
ihver 
iL ropaoandas~ dan 
~1 azı ümuneıer 
~ radyosu Japon taarruzu 

asebetile çıkan meselede Tür. 
etıln bitaraf kal:ıcağ"ı haberir

tt .kendi hallu için bir teselli ve 
ttnııuniyet hissesi çınarmağa ça

'or. GD.ya. Uz.ak§ark mcselelc-
• ka.rrşma.makLğmıız Birleşik 

~Cl"ika. ile !ngilterede hayal su# 
nu muc~rı olmuş! 

~ memleketin, bilhassa harL 
da, işleri nasıl gittiğini an~ 

'ti k için propagnndıı<ö•ıım arzef·_ 
tnn.nı.arnya. balmıııl;: ien.p eder. 

'k'a ve hiiıli<>eler o memleket 
~de gitt:•.,çe propa';"n!In kolay. 
'ı.~ Fakat b r kere tali aksi git • 
t<tte baı1lafü ını Jll"OjHlf,"UWfa Ot 

!~1'1 da t,;aşın:ı:ır ,.c ı:aresizlik • 
._ '" değersiz, en uyr urm~, eıı 
:,"'11.tıks~ w~ mfm:ısız neı:n,·atu 

S ''unı rlıı.r. 
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Börekçİlerde 300 
çuVal ekmeklik 

un bulundu 
Bunları satan fırıncılar hakkında 

· l<anuni takibat yapıuyoı 
Eiörek, pa.sta, kurabiye ve erni;ali Börckl'i YC ll&sta.cıfa.rda.ki ~-

i :ııamul:ltm huğd.a.y unundan imali~ 1 
rm beya.imameye tabi tutulmım 

' lıin meı:e~itnıesi üzerine beyan.na. M şs.yanr djk'kat bir llet~c vermi~ 
. ıtc},·~ tabı tutulan börekçi ve par- Ur. 
tgcd~m ~I~~ unları Toprak Mah- i Böruç:i ve tathclların buğday U· 

;uUerı Ofısı ou ~.abahtan itibaren ı .ıl kullanmaktan menedildil·Jen 
r.1ılbayaa.ıy::ı. ba~aıruştxr. Ofis bu ~iln ellerinde 400 çuvaldan fazla 
unl~rın te~l~i içi.n Gslatada Kar. ekstra ekstra un 'buluıımuştur. Bu 

\ 

cleş:ı~ . soka.~_mdaki depoyu tayin Ofis tarafından kendilerine vcrileıı 
etm~tır. Börekçi ve pastaClinrn1 unduı·. Fakat Ofis bunlıı:ra :;ayet 
ıııılarnn bu depoya getirip te&lim 1 hesaplı un verdiği halde bu kadar 

1 

etm1?leti mecburidir. Bedeli. derlıa1 ı· külliyetli unun nastl mdkti.ği arat' 
tediye olunmaktadır. tmlnıaktadn'. Bundan ba~ bör~k 

~~. tatlıcı ve pru:;tactlarda. 300 çuva-
la yakın ycşll etiketli Şehrin e-k -
uıeklik unu ·bulunmuştur. Bu mı • 

Rehine-
ı lerin 

retle ekmclt fınncılanrun şehriıl 

1 
ekmeklik ununu ümit edildiğin.deıu 

! daha gelli§ mikyasta. l!attrklan ve 
bu suretle ekmek bı.ı.hra.nmI ya.nt.. 

\.~a.tk cep1ıesinde Alııı:ııı ord~iıı _ 
·,'4.lll nefesi tükenllikten Ye Lıb~ıı. 

ll:ıihver ku\'vetleri için son ı;a. 

_ ,,.;;._ 
Japonların tcurrnıı; et'tikleri Hongkcmg ile Filipin adalarını göateren harita · .kurşuna 

dizilmesi 

tıklan kati olarak tebeyyün etmiE· 
tir. Ellerinde bu unJardan bulu ~ 
~an tatlıcı. börekC1i ve pa.stacılarm 

· ifadeleri 3.lınm.ağa ve bu unları haıı 
gl ekmek fmnnıda.n aldı'kla.mun 
teebitine başla.n.mıştır. Gerek ea. • 
tanlar, gerdme a1anlır halkın en 
mühim gıda. ma.ddttıi üzıeıindc gizli 
stdlt yapmak, memnuiyet hil8.fm:ı 
harice satmak ve bıihran husnle 
getirerek halkr aç hmWanak gibi 
weveut ka.nunlarm ve milli lrorurı. 
ma kanunmı.un en :aa~ 11ükUmieri 
00 OO!jyeye tevdi edi~<..-cldir. 

ya.Waı:;tılrtruı soıını, mih,·~r 
llagandası hakiknten sön~ bır 
. a.lınflitu. Ilirk-aç niimnnc vere Hons·-p(on-
<\Inıa.n ı"ad~ Obllntlll ars~:a n~ -
'tından: 
'l'ul'kiyede ılolarm lnymeti yüzd': 
~ dtiııroüll" ( !) ,.c hükümet mali 

eliitfo dolan e<:ns tutmaktan 

~eı:miştir ( I) 
't'1tkiyedP (fol::.nn krymeti ita _ 
""~n böyle düsınü!' ot"a bile 
~\'er iı;iıı bn bir ınm affakı) et. 
~ldl edc:r':' Bunu Tü:rklyede 

~tika.nm h-uJret ,-c azametine 
~ mevcut itiına<lm azalmasmı 
~rir bir delil diye uydura.nlıı.r 

memleketlercle yanlı~ bir in. 
hasıl et~ğe ~.alı;:;ırken bizde 

:ı..._llle getirdilı:leri tesiri hiç he • 
''il katmıyorlar mı? 
t~lyan propagıında...,ı ise o ka ' 
!>aŞD'DlL5 'ki şimali Amcı:ikada I 

~l~e~ioi parlak nıe\ ld'l? göst<'ı': 
1 ~ ıı;;ın rndyolarmdu lnLc liendı 

<tteıerinüzin neşriy:ıhnı tekra1· 

ga karşı 
Japonlar 

şiddetli bir 
taarruza 
geçtiler 

İngiliz qarnizonu 
anudane mukave

mst ediyor 
---0---

Japon kıtaları 

Boag. Kong 
Hongkong ada. ve eehrl ÇIDln ~l,. 

ca 15ehtrlerindeıı blı1dl.r. 628 bin nll • 
:fnst.an 4-80 bini Hongkong ,ehiiıtde 

ısakbıdir. Lbnam Bambarg ~e Anvenı 
limaııJ.arlle ölçtılebllecıek d.erCOOOe mü. 
him bll' tnıımıit merkeztdlr. 

LIBYADA 

Fılipin 
adaiarl.na 

karşı 

Jauon 

1 
taarruzları 

devam ediyor 
~ 

General Ronıel kuvvetleri Dört lapoa aullf8 
40 kilometrelik bir ı gemisi batırıldı 
cepbede çekiliyor 

40 Japon tayyareai 
düşürüldü Londrll, 15 (A.A.) - !ngiliZleı· Lib

:yada ga.rbe doğru ricat etmeğe ça -
~düşman üzerinde tazyiklerine 1 Londra., 15 (A.A.) - B.B.C. 
şiddetre devam C<llyorlar. '!'obruğun 1 Dün gece yarısı Va.şl.Dgtonda. ne§ • 

. ·Fransada 
derin e.ndişe 

· uyandırdı 
. ---0-:.-

işi hükQmeti 
Almanyaya 
pro testoda 

bulundu 
--0----

Vifide nq~edilen beyanna. 
rn.ede sı:ııkaatların tasvip 

edilmediği de aynca 
bildiriliyor 

Musoliniye 
suikast 

hazırhyanlar 
9 Yugoslav kurşuna 

dizilecek, · 16 sı ağır hapse 
1 konulacak 

aırmaayada 
ilerliyor 

~ğe kalkıyor! Fnkıt :,'nriptir 
.'l'Urk matbrıntınm l;anaa.t \ c 
~a.~easmı haber ,-ermek isteı•ken 
~l"tlrya nınho<l "Beyoğlu'' ile 
\'Yor ,.e n.rkasımla•ı bcrmutall 

•. tıı' ı. il ı•ostn." )'J 'c "Tıısviri Jı;l'_ 
't,, ı snıı.lı~ or. Beyoğlu değil, LoudJ11., ı.> (A.A.) - şınıali Maıcz-

şimali garbtsinden çekilen iki ttaıyan ı-edllen harbiye nezareti tebliğinde de.o 
i'llmeninl.n bakayaıJiyle birle§-On gene niliyor ki: '•Fillpinde dU§man hava 
ra:ı Romel h-uvveUert 40 kUometrelil~ faaliyetine devam ediyor. Umumı va• 
bir cephede dümdar muharebeleri ve-

1 
ziyette deAişiklik yoktur. Hareklt Lu

rerek dağlık a.razlde siper kazmak :.. ı zon adamım şima.11nde Aparlyc,. Vi• 
Çin vakit kazanm.ağıı çalı§ıYorlar, Ga. 1 ga.na cenupta Legaspiye inblsar cdl • 
~enin etrafındaki ç;ember glttikçe ı yor. 

Lontlıa, 15 ( A.A.) - Tirye, 
tede Musoliniye ~ı bir suikast 
tertip eden suç! ulann mahkc 
m~i aoııa ermiştir. Alman ka 
rar neticesinde 9 Yugoslav kut· 
şuna dizilerek, 16 Yugoslav da 
uzun hapis cezasına çarpı:laca:k 
tır. 4 kişi beraat etrr.iştir. 

Lon~ra., ı:; (A,A.) _ lşgal al
~tndakı Fransa.da komünist veya 
anarşist cl.makla. su~lu yüz Yahu-
<linin kur9-una diziıec:okle-rı. bu ooı. Moskovanın 1 ~Yan o&lu,, olun gazeteı~11 ya.da !nglliz ''e Hind kuvvetle~i Ja . 

·~...r· ~ltıükle hiç aJfıl;a.sı bu.ıu.nm~gı. uonla.rla muh.'lrebeye devam ve .:ıı<ldct. gc;<Ieki Y a.lıudi.lerin Yiiz milyar • '6. 
frank tawıinat Verecekleri ve Ya 1 ·~ ~a.nu ttatyan dınleyıcıleri bıl _ İc mul<averoet etmektedir. Japonlara. 

~ ı.. tlıJer. Fak:ıt bi:r.i ele bu noktada. t;ıkviyc kuvvetıel"l gelmişse de İngiliz 
ıtr, ."alnııı!;rn. imkan olur mu? nurasl tayyareleri Japonların toplanma. yer. 

1~ı~ blle düşünememeli iı;iıı artık !erini amansız bombımlımım ediyor • 

tlerin zihinleri ne kadar {leri. ıar. 
~~ Olın:ı!k ir.ap eder! Asıl türkçc ı Japonlarm hedefi. rcnıı.ng acla3ı ka.r 
~lelere gelince bunlan biz de sremdaki sabilien ilerlemektir. Bu 
\ı ~Y'oruz. Asılfa:ını okuyabiliriz. -:nı>..ksatıa Japonlar, dtin 3. def.ıı. Pe. 
'1 ~an süzgecind(.'ll geçirdikten naııg ada.sına taarruz. etmışlerso de 
it -l'n onları bize tekrar sıı.tmııl;: uç defasmda d~ pllskürtUlmil§lerdlr. 
ll~tun uk ohıuız mı? 3 dil§ınan tayyaresi dü~ürillmilşttır. 
\ l\lan ra.dyf>!;U Jııpon ta.an11zn Siyamdan hududu ge<;cıı .Taponlar 

~lı.~sebetile ~ık:tn meseledi! Tür_ Bi,rmallyanın eenubund& pek az :iler • 
'tıı~llin Utnnu ka.le.<'ağı haberin • liyebflmişlerdir. Hongk.ongdtı. İnglliz 
~ hemli halkı jçiıı bir teselli \'e r-ami?.onu unuaanc .ınuka\•emet edl • 
~ .nuni)•ct hisı;csi ~ı1uırmaA.\ ça. ;or. Yandan ,.c gerilorden Çinlilerin 
lı ()r. Gfıya Uzakşul• meselele Japonlara kl\r!Jı tazyikleri de\"am edi. 
Ilı.~ ,_anşmanı:ı.klıf;'lllll:l Birleşil> yor. .. . 
~lika flc inıtiltereıfr h:ıyal su- Loııdr•'. ı.; p .. ı\.) - Çorçıl, Hong. 
~ ttnu mcciıı olr:m~! Kcnılilerini kong valis'Jc müdafilerine şu telgrafı 

ciıµ'alınakta.d.ır. (Devamı 4 üncüde) 

Zirai lstllısal 
selerberllğl 

HükOmet yeni çitt,ikler kurarak geniş 
mikyasta ekime başladı 

ılnde yeni çU:tlikler kurnlınrusma 
başlanmışttr. 

\lı~k için bu lmılır smlan fe • göndcrmi~tir: 
~ere muhtaç Imldıltl rnıı gör • 
~ bize mih' erin h:ıltilti YC gizli 
~eti hakkmd:ı. c~i bir hiımet j 

Hükfunet, b'llgÜ.nkü dünya. hcl.r.bi 
!tarşımnda zirai istilısa.lıitı artır • 
malt üzere yeni. Ye mühim tedbir. 
ler almış, bu cüınleuen olarak dev· 
}et eliyle geni5 nıikyasta ekim 'J"'a• 

(Deunıı ·1 üncüd~) • Pılm.ast için Ytırdun birçok ;ı. erle -

Kurulan çiftıikkırden bir tane!'li 
Ziraat Vekaleti tarafmdan Reyha. 
r:iyede vücude getirili:ın 80 bin dö
nümlük çiftlilrtiT. Bundan, başka 
Eslcişehirde 60 bin dönümlük Bel· 
r.ıce çiftliği de vek.3.letçe satm a • ! 
1.mml§tır. 

'\ ez. 
~ lnıan radyosunun almanca yap ' 
Ilı: fin ne!:'riyııt bütiin büfün par .. _Bir aile f ô.ciası 
~80,·~·et ma'lunnları arttk Lenin_ 

ltı~n müdafaası llU<.;USUllUa ısrar Bakrköyünde bı·r adam 
~ enin faydasızlığını anlamı)'i o. 
~.._lrıı b:ıbıla kannatrcrlni ~iı:!cm('~ ' • ı k 

. '.\J~~:.!~~·;..r.ebô radyoları~ taoanca 1 e arısını öldürdü 
~ ıı,tk ölüm cezıısmn çarptrrıld ~1 , ıı;vvelki gece BakırköyUnde bir aile mi§tir. Çlkan kurşun Senibanın başma 

isabet etmiş ve genç kadın bıı.şt par • 
ça.lanara.k derhal ölmU§lür. 

Jıt '4ı; antasılıyor ki hiç kiJnS"llill r::tCİa:!I cereyan etmiş bir :tdam karı. 

Devlet zira,a.t işletmeleri tarafm 
da.u bu ı;:.iftlikte 4 bi:n dek.arı müte· 
caviz arazi feniıl bir surette işkme. 
rek hububat zer'iyatı yııpıl~trr. 
Bura.ya atılan tohumlar, ~ -
hiır t.ohum mlııJı istasyonu t:arafın· 
dan ye~tirllmiştir. Bu t.obumlar 
kuraklığa dayaıuklı evsaf ve veritı1 
.itibarile çok yiiksclf kış buğdayla• 
rile arpa ve yula!tır. 

Bu t.ohumlardan a.Iına.cak ma.h 
sı:l, tohumlukları bozuk ve ka.n.,ık 
olan çiftliklere dağıtralca.k ve me.m 
Ieketteki t.ohumluklarm ıs1alu için 
büyük bi.r ad.mı &tılmlij o1a.ca.ktır. 

ııudil~ ~kta zor hizmetler~ gat hında 
göndenlecek17rt teyit edilmekte • 

<lir. B11ktcdbırdı7_rin aimmasına ait Ruslar 
Aiıua.n ar:ırı un aki5am nesredil-
m~ti'r. ~ 

Vı&i. tarafından neşredilen bir yen'den 
beyanna.tne, Alırian makarnlarınm ' 

tatbikine ~arar verdiği bu misilk· 16 ko·· yu·· 
~e tedb~ çok derin teessürle 
öğrenildlgi ve: 

1--:- Vişi hü.künl.Etinin Fransa • ld 1 
ınilleille be.ra.b~ hiçbir zaman bu il ger 1 a 1 ar 
suilta.stla.rl tasvıb etıncdlğini 

2 - Kndi polis aja.n.lan v~ı •- ı ---o--
~e bu S?ika.s~ faillerinin hirço. Tuladaki Almanlar 
gt?tU tevkıf ettırmekle muvaffak ~ 
olduğunu sıratit l}lkihyorlar 

C~ernnu 4 üncüde> 

11 
~ıılıesimlc olup bite!l .. :;e~·Ie~- 1 ~~ı tabanca ile öldü:ıntı.ştur. 

t~1U\hori yo"ktur. Ea:lka .. t~rJu o~ I I{atil Ba.kU'Jtöyündc Roban .soka • 
"'.ıle Al~nln.r l1en1Pn butnu ~p.. gında 13 numarada. otura.n 32 yaşında 
• <:~kıUrkcn Ye Rn;"'la.r 11-?rf.Ull .Mehmet Ali a.dmdıt birisidir. Mehmet 

ııı llıtl"ç ·ı. ',.'" ''"'1'1 !'f'rı ah"'' "., l" ~l'ad ·· ı r d -ttı-· Ali evvelki gece 28 yaşındaki kansı 
ın rnt a n~<;•n an ~·.. '"" 1•~ ! , clcloklnrmı hJtıW'\' 't"tr . Senih& n~ fiddetli bir mUna.kaşaya 

'~ t\.lrn~n sırop.'\c;andusı için bile 1 başla mı~ ve mUnakB:.~ sonunda. 
~1 1'\o.;ız t-l'fükki olunurdtı. taban~smt çekerek ıuırı!itlnG. atıeş et• 

Silı\h sesleri tlzeriııe yetişen za.brta 
~emurlan Aliyi yakaJamr~lardır. T.ıı.h. 
ki.kata. mUddeiuınwnı muavinlerinden 
Edip el koymuş, cesedi muayene eden 
adllye doktoru Enver Karan dt".Jline 
Rul)sııt wrm~!]tir. 

Ziraat Vekiı.leti elde bulunan e 
kim ma!t1nelcrinden azami w.rett,. 
istifa.de ederek yurdun ~k yer• 
lerlnde binlerce dekal'ltk a-raziyı l 
işleterek~ .. 

Leningrarlı muhaaara edenAlm<ınlar karlı şpeTlerde 



3 A 9 1! R • • Aham .-ta• ........ 
JJtısralardan " 

Hd6~r 
. . . l·~Ht!aitl 

Açlık Cihadı, ttayoi yurfd!ifaT! Körpe kuzular l•tallala f Fen FakOltesi 
taşmmıyacak - Tulum hafla11 münasabalila • 

i tasarrof "eyerli mal 1 Jıaarlanamaz. ti1UUU7i.Jıayab ....._ 
e V r 111 Fuat .\it. tdil edemeJinco tle eal8alnmz tttt. 

n sc !dı. Bugtın tu , mez olur. 
• •ordiinrli gününü Ve unııDnıyalnn ki. sanayisiz 

&frnemlemt. WJo ,..ı ~ bir 
1!!tiııitemleke Jaalke .aır ııie JDah • 
kfundur. Bundan bizi kurtaneak, 
halkı ~giıı edecek, yurda saadet, 
nlllıtKc geti...ek W de, her gUn 
Wltü~e. ı.,lk ı 1 •n, bir ban • 
kaya yatıracağmuz, birka9 para _ 
dır. Tutum yoHyle f;oplıyaeajpnn: 

bıeıJ.o•b...,..... 

~asıyormı.. 

Bu döııt ~ ae p'11)d 
Bu sorgr. i e, oJmlfarda ,·~rllen 

konor.tl ve t utom dersl ınden, 
inhe it,•d tcrtjp edlleedk ... 
omi to !an ~ı ftu, sobllta!B a 
dnn a .rinden. gazetelerimizin 

iya.tıa lan, IJlr kelime ile yaıu •. 
p dlllan bstetmı_,.... 

et ~kllde ne yaptığomzl 90 
1'll orom. 

Tıı.sıııTııf i is 9 lıit wrette 
şladık n ! .. Her ge e do1cr,ı bo 

fl&laa. ~ Jeri8iıiınizde ~ 
bir dm:gwıluk Sirükiii •ii 0 

- Kail 
e '~tledtii gibi °1&rm'llli1• 

bir hiy n::ıt sa~anlanmız olda 
mu?" aa pual llılimii '* tair eı.ıü 

.,_ ...,_.lar-. ıcıdRp, aliıııten, 
~ iiılwafvdaa. ellııaml 

151111 ~olu ...... ,.. 
~ 911 llll't ...... --
fialerllıl . ..m.m -'t.ller wT .. Oto 
mfflllehe PllP gelmler. tllanna -
ya lıiacm.. .tt_ 
...... hırt 7 e1lni. 

:ru-. S.Şclddu ldflllıt. Mrt gtia................ ..., h• Pte 
eDed ~ .... ,, .. OfeJmllil.. 
de ....... ,.. ........ gir. 
a. •••• ,..... ağd .... ..... ,,,... 
............ #Wılıtle 

ı.a,teeııı..- ......... ... 
i>öJ'le....,..., .... nedir ..... !" 
~-ıe)'iıu: 
ı- ..... -....,. t• ... ........ ~ ..... .... 

bir ................. . 
,.,_.ıılıad, ,_ .. ...__ ..... , 
----.... maınır ....,.._ 
Je .. • tıılfll ailmf7ld, - Jlıl8 
.._ lr'mrtlısıia ymt nrlt'r' ... 
ldlt'v ı ....,elsi. 

1 - A1'amlda, .......... 
mu amel Wr ,..,.._ elap t' ,... 

caımaa tereftcıttt edenlel'hı ln(fun
m-. 

.tık Od oeAla lilMin• ......,.., 
•iım. Çtlilkft, "Turclam ftQ • • 
lir" • 8Öztin. battı 9ilr lafJum 
hDe tesir atm1;pw.... lwdlm. 
Malüm a, utanmazın J11zt1ne ttUdlr. 
m · Itır. J9111• Jaiıır• ~! 
~çftn~ noktAmnl Usfllade dar • 

iterim: 
'futum fJkrial, ~ 1'Jba 8M 

ı..rfullnde tek bir "btttwJan ibaret 
kalacak bir zamııma ~ o. 
ltmM 1'a tıPmz pr•agaw'•lereıo 
~...,,.. ........... 
oldtJP ma....,..r. Jl.u& -
<leiil, bti lir ü4le .. "tı 1 tı• 
di ~lıll'idır.. Fabt ............. 
~ ~ kenaWerl iela.• tQtWI 

D ~ M ujlım. lfı.Ne. - • 
et refalı q nJaaıt ~ ... 

Bu ltaftnn 111't11'a•ı olduiw 1&wllar, 
•Wlimırtin <le dileğidir. bu yiiee 
m...sıa, ba fa1blr dileği yerine 
~etlrmek birinci vazifemiz olmalı • 
dll'. 

Hakic:ll mwadı', 
Halktım :fıri&dı, 
A tık cil:tadı. 

(Haydi y:urt~lar?) 

LAEDBı 

Vakıt 

kesilmiyecek 
g • ...,,,.., hnıli ,..,.,__ ........ .,, ..... .............. 

t--...ı lrWıplm u. t.lltatı.&1& im. 
l&pJik .... ptlrm ıııellpler .. top. 
tanoılar, et ....... blQlılr U-. w 
top- 8aCDr&r ,..p=·=· .., • 
flan .......- w lıllat bnat bil • 
llllednl lron1:l'Gl ..... 1QllUllllllll .... 
rek.u.t lll1l1a1lft .._ etme1l ._. 
re UltDlltp 919ot1r?=kd Ull w ı.ı. • 
diye nllrlBe WtlllettDderi kOadtıiJI 

aeçllllf ve SllmW ~
Komttıe .....,._ w1lllll lı&tJ'tl 0...
Koç. tblUl Oıtlllal. Dmal Q4lçbel, Bela 

• 
ıaşe 

teşkilitı 
o 

iaşe müste
şarı bugün
lerde ~eliyor 

rl> 

Kadn -isiml8Rdin1di 
ı;et ll&ıa_., atlet ft 8ıddık ()1.- A3ilbnıılıla ........... 
soy-. ~ Tlaaret ViltAleti ille mlılteful 

D!lm' tvaftaa 11.Jat maralıa1la 1'1oı le& Sojer, tııtanbulda )'en! ,a • 
rosı.atıatilDJı:MQ_.•r•kntgla,_ ~ ob1119 lale lllMllrllltl ı. 
koymı etıl MıfııDI _....,_ aftale' tr Jdlltı 11e ilJIJredv olaelr ft it tat. 
bettlrmellteCllr. 11ıa .....- • ımap NJratt.a ı.kınm> U... t.tınbai& 
vitıiı:llM ............... MtePJrttt. .-..ur. ld'-letU'lll )'Va - • 
~ .......... ..,.... -- .. llaBmsll Jaınet116-. 

eu amam P'dlll IQla ........,. a.. AÜlll'8dAD plaa •"z dı ae. 
S!ı:ıt JDefalmtlll ...... ""'""" I< ıe_ !eıtuılınJ lııtle t.etlrllltmaa b,d. 
gö~ •• s...r ... ~ .... ... tanMJneD iıllmJwd lmlftJr. 

' tılllıp9 ,. ,.,.. • 5 ... ..,. l'abt bil lıllmJel' ........ gbıli 
öan Mdl••• ı t ıtr eaım ılE • ~Mir. ,,...,..,. yeııal 
tedfr. a. ..... _. ._ ,.... ..,. lllNle addldle -..... Aabıa • 
da ...... ,. .., ............. il .... hwfD-.ŞeJa. 
~ _..... ........... ~ .. 

~ .._____ ıt -- ....... -
1lmıtllw --.._. .A.al 8saıı. 
- .. wlıllet ~ ..,...,. ÇallŞnuyan 

taksi ve 
otobüsler 

...,. v.._ı _,,_ ..,...... • 
melltdr. -.ıe 116!1hlQlue 1ı8t 
h olaıK tee1dl ohıaan tetll:IE tulte
li mlaUrftlfl ile Dd bum ıetf ve 
ile !lllro r-tl llWdDı1t ....... 
ler liSyıenmektedir. 

!1::-::?nJen· 1---il-_._ ve Ş'mA'I lllte midm-..--ın.llatl• .. 1.lıahiH-
~ _. _... ye VeWetl rnahallf khl'eler umum 

diğerletiee talwlm oht•ıecak rnaıar ,..,1 .. •••• ı..,.. edllt'lll 
Pnrdba ............. ..... ...•. 
içinde 50 bin 
lira bulunan 

çanta 
, Aydm poatqesindan 

çalmdı, ........ ,....._dl 
Aj4llldla ~ ~ ... 

taneden içinde 40 tane bbı Ura1rk 20 
taae bet J4s ,llralıt, .ki oemuı • i*a 
ura bolaaa bir ııoata IDr'ba& ....-. 
DllJ&lr. 
Zıüda aı,scıetıe t.&UmJM& -..... 

IQlf •~um *"'dd•'• onsaıı~ 
BU; «talı ııerııer 4Uıa&ra erirıde pa• 
lamııtbr. ~ ,.,.,,.....,, IS I* U. 
ra eı. ptllR .... ııa11tıae1r1s1rın ~ 
ma._ .... t.ir. 

Şehrin 
genişlediği 

• 
yenı 

sa ,ıalarda 

in~ h1at1a, lkm., 1ıeplke 
--tek kelime De-- proı>agandaşa 
lh~ ~ Yılm hlg ...._. 
q mayyen 'hhka!: glnilD.ıle fikir_ 
ed tutuna •"'ZIUI berine ~rek 

----~ __ .. _ ·----------~---- - ._ ... _______________ ...,....... ___ .. _________ ~---

kafaları ..... le sedıetmenin 
hiç §iiplıeslz bihilk blr faydası te~ 
Jr"J eder. 

Eter bir htfta ltllliıle yapılan 
tutum propagandası, ekonomik DeŞ 
nyat bizi het9ı tes .... P'lf'ie ve 
tutam mefJımmmu. raJunnusa, ka • 
famaa, bcnHpuiM ıt'Mlrmeğe, 
HOkmağa ve 7~ rdzmet 
cdeeek olursa yaptığı jylllk, ba§ar• 

it, fJıÖl'l1li8 wulfe, WtMın 
ımımm '* ....,, ... götUrlr, ,..., 
~ batt.& §iimul dalreslnl ge _ 
~rek ömrihrıılize kadar uJattı. 
nr. 
:raım, yJlda Wr haftaya iuWıııar 

edı•-. Bu cJmııaın, bir hafta stir. 
~ Biitiia hJ'&tuntlda. göz• 
mı~ .... ediimi. 
ecek '- olımUıllr. ller 
vir ... ...,.. lıılr fMllet, \6 .. 

ffy~ ........... Ye~ ..... 
~--, ........... .....,. 
tutq ........... ..,. ..,... ............. _.., .. 
zaruet. ... ,. 1 ....... 'Ve ...,. 

bir ..._ nkıı uaa. 
Bılıl lll1llJuaı, ......,..... ... 
...._... .......... ı. 

ırerne baı,. .. ._'Olsım o. EDEBi ·ve HiSSi RQVIAN 
Dll1l yanına utaı...,•-1ım! Olwa .. 
Jtunet::imle ailldnerS .kurbatmak 
i15te«im.. () da brıtdana.ıymıea 1DM'l 
dımitfr gibi oldu. Etrafta9 a,aia 
k&Ur:tw.. ve pa.t.n>n hid«etle ~ 
yaklaştı: 

- 'l'e;yye.t' ! Bu yaptrğm mUnase 
bet8idıllrtir! -diye çılnı,t•. Bırü •ı. 
Z1 bab.ymı... Burası ciddt tJir Jo. 
kant.adrr. 

Tayyar, fena halde .klzmlftı, bir 
eliJ!e 1'eıni tutanlr aMr ~e pat. 
TO'IUI ftti: 
-Sen~~! .. İşime 

ltaTf§enlaftn hlına gdeeetı: VM" .. 

WI -

stli& ,,......,,_n, ... .... -, .,.., ... t••tt, ... , 9 t•llL •. ,... ____ ..... 
clıslliıııl ,. ........... _, 'I) 1 

....... ..,. .. t.,a,ıı1 ... . _.. ı•ı•ilaılm.,..... .. . 
-. lıngllıla ..... - •' --- lrıw ... t' an ,_.r. 

- llil. .,. i frr. -.ıs .. 
J 1 , ...... ,.... lıılıAdiJN .. 
llris ı TP , 'ıMsj ....... ~-

tıw. .. ,., .... c 1 '•, ka 
" , .. ıiııePNllir .. 
.............. , •• 111,wa.. 
.. -.w aiemeııreJr )111'~ 
.._.arcı lelJlidyeb· 
ı il ısa• .., Wr ....,.. hayatı 

tmad*. 
&vallı v·.ıı V'3.J t~;lı~ IOhtlr.,.. 

fa: 

15 ILKKANUN - ıra., . ·-Hll>l.SEll ... ~ •• 
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Almanlar şlddeıtli bir mnkav met 
göstermiş olmalarııDa rağmen Sov
yet taa.rruzıı karşısında ricate mec 
bur olm.uşla.rdır. 

Sovyet süvari birlikleri cumn gü 
Anadolı' a1tınsmın r:erdii'ii ho.he.r nü Almanlın iki ehemmiyetli ka

fere qöre dünya t,az;'l/ctine bakış t'Rbadan çıkardıkları vakit iki ta.. 

Japo,"\lar 
.Horıg Konga 

büyük 
taarruza 
geçtiler 

burdan fazla düsman piyadesini 
yok t-tDliş!er, 200 kamyon ve 25 o
tomobilden mürekkep bir düşman 
teskilini ezmişler ve milhim vesi -
·alar ele geçirmişlerdir. 

Stokholrnde satal:iyetli bir 
Sovyet kaynağından verilen ma. 
Jılrnata göre, Sovyet kuvvetleri, 
Leningrad'ın 110 kilometre ce. 
nup doğusunda ve Leningrad -
Moskova demiryolu ile aynı ~
mi taşıyan. nehir üzerindekı 
Volkhov şehrini geri almışlar. 
dır. 
Lib;yaJaki harekat 

Libya cephesine ~lince, cu~ Ruslar Velkov şehrini .geri 
aldılar .. Libyada Gazaladaki martesi günü İngiliz ımv-.·~tlen 
Alman ve ltalyan kuvvetleri Gazalanm cenup ~tısında ca 
çevrildi - Şark cephesinde., son artçı mevzilerini tu~ 1~1 
ki muharip lspanyol şefleri yan. ve Alman ku~~lerı~ şıd 
dö d ·· detlı mukavemetlerıne ragmen 

n u. yeni terakkiler elde etmişlerdi:r. 

Uzak şarkta Filıpin adalarına 
karşı yaptlan Alman taarruzu 
dün de devam etı:ni.~ir. Ameri 
kan radyo.şu Luzon ada...qna <:I
kan Janonlann piınkürtüldü""ü ,., . 
nü bildinnektedir 
Diğer taraftan japonla.r Hong

Kong valisine teslim olmasmı 
bı1dirmişlerse de bu teklifi re:i. 
dıedi.noo Japonlar karadan ve ha_ 
"adan büyük bir taarruza geç
mişlerdir. 

r. Dün Çunki~ cepheden alı
b nan !bir telgrafta Hong . Kong_ 

un karşmmd::ıki Kovlon şehrini 
Pi tehdit eden Japon kuvvetlerine 

lcaı'§J Çinlilerin bir cenah taar
ltt JUU l-"8.pma.ğa. deva~ ettikleri 
t biklirilmektedir 

Kanton - KÖvlon demiryolu • 
ı;;ı nun doğusun aki İngiliz müs. 
~ temlelro budud t yakınında Pınf
"U şan ve Tamsuide ~iddetli bir r.ıu. 

harelıe eıereyan e · • Di.. 
hJ ğer telgraflar, Y angÇC! noh.rinin 
h aeaiI mecr ~ında ~n kuvvetle. 

r:iııin faalı. tlerinin zı.~ 1elC8ti
Y' ii ve bi1h8.9Sa Kiangsı eyaıeti 

:rııerkezi N au.:.ıang etrafındaki 
b bötg"de bu f .ı.aliyetin j?;eni lediı{i 
v kaymlumnaktn.drr. Buradaki Ja.. 
\ 1JOD garnizoı:ı1arma aa.m.ızlar 

yapılm~ ....-e insanca zayiat ver. 
dirilmiştir. 

Singapurda Tk'ŞT'ed.i k:n öğle 
r Wiiği: 
r ~e<kn alınan en soı or. 

lar Kedalı bölgesinde muhaı be-
r nin ~ leikte o1d~'Ullll b~l 

dirmekt.00:: • {uvvetleri.rrrz 
" lantan Kota.be ":"tl böl md" 

dt""'8nJa 'te!Iltts halindedir. Bu 
iki cephenin er ikisinde de av. 

r eı tayyarelerimlı l::uvvet.krimiLe 
" müzaheret; etmektedir Kuanton 
lı dan almmı~ başka .bir haber 

)'!Oktur, Tayyarelerimiz ~ 
" mikyasta bir keşif ha et 
J tıeşebbüs etmişlerdir. 

Japon umumi k-arar.~ı 
laka yarıımadasmm <.: una. 

) çıkarrlan Japon kııvvctlı:.rinin 
tiddetli bir mukavemetle k~ 

) 

1 laştı:klarıru fakat b·· mukaveme-
c ti kırarak düşna.n mevzilcrir.c 
3 P.rmeie muvaffak oldııklannı 
, bildirmektedir. Bu muharebe ~r. 
f de bir İngiliz zırhlı tümeni imha 
ı Ad.ilmiştir. Düşmandan 20 ta 

1:6 t111lk ka.nµlroyma. topu ve 6... 
t zırlılı otomobil almmrştır. 
~lı cephesinde 

Şark cephesine gelince AJma.:ı 
tıııWfP tunları bildiriyor: 
Doğu cephesinde, Alman top. 

j (IUla:rı SivastoPQl limanındaki 
diltman gefnileriı\\ ve Leningrat
ta ehemmiyetli askeri hedeflerı 
muva.ıffakıyetle bombardıman et
~- Cephenin diğer :kısnnla. 
rmda. başka. harekat yapllmak, 
mm düşman taamızlarmı piis
Jr.thıtmekle iktifa edidnıiştir. 

Hava kuvvetlerim:ı.z, düşma
nın, taşıt kafilelerini, ordugfilı. 
1ilmu askeri kuvvetlerini, lbara. 
blarmı bmbalamrş!ar, insanca 
ve ıruWıemece büyük zararlar 
vermişlerdir. 

Sovyet; gece yansı tebliğinde 
we .ıbatı ve ocnup batı bölgele
ri:Dde Almanlarla ~li muha. 
1'll>elı..r sonunda TWanm cenup 
dö~ Vlık:ohvu, U~ia, 
'l\2t.v.rı.ın batısında Dubna. istas. 
~ rın·n i "'al edildiğini lbildir
.ınettedir. 13 il:kjcanunda 15 Al. 
mazı tayyaresi düşürülmüştür. 

Pravda gu.etesimin muha'biri. 
ne g-öre Almanlar, Moskovanm 
takriben 360 kilaı.--netre cenubun
da Yelets bölgesinde 4.00 den 
fo&zla kas, ha ve .şehirden sürülüp 
kanlmışlardır. 
Aynı muhabir Fefrenov ve Liv

nyıü:n alınma.smdan sonıa Sovyet 
fniw tlerin.in düş:ınımm Yok edil -

C*i.ne devam ettiğint bildirmekte-

Gamlavı miidafaa ~en kuvvet. 
ler de ·muhasara edilmiştir. 500 
İtalyan ve Alman esir alınmış, 
18 top İngilizlerin eline gec:m::_ 
tir. 
Şark cephesinden dönen 
I Bl"Jllyollar 

Madritten bildirildiğine göre 
Almanlarla brlikte şark cephe.. 
smda ha~en İspanyollar. krş 
aylarında parti işlerinde çalış
malarına devam et.mele için ls. 
panyaya dönmüşlerdir. 
lrana gönderilen lngiliz 
Tankları 

Ta.brandan bildirildiğine göre 
de techiz edihniş bir çok hafif 
İngiliz tankları ~na gelmiştir. 
Tahran garında bulunan bu 
ta kla.r pek yakında resm€n 
P...u lara verilecektir. 
Efgan kralının annesi öldü 

·~an valde kraliı:esinin 
bir hastalıktan sonra 

d.., d ~ bildirilrmştir. 
HıTıxıtistanın harp ilanı 

Dün sabah Za,..<"Treptt toplamın 
na lar meclisinin iı<timaı so. 
nunda. Hırvatistan l! · d~il 
itibaren lngilt<::re ve Amerıkaya 
harp ilan etmistir. 
Zapteclilen Amerikan 
To~ckeri 

Amerika ile Ja.ponyc1. ara.smch 
muhasamat başlar ba,C{la.rnaz Ja
ponlara teslim olan ''Vake" a. 
dmdalti .Amerikan topçekeri pa 
za.1 t.c!rl ..,.füıünden itibaren Jap<>n 
dona.n-ıasrdıı hizmete girecektir. 
Bu~ Tr,tara adı Tcr'1m1ş-
tir. 

il ag .. Konga 
lapon taarruza 

(Bq tarafı 1 i.nclcl 
"Hongkong J.Jman Te kalesini her .. 

gün. ber saat mndat eden alzleri 
gözden uzak tutmuyunız. Sizler, meı. 
deniyetın uzun za.manlardanberi Uzak 
§llrkla çok meııhur birleşme ""rı'<tasmt 
mUda.faa ediyorsunuz. Hongkongu tah 
rlk ediJmlyen, bu barbarca taarruza 
}.:arşı mlldafaa ederken 1ngiliz tart 
hine şerefli bir sayfa daha 11A.ve et • 
tığin1ze emlnlz. BUtUn kalbimiZ BI. • 
·nı{' ~!"lbe-rdir. Sizin her mllda.faa 

r mukavemet nnınız za • 
1 mtzı yakmla,.o;tırıyor • ., 

----~---0--------
A m er l kan 1 n 
Vlfl elçisi 

Amiral Libi askeri 
vazifesine çağrılmadı 
Llzlıon, 15 (A.A.) - Ame.r.ikl\ 

kayıwJciarmdan bildirildiğine göre, 
Birleşik Ameıikanm Vişi büyilk el
çisi Amiral Lihl askeTlik lıizmetint 
yapın.ağa davet edilmemiştir. 

Parti kaza 
kongreleri 

Dün Sarıyer, K.adıkoy, Fatih kaza • 
Jarmda,, parti kongreleri yapılmıştır. 

S&nyer kongresini kaza parti baş • 
kant açDIJ§, bUyflk Atanın hatırasma. 
hürmeten Uç dakika ~t edilml§Ur. -- . Okunan raporda geçen sene açıla.D 

Sarıyer ortaokulundan muhitin ç0k 
faydalandığı anlaştlmiştır. lCI§ g11nlc• 
rinde Sanyerden.. EmlrgA.na gitmek 
çok zat- olduğundan okuıun sUratle 
muhtellte çevrilmeSi temenni olundu. 
Temenniler arasında BUyllkderedekl 
Beyazııarkm belediye tarafından ki • 
raya verilmtyerck halkevibe eklenm('. 
slde vardrr, 
Diğer dilekler de teablt edilmlf ve 

yeni idare heyeti aeçll.miftır. 
KADIKÖY KONGRESİ 

Kadıltöy l:ongresJnde okunan yeni 
dilekler arasında Mlllt Şefin Kadıkö • 
ytınde bir heykelinin dikilmesi ve mı. 
nun snratıe yerine getlrilmeai teme:ıı. 
nlal vardı. Ayrıca, bİr de par~t ku
lesi yapılması istenmiş, bundan sonrn 
yent fdare heyeti seçimi yapılrınF. 

Tanklarla 
kavvetıeadlrtıea 

İngiliz, Veni Zeland, 
Hind kuvvetleri 

Tobruk 
garbında 
ilerliyorlar 

T obruktan çıkış yapan bir 
general neler anlatıyor? 

Londra, 15 (A.A.) - Ta.n.klarla 
kuvvetlendirilen İngiliz, Yeni Ze .. 
ıanııa ve Hind .Jruvvetleri Tobruk 
gaı·binde ç~lde mütemadiyen ileri 
yürilyüşüne devam etmektedir. 

DUn gece kuvve Uerimiz Aeroma 
ya.kmmda 800 mihver askeri celr 
etmiştir. İtalyan k.ttala.n kolayca 
esir ediknekıte ise de Romm-el kuv
vetleri esir olmamak için fazla mu 
ı~avemet göetermektdir. 

Almanlar birçok top ve sayısıa 

harp maJ~esi. kaybetmlı;lerdir. 

Tobruktan çıkan kuvvetlere ku. 
manda eden tuğgeneral şun.lan 
eöylemştir: 

"MUteaddit Alman topunu t.ah .. 
tip ve iğtinam ettik. Çda:ş hareke
ti ya.ptrğmı.ız ıkesiıırıde bu kadar çok 
Alman askeri bulacağımızı ümit 
etmiyorduk. Fakat teslim san.ti ge.. 
lince Almanlarm ttaıya.nle.r gibi 
kolayca teslim olmsdıkarmı gör • 
dtHt. Tobruktmı çıkan yol, bizim 
<i'obrulru elde bulundunnamız neti. 
cesi olarak nti:hver.lıl yeniden ya.p. 
mağa mecbur olduğu kavisli yola 
ulaşan cenup istilka.metini alır. Bu 
yolun ba~Ja.ngrcmda İtalyanlar ta
!'8.fmdan dikilen abidenin Uzer.ine 
ve başka yerlerde Almanc.'\ "Ver -
boten .. yasak" kelimeslm. okuyan 
levhalara rastlamak hakiik.aten gU 
lünc oluyordu. Bıı .emir yanlış yo. 
lı! sapmam;ı;la.n için mihver şoför. 
lerinç h?tap ediyordu. Alman Stu
kalarmın İngiliz tank1e.rmı bo~ 
i.r.mağa geldikleri söyleniyor, faka.t 
bunlar :r '• ~ hlr askerimizi öl • 
dürcbilnıişıerdir. Daha sonra !tal. 
yan avcı tayyar&leri.nm refakat.in 
de bulunan ağır düşman bombard·. 
n:ıan tayyareleri ~bir netice ala -
mamaksıznı taarruz ettiler. Tank
lar.muzm toplan düşma.nı Jraç.mağa 
mecbur etti.'' 

.. Şimdi bımlenn yerine f rıglliz 
avcı tayyareleri ziya.reUmize ge .. 
liyw. Karşılığım n&diren eQra.tJe 
veremeden, hava akuılanna göğUs 
verdiğimiz he.rp, yalnt7. Tobruk se. 
feridir." 

FUlpln adalarma 
icar•• 
(Baş tarafı 1 incide) 

Amerikan tayyareleri, bu civarda 
dört dtışman nakliye gemisi dalıa ba. 
ttrmışla.r,, 3 tanesini de hruıara uğ • 
ratmı§lıı.rdır. Dtlşman llakal 40 tay • 
yare kaybetmlştir. 

Londra, 15 (Ü) - B.B.C.: 
Amerikan bahriye nezaretlnin teb. 

llğldlr: Düşman Pasifikte Vake ada. 

eına karp biri h!lflf, ötck1 oldukça. ete! 
deUi J.kl hncum ya.pmıpa da Jldai de 
p11ııkllrtWmUgtllr. İki dtl§man tayya • 
resi dU~tlrlllm~. Adada haaar e • 
hemm1yetsiza1r. 

Hava! adalan clvarmda faaliyette 
bulun.an dllşm.an denlzalblarmm. ica. 
bma bakılmııktadrr. 

Vaşington, 15 ( A.A.) - Fili
pin kızılhaç idaresi, Manillada 
ve ada lharp bölgelerinin diğer 
yerlerindeki gayri muharip lm. 
dınlarla çoctiklarm tahliyeleri 
işinin devam ettiğini, fakat mül 
tecileri iaşeleri işinin r.or bir me. 
sele halini aldığmr Vaşingtonda
ki genel me~eze bildirnü~ir. 
Amerika ktzılha~ cemiyeti 50 
milyon dolarlık bir yardmı para. 
sı toplamalc için llizumlu tedbir. 
leri aL'Ilıştır. 

--0---

Belllaelerlll 
karşana dlıllllleıı 

(Da§ tarafı l lnclde) 
3 - Bu hafta zarfında, daha az 

insanın kurşuııs. d:izihnesi için bU. 
yilk teessltrle teşelj111sler yaptığr
nı ve bJr netice alniağt ümit etti " 
ğini bildirmeiktedM". 

Bu defa rehincleriın değil, fakat 
suçlularm ceza.ya uğnya.cakları 
kabul ecHlse bile, msıhkfunlarm ~k 
yiikse'k snyrda olmam, bUtiln Fran. 
sızlarda derin bir endişe u:ra.ndır. 
m?Ştır. Fransız hükümeti, kitle ha. 
llnde yapılan bu tenkil hat"eketin
den dolayı duygulnrmı Alınan ma. 
k:ımlanmı bildirmekten çekinme -
mlştir. 

Rusya 
Japonya ile 

harbe 
girmigecek 

Litoinol V a§Üıgtoncla Ame • 
rika hariciye ncuırına 

böyle dedi 
V&§lngtoa, H (A...\.) - Sovyetler 

birllğinln Moskov& bUyUk elçlsl Lit 
vlnof mister Ruzvelt ile mıster Kor '" 
del Hale şunJan söylemiştir: 

Almanyanm mağlCıp ediıme.sl müm. 
kiln olursa Japonyanm suratle hak 
kmdan gelineceğine hlç şUpbe etme • 
melidir. Biz §imdi Rusyada Alınan or. 
dularma öldürllcll darbeler indiriyo 
ruz Rusya bütün kaynııkin-mr ve bn• 
tun' enerjisini Almanyayı yenmeğe ha:ı 
retmi§Ur. Avrupadakl durum klfi de. 
recede aydmlanmadan Rusya Uzak 
şaı·k harbine mUdalıale etmlyecektlr. 
Asya.da. herhangi bir harekete geç • 
memiz AlmanyD.Dm ~ine yarıyacak Ve 

Ruayııyı batı cephesinde zayıf dUşUre 

taymıs1n f M .. tt t·kı 
ltlr makalesinden u e 1 er 
Bulgarların 1 m!!::;k1ı:~ac1:'ı'ar 

•h t• Londra, 15 (A.A.) - Son :ı:a· 1 ane 1 mantarda Avustralya bMrn bü.. 
• .. • rosu müdürii ve birc-,<>k Avıuf-

Bundan sonra hıç şuphesız ra!ya agzetc!erirun sahibi olup 
müteyakkız bulunan Türk - 1 halen Lond~a bul~ınan Mı.ır. 

lerle Ruslara müteveccih doch, radyo ıle ya.ptıgı beyanat. 
olacaktır. ta_.. ~üşte~k dava takip edm 

mutt.efiklenn, müıJterek haftltet 
etmeleri lazım geldiğini !Öyle 
miştir. 

Londra. 13 (A.A) - Taymls gaze00 

tesi ba§maJtaıeslnd~ şunları yazıyor: 
Bulgar hUkiımctı, Bilyük Britanya. 

!le birle§lk devleUere harp ııan et • 
melde tamamen Alman va İtalyan ta. 
bakldlmU altm 1ıı. bulunduğunu göster 
miş ve çapulculuk projelerine tam 
sempatisini isb:.lt etmiştir. Meıolek i• 
tibar!le tarlhçl olan profesör Fllov, 
ınemleketlnln en iyi ananelerini terk
et:n~Ur. 

Bundan sonraki, ihaneti hiç şüphe 
5\z mUteynltkTZ bu1unan Türklere "\"'e 

ya Ruslara müte~cih olacaktır, Fa. 
kat Ruslarda muafiyet vardrr. Bulgar 
lann yapacağı h~ ililnı Ruslard:ı. hiç 
bir tesir ya.ratmıyacaktır. 

-----iO --·---

Mumaileh, mütefiklerin pe!~ 
:y<!kında, zaferi elde etmek malt. 
sadiyle. harp planlar. tanzim e.. 
den yüksek bir harp meclisi kur. 
malarınm muhakkak oldufunu 
ilave etmiştir. 

Şili kimseye 
üs vermiyecek 
Arjantin, Brezilya, Şili ıe • 

nelkurmayları toplan\ı 
yapacaklar 

cektir.. .. •• Pirinç fiatları 
Ofıs mudurle- ıstihsaı mmtakalarında 
rinin seyahati yükseltilmesi muhtemel 

Santiago, 15 (A.A.) - Milli möda.• 
faa nazın Hemandez gaatecıUere 

yaptığı beyanatta, Şill bükfHnettniıı 

.kimseye Us vermek niyetinde om.
dığmı \"e bu husu.nta yapıla.bilecek bU 
ttın talt!plere ka-t'§t koyacatuu ~Y • 
lemlş ve ııunıan 110.ve etnıi§Ur: 

Ticaret ofisi nıüdiirü 
Berline vardı 

Bu sabah gelen maIQrnııta göre ba• 
zı memleketlerle ticari tcmaalarda 
bulunmak nzere :seyahate çıkan tlca. 
ret oflai umum müdUrü Ahnıet Ce.:nu 
Conk ile of1ıı itbala.t rnUdilrü Emtn 
Giray Bcrline vasıl olmuştur. Ofi.ıı 

umum mUdUrü. Y"nı 'I'ilrk - Alınn.n 
ticaı anlaş.r J.SI mucıbl.nCe d vıet c• 
llyle yapllac&k mUbaya.atm esa.aıan 

hakkındaki §ekli de A.llll&D f'irma.Iarne 
görll§ecektlr. 

Heyetimiz Almanyadaıı lmçre, o. 
ra<lan gene Almanya yoıeyla 1avcçc 
gidecek ve dönüşte Ruma.ı:tyada tc. 
nıa.slardıı bulunace.k.br. 

llı811'& gitml§ bulunan ve berabe • 
rinde Stan.dnrd Oyl Kompanl yakm 
:ark umum1 direktörü bulunan petrol 
ofi!i umum mndUrtl Talha Sabuncu 
Mısırdaki bazı atoklarm .kıSmen mem. 
1eketım1ze na.kll l§lle meşgul olınaırta
dır. Ofis umum mlldUrü de Hayfa • 
ya. da uğradıktan sonra ay sonunda 
şehr.inılze gelecektir. 

Valera diyor ki: 
lr1.anda 
bitaraftır 

Devletin siyaseti 
de1lşmı1ecekttr 
Cork "İıfanda" 15 (A.A.) - Bir 

lefti:k devletleıiıı harbe girişinin, 
İrlanda siyasetine ya.pa.c:alı teS.re 
ait sua.le cevap ve'l"en dö Valera 
§Unlarr el>ylemiştir: 

"Evvelce bu BUale cevap verd:Lk. 
Devletin siyaseti deği§memi§ltl.r. 
İyi niyetli va bita.raf:ız. Bundan 
başka bir siyaset intihara muadil .. 
cilr-." 

De Valera., ruırbin Amerlkaya 
czamış olmesınm, lrlandadaki ha.. 
rış sevenlerde endişe ve teelr u • 
yandtrdıimz aöyleaıiş ve: ''.Mtlrur 
fııamızı tamamıamak için ku.aııdr. 
ğı her saa.t l:ıiZbıı. içf;tı çok kıymet. 
lidir." dedikten eoın.ra mıihrıdcUn ol
duğu kad.:ı.r fazla, jnsan toplamak 
ve ıruüerle gönUUUJeri fevbJMe 
talıiın. ettirm.~ lilzUmunda mrar 
etmiş ve "Mı:ıbarebe bize Yakla.şr.. 
yar, haıber vemıeden gelecek.tir." 
deıml§lttr. 

lzmirin Hava Kurumu
na yardımı 

lznur, 14 ( A.A.) - lzmirin 
Tilrk Hava Kurumuna yardım
ları her ıgün biraz daha geliş. 
mektedir. 
Manifaturacı E. Roditi ı 000, 

Mustafa Cambamilu 600, · Jak 
Ama<fo :1' O, "adya Kanyas 300, 
Raşit Paian<luz 300, A. Özmir · 
.za 300, Sami Tatari 300, tsak 
Hemsi 200, Nuri Savaş 200, 
Tahir Ba.Vkara 200, KAzım. Ser 
ter ıoo. tpek~i Viktor Pizanti 
200, kamnirci Muiz Saban ve 
Bcncdova 150 lira bağışlamış. 
lardrr. 

ZAYİ - Samatya nüfus memur • 
mğund&n aldıfmı ntıru. kl#tdımı -.. 
yt etttm Yen!slni alacağımdan es 
ktalnf!l hUkmO yoktur. 

Rrfat ofla n.... Çfnaraldllf 

en pahalı yer 
ıstaobvl 

Gelen malümat.a göre, hükfımet 
Anadoluda çeltik isW.ısal mmtaka• 
larmda çelHJı: ve pirinç eatrş fiyat. 
larau bir miktar ~ükseltmek iç;n 
tetkikler ~"!1pmt'uktnı:lır. Fiyatlann 
otuz kun•ş.tan gClen seneki fiya.l! 
olan 38 kuı ug<ı. çııka.nlm.ası iıhti. 
m<ıl d~.hilinde bulunmaktadır. 

Şll!n!n de ba§ka he l ıngl bir mil • 
Jet kadar iyi ulccri vaı dır. Şimdi ai. 
la.h aıtmd& buluna.nclOH kur'am 19U 
martma kadar terhis i:dilnılyecekUr. 
Diğer taraftan bildlrildlğıne söre. 

Arjantin, Brezilya ve ŞU! gonelkur • 
n•ııyla.rt araam(la bir içtima y&pıJ.ma.. 
sr tasa'v"VUr edilmelttedir. 

Alman Bu sene celtiık. rekoltesinin nok
sanlarm..111 yaptlacak ta.samıf1arla 

tem.ini ~:crmde ~ı:ııma:ttta.dır. teblı" nı .. 
Sım<likı ha.lde pmınc fıya.tlarınm X 

en yilks<>k olduğu yer, !stnnbul • _ . 
dur. lstanbulda pirinç fiyatları Berlin, ~a (A.A.) -:- İngiltere 
g~ seneye nazaran kiloda 15 • ı etra.fıntla.Jti su1al"da, Brıstol kaaalt 
20 kuruş ıırasında yükselmiştir. ağ~nda b~r dü~ ~~ri:~i telıti. 
Buna mukabil en külliyetli ~eltik k_elı suretoo taılır~~ edılnuştır •• Muh 
'Ve pirinç ıııtdlrları da İ.9tat:ııbu1da rıbe _batml§ nazaıı.:ııe balulahilir. ~4 
bulunmaktrdu· 1 ·· nun gecesı tayyarelerlm.ız 

Veril-en bir habere göre, evvel • 1 C!."e doğu kryılaıındaki ukeri 
ee çeltik zlras.ti menedilmiş olan i:cuefleri tesirli endal1Uarla bom • 
oo.zı mrnt.aijaı}ar ve lb:iıNıasıa. Kan. bala~. 
cabev havalisinde önümüzdeki ae. Manş Jayılarmda ha.va ~.ı.. 
ne icin çeltik ziraaıtine müsaa.de r.a teşebbüs eden düşma:ı, 17 tay. 
f.'dilmesi mesel-esi üzerinde de tet- · yare kaybetmiştir, 
kiıklere ba.şlıı.ıımıırtır. Atrlka şimalinde ltaiyan ve Al. 

Mostıovanın 

gErb~da 

Londra, 15 ( A.A.) - Mosko 
vadan gelen haberlerde, bazı 
noktalar<la. Almanların ricati 
bozguna <löndliğli bildirilmekte. 
dir. Bilhassa hu hal Tulada gözı~ 
çarpmaktadrr. 
. Moskovanm gaı binde l\Ioja
ısk kesiminde 16 küy daha geri 
almınıc;tır. Ru:s!ar, Klinde çen. 
ber içie alınan Alman alayları. 
nr temizlemekle meŞguldürler. 

Almanlar. Kiı.lininin bir kıs. 
mmı haHi. ellerinde tutleyorlaraa 
da Ruslar, geriler~ sarlcrrurk su_ 
retiyle Nazileri ricate icbar ecli.. 
yorlar. 

Leningrad cephesinde RıIBlar, 
Tikvint:Jen i"erliyorlar. Volkof 
nehri fa.erinde Alman müdafaa 
h"tlarrnı t:ılırip etmişlerdir. 
Rostoftan çekilmig olan Alman. 
lar .. Tagalh~da siperler 1 azarnl> 
yerleşmişler, §iddetli bir muka. 

ma.n kuvvetleri Tobrok batı bölge
amde toplu hakleld. İngiliz !kuvvet 
leriııe taanuz ve bi.rçok batarya • 
b.rla ıı cllİ!!llUln tankı tahrip edil. 
~tir. 

.A.lm.aın. ve İtalyan pike t.ayyare
lt!ri dt.iştnanııı motörlü kollanna 
ağrr zayiat verdirmişlerdir. Alman 
ve İtalyan avcı tayyareleri lıiçbir 
byıba uğramadan 15 dil~ ta.y. 
ya-reısini dUşUnnü.slerdir. Bundan 
başka Alman ava~ tayyareli!!ri 
"föbruk bölgesinde dü~manm oto • 
mobil koll<>rmr, taı;rt kafilelerini 
ia.'iC kollarını, depolarını ve havıı 
meydanla.nnı rnuvaff9JuyeUe bom· 
bllamışlard:r. 

Sovyet ha.va kuvvetleri 6-12 ilk 
k.9nun za.rfmda topyekftn 125 tay. 
yare ka.ybetm.i~. Bunların 88 i 
bava. sav!l.ljlannda, 33 U tayyare 
karşı koyma ateşile dU§üıriilmü~ 
diğerleri yerde tahrip edmniftir. 
Aynı milddet za.rfmda, Alman ha • 
\'a. kuvvetleri doğru cephesinde ~·al 
mz 7 tayyare kaybetmil}tir. 

vemet gösteriyurlar. Cebelüttankta bir yangın 
•. Bir R_1;1s .. gener.ali, . Mos~ova ' Madrlt, 14 (A .. o\.) _ onn gece ce
ıcın en buyük. te~~~~ 4 ka!-lu. bCIUttankta bir ticaret deposunda bU. 
nueyv~lda IOO~!mıış oldugunu 1~:.l'.1 yill• bir yan!!'tll çrkmf§ttr. Akdeniz 
etmiştır. O gun Almanlar, MoJa- "' 
isk • Moskova. yolunu. yar:ır:ı~i. den dönen bir aakert tayyare 1D.1f ya.• 
MoeJcova.ya 33 kiJcmdre kadar: pamam~ ve deponun llzerine dllfel'ek 
yaklaşmışlar, fakat Rusla!", miit_ tutU§nluştur. Depodaki mallar anrat.. 
hiş ibir ate§ .;per<k.~i gererek AJ- l<:ı ate§ alnuı. itfaiyenin blltuıı gay 
manian diirdu.rmliı?lardı. retleri beyhude olmu.,, depo tam&mıel\ 

yanmıştır, Tayareci ölmUıtUr. 

lngiliz hava tebliği 
Londra, 15 (A.A.) - İngiltere 

hava neza.:nı.tinin tebliği: 
İngiliz Mıllil servisi tayyarele • 

rile harekat yapan llolanda hava 
kuvvetlerine mensup bir Hudsn 
tayyaresi dün Norveç kıyıları ~ık 
la.rmda bir <lüşınan malzeme gem• 
sine taarruz etmiştir. Gemi üç tam 
isabet almış "\'C .t;ıa.va.ya u~m1.1ştur. 

Rumanya Amerikaya harp 

ilan etti 

Bti...kreş, 15 ( A.A.) - O. F. t: 
Romanya hükftmeti, ker.di""iyle 
harp halinde bulunduğunu Birle. 
şile Amerika hUkt\metine tebliğ 
etmiştir. 

Amerikada 
bir mühimmat 
fabrikasında 

infilak 
l~bon, 14 (A.A.) - Ame .. 

rikacJa Burlinıton büyük ıi
lih ve mühimmat fabrikuı 
bir infilak neticesinde harap 
olmuttur. Birçok iıçi ölmüş 
ve yaralanmıttır. Fabrika 50 
milyon dolara mal olmuıtur. 
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• e en nflİİÜrİ,ş loci.alar .aaraylarda oynanınaz 
er meolri. /mwile lru.dururlar; kadınlar .,.it ilafi. 

"'14mrlfll' .. Banlann icine düsü.p de b.ı WMtCerala. 
"'81111P görüfmemif, ifitilmemiş bir hayat ycuamak 

0 u? Bıınlcr anlatmakla biter mi? V-e 6'r haJııat 

-.n geçen mahkUm
i, mermer direkleri 

\lq, gizlendi.. Sazına 
~tti: -
~ baii ile bo.t~ 

,üJ güliatan. 

6cni "'*'""· • gcırip ltu:ıun senin! 
t o ıün çok heyecan• 
1-'nlaağıadaki yüzüğü 
. kam cofUYor, ay • 
'be.rryor, kimseye g-0 '" 
~n bai-ınp çağur.:ıak, 
•1~1amak istiyordu. 
dağlara döndü: 

'nıtlc yer.ora ıahin 
baterıa 

datz, ni~iıt kalkma~ 
dumanın? 

ez J.mlu, ltumrıı 
beslenir. 

irı :lağı, niçin hllı
maz Jumanınl 

karın oar! 
Al,ağımla mor s:tnbüllii 

bağın 11ar. 
Yarclan "" aynlJın, ôlrü 

zarın oıu1 
Ma:rJin dağı, niçiıı kalk

maz damanın? 
T alıir aazını yanma koy • 

du: 
- Ne dağlardan bir· ses 

geliyor .. ne yardan bir ha • 
ber var! Sazırmn nefesi de 
beaim aesim gibi çdmuyor 
artık. Ulu dağlar, eeaimi duy 
madrlar. Yüce tepeler hala 
beyaz kar ça~aflarile örtü • 
lü. Bu yüksek dağlardan ne 
kerva:ı seç.er, ne bir yolcu. 
Sabahtanhui bağinyonmı ... 
Tepedeki bodur ağaçlann 
yaprakları bile kımıldamı • 
yor. Her şey yerli yerinde du 
ruyor. T epe!erde uf ak b~ 
harekat bile yok. OJSA ki, 
ben, taSlllll çalmc.a, )lef' ye • 

8 A 8 1: il - Akşam postam 

. 
IST4N8UL BELEDiYESi 

ŞE.HIR 
TiYATROSU 

kttldAı cıaddelıl 

-.--,,.....,.,. '•••••••••.,....wwwmı•••~ ,,L.Y..JL,.. 

1 Kcımt!llll ı1m1Da1c1a 

&llpm ..... 

SAADET YUVASI 

Bevoila Httllt Sinentım 
Bugb matine 11 de, gece 8 ie 
3 bCl)'lık mm blrdeıı ı > Baz ali. 

BUyn re""1. 2) Aai gezaeraliJı ecm. 
em.ı'l tarqe. 3) Kaa1ı Tuzak. Ka 
cera mm.t. 

fJAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
NEV . .AUı. KIRtKlfl VE aorur. AGRILARIMZt DERHAL KESER. 

L:abmcla GinlM 3 Kap Alaaabilir. Her Yerde PaUa Kut.1.n lararia ..,-... 

~ ..... _.......,.... ,~ - ~!\ -... ~ ... ··~lfPii~wt:l-'61•-fllll 

lllpat llAnı 
l - Ktllf 'bedeU 12889 lira 4;3 kuı"U§t&n lbarc.-t o&ç gısst.C'ileoek bir 

ın&lıa1de 7Çtırılae&k olan bir blDa m,aa.tmm ikinci defa ka.pa lı zıır! usu • 
il~ ekıdltmeııl 16/B. klnun 941 -.ıı gün11 sat 15 ıt.e lmnittc Tersa.nekapı • 
l!!Uadakl kOllliılJaıD hin"'ZDda yapılacaktır, 

2 -~ Ye projeal komisyonda. g&'Qlebilit-. lıtuftkk.a.t t..-;ee. 
tı 9H.1ı l!t'9dlr. 

3 - ••.....,. iftk&k edecek taliplerin bu g1'bi i§leri yn.ptıklarma 
da.tr llafla müdllr!WtJerıncten ve ticaret odalannd.tm a'lacakıaft -vestalatınt 
"

0 Y1lkarda yuzlJ temtııatlarile blrlikt.C tanzllD edeeeklert tc1clif me'ktaplae 
rnıı be!U gUn 'ft' aatterı tam bir .-ı tW'9eUne k&&ı.r konW!yorıa vermeleri. 

(10!5M.) 

Kazanç Vergisi Mttkeltefterin1n 
Nazarı Dikkatine 

lt1tanhal Del~.: 
Kaza.nç vergllerlaia tkinci t,ak8it ted.!.yıe m.liddet! ~riııcl.killan 1941 ayı-

d .. Tak.sitıer1D ilerde ~ lG mmıa •e icra yoluyla tahsiline mahal kalma• 
aJak üzere..,_~ ...-gt bcıırçlamu lM >af 'llllllUM. 'kadar bağlı • 
Oldukları maUı"e ıtıshall JUbebıriM tiıleımeleft de& olUDur. (1(1813) 

1'AZA#: ISICElfDER F. SE.Rf'E.LLI 

••• rindea ~ aöbü • 
ziinde faJuneder kopacak 
aevıilim belli mMaiaai .a.,&: 
cak ADIJ'Ordum. 

Oeman emmi bir .. T • 
b

. ... • 
ıre: 

- Mardin dağlan çok in • 
aafaızdır. ' · 
demiıti. Tahir: 

- Gerçek, Osman enuni 
yalan söylememi!·· sa.z çalı
yorom, çaiJrryonun da ce • 
vap bile vermiyor. 

Tahirin zihnini kurcala .. 
yaa tef, Di1arbakırdq c• • 
len ve Zülwec1.n 'hal>er sen· 

ren adamın kaçma ı.,.b • 
büti.iyclü. Bu adam birkaç 
gün M>nra Selimle Ta'hiri ka• 
lecleD kaçınaaia t5z ftl'IDİ!• 
ti. Fakat, 'f~ laaaun kolay 
bir it olacaima kani değildi. 

Nurbaba ve diğer kale nö
be~ilelir • 811 adam geldik • 
ten sonra, kale içinde ve du· 
varları üzerincıle tertibat al · 
mıtlar, ve kulelerin etrafına, 
merdiven baılarma yeni gir 
cüler koyauqlardı. 

Tahir: 
- Dajl&r e4M v.mbtor .. 

acap nedendir'? 

Devlet Deniz YoHan İşletme U- . k., 1 

MümMüğü Uinlan 9-

15 'Birincikanundan 121/ Bi~ k •r 
111111ıtelif l.atlara kalkacak W:)IGl'ium i "' l•si. 
Kallmciin •e aaa.tleri \re blbcaldan ı ••• lr• 

............. 

- Salı 17 de (CUmlıuriyet), ı.w-11e - de 
(Tan) Gala.ta nhtımm4en. 
Not:~ ')189tı• .................. ıı.lia 

1'11aoBJıttııio. 
- Cumattesi 1.1,00 8e (Allıdarta) milıılilli -., 

tımından. 

Na*: (İl'arı: iUdre ~ı.n..Ja bir paıilıa ~ 
PllMmldir. Ve bu ..... .tnelııaJQa ........ 
ılılıeelıllr. 

- Pe~ 8.00 de (Saadet) ~ l9b. 
m""'ma. (İ§'an Ahtl'e lmı6ar baftada bir ... 
yapılacaktır.) 

- ~ Sah t.50 de, ~.? o iu 

be. Cuma u.oo da 1(Trü, Cumlll'tlııil tUI 
• (lllanJrU) !'aJIU' 9.90 de ('l'ftl1l) Gıil* 
nlatımmctan 

- '.Palıartesi, Çaqam'biı. "Oe ~ '8.00 de {JIL 
:r&bız) Gala.ta rmtumndım. .._ Çlda 
ba 20.00 de (Ulgeııl w CUmartem ıo.oo * 
('Olpn) Tophane rdıtımmda. 

- Salı '9'e Cuma 19.00 da o(Senu") '.t' 1' 
r:dıtmımcJan. 

- Paar 9.00 da (BW.) Tcıpbw J!lıhpıın.._ 
Ça.r§amba U.00 da (Kerıdlı) CUmutılll U.• 
Cle (Saadet) SirJııect ntıtımmdeıa 

Puar 1100 h { hm1r ~ OaıWa ~ 
ırnmd&ıı 

llıaqembe lUO de ( -- ) Qaleıta ...... 
:ımad&n. 

lllVl'ı i\TtıJllll" .............. - adi. .... t ...... ....... 
& -im: ~IMll!lik l!t• 1 im ipenlleldr. 

- -Gela.ta nlatıım ı ·-··w V.... 
lllldUrlOttl biııaıll altmd& .. - Galata rıhtımı :Mmtaka Liman 
aeıauaı Blıuım altmdll .. - Sirkeci, Y o1Cl'1 salODU 

l)eaiz Fabriblan Umum Miidarliitiadea: 
rrııuııaııJ.a ve gooterecekkrı r kate R"ö~ tilkdlT' edileelek aat'mı.1e ..._ 

nacı, resvı,.ecl, baklT ~cu, demir bonıeu, akümlA.tör tamlrciııl. ~"'1. 
'clektrikçl '" 'ttırtllnci alınacaktır. 

QldlP pbne Yol maaratıan kendileritıe att oıraak Uzer iOIQl eden ,,., 
~ G&lcftk d<n!!: fabrikalan nmuın m\l~rtıe tn'11racaat ~

('!0@52) 

Memur aluıacak 
Devlet Me\eoroloij U-.uu Müdödütündenı: 

Devlet Meteoroloji .l§lerı uınwn müdiitl~ tefldlA.tnlm ~ ...._ 
roıoji istaBYOJllarmda ÇS.hsttrılma.k il7..ere «tat>kUl ınetmtlanncbım .... -. 
lilı. illltilı&lll ile 25 kadaT eı·kek ıı:ı mur alınacaktır. 

:M'UAlJ&'ka. ımtilıa.nnıa girebılı:r k içın memurlar ua11ı11ua.a 4: itı111ii 
madd~ s&yılatı e\~a'Ct lıaiz olmak ve SC yqnıdan yokarı 9'm 'c 

llztmdır. 
xuııab:ı.k& .!mt..ıhanmc'lıı 'kazınuınlar agıy, s&.!•b ~ MW ı ••Aıb: 

ce muş verllecektt:-. 
t~ H.!2.f!U. 1.arihi ak~·un1ııa kadar 11nwm müdl.lrl'*e iıltlı1ıa 

Uç müracaat ctmelrr! ve :ısıll'.ırı bilw c i"teıımek §al"tilc n&twı ~. 
lldıild ~ tıkul ~ alsl.w'l{k 'VCM1 ı ve ~ ~tw V
ırer mre~ le 4 der afet ıroto~~a.nm b 1 oe gfi'Ddermeler . 

1111UJMl,llJ&mı ruıng; tarihtie ve n e ''8.1-' ~~ ;t•Uplrm 
adrell~'ine .ay.nca. bUdil'ilccektır. ( ~ ·.. tSf) 

Diye söylenip dın--..ırken., 
birdenbire k•den krvırılıp 
plen Selim: 
· - Tahir! Burada y&lnu~ 
bqına ne yapıyorsun? 

J)e41i. T.Jıir tat1rdı: 
- Ne yapbinnı görüyor .. 

sun! Biraz önce saz çalıp dağ 
larla konuşuyordum. On•a • 
rm da .efawızlıtmı, •esve'r ~ 
mesiipi gördüm., Saranı bt 
rakıp etraf t &eyretmeğe baş. 
]adım. 

Dikkatle Selimin yüzüne 
\tektı: 

- Neden he)-eca.nhaın? 
Neden yanıma oturn1uyor • 
sun? · 

TUir: 
- Bhu önce Nurbahanın 

ia%I Yıldız beni çatırtmıttt. 
gittim. Bana senden haluel • 
ti. Eier oaa iliifat e'anezsen~ 
•ni öldüncekm~ dedi. 

TahiT Oirdenbirıe aap•an 

k~sildh 
_ Ne diyorsrm, Selim •• 

beni öldiirecek mi? 

-Evet. Böyle .&,Wlt.. .. 
na. Ve bunlan sana 9Öyle • 
me1tlijÜnİ de ışrar'la ne. et:. 
ti. 

- O aalde sen Diyarbakır 
dan gelen adamı ait aör, iti 
Aialat.. Burııde.n kaçıncaya 
kadar bu kızın elindıeft nUtt 
kurtula.cağmn kem:li~ine IOl". 

Ve bana bir eeV&p ıetir. 
_ Onu alır, bahçeye çıka .. 

rmı. Sen burada beWe biai. 
Selitrı T•lıirin J'Mlmdua 

flynldı. 
Tabit bu haberi almtll ı.e· 

tesi büabi.lHin kaç.mıfb. 
Salihteıı medet \81\UJOI' • 

du. O da yardım etml~ 
olana, Tahir Y ıldı%11l eliae 
du,ocek, perişan olacaktı. 

(Dt'!fvrmı 



~-

Fener 7n 'lız 
2.., 2 bera ____ 

Misafir lngiliz takımı, t;ehrimiZde ============================= tkinci oyununu diln Fenerb!1.hÇe stn • l 
nuıda, en iki bini bulan bır seyirci luı. f Birinci devre bastan sona misafirler ezici bir oyun cıkar. 
la.balığı önünde Fenerb:ıh~c takrmile ı 

yaptı ''r ".ı beTabere kaldı, dılaT. Fakat Cihadın levhalô.de kuJ"tarı.c:ları açık sayı far. 

ntRt~ct DEVRE N1.Sn. kını önledi. Ve devre 2-0 İngilizle1· lehine neticelendi. 

CF.REY.t\N ET'Iİ'.' 

l.ngillz tıı.krmr, Ankarada Fenerin 1 

ikinci devre yarısından sonra birden a~ılan Fencrbahçe, 

2 gol kazanarak beraberliği temine muııaf fak oldu 

oyununu seyrettikten sonra, kar§ısm. ' =====================:=========:=: da.ki rakibi r.iç do Uımal etmemek lt.• -
ı;ımgelcllğlni anlam.ı.ş olacak ki, Anka.. 
rada en tehlikeli hUcumları yapan ve 
ir tUrlil kolayl.Ik.la. tuta.ma.dıkları 

dlçilk Fikrc:t!n ltar§l.:::ma, mlldafaa 
tıarmın en iyi ~cusu olan sağ 
ki alm~lar •. 
Falult ne yazık ki, İn:;llizlerin böy .. 
, sağ beklerıni sola alacak kadar e • 
mmiyct verdikleri s:ı.ğaç.f,"l, ne Fe-

' er lın! hattı beslfyebildl, ne de hU • 
, um ha.tbndıı ya.nmdakiler kendisin " 

n istif de <'dcbildir. 
BiTinci devre Fener haf hattının 

ır tilrlu toparlanamayL5ı, hücum hat 
na tehlikeli bir hllcun1 yapabfünek 

ım.kAruDt hazıriJyam:ıdr. Ele geçen bir 
kaç hUcum fırsatı da, Naclnln milte • 
macll çalmıt ve bir tilrlU arkada§ları
nıı. pas vermemekte !.nat edişi arasm
d-ı. söndu. 

Bu devre İngiliz takımı tam ve kati 
r hfikimiyet tesis ederek rakiplerini 

de.,,Te sonunn. kadar sıkrştırdlar ve at-
tıkları: 2 golle devreyi gol yemeden : 
allp bitirdiler. 

Bu d vre Cihat a.ceıc bir plonjon 
:-. pmasaydı, ilk golü do tutabilirdi.. 
DUn birinci dE.'vro 3 muh kkak golti 
lrnrt.armast ki bi esi de pena!. 
tıydı Fen bu devre açrk sayı ftır-

"lule mağlQb yctten Irurtardı. 
Fenerin ~ediği i inci gol, tlr kor. 

ncr al ışında oldu. Bunda da Clboüm 
önUndekller bataııydılar 

Yazan: TUGRUL OGET 
rasmda Wç ltimso I<'enerin bir şeyler ı m.tKcıı DEVRE 

yapacağım umm.ıyordu. ı Oyunun ilk 15 ılaklkası gene misa. 
Bu devre misafirler aleyhine bir ta. tır takımın bırmci de\'t'ocleki bftkimi• 

ne faul olma.sma ltarşı Fanerbahçc ı yet ve eziciliği arasında geçti. Oyun 
tam 13 faul ebeblyet verdi. Bunlaı- ırtık bu tempoyu kabul etmrş bir hııı 
da umumiyetle, topun kontrolUnü koy. ılrrl{Cll, ant bir FC'"Cr hücumunda Mc. 

bettiktcn sonra vapılnn IUzıımsuz !ıh Fenerin ilk golU.."lü yaptı. 
sertliklerden oluyordu. Fener takımr, sanki maçın bnşında ı 

Fenerba.hçe muhakıı.ı, ki bu devre beri hu rroJU bekllyormu~ gibi birden 
kaleci Cihadın sayesiJ <le va?.i; eti pek :;.çıldı. Hemen sagı:hn soldan, ortıı • 
ucuz savuşturdu. da.n misafir taıum kalesi üzerine teh• 

Ankara at 
yarış. ar 

.\nlınra, 11 (Hususi) - Uugün. tbnıı.ulyo ıkinci, Şahin üçilncü ..,cl
ki.i at kosıılaı run neticeleriı · veri- ı diier. Ganyan 225 kuruş verili. 
yorum. 1 Bcsincl koc.ııda Tomurcuk birn -

Birinci ko!"ud:t Ncl'iman b1ri11ci, ci, Sava ikin('i, Tarz:m ü üncü gcl
Alceylan ikinci ve Cesur üçüncü crıcı-. 
veldiler. Ganyan 305 kurus verdi. Altıncı koşuya Sifkap, Aysel. 

İkinci koşuya Hcve~ ve Glin :iJ. Komisarj istira ketti. Ganyan 120 
Ura.k etmi<;ti. Heves birinci geldi. kurul'" verdi. Yıldız - Tomruk çift 
Han.yan 105 kuru8 \'erdi. bahsini tutturanlar bir lirnva mu-

Sırbistanda 

Çetelerle işgal 
kuvvetleri 
arasında 

çarpışmalar 
oluyor 

Çeteler top da 
kallaaıyormal} ı 

Geçen ay 1800 asi öldürüldü, 
1500 zü esir edildi 

Be.rlin, 14 ( A .A.) - Garette 
de Lausanne'in muhabiri yazı
yor : 

l "Mühim surette 1..'Uvvetlendiri. 
r len ve general Neditcl!'in gönül 

lü kuvvetlerinin. çetin muhare. 
heleri yapan SirP kuvvetlerine 
karşı çetin bir mücadeleye giriş 
tikleri itimada şayan bir çok 
kaynaklardan teyid edilmekte
dir. 

Belgradda neşredilen resmi 
ve van resmi tebliğlerden de 
anlaşıldrğı Ü7..ere yalnız son teş 
rin ayı içinde, 1800 den fazla 
asi öldürülmüş \•e 1500 Ü de e· 
sir edilmiştir. 

Bu rakamlar, yalnız general 
Neditch kuvvetlerile şidd~tli bir 

liltcli ve muntaz:ım hticuntlar seyrcdl. mücadeleye ı;irişmiş olan Sırp 
çetelerinin verdiği zayiattır. yoruz. 

Bir arn pasına fufayan ve vaktin. Bunlara :i~gal kuvvetlerile ya. 
el<! çıkış yapamadığı ıçin topa yeti_,e- pılan muharebelerdeki Sırp ka. 
mlyen tngiiiz kalecis!nin Uzerinden yıplarmı ve bir QOk idam edilen 
topu a!'lırınağa muvaffak olan Meıih !eri de katmak 13..zımdır. 
ikinci ve It'encrin beraberlik sayumu Halihazırda Srrbistanda yapı-

lan harekat hakkında, inanılır da ynp nca, misafir taı,tm bocala.mağa 
ka7{Daklarda n öğrenildiğine gö · 

başlartı. re, şimdi'-i taa.rn.ızun başlama. 
Oyunun sonlarına. doğru Fikretin smdan bir ka<; hafta evvel, Sırp 

nefis h r friklkiııi 1ng-uız kalecisi gU • lı asiler, Morava nehri batısın. 
zel yal{aladı ve Fenerbahçe İllo"iliz daki bütün Srrbistan bölgesind" 
nısıf sahası içınde tam bir tclllike ha- fiill biı· hfilcimiyet kurmu;ı ye 
lini aı1111:,:ken ı:naçm sonunu bildiren Almanlar da 0 günlerde. yalnız 
dUdlik imdada. yetişti. Belgradda ve Belgrad - Selfurik 

DUnldl maçı bWA.sa etmek ıa.zım• de.mirvolu boyunda sağlamca 
gelirse ı;;unu SÖyiemek doğrudur: O • tutunmuş bulunuyorlardı. 
yunun dertte üçünü tng1llz takmu Sonteşrin ayının ort thlnda 
haklın oynadı ve 2 gol kazandr. Fakat KraguyovaG ve Yogodina bölge. 
oyunun ancak dörtte bir zamanında !erinde şiddetli muhn.rebı:'ler va. 
co~rı Feneti!cr de 2 gol kazanarak pıldığı bildirildiğine göre, sev
berabcrliği temin ettiler. külceys bakımından büyük e· 

Dünkli Fener beraberliğinde birinci hemmiyeti olan bu demiryolu. 
rol cılladın, ikinci Tol de srrf §8.hst mm da bir ar.alık Sırp çeteleri. 
lmbiliY('ti sayesinde yakaladrğı iki frr. nin ciddi tehdidi altmda bulun~ 
li!ltı çoli: vrnnde kullanan santrfor duğu da anlaşı1ıyor. 
Melih ndir. Bosna.dan gelen haberler, müs 

nunl\il. mar, İngiliZ takımının mem• takil Hrrvatistanda da bfr ihti" 
lckctııntzde yaptığı mUsabakaJann en 1 lal hare~eti~in patlak verdiğini 
seriiydl. Fenerbııhçe!Uer bu derece seri bildiriyor. Italyanlar buraya 
bır maçın temposuna uymak iç n sar- kuvvetlendirme krtaları gönder . 
!ettikleri büyüli: enerjiye rağm . maç meğe \"C Hırvat ordusu da gö. 
!'onunda Yorulmuş görUnmUyor1n.rılı. nilllü toplama,ğa mecbur kalmış 

Birinci devrede, Cihat penaltıyı def laroır. 

tlikte•ı !lonra. ve İngiliz oyuncuların İsyan dalgasının geçmediğı 
o ar LK Cihadı tebrik etmeleri çok bölgeler yalmz 1\forava nehrinin 
Uz ı h r EPoı tmenllk jestiydi. doğusunda kalmış olan toprak -

SActT 'l'UllıtUJ, ÖGET ]ardır. 
Almanlar. taarruzlarına baş· 

larken c:ok şiddetli misilleme ve 

Bu dC\'Tecl•'l ınlcJ.firlerin fevkalAde 
i.ıstun, ezici ve hlüdm oyunla.nnı sey. 
rettikten sonra, Udnci devrenin cerC" 
yan ta.rz.:ı hakkında herkes bir fikir 
edinmis bulunuyordu, Faknt bunlar a. 

Ücüncü iko~da. Romaırn birincı ka'.ll·ı 8 Jirn alıru;:ılımlır. 

Yetis .ikinci, Gonca üçünci.i geldi: . ~-•·c:i:·Jlı mm••u••••mDmBllL'lllD• 
~;~~~~- 125, plasel<'r J2.>, 340 fiT rı iye mnburıyeti ' Dördüncü k0!3u<1a Yıldız birinci, ZİRAAT BANKASI 

ı unıtu, tar1lıi: J88!S. - sermay i: ıooo.Oo<ı,ooo '.rU.rk ı.trae.ı. 

• Şube ve Ajans adedi : 265 • 
Zirai ve ticari her nevi barıka muameleleri. . . - ·~~ 

:.ı:: :::~ 
::.ıYeııi yıhıı l·~.nası mt:aıMCbetilo ~olıırını tanzim eUC('(.'k okııı :::: 

•arılık ,.aut.~ ıarU! .qıer~nel lınL 

ıoawytlı WrlJkte c•ıı~r!ll"'f'N l 
E\'LEN:\IE TEKLİFLERi, t, Al: \ 
\U .• lŞ VERME, ALIM. SA'fL'l 

rtbl ttearl malliyetJ balıı olmlJ ·n a.n. 
~ilk Wkılnr .,a.rıı.:sıı netroluı:mr. 

Evlenme teklifleri: 

tenkil tedbirleri almışlar~ 
nılrr kaynaklar, Ainıanlaı ... 
cak bu suretle asileri 
yarıya yakın olarak ba!J 
tandan yani Sava nehriJllJJ 
nubundaki bölgelerden 
ve toplantı yerleri ola.ııe1 
dağlara süımeğe muvSJ.• 
duklarıru bildirmektedir. 

Sırpça ve almanca ol~ 
yılan ilanJarla işgal Il'.lsk 
ı:;u.ıları bildiriyordu: 

1 - Öldürülen veya 
uğra van her bir AlnıaJl 
yerine 100 SrrplI idam 
tir 

2 - Eşkiyayı gizleyeıı 
ler kurşuna dizilecek, evıeı1 
kılacak ve mallan AJıllatl 
su tarafından müsadere 
caktır. 

3 - Tatbik mevkiinf 
veyahut sadece yapıl~~ 
nülcn bombalı her "'uı1'111": 
50 S1rplı kursuna dizil 

·1 - Alman askerleri 
akş aGacak her ka~abf 
hi r yangınla tahrip 
şehrin erkekleri esir 
bunların yarısı kurşuı:ı& 
cek ve mallarına AlmaJl 
sunca el konacaktır. ..JIJ 

5 - Asilerin faahJ":ı 
kında yanlı:ş ve yalan _,, 
verecek veya susacak 
öldürülecek ve ailelerı 
lunacaktrr. J 

6 - Komünistlere n~ 
sa olsun, yardım edenlct~ 
larile oynamış olacakJa.tv":: 

Bu tedbirlerin heP 
edilmiş, fakat neticeler 
edikli~i gibi cıkmamış 
harebe!er de de\'am 
bulunmuştur. 
Budapcşte gazeteleri• 

man as]~erinin katillcı·i~ 
lunamama.;;ı vüzünden , 
ayrnda 200 Sırplı reb 
dam edildiğini bildire~ 
t<'l{'Taflar neşretmir:!erdıf 

Sontesrin baımıda, Bel 
ri gelen 5ahsiyetlerl, rehi11e 
tf!vkif edilm:i~lerdir. 

Strbislanda. deYam edell 
mu1ıa.rebelerden asile~~.ııt 
zay1a.t meydana çlkınakW"'"" 

Belgraddan bildiril~ 
sonteı:;r~nin ilk haftasın~ 
ıs:r \'e~ahut General Nedi 
nüllüleıine karşı yap1lsıı 

belerde 900 den fazla asi 
müştür. 

13 Sonte~inde SibniltSd# 
teci öimü!}tür. Sonteşrinlll 
hafta.smrla merkezi Sırbist 
~aat stiren bir muharebe 
da 200 Sırplı çeteci öldür 
200 ii esir almmı§t.Ir. Y~ 
cia Alınan ve Sırp hüku~: 
\·etlcrilc olan bir çarpışDl~ 
65 Ölü bıra.kmLjla.rdır, 
64 ve l{raluyevaçda 50 ul 
vermişlerdi"!'. 

Bu haft:ı Roudnikde 5 s' 
i)ir müsademe esnasında. 
150 kişinin öldürüldü~~ 
kişinin esir cdi.l<liği son 
de bildirilmeklc<'ir. Ku 
ron müs::ıd<'mecle de ce 
63 kişi ölmüş ve 23 kişi 
mıştır. 

ten ikmali olan bir genç, gel 
tihan müddetine lmılnr bo~ gt 
butçec:ılnl dllzE'ltmek için ca.11 

temektedlr. rDllşcn) remz!ll 
caa.t. 

:;: 7 :ra§mda orta. 3 le oı> 

sen<:, öğleden .!lOnra heı b:J!l 

hanede ış araınal\ledır. (!.13 

i 1 i nco ~:ii5Esr- ı 
ıı;ı.. &.a•• 
;:iiticari m\ieaseselerin, bilıihı:re gUçlllklcrlc lcaı'5ıla~lllJlımalarınr l<'nı;11 füe 
:l:! ic:-~n a..,ağıd ~-azılı mali lstisare bürosuna mürtwaatll\n. m: 
=~ı ~~ 
:::: KA-ZIM YURDAKUL ···= =~:: ;:.:. 

Para blrikt:lrenleTe 28.800 ııra ikram!ye veriyor. ____ __,...,,..~-........:· ;;: Ya~ ~:ı. boy l,iO, kiJ., 68 yüksek zlne mlitarnııt. 

mektep mezunu, 911 lira nıno§lı bır M · · f. t • k 
bay; sanşm v /a. lrnmrııl, balı~ etin. ı u .e errı 

···ı ... 
Eli: Sabılı: HesapMüt.eb.BMısı fü~ 
!••• :::= 
!~ {"J"..ılatn., Bankalar Qad. Bozkurt Han 2! ::ı: 
:~::m:wr:ı:om wı zrnmı.ıc.ıa:a:mıam..-:::i 1 : •• :&;a~~!!!!'!: --itll:!Mmtrn~=-~ttifue:::. 

r-------------------~-1 Harbiye Yedek Subay Okut untlakı Satın alma 1 

Komisyonu ilanları ....................... __ ..... _.,.. ................ __ ...................... .... 
Kapalı zarf usulile . 00 ton benzin, 300 ton moloı in, 100 ton ınotör ya .. 

gr ve 500 lon makine ynğı mUnakasnycı. korunu.tur. İhııırsi :!2.12.!l41 prızaT. 
.esi güniı sa.ıt 14 te yapılacnklır. ırmakkat tcrnınatı hı!i2~ ı radır. 'I'al.ı • 
!erin tekli! mektup! r11 • Harbiyede Y~clck Sııhay okul11nda komisyona m .. ı 
racaatiArL (106i9J 

[ 
Darülaceze mUesscs sınde beşinci daired mevcut iki halUda y.ıptırıJa . 

ca.~ tadllat açık eksiltmeye konulmuştur. l\:eı;if liedell 2 .. 79 llTa. 4 kuruı; 

' ilk teminatı 215 Ura 92kuruştur. Kr if ve şarmnme 7.abıt ,·c muamelat 
n:ıi.'tıltirltlğtl .b..--nlcminde görUlebilir. İhale 25.12.fl41 perşembe günü saat 14 tc 
dlliıal .ııcümende Jal>ılacaktır. Taliplerin ilk tcm.nnt makbuz veya mek .. 
~ lbale tar:lhlnden 8 gUn evvel bC!ledlyc fen l')lcri mUdUrıUğUne mü. 

• 1 ~ --
~l:-8'.lt Bankasın~ !;:umbaralı ve ihb:ı.rsız tas:ırrııt hesaplarında en ez 

üO liras1 bulunanlnra senede 1 defa çekilecek kur'a ile aşağıdakJ 
pUl.na göre lkramiyc ıJağttıl.ıcaktır. 

4 .. ôOO 2,000 .. 120 ., -10 1.800 .. 
4 .. .;0.1 2.oou .. 120 . t{) 4,800 .. 
-! .. 2~0 1,000 .. JfiO 

" 20 8.200 
40 ıoo ı ,ooo .. 

D1KK 'il': Hesaplarıncta,;.i p:ıra1ar bıı sen:! tçlnde 50 ııradan a.,nğı 
dUşmlyenJere ikramiye c;ıktığl takdirde <;i.ı 20 fazlasıyle verilecektir. 

Kcşldeler: 11 Mart, tı Haziran, 11 Eylül, 11 Blrını:lkAnun tarihle 
rtnf!ı> VA ynl ır . ı na.Ua alacaktan fcnnt ehliyet ve 9~ 1 yılma alt tlc'lret otlRst v.-ı!Jikıı.larilc 

'-le gür.il mu:ıyycm "'antte dairnt cncOmr!ldc bulı:nmaları. (10893) ......................................... 

de, güzel ve temiz bir aile ltızı ik SATILIK ARSA: Osl>Udıır 
evl,.nmek f"temektedir. Fotoğrafla !imam c:ıdcles: 12 '.? ııumarı' 
ıGı B.A.) remzine mürncant. • 58 ııaşr ucniz kc:ın.ı, önil nsf 

:f. Yaş ~5, 1,72, kilo 66, iktisat fa.. koTu, Sıo ınrtrekarc üı, ltıta 
i{Ultesi mezunu, ticaretle m'şgul. ay. !eve ucuz nt•lıktır. Sultanıı 

da 20G• 250 lira kazanan, ~m. zengin, hilbcn l ma!ı:ı'icııl ~aym,ğ'u $ 

eğ'lcnccyi çok senn, };:ar.ıkter ~alı bl :nara 44 bayf1n I' ... Arc:-nna 
bir bt'ly, yaşı 26 yı geçnılycn sarışın, 
ı?iizel ve mUtenasi.p 'Ucutıu temiz bir 
ı.ıle kızı ile evlenmek istemc}·t,.d!r • 

hde delime!< aartilc (US.M.K.) rem 
·ine fotoğrafla mUracaat • 59 

1 ~ Yaş 21, boy J .59, ınce yapılı, a• 
çılt esmer, asil bir aile kız •. dürU. t, cid 
di, vefal;flr, bir b;ıyla evlenmek iste-
mektedir. (S.E. l remzine rnllı acıı. 

at. • 60 

iş ve işçi arayanlar: 
* L ise mezunu, yzısı gfizel, r.!.uha. 

l !'1?bedcn anın.yun, daktilo bilen bir 
genç vasat bir Ucretıe iş aramakta . 
drr. ( A. N. 22) r emzine müracaat1 

:t. Irrarunzca ve tilrkçc l)i bilen ,.o 
seri daktilo yazan lJlr bayan bU.!U'l 

1 blr mUesS"esede !.ş aramaktadır. Yııztcı 

1 

soka!< ŞükrUefendt ııpartmıan 24/1 
~o. (P.B.) 

• Li~ bitirme i-mtihanıııdR. b!r d~s. 

Aldırınız: 

\"a.ğıd:ı rcmı.r.leri 

ımnreularııuızm 

mel, tupları hlıırelııtnı:mi.ı:dl'I• 

h~n h:.ırit;) I~" r gmı sa hJ ht 
l•ıular ,,. .. ı.:ınt ti dcıı cınrs 

lan. 

(13 Işmı !P. t. 24) 
(Denk) (Y.Akın >(Mine) ( Murc 
( O.P.K.2072) ( M.A.K.) 1.:UU 

(2i F.G.) rH.Y. ::!6) 

(İ.T. Kut) (H.K H) fKK.K.I 
(Fcvknliıdel (tebh· 6> (L,c:!) 

(T.H:.Uiilen) lKerdeşler) ("'f> /. 

(Krlu..'ltemı CS vil 4iı 

lDenizc!) (Leman Y.) 
(0.K.) H.Z.) (Sııııt 121 
(M.9.K.) (Kızıl saçlı l:a im) 
(İ. OstUnıllP) ı İnıN!n K. 4~) 


