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A11kıra1 21 (a.a) - Uluı 

ha:eteıiadeki baı yazısında 
F'•Jib Rıfkı Atay cihan har· 
~ dışında kalabilmiı millet-
1•ri11 durumuou nlRtmakta· 
dır. Yızlda bogünkn harp 
~'.liyetiode TürkiyeaİD mllı· 
teı111 durumunun söı gö· 
t&rınez şekli kayd~dilmekte 
~e: 

L ~uıtar bırptedir. lrand~ 
"'ldiz ve Ruı huvvetlerı 
~rdır. logilb:ler Suriye ve 
I 0ıopotamyada Alman ve 
~IYın!ar Yaaanlıtan ve Ya· 
~Q•l•vyada da Balgariıtın 
•ttif •k ettiji Alman ve ltal· 
)l ile beraberdir. Auglo· 
'-~ıoalarıa bizi tazyik el· 

- U~lerindea babsodillyor. Bi· 
'1111 lcomıularımız ve bilhu· 
'- l11111tere ve Almanya ile • 
'-'ll••ıcbattmız ne kadar iyi 
' 1'-ru olsuıa kötD makı•tl• 

il ~'opııaadalar zaman zaman 
' ~.Grldyedcn babsederok Tür· 
' 1Ye11in Almanya ıle dostla· 

t1a •ebcbiyle hııriliıler ale.y: 
~e sevk fldilemecfitını 
~llaerikanın harp mılzemHi 

t ~et'erek bizi Almaal~r. ~loy· 

a 

-

1. 

lca, hareket ettirecegıoı lu· 
tiliıleria Türkiyoye karşı 
~•il• yaptıklara gibi hare· 
•t edeceklerini yaymakta· 

~rl•r. Şara11nı tekrar e~e-
----------

Qı ki Uıak şark harbıoc 
••trnen Türkiyede bir ruh 
4'iiıildiği ne tılmutlur 9 e 
'' de olabilir, Verdiğiıniı 
'tıı,,i SODUDI kadar tutı· 
t'*'ı ıöıloımiş olduğum~~ 
'-'illetlerle ıiyHetimizde bııı 
dQIİindftrecek biç bir deği· 
Iİlclık yoktur. Açık, manalı 

1 
~, fılcıt şoarlu bir prap•· 
t'11dı buau bifir. 

1 81ıi rahat bırıkmalarnu 
•leı:nc hıklmnız vardır. Bu· 
t d • • . 
' • biz kendimiz ıesımızı 
t,Jııız kötü oiyct!ere bula· 
~~ ıu ıvcıf arına duyunn ~· 

ı '•lıiyeain sağlam ve du-
•Gıt politikuınd ıebıt et· 

~ 'aatkte olduğunu bir kerre 
d•b• ı&yfemek içia bu far· 
''ttı11 iıtifıde ediyoruz de
'aaelctedir. ___ .. _... ...... 

• tcAmarlka akla hauret 
varan kasaplığı 

önlluebil lrdl'' 
8.,mbay, (•.•)- Mabatma 

(i,,d Amerikauık harbe 
lirıııe inden olkiyet etwi 
~, demiotir ki: 
~nıerika harbe girmeseydi 

~~lı hayret "Veren bu kHıp· 
iı11 ÖDÜae geçebilir ve hı· 

il 

Bertin (a.a) - Ordunun 
Bışkumaadınlığını üzerine 
alan Führer ordu erleri il 
orduya katılmış olan S. S. 
kıteları a hitaben aı ğıd ki 
bcyaanımeyi neşretmi~ti? 

Ordu ve S. S. kıtı!arı 
erleri. 

Milletiaıi~hı hürriyeti ve 
istikbali için yışıam şartla· 
raaı mubdaza etmek ve 
eusta ayni olduğu haide 
ber sefer başk& bir bıbaae 
ile her 20·25 senede bir 
karşımıza çık a h rp ihti· 

m il ri t4i ortadan kaldırm k 
mıakaadiyle atıldığımız mü · 
cadele en nihai stfh ııu 
ve dönüm noktıuıca yo.kl -
şıyor. Başka b şka şekiller
de ortaya sürülen esas Ya· 
hudi ve Kapitalist meufaft 
ıtJerinio müdıfaasındın iba
rettir. 

Almaoy•, lt•lya ve öteden 
beri müttefiklerimiz olan 
devletler yeni dost ve silib 
kardeşi ol rak büyük bir 
d vlet olıo JıpoDyanın ken · 
dilerinc iltihak ettiğini gör· 
ınekle m maun oldulu bu 
memleketi de bizi boğmak 
için ileri ürdükl ri ayni 
babıueJerc ve ıyui t rıda 
boğmak illlyorlardı. 

PHifikteki Amerik n fl .. 
Joıu ile Siugapurdıkl lagillz 

-

K hire ( .a) - Romel 
id r indeki İtalyan ve Al· 
nuan kuvvetleri Libyada çe· 
kilme h reketlerine devem 
etmektedirler. Fa~la z yi t 
qcrmemek için mihverciler 
diogaziye doğru çekilmekte
dirler. Bu aradn düomanuı 
12 t nkı t brip ve 8 tankı 
da kuv1.'ctlcrimizin eliııe 
geçmİ§tİr. 6000 Italyan esir 
edilmi§tir. 

---o-----
logiliz deniz 

kuvvetleri hü· 
cuma uğradı 

Rom (•. ) - lngiliz de· 
niz kuvvetleri Akdeciıde 
lt•lyan ve Alman hava kuv
vctle:i tar fuıd n taarruz 
ugramıştar. 

fogiliı gemi kafilesinde 
Mclıtya smıfıadao 31 bin 
tonluk iki mub rcbc iCmisi 
ve bir çok muhripler de 
v rdı. 

Tayyuelerimizln bBcumu· 
na day DQmıyan lngiliz ıe .. 
mileri çekilmek zorunda kal· 
mışlcıı dır. 

it ly d bu muharebenin 
· neticesi memouoiyet verici 

bir hadise olarak karşılan· 
mıştır. 

ÇüDkü bu suretle Afrika· 
ya büyük bir lıuvvetin gön
derilmesi imkioı huıl ol · 
mu~tur. 

._---o----.ı 

Jaoon - Siyam 
An aşm"sı 

t fında 
Tokyo,( .a)J poQ fsöıcüııü 

j pon siyam aole,masının 

üçler pakllna siyamın girmak 
olması demek olmaJığınt ve 
bu anlaşmanın Amerikan 
iugiliz harbına munh sır ka· 
lac ğına b~yan trniştir. 

r 

--.... ----
oskovaya gö

bi 
lmanların 
bozgunu 

Mo kovm ( a.a ) - "Tas,, 
jansı bildiriyoı: Son on 

günden beri Tikviui iıtirda • 
dınd o ve Alın nların boı· 
guna uğramaaı üzerine 70 
kilowelrc ricıtten ve Vol · 
kof v. r ınıdım Ahuanlar 
ikişeı yüı: ki illk grupl ra 
ayrılmışlar ve Ruslar d ta· 
kibıtı bu sureilc devam et· 

---o--.... 
uzve ti mü

essıli 
O taşak 
Loudra (a. ) - Ruıveltin 

şıh~i mümcsaili e ki Lo dra 
sefiri Bulllt tayy re ile Şım· 
dan B yrutı _gelmiştir. 

-- -
Bulgar Milli 

ideali 

KRAL BORIS 
Sofya (a.a) - Bulgar •j•aıı 

bildirfyor: Kral Boriı bir tö-· 
rcndek ntkunda şunları siy· 
miştir: 

- Bir çok defa mebuılur 
tarafındac tasvip dilen milli 
siy setimizi ilham eden milli 
ideeldir. Yani Bulgcr mille· 
tinin birliğidir. Üçlü pakta 
giren bütün devletlerin yıaı 
bışmd olarak Bulgaristan 
yeni bir Avrupa nizamının 
kurulma~ına iştirek etmekte
dir. .... --o------
Londrada 
Halk evi 
Loııdra (a.a) - Londrada 

hir Türk H lkevi açılmıya 
karar v ıilmiotir. Bu fikri 
Londra radyoıund Türkçe 
hit belerde bulun•n Sir Vin
del Diks ortaya dwıştır. 

Açılma töre iude Türkiye
uia lngiliz büyük elçisi de 
b zır bulunccakhr. 

Buna dair makale yazan 
Taymis diyor ki: 

Atatürk bu cvJeri kur11r· 
ken y rattığı eserlerin temel 
taş1arıoı da atmış bulunuyor· 
du. 

tlirk kültü , ve içtimai 
bıyatımrı inkişafını göıteren 
bu müc1&cıeler Türklyeain 
hM köşesinde mevcuttur. 

Loodradahi hılkovi de 
logiliı cnünovv r ve müte
fekkirleri için de bir tetkik 
ve tetebbü merkezi ola-

• !' 

Sattı b, N_,,ı,_t 
Amiri Y• 1fat 

Mu.barrirl 
SIRRI SANLI 

Serıelik 1,s lira 
6 Aylıll 4 
SAYf Si (100) P 

,...:--... ıT AL Y ANIKRALI 
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Roma (a.a) - Kral Wr 
beyanaame aeırederelı Nı· 
poU, Ceaenıa ICaataaıaro 
ve Kelahrıda bulunan Re,· 
gioda · harp bili illa et· 
miştlr. 

iT AL YAN IRTIF Al 
Roma (a.a)- ltalyaa teb

Hii Deraenia larlliıler ta .. 
rafandaa iıgıl edlklltf al 
bil diriyor. 

-~a----

iki Fransız 
jandarması' 
öldürüldü 

Viti (a.ı) - Henlb fail· 
leri m~ydana ç.ıkara1mıyaa 
bir ıuikast neticesinde liri 
Franıız jındarmııı ölil oS.· 
rak bulunmuşlardır. __ .. 

Sin2apor gec~ 
leri kapalı 
bulunduru ... 

Iacak 
Sinııpvr ,(a.a )-neıredlle• 

resmi bir tebliıe gebe Sia· 
gıpur ıeçidi ıeç9Jerl lrapatı 
bulundurulacaktır. Karma• 
hktau iıtifade ile ıeçmek 
iıteyen gemilere ateı · ıaçı· 
lacakllr. 

--o--

Birleşme 
Konferansı 
Londra,(a.a)- So11ki•u•· 

da V ııingtondı bir mltte-
fikler konferan1t toplıa111111 
muhtemeldir. Strate jl llleır 
lelerle birlikte IDÖJte,.• 
kaynıklarm tevhidi lD...,.. 
ııinin bu loplınhda ·ıı,.... 
blleceil tabaıhı .~ı:,..ılr· 
Vııington böyJ, bit ,.,.."_e __ t __ _ 

• 
• 
a 
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f japonyanın 
i Büyük 

1 Maaşlar bay
f ramdan evvel 

f Emelleri : 
ı 

(Ya11o:"Aahı
0

z:id Osma) 
c eszc 
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Güneş oi'lunu 
hususi hayatı •• 

öpoımenın uasak 
olduğu uer! .. 

Japon impar toru sab•h 
aaat albda k lkar. Y nm 
Hat ıonra imparatoriçe ile 
birlikte kahvaltısını eder. 
Buadan ıoara iı b111ına çı· 
kar. Bu eınadm üç oğlu g .. 
lorek "Jıpou yasa •od öpUş 
yHak olduğu için" bıb la
ranıa lSnde diz çöküp ecde 
ederler. 

imparatorun oğulları sri 
mrktıplerin talebeleridir. Bu 
mektep sarayın yakınında
dır. 

Orta ve yük1ek tıhsille
rini lnriltere, Almanya ve 
Amerikada yaparlar. Qreda 
kendilerinin Japon baııeda
aıadan olduklarını bile söy· 
lemeıier, hıtti mecburiyet 
olmadıkça bunu ifşa ctmo· 
meie gayret ederler, 013Jar 
Avrupa milletlerinin ruhunu 
bilmek, fak t ıark ruhundan 
bir ıey lezdbmemek ider· 
ler. 

imparator sabahtan öğle· 
ae kadar gazete okur. Ye
mekten evvel nazırl rıaı ka
bul eder. De~Jet işleri hık
kıııda malümat alır. Yemek
ten ıonra spor oyunları oy· 
nar. 

Saat altıda impar toriçe 
öfle yemeğini imparatorla. 
alrşım yeoıcğiui de çocuk· 
Jariyle yediği için salona çe
ldllrler. 
Japon nazırları evvelce im· 

paratorun sarayında, Avr upa 
icadı olan r dyo buJunma
razı değillerdi. Fakat impa· 
ratorun ısrarı üztrinc buaa 
ıoaradaıı raıı oldular. 

Japongada şair bolluğu 
Jıpoaya garabetinden biri 

de ıairliktir. Anupa ş irleri 
balkın yıllardan beri şiirle 
alikadar olmıdığındAn şihi
yet ettikleri halde japoyı
da iıc şiir nıer kı o nisbet
te ileri gitmiştir. Nitekim 
evvelki yıl Tokyod "Olgun 
kadın., uovaoh bir şiir mti
ıabak111 açıldı, bu müuba
kaya jıponyaaıa en maruf 
ıairJeri iıtirak ettiler. işti
rak eden bu airleıiıı &dedi 
41496 idi. jiiri heyeti bu 
lradar tiiri tetkik ve kazı
aaaı tayin edebilmek için 
beı yıllık bir müddet iıte· 
dl. 

oınuanın en zengin 
adamı .... 

DDayanıa en ıengia da. 
•• Morıan ne Rokfeller w• 

. ve iliyor 
---o---

lstanbul - Aakaradan 
bildirildiğitie göre hllkumet 
memurlarının sonkioua pe
şin eylığıoı kurban bayra· 
mından evvel tevzie karar 
vermiıtir. 

Ba k&rar i Dzerine Maliye 
vekileti hazırlıklara batlı· 
mış, vilayet ve d ftordarhk-
1 ra lizım golea talimatı 
göndermittir. MaRş ve ic· 
retlerin yın 26 ıncı cuma 
güaü verileceği t hmia edil· 
mcktedir. 

Y ni harp 
gemil ri 

Nevyork,(a. ) -On r bin 
tonluk iki yeni harp gemiıi 
deaiıe indirilmiştir. ...... -.0 .............. .. 
ae d Allahabadın mihrace
sidir. Buglla zeuginlik reko· 
ruou kıran japonyının İm· 
paratoru Heroitodur .. 

Onun servetine ne Ame· 
rikan dolarları ne de b•t· 
metli mihraceleritı huinele· 
ri hıyaa olun bilir •. 

Japonuanın cömert 
hükümdarı .. 

Japonya garip bu yerdir. 
Her Japon bükümdarana Al· 
lah gibi t pır. Japon ad -
larıada baıı açık olarak im-• 
paıatorlarını ibadet edenler 
ı değildir. 
"Bugün Mikado Heroitonun 

adı dile abaaıaz. Tıpkı bi
zim eski cabillerimizin pa
diıahl rı yaptıkları gibi. Fa
kat hcrkcı Tokyo şehrinde 
muhteşem suıyda biiküm 
süren ıcngin, kucl.rctli, haı· 
mctlü bir Mikado olduğu!lu 
bilir. 

Bu bilgiyi kslbi ile'tıkdir 
eder fakat dili ile söylemez. 
Herkes Tokyo ticaretinin, 
Japonya varidatının Mika· 
donun olduğunu takdir eder. 
F kat kimse bütün bunları 

diliae bile almaz. Yalnız Mi
kadonun bütün ticareti eli
ne •iması ve Tokyodaki en 
kibn otellerin onuıı malı 
olmu( Avrupalıların hayre
tini nıucip olmaktadır. 

Madenler Mikadonun, fıb
ıik lar Mik doeun, amele 
kışlaları Mikadonun, çay or
mıuıları Mik donun, pirinç 
ovaları Mikadoauadur. 

Mikado aldığı bükiimet 
tabıis tun hıyarlı umura sır
feder, hıtti bazı kcrre de 
ş bsi varidahadcn ekler. O 
Jıponlarıu ' en büyük hayır
bıliı olarıık tonıamıştır. Ko· 
müaistli propanda1nia al
danmamaları için ameleye 
büyük hediyeler verir. Şıchıi 
serveti il ordu ve m8uif 
bülçcılcrialu açıklarını ka· 
patır. 

-DoHmı var-

(jiLtli ellll) 

Bir dıvar altın
da 3 ölü 6 
yaralı kaldı 

------o----
lıtaabul.-Bug6a dOa Oı· 

klldarda üç kiıiaiu ölümü 
6çü ağu ve liçBde hafif ol-
mak üzere 6 kitinin yara -
lanmaıiyle oeticeleaon feci 
bir inhidam hadisesi olmuş
tur. 
Oıkildarda L Üdül ıokı 

ğınd• 25 numaralı ve Bn. 
Şıheadeye it iki katlı evin 
yanındaki ev bir k19 ıınn 
evvel bir yangın neti..aesi 
olarak tamameu yanmıı. yal· 
aız duvarları kalmııtı. Do· 
varlar buglln öğleden sonra 
birden bire Şaheadenia evi 
üzerine yı ·ı1mı1 1 bu ev çök· 
müştür. Bu ıırad• . evdo bu· 
luam•kta olan kadın erkek 
ve çocuk 9 kiıi eakız al· 
tında kalmıılardır. 

inhidam neticesinde ev 
Hhibi Şıheade ile kiracı 
Ayıe ve Aytenin 7 yııın
dıki oğlu Süleyman tama· 
miyle enkaz altında kal11rak 
ölmüşlerdır. 

Evde bulunanlardan 3 kiti 
aiır yarala amıı1 t•davi edil
mek üezre Haydarpaıa Nü
müae hastanesine keldırıl· 

mı11ır. Diğer 3 kiti de yara· 
ıar: hafif olduğund n ilk 
tedavileri yapıldıktan sonra 
hastaneden çıkmışlardır. 

Müddeiumumilik hadiıeye 
el komuıtur. Kıza mahal· 
linde tetkikler yapılmışlar. 
Ztöbıt& ve Adliye tahkikata 
devam etmektedir. · 

Alman radyo
ru askere kış· 

lık istiyor 
Berlin,(a.a)-Doktor Gö-

bels radyoda Hitler adını 
ıöylcd iği bir nutukta Alman 
milletinden Sovyet cephe
sinde dövüıen Almanlar 
için çömerd dıvraama!aruu 

ve luşlık hediyeler Alman 
milletinin bir Noel hediyesi 
olıtakhr. Göbelı diyor ki: 

Kışhk eşyıya anı vatan
dan ziyade cephede ihtiyaç 

Birnanya 
Haberlerde Japon aıker· 

leıiaıin Birmanya hududunu 
geçtikleri , bildiriliyor. Bir 
zamanlar Hint imparatorlu· 
ğuaun bir eyaleti olen bu Bi
ke cografya bakımından 
Hindi Çininin bir parç111 
ıayıhr ve frın11ılar burasına 
loiilİZ Hindi Çiniıi adını 
Yerirlerdi. Burası ıimıl ve 
ceaup birmınyalrlarıa birleş• 
tirilmesiyle 1886 senesinde 
bir eyalet haline konulmuş. 
tur. 

Bütün toprt\kları 2631732 
mil karedir. Bu bakımdan 
Birmaoya Hiat eyaletlerinin 
en geniı ve ea bOyüğüdür. 

Birmanya her nekadar üı
tfi va h11tu çevresinin dııında 
ise de iklimi tam bir üıtüva 
iklimi uyılabilir. 

Birmanyaaın nufuıu 1931 
de yapılan bir sayıma göre 
14,667, l 46 dır. Şehirlerinde 
fazla nufuı yoktur. Bu ül-
kede ancık iki ıehrin nufu· 
ıu 100 binden fazladır. 

Bunlar da 341 ,962 n6fuılu 
Raagoa ve 148,917 aüfuılu 
Mandılaydır. · 

Geriye kalan kasabalar 
ya nehirleria kıyılarında ol· 
duklarıadaa yıhutta idare 
merkezi haline • getirildikle
rinden öııem kaunmıılardır. 

Birmaaya ahıliıi birtokE 
ırklara· menıuptur. türlü lilrlil 
dillerle konuıurlar. Genel 
olarak üıtlin vaıiyette bulu· 
nın ahıli mogol · ırklanna 
menıuptur. 

Birmanya esaı olarak bir 
zira•t memleketidir.:Bir yalda 
yetiştirdiii pirinç 7'000,000 
tenu bulmaktadır. 

Birmıuyacın madeni 6rüa
lerinden en önemliıi ' petrol
dür. 1921·25 le ortalama ola· 
rak 276,509,000 galonu bul-
muştur. 

Rıngonda İngilizlerin en 
bllyük petrol şirketlerinden· 
biriside bulunm•ktadır. ki 
bu 1871 ıencıiode kurul-
muıtur. 

Mahkôm olaJI 
Muhtekir Jet 

---o-- .... 
latanbul - Takıimd• C rl" 

huriyet caddeaiade, ıek•ı"' 
meci Davil ve AadoD &O 
gram kakaoyu fibio fiatlt,._. 
kuruıa 1atmıılar, fakıt 1 
lanmışlardar. ,ıs• 

Suçlular 2 iacl aılit• 10• 

da yapılın duru1mıl•'1,.,. 
aaada 30 ar lira pır• ',ot· 
11aa mahküm edilmitl•''•d•tl• 
kiaların da 1 O rün 1118 .,,ıı· 
kapablmasına karar 
miştir. ,..,.,. 
Metroıu 18 liraya ııtı 

11
,.. 

Ji11m gelen k umaçı 23 tl~IJI 
ya satan Beyoğl~nd~ l~•''d 
cıddeıine tubarıyecı tit· 
hakkındaki dava bitdlif S lir' 

Mahkeme suçluaua 2 ,, 1 
para cezası vermesin• ,ı1 
güa müddetle dükU:;,ı.
kı pıtıhnuıoa karar 1' 

tir. 

--o -
't Beyaz PeyoJ 

Bulunamıf~ 
lıtıabal:- Şehri• 111~ 

lif semtlerindeki bakk•1 f' 
hemen hiç buluaa111ıt)~ 
vaziyet karııııadaD bl1~· lana bir kısmı bılku• ~ 
mundan fazla mal ııtı• tff 
ğını llazıları da topta•Clı llİ' 
carların fiıtları ııayrit•~ ,6f 
tekilde yiiksclttilrleriot 
!emişlerdir. 

ı 
ı Dikkati 
ı Jstınbulda dekraı1o•b1_, 
ı gızası nam vo be•• 1ıd' 
ı olmak üzere GOzely• I' 
ı ( Ş 1 ) guiao•~ • 
ı u e sabable~.,.-
: saat on buçuktan yı• 

f kadar 

f Damgalı gOmDI 
ı Yani tatlı takımı v~ ~ 
: dan ve buhurdan gibı 
ı ve Beykoz mah tiıe t• 
ı lırı ve 11ir 

1 Antika eş11 
Dr. Fahri Işık ı saha .1ıaıcaktır. ,, 
• <•Rlr Memleket ba1tane1t ı Satmak iıtiyenleria 111 JI 

Roatken mütebuı111 ı '·ü · il cııt 
Routken Ye Ele~trtk tedaYlıl a r gazıaoyı m rı 5 
71t5nhr. lldncl Barlcı Sokak ı 6 
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vardır. lıtodiğimi7. ıeye fe- ı EL HAM AA Sinemaaında19 lci k 
dakirlak demek fızl olur. : Cuma matinelerden iti • 
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SAiRiN DERDi 

VE NASiHATi! 

Ne yaaımdı ıükiia var ae kalbimdo huzurum 
S6yle baaa ıeraitift niçin ben bihuıurum ? 

Ne fakirler vardır ki evJeriade huzur var 
I• Niee zengin ıükfıau gökden, HOdadan arar. 

Tarih miHllc dolu bayat kırkında başlar 
Karlr yaıımda g6zümden dökülüyor hep yaşlar. 

Gelir diye bekledim ya ıürurum yı ıürum 
Kırktan ıonra anladım bahtlızlıktır kusurum. 

Bu dlnyada çektiiim benim ancak hep cefa 
Mıddiyundan olmalı bi11iyattan yok vcf a. 

Eldea sı:iden yalnız doğli gençlik ve bab1r 
Gaıettiiim o ıünler doğmakta hep bikarar. 

kavuımadım &mide, sona erdi foıulüm 
T&liiuma görmeden nasibim mi üfulüm ? 

Vtaali ummıyaa kul hicrana mı katlaaır ? 
Be•lm ribi aamurat ea ıonuada aldanır. 

Ş'arkbyım bea neyleyim hayal ufkum ıeniştir 
BUımııdlm bu· çıkıt hakikatte fuiıtir. 

lialdlrıt ab zaanile bayıl gülü derenler 
Soara deHff ıibi der: Hu eyvallah erenltr. 

liıl1aya dalma kari' şiirlerden fayda yok 
Sıa'at 6jrcn Ha'attaa memlekete hayır çok. 

Beafm ıibi ~mrDa~e ıifre eden hep ikdım 
li&ıo, Hafıı, Fuıuli hep oldulardı oıkim. 

lıteı Nedimi aç aea çeJir ıayfı Götedıeu 
lfcp iıtirap duyar1ıa hayattan ve öteden. 

Said ıuama 111abı, mutrip bana bir 111 çal 
E:cel, caaıa gelmiyor bari ıea ıcl canım al. 

Zarif ıöyleı bektııi ia11a oğlu deiiJ hoı 
'Alaımdaki y11ıdaD belH ae söyf escm boı. 

Deıti ezel alaıma kıra yazmış yazımı 
Felek dtiktü meyiml, kader kırdı 11ıımı. 

Tabiatten iıtedim, bıaı bir gül vermedi 
Verdiği bep dikendi buna aklım ermedi. 

ICıri' yoruldum artık kapatalım bu babı 
El titri} or, tel kopuk lıim çılacık rübabı? 

Y AKUP KENAN 

'-...-----------------------~-----------'1' ar i h i çekl;r Koltuklara yapışan 
~ ~rıaerıkan•• &a,nk ıeDgİ•· hayvan touıarf 
._ •den Griabaaı, çek kol- K d h k 
~lı.iyon meraklıııdır. Bliyük e i J• ut öpek bulu-
.,t L L aın evlerde, oturulan bir 
~ •ıymeti haiz ve meıuur 
.... ,.. • koftuktuı kalkınca eJbi&eain 

'
rıa imzuını muhtevı 
.. t ünrfnde hıyvar..ıu lüylr.ri vdeamİf çekleri Si D 

~ ,_ k yapışr:ınş olduğu görillür. 

'

•• ve bunları toplam• 
L d. A Fuça ile ne kadar ıüprü-

-. 
1•ca işleriaden biri ır. .. 

.. 'rikalı zeDiİD ıimdiye ka· Jiirse çıkmıyın bu tüyler 
"'•t k · hafif nemli bir ılloger ile 
~~ •atan almıı o!duiu es 

1 
siliuirac derhal çık1r ve eJ-

t ler arısında meşhur kitif biıe temizlenir. 
~·•• heyecanlı seyahati 
ı ~kında yızdıiı bir maka- ---o ..... -.- --

22 l facl Kiaua f J41 
__ . ..._.__~ ..... ---------------~----~--------·-----· 

Tarihten ~agfalar /R s denizaltısı/f i .. U R .. K ... 
Peçevi'nin at· ~~.!ldı f N E D E N 

attıg" ı . d m ~ükreş <•·•>-Rumen bıı· ! KORKMAZ ' 
lrnmandanhğınrn bir tebll· • 

t hl.k . .. ...................... .. e ) eSI ğine göre (Kral Ferdinand) · Yazan: Gönül Emre 1 

Rumen kıuvazörü 18 ıon -9-Yazan: 
KADlRCAN KAFLI 
-2-

0rduda.buluuduğu ıır d 
diaiplh:!e en çok ehemmiyet 

;verirdi. bele köy ve kcısaba
la. dan gaçeeken belklD ordu 
tınfındın rabateız edilme
sine ekinleri..a çiğoemeıine 
dükkio veya depoların yağ· 
ma edilmeıino ağaçların ta• 
hrip edilmeıine hiç r zı de · 
ğifdi Oıduııun geçişi o yer
ler halkı için bir mühaet 
değil nimet. olurdu. 

Bu sefer de orduda tel· 
ID.llor bığırmış; ekinlere te
cavüz edilmemeıi z&rar ve
rilmemesi tekrar tekrar 
hınbih edilmişti. Buna rag
mea bir .,iki kişi tlrlalara 
girmişler; . hemen ıorğuya 
çekilerek k babatleıri )e pit 
olunmuş; idam dilmişterdi. 
lbrahim efendinin o sırada 

orduda mühim bir v zifesi 
vardı. Hem\;n daima vezir
Ie~deıı bir vey ikisinin hi
m yesin erdiği, onl rd n 
bir k çnmı da kr b ıu ol
diiğu için pek çok kimseler 
luaf1ndıu1 tcmınmıoh. 

Lifi Mehmet pışft onun 
en yakın akrabasından, ba-

J 
lük, cesur, hamiyetli bir 
adamdı; lbnbim paşa Peçe
viyi vaktile onun yAuında 
çok görmüştü; bilirdi. 

Peçevi ordud ki vru:if ._ıi 
dolıyısiyle bir ar hh önde 
gidenlere takılın k zorunda 
kaldı. S dr ıam al yı ya
nuıdau ğeçmek liıımdı. Hal· 

i buki yolu çnuşlır ve yeii
ç~rifcr k p mışlardı. 

Onların uelarından geç· 
meğe imkan yoktu. Ancak 
bir ehin t rl sını yanında 
ince bir yol vardı ki oraduu 
geçme ı-zımdı. 

lbrahim efendi biç tered
dllt etmodi; ekin tulasının 
kena"ındaki iace yola girdi: 
bıılı hızlı ileri ıneğo b~ş1adı 

O sırada sadrazamın ç -
vuşları Oit u gördüier. Bir 
kaç tanesi birden gür :ıea
lcrife bığırdıle.r: 

Tarlaya girme! Tarlaya 
girme! 

kiounda Karadeniıin ıimal 
b•tı•ıud. su .ıta bomb.ı.,u, Hepimizin Omldi kah 
~~~~;.:~et denizaltısını ba- ramanlıklarına 11181• 

---O--- ·dtğimiz bu cesur ma ' 
Emre ka şı gincilerde idi ... 
gelmiş.. "Sına dar gelmiyecek mak· 

lkiçcışmclikte ] 10 sayılı beri kimler kızaıa? 
fmn müsteciri Ad miu ek- "Gömelim gel 1eni tariht!.: 
mek :buhramnıa önüne ge- deaem çıkmazsın!. .. " 

1 

çilmek üzere fmoluıa gece 
nat 23 de işbışı y pmuı 
hakkmdaki vilayet emrine 
kuşı g~ldiği iddia edilmiş 
ve hakkında kanuoi mu me
lcye baıl amışhr. 

-... -o----
ispanya 
Karışmıyor 
Madrid (~.a) - lıpanya

nın barbiu genişlemesi kar
şmnda yeni durumu bu u
b b resmi gaz lede ,neşre· 
dilen bir k rıumuııc Uc biJ
dirilmi~tir. 

Ba k r rn meye göre Is-? 
pany Paeiffü harbinde ~ay
ri muh11ip kalacaktır. 

-Hay ne ettio? 
Dedi. 

-Ne etaıiıiru? 
-Ekine ·girmenin yasak 

olduğunu bilmezmiıin? 

-Bilirim Jikia ben ekine; 
girmedim! orada irıce yaya , 
yolu ver dır; İ cstue derler; 
oradırı giderdim. 

-Efendimiz böyle aöılere 
kızar bana dedigia gibi 
dcrs~n hoı görülmez. Biraz} 
onra seni 'çağıracıkt(ı'; sor
duğunda dersinki ,, ben anın 
ekin olduğuau bilıııezdi0>· . ,, 

-Likia ben ya,ta ve be
nim gibi adamın;bu tarlıanıu 
ekio tarlası olduğunu bil·r 
mcmeıiae imkan var mıdır 

Yılın öylemiş olurum; 
eulhnım y 1 n diyemem. 

- Sen biliısfo, 1 kin beni 
aaııa kim gönder~i, bilir mi· 
sin? 

- Kim göndermiı olacak,• 
elbet k~ndin gelirsin. 

- H yır. 

. . . . . . 
..;ı, _ Emekli b~hriye binbıtııı 
Hıkkı Eriş, yarım saattea 
beri elinde çevirmekte ol
duğu saat zincirini cebi•• 
yerleştirerek tekrar ıöze 
başladı : 

- Şimdi anlatacağım va
ka, 5 mart muzafferiyetiaia 
·vani ~düımanıa muk•dcler j 
hezimetinin- hızsrlaamaıında 
fevkalade rolü olan bir maya 
dökme vak'aııdar. 
Düşman uzun mlddet 

susmuş görü~ilyordu .. 
Sıcak ve durgua ıial.,ia 

arkasında nasıl farbaalar 
saldı ise, bu manidar aüla.u
tuıı da yakında patlak ver· 
mui bekleniyordu. 

Pro jektöılerle yaptıj'ımıı 
taramalar ıonunda, düıma
nıa geceleri, hoiaza dökll
müş olan mıynleri 1 birer bi
rer top)amagı çılııtaiını aa
ladık. r 

Bu iıte epey mGvıffak 
olduğunu da söylemeliyim .. 

Nihıyet iıtibbaratamız 
boğazın adamakıllı temizlea~ 
digine kanaat getiren dlı
maoın o gece sıbıha dofru 
umumi bir taarruza geçe.ıe
ğini bildirdi ... 
~ Düşüaüa biı kerre elimiı
f de beş altı saatlik ·çok kıy
metli ve kaçmlmımaıı liıım 
g len bir zamanımız •ar· 
dı ... 

Bizimkiler adını uauttu
ğum fedakar bir kaptana 
böğaza tekrar maya dök· 
m~si için emir •erdiler. 

Hepimizin ümidi kallra-
ruanlıklarına güvendiğimiz 
bu mayocilerde idi. 

Geçen her dakika düıma
aı muvıffakıyeti Y•"ıalaıtı· 
11yor demekti. 

~· lttdeli olrrak verilen 500 
:•ılık cek de vardır. Bü· 
La~ bir ı~rvet 11hibi olı_n 
~lf GraD, oğluaua te111 

Çorbanın tuzunu 
azaltmak için çare 

Fck11t o girmişti ve çavuı
lorın hiç müsahem huı yoktu 
Başçavuş onu yeniçcril re 

l gösterdi ve emr tti: 
Hcic tutun götürün! Ko

man! 

- Y kim gönderdi? 
Mdaracı bir adım daha 

yaklaştı: Peçevi lbıbim efen· 
dinin kulağını sukuf du ve 
fısıldadı: 

iki 11at kadar ıonra ma
yincilerimiz, neıe içinde döa. 
düler. içlerinde bir liı ••r· 
dı .. 

~iı olduğu bınka ifliı 
·~· S ••ce beı pHHll kalmış 
~bıaaliyacak derecede ibti· 
~.'l•dıiı cihetle bayatını 
~mık içia nyıbıtleri 
~~ı11da ıızetelere maka· 
ltt Y•smıjı razı olmuıtu. 
..:_ GriDhıuzna ıılln aldıjı 
;-.. G11n'a ilk makalui içia 
·~ı ... 1,11,. 

Fııla tuzlu her hıngi bir 
çorbanın tuzunu gidermek 
içia gayet buit bir usul. 

Çorbanın mikdırsna göre 
bir veyı iki patatesi 10)'· 

malı, dördr. bölerek çorba 
içine atmıh. Bir iki t•ıım 
kaynatmıh tuıu patates 
hemen çeker. Kepçe ile pıta-

. tcı ıhndıktıa ıoar• çorba 
1 az tuzlu olarak k•lır. 

Birkaç tu ftmr. yeti~tiler 
Peçevi lbrahim efendiyi 
tuttular; adeta sürükleyerek 
1ıötürdüler Sııdraınm Ibra
him paşa oau görmüılü; 
tanımıştı. Mat1rac11ını çı

ğırdı; yavcışça birşeylcr 
söyledi ve göndndi. 

Mataracı, Ibrahlm efendi
nin anıaa g~ldi; 

- Sadraum lbrabim P•ı• 
efendimiz gönderdi! '·.J: 

- Ya bu ibtan dahi 0 uıu 
yaptı? 

- Evet! 
Pcçevi lbrahiın efendinin 

yüzünde bir oükran aydınhğı 
göıüldü. lbrahim paşanın: 

-Sonu 

Bugün gibi batıramdıd1r 
kuaya çıkmış: /1 

"Hı buraıı Çanaklrılet 
diye sevincinden tOrk&ı~" 
söyleyip oynadı bile.. r 

Bizimkiler, boğazı iki 
3 - . ıra 

uzerıne maya döktüklerial 
ve bu ameliyelerin irı~• 
y. pıl~ı.ğını şöyleyiııce d•''• 
bır ıtımat içiQde ,.,,.., 
bekledik. ' 

' 

al· 
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BiTLE IN:BE 
YANNA Si 

---o---
-Bıştarafı 1 nci sahifede -

kuvvetlerinin yıldırım silra
tiyle imb111nd11n ve ıarki 
Aıyadıki bir ço L iilİz ve 
Amerikaa istinat noktcıluın 
nıa Japon kuvvetleri t ra
hndan iıgılindeo sonra bu 
harp bize elverişli yeni ·bir 
•afbaya girmiı b•luauyor. 
Fakat bunlar şimdi biz de 
cibaaıumOI mahiyette karar
lar alınak darumuad bulu
aa7oruı. Kışın geldij'i bu 
anda miıteh&rrik cepheyi 
birdenbire mevzi cepheaiao 
tahvil etmek ve doğuda bu 
ıDac kıdıar görülmüı en 
tehlikeli düşmana k rşı ol· 
mez ve miıli görülmemiı 
aaforler kaıaamıı olan ordu· 
lan bu cepheye yerleştir
mek ıerektir. Bu orduların 
vazifesi dayanmak ve aır 
fodakirlıkla bah 110• aonıuz 
bir kahramanlık Ye maha
retle bag&ne k•dar elde 
ediled neticeyi oimdiye ka· 
dar ıöıterilel'i t111ıup ve 
Hbltla öoiimilıdeki ilk ba· 
laara kadar muhafa etmek· 
tir. 

Bu mUddet zarfında doğu 
cepbeıiadea beklediklerimiz 
Alman aıkerlerinin 23 sene 
evvel dört Rus kıtı içinde 
baıarmıı oldukları iılerden 
baılıa birıey değildir. Blltün 
bu mliddet zaıfıada her Al
maa askeri 11dık müttefik· 
)erimize birer örnek teşkil 
•tmelidir. Fakat bundan baı· 
ka ıaae kıı olduga gibi bu 
kııta yeni birlikler teş1fil 
edilecek ve her ıcyden ev· 
vel yeni ve iyi siliblar aı· 
kere verilecektir. Kirkeaea· 
ten lspıuya hududuna kadar 
cephenin bata istikametinde 
m&dıfa111 kuvetl ndirilecek· 

a 

.tir. Bütün bir kıtayı kapla
yan ve ıim li Afılk ya kad r 
uzanan bu cephenin müaa· 
kalihaı tınıim etmek içia 
karıılııtığımız zorlukları la
ıım relecektir. Biz bucıdada 
muvaffak olıcığız doğuda 
dDınıını kı t,i surette imha 
etmek için önümüzdeki ilk· 
baharda taarruz harbine ye· 
aiden bıılanm ıı milmküc 
lulacık olan hazırlanma t d· 
birferinia derhal alınması 
rerektir. Diğef kat,i hııırp 
tedbirJeriain ittihazı da pek 
yakındadır. 

Bu vazifeler silahlı kuvet
leria •e cephe gerisinin en 
biyOk gayreti sarfetmelerini 
"' müıter~ken harekete g.eç· 
rerekleştirmcktcdir. F.ıkat 
harbin baıhca yükünii ordu 
l•t•r•c•ktır. Bu şutlu al· 
tınd• alman kuvetleri b ş· 
kumandanı ııfatiyle ordunun 
batkumındınlığıaı üzerime 
almaıı bugün k•rar verdim 
Aıkerler harbin ne oldugu
Dq biliyorum. 1914 1918 ara· 

• 

Pas·fikte 
Oan 

Hong Kong (~.a) - Bri· 
t ny g rnizonu P rk Vik
toıi ye çeğilerek Japon kıt· 

1 rı ıa hücamun mukave· 
met ediyor. 

[llillN 1111) 

Çung Kitıg (a.a) - Bri· f 
t ay& g roizonu Houg Ko g· 
aa muk vemete dav m edi
yorlar. J poa kıt 1 rı şehre 
bitkim d ğildirler. 
HONG KONG MÜDAFi

LERiNE MESAJ 
Londra (a. ) - lcailtere 

kralı, barb!ye nazırı, imp ra· 
torluk kuvvetle g ael kur· 
m Y ba§k nı, Malta umumi 
valisi, Hong Kong mlldafi· 
l~rine c narct verici bir mc· 
B j göndermişler. 
Bınkok (a. ) - 600 Av· 

rop la kadın ve çocuk Pe
naagt&n Siogepı.ır g&nderll· 
miılerdir. 

Japon hav kuvvetleri in· 
giliz kıt !arını taşıy n birkaç 
gemiy bllrum etmişh~rdir. 

BiR iHANET 
Birmcndiya M nderendo 2 
Birmıny t buru hududu ge• 
çerken T yJaad a kerleriylc 
birlcımişlerdir. 

Yeniko f e DS 
Rio de Jcnciro, 21 ( .ı)

lkinci p n Amerik n kon· 
feransmın Rio da Jaoeiro 
yakı ın Potropolia ıebrin· 
de toplanması muhtemeldir. 

sınd babdn cery n etmiş 
ol u 4 1euelik mu zzım mu· 
hırebe içinde y şadım. Ba
sit bir aıker ol rak külli· 
yelli mikt rd• m lzeme ile 
verilen büyük meydna mu
h reb lerinin hemen hemeu 
hepsinin debı tine şıhit 
oldum. iki defa yaral odım 
ve h tta gözlerimi ' aybet
mek tehlikesine m ruz kal· 
dıw bin niaieyb iztirapl rı· 
mıı, endişeleriniz' eılnntal.ı

rnuz bıua yah Dcı değildir. 

Askerler bu rtlar ltında 
aııhy c ksınız ki bütün k 1-
him aizinledir. Ir dem v sa· 
yım sauılın z bir surette 
milletimin hizmetindedir. 
Şuurum zmim düşm nuı 
imhruınd yaoi bu harbin 
muzaffer o bit ıur tte ne · 
tic 1 ndirilın icd n bmak 
bir f8Y t uım z• Ordu ve S. 
S. kıt lan eri i. 

B lum v kum eda itibau 
riyle siıin için y pabileco
ğim her şey yapıl caktır. 
Siıin b nim için y p bile· 
cegiaiz vo y p cagmız km-
• t ğetirdigim şudur. 
Alm y ve dolayisil Al-

m o mıll ti k ti ur tte 
urhuılı cay k d r beı i 

s d k tle it ti tıhip 
etmek AU ben ceıuzr ı t.r· 
lerlodeu z feri ealrgcyemez. 
Filbr ain umumi kar rg "hı 
19/ ifülı uun /1941 

Tokyo,( .a)-Domeiaj nsı 
bildiriyor: Jeporı tayyareleri 
il " defa olarak Çinde Kar
tlı Am rik"n ve Spitf•ycr 
İngiliz tayyarclc:iyle karşı· 
laşmıı1ardır. Kuangda Japon 
tayy releri faliyette bulunur
ken 20 düşm u tayyaresiylo 
çarpışmak mecburiy tinde 
kalmıılardır. Bu bava mu· 
barebc fndc dü§m•D kayıp
lar vermiştir. 

Çunking (a.m)-.A merlk ıı 
sıönlllUUeri dila ilk d fa ola· 
rak Birm oy yolu (berinde 
b11ekete gcçmiotir. Ameri· 
kah pilotlar dnım nın llç 
t yyareıini dOşilrmD~ ve Us· 
1 fİDC döcmUşt6r. 

J PO ARA 
GÖ E 

To ·yo, 21 ( .a) - Tok· 
yo Aı hi g zetesine göre 
bir jspoıa h rp gemi i Hong 
H Di civ rınd 100 den 
Eazl lngiliz gemisini batır· 
mışhr. 

Toıtyo, 21 (•. ) - lmp • 
·r torluk bahriye d iresinin 
bildirdiğirıe göıe Japo11 do
nr:mması bugüne kadar d&ş·. 
m nuı dokuz d iz ltunnı 
bdum1ştar. 

Buod a b ıka da bir çok 
dü man denizaltuırn tahrip 
edildiği t hmio cdlliyoL'. 

ilyon
rd 

V•şington, 21 ( m.a. ) - l 
Yedi n>ilyon ı&skeriu liilih ı 
albn homası projesi ya· 
lmuL B. Ruzvcılt tarnfm:laa 
imz lau c ktır. 

it 1 t bliii 
Rom , 21 ( .a) - Jtaly a 

tebliği: Düşmın kuv etleri 
t rafıadc işgal dilen Deı· 
nenin b h ınd Brlt oyalı· 
hır ltıdy n mevzilerin kuoı 
b kınlarına devam ediyor· 
lar. SoJluru v B rdiyad 
m h ili çarpışm 111 olmuş· 
tur. 

t 
Bug n alhn p'y 

lc::dır: 
Reş t - 2800 
Hamit- 2700 
Aziz - 2625 
Hılkah- 2600 

ı şöy- · 

______ ,... ______________ . 
-- •• i 

l22 linci Kinun 1941) 
-- --------

k v- 194 Top He 31 tı 
bir 1000 kamuon, 383 

mitraıuöz alındı u _ .. __ 
Manili ( .a) - Amerikan 

kuvvetleri Leg sy da düş
man kuvv tli bir hücum 
yapmış ve denizde seyir ha· 
linde bulun n 2 deoiulh 
gemi~lni babrarak 46 dfiş .. 
man tayyue ini dü;ürmüş 
v yerde bulun u 25 t~yya· 
reyi imh•ya muv ffık olmut· 
f rdır . . 

.-...--o--
Af ik rbin

bozgun 

Kahire,( .a) -Orta e rk 
ioriliz kar rg hının tebliği: 

Düa blltlia gllu hllkiim 
ıür n tiddetli bir kum fır
tın ıı rağaıesa kuvetlerimiz 
ricat halinde bulun o düş
manı kovalamığa devam et
mişlerdir. Düşmanın 12 tan· 
kı t b'ip dılmiş ve orta 
b6yQklülite 8 it lyan tıuıkı 
da s ğlam bir halde ele gc· 
çirilmişHr. 

Dün h v kuveHerimiı 
dilım nan hedeflerine ruha 
bucaml rda bulunmuılar ve 
muv ff akiyetli neticeler elde 
etmiılerdir. 

Bingazl~ io ce ubunda ri· 
cet hıılindeki düşman kol· 
1 ra uıua ve dev mh hücam-
1 ram ruz k lmııl rdır. Düş· 
manın k myon v rabalan 
tahrip edilmiş vey ağır 

hHar uğr bfmıştır. 

* * 
Kebire,( . )-Liby d Ro-

melin ric tı bozgun haiiude 
gelmek üzeredir. Düım nı 
bızl takip eden Britanya 

ıtal rı Sirenenia 23 kilo-
metre ceınup doğusuna gel· 
miıtir. Düşmanı geri çeki· 

lişi o kad r bııluhr ki an· 
c k motöılü piyademiz bun· 

lan tı ip edebiliy r. Düş· 
man Ag yle, Der eyi ve 8 
tayy re m yd nını k ybct
miştir. 

lst nbul - Pazar gecesi 
Arifiye istasyonunda mancv· 
r y11par. $ren bir marşın· 
diz lr niyle ç rpışmışlsr, iki 
t r fm lokomotiflerlyle beş 
yük vagonu raydan çıkmış· 
lar ve parçalanmıılcrdır. 4 
v goa da b~1&rıa uğtamııhr. 
Müreltt bat yualanmışhr. 

Ölen yoktur. 

- -- ' Moıkova (a.a) - Dl•~ 
tebliğ: Sovyet kıtalan ıc; 
Din şehrinin geri ah• pi' 
neticeslnde muhtelif ç• I'' 
190 top, 12 pusluk 4 'bi• 
tuop, 31 t nk, takribell ~ 
k myon 160 m yn aleti, ıll 
mitr lyöz, 192 otomatik • ~. 
1300 biciklat, 4500 tef•',. 
21500 m ya, yarım 03il1'ı.i' 
den fazla fişenk, 18 t• _, 
makinesi ve 4 ı acık ı,.r 
geçirilmiştir. Buulardall ~ 
ka 2 malzemı depoıiyl• f. 
elbiı deposu ve çok "'J 
da diğer harp mılı•dl iJ" 
alınmıştır. iğtinam ed V 
m lzemenhı • yılmasıo• 
v m ediliyor. /İ 

K•leain bölgesinde ~· 
mantarın biaden fazla •• 
ri ölmnıtnr. 

--o--

lıman 
ediyor ııo• 

Helsinki,(a.o)- Şiaı•l ~ 
denizinde Sovyetlor ~I 
iki lima tesisine kar•' 
mişlerdir. 

Novipor vo idarak• 
laraoı t o•Y cak oloo I b&1 
mani r önümüzdeki 
mevsiminde Amcırik• 
gönderilecek olan barP ., 
zeme iniu d bile r•fglıl 
kullamlıcaktır. 

----o------
lnviliz Ha"' 

Hücu arı 
Kahire (a.D) - Iogili• 

va tebliği; Tayyarleriaıi' 
çekilen düıman birlilıl~ 
1:ğır kayıplar vcrditOI 
Bir çok taşıtlar kull•'' 
hale getirilmiştir. Mi~i 
batı ında dOşwaoıa 111° 
birliklerine t rruz etti~· 
niua v M r aa tayyat• 
d11uhuıu iyi aetic ter 1 

hncumlar y ptık. 

Bayıad.ar Nüfos 
ğund11n: 

K zamn: bact ibrabiıd t 
91 bıncnindeo b cı i'd"', 
kız Ayşe KDçnkbıyık'ııt. 
sının b b11 sdı Mahaıut 1 

Beyandır ma. asliycıfoi" 
11/941 t~rihli ve 316 • 
sayılı ilamı ile Ahmet 

0 
, 

tashih edilmittir, ili•, 
nur. (S 

~ıyanvo bil t1 ,· • • iZi ( Saadet ) Kl,ealn n Mluıısıı:.. Çoraklıapı PoHrı Merkezi 
kgrfı!ı W 64 ~ın 1 lt~I~ OllJDER Tt11 foaı 


