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SAYFA-2 

ASKERi Y•- EN SON DAKiKADA ALI NAN HARiCi HABERLER 
~ .. _-_::-_ • SIYASI 1c11A1. 

Alh ay içinde har- Ayni deri ~-~m~radyosana Akdenizde in- Af r i k 0 
Busün ~ui .. mkeri mi. ...... "-:" ........... bin alacağı vaziyet Yunanlılann ceyabı giliz hakimiyeti Muzafferiyeti 

:f::·::::~-:s:Ei ... "::;E!-t.=:' =-ı:.._ Almanlar her GENERAL Yunanlıların Bir Amerikan Prof • .!.~ a.ı..a 
laha üzerine çekmektedir. cui ............ temW ..... d Franko muhte- b .. kad İacim llwr Ordusu Kuman. 

Amiral Darlalllll Parisie 7ap. kiia ....... idi! .. ,. .w. yer e gayret- ugune ar G Az ET Es 1 daw General Vavelın Sıdı.öar. 
tıgı miizakereleria ilk aetieele. etmek ~ udııb t..w. kat tut. 1 • • f k j r 1 el e kar Ş) 

1 
• r&lli, Sollum, Tobruk, Deme , e 

rinıien bll'i olan Viti lltiktmeti. leli--. Wesille ...,_ S... eri Dl Sar Ct- Dere en zantet- "J gı•ltere'nin ne ya• Billpzi zaferi İta!yaıılana uzwı 
Ain laarici7e anın Flia4-'ia ·-·k'rlirler- ...... TnWm.. d b. 1 ld "I"" n itiaa ile yavq )avaş hazırladık. 
latiUsuaı müteakip aı... ajan. ..... --takw ile Bblpwl .... m e gv e mecbur t e 1 r er a 1 tigıv. meydanda p a cağını sormak 1~ Süveyı ve Mısu t~arruzunu 
ıı D.N.B. buciia ve7a 7ana takw u- •• t11 klh•ltre.. • d• H• l koldiHen kazıdı. lngılaz kuman... 
Praam kalliwia.&e ewla ta4i.. ilk Wr çöl iki ~ .,. ak Leadn, • (AA.) - öaiiıniL Muhtekirleri ihbar Atina, i (A.A..) - Atma ajan- sırası şım l ıt ere dam Hariciye Nazırı lUister K. 
Jat yapılmuı bekleaııliiüll 1tiL tatlır. ·~yanlar Tlaw. ........ Üki altı ay sarfında harfria ala. a bildiriyor: g e f d j d i Y 0 r deaia Alwl' MJahati.Di takip e. 
dirtli, D.N.B. ajam-• aire yeai rebeleriaia Mfla ... a11• malill aıia mamn11 tetkik M• Gar edenlere mükafat Boma rady08U her biri bir ZL n dea siialerde, başardJiı bu yıl. 
kabhleye ı..pa1dl blnıı•ea oldUlan U fırka .. ,....._ 1t ri-. OMen• putesiaft .-. • k fer mübeşşiri olıu Yunan resmf N~ 9 (A.A.) - ~ev~ duua .barbi ile tamamen Alman. 
rahm Gewa1 H~, Aai.. fark.ama ka~Mtmlfle ~r. lha lan 7auuktadır. Ve r 1 J e C e tebliğleri ile alay etmekte ve gıu Henld. Tribun~ gaze~esınet.f:: .larıa Avrupa cephesinde mu. 
nl Dulaa •• belki tle ... u.. fırkalar )'il :balaa ed•'-ış~ " •Bis öteki laaryte oWaP sllııi Madrid 9 (A.A.) - Memleke. 8Uali IK>ft'naktlıdır: ~ İngıl~e~~aham:ra vaffalayelle tatbık ettikleri u. 
maıdu .. kabiae7e abua adli. ralaat esir •lmm•,a-nhr. Dii- IMa lıtarpte tle Amerikan ,.ardL tin iaşe ~ndan istifade Yunan orduaa bagüne ıkadar ~~en ~arız e sulleri hemen noktaaı noktasına 
re aaarı Bartbelea,y girecek, bet fırkqa plinee ~ .. auaıa vüs'at ve kudretinia AL ederek senet yapmağa kalkaıı nereleri zaptetti? u~y~ k u;:rıo~altayfıar~_::: caıılaaclırnııştır. Flandr hare.ki.. 
•iger Wltiia nezaretler yeıü eş.. bcilisler tarafında• ~ ~ .. 'tleriBe . .Wetli Wr dar bir takım tacirlerin :kara borsa- Bu sualin cevabı çok bastt o- mısının en . vası ~ ~ olm ta miali tleaia ve karadan yapa.. 
laas tarafından işgal edilecektir. hal']t ........_.nlıl " Wlha-a ~ ~:ıı.:- fi . . daki faaliyetleri ıu>ftPT'al Fran<:o lup bir harita ile ftrlleıbilir. Fil- dan İstenderıyeye gıtmiş a lan bu ilerlemelerde ask.erı mu. 

•- t.ak uhtellf tör!° '"' ın ...... "-'~ .. e eınınıır.. e-.. -· . . bak İtal sıdır h .:-1 • ı- . 
Bu haber cösteriyOI' ki Bitler _.., ". ~ .... u . • . . • hükU.metini fiddetli bazı tedbir. haki.ka harıtaya .. ınca yan ·. . arr.anerıa ... lemlerı ucuna sak 

Paris mü.aakereleri esaasıada ta nmtaların ,'itmam e4ilait el. Den~.~~~ mDafL ler almağa .evketmiştir. Polis, larm ansızın ~vuze geçmele- İngılterenm şarkt ~eni~ ıu.k ~~teclir. Yabıız Avrur;oa 
leplCl"iaia esasau tepil edea ka m.am Mılayuile çok sa7Jf Wr ..._ u ~mız müddetçe .mu~ h lk t f nd ik.ncl ide mal rinden sonra Epırın Yunanistana ve İtalyan sularında ınutemadi- sabam ıçuı ve ora harekatında 
binenin deiiftiril.meaiai Ptıkaa d1• dipnöı ~. ~ ıaik~a pe~~ .ge~ireb.ılLl~tan :'~:~~ak~ ait kwnında işgal ettikleri bin. yen artan hakimiyetine mini ol- fer ~alabilecek zannedilen bu 
kabul ettirmiftir. Bu tatlilitıa ~ nz. ~ ~ı~erle GörıJllUI gizli yapılacak tHı::tyet ve ihbarları lerce kilometrelik arazinin Yu- mn için her halde birden P sistem usta ~kumandanın e. 
eetieea • olacak? Bitler Nui J diipncelerını k~ imkL nazan itibara almağa mecbur 1 nan ordusu tarafından on beş fazla Alman hava filolarına ih. 1hule eöriilü:yor ki Afrika çöile.. 
taraftan bir umet tepil et. RESM HARP ama malik olsa74ık, istikı..lde.' tutulmaktadır Polis biDıassa za- gün 7.arfmda nasıl kurtarıldığı tiyaç vardır. Hitler dünyanın bu rin 'ede ve o imlinlar dairesın.. 
tmliti Fransa) 1 tamaınile aü. ki petTel ihtiyaçlarıD.lll dimai nıri .htiy · addeleri üzerinde ı derhal görülür. Bundan başka kısmında mihveri ~dit eden de de tahakkuk sahasuaa çıkara.. 
fuzu alt&na alarak baZ1rladığı T E BL 1 tiLERI tar~ bir ki~~ .ri~.i ~titM11 adi.. iht~r y:.:arıa mücadele e.. Yunan kuvvetl~in ~~ -~na?.ı mütezayit tehlikeye bir nihayet ~~lliyor. Çölün ınüşkul prtlan 
plia mucibince Vifi hiikiimeti. yea itPl ettijini Prirdük. decektir Muhtekirlere ftri!eeek ı tarafından zaptedilen bütün Gö- t!I'mek isti şimdi kadar ıçinde senelerce hazulannuş bir 
aiıa Is n kanretleriai ele p.. ~ Tef>HOi Almaalar ~ ...._ ~ ybdıe kırkma rice, Mosk~polia ve P~gra~et 'Ya tığn>danyor~a daha ~yük bir diipnana karp kazanılan bu ca. 
tirmi1• tefeb•iia edecek mi? Bcma, t (A.A.) - i~ .,._ ela hawula, denWle ve kancı.!~ .-ur-ı- ndUrim bir kanı 1 mmtaka.sı ile, 1!1erk~ kıt L ia~t serle~. lebede ~4di ve muıe_Yi .bütüa 

Bütiia lMmlar ı...~ __ .._. lJli· . _..._ ~....u lar tarabndan iMal edilen Pre. . bnoeder.lll ayrı ayn büJfik hıs. 
.. ~:-~ · ~... azami p)'t'9tlerial _,_._.. ihbar edenlere mük.lfat vadedil- mett ve IOisara mmtakası ve İki llUal varıl olmaktadır. ~ aeleri vardu. lngiliz mtilaendis. .ım.akla Mraber hicliaeler fWlU Yuma """"~ !De'9Zti &- b · t' ..ıı_ bL-L.11~ __ .._._u_ ... •-~- L- haLI ~___.,__,ı __ ~L-~: ,_ '-- • pabilir' mi~ V 

. •ki Al·- a ak.aş w aliyetler olmQftur. ~- mec urıye ın-.......,..... mc::ıueull. wıuuc _- ma BOi ceı;ıalı &uv,,__ıu-.~ 1'C'w1ıcu1- aıa- UQ gayretı ya . e leriaia, Üfiflerinın deve ayacı-
~ mtuı.Aa: . . :: ıniz diıpnamn mevztierizU w ~ Almu,a laarbe -- mid•et lede aw.r büroları 891.,.ttır. len Hunara mmtakaa hep Yu- yapmamulık edebilir mi? Çb. aı taklit eder otomobıl tekerlek. ta:i: • b urmü.19-A · tutma bombaPdıman edıerek mti c1Mraa edebilmek iıcia liiauml Her Pkl~ T8dıedilen mü- na ukerlert tarafından faşist kü. bu muharebede Hitlerin ya- leri " listikleri usul-ü ihtira 
~:.:.:'~ Biu-:7~ t!9liz' neticeler elde ~. oı- petrole malik 4eii1ü. ö. Watı mübey)in lMr melrtuw .-.. jo~uaınun elinden alınan yerler- J>llCaiml demokrasilerin fıeı9ft.. ve k sil seferinde tatbik ett&. 
aall Afrika ve Akdeaizia Av. Şimall Abikada Bingazinin ntimm.leki altı "7 mrfw1a .... rilecektir. dir. İşgal edilen ba yer)el-~~ tülle beklemeleri her gün biraz l•i A~rupa ga~etelerintle inti. 
... llUl aalailleriadeki Fraua ü.a. cenaıb mmtakasında nwv::df ~ __ ..ıı 1~ ..ıı_ ........ _ Muhtekirler •Jtdndeki ba kapladıklan ~anm ği daha mlmaktadır. Acaba İngil- tar etü. Bununla tia muhtelif 
·-- maaı -e..__,,.e -•aa -. bakunından bır ehemmiyet ar. . -:•-• l b k def _ .... __ leriai ele ıeçirıaek auretile AL barebeler obnuştıur. .. . şiddetti tllkibat lapanyadati Fa- eh tere ne yapaeak, diye sormaık ~ v_._er e ır aç a t~ 
4eaWe İa&iliz iiıltön.I'· ·· ile ı Şark! A.fribda Kera mmta- sek, .kils\ik bir pplMJe ..ı..ı 1anj teşkiatı tasile bütiB .etmekle kalmıyorlar.~ em nm Pmdi Bitlere gelmiştir. ettijim ri'bi, bir defa daha sabit 

tieeleamek üsere :!u kasında dİifl'Dan taarnazı.r.mı kal•aua, harbia biiyü imti.. VMl . !niyetli olan nokta, ekseriya 1500 olUJor ki bu mucadele iki tara. :-.a IDll.laar.._ Wl~ tekrar ~ ise de O. tw:nıa. haıuıu. ~~ oWapmm i. memlekete ıe.mil edilecektir. ve 2000 metre,.e kadar ~·~ fm :maayyen hır .zamaıadaki ve. 
. b k-ı~ lar piislrıürt:ülmü.,tiır. naaabilıraz. Ondaa wıra ...._. dallarla dolu ~ sarp arazının Küçük Haberler yahut başlangıçtaki kuvvetleri ~ d..;.;:ı~~a. Somali hududunda mco:dlıeri selaıneümide beferiyetiıa kur. General Antonesko büyüt bir asken kıymeti haiz degişmez b"rer muta değıldir. 

aec-... • ,_ ,_ .._ tarılm emni-- altaaa a.laa. olmasıdır Bu dajlarm her biri 
rb ·dadır. mizıden birine karşı yapUan bir w . ı- terfi etti ~ 'nsanlarm kar- • 1111n hr (8&efaat) 1..eıM1ra- Har.bın devamı _esnasında yeni 
a~L ~- rıı.....ı __ ..ıı_ taama, mukabB bir ~ DUf demektir. Allah ~1 • birerı tab~ kal ... 1Mara7a plen Amerikaa dlpM- yenı kefiller, ıhtıralar talıh ke. 
~ ıı; ~ 'f'9 -- t .. ~l-H.tiJ' ıu;ır- 9 (.& .& \ 8t.elani a- flSID.8 ~-mlf 11 e. ma&lal'uulan Bakle Berlbae ıtlmü f · b f 

bal Şimal ~ --~ · • • • ..,........~ ~ - 4iir 1'te bu dev gibi kal ler b. • esmı şu veya u tara a çe re. :..U- ~ eraı v ndm Düşmaa Asmara w Adinlri Bulgar Başvekilinm jansmdan: biri. ardından limi dü e üşt" .~1 -... •,.ı.MIDe ...._ edeoeık&tr. bilir. İtalyanların bu tam ve ka. 
. llD- en 

91~. • üzerine ,ıkmlar yapmn hı !tıC&. tk Kral Mifel, devlet Coodue&. e ze ş:m ur. • -.....: (D. N. B.) 8&Wal7eUar mil laezimeti ltal)aca mevzu oL 
8atleria yakanda h.ı.settiiimb aünde bulunırnqtur. DU u dor' Geoeral Ankme9oo'yu Ro. Yunan kahramanlan en son ola- bir k~ak1aa öfrenildJiı.n.e ıore ak f 

1 
k d k ~w. 

lııir t•bbtisünü D.8111 karplıya. E deni%inde dün XM-ı- u ad aükfmu . rak Trebeşinayı da dün .zaptetti. ba ...,. .. ..-&alarmda i&aı,a ile Y•- m ~8;- ıy ~,ne. a ar bu)' 
ki il tı d ıbnnama.k ıe ' "'l!lmcuıt:ll' Sofya, 9 (A.A.) - St.ehld: many a nızam ve azım ler ı-.lavJa arasında Aıbufa ve Fl•- tulmea. ıstenırse ıstensın, utun 

:...:ı N~ aa J eonra diifmanm tayyareleri, tay Bqvetil Fiıot iııir nutak ~- klrane bir surette tesis~ ol Eğer bu • Jı:k barektt bi- me'de mazakereler baf117acaldar. sayası saltada buyuk tesırler ~a. 
.. •-- ••"---- yet .0aaiiln:ı~e Jaft bmplarmuzıbombarchman Hyerek parlamento tarabndan masmdan dolayı. şahsf şükrw ıa~ İtal uç .,. ___ wwı_, ... a Ba mibakereler esctimle :r11e .. pacaktır. Bunu iJıce tesbıt eue. 
_.~yaya gon e etJni.t-W Telefat y<ıkiu:r H1181'9t _.......,._ yan tH".t-1§~ laYP llınluulaa .,.....ı maka- b'lm.ek · u· h r tahakk 

&erbtlilmeae BitJeria ba pli. ..., ... · · tanip edilen w ,,..un altmı.- ile milletin '6knnım ifade ma. klfi gelmiyorsa biz ne yapalım? MliDde ..._ ....... vert•=entM 1 1~ a 1 a ua u. 
..._ talaa.kb.ka ha li ~ ela. eüz'ıdtr. tecavüz etmiş ola ihüyar zinM .kamında oım.t üzere ordu b- Biz onlara ancak fUDU .öyliye. tMllAk .....-aar. k~u. dii§unm~~ v~ fanetmek 

' •~ 8--8 ~ ıeeesfnde Alma lifidir. BU' ~ılız ınluunu J\lı. .-kbr. hm ftloluı, Malta han!klt 6t- ve sanayi amelıelıine ~ mendanlıtn- ıerfl ettl:nnifttr. blltrls: • a.ı·1B1Ae: "'M lln ....... 
8

.. Kızıl De . 
:ITALYANJN VA.Z:bırd sönb bazı tayyare limanhınnı tahsisine müteallik bahman b- c- Sizi tem inedemediğimiz ,..,_. liwtDe llaaarlUaam slliır ~~ uveyşı~!.... L lllZlcak ve 

· · - · nunwı ehemmiyetine işaı-et et. A • J Q • içbı bizi mazur görün. İlerde oeau. pıtiabule Naaaa&oa.. noı:uatanı tehu.&eye -.oya ve 
Afrika ve Araavut)uktaki L bombudıman ederek IÖ7.e görü. . . mıra SUmJ . tinizi . olmak , ....... ft Sukllllfdlervar yüaJ.. İmparatorluğun yan .iatınatgalu 

pr hezi~tl~eıı ~ İtalya. niir neticeler elde etmişlerdir. mi§tir. • öldürüldü =::uı,._ m;;!,.la ça- .__ 111 w rkı ... ....,., j yıkılacaktı. Bu durumda butun 
ma mihua bır askeri barebUe Macaristanda cıda madcl. Cunl::ln 9 (AA.) Çunldac- lışacağı.z. • Belcnıi: Ceaül Sln'ı••nda Yaba Şarkta vazıyet bırden ı. 
~ bqön bnlrtın•• Wr Habeşı•stan leri JeDİden tahdit edildi d g, 1-- edildi~- .. • ._ &anüida balar 1t1NeDbin' re vahamet kesbedecekti. Yu. 
la.ı. ıelm.iftlr. e ısmen ...... ,,an !§" .... gere, 1 . . LL ~· 1Mf'e•911&r. Belcnıııl-U.- nanıstan bueün kahramanca 

F . . L-..ı....:._ _ı..ıı...L ...ı..ıı Budaı>ette, t (A.A.) - &efa- japon askeri şdrası izasından L ftl'lhzler müstan&em tap-Selialk baUı iberbıde ıt•l'ril· .. dafa k d 
....... DW --P..... ve En.trede Dl·. mir 1 "D-- N:-ı.. Oaumi -- b" hat liıle v ....... nelıı'ID!n sulan fClal'la mu asma ra~en ço a ..ıı~: 'b. ~- . • -'• a ~on um.O o-.,-- il' yapl'JOl'IDUf ··.a..:;l b' ha)d buJ ktı. 

acu.a il' ucvresıne per •"• Dün gıda add leıbtde JllDL Çarşamba ıftnü Qungşan iva- 9 (A.A.) _ D N B. Wrt* ma.taalJerlD1 h-·ıLlr. p._ mugau il' e unaca 
mez lııu kadar siir'atle Pkfiver. den tahdidat ~ap;ı:t;ı:: nnda te harbi ~ Beynıt, biri bildiri· : .. aars.a :ral'lia 11171k '* lil ... Bütün ba ihtimalat bertaraf e. 
meai İtalya dahilinde .._nuni.. f İl• t 1 • Bu ayın 22 sinden itibwen ek-~ ~ı~. ~1~ muha . btr':"abe ....... aneaaelttedlr. d.Hmiştir. Bu Libya hezimetı yaL 
,.etsizlmler tevlit etmiftir. Bele ngı iZ ayyare en w • • • • o . üştür. Filıst~en verilen re • v..-....: ~· •tisfeıın DD İtalya bakımından degıl, bu. 

Almanlarm İtalyanm muı.telif ftalyanlan hırpaladı :!,im:at20 .:=~ m= :?: : ~ r.~!:;!";~ .=-ı~= h~~ ::-~ ..u!: tün mihverin umumi si)aseti 

l~~aıa;::::. asbrb' ~ketme.. •-~=~ire, 1 (AA.) - Orta Şark lecektir. nun bulundulu bir tayyare,1 b ismini verdHderi mOstahkem ibaüPiir. llariclJe Nesantuua 71* db=~~~ daLazunett-..ıı~eticeMlu 
en ue m ır tesir yapaufı uıgw lana bvvetleri karaqi düşörm .. slerdir Ta ed ı,.. btr hat meydana getirmektedir 9Cll. m...nal'llldaa olaa Moore. ..,.._.-.;&a. ma ıy ........ r. a. 
Htti bna karışıklıklar çıkmış. hı lııqiia qaiM1aki teltlili Mf- Franaawa ıula ,.. 1un 1 u ~ ~!.:U. e 1 - llariel7e Num Cordel H.U'ia .. Uimdur ki Almanların idd ası 
b. Diia •elen bir ajans telcrafa retmiştir: ~ an ann u · er. M Mır ...._ •e ....,,_. eıuan MU. bu harp sonunda dunyayı yeni 
ltaı;ra baklwada miilaim laalter. Eritre .. Babefistuda: ~- •nyecek ıöaclerilecek • Gizli PariL. Geceleyin Pari&.. • NeT7ork! <Tw> ~&ed den taksim etmcktır. Bu taksim. 
&eri ihtiva etmekte4ir. Faşist liz tQseleri Britreü rieat et. Marailya, 9 (A.A..) - Havas: L•-- ~ venllii Wr Mbere ıon. de Asya Japon) aya bırakıldL 

.. Patis Geceied.... Snkakl.,.,, Af• ..... u .. , A.-.lb 0 ye.ı Zell·--1a ,.. k • .:ı- d partlai dmamdarlanll.lll dL ınektıt olan ftalyanlan bpala. Figaro gazetesinin "veMili bir e 7 tına ve Ame1'1 aya tecauu. e 
lul oldukları 'bir cnı.- men. mcya tlevam etınişlefllir.. Diit- habere öre Goıdharder Ameri- Albert Prejean - Ginette Leclerc ::':.ı=:e~ .. ~~= bir hayal oldU&.'"Una gore Cermen 
lerit Mr •u.lla akdiae •• miktafi mama dotklü nakli79 bUan g . Kızılh Y1ll1UMla oldaklan v.........._ matlııuatınm salahıyetlı kalemle. 
lnamandan llarepl Baftclio. aabrt kıtalan top ıwva:ilwi ve kan vapuru ~kan. açı Pariliaba Bdinı&ıı"" hareketli cece hayatım ,_ ~. ri Afrika üzerıne emellerını tek. 
llUll dik.tat&il brmuUla ta. Kereade ve cinrında 4iier ... tarafından hediye edilen konser- M E T. R o p Q L 1 ~ E N • MoKova: Manpl Tlwofen... sif ediyorlardı. Muazzam donan. 
Nftar olmaaı ~ mhiarclır. keri 1ae4iefler '1•e1 Ş.1-t IÜL ve sütü, vitamin, illç ve küçüJc I' I' ...,...._ zv-. Knma.la'D n..- malara ihtıyaç elmaksazın Av. 
Mmoliııiain böyle bir vuiye. leri miiteDUMli7ea tayarelerimi. Fransız çocuktan için elbiseleri redileD MI' emknameü 'bilttia •· .ru_.naaı• •ir aevi devamı sayılL 

ti bizzat lWaa ederek ceniı bir zin taanıaw maııa blmqler hamilen 1~ Şubatta Marsilyaya l (Hayat Gheldir) ...., ....... ft onlaau .., ... komi· r bilea Afrikaya aeçilebilecek ve 
hhW itaatsidije meydan ver. dır. Eritre ile Sutlaa aramdaki muvasalat edecektir. BüUin hMik•tler flhwlnde pierinill önünde eanlıudt+a. :-=:..:.Nacı...:..'*:1.:: esasen miltverin terilderinden 
memiye çalıpn- akla plebi. hudut merin4e •• uldl )'akı. Bu bir bqlancıçtır. Uç hafta Cllklardr lw-ıme•war. 1 biri orada ıenif saha ve üslere 

lir. hbt •• vaziyet ltalyanan Junmda ltuhman Kanmada Wr sonra Marsilya'ya aynı maddele. Yann aL .... m SOMER Sinemasında 
1 

• NeQerk: <Tus> u.-...,.... malik .'bulmaduiumlan bu kıta. 
.._. .. rld blmu1AJ mutlaka dfitmaa feeemmlll ........._ ri hamil bulunan diler bir Ame- ~ W ~ ....,. Mr ...... 86- nm ~~il olacaktı. Da!-
...._ Heeefi!Hlea Allllaa:yaD.111 mu eiilmiftir. rikan vapuru daha gelecelctlr. -ı" N19u1ıpa,. ........ 11111 s-- tl 1tirleee İnJPlizleri de, Afra.. 

-----------------------------------------------·-------•••••• -. at Obaa- WrtıatL ull .... b 11arif, ~er mllstaaleklerin. 
~ ... bMI 1 1 - ~ ...... Is'·~ etmemek PiN mip biı 

Türkler, fimdiye kadar bu ara. TOr 1aulbrJeri araaııdalrf ~ StWı betmda bS1iJa 'nirt ......,. ,..Wa ile ıiaha uysal ,. .. mak p. 

yın bir çok hki~~lerineı:~~1 •. entrikala· ~) lelkiıahaberetınyoe8llladıiçin. ()la. ~ı..!~~h-~~~ -~~ .~ ~!:..... ~- yesi u •iiutilebili7oı4a. Çil• 
rına ve nan or ~ enne maraz nıs e · e- ~uıı:,, ... -..-a.:nnı ~- _,_ .. - ,... - -- k"' d.e oba Afrika katası Av. 

AıJ RF.SULDEN SONRA: --
•AIDADIN SOR GfJNLEBI 

Ycızan: ZIYA ŞAKlq 
kaltlık ... Ebamilalim., bu sarayda Munis, halifeyıe pek çok ~ ten IOlll'a, derhal harekete geç. .. ı t - '" bnp w ...._ u.. ea HD 'debildikleri 
katledıldi. (Bernıaki) Ierin, di. metler etmifti. Onu, menfi eer'8ıo ı tiler. Derhal Bajdat bpsma da- • 'nlar ........,_.. ;~=ylı •ailz ~ter kıtalar 
ğer Turk vezirlerin kafalan, bu yanlardan muhafaza etmek için Jllllanık: • llltml • l"lariüı • .....,. Y.. L .,1 __ 1_...:m=-- -L:t b la-•~ 

Tefrika M 41 · · .-ır ~-ı..w Fakat _. .... Dlble • ~ rn-t- -.auaı: .. .._...a v.-.ı o ..... o: saraydan verılen emırle kesildi . ..-.. gayret. g._.... .... ~-. - Şehir ııh1wlltde, en kiiçıük .. ttll ılla ..-.. Tl'laüe .....,.. dıklan ailfuzu ~ •ir sahadır. 
Ha'ltfe, vezir Hlmidin t.ertiba- mem. Ancü f'I andan itıbaren Kum) andanV <~.sif),~-=: wzirHH:.:~ :~~bir mücadele vukua geline, bü.. ......, ........ rilll d :ta. Geaeral va..ı pbm ttah-an. 

tma vakıf olduğu için. evvela onu da azlediyorum... Fakat, ğa nın, 8: ın °6 u yan a """'uut • tün halkı kılıçtan ·geçiririz. • Bıadapefte: (llaeer ~' lana deiil helrikati halde bfitila 
mukavemet etmek istedi~ Bağdatta vukuu muhtemel olan kanlan henuz kurumadı. Anla. set~ ?~vam etme.sıne kanaat Diye, her tara& habe!- gönder- ........ •· llariel79 N.......,_ ..,.... milaveria ba temel tltifüncesini 

_ Ben, Emirülmüminim ... bir mücadelenin aıhur etıniye. hın intıkamından sakıınıım. getırdığı 1~· artık sar:=.; diler. & suretle, Vezir Himid .a •h elteWe, Almea7&. be.l,.a. kökila4en haltalamqtır. Tunue, 
~ asıl ,_, -ı..ilirim· . Dedil zaklaşmak lWıumuou ·----..1- ._, .. ~ ...._ __ , ____ , ~ y.,....,._ " ........... ,.__ . ın-- al V Hıç bır kuvvet, be.nı itaate mec- ce6 ..... e n 1C11Un&t 'Yıı::n:ıu • ı er. ti V (M vak' ) Ü . wu-~ ıı~ DllQC-..U.1&1.11 o.. ~ .....-yır ve Fasta ~r ey. 

bur edemez. ~ilırsiniz Bağdat, bir p dinle- Ve artık halifeden biç bir~ B~bıeHac:;;rasr'uı ~= lan büyük bir btliimm önüne =::... ~ ~---== gaıul bucüa düadea daha knl 
Dedi. rın, mezhep~nn ~ milletlerin vap bekle.meye lüzum görmeden, 0 ğını duyduğu andan itibara ~ileır ... Ve derhal (lılmm) e rielre N....::... kendiıllne .......... gibi priinel>iliyo~ lap.aya ta._ 
Fakat, karşısında sıralanmış haşrol.duğu bır şeh~ Olabilir arayı tr.kettiler .Derhal Samra. den artık halife ile büsbütün a- haber göndereftık bqlarma IJtr telsnıftuta ~ •• ...... yiklere n istikbalia serap efW 

cllan Türk ıkmnandanlannın göz- ki yann .ve .yahut bir~ gün, ya g~~·. Or~ siWı başında lik~sını kesmiffti. çirdiler.' • .~ {sw.-1): ......._ bot f•kmas• çok. ~umJdin tatla 
1eri hiddetle parlamıy~ başlar herhangi bir sebe~ bir mtL ıke°?ılennı bek~en askerlere, Munfa, Halifenin '6ndeıdill Artık, halilıej'i jskat eıbnekten ır.cı u. Llkııem'IMnS frellsmm. hulyalarıaa kfJlldısını daha m~ 
ltaşlamın: yavaş yavaş rıcat ede- cadele ~u~ gelebı.lı:r. Bunun vak ayı naklettıler. habere, pek kasa bir cenp WI"' başka, yapaca bir ff'Y kahna.. ~ ...wllnM b1n1111 ......_ külitJa koyaverecektır. Amera. 
rek: men.&iyetiııi, nasıl UP"hc* ab- O tarihte, Emtrei umera olaıı di: mıştı.. ~ hiltfet ve saltanat ...._ ...,._. ..........,_., kaıwı yardımı dışında bile M• 

-Maamafih.. sizi memnun et- nm. (Munis), henüz ite karışımyor-1 _Ben kendisine müsteşar e- makamında w :tebecMill yaptls • 'llJriUı88I: <-:-: 1 
....._ repl Petenia politikasma Lib • 

mek isterim ... Peklli.. Nasr'ı, DiJ'I! eenıt -.erdi: du. Konağına çekilmiş, neticeyi den Emtrillmüminin, e.ğer ~ mıyacak olura ,bütün B.jdat ,. ııMI sU • , ..... .._ hadiselerinin hiç tesir yapmacll-
4erhal zindandan~ v~, Tiirlder, t..ı. ~a1x ttfi lir- bekliyordu. rimi dinlemiş olsaydı, bu vahim ikana boyanacaıktı, ::..-:...: :'..':, • ._... ......_ ğı i~dia olun~maz:. 
serbest bıraksınlar ... Ve%lr Ha. ~· Te~erınin, bili kay- Halife, Türle bmendaıtbırmm vaziyet, hu."Ule gelme2'di ... B6- Munis, derhal çadırlar ıetme.I lleJ'e&, ~ ~ .. , ,...._ Bir halde ki bu~ zev h r AL 
mide gelince_ onun, katlini icap du prt bbulünü isted'ler. Hali. tehdit.kir bir vaziyetle UJ'1t1'l yük bir esefle öylcrim ki. ar~ reJc askerleri~ bptlarmm - llwnP ıu.aıı ,,. llıeJo.ltl&J"a sı- manian bu darbeyı telifi ı. 
ettiren hiç bir sebep ~ fe yine Jraçamalrh ~kas terketmeıerinden fena halele benim yapabileoejim hiç Dıir if karşılanna yerleştirdi s.rayı da, .. ..-.eteri retlrllmMI mwhıı8:r-ıbir hamle yapmaya sevked c k. 
l'Gm. Buna bınaen bu adamm çınca: Irorktu .. ve, ~ulandı. Kendi. kalnıamıştır. IMr t.&a• llblu:ka ~ le ....- ...... ,. ür. Sicilya Boıazında tam tıd 

. .. . . .. ,ıo-. • J .a. .a. > [Devam& ' unc• sayfada] 



·------------ SAYFA·-! 

( ŞEHiR VE MEMLEKET HAB~RLERI _J 
Türk vapurları ecnebi 'Ekmek dünden 
memleketlere gidebilecek itibaren 14,5 

[==S===p==O===R==J mfa 
• 

Vekaletle temaslarda bulunan 
kuruşa çıktı 

Destursuz bağa 
girilmez 

d
- Dün<ien itibaren ekmek fiatla 

liman reisi dün şehrimize gel 1 rı on para yükselmiş, 14,5 kuruşa 
Münakalat Vekaletiyle te. Ayantur Deniz navlun tarifele. satılmağa başlamıştır. 

Bilmem neftde bir cenç, tut. 
muş, gece yarı& evin kapısını a. 
çık bulunca içeri dalllllf, kimse. 
Ye sezdirmeden üst kata çıkmIJ, 

Lig maçlarına dün her iki sa- lesi~e getirdiği topu sıkı •bir şilt- maç ta (3-0) Fenerbah~ o~adaki sevdiği bir kuın odasına · · l le aglara taktı. galibiyetile bitti. gır.rnif, kızcatıza saldırmış km 
hada da devam edıldı. H.~:~nın Galatasaray yine galip vazi- buna şiddetle karşı koynuı~ ni. 

Galatasaray Beykozu 6-1 
F enerbahçe Vefayı 3-0 yendi 

:nıaslarda bulunmak üzere geçen ri bak.kında da aIB.kadarlarla te. Ticaret Vekaletine, Toprak 
hafta ıçinde Ankaraya gitmiş o. masla.rda bulunmuştur. Haber Mahsulleri Of~sınin eskiden oL 
lan 1.stanıbul Mıntaka Liman Re. aldığımıza göre Münakaiat Ve- duğu gibi, değirmenlere verdiği 
isi Refik Ayantur dün sabah kaleti komisyonu bu husustaki buğdaylarda !ira vesair zararlar 
tehrimize dörmıüştür. Liman Re mesa.iaini biti.nniş ve hazrrladığı -karc:ılığı olmak üzere yüzde bir 
:tii Ankarada bulunduğu müddet projeleri Münakalit Vekaletine tenzilat yapması için yapılan 
zarfında Türk şilep nakliyatının arzetmi.ştır. müracaata cevap gelmemiştir, bu 
bugünkü şartlara göre en uygun Bu proje yakında Vekiller He.. yüzde bir tenzilat iade edilirse, 
ibir şekilde tanzimi ile Türk va. yetine arzedilecektir. Proje tas- ekmek tekrar ucuzluyacaktır. 

bozu:kb.' ve .Ya~ık~ıtlolr;ı~sı se~lm~a yete geçmi"ti. Be.ş dakika sonra hayet, burada papucun p;hab 
az ır seyırcı u esınm g ....... - . B " . . d NASIL OYNADILAR? old .. >n·- •• b 

be 
1 

t yıne arbaros ofsayt vazıyctın e Vela takımı eksik kadrolarile '"6wuu goren u genç ve küs. ne;;et ;=:~·ilk maç Top. yakaladığı .:opu ~aley_e ~karak elinden geleni yapmıştır. Üç gol tab işık, pencereden atlıyarak 
kapı ile Beşiktaş arasında yapıl- takımının uçuncu golunu _yaptı.! Y~melerine rağmen kat'iyyen e. .SIVlfDUJ. .. 
dı. l~~K':. ~:u~ ~u ~?l~ v~r z.ıln_lemişler, ibilikis sık sık gol Sevgilinin odasına öyle giriL 
Ku~t itibarile iki zıd man. mc ~ . uy ır lSa e ız gos vazıvetlerine gir.m.işlerdir. Biraz mez oğlum, sevgilinin odasına 

zara arzeden bu ~ki takımın yap- termıştır. . fllllS~arı olsaydı sayı kazanabilir- girmek için, önce sevgilinin kaL 

purlarının har.iç sulara sefer e. vip edildiği takdirde deriıal taL r = - - "'I 

tıkları maçın ilk devresi tama.. <?tuzuncu ~akikada ~fak ~- lerdı. bine girilir. Oraya da girmenin 
mile Siyah - Beyazlıların baskısı l~cıdcn kaptıgı topu g~el .. bı: Fener takınu ise oldukça kuv. bugünkü şartlan şunlardır: 

debibnesi hak.kında Münakalat bik rnevkiine konulacaktır. Öğ- F J R S A Tl 
Vekaletinde teşekkül etmiş olan rendiğimize göre Türk vapurla. l' 

altında cereyan etti. Topkapının şulle ağlara takarak dorduncu vetli çıktığı halde vasattan yu- j . h . . hl k.. 
golüde yaptı. Biraz soara da pe. karı bir oyun gösteremedi. Milli b"ı Y.1 u.~' ıyı 8 i · Dev .. amh 

azami gayı·et göstermesine rağ. r lfı guç. M taza d 
komisyona ~tirak ederek Liman rını:n bazı kayıtlar altında m~ 
Reisliğinin noktai nazarını i,ıah ayyen memleketlere sefer yap. ' 
etmiştir. Diğer taraftan Refik malarına müsaade edilecektir 

düşkünü 
muhtekirler 

men bu kısun (5-0) olarak Be- aaltıdan beşinci gol yine ağlar· kümeye girerken bu takıma ne rk h fal k un m gun e. 
i:ktaş lehine kapandı. da. ler lazım olduğunu bir .başka y;,_ 1 

.' ı::ı:.. ~' a~lık. .. Düzgün, te.. 
ş İkinci devrede Bcşilr.laşlılar Beykoz takımı artık eski oyu zımıza bırakıyoruz. mı:ı ıya et.n Ta~lı dil, gil. 
. nunu bozmuştu. Ve müsabaka ta Dün yir · ·ki ler yüz. .. Ondan sonra, sevgili. 
ilk yirmi dakika zarfında iki gol mamile Galatasarayın hakimi. iyisi Vefa ~:ıı~cis~yu~~~=~~ nin mu·afakati "Ye AJlahın em. 

Varidat temini Pasif Korunma 
için vergilerde tecrübelerinde 
tadilat olacak görülen eksikler 

daha attılar. Vaziyet (7--0) O- yeti altında cereyan ediyordu. idi. ri, Peygamberin kavliyle çöp.. 
Bazı maddelerin lunca Beşiktaşlıların gevşediği Otuz altıncı dakikada Eşfak çatana müracaat... Daha sonra 

b b 
buna mukabil de Topkapılı o- Fa.ru.k ERER 

f ı. atı s e e s ı· z . altıncı golü de yaptı. v c maç ta • -o biru düğün çorbasL.. Biraz kı.. 
.ftıncuların gayrı?te geldiklerı .. k } ·ıd· gözüktü. Hatta Mclunet Ali ile bu suretle (6-1) Galatasarayın 1 St b 1 zartma et_ Biraz pilav, zerde. .. 

yere yu Se tı 1 lcarşı karşıya kalan Topkapı galibivetile sona erdi. a ll U Sp 0 r Ve hatıl keseye ve :zemin ,.e :za. 

Anadolunun bazı mıntaka. santrforu ejer heyecana kapıl- Fenerbahçe - Vefa Süleyınanı·yeyı• mana uygun düşüyorsa, bu çor. 
larıyle bilhasa Ege .kısmında masaydı şeref sayısını yapmış o- Vefa oldukça zayıf takımına hadan, ku.artmadan, pilav, zer. 

Gümrük varidabnın Büyük han, aparb- vukua gelen fcyczanlar se. lacaktır. Oyun gittikçe tatsızla. karşı Sarı .lanLaciverakltlilerbin ıne 5 o magtJ lu" p tt• dkeden öne~. hafiften çalgılı bir 
be!bile Anadolu ile ticari nak.. şıyordu .Nihayet hakemin düdü- netice alacak mer a ek e- - '111 e ı ına geceın._ 

arttır ı} m a S 1 İÇİ D man ve bazı devaİr- ı liyatta aksaklıklar husule ğü oyunun (7-0) Beşiktaş lehi. niyordu. ----<>--- İfte sevgilinin )'a11ına böyle 

t d b
. ) k d k.I,.. l k gelmiştir. Bazı hatlarda tren . ne bittiğini illın etti. Geçen hafta Topkapı karşısın B girilir Yoksa öyle se\•gilinin hiç 

e ır a ınaca e teş ı at yapı aca · · akk 1 d k f b' ka eyog"'luspor da Al 
Maliye Vekfılctinin 1941 mali Evvelki hafta içinde yapılan muş olması yüzünden İstan. İkinci maçı Galatasarayla Bey Fenerlilerin galibiyetinden biraz tıntug"' u 3-0 yendi yarısı sokak kapısını açık bul 

j 
seferlerının muv aten dur Galatasaray • Beykoz a ço ena ır oyun çı ran - bir §eyden haberi yokken, geu 

yılı bütçesine esas olmak ve ye. hava taarruzu ve pasü korunma bula her nevi maddelerm ı k 1 şüphelenmemek elden gelmezdi. dum diye gizlice içeriye rlalmı.. 
d 

.tf . 1-. oz yaptı ar. Oyuna Vefanın akınile bllc;lan Fene st d d 0

Lk B tıi varidat temin etmek üzere tecri.ihooi neticesin e ı aıye ve mevrudatı azauu.:ştır. Bu iti. Oyu B ko ~ ladı D rhal ""\: r a ın a 
1 

maç ey. ya sevgilinin yanma girmek de. 

b d lü.kl
. · · barla bazı maddelerın· pı·y., na ey z ·uaş ·· e dı. Sag~dan çekı·ıen cu··t avta gı·t- oğlusp Alt t ğ 14 d az.ı vergi kanunlarında tadilat sıhhat işleri mü ür erının .... to ka G 1 t raylılar "' or - ın u saat c mcz1er; buna destursuz b:ı<'a 
d 

. pu pan a a asa tı' . 'I'ekrar bı·r hu··cum ve korner, hake Ş · T ·d '"' 
ya .......... ...ır karariyle tetkiklere g""' bazı hususlarda tenki ı mucıp sadaki fiyatlarında yüksek.. B ko k 1 . . rd 1 Bu ha- m azı czcanın ı aresindc girmek derler ki, hö..,leler· nın ın......... -")' ' ey z a esını sa 1 ar. bu da netı·cesız· . . başl d O ·ı 1 " tig~ ı· Ankaradan ı..ildır"--1-te. olabilecek şekild .. e ç.alıştı.kları lik başgöstermiştir. Bu ak. 1 k. ı· t nd " .. u- daki an ı. yunun ık dakia arın uğnyacağı lkıbete bre• da ıiliy. u 1J.lın:A ım ye esnası a uçunc - Fcnerıı·ıer bırden hu··cuma geç- da B wl l l h.k. · .,... :r-
dir anlaşılmıştr. Tecrubcnın muvaL 

11 
saklık muvakkat ve bir ıkaç kada Salfıhattin kuvvetli bir eyog ı·spor u ar a ımıyeti le derler: 

· fakıyet derecesınin de yüzde il günlük olduğu halde toptan 1 ş·· 
1 

k 
1 

tiler. Rebiinin bir şütü o da avt. tesis ettiler. Az sonra uzaktan D baw . . hali 
Bu arada, ıthalatın azalması anı.. ut e topu a eye soktu. Vefalılar canlı oyruvorlar' Bı·ı- bir fı·rı'k ·kl b. · · 11 · · k eatursuz ga gıreııın yet~ o.lıduğu neti<:esine v 

11 
iş yapan bazı fırsat düşkünü B ro·w• 'e ile J ı e ırıncı go enm a- budur bey! 

clolayJBiylc azalan ,,.;;.....,,,.,;;ı; va. u sayının ve ıgı neş assa Gazinin pasları enfes. Fe. zandılar. Dakika (14). Bu gol 
~ ...... .....- mıştır. muhtekirler perakendecilere d h ·· 1 w b lı rkl t·-1--- . . d a a guzc oynamaga aş yan ner daha temposuna gircmemış· - (S atının art uı.uıı-.....& ıçın e Diğer taraftan, büyük han, a. eskisi gibi mal vermemiye , Sarı - Kırmızılılar biraz sonr onu 4 üncü sayfada) 

tedbirler alınması mevzuu ba- partınıan, resmi ve hususi dai- başlam.şlar ve fiyatlnra bir 11 muh~k.ka:k .ı..ı·r g 1 daha 1-açırdı- tir. 

Ounan Cemal Kaygılı 

"''-tır· . " u ~ 'I" Fener ta7'iki başladı. Nacinin 
~ :relerle şirketlerde ayrı ayn iL kaç kuruş birden ilave eLj 1 ı -.; 

Veraset ve İntikal Vergisi Ka.. faiye ~kilatı ve s.ıhhi ekipler m.i§lerdir. Bu yükseklik da. ı;unda snonra Beykoz da yava- bir şütünü Hüsam yakaladı. Ar-
nunu da tadile tabi tutulacak ka bulunması lazımken, bu tcşki. 11 ha ziyade pirinç, fasulye, no. ! yavaş açılınağa başladı. Bu gay. kadan Fikretin atışı da ellerinde. 

ı~ııar ı d ğ ··rülm· •· h t g b. d dd 1 ind . ekl Hüsamettin eski kli.ı' ·~ne karşı 
nunlar d d B. çok Av ..... ın yapı ma ı ı go u.ş.. u ı ı gı a ma e er e : ret oyumı mütevazin bır ş e lıırçın ve canlı ovnuvor. 

arasın a ır. ır - tü vua t ef--ı..~ lik .. d.. ı .. } ed ed'l . t• ' J J • .:ı ld ğu r. ye 5 ı.:ııucr mu ur. muş, 1 e 1 mış ır. sokmuştu. . 
1
. . Yedı·ncı· dakı.kada Nacı· ofsayt-

~OLIS 
Sarası 

VE MAHKEMELE~ 
tutan delikanlı 

nıpa memlekctlerıneıe o u ı·· ~ ·· bu ·b· d · ·· Al::. ı. d ~'- 1 b ı S . . . I ugu, gı ı aıre ve muessese. i:U\,a ar m~am ar u On ~eşı~c.~ da.kikada ar~ ~~ın 

1 

:.en bir sayı yaptı. Hakem Tank 
gibi, bu vergi kanununda zikre- lere, yangın vakalarında itfaiye ; gayrimeşru fiyat tereffüüne sıkı bır şutu direklere surune- · unu yerinde bir görüşle verme. 
dilen nisbet tezyit edilecek, ve gelindye kadar Hk müdahaleyı 1 meydan vermemek için der. rek avt oldu. , di. Va · f h } • d d - k d 
bu vergi üzerinde yapılan ka.. yapacak yang.n söndürme ve ilk hal sıkı tedbirler almıya baş. Dakikalar geçtikçe G~latasarr Vefa milli küme vaziyetini hz~_/: a ınld e mFemkuru ovme s~.çund"lad~ 
ça~a meydan verilmiyecek müdavatı yapacak sıhhiye ekip. lamışlardır. Umumi nakliya. ym sayı kaydederncme6ı Beykoz "Tlülahaza ederek çok dikkatli ma KUM O U. a at Cezası tecı e l ı 
fiekilde bazı yeni ahkam ve esas. !erinin kurulması hususunda tın bir kaç güne kadaı intiza. lulann cesaretini arttırıyordu :l D h . d y il ı 
la.r k ak 1 tebligat yapmıştır. l ma gireccgi aJ.Akadarlarca Hatta yapt1klan akınların birin 8

3
vra:f.1{or.h" ~y~ e :ş 1 Sultanahmet civarında. bir yer 1 diğer bir odaya sokmak istemiş. 

onac~ 
1 

Evler içm· de bu gibi + ..... ı..m~· , söylenmektedir. de ve otuz birinci dakikada Ga- eyla h. ar_ u b d kid~ 1*d 

1 
c bir arkadaşile beraber içip ler, Mehmet buraya.gırmek iste. 

~-- ~ ~· _ 11_ ıya ı enuz on eş a a o u ğl 11.. h d'. ·· te · Abd llahl bek ı t:ıtasaray kalesine şande J.euen • h ld k e enen .ı.•'le met onuş evıne memlf, u a çı er ısrar 
ViU YET yapılacak, yalnız, bir kaç ev sa. EKONOMi bir top ukafa ile ağlara takarak ~uO aalet saydı ky.ok ·d H- gıderken sar'ası t.ı;.;-t".rak <iüşmüş, edince Abdullaha iki tokat vur-

k
. 1 b' l k b. eki , . n ıcı a ı a a usam ne. .. ın eri ır eşere ır p mey. berabere vaziyete geçtileı. ~· b. ko . . . .. 1 yaralanm,l. yanında bulunan muştur. Mehmet dun vazıfe ha. 

d t
. ek, ·ıkbah d ' be lik ıs ır rnerı yıne aynı guze - k d k ı.:ı. k . t . lindek. -

Ko··ycu··ıu··k Bur-_ ana ge ırec ı ar a ya. Mürakabe Komiayonu Teessüs eden bu bera r o· 'iltl k 1 d B. onr Na . , r ·a aşı a uırma. lS emış, o ı memuru dovmek suçuıı-
v.y 

1 
ak b"yük. if akt·f d . e ya a a ı. ıraz s a c1. 1 k .1 . . pı ac u pas ve ı e. buaiin toplanacak yuna sert bir cereyan verdi. Her . "t·· d. ekl . s r rak vt ara ı oradan geçen bckçı ere da nadliyeye verılmi.ş, asliyC' se. 

faalı·yetı·nı' genı· •letı"yor ed 1 .. d ı· . ·- - ad. b. b. ıın "u u ır en ıyı a a a k d' . d t 1 . . . :r nem en evve, vocu e gc ırı. 1ki taraf ta mutem ıyen ır ır. ka t~. en ısın~ yar ım. e ~eyerını, kızinci e:za mahkemesinden rru 
\Tiliyet köycülük bürosu bü- lccek bu neviden teşkiüıtlar se. Fiat Mürakabe komisyonu bu- lerine akın yaparak sayı kaçır· ç. . · Mehmcdı eve bırlıktc goturme- hakemesı yapılmış, bır ay beş 

tün köylerde dokumacılık kurs-!' ferberlik müdürlı.igtince mınta.. gün öğleden sonra mm taka tica. mağa başladılar. Y~n~ ~~ !e~:~ akın~ esntsın~a lerirıi söylemiştir. Bekçiler Mch. gün müddetle hapsine karar ye. 
ları k .. b. ka mm taka kontrol edilecektir. ret müdurlügünde bir toplantı Fakat ilk devre bu şeklini de. Nacıyı uşur u er. ap~ an. u 1 rnedi alıp Mehmetpaşa kamko-

1 

rilmi.ş, ancak, sabıkası olma :rı 
h açma uzere ır program ~ yaparak elde bulunan ihtikar ha ğiştirmedi ıve (1-1) berabere oenaltıyı hakemf ';,ı:.ı':<lik ·F~kıra~ luna götürmüşler, burada. Polis ı· ve ahlaki temaytiliitı nazarı , -
~zırlamaktadır. Bu kurslarda· J E diselerine ait tahkikat evrakını olarak kapandı. ~.n:a .~a _bu se er -.r.uçu 1:re Abdullahla bekç'ler, ora 'd bir kate alınarak bu ceza tecil cdil-

koylülere mütehassıs ustalar ta- BELED Y tetkik edecektir. İk. · d vreve Galatasarayın iuşuruldu. Hakem bunu verınoe ı işin intacwa kadar Mclunedi -'--tir 
-..t j ıncı e J Es ık b. -ı1 ilk ı·· t u~ • 

.. cu.ından dokumacılık öğretildik. I " akmile başlandı. Beykoz kalesini at 5 1 ır şu e go u yap ı. 
~n sonra, bütün köylere el tez- Bozuk konaervelcr için Mfthkumlar için sıkı bir çember altına alan Sa- Vefa takımının şaşkınlı~ geç- T h d f ifıhları dağıtılacaktır. Vilayetin fabrikalar 1ıakkında atölyeler açılacak n _Kırmızılılar ~nci dakikada meden Yaşar kale yakınından 'affi ay Ut•• 
Y.eni yıl bütçesine ıbu ış için talı. takibat yapılacak Mahkumların çalıştırılıp ata.. bir penaltı kazandılar. Fakat Sa yakaladığı topu iki~ci .defa ağ- --o--

POLiS 

Slsat koırulacaktır. Bakkalların sattıklnrı konserve let ve meskenetten kurtarılma- lahattin bu fırsatı bozuk bir w- lara yuvarladı. Va7.ıyetın (2-0) Gözüne k d• . * Mezbahada kesim yerinde 
dolma, sair hazır yemekler, sar. ları iç~n Üsküdar ceza evinde rusla kaçırdı . olması Fenere hissedilir .'!>ir. e1? estir ığı kesilmek üzere olan 4 yaşında 

Bir ay hapse dalye vesaire gibi kapalı kutu portatıf karyola, dokuma<:ıhk, Bu tehli-keyi atlatan Sarı - Si- niyet vermiş Vefayı da ~ts~ kıza gece yar 1s1 bir manda kaçmış, arkasından 
_ ı·rv>rıs· ı·nde bulunan bazı madde. lku .. ndura .ve terlikçilik, terzilik yahlılar derhal mukabil alona Uğe düşürmüştü. Halbukı vazı k k 1 k S 

hk 
~ ld ıs- • d k'k d ı ]sun tempoyu uyur e ldı d ova anara ütlücede belediye nıa um O U lcrin bozuk çıktığı ve bu yüzden ~tolyclen açılmıştır. ~ahkCım:~r geçtiler. Birincı a ı a a Meh- yet ne o ur~a o n sa r 1 . .. _ . &yazıtta istimlak edil---ı- V1. J bakkallar hakkında takibata ge- ıstıdatla.rına ~eya san a .. t kabıli. medin bir şütü gol oluyor zannı bozmamak lazım. Samat d H h ah 1_ buzhanesı onünde tabanca ıle ı..ı.., bir b. ~ ' - • çHdiği göriilmü<lıir Bu yoldaki liyetlerıne gore bu atolyelerde verdikten sonra avla gitti. A. Otıu y~i dakikada H~~ lesinde !~ı:':n ~:::.:. ~I vurulp öldürülmü,ıür. 

,.;._,__ _ ınanın enkazından hareketin yanlı~ olduğu ve bu ~alışmak üzere ayrılmaktadır- !onlarını devam ettıren Beykoz- rm bır şutu. d~re~ pek. ya yaşın<la bir kız evvelki gece e. * Bakırköyünde oturan Sala. 
... uw lamalar 1>alarken yakala. la k arkaya iki muhakkak dan avta gıttı. Bır dakıka geç- vinci . ilan ")' neviden kapalı kutu ıçindelti i- r. . lular ar a mede F kal . yine büyük e uyurken saat 2,30 da bır battinin kansı Ayşenin mangala 
,..-; Mehmet Sultanahmet Üçün malattan bakkalların değil fahri- fstanb~l ceza evınde de bu .m:- fırsat daha kaçırdılar. Umumi n ener esı gürültü ile uyanmı.t. karşısında k yd .. A.ı. ibr. · de ·ı k 
... ,,. Sulh Ceza Mahkemesine ve-1 kalarm mes'ul tutulmaları ve viden atolyeler kurulması ıçm \l'aziyet itibarile oyun çok heye. bir tehlike. a~lattı.. . elinde bıçak bulunan bir adam 

0 

.Y6 .. ~y ıgı v_1°
1 

ere 
~ muhakemesi yapıldıktan J fabrikalar hakında takıöat ya.. Jteşeb?.8lere .giri~~lmiştir. Yakın- canlı bir hal almıştL tık pa~~ının ~undan 10nrakı görmüş, bu adam derhal üzeri- on bir aylık ~junun uzerlne 

nra bir ay hapse mahkum ve\ pılınası lüzu.mu alakadarlara bil- da muteaıddit atölyeler açılacaL Yir"Tli birin~ dakikada sağa- kısı_nı de.gıFedi ve (2-0) Fener 1 ne atılarak tecavüzde bulunmak ı ka~ su dökülmüş, muhtelif 
~ertıal. tevkif edilmış· tir. diri1-ı..tir • tu. cık Barbaros surerek Beykoz ka. lehı~e ~ıtiı. '-••l iatemiş, fakat, kızın bağırması yerlerinden haşlanmış, hastaha. 

u•""'i' tkıncı devreye Fener"""" ıyor. ·· · ,_ ld Sağdan Vefa ~ bir iki ._ uzerıne yakalanacağını anlıya- neye &a ınlmıştır. 

G Büyük Tarihi Hidiae:17 - -- - ~ 

ultan Aziz Nasd Öldürüldü ? ~ 
ii'tss;sw- -- Yazan: M. Sami Kara7el 

rekkep yirmi parça harp gemisi uğradı. Eğer, Boğazın Anadolu 
Beşiktaş önünde demırlemışti. kı) ısmdaki topla rseyyar olmuş 
İngilizler Adalar önünde idiler. olsaydı, bütün İngiliz donaıunası 

İngı!ızler, alttan almağa baş. mahvolacaktı. 
ladılar. Müzakere talebinde bu- Bu, muazzam hareket üzerine 

Na.menin hulfısası ~ıdur: [ çüncü Selime zıyadesile tesir et- lundular .. Hukıimet müzakereyi tstanbulda Fransız hakkında em l.f; Ey Sultan Selim, Hazreti ı ti. • .. . kabul ettığı halde karaya çıkıp nıyet ve itımat nihayet derece
lif h~mrned Aleyhısselamın hi-1 Hulasa: Üçuncu Selun, Fran. gelemediler.. ye gildi. Rus taraftarı olan Rum 
e etıne şayan olduğunu ispat sızların noktai nazarını kabul Nihayet, hükfımet İngilizlere lar bile patriklerinin kumanda
l t. tşıe, &eni esir eden ahitname.! ile İngili.llere ve Ruslara karşı şu cevabı verdi: sında olarak şehrın tahkim.ine 
erden kurtaraeak vakit şimdi ko)magı kat'iyetle karar verdı. - incrıl d1'nanması Boğazlar rahsmışlardı. 

leJ.tni.,.i:- J C'.'~L~,.H • o •tmoo•k •• ;ı ' 
11 '?'&4. Sana yaklaştı.nı. Eskı Artık Genera ~~yanı çun- dan dı r çı ıp gı 1 çe mu.. tngılızler, Ruslarla beraber 
"0Stu l .. ' :1-. d dil . k ihy . no an Lehıstan devletinm cu Selı~ın .ınuşavır! ve, -.uman.. reye evam e emıyece • hareket ediyordu. Devleti Aliy-
da aaile meşgulüm. Ordularım- danı hahne gelmıştı. tir 

1 
yeyi Fransızlardan uzaklaştır. 

ıe n hırı Tuna yalısına inmek ü. Fransız mühendısleri, Fransa İngılizler ,bumm üzerine teh.. ma:k için iki devlet te her türlü 
cer~ haıırdır. Sen Moskofların zabitleri 1stanbulu mudafaa için didatta, hıddet ve şıddette de- cebır ve şiddete tevessül etmiş 
~p elerinden urdı.ığun vakit çalışıyorlardı. Bütün İstanbul a- vam ettiler e de bir turlü emel. bulunu orlardı. 
v ıın ordum dnhi arknlarını çe- ı ynga kalkınış silahlanmıştı. Ye. lerine muvafak olamadılar .. Ni. Ru,,lar n Akdeniz filosu da 
fJ knr Donanmalnrımm bir niçeriler sılfıhla sarılmıştı. Beş havet yelkenleri şişirip Marma- Bozcaadaya gelmişti. İn liz do 
ll : ı Tolondan çıkıp ve gi<lip ünde İstanbul sahillerine altı radan uzakln .tılar .. ve, Boğaz- nanmasile beraber ve t krar 1s. 
faza a ını ve Karadenizi muha. ;üz top tabıye edilmişti. da? c:ık~ra~ ıttıler.. tanbul uz rint' bır hikurn yapıl 
~i bir ktir Arttk cesaretlen, .r yandan da Çanakkal is- Işte, Ingılı .. kr Bo azdan klıf tt F kat İngil. 
d k dahı devletini kuvvetli!n tihkamlan takviye olundugun.. tıktan sonra k nd r e k ol n oyle> 

\te namını şöhretlendire- dan İngilizler ırdı Avdetın, gıttil r .. ve, İ a fun et. 
tna ::.~e hır vakit, fırsat bula- uç ola<'a nı anl 'ar .. Fak t, eyl d 1 r.. rdi. 

Bo k den· diye de avdet Fak In ı ulan çı- tekli.. 

. _....ıı: Irak kaçmış, bu arada da, :C '.!na,, * Tütün " -~ kın netıce vernıa.u. bıçakla kol ndan al tır gmnru5u hamallann 
Beşinci dakikada YlllU' topu Müte .. u b' yarUdd ~nmı.şb : dan Cemal, Kocaeli motörüna 

a:k k 1 aklaşıyor Sıkı cavızın ır m e en en 
~pa~ a eye Y h rllruli- kızın peşinde koşan Sut adında yük yükler.ken ayalı kayarak 
bır şut.. Fakat Hüsam a b. ld w k ıd tö. •· · · d.. ·· · 
de bir tutuşla bu tehlikeyi at. ~ ~e~ç o ugu ve ew a~ an mo run ıçıne wşmuş, belınden 
latı. gi.rdıği anlaşılınıf, tahkıkata ehemmiyetli surette Yaralanmıt-

On birinci dakikada Fener ka bqla~~ştır.. _ hastahaneye kaldınlın~. 
lesinin sıkıştığı bir anda Esat Koftecı dukkinma 
tarafından yapılan penaltı ha- giren otomobil 
kemin gözünden kaçtı. Halbuki Şoför Mustafanın idaresindeki 
bu verilseydi vaziyet başkalaş&. 20t3 numaralı takBi otomobili 
bilirdL ı Sirkecide 9 yaşlan.nda Alberte 

Fener müdafaasının uzaklaş- çarparak &ol bacağını larmıf, ba 
tırdığı topu muhacimlerbptılar. lpn<lan da ağrr yaralamıştır. 
Yaşar ile Rebii arasında hasım i Otomobil ılyni zamanda onda
kal~ine >ka<lar inen top Hüsamet 'ki bir köfteci dükkAmnm came
tinin gayretile kurtarıldı. ltinına da çarparak paçalanuştır. 

* yeniçeriler caddMinde otu
ran Todori oğlu 8 yqmda .Jorj 

yolda düşüp burnundan yaralan 
lJllf, tedavbi yapılmıştır. 

* Fenerde Mürsel ~ cad.. 
desinden g~n pöır Osmanıa 
idaresindeki otobüs o civarda o
turan 8yaşında Rı7.aya çarparak 

bacağından yaralanmış, tedavi Az sonra Fikretin güzel bir Albert, hastahaneye kaldınlınış, 
şütünü Hüsam yine fevkalade şoför Mustafa yakalanarak tah-
bir ıçrayışla kornere attı. ltik'\ta baş.lanmıştır. altına alınmlj, şoför ~ 

Oyun yavaş yavaş durgun bir Kamyon ç.arpb tır. 
hale r,elm we ba!'llamı tı ki bir. Galntada oturan amele Hüs-
d n hucuma geçen FE"Jl<'I'lıler o- rev Giımiışsuyundan geçerken 
tu ncu d ada ı azınin s!kJ. şof or Sadettinin idaresmdeki 
bir tü ile uçüncu golü kazandı loz taş yan kamyon ile duvar m.~ 
hır. rasına rlnşm.ış, sağ kolundan ya 

B ından onra vapılan tek, tük ral ı b tahaneye d rıl-ıı Partın bu sözleri Vt!, Ge- orl kar n top urnuz r fından hır. 
Sebast.iyanınm izahaU ü. I ınd n mu- pa anıi.ı B hasara ı ( Da.J a ar) akınlar bır semere vermedi. Ve • mışt.ır. Şofor yakalanmıştır. 

* Beyko2'da gaz Jnnnpanya
sında çal~an Rifat Ataman ma. 
'kineyi. temizlerken orta parma

f'ım makineye ikaptırara-k ko. 
pnrlmış, hastahaneye kaldırıl

mıştır. 



LİBYADA ç ö r ç i ıı SPOR 
[Bq tarafı 1 inci .. yfada] 

{Jl-. tanfı 1 iııd 91ıyfadRl gazı cenubundaJti harp sahasının lstanbulspor 
İngiliz hava kuvvetleri artmış- l=ıiz.liği devam etmektedir. Ev- • 1 10 ŞUBAT PAZARTESİ 

tır ve daha şimdiden gündüzleri velce esir alındığı bildirilen bir Süleymanıye 1 8 00 J>rocnoın 18,40 Müzik 
havaya hAkimdir. Taarruzların ordu ve bir de .kolordu kuman- (Ba§ tarafı 3 üncü sayfada) 8_'03 Ajan• 19,15 Pi. 
daha 4'c1detli obnası muhtemel. danından baı;kaca diğer beş ge. AUıntuğluları faaliyete getirdi. a.ıo Muzil< 19,30 S.at ~yarı 
dir. P'akat bu taarruzlar daha kı- neral ve binlerce asker esır edil· Oyunun ortalarına doğru gene 9,00 Ev kadını 19,45 Müı.ik . 
18 olace:ktır. Öyle Jı:i, ilk zaferi. ıniştir. Nihai harbin cereyan et. !irikıkten Beyoğlusporlular ikin- 12,30 Procnım 20,U R. gıuel.t'tı 

•·-'·tmek ld ıu - · ld . . . . 12,33 Müzik 20,45 Mu zil< mi% müstevliyi ""'""' o u tiği aha fevka """ genış 0 u- cı gollerını ka•andılar. Dakik~ ı2 .50 AJans 2ı,oo Müz11< 
t.e ikinci zaferimiz anavatamia ğundan esirlerin ve ele geçen (27). Oyun sertleştı. Altıntug l3,05 Müzik 21.so Komışma 
b•llnmızı tethiş etmek, işkence- harp malzemesinin hakiki milcta. haklın oynamasına rağmen, for. 14,00 .MiWk 21.•~ MüzHt 

İngilizler 
Manneheim'i 
bombaladı 

re koymak niyetinden mahrum , nru tesbit etmek için daha bir !arın b~cerıksıziığı neticede de- ıa,oo Prognm zvo Saat ayan 
eylemek olmuştur. mil<idet geçmesi !Azımdır, . ğişikiik y~pmıyor. Sağdan bjr a.. 18,03 Müzık 23,30 Kapamş. 

Norveç açıklarında 
Alman iaşe gemi
lerine hücum edildi lı1t.,.ıımı ..................................... -. 
Londra, 9 (A.A. )- Hava ne- o 1 f o • il • 1 f u Buarada hariçte T~!evve'. Eritrede, düşman Keren cıva- ı kınJa A!tıntuğlular santrforla. 

ayında parlak hadiseler ok!~. İki rındalti mevzilerini tutan .kıt'a. rı Alinin ayağile ilk gollerini a. 
diktatörden biri, ltalyan dikta- larıru takviye etmiş olmasına tıyorlar. Dakika (30). Altın tuğ 
törü düşen Fransayı ;ll'kadan bı- rağmen bu ınıntakadaki harek~t •<.>liçi Hayri bugün fevkalade 
çaklıyarak ucuzca_ bır lmpara- !erimiz memnuniyet verıci hlr güzel oynuyor. Az sonra düdük 
torluk kazanmak ıstiyen bu hıle tarzda lnki._<:af ediyor. Daha ce- birinci deVl·~nin bittiğinJ bildi
kAr, hissiz ve fena adam, müş.. nupta çetin bir arazide infisah riyor. 

Şehir Tiyatrosu laTeti bugünkü pazar gÜnÜ öğ. ev e enızyo arı iŞ e me mum 
!~:en .onra şu tebliği ncşretmis- M U d ü r I ü ö U n d 8 n : Tepebqmda 

Dram kısmında 

• küUta uğramıştır. Hiç bir tahrl.k etmiş bir tarzda Arreza istika. 2 ci devre: Oyuna Peralıların 
olmaksızın. iktidar hrrsile ve metinde kaçan İtalyıı...-ı kuvvetle- akını ile başlandı. Fakat netice 
hayvani bir ihtirasla Mussolini rlni ~k yakından takiiıediyoruz alamıyorlar ,oyun QOk sert olu- Komedi kısmında 
Yunanistana taarruz ve istila te- Habeşistanda, Gondar yolu yor. Altın tuğlular dakikalar 
tebbüsünde bulundu fakat esati boyunca ileri hareketimiz uzun geçtikçe açılıyor. Sağdan bir a
ri Yunanistanı temayüz ettiren bir mesafede yerleştirilmiş olan kında Bcyoğlusporlular üçüncü 
zaferleri gözlerimiz önünde can mayn tarlalan yüzünden muvak gollerini atıyorlar. Dakika (20). 
!andıran kahraman Yunan ordu katen gecikmektedir. Bu mayn- Artık Beyoğlusporluların haki. 
111 tarafından zeli!Ane bir tanda ler temizleniyor • miyeti bariz bir şekil almaya 
kovuldu. 1 İtalyan Somalisinde devriye b:ı•ladı. Fakat farlar neticede de 

10 Şohl Panrlesl rilııll 
akşaı.ıı sa..a.ı 20,30 da 

KiRALIK ODALAR 

AFRİKA 

Hava ~arllarının yenı<l~rı fena 
olmasına rağmen bombardıman 
tayyarelerimizden ufak bir teşci< 
kül dün gece Manneheim'de sı. 

j nal hedefleri bombardıman et- . 
miştir. 

Cumartesi günü yine bomba 
tayyarelerimiz münferiden uça. 

rak Tu.ıtterdam ve Flessingues'_de ı' 
/hedrfleri bombardıman etmış-
lerdir. 

Snhil muhafaza teşkilatına 
Musollni, Amtvutlukta Yu • kollarımızın kesif faaliyetleri ğişiklik yapmıyorlar. Bilhassa 

ııanlılann kamçısı altında acı - ııüfuz mıntakalarımızda düşına.. Altıntuğ bekleri çok güzel ve 
dan kıvranırken, Mısırın ve SU. r• -;;•MT>?rliven daha ziyade za- fedakiırane oynıyor. Ortadan 
veyş Kanalının müdafaasına me yıflatmaktadır. bir akın yapan Al\ıntuğlular sol 
ıımır general Vavel ve Vilson, ı Londra, 9 (A.A.) - Genera1 aı;Jklan v&.>ıtasile ikinci gollerim 
muahedelerden bize tarettüp e-ı Vavell ordusunun aldığı esirler atıyorlar. Dakika (44). A:ı. sonra 
den ve ifası biran o kadar güç. Bingazlde alınanlar haric, 110 oyun l--2 Beyoğlusporun gali. 
gözüken taahh~tler mucihin~· ı bine baliğ olmaktadır. Esirlerin biyeti ile bitiyor. 

muzafferiyeti mensup tayyareler c~nubl Nor. 
j veç sahili açıklarında destroyer 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) !erin himayesinde giden dfü. 
giln evvelki muharebe ve taar. 
ruz ilk aksülameldir. Akderuzın 
Garbından Şarkına geçmeyi 
tehlıkeli bir hale sokmak için a.. 
çılan bu mücadelede (23000) 
tonluk bir tal· yare gemisi ile 
(~OGO) tonluk modern bir İngifü 

insan, top, teçhızat ve lıepsının lıe$ bini subaydır ve bunların a- Bu maç haftanın en ehemmi. 
üstünde tanklarla fevkali>de tak 1 rasında 13 General ve bir Arni- ·etli oyunu -0lması dolayısile her 
viye almışlardır . Bunlar bu ada ral vardır. iki takım en kuvvetli kadrolarile 
dan, iostila tehdidine rağmen gön Genera! Ani bale Bergonz~li de sahada yer aldılar. 1 zırhlllıs: harp h:;,;.~i ~dil~i. 'Sıc~l-
derilm!ştir. Keza bir çok Hintli, Esır 01.du. (!yun süratli ve zevkli. Fakat ya ogazına ınııyc ve u 
Avusturalyalı v: Yen.i z.el~nda.. L<>ndra, g (A.A. )- General lstanbulsporlular netice alamı- tarik ile tekrar Libya ve İtalya 
lı askerler de gonderılmiştir. Vavelin dünkü tebliğinde Bing~ . yor. On sekiz dzgisi üstünden a muvasalasını tc•is ümidi Bcrlın. 

İşte on~an 9'.'nra :rtablustaki j zide e<;ir edildiği bHdirilen itaL 1 tılan firibk Sül~vmaıı.iye k~le. de tmnaınen •İlınınem.i~.;ı·. Hat.ı.. 
:zaferler sılsılesı, f"fnka kıt:ısın.. yan kolordu kumandanının Oc- cisinln elınde. SuleymanıyelıJer run acı tecrübderi böyle bir ilı. 
da İtalyan asken kudrc.tını ta- neral Anibale Bergonzoli oldu. açılmaya başladılar. İstaırbulspor timale imkan verecek gibi gö. 
mir götürmez bir tarzda kıran ğu öğrenilmiştir. müdafaası epey tehl.ke atlatı- rünmemekle beraber belk.i nıih. 
o zaferler silsilesi başladı. Alman Tebliği: yor. Soldan bır akını kale direk. verin yüksek kmnandn heyeti 

man iaşe gemilerine taarrırzlar. 
da bulunmuşlardır. 

Bütün bu hareketlerden ancak 
tek bir tayyaremiz dönmemiştir. ' 

Maltepe mezunları 
[Baş tnrafı 1 ind sayfadıı] ı 

Türk subay namzedi olma~a ; 
hak kazanmanızdan dolayı siz- ı 

!eri içten gelen bir sevinçle kut. 
iularım. Yeni gireceğ!niz bu şe
refli meslekte muvaffa!< olacnğı. 

Mıs•r ve Süveyş Kanalı em - Bertin g (A.A.) -Alınan teb- 'e_ri kar<ılıvor. lstanbulspor akın bu yol!a tekrar '.l'nr-.blus "e Mı. ' nı73 mutlak bir imanım vardır. 
n'.vettedir. Bingazi limanı, üssü l!"'.· !arını Tarık çiğniyere.k heba edi. sır maceraLna atılmayı uzak 

ıs• Hepinize muvaffakiyetler dile-
ve tayyare meydanları şarki Bazı muharebe tayvarelerimi.· ı vor .. Az sonra gene hir İstanbul. lıulyaları arasına sokabilir. Bu. 
Ak~e.n~z h:rbinin heyeU um~mi dün gündüz ve geceleyin lnı!il 

1 
sııor hü~~':'.1unda fsayt v~ziyette nwıla şu cihet sabit olur. Libya.. 

yesı ıcın yuksek ehemmıyeti ha terenin cenubu şarkisinde Mld · '!'arığı goruyoruz. Bu şek.ilde bı - daki askeri ve siyasi hezimet 
iz askeri bir noktadır lands'da askeri hedeflere muva ' rinci devre lstanbulsporun h5ki. çok miihim ve büyüktür. O ka.. 

rim.> 

10 Şubattan 17 Şubata kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak

lan nhbmlar 
Kıınıdeniz batlma 

Mudanya Jıattına 

Bandırma hattıı:ıı 

Karnblga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

iınıir sürat hattına 

iı:mir aralık hattına 

No&: 

S.1ı 12 de (Ege), Pel'J"mbe 12 de 
(Aksu) ve Pazar lB da (Karade
niz). Galata rıhtımından. 

Salı 18 de (Anafarta) Cumartesi 
18 de (Çanakkale). Siıkeci rıhtı
mından. 

Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma lG da (Trak), Cu
martesi 14 de (Marakaz) ve Pazar 
9.50 de (Tnık). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Carşan1ba ve Cuma 8.15 
de (Marakaz)~ Galata rıhtımından. 
Aynca Carıanlba 20 de (1'iersin), 
Cumartesi 20 de (Saadel). Tophane 
rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane rıhtımından, 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıh
t.ımından. 

Çarşamba 15 de (Bursn), C•ınıar
lesi 15 de (Menin). Sırkect rıhtı
mından. 

Pazar il de (İzırur). Gaktl rıhtı
mından. 

-Perşembe 13 de (Tırhau). Galata 
nhtınundan. 

Vapur .efcrleri hakkında her türlü malOmat aŞağlda teleton nu
maralan yazılı Acenteleri.mUdm öğrenilebilir. 

Calata Baş Acentelili Galata nhtımı, Limanlar Umum 
.Müdürlüğü binası altında. 42382 

Galata Şube 

Sirl<eci n " 

• Galata rıhtımı, Mıntaka 
Reisliği binası altında. 

Siritecl, Yolcu Salonu. 

Liman 
40133 
22740 

(988) 9 fak.iyetle hücum etmişlerolr. miyeti altında berabere sona dar ki iki cephede harbi bile gö. 
r•vor. ze alarak bu gediği tıkamak :r.a. 

Bunun üzerine mezun talebe
den bir genç mektep müdürünün 
nutkuna cevap vererek muallim- ! 
!erine ve subaylarına şükranla. ll••••mı•••••••••••• .. -•••ıı.......ı~ı• 

Sabaha karşı saat 4 e !<adırr k b 1stanbulsporlular mutlaka ga- ruri adılcdilmektedir. Şimdiye 
Ana<lolu ajansı nutkun buraya F msa ~a inesi ·:n j!'eimek istivor'ar. İlk anlarda! kadar yalnız İngiltere dağınık 

rmı bildirmiş ve onların emek
lerini boşa cıkarmıyacaklarıru 

arkadaşları namına temin et. 
mişlir. 

kadar olan kısmını verebilmiş- [Baş tarafı ı inci sayfada) 5oldan bir akında Kadir ilk İs. ve iki üç cephede harp ediyor. 
tir tanbulspor golünü atıyor, dakika du. Almanya bütün kuvvetleri. 

l bitaraf bir hükfunet merkezin-
Ht"!' zaman ve her şeyde o - (10) Mağlup vaziyete düşen Sü- ni adaların etrafında ve karşı. 

duğu gibi dün gece de bir •tir'- den gelmekle beraber men.~ele. leyrnaniyeJ!ler akınlarını sıklaş •ında teksif etmiş idi. Şimdi da. 
at rekoru kıran Anadolu ajansı- rının Alman. olduğuna ~uph< ııny()rlar. Forlann zayıf olması 

1 
ğmıklık sırası biraz da karşı ta.. 

Bundan sonra mektepten yük
sek derece ile mezun olan taıe. 
benin mü.1<afatları tevzi edilmiş-ı bu haline hayranız doiTr.ısu . yoktur ve ikı ınaksatLı çıkarıl- İ f ,_ 

ru ı -

1 
mıştır. Biri, şimdi Fransaya kar. ·ert stanbulspor müda aası ..ar ' rafa geçecek demektir. Bu mu. 

ıl . · h b' · · b' <ısınd Dbir iş göremiyor. 25 ci az•am hadiselerin tesirsiz oldu. 

R S A 1 kil ed D. . d dakikadan sonra !.stanbulsporlu. ı:·u nasıl iddia ~Jımabilör? 
safhasını t~ · er... ığen . c , 1 1 S"l · 

tir. Sınıfın birincisi Abdullah 
çağlara bir saat hediye edilmi~
tir. Devre ikincisi Muammer E-J 

şı yap an sınır ar ının yenı ır • 

Fransada Alman nüdahalc~; n a raM ıyor ar ve u eymanıyc Hü .. eyin Şükrü BABAN 
----- haklı kılan bazı vaziyetlerin ha· müdafaa<ı mühim tehlikeler atla I ren , ÜGÜncüsü Turan Ertuf:, ede. 

'ıyor Sağdan bir akında !star.bul j biyat birincisi Sadi Yıldırım , 
A.ıılu.ra Bo;:;ı;:ı!.Şubal u..ı sıl old'JğU fikrini uyandırmak. ·porlular Süleymanın ayai'~l~ !· Arnavutlukta fen birincisi Abdullah Çağlar. 

Kaııaııq tırCiennont-Ferrand, 9 (A.A.) _ '-inci gollerini atıyorlar Dakika tarih, co~afya birincisi Sabri 

Storlın 
Dolar 
Frc. 
Liret 
ioviçre ~ 
Florin 
Rayşmarlt 

ııeıea 
Drahmi 
Leva 
Çek Krona 
Peçe ta 
ZloU 
Pencil 
Ley 
Dınar 

5.24 
132.20 

Havas ajansı bildiriyor: (31). Hemen arkasından soldan [Baş tarafı ı inci sayfada] Tuzün, matematik birincisi Ab-
Journal gazetesi Fransanın va. '>ir akında ~{a~ir üçüncii İstan. nin merkezi kısmında yaptık ! a· dullah Çağlar, Fransızca bir'n

ziyetine tahsis ettii{i bir maka- '1ulspor golunu atıv~:r· Dak~ka rı mukatil taarruz t:ımanıile ı cisi Turhan Bulgulu, Almanca 
1 

led M ı Peta'n t afınd 1 lar açılıyorlar ve Suleytranıve .akamete u .. ğn .. yar.ak 1_talyanlar bir'ııcisi ~furat Aytır, İngilizc.e 1 e areşa • ar aıı l-:1 Kadi d" d" - l" 
29.8875 kabul edilen mütareke şartların ~ . a geııe . r or uncu ~o u a- ıçın çok buyük bır felaket teş- birindsi Bedri Alatlı, askerlık 

taınnmile hürmet edilmekte oL /yer. ~akik1a 1
<40Jh. ~k!tık Govuna kil etmiştir. bir;n~i;i H~iın Uz, spor birincisi 

şali stanbuıspor u ar a m ene T Kils a :m.ı:nt k ınd 
duğu'.':u .. ve bMare kildn dte buikııla· kaleve kadar si'rerl'k getirdiği b' adarrğuz "ur! k·-~ alms a J Atılla Tu~lar, bando şefi Mah-

0.9975 rın durust ır fiC e atb e- ,__. . d f S"l . ır a geçıaın< e vu ...... u uş- mTJt Akpaya muhtelif hediyeler 
1.8225 dilmesine taraftar bclunduğunıı topu ~.ıncı 

1 
e .a 

1 
u e~an~ve tur. İtalyan taarru:r.u tamile in. verilmi~tir. 

tebarüz ettirmek~r. ~~larma yer estır yor. akH'a ki~af etmeden, Yunan top'arı 
U.9375 Mezkür gazete imparatorluğur (43). Az sonrl~b~yu~ ~! b'İtst!tnn- J şiddelli bir ateş açarak düşmana Merasime talebenin hep bira. 

müdafaası hUSUBunda Fransıı 'nılsporun ga ı ıvet. ı e ı , oon derece ağır zayiat verılir. ğızdan söyledii!i mektep marşi. 
le nihayet verilmiştir. 

donanmasının yaptıklannı hatır miştir. 
3·175 !attıktan sonra diyor ki: hancılar da teslim etmektedir. Yunan piyadesi mü.tea.!tiben 

Yen 11.1375 l S !.veç Xromı Mütareke hüküm erince mu- Filh~kika Basler Nachri<:htcn süngü hucumu yaparak iyah. jansı tebli!] ediyor: 
Ruble aı.~ hafazası Fransaya bırakılmış o. aazetesi san gün~erde neş-ettiği gömleklilcrı dağ geçidinden a. ı Stefani ajansının Ege denizin 

Esham ve TabvDlt lan bu imparatorluğun olduğu b!r makalede Vichy hükfunetinin 1 şağ"ya doğru püskürtmüştür. ı de 10.000 tonluk bir İngiliz nai< 
TlılrrilAt ll2erlne muamele olma- g!bi muhafazası için Fransa ve vaziyetin in~a!ını süıl<tınetk ı Aralamlda zabitler bulundllğu '1. 1· 1 t .... _ _ . . • . ıye vapurunun ,a yan orpı..,_ 

1 m15tır. Fransız hükwnetı sedakatıe ça- bekliyebileceğini, ç-Onku müta- haldE' 1:-ir çok esır alınmıştır. . . 
lışmağa kara:r vennistir. Biz tel· reke şartlanna mugayir hiç bir\ Harp sahası İtalyan ölü ve ya. !arı tara~ından to~~ı.llenmı~ oldu 1 

lllab.lbl: E. İ Z Z E T N04ı13'al 
D:ttllloril: Codel ıtan.b\kln 

Baal'1fı yer: cSon Telcrah Matbaan 
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bir sö::ii olan namuslu insanlar 'ıarekette bulunmadığmı yaz. 1 rı;.blarile do!u idi. ğu suretınde verdıgı haberı kat'ı 
gibl sözümüzü tuttuk. Bunu ya.• malrtadrr. Atına, 9 (A.A.) - Atina a.. surette tekzibe mezundur. 

ç OBAN Y 1 L D 1 z i 
Kaptan l:ey bana hepsini a'llat 

1 
nnıla da: •Kuzum o\bbas efendi, j kadınla konuşuyorum zanneder

tı. Beydendi de hasta im~. Siz· iyisinden ver!• deı im hınzır tü. di. 
hiç merak etmeyin... H8'11ry ı tüncü ,yine bildigini okur. S~d!ye, kendi kendine: •Bir--

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

z·RAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk liı'as ı. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesap
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dPfa \'ekilecek 

kur'a ile aşağıdaki p!Ana göre ikra'lliye dağıtılacaktır. 
4 A. 1,000 liralık 4,000 L. I 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,000 • 1 120 • 40 • 4,800 ) 
4 • 250 • 1,000 • 1 

4;) • 100 • 4,000 • 1 160 • %0 • 3,200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çılttıgı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 1 ey Jul, 1 birincik&nun, 
1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Yazanı Mahmut YESARi bakmasından da ne olacak?.. Sadiye; ona. evdeki vaziyeti, kaç gün tecrübe ederim. pe~ sı-

Sevabı yeter... Dürha nŞevketin h:.lini anlattı: kılırsam evine yollarıır,!. diyor- R;yaset ve mı.-ıtaka liman ..,ı.ıiklerilo !Ali t.man dalrelorlııin m~mu ... 
Sadqenln, Madde lı*kır.dakl ilk 1 odldurduğu taze fıranca11 di- Sadıyenin verdiği sigarayı - Bu akı;am, eşyalarınm geti-ı du. Fakat aradan bir hafta geç- Jan ve odacıları icın 125 - 130 takım, gemlc;ıerı lçln ıs takım elbl>e v• 

Dkrl: cBen bu kodıru bl ryeru. ·• gör- 1 lim d'lim kesilmiş ekmek, pey. yerde nteınen::ı& ederek akla, r'.rsiniz. Yatak getirmenize lü. meıni•ti. Macideyi evine gönder kasket ile 22 adet 'kaputun imali açılı: eksiltmeye konulm~ur. Tahmi'I 
düm, 1111\Dta acaba n<'l'tde'• demek l rt nd 'k' b"ld". . - k F 1 t - ' . lf 

1 
· 1 1 1 ini dol o ası an ı ye o u yarıSJ zum yo az a ya agımı.z var ~-•el! 4024 lira 'J. 7,5 tembıatı muvakkale 3oı lira 80 kuru.tur, . nıa oldu. Macide; 0 kadınlardandı ki ıo- nır er e pazar yer er aşır. .. • _ d · ık -~ ,, ' '·· "· · il: • . tt" · mek değil, o gitmesin diye yiae- ~· 

,__ ..,._ 11 rd ü- K«- h la d t usta nı aoasun en ç anıı,.;ı ,.,rnuzı .:xmr:ı ave e ı. 17. 2. 9•1 ~··ricsl --''-O ... , 15 dedir. Taliplerin bu '•!erle '•"•al el• 
ııan, Olt-~ her 5~, er ye e. m = amam r a na ır, - ..,;t.~ "' ak ti . · .,., k ,..,. Ze 

1 
. h tta 

7 
ği titriyordu. • ~ •~· ~ .. _ 

.,...ebet alsuı alması.-ı, her tar~fta 1 k 
00 

. . . ı •u un p e nın .., .ne oJ~u. - vr nız aya mı. M 'd d"rt .. . . d . tı'l<lerlne dair mali ve Uearl VH&lk, teminatı "'uvııkkale makbuz. vcr• 
wadü1 eder'. Atzından Uiştirilmlş, 1. 

1 _er. Hızmetçısız k:ıldığın'.2 ı yarım sıgarayı da );ağıdını yır. 'Macide. sigarn dumanı kaça- , . ac.ı ~· .0 gun ıçın e evın banka mektuplan ile ihale ıunü Galatada rıhtım üzorindc İstanbul MıD" 
lltara sollllt çartofile, .W, yürürken, ;ı;am•·•: kapılarından. ayıırttıgı 'tarr.k, pakette.ki kınklaria kıorış r~k sulanan gözlerini parmakla-' ıdaresını elıne alınıştı. Evvel! taka Liman ReL•liili Satın.alma Komi>;yonu Reisllıino ve ııartnam..,.ı al• 
otururlten takip eder. . . .. ı ahı·etlL1<lerı sıze gctıren kolcu tır<lı, k~lın bir sigara sardı: rile uğuşturuyor<l·ı. İnler gibi (Daha var) mık isteyenlerin Riyaset ıdare ie!llı!:ine müracaaUıın ilan olunur. (t91) 

O;. baz.an dılencidir, . ~erısı da, o k3dındır. Evinize çamaşır - Bu hazır aignralardan lezzet bir fesle; ------·-------- ~ 
kemıklerıne yapışmuı elim u. yıkamağa gelen, tahta silen, ka. almıyorum. Pek sıkı yapıyor:ae - A.'ı.: Asıl yarama dokundu. 
ııatarak, hep ayni ses ve aynı zan ta.şıyarı bekr,iler!n arkasın- 1 da çekilmiyor. Tütiı.nleri de peı. l nuz ... A,valim, sizlere ömür, ge
yırtık yaygara ile: •Allah ka- dan koltuğuna pamuk, lif boh- ha.lif... 1 çcn yaz vefat etti. Hanı.ıneığ'lm, 
;z,~dan, beladan esirgesin... Al. çasını sıkıştırarak ölü yıkama- Çar ;afmın eleğini . sıyıraral' 1 ondan ayrılmak bana güç geldi. . 
lah gençliğini bağışlasın... ğa giden kadın da, odur. beyaz iç eteğinin cebmrl<n fitil- ı B'rbirimir.e o kadar alışmıştık 
Allah 'ke moôzden kem nazar- Sadiye; ona, biraz da l<orku li hir çakttak çıkardı. Üfleye üf- ki... Ölenk ö:ümnüyor... Bir J 

dan düşman şerrinden koru. ile bakıyordu: leye sigarcsmı ;aktı; var, bir yok dünyası ... 
ıun .•. Allah ... İlah• Peşinizden - Numan Bey size bir şey - Sigara kağıtiarı pelt fena, O, sövledi·ltçe, Sadiyenin üze-1 
koşar, kolıınuzdan çeker, önü- söyledi mi? ha'lrmdendic'ği.n... İki nefes rinde bıraktığı ilk nahoş tesir 
ıüze g çer, adım attırmaz, sa. Macide; karyolanın ayale u. çekmeden sönüveriyor. Kutu ~u kaybolmağa, hattıı onun liikırdı 
d3kayı cebren alır. O, hazan e- cunda.ki uzun tüylil ayı postu- tu kibrit t~ısam yine dayand.r. !arını biraz eplenceli bulmajla 
Jind~ bar karhk, cami avlu.'a. nun üzeriı.e diz çökerek otur.

1 

malt kabil değil ... Biıim mahal- başlıyordu .Mır.itle, öyle fıkır fı
nndn, mezarlık kenarlarıncla muştu: lede bir tütüncü vnro r Hep on.. kır kahkahalar ah'(()rdu ki insnn 
Ilı aatar, lUh küçült bir .sepete 1 - Evet, harum efendldi>m dan alışveri~ ederim. HPr dafa- gözünü yumsa, ,ııenç, oynak bir• 

( 
Semti 

. 
Galata .. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mahıılled 

G. H. Po1a 
n 

Arap cıunl 
Ym! cami 

Nu':T\lran Cinsi 

o.re 1>ıyu es Duıwın e oo 
Dere boyu Z7 Dükılı:&ıı 8 00 

.. 23 .. 2 50 
YelJuınd handa 23 Oda 4 UO 
M Ali Paı;a hanı odabaşı lı:ulubtsile kapmın kapalı ka.ııadı ara
sında bir mP.'tre derinlilt ve ilç met.re boyunda mCJher 1eri. 
Senrllği 50 tınıdır. 

Yultan!a yıt'11t pyTimO!'tkulln 31. a. 941 günll oonuna kadar kiraya veril<'Ce\tir. hıalesi 11. 2. 941 ırll"'I 
.. at H d• yapılara~ındnn lslekl;terh 'J'o 7.5 Pt'Y ullçelerile b;r\ikle meaılr Jtı.n ve aaatle Beyol!u VaJW!af 
:l4.lldürlujll ~ırlar .Mllmeyy~ müracaallan. (t85) 
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