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Bu sabahki 
haberler 

~dr.a • <A.A.) - AlmAnla.r Ros
ecl~orı!z.aıb:ne doğru ockilmei!e devam 

toın&rıvy«,' 11aA:ly~:runun ya,pmış olduiU 
~eşnYM.t..a Rusların Rosto!un 65 
~ ~re ~ bulunan T.ı.gan _ 
ita. ~m.a. v.ıı"Clıklıl.ı·ını, bura.. 
a~lı OIU1p1şma.lar cereyan ertiğini; 
~ı.n •o da.n fazla köyü istirda.d 

Eıa ;aı bl.ldirmektedir. 
ter\ ~. ~~u Almanların ~üratle 
~ ~ermdıen silii.hla.rını ve 
ırı.12-~Jıııi texikettl.klerını ve bu 
~~ yol1&n tıkadıtını bildir. 

~·· rady081J ya.ımı.ış olduğu bir 
O)({~ Amwı ordusunun ye:n.Umez 
~ : nıüş'killltı bertaraf edece -
rıaı>hea.:leıırı.lşttr. Alm.s.nlar MIJ.Skova 
lııı.rı.nı.n fiki du?'g!Ul\luğun ha.va. şa;rt_ 
ler, fenaıa ~sına at.fetmektedir .. 

e1·!7Mn 1-!YQ6U a&u:Usü Leninaradm 
tlQi lt.~11.e muhssar.ı. edilemedi .. 

·-'llol «.ınlşt6r. ------
Bu sabahki 

Sovyet tebliği 
~ ' <AA> - Bu sahahki a l"-ıl tebllti: 
Ql1J. ~\aeVvelde kıhJarımız ts.. 
~ boJw:ıca d·Uimaııla car ~ 
111. Cltlıt(h,n._'.,~ 6'1 Alınan ~are. 
~--.;ur. 19 Rus ta'Y}'&T'OSi 

\ 
·. 

Harelit sahuıni ırösterlr harita 

-T-e---bli-ğl-er-e -0ö-re--... l Li byadaki 
Libyada vaziyet lıarektitın 

Londra ve Ber-
BarekAtıD - /inde akisleri 

~· 
~~ klıvvetıerbız diJ4Dıaııın 154 • 

---o--

Kara denizde 
nakliyat 

. 
300 tonluktan fazla 
gemilerin Karade- · 
niz .::le seyahatleri 

mene .... itiyor 

Anltara, 3 (Hu•usi) - Münaka.. 
lat Vekaletince İcab ve zaruretlere 
göre deniz nakliyatı nı alakadar e. 
<len bazı kararlar alınmaktadır. Bu 

<Devamı 6 atı sa~fadıa} 

Örfi idare 
6 ay daha 

temdid edil(qor ll ~ıu bmyoounu, 60 topunu. 
~ ~ Wırib veya. imha 
~ · · Dülmanm p~ade kuv _ 
t«-. • ~ a4tt aa.riat verc:Urllmiş.. 

serrı 
balllledl 

· Mihver kaynakları Mııır hu· 
dudıma kadar bütün ıahil 
kıımının yeniden Alman ve 
ı l nl 1 

· Ankara, 3 (Huauei) - Bazı vi. 
ta ya an n e ine seçtiiini layetlerimizde tatbik edilmekte o. 

Alman tebliği: "Kuşatılan bildiriyor lan ö rfi idare ltaıwnunun tatb ik 

Jap A 
•k b• tU · kUlll k t• müddeti bu ayın 23 ünde eona er-OOJ8 merı aya ır menin uvve 1 Londra, 3 (A.A.) - Royter: mektedir. Bu karann 6 ay deha 

h 1 
imha edildi,, Alman Ba.tku~anda~lğın~n, _Tob~ temdidi muhtemel görübnektedir. a a C y b d• doğusunda İngılterenın Y ent Zelan-ı .------------... " a verme 1 Kahir da kııt'alarıru kup.ttığına ve imha et 

ı...l.oıı.ııı.. 4 <A.A.> - Vaş!ngtondan a_ mı lk.ar:x:a.~·~l.tı~rta.şa.rk umu.. ı tiğine dair olan. i~dia~ı hakk._ınd~, ' Çok sevilen bir 
~· haberlere göre Birleş.;lt Amerika Muharebeleır. gen.ş bir bôlge dahi. I Londranın sala.hı~et.lı mahf ı~l~~ı, 
~b...~e nazın Cordeli Hull matbuata tinde cereyan etmekle beraber, son meydan. muharebesı~ı.n , çok d.c~ışık ka!e~ Ve ÇOk 
~ Oldutu beyanatta Japoııya.nın şidd~tli devreden . soııra, lıarekdtın bir vazıyet gösterd.ıglhl, bu 1tıbar.. •1 k b• 
\>~ devle lıer notasına henüz ce. ı;eyrı, tabla.ta~ ha.fif~m!.şt.r. l la kuşatma hareketinden bahsetme. sevı ece ır eser 
~ Vennecuttn1 söylem!şcir. Seyyar lkeş:.f kollarımız, muh.3rebe nin ne olduğunu aöylemektedirler. 

8i~ey'h Paısitikte e.demi teca'Vtlz meyda.nları.n1 .tem!zlemek hu.:;usunds. I Cenevre, 3 (AA) - Dnb: J our -.r'İi~'İik 
Jr ..... ~ ın n~yet Ja.p:ınya tarafından fa.al da.vranmışla.ı'dır. C .. L d "- b" . .... T 
~ edileoeğL üınid n · ha 1 . Sidi R""'""'oll ""'rbı~dl:\ Eldudda'da ı nal de eneve ın on ra muna ırı, ~t b 1 1 1Z ar eyem.ış, ......... ·- . ' • . l .. M 'k 'd B ... d . .\!~ una ratnıen .rap:m syssetıntn bir oceş:ıt ta.a.rruzu ya,mımı~. ctu~nın mguliz kuvvet erının ar~arı . a. a &Dlm8&8D 1 
tJtıau s.yasct, g bi kuvve·e ist iruıd et bivkaç topu tahr!b ed :!m!şttr. uğradııkları 9on muvaffakıyetsızlık-. 
~nAnı:.rknnın a1alet kanunun~ Halfa.ya - Sollum bölges!ndt'l mı:n. lerin Londrada şic:Ldetli eukut~ h.a- Yakmda "Son Posta da 
heııug v.tMt ... !~.1_- ~ h P!'"ns.b"erine Eıur düşman &a.rnao'lıwıu denı?.den ·ia. yal uyandırdığını ve halkın, şimali " 

ldare iıleri telefonu: 20203 Fiatt 5 kurut 

Bir başka kitabcının fikri: "Maarif iyi tercüme 
yapacak adam anyor. Muharrirler kendilerine 

güveniyorlarsa oraya müracaat etsinler ve 
bizi rahat bıraksınlar 1,, 

Telif ücretlerinin bugünkü hazin şiddetli yazıları çıktı. Refi Cevad 
vaziyeti etrafında muharrirleı le ki- Ulunay da T andaki köşeaınde aynı 
taöctlar arasında açtığımız anket davaya, ikinci defa dönerek, bu ae. 
iki taraf arasında ~iddetli mü. fer çok daha şiddetli hükümler ilerı 
nakaşalara yol açtı. Münaka§a sürdü. 
diğer gazetelerimiz ı n sütunlarına si Ulunayın bu yazısı bilhassa anke
rayet ederek kitabcılara karşı ge- timize fik irlerini bildiren kitabcı. 
niş bir muharrirler cephesi kuruldu }ardan b irine, Cümhuriyet kitabcvı 

Hadise etrafında hemen bütün sahibi Ali Toygara cevab teşkil e
lstanbul matbuatı harekete geçnıi~ diyor. Ali Toygarın «Bize para ka
bulunuyor. Bu arada Haber refık i . zandıran okul kitablarıdır. Muhar. 
miz de Laedrinin, ikdamda Hayri rirleriznizin bir haftada yazdıkları 
Muhittinin ayni mevzu etrafında (Devamı 6 ncı aayfada) 

"Hamlet,, davasının 
kararı verilemedi 

Mahkeme, karşılıklı tenkid mahiyetinde 
olduğu iddia edilen yazıların 

bir ehiivukufça tetkikini lüzumlu gördü 

Suçl•far c1ftnlı.I ma hakeme em.um .. 
&a.hne. nuı.tbua.t ve adliye ta.rihlınlz~ himi için dü.nldl Ç&r,unba stbıil uat 

de bir ha.d1se teşkil eden Hamlet da_ ıı e bırakılmlf"ı. 
vası, ge~en celsede son müdafatar da Erklrı ı.mı~e. mahkemeniA v-. 
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Hergün Resimli lllakale ı -== Neş'e muvaf/akiget am "/idir = r Sabahtan Sabaha: 

---------------------------------t--------------------------...... ------------------------ Kanunlar yürütücü 
Olmalı,geriletici de] 11 
B,·r misal .. 

Önümüze çıkan 
Fırsattan istifade 
Etmeliyiz 
~---Ekrem UpldıgiJ...J 
S on günl.eTde daş ticuetlmize 

aid kımıldamaların artmakta 
olduğu görünüyoy: 

. Bır müddet evvel şehrimize. gel 
mış olan Ahnan itha.!at ve ihıacat 
toptancıları birliıği reiei dok.ltoT 
Rumph:un :ı-iyar~tini bir ltalyan 
heyetı.ıHn . .zıyaretı ta.kib etti, hu a
rada da Isveç ve L.v·çre tiüklımet. 
leri tarafından memleketimizle ti
cari münasebetlerini tazelemek ıiçin 
muh elıf müracaatlar yapıldı. 

Almanya ile aramız.da uzun va.. 
deli bi'r dcaret muahedesi vaTdır, 
ka.r!;ıhkh mürıa Cihetler hu muabe-
denin 9CJ'Ç6Vesi İçinde. tab.bi im.. 

\.,_. -- Burhan Cahid -
D evLetimiızin aına yal!lil& ndaıı 

ha§lıya.rak bütün kanunıarı .. 
m .. zın yürütücü ve yaşatıcı oıduk
ları muhak.katır. l'Vlilli ve sıyasi 
bünyemize kudr~t veren kanun .. 
laFmlz bir kelime ile inkılab ham. 
lesiınİn ifadesiıcHrler. Buna şüphe 
yok. Yalnız ferdle devlet arasın .. 
daki hukuki vazİtye'tleri ve buyük 
memleket davası ile şahsi ta~arruf .. 
ları ayırd eden kanunlarlmuın in. 
kılabcılık bakımından ahenkli ol .. 
m:adııklrarını had.i9Cler bize göster. 
miştir. Bunu bir misal ile isbat 
edeyim. 

kanlarla mukayyed olarak, munta.. 
za• en yürüyüp gidecektir. 

l\alyan1arın, lsveçiilerin, İ&v· ç .. 
relil rln vaziıyıet.leri ALmanların.kİ
ne benzemez., genişlikleri derecesi 
mabduddur, arzuları sadece hususi 
t-aı'kıaıs He mal mübadelesine daya. 
nıyor, istedikleri şey bi:zim kendi
Jer ·ne ve"reb~lcıceiimiz her şeydir, 
buna kaTŞtlı.k olarak verebilccekk
rini söyledikleri malla.rın a'raatnda 
otomobil ve otobüs de dıwhil olmak 
üzere demhdeın marn~ eşyanın heT 
cinsini görüyoruz, 'bunların arasın
da mesela İsveç gibi demiri bol ve 
demiT endüstrisi pek il.eri memle • 
ketler için mab mal ile değişme irn
kanlıan çok geınit olmak üzere. 

AJ'nl bbllij>eCI hais iki adamı tasaVVllJ' ec1bah ki. hlrlnc;.. aa'bableJtn 

Jşinhı başma DUIS'wl ve ten olarak cdm.lltlr. lkincill i8e le bapna keder 
içinde ve neş'esiz otarnıUftur, lf mansulünün birinci lehine olarak büYük 
bir fark &'Ö5&etteetinden ~l.n ohbJDrslııiz. ··---···-----·---·· .. -------.. -················------

Her lıuıanm maftffatıyetlnd'! Ti! man.ffakı1eCal&liilnde hususi ba7a • 
tmda mea'ud olup olnıamasınm pek bö7ök bir ehemmi;rc?ti vardır. n~'e 
ftl ııa.a.de& 1naaua. iş hay$.tında. koş k:ınadı ta.lı:a.r, keder ft bedbahtlık f8C 

ayaklarma ,.eçlrilmlş bir kurşun külçesidil', adamı bulundoku noktaya 
ıw.hıar. 

İnkılabon tuttuğunu koparır eli, 
Türk mille't:iniırı tükenmez emeği 
Sivaısla Erzurwn a'Ta5lndaki kervaın 
geçmez dağlara iki yılda, demİ1 
ray döşem iş ve bu çetin yol üstün. 

deki ea.rp dağlarda yüz otuz seki2 
•üne) açmış, dokuz yüz yetmi~ bit 
köprü kur.ımı~ur. Bu yol için ha'l'· 
caıneın 'ba.la-st. yani kırılmış ~ yüz 
altmış biın vagondur. ( Şe·hir Baberleri ) Bunu yapan Türk emeği, Türk 
paras, Türk mühendisi, Türk işç·. 

Fazla ümid uyaru:hrmamak iç ·n 

Yeni iaşe müdürlü
ğü teşkilatının çahş
ına proğramı hazır 

eözümüze d-erhal eldiyelim ki. bu_ ---

Universite Talebe Birliği 
teşkilatı için yarın 

bir toplantı yapılıyor gün İçin vaziyet bir ara!ltlrm-a vazi- Yeni teıkilô:t iiç ayrı büro 
yetidiır, neticenin i~ alanında belL halinde çalııacak, liat teıtbiti 
rıp her rrnemesi tarafların eHerinde iıinde, bilhaua müteho~su 
değ.'!lt°rileıbilecek mah'yette miihim elemanların yardımı temin Bu toplantıda bütün profesör, doçent ve tale
•tokıar bulunup bulunmad1ğ10a ba. 
kar. z·ra bir vakitler altın kıyme. ediliyor beler bu·unacaklar, fakültelerin cemiyetleri 
t"nde görül n dolar veya eterıliın . . le kk · l k b" "k •• 
gib1 <löviz.ler bugün Avrupa idıı . Şehrımızde kuruı1acak olan yeni şe U e · ece , lr ı mumessİİlerİ seçilecek 
b" r ~ğ"şme va ;tası olına-ktan ;ık.. 1 ı~ müdürlüğü teşkilatmın çalı"ŞlllA O 

/ ............. - .............................. '\ eidiT. Ve bu it iki yılda başarıl • 

Tünel Pazartesi mı~~<li bir de hu kudret şehrahı-

gününden itibaren 
seferlere başhyor 
Dört gözle beklenen 

kayış dün 
Haydarpaşaya geldi 

nın tamamile aksi hiT yoldan bahs4 
deyi'm. Bu yol -aıncak beş kilomet. 
relik yolldur. Demiryolu da değil 
adi asfalt yoldur. 938 de başlan • 
mlttır. Yani biırkaç gün sonra dör .. 
düncü yaşına hasacakhr. Fakat he
nüz bitmiş değ~ldir. Bu yol Bebek
J.stiın~e yoludur; e-vet iki '.V'J)da 
(550) kilometTe ray döşeyen ( 138) 
tünel açan, (970) köprü kuran el 
dıört aenede he§ ldlometre asfalt 
yolu yapmıalctaın aciz kalını~· 

Eıstrik, Tramva.y ve T1lııel b.. Şimdi bu aciz neden geliyor onu cta 
Wmeleri UIDDlll Mlid''-'a-~ •--ııa.u &<A -- izah edelim. 

mrst r İ•ten ·ı n kağ d, hatta altın planı tamamen hll2Jil lanmıştır. Ha- niversite. Taleıbe Birliği teşkil&.! V~ asista-nlarik Üniversi tepin ecne-
para değil, ancak ve münhasıran ber a.ldığımıı.ıa göre; yeni t~kilat tı .et~fındakı hıl2ıırlıdclar ıtOna er- hı ·tabiiyetindeki talebeleri ve Üni. 1: 
m.a:l.d r. ÜÇ ayn büro halinde çalışacaktır. mıştır. Yann saat 12 de bütün tale. versite mezunlaırı alakadar bulun.. 

Memleketimizin muhl'lrt-b"'d'"n Bunlu. ihbar, tetkik ve iaşe bürola- be v_e profesörleri?in lttirakile Üni. dukları talebe cemiyetlerini.n ve do- İ 

lmdaıı Amerika.ya sipariş ohın:m 
bir ,m tünel ~1 dün llııydarM Erzurum • Sivas yolu boş vacli-
_..aya ıelm~. Trsnın.y tela.resi lel'clen, iham al'8.Zİden geçer. Çalıt
kayışın Pmriikta:ı i)ıkanlma ma. 11"11\YI duır.dura.c.ak yalnız tahiatt:İ'rı 
ameelııine dünden itibaren baela. ta:biati de insaın gücü yenebilir. fa .. 
llU!Jt&r. kat Bebek _ İstlınye yo)u iizrrinde evvel mal değişme kabiliyeti bir rıdır. Ihbar bürownun elemanları_ versıte merkez obınuı-nda bır top.. layı.sile Üniversite Talebe Birliğinin 

yıl iç" n orta b r h.es bla l 00 mıa - nı bugün fiat mürakabe bürosunda Jantı yapılacaktır. . . . . azası olacaklardlT. Fakülte talebe 

Y
on r ra enaf nda d l d ı.. c;a~an kontrolörler ve rapQ.rtörler 1 Toplantıda, Maıarıf Vekılının ta cemiyetleri idare heyeti tarafından 

o a, yor u. QU kil _..] B ltıb bi r·· k ı· .. b ·1 mıktar n hemen yar!Mnı tütün, in- teş cuecektir.. u büronun ba111_ e r ıg~. teş ·ı .",.~ mu~ase etı .. e verilip heyeti umumiyece kabul e.. 
el u"zu··m ku~· ·

1 
k na bugünkü teşkılrıtta şeflik yap- gençlerıe gonderdıgı mesaı rektor dilen mıahsus lbiT karar ile bari ..... en 

• • ... rnıeyva, ger ye a. i c ·ı s · ı l .... ~ la nı da ilk madd t ...ı.·1ı d" makta olan ffet Melih Oruz get"r;. emı l se tarafından okunacak.. fahri i.za da kahul edilecektir. Fa~ 
e e,..... e lyor-' 1 L • T k"k b" . . tır Buaün bu kıırbılıyıet.i.n o zıaman 1 oceııttır. et 1 uroşu ıkı kolJan . .. ri azalaT mensob olduklan talebe 

0 
.. y ve •artı ··ı ·· ·· d hı·~·1 d-!ç.al•pcakttr. Bunlar.dan biri fi.ait tes.. Muteakıben, bütün fakülte ve ü. cemiyetine ytlda 1 Ura aidat vere-

1 .._ O ÇUSU a !I n e b. . .1 . , . 1 " " b w) k n 
d,s.ılm ş oı~ ceği ha•ınmıza geL ı ı ı l c:l1ı·eTl def ~t konlrolii iş.le nıvel'5ı!ey1e . agkl .. 

1
o ud " larınkeyTlb~l:· ceklerdir. 

B 
.. ba,.Jıca ::ı...raç rneşgu o acalttır. BıHıassa fiat tes... :rı cemıyt erl teş ı e ı ece ve ı a_ Bhılig• İn gayeleri: 

:rnıez. unun a sn" y ~· b" . 1 . k eb. l h Tal :b a· r·· . l . mıa.d -elerimiz·n m1ktarını artırmış ıtı m~ est ço emm yeti haiz ~ « . e ~ ır lgl» cemıyet.e~l- Talebenin maddi ve ruhi ihtiyaç 
~ bumılaı:a yen Jerini de eklemİ:ş buluı::'g"Uldan bu ~ısma nı~t:"lha!!.. j n~n eeçımle~ı b.~~ılacı'ibr. Bırlık larını düşnmek ve temine çalışmak 
o rr- k uret 1 mal değiştirme ka.. sal ek . aln arıbn .. yardımı tern.ın e~İ- ı ;ı~~es~ utunndta ke ve kpro. d.evletçe takib olunan &İyui ve içtL 

h·ı· . . . ;;,. )p-ı.ışt olmam ge.. ece tir. aşe uyoau da tevzı Ye ıa- ı eşor rıo uzuru a o unaca ve • l d · · d ı· •1 ıkı~etımAızın ç'?k~a.rı nedir heaabı şe evlcrıt .. fki gru.p lıalind~ ça1•şa- Rirliğe d.ahil bütün azalara biTer ta maı esas ar aıresın e genç ıg n na. 
re tJT rbl m ' k T r tnam d .. 1 le. hi ve bedeni kuvvet ve melekeleTİni •I ~ apr.lmadı mı, yapıl _ ca tir. et'kik ve ia~ bürolarına ge, ıma .e aglt1 aca tır. 
YlfP• 01 m.ıi ~ldu b lrniyoruz. Av- tirilecek -.fler herıiiız tayin edilme.. ı Bu te.lımatname hükümlerine gö. milli birlik ülküsü ve memleket eev. 
~ 1:~ ba ta ~~ogiltere, Alman.. mi~ti~. Şiımdiy~ •. ~de.r fiat mürak~ re;. Ma~rif Vek~!i .. Birliği~. f~ri. gisi yolunda İnkişafı imkSnluınJ 
;::'FranMl olmak uzere harb haLn.. ~be !>ur<>"U şefl•gını deruhde etmıı ı \'.?n~versıte Rek.toru de tabıı teısle.. aramak ve temin etmek; cenc;liğe 
de bulunankır n n dahi ~oprak mah_ <>1a., .Muhsin Baç kendi arztısile çe- rıdır. . . . halk, memleket ve rejim için fer&-
.ullerini çoğaltmada eki~ ettikleri ki'lmı, ve eski vazifesin~ dönmüş.. Ünıversıtenın heT Türle talebesi. g•tle ve fedakarlıkla c;alrşımanııa 
buııar•ları bildi!]"[neyl !>iru auru.r. ttlr. mc!'~ olduğu . fa.ülte cemi.. yük.sek zmini duyunnak, gençlik.. 
bıraz dıa prop~aında vesilesi yap_ yetınkl ve dolay18lle talebe bhliii. te doğnıluğu ve di.iplini sevme. 
makta oldıuklar nı görüyoruz., ayni ŞüDheli bir ölüm nin taıbii l:m..du. birlik halinde ç.al1şma ve hirliie 
U8Ule ayak uydurmakta bizim için Gal.a:t.ada Okoumus·a.fa. rnahalll'.<'>indıe Üniversite profeeörleri, doçent bağlanma terbiyeai yaratmelc.tır. 
b r m<ah.zur tua'Vvm ed'lip edilme.. oturan Y'uda otlu Mah:r ani surette 
miş okluğunu bilm"yoruz. hast&Ia.nmı.., ve bldırıldı~ı Balat Mu.. 

Geçenlerde bir vesile ile Alman awı bast.a.nesınde ölmQ.ştUr. 
Yardımsevenler 

Cemiyetinin dünkü 
toplanbsı 

Kömür fiatlannın 
artması ihtimali 

var mı? 
ların lbu yıl 70 m·lyon l'>n patates. Cesedi .rnua:yene eden adliye tA!libi 
24 milyon ton ekmek haline geti- Enver Xan:ı 61Almt1 ~liphell görctntihl. 
rilebılecek hulıırbat i-sfhııal etmit ~ı~rg. & llald'ın!mır.sına ıtızum gös_ 
olduklarını. l İçrerlerin bir kısım "'"'"'""_. Y ardDID8eve:aJer Cemiyeti üala.. Son güıder içinde görülen odun 
park V'C bahçelerini tarla haline ge. 
tirerek. bazı tepeleri de topraldı
yarak ekime müsaid alanlarını bi;ı
m ne yakın '81r rdık~ar nı, Fransız 
ve Belçikal lar•n İse d bze bahçesi 
h 1 ne getir.lmom·ş yer bırakma • 
d klartnı ye.zınr.şllk bu sahada bL 
z· m de ellerimizi kol'ar•mızı bai
lıya ak tMtWmen ahl kalmaıdıitmız 
nwhakkak, bazı ~e~k'l\erimizin ge
çen ıl elde et.mm old •'!arı başarı. 
}aT bir müdd t evvel y1tZ•lmışt1, bu
llll'llle beraber topralc mallBulleri • 
m -.Je ilk macldclerimizi vr.rim ka.. 
l>"l y tkrinion aon .-ı rlarına kadaT 
ç. kard1Pn.1zı herhalde idd·a ede.. 
~iz, bu arada ırazetelerimizin 
daha eon günlerde ele almış okU.4-
1.rı bir behı" hatnlatarak diyelim 
ki, fU beılık m.eaelcsi bile halledil • .................................................... 

T AKV M e 1 i9ci Klnllll 

R•ıal -
116'1 -

4 

2 i••· T.. • Reaaı .. D, 
21 1941 

AnlN .... 
1'80 -Kaaıa 
27 

• • rı di.in öileden eonra Bayan Hayri- ve kamür ib.tiltk tetebhüsleri üzeri. 
Dıtçıler:n petrol ı"htı"yaçlan ve KıTdamı reieliğinde toplamnıı 1"'--..) la ., ne a il.&.t1.a&T r bu aahada kontrot 
Türk Dit 1&bıltlert 1 tf ve bu yıl yapılma.el kararlaştırılan lanı. devam etmektedirler. Bu bu.. 
Mes.dtdaşla.n b cem Ye nden: muhtelif yardm meseleleri etrafında ı-L 

enz n v ya petrol b I . d 8Uatıa <a11İf fiatla utı.ş yapan esnaf 
drt.lyaıçJannı At.abedl ha.nı.nd +-- müzakerelerde u unmu~ar ır. baklcında ıidd tl" l .1 . 
dünl.11t11ne bir dttl!lkçe ile :a.,""'!.~. Milk_ I Cemiyet 'bu yıl teşkilatı111 kaza. k 1 e ı ceza ar verı mesı 
tem.Ln edebil '""'·! v ...... ara ah" ,_ d are.r qtrnlm.ı,tı.r. Son yapılan araş 

ecaa. eri ilan olunur. fardan başka. 11 ıyeıere e teflllil tınn.ada Sam _ı_ 
--L- ·-ı . atyag.a Marmara cad... 

mi d .. ild" b" ed~cek ve faaliyet _.._sını genlpe. desınde kömün:ü 1--.11 K 
1 eg ır, 11' vak-iti b" b Ik k . S t -.... araman, 

en.stlti.ıeü k_urduğunu.ızu, ehatt"'a- Aavı - tece tır. ~ y~a Berher Şetik .ukağında 
d b komurcu Hamid ve Yed"ık 1 d k .. 

rupa an ır profesör getirtt1··· . . Val"ı Ankaraya g"ıtt"ı .. .. ,,..,,___ u e e o.. b .. f. l gımızı mUTCa 'U91llan kilOMJnu 8 lru 
L ~l unk lekvazunına mıa.lik olarak l'•ri k.. .. ı_ ruşa 
Dö ı çı r yıapaoağımızı aö ı _d... oırnuT satar&.en cürmüm h d h 

· · bUm" Y~ ıgı • Vali ve Belediye Reisi Dr. LCit- lin<le yak.alanmıı ve df u a. 
~~etin ~fzC: ~k=i ?a~uki İ~~~ fi Kırdar ~ün a~şamki ekspre~e rilmiıtlerdir. a iyeye ve-
bu baiık aNıuı·· .. ıh.an ettıgı AnkarlG'a .gıtm'-tır. Diğer ta.raftan alakadarlar k .. 
oiır ihraç m d.d ':'':;ıuf°k m.~i~ Vali ve Belediye Reisi Ankara.. mür fiatların~n artınl.nasına lüzu~ 
zamanda~ ~1 k edecegı. bır da birkaç gün kalacak, vilayet ve olup olmadıgı etrafltlda tetkikler 

d ~~ç mah oneerve fabrıka- belediyeyi alakadar eden muhtelif ya.pmaktadrlaT. Trakya bo··ı.--·ınd 
an an elAD rumuz. balı·ı ba... ·_ı_ V ,_,,1 1 1 sg... e. zııın kıloeu 200 kuru l g ltııer etrafında eKA&et ere temas.. ki vilayetlere tezkere yazılarak ıt·· 
tıcsi 

0
- 5 '--·-- . fllnd.~.ıy_o~z, er- larda bulunaıeakar. mür fiatlaı:ı sorulmuştu.-. 

0
-

&un a.vı\19D ı ıgını tfitiyo.. 
ruz, buan da denlzıe döküldüğünü r 
aörüyOTUZ. bu meeeleyi İıcal>rnda. 1 5 T E R 
mütdı ... ıa getirtet'ek, yardım te _ 
min ederek, hiç Qeiİf9e 1\1 son iki 1 S T E R 

iNAN, 
iNANMA! beırb eene.i içinde çoktA'n halletmiş 

otn.klli1m.ıız ~ gene de öy .. 
lıecfi.r. Bizim için • ticaret mHC-

Bir 1'çi, arkadqbr1nıızdan biri. 
ne P likl1eUe balunuyor: 

baıilmiıJ. 

Zilkad e la~a~:~u;t;:ı::· =~~ 
S. ~ 15 :;. CJ. ~~. tek fal'tl İç mahslllünün ala.. 

GONEŞ «Darbluuıede Ferid isrnlnde bir JfJ 
elnln blftao si1D enfll pantalon~ 
ı;ıalııunış, talıkika.t sonund:ı Jı.lmin 
aldıtı te&lrit eıJlhıtnenaiıı Dunun iaze 
rlne işçiler haftalıklar~nı ahrllen • 
cıFeridin pantaıonunuıı idf!mc pa~ 
ra&J» diye her itçldeıı 25 ter kunış 

MtişWd jşçl IOl'Qorı 
- Bunun açık anana.~a, ltu P&D. 

tal.onun b.J'ıbından biz.lerlu mes'ul 
olduiu. blderden ıstiPheJenlldlı\"i dü_ 
şüncesl değil midir? De!ll denemez, 
etiııkii <ıFertdtn pantaJonunu Meme 
pal'&SlJ> şeklindle a.ınelr.y" bir nevi 
ttrn tarh.o~.» 

7 28 btldiiine ~kluia meee)esidir, ayni 
g_..::.2-ı._.2.,.,."...L-::-:--"."'."lı:-:-~--:""'.~a-I mımanda ilıt-t.k&.ın olduğu gibi ba. 

Otle ikindi 

6 1) s ıJ. 

v. 12 04 1, ıs 
E. 7 21 " 4.7 

-:s:== 

Alr,am 

;:,. D. 
16 4.1 ıı 

u 1 

"· 
19 
18 

yat pe'h.al1'ığtnm da başlıca Hacı 
~dm. ,.Ya~it hanüız tamamen geç.. 
mıı ~ı~dtr. Önümüze çık.an fır -
.-tan ıetıhr.de etmeH~iz 

&k11e1n Zl.,aiz~u ~ 
iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

Gümrük muamelesi tamamla.o. 
•ıkta.n eonra kayış tünele takala. bir takıım eski evler, yalılar var • 
calı: -ve bil" iki cttn tecrilbe 7apı. dır. Yolu açmıak için bunları yık· 
lacalctır. maık lhımdıT. Yıkmak iç:n de ie.-

Tiinel in&mlb:ıileld Puartesl cO.. timlak etımelc p.rttır. istimlak ka
nönden Hibarea tdtrar faalbde nununa cöıe mal ..bibi takdir ediı. 
~. Bu .....Ue Beyollu ile 
Karaköy arasmda tramvayda ıö. len kııymeti az görünce mahkrrneye 
riilen izdiham nisbeten ar.almış gider. Mahkemeye gidince l"' Mik'.-
olacaktır. me kalır. hükmü almak ic;in muha· 

\ ..................... _ ......... --..... .-/ kim dereoele1'i:nden geçirmek iceb 
edeT. Bu de zıaman iıi. itte bu bet 
k'ilometreliık. Bebek _ letmye yola 
üç yııWır hala mahkemede netice
lenmemit istimlik davaları yüzün .. 
den sürünüp gittiği İçin iş de sU.. 
riinüp kalmlıftlT. 

Dün akşamki 
feci kaza 

Bir tramvay 14 yaşın
daki bir çocuğu 

parçaladı 

Dün akpın saat 18 de T aluimle 
Harbiye arasında feci biT tramvay 
kazaaı olmuttu:r. 

Tak•imde Sinanköyünde Bilezik
çi aolı:ağında otunn Oirtad İsminde 
bir rahilbin 14 yaşımdaki oğlu Asa
doe Altınbakkal ımevkiinde Beyoğ. 
lu iatika.m.etine giden bir tramvaya 
atlamak İstemiş, fakat muvazene
sini kaybederek, tramvayın altına 
düşmüştür. Tramvay çocuğun ~ı
nı vüeuıdundan ayırnuş ve ya.vnu:ak 
deılıal ölmüştür. 

Cuedi muayene eden adliye ta
bibi Enver Karan defnine ruhsat 
vermi,tir. ----o----

Memurlara basma, 
nasıl tevzi edilecek? 
Yerli Mallar Pazarları tarafın. 

dan basma, pazen vesaire gibi men 
sutatın daha genİ.f mikyasta tevzii 
için bazı kararlar eılıım:nıştır. Bu hu 
aueta re.mi ve bu.m dairelerde ça.. 
~!a~ memurlara bazı kolaylklar dü.. 
şunülmüıtür. Bundan ıt0nra her ~
mur, kendi dairesine nüfuıt cüzdanı 
nı göstererek hususi bir listeye adL 

1
"!1 ve i\ıriyacını yazdıracaktır. Bu 
isteler tNda- edı"l L •• . . ~ erea. muracaat sa 
hıblerıne, üze~inde tuih konulmuş 
kuponlar verılecektir M 1 b ,, ..ıd · C!Ilur ar 

u muu et zarfında yerli mallar pa. 
za.ı:Iarıına müracaat eder~k istedik
lerı kumaştan •tın alarak kuponu 
satış memunına vereceklerdir. Bu 
suretle memurlara, yekunu t 5 met
reyi geçmemek üzere basma, Ame
rikan bezi, pazen ve çile halinde 
yün tevzi edilmiş olacaktır. 

Bir\aç güne kadar Üak.üdarda a. 
ç;la.cak olan Yerli MaJler Pazarları 
eubesi de Üsküdar ve Kadıköy ha. 
valisinin · 

Hal>uki k:rd değil ferdJ.erill 
mulıaeealası olım devlet fikri üze
rinde yürüyoruz. Esld meull"'niıı 
bile uZaraırı amma def için zara~ 
ha.. ihtiyar olunun hükmünü ~ 
kıliıb kanunbrtmızın daha müeeıtf 
ve d~a h;;yü'k: ölçüde benim!emetıl 
gerektir. işte şu mukayetıe bu ka " 
naatin ve bu mtiyactn !Fadı-sidlr· 

cJ3uchan Cahid 
·~·········-··-····························· 

Bakkallara uı tevz · ab 
Uu sarfiyatının tahdidi karart ii

zerine evlere verilmek üzere bak-
kallara un tevzi edileceğini yazınll 
tık. 

Her kazada .muayyen bakkailer" 
da un sat şı yapılacakttr. Ayrıca 
kooperatiflerde de halka un satılB-
caktır. . • . ı .. 

Şimdıye kadar hastalar ıçın ver .4 
len 23 çuval francala unu da 3 
çuvala çıkarılacaktır. 

Teşekkür 
A.M! reısimıe, ı.t.a.nbul Ma&rif 1140.. 

dürti Tevı K Ku 0ek ~yen ~ 
zamansız oülmü dol&yı.sıle derin acı 
tees5UrUımüze b&zaot 1.Ştırak e~-~'!i 
ret.ile alib. gôstıeren sayın .rıııa-· 
Vekili ile Va.I.mıııle bütün mealek at .f 
kad&şlan, ta.!El>eel ve c!ost.ıaruu. 
muhterem ma:tbwı.tımıZ$ ayrı ayrı ta.. 
şek·dire teessürU.mUz mA.ni o:dua~; 
dan" f\lıkran ve aaıygılı:ı.ııuuzın :l.'•~ 
namına syın g&lll!'terıiale ibl6.tını 
ca ede.Tiırn. 

Ailesi naauııa 
RıJi 

Mııaz.ı:~z xu& 

VEFAT 
Emekli topçu blnbışıte.rın.dan 1JfJll 

F'a1k K.a.raege dün ... erat etmiş i.r. ~ 
U MUda.faa et~ bu eaki ve 
tertı ~ ölilmü do!ayısile ~ 
alfıX.ııdar olmu.s. ve merhumun t.11• 
zesı askeri ıneraslml<;ı 1.taldırılınıi dJ.. 
Kend:s:ne Cenabıhakkın raıune~~-
ler, kederdide .ailesine taz6etı.er.........-



........... sı üha-t-ı--
Bit~ Çocuğun Yalnız 

Sıhhatini Değil, 
Ah akını da Tehdid Eder 
Yazan: Profesör doktor Ihsan Hilmi Alanlar 

Alman tayyareleri 
Nevyork şehrini 
bombardıman 
edebilir mi ? 
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- .YAP 

ğum = =· ltta1ıE d~ ~ldu. K4Dl:1V : BXR ·1 •••• .& 
- Dedim ya. ni'şan yüzüğü, aonra 

ke!"J!l. Hele ~ kı&l.a.nlı t-e!in tMt.re 
metre ~- Zaoneder~'!:n ki d&'t tara. 
fı gör1.tnmeıs!n d1ye :vire ea.muşlar? 

Ne llC1 Mdiıeler delil mi? l'alt&t ay_ 

nen halı:bl! y~. Jllııafıen bU. y AZAN l CEVAD FEHMi J 
tUn macer.alar.mırı ~ıı.rıle:.ıniıı r~be.. - AJame Hatf 1 k mi ded" Heme '-'l-~ 

- 171 - - ~. Kız mı, er'~e-;c mi bcr ne ti~ maZhar olma.ııınıa yegMe fif?bebl ![ öprüye çıkıaca d celço t varr ı.. a ~ ıçin ıimidleri 91erecek_ ridler ed 
maPttvmıı Uma.mi) de b!rCQ'k mtic ııee .ölil 1aryd&11a ıtJcar. E\ıvei1 ağ'zmı de hıetkiıtati .ar;neıı tanlı· elıı\tm deJ'D : hanma: dü§ünmedim c:li""""1lirim. sonra bu.lan 1IDWllp kırdığUIJ 

rmler ~.. aç&':'J&. m:dk'? E - Ben eizi ıbir otomobile hindi. - Fakat bu, aeain yaşına ııelen Jıiılll>lcre .ertını çevi'rerek yürüjyiıp1 
X&ti1 ruılıeniD.lb «ıva.mı d!ıiledim: - D!l:mi mı kes~sıniz? Oeçıeo cıUrı .gene g.aaetele?"M cı1tu - :r.· eyim. A~ ve lfEct ile doğru eve~heı- delikanlı jçin artık düşünülme.~ideoebia. Birkaç acne eğlenm~~ 

lkpikla, tabenaa .Me, ;akı ila, :rpJe, - Ydk ~-·ı111, dili ~ ne ~•-iz ,.a" dum Y"·' ""'"an bı'r ı..um • · L _ b' '- · lA l b' 
-..;;/ ._.. . .u.ı~rce me-A:U" •h "' - :_.gıd.inl dedi. Veli ile ven ele ır illL' l a%lm ge en ır oeYl_ ·,.;" bdid bhk:w- L--·at eöndürec 1 Mhirie, lııalia 11e, -..ıe. tman ııe 1 ki ... .Bakalmı atmnda a1t1n d.ş va:- mı? panya Yaıkalamnıı .• tıısa.nm ruhunda Y- --y ,..,.,. 

4ldam &ılliımet... - Ey. bu bda1· van,et olur mu Yarabb r :Saat soma ge~iz. .Bemim ,.aı:ıhar-. - Daha doirum ızcilvaca lü. in. Kendi.o için tatlı olsun ddy 
~ cJm.y~ler i(ıittim.: Aitq_, - Sonra panıwk~"'!ll J'Ok\anz. 'Ba. ~ a.cm.nt,. ve dlUyl .aoyııuılk .• :de biraz iıim var. GeTçi ~on ~a.nımm. pek b.H değilim. ayatı bafkalarına zdıir ecleceksııı.ı 

te :raka:ak, kia"ıu. •t.aı'ak. .uammı • ısenç ~ a:İlllC 7fiJICtıl:e beraber clr'i''('rfni 8Ökme..lt. b!en'n' Cllmalı:. 'Br. :Jtikalık bir i1 mnmıa mutlaka uira.I - Bu ,.özünün mana91nı anla • r::" L-... ,___ lL__ .ı h .
1 

_.I 
bocer lt..!W' .lteseret Adsın 6ldüımeJc. -x-mltrlm a.c.. • .11. ..,, • ~--- v;·-•· - re...-ı: iRi ~ua.r a.as 'Yrl ... l_... . ır ,,,,- ~'kız ıse - vmer a,.. ... nm a_ =marn lazım. Veli de 9eraber setir rna«UDl, C-'l... L.._.. .. d"" d f d h b" Hırs ve tdweıt Mdlaıeleri cBrdüın: - &mra? ça 1tttırrn ~1P _ onu s~a~l'.!rcıe E"Y. ! • .. ,.. r.._ı: 

0 
u~ımwı unra-n a ay a ır şe,J 

ec.d'.t~ a'iam.J. ~$.!m&7. ic:n öz ço_ - .Allah .Ae ~ paraninwla.n. retıMlt! Zaw.alh mttı Hemc'!nYiıden bil' ~ ..ı~ - ~l eoylemıeıl} c..warta Ahmed amm... YirmincH 
catunu cMn!se .a.tmak, aenç bir kızı ahından alıı.bilir6e!c alııu. Ya kdln?. i1t1 lk'~'ntn 'ŞU ~mıu 1ramsmda acıı. : .Aıhmıedim mabadı ba,ka idL Ve-Jr...dc ,Ok kız var ve bunlar 0 kadar . 

1 
bö le d"' .. .. 1 

clag:ı ikıı.ldırııp mım& •....uut etm ... tiL M.alOm J'& blılls, 1ıertem!& p&t.ista. Ba. ha ne az:ıb dtıyal'? ~ lıi ile yalnız ka1ıp biraz konupne..k sıma-şık, öyle müsaadekir ki •• • asrın insan arı Y uşuıunuyor .. i 
o:t.lcU.ı: sa.b.!mın ~ierini iade ~- -z.111 'YEdi ae1dz met.re t:ltM? As para Ôln'!T' atan SOT'd1ım: !ietcyordu. Dediği &ibi y~-r·j:;:ta Amka"M.da bizjsi ta tren.e lar. • 
Jndk_. Gece a!ı'ka.ilerı. sibMUl:ı .b~ - ı .. , Ölilı9'ii ~!a..'it ~ 'Baan - s"na ne <'~'1. verecettım : . • V . -1.:ıı. tn ı... __ de w - Şimd·i 1U kn:a r<aeni se'·iyo-1 runcılı.k!&r.ı. ~nv.iı y&n.kestcllikler ka... öyle sene !kıar <Çlk17or ki ~ el B'?mem t:• bert!n dedi ::Bnıre :Hetıce faannn. Ayşe ve ıffet, clı.I r ~ ıı e 'Vc:ll aen dl b' k '- b' 
cakçıhlc.&r, dol.andıncı!'IS1ar v

0

~..n1re. auı. ~.ıı ikJ öaemiş. Can da: 'titr-bhaha't.ln 
1 

yoi:. ·· ·· ~İn çantasınıı da alaTak bir otomo. lstanbula gideceğim» diye tuttur. ~-um)~ ye ır me ~~ ıraz sonrı 
Yes&:re. ·· J ymıamu-or? - 2' .. C'-en? ~ile bindiler. Otomobil hm-eket et. u.. Atlatmcaya kadar akla levayı tıcklne «qk:!Ddan oliiycmmrn ~j 

Paıkat bunl&rdan h c itin blııiln fll- - ?...... - o 1!~1er, 0 ytlzftk, o "J)Mis"<B top_ ~Hcten eonra Ahmed: aeına gelen bayg111 bir balt1ş, n;' 
rada .ıtı"wtıooaıhs ~ ~ .la.. Dt*unmtllJl& ha... Yalnıa seyre_ rnğ,A g!lm0.1Up g-"ı<!ec~' de)t1ı m1? : K" .. .. .. _ k a.-rcliın, Aiuued -=~:-.ı....._ va._.......,.j.. yet 'bir başkuına vi.d ao!u bid 
dar nefret '?e ~ahımı :muc.i> ol. deri; o kada.r'!. _ ~t. : - opnıyu yuruyere ,..-.,.. . ,.,:n ..... •ı.ca;uc'I~ -.....-···. • • • '! 
aadl. - 2--·· _ mr ın~ ah.'\. da tocnk'arflı• :Veli! dedi. 1rden oldugu yerde dun.ıak der1n tcbeasü.m ..• Sen.ın ~n1 1n9anlansı 

Bu rıN! r b; r ~sn z? - Ondan 80llM ıı.u'1 eçtıkaa me beraber nııfaılta yapsa d'llıı iYl ~'1 ~ _ Nasıl istcl'3Cniz') bir l.aıv1'e't içinde V-eltnin ,-iizüne böyle mi Vem Fakat oğlu.m hu tit; 
Ölll soyueu;u~ ııl. Uzu:ı am.anda:n • .zan tekr.a.r ~ - m"? • L-..l 19'1 d.. k l 1 d nb i 5 b • 

lııerl ib;ı had.sat ~ eıd!yontıı. B:r_ 
1 ! Ara1artnda bu ıruretle baş1·yaın ıya "'""'°am · unya uru a 1 a er var. en ] 

~ mezar:•.Arw b rCOk son~uı..uı = ~~e delil ki. •. Getera ikin. = ~ lca.nun maddelerlnı azılmıır kükaleme evvdi Velinin m-eslekte. - Bu 8Öy~iklsin 4oP., ımıfna modem erke'k diyorsun. biz sul~ 
Yardı. c ye, üçUnıcUıye, ~e. mlJSUn' ~i iı.ltikJ,ali men:uımR temıaıı etti. Vdi;l ampara derdi le. j 

Bu facıaşı - • mygunou'.ardan ,. - Her mezarlıkta. böyle luım&"ar - 1'n"D. N. eli 1stenbula tayin edHm.i~ti. Bu_ -.- .N.için ~.hıt o.ı..n. • ') Siz de - 1yi amma kabahati yalnız erJ o.er • a.nmd& t.irind«ı -km!S Yar mıdır? na rlrı!!T'? f ._ _ _) ...ı-=::..;ı ~ y 1 
auıl <Cnleden: _ Biılılln TÜltc JMKrl•klanııda wa1 = :&~~P~~eu n · ~da bh müddet çaqt11ctan şonra l\I l~ll'De ...ar;• mısınız bun=~kelclere 'bulmayın. O yapışkan, d'" 

- Smlb cilrmf1n :nedlr ömer &P? llhl doludur IM.oyjm. ~an ıme - _ 'P'a~· . ·r""t'll sen ~ oı.u ~ebar Anlaınya g1deTek enrtitüye ? Bırlı:aç MıDe f'HlUDla, ~şüncesiz. eözleri erkekten başka e 
- Sormn bey:m ... Bie b!r .-e.ele urlarının dirıt. bir etrafı da - n~ )'.canım Mahn\Ut1 hl:'CA? =.·"lrccelcti. Vaziyetinden memnun • "en91!Sll de lııılı&-atın tadını ta'tılmn ömıiyen kızları ne yapalım? '"k ortada? ._r Ol!T. " 

- OrUdıl b'r mesele yok da seni Tiliıttr. - !mı m}? fdu. Mesleğini seviyordu, eruıtitüyü ve ondan .oma bu mevzuu düJün.. - Umıtma Jci oe yapaua ya~ 
neden ~ etmieler? - Evet. = =~! 0 mer.ann bnsmdll ••~ Ede blti.rdikton sonra aüratlc ikrlc. olmaz: mı? ir SeDÇ kızın emeli eğlenmek d 

- Ben .tiden kaçakçı id:ml - Rmılıın msarlarda. duvar nauY&r Orner d.n? : ,_ ,__,,_.1 J _,_~ - Veli cioğ~ eeni -.ıyamt- ğil. evlemnelrtir, VdL İstediği gibi 
Eftt. }'Oktur. .:me& &.A01 o ac~ ...ı-::.; • • ., • 

- - Xt.r da lsa delil• - ?... .: A<Lmed' L_·LL. Lura elince .bir. yorum. Ne kadar ~ptptnl ir yu.v.a kurmak Jaulraslnl on t - Sonra. ti..r anddet <mez:u bek _ 'P.-1ı ~tle ete en bnyl!lı: ~abı Mın .-n .. c ya & "L ••• , 
.. auao> ya,...+ı- - Jleıa olur mu? Yoksa eıskldeo wen !.ı--bı're •ordu.· - Yanht mı düşiin.iiyoınmn_ ~için w;;unam haline biz getııatz.t ~ .,,. - 1ı;lemi8 olmı:ım... ''t1r'"'" v:ırı .uen Q da ı 

- İ}i. dıe bu lef J".q>t.ın ııu? ~ııhmuıl ~:ıım A1tmdat • E . 'kb 1 aid taııavvurlann emca? Pervane lambaya sıcak olduğun 9j 
Ha""r - ıstı a e Jm C! __ • • • k i - P.aık.at... Bil' işe &1~tnn. Caıu:m - J • ' • • k V 

1
., Munıedin k.a§lan çatı Ifh. ~ı değil, aydınlık olduğu ıçın o,aı: 

hant l>u 4lA dUuya tıe pek alüası d& - Hani <M~ı Ma~Uıd) diye \ıir G.. ..1 • 1 • :'fa 'nMl c ı... .. ~ • 
Yok aııuna... IUıı .soyl•rlerdi ele~. Senın Wn1 .m., onu lŞ erı ' _ N ·b· ~~r) bru ve k:ıeık çıkıycm:h. Agır agır Fakat limba omı aydınlurken y~ 

- Nasıl iJm!ı bu öau •&a. tın de Mı:bnuct. Olur ya .. Belk! eP.n. raı.. kraft 111 41e) E Me 1Jlı· 1 
: _ _ı· f I ·

1
t_ -

1 
kahele etth kar. Kadın bir defa ICTer Veli. • 

- dul ıaıttır , • - eee a ıııuıvaç, a an g .o • • • I 
- Meıan SOymKI p . b~i bısan'le.T ~ her ~en ~ • .: D l'k 1 el rh l b di - Herkesin kendi.ne söre bir dü Yaxınancye gdm'işlerdi. çer· 
- Mean SOYtmık mı? Anlı~ams - - Sonra? --.. maıdd1 lutJ'&tı *1ıeıml!ı ~ı~ bR1tma1t';." e ı a.n ı e a ceva verme . rerdt oturdular. 

dım7 Memr IX.T ~pr&Jc: yıtınından - Ba1caMm ki ba~ fSlthıHn uuı.wı ~b «ter. Pdc.at Cofııde ~tlVft'tler! sar_ oneın yiirüyorlar, hem konuşuyor _ 
ibarett.r. Onun neresi soyulur? • dişleri altından. ın1maz. ltua.rlAn Mbit olanlar t&rill- :ı a Ah a .. l .. Yeni<len yüriSn.iye ba,1-aımşlar Ahmed devam ediyordu: 

- BUmıedin ~im. - Ne y.q>&TSJD'? lmnde at;it.ı. ~ J'eT' ~eltte e<>k : arkı. "d~eR YIL!' .eozheffnu &UZ ·ve Köprünün sonuna gelmiflerdi. - Hayır haY1r senin böy"e 
_ s~ anlat bab'?nn. _ Toı:>raim aıtma tnra:ltaeak creti. hakhdırtar. tire. g~ bi,. defa tl'C- :me te ı ı. engının a ı çe SaTaT- • •• d""w- . Se ~"ur 
- Şlmdi •marlann «ı'aflılda. ao Hm.,... Yanımda teı:peten -var. Ağzına leoelc ve 'bu his ~ ~~1tsml ,-&ln1Z Edığını, dudaklarınen titr~diği.ni fark emı~ kıvrıldıler. Artık kon:Jf ·şun ugunc _ı~ana~yo~ •. ~ _1 

!qırn. BıergUn Qntae tane «U we1ır: kerpeteni sokunca; vmcsmı tuz .rbi ~.r 'ClefJte1mm Wtmı.ee.'ktrr. bunlln ha~ ~eder gibi oldu. Maamafih bu bir mu}i>'l'lardı. Böylece birkaç yüz t~za ~fen~.'~?" .oglu, herm~ı~.1u~~ - Evet.. d.att'1r. !ık1 dm!ribck d'ltrerlnl tı&.e~ıı. rlc.tndıe ~; M!ttt ~r>hel! ~ b&. :u.: . k .. d" D lik lı adım ilerlediler. Sonra Ahmed dal rlne tıtre ıgımız çocu e ,, •Jll· 
....__,.a sömef'ler <lece eı -·" -· _,. ~~ ta ,,. !Jn8n ile ~ anıye anca aur u. e an B' ___ _ı•w• • ı ı . b ti e -&-- . ~.....,.. -a•... J ... ~ ~ m r Ek.en.el' • 1 buk lad Ahrnedi '1.iı c:l~n l>irde.Oire ailki. ız v=-otg1mız eme;c erı u ne c oetildictıen .aan.ra dım

1

2de lcfl* bir - Ca.nlı mı ki batırac&k? Z1'bımntı ıı.1Jlmanın da ~ lt!T 'il"~ 'N.?dı!", • ıaın ça top 1• n ° · · d.k B f'k' 1 1 · k 
kllrelk me.zann başına giderız. R'!tmııs. Çaldım ID1 kel'p!tenı 'lıl.atmıda ıtoft(:'tllc ~n tt!ıa.rm e&h,matn bt §ilk d~fa göıdüiü parık. küstah Deftk 90rdu: ıçın ve~e ı . u ı ır er nı a,ı ı 

- .zv... ne burun b.lır, ne ome. 'ile datılıık ... lıenlerin, mıh6'1ar ~t.1~ yuvarlanan. ibir tavır taılunenJt: _ Demek şunun banan kızı ile annene soylemcl 
- Beş on da&lka şöyle etrafı dil&. ~e -.,ar IRIPllr' da:llmteı1r. lm'lll im nh9da mun.tfak o~ S -Jzdiv.ıııçm:ı~. Ooo .•• ou. daha eilcnecehin. Bir.kaç dakikalık zevl.: (ArkaM var) 

!edikten sonra baala.ıu kum•ya. - Mer1n. aonrat 1..a&11C!rr', 'bn tıM:ıındını ~ .ıt. i. 
-..a._---=~u:ezarı mı? - aw-ı. ~· • ~ ~- L> J eıllnit!dm 1elJrit: edertlll TST'D '·-······-·---··········-· -- - --------··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••········· .. 
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Memleket Haberleri 
Adana.da Hatayda çiftçiye 

tohumluk tevzii işi 
Bir kısım çiftçi tohumluk alamadı 

Bq Nne eovel ıömiilmii!J 
ölülerin kemikleri bir depoda 

lltlklanacak 

Alman tayyare erı 
Nevyork şehrini 
bombardıman 
edebilir mi ? Yusufun kopan paçaları - --·--

CBae ıaratı sayfa 311 dedlrl HelSl' iki h&sım da tchllkeli vaz:J'rlte Yusutun bu mfthlm oYUJldan tur 
.Ameri&an mallyesinlD can daman idi. En &iyade tehlika Yusuf tarafın_ tulması harika sayılırdı.. 

Ada.na CHUSUBI) - Adan& asri me. 
aııx.J.ıtmd& bev sene evvel gömlllmüş 6. 
lüleriı:ı ıtantieri tuplanat'.ak w bir 

An~ <:1f~llll> - Vi.IAyeUmir.ln l 11ir Uıım. ~ Ol* mflGkUl b1r va... depoda ealltlanacMtır. Beledl7e bu 
muhtaç 9'ftçüerıne stılmM 11ant \op 1 ~~. mahMfla bir depo taJı'lls etmlştir. 
ra.k mabsulJeri ot1Bi u.ratı:ıdaıı ıaeıı.. Dıter tana&n öirend.!time töre t~ • tal~lan celf7or 
~ 1'6t.lrilsn t.ohumwlı: butdayın 1 or-ısten &1c:1•1•n buitLı.yı atanıı.r iten Son Tüm: - Almalı &nlaşmuı 11ııerfne 
· :.ıamu. münı.caat eden çlntaere dilerini mıı.rmr eös&e.l"IDek illin dtcb.te ııeleoek ma.lmne meyanında Adana _ 

klloau 11,5 wru~ verilmittir.. deter bam. aebebler ileri .umıeıctedir_ n.uı. iı;lne 8UYU tuh_Jmbal&r1nm getiril_ 
FaJta.t ç!ftçilerden bam Jı:lmee!eriıı Jer. Bu aıadıa otısiıı ıretirttlti but~ nıs tankı ed&n~. Klnunuevvel 

ot.ısten elcfıklan ~da.yı ekm?yeıü tobumluja :v~acac derecede b lçlııdıe bu '1.ılumba.l&nn seıecetı ııa 
da.ha ytaaeıt fiatla ~ooarn aathkla-n.. ~ oldutu Ye Ha.tayın !lı:lkniaıe uy: ıulmak1adır. Tulımıbalar .relir SPl 

ı ·haber &lanı vi.1A7et makamı, ofiee gıu:n e98lıfta buhmma.dıtı k'.d.iuı var_. 7ent yıbn At bal'tıumda oelıfr 
vıe.r<f.ti ~ emirle aM.l)l durdurmuş ve du'. Bmıl&r sa,. ü.r..ıolik l>lr de nKJJ.. ıeıme tııUYUD& bmışae&\.tı!'. 
buğd~l&rtm aa.tan çiftçUer hattında ye pa.tUı vemmıeıt 1cııı a.ldıklan buıl 
tahkikata 1Ja41amıftır. Bıı yUıııden to da.yl&n 111.tm&t IDeeburir'etinde taJ _ 
umluk satışı 25 cllndenberi durmu.Ş m~ ve bunun Yerine daha. ya.kın 

bulunmekt&dlr. d~l~ .l?'erti tıntda,y satın aımatı 

lskenderunda mebzul 
kahve stoku var 

Teulı&a ~'~ :HftU · .. ilşOnm~eniir. . _,_.... ç ... ..,. erın. tıOY~lt.. Btıtün bu ~ haklka.te Adana <H~> - Bundan böyle 
!erine ~ saı.vısı mıth1ud b.'Tltaç lt:t!_ ohllP olmadıtmı ince?em.ek v11 unun meınleicettA9 bir bhve buhranı ula 

mOnaıs+e~ ;ytllflrıden esıl kamına aJddfr Ancat ~ ma. m~ deti]dir. Cünkü tamı 
!lal!t!kt muhtac olan birçok çiftç:~ ki, bu ~ de\'a:r:-Qd~ denmda Tllı'~ ilı-Uyac1nm daha b!; 
t.obumh* aJmalr1ıan ms.hrum. kalmış_ diieJ' çVtıçl!eT t.ohamlulı: alznat.otan senelik :lht:tya.cım t:arşıl!yacak deNt.ede 
l&rdır. Pb'uadan lbutday tedadd m&hrum bı.ratılmamaiı ve herkesin Jh ~ lı:ılmıe stoku Y&td.ır. 
mümkün olmadJtı 'e tohmn ekme tlıyacı tıir ıtın evvel temin ol -

Wi1imi de ~ bulunduiu ıÇ1.D dır. unmaıı.. Bilecikte bir köy mektebi 
T bal- ,J tamamen yandı 

or uıa Kı:zılaya yapılan lzmir Valisinin Bacadaki ~ <Hwrusl> - B'lec:tın :eosıı_ 
teberrula7 tetkikleri Yit br.amm.a. baih Kara.köyünde bu 

Torbalı (l!usulli) - HalkımL İ2IDıir <Husus!) - Vali Puad Tut.. 1~ Jlk:mektıeb bin&Sl yanmı!ttr. A.. 
an Kızılıaydan ..nn::1u-c7ii -Ekate ba~ eal mınt.aka turs'ik 7ollar tld,...,, ~ rece saat b!r sula.-mda intilAJı:la 

_ • • ·- .. - y- • • • m w I& b.~ Uıth- ett.;ti r6ril!ın~. 
hlıgın ıfadeaı, bu kuruma yudım.. Y1lkaett mühend~s Emln ~ıqinle bir Yara saat J&Odı.ittan aonra çatı 
d.'ır. Bu cümleden ohnak üzere Ka. ~Buca ~~e ~rkeane gitmiş, t.a.ınamen lbinanm orta.o;ına. eölı:ınOştdr. 
raot köyünden B. Ali Yıldırım Kı. idhall ~ttnıısebet41e te:ik;nlllUlı:&sma "\b'elJd.;ıt!m'ze gOre Jl&Ilgmı:ı zuhO.ru 
zılay. tubemize 100, ~nıleket has. tır. er ya ~le oJm.u,tur: 
tanesıne de 100 lira tei>erru etmit Buca turf.stllt }"Olu, at toşularma ~~~ = t&~oki:n 
v~.yapı:lan Kızılaym müsameresinde tna.mus alana ~r uzatılacaktır. 'arerdt dışa:rı :ttrılın;~~e P1 -

tmlyedeye konulan Ata.türk tab- Yapılan . teticıklerde Buca ıtur!a~ik Tahm!n ~~ g-lm! l!IOb~sn fır 
losu da hayli varidat temin etmi yolunun vınıJlannı>ı lslAlu muvafık 'ayan •tıeısler rcıe ya.ncıına. kadal' 7a-

aıraya ilci tablo mfizayedeye 1ı:onut ~:Uşt:.~ V~~~~=d: n,ahl:ve v --a., yava.., tııı!h1&l&n yatmış ve tam 

uş v~ tablol.~r en ~ ~llitet lin dtlril ve beled!ye re!sı1e g~~i.~flu:IT. :n'::..n~i:~ı!~ ;~Y;!!" 
verme sm:e~I ~ B. ır>rahİm Polat Bucanın un. buğday ve petıo! tefti ıyank yangın bmııuım her • 
tablonun bırı?ı. ~ızı~a. diierini itleri ftzeorinde d; teUdtat yapılmış s!raıyet etm•. 
de Gençler Bırhaıne terk ve teber. ı>en-ol ~.atmm ıntizamı tllermde du_ KO:fl(l]er ~ ıçm "'>k u~.-· · · rutmuşt.ur v ..,_ 
ru etmıttır. • ~ tae de mtrmlfa olaınuı.mış:e.nhr. 

DağklDlca nahiye müdürü B. A.. EdirneJe .:Jdetli .. ki Te~ ~ e1J~ir. 

olan New.York ile At!Antik o.Qıanu_ da bulım~u. Cilnkil; av.antaJ .LUtLa; Filibeli Kara Ahmed, cı 
sunun kenaırmdadırl Unutm.ama:ı: it>- HergelecQe idi. pehl.va.nı Kara Ahmede şwıl&n tJlll 
r4*tiı' ki Nev,yonun ntifus kf>saft>t. Hergeleci; pa.çalara ellerlpi öyl-e dol dadı: 
Londranm ac~et.ni pek ıerıde bL durmuştu lı:i; Yusufun zorla bu:tlan - Ahmed.. bu ne hal? 
1"41.kııWtt.ad'ır! Ha.lbuk.i New.York bu sOkmeaille lımk8.n yo'.itu. - Olur le:Y dekll ust.a; haya 
gUn Londradan 3500 mil BordeawL Bü!S.l.a; Yu.sut çekti, Hergel~i çek_ birçok zorlu güreşler yaptım ve 
dan da 3600 mil mesalededlrl Bor ti. ki mütezad ve :?X>r kuvvet b rblrini rettim. l.Aikin; bu derece t.ıraaın 
desm eehri 1&e bıiiym me&atell Al: it.ip durdu. Bu hal karşısınckı. heı kes reş görmecCm. 
ma.n cKuriers• Pocke • Wulfe t.a,na_ tekrar heyecana dilşnıil.<>tll. - Ogulm; yalnız ırtıreş m1 s. 
relerinin 11sa0dtırl Failc.aıt; bu seter her nedense timse_ Yorsun? Ustalıkları aörlıyor m 

Brest de 84AiJ. yukarı &111i ~aa!e. ı;iltler bağımuyo..'"du. - Evet usta: ne manevralar d 
dec:Lrl İti pehlivanın mu.kabı! oyunları ıtı >"Or değil mi? 

AlmanlaTln JeDi "Heitıkel B. 177~ da.'ıtika lt.udar devam etti. - Gördün ya?-. Daha, H 
bomba.rdmıaıı tana!'Hl Br~tıten Nev. N:hayet; Yuaulun ?.oru galebe çaldı. dalar dalmaz kamanadmı yetiştirdi. 
yot'ka kadar yere ınmeks!z'n ı:dip g-e_ Hergeleelıı!n paçada.!d el!eri sökül - - Dotnl. Yusufun yerinde 
lebili.r ve bir ton a:kle:inde bomba medl amma: ~la.ra. bağlı kılıc.r.~e biriai olmu, olsaydı şaşırıp bo 
taşıyabilir. sic"Mler!nl ltopardL rukla mukabeleye kalkardı. 

Oerçi bir ton bomba •hemm'yet • Paça.daki iPler lropwıca w;uk!en oL - Hah!... İşte, ~Jzel anlam 
bir 1e7 ctet!Ise de bunun taaddUdü e_ duğu üzere güreş de mayna. o~du. Eğer, Yusuf, Hergelec!nln bu 
hmım'ıvet peyda edooilir. Tü1* güreşinde. hasmının gtlreş altı kapışma şaşırıp boyundurukla m 

Paatat bu bombardımatt ~\Y&rea!, olan lti!iOOt!ndelı bir yeri knpar veya_ bele etmiş olsaydı, Simdi: sırtı 
Bres!Un blktı.ltıtan sonra Kanııdada hud a9Jlm;a. gilreş kl!';ld.i ltend!ne 'PWmUS, gözleri göltdeık.i yılduıları 
Montnıal'Je giltse ve No~eçte Stavan_ 1ururcPu. KiSbet tam!r edllmek veyahud ımştı. • 
ger yolu üe avdet etse 2:\00 kilo bom . det şttrı'.Jere'lt tekrar gdreşe başlanırdı- - Yusuf da. oııC usta bir pehU 
ba taşıyablllr. Bu bomb9rdunan taıy_ lıki pehl!vanm oorlu lrnvvı:ttler! b'r değil m1 usta? ... 
~ Qroen!Andı tıs olara.:t at!m&l e da.ha g(rzıi)'mıttf:tıü. Hergelecir·in paça_ - Ne söylıllyorsun of:u.m .. y 
d&'.ld!ti takd!rdıe NevYOrk tmerine riaıki eller.I s!Edl'm'yerek lpl~rl ko - kataslle ırU.reşen bir pelılıvandır. 
7500 kl-lo bomba ~l;a.bilir. pamııştı. dün ya; ~atnız, lı:ultanadı ayun 

Almanlar Groenllndda bir Qa ıeeıs Yusuf; ha6mını Jı:.azkanadında o de. alma.it da lı:Ati detlldır. Bumına 
ettikleri tatltdl:rde; Nfl''Yorirn bombar_ rece tazyik etm!.ıjıti lı:i; çeke, çeke baa.. vüc~u nasıl teraı.aemiş d 
dıman etmek İÇİD ,Ju 8R • Junltera tL mına ~da.ki ipleri, keçe:eri yol_ BU.tun 
pinde bombardım&D tayyare\erın.i isti duımuştu. du. 
mal ede-b'.lil"ler ve bu tayyare:er 2000 . . . . Ahmed. bura&nı ~lamallllftı. N 
kilo bomba alabilir.!:'. uzer.ıne yapıW:aık '>ır hücum :a.Lhver olsa daha genç b~r pehlivandı. ao 

p . 
1 

rimizi d ha iler· st>türelim· (:in l>dt milhlm IM!tl.celer verebllir. Bu - Ucsta, a.tfederıı1n ..• Yuaıf, 
Aın a:::4e e uharebes~ . ~~en'z mu · ia:Vede Paın.ama kanalı üzerine bir bil.. nadm<la vUcudunu ne lekiJ.de tu 

e a m .nı ; .. cum yapılabilir. NeV?ork da buradan yordu 
harebes1 a'stemi üzerın_e müta e:ı ede_ kolayca hüeuma uğrıya.bilir. - Ha; bll!yoraun ti; birook 
Um __ . Bu takdirde Hitle~ muhakkak Anllilaı ad31anndan bir veya b!rk.a_ vanlar HeIBelecınin bu oyununa 
~~ı:~t'- mBuanevras~ı !8':!,,:V!: !· ~ınm Jop.li msele& de vardır. ka.ztanadını yetiştirip alabilirler ... 

ye...,..., ••· şaşı m . - Ritler, bu adal&rı Oirldi *e.tl ettiği kat; ruwl duracülarını, vücud 
nubf Amerlltaı:va asker ihracı ımrelilc g!bi işgal etm.ete muva!fa.!t olursa Ak_ atırlıtmı ve men\ezi. sCieUnı 
yapılacalı:tır. , jeniz4eki e'.bt kıymetli bir &se malik rafa algarne edeceklerini bil 

Daıt.a.rdan Brıerr.&tya. da Na.tal e 1930 otur. rinden müvazenelertni kaybed!p 
mU mesafe vardır. . Bazı mü~lara eöre Almaıı'la· lirler ... Yusuf, bunlan çok iYi 

Bu yol Pran61Z ve ltatyan tayyarecı_ ıtelect yas mvsimi iı;inde Birleşik A _ için vücudunu ne hasmının · 
teri tara.fınd&n yüzle~ crefa e.ı:ıJ.mış_ merl4ı:a.ya hücuma teşebb!ls edecektir. De de dikine tutmayıp soluna m 
tır. Natal. ttzerine ya.pılacak bir h1l. Unutmamak iea2> eder ti yaz mev_ tırmis bir vaziyet almıştı. Bu, oot 
eum iki netice verebilir: simi esnaı;ında AtlA.ntLk O"tyanusunun blr pehlivanın bllebı1eceti bir 

B!rinc28i Mihver U.tln Amerlbam. ırt.asında e&e'll rüzıı~lar Alman bom.. Yolcsa; Herselecl karşwnd& b 
da mühm bir Qs tesis ecı-ltileeektir. ba.l'dımıı.ıı ~lerı:ıi Amerka sa _ bir peh]iw.n olmuş olsay<lı 
Unutmama gerekt'r kt LA.tin Amerl. hillerine daha kolay s1lrecektlr. tere mtmı yere VW1Xltlft1ı. dil Sözün. aa!ıiye halkına, ıerekse Ed.1rn .... •ogu ar Tekırdag ftll'ab labrı'/uuı 

cemiyetlere fayda.h olmaiı tavsiye denbert e.9(t <H=Ji -aot!~ ~ v Telr.irda~ (l~u~ai) - TekirdL 
etmiı ve gerek parti ocaklanna. ge. etmdrted.l.r. ğmda te~ı ed~lm~t olan !arab fab. 

itam Alman ve İıtalyan propagandası Bu JIU2'41iU'ta.r ~esinde es&A;en r;(L Kara Ahmed işin en ince ta 
tara.tından adama!uilı t,ıenm'$tir. ratıı CıaQineler olan Alınan tayya _ anlamıştı. Her n1!dense: ustası 

...,...,,._ ha-n kurumu ve kızı)y cemi. Ba.lam1ıa.tdaa alman hnherl~ elh"e r~~ı yenı .teaı~a!tle faalıyete geç.. 
etine Lalkın --lımJ ını arttı oralan!a daı lfıddetı4 ııotultlann h millir. Fabrılta ılave olunan tesisat 

TaJ.u ar r. sürmeite old* w kal' y. sayeein<fe evvelki istihealatınLD ik! 
!undutu .ıınla$ılmakt.adIT. misli tan.b (:tkarabilecektir. 

tlnıc!si: Bir~ Amer1Jı:a ~iz vr releri ea.atte 25 ıı:aometrellk munzam Hergeleci bu oyunu lrendlstne g 
haıva. kuvwtler'..!Wı müh'm blr kıSJl" ;;r ııüra.t elde edebneceltlerdlr. mem!ştl. 
oenubf Amerika.ya &'itmek için ~lt Bu tıcyyarelerln muhtemel yolu da El... Olabilirdi ya; gOn~ 
&ımerllta.yı teı'lredeeekttr. '!U olacütır. belki, çıratı d& kend1slne 
Pransanın kstf.raki veva ademi ~i DU&r • NevyorJt. Sta.venıer. pelıbvan olablllrdi. 

ralı:l ile merted Amrlk&da Kart.ln'~·;e *** 
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Telgrd, Telefon Ve Telsiz Bab • e 
PARiSTE BiR Dalaman çiftliğinde 8 bin 1 A~manların bir 1 ·ç ·v A <; tT c·~~ 

ALMAN SUBAYI bkA l k iddıasına karşı T~s llJ4WP®MtlA~ lrM'.ND~p 
ÖLDÜRÜLDÜ ma UID Ça Ş lf l aca ajansı ne diyor lf~M. t:: 1 - I:;_ 

Sovyet Rusya ile kı. ıöııderiıcn yardım kan gl'lınezse 

Alınan işgal idaresi 
Vahim tedbirler alıyor 

Ankara. 3 (Husual) - Bir rnüd miktarı 1200 ü bulacaktır. 
dette.nberi Muğlanın Dalnman çift. Adliye ve Ziraat Vekilleri mü"° 
liğinde mahk.Unılnr İçin yapılmak. tereken Dalaman çiftliğinin tam bir 
ta olan binaların inşasına devam o. d · evlet çıftliği haline getirilmesine 

-- ıunmaktadır. Bu İnşaat önümüzdeki Paıw; 3 <A.A) A '~"al ida gayret edeceklerdir.Ve hazırlayacak 

Molotof un 
oğlu yok 

Vof'ya ağır bir suretle sc.,.l'ı!ıll'cck o. 
Alma .. ya arasında ıursa Soneuer mıır:•ub ..r:ıcaırıanıır, 

J almz h:ır.ı de\ let adaml:ın ya'>i bir 
SUih Olabilir ffiİ? met·bum't' Son t r n inhıumına 

n 1 mcmnunlvetle şalıid .,ı~ıaruıı 8 • 

ı ~rede rıkan • Uerner Tngl'bl:ıt cıkça o;> k>mektcn 1'enıl.ıerL'li ml'm·t. 
:r • - mıuı ._ • Şubat ayı sonlarında b"tecektir. Bu . 
..:. h:ıllt:ı. hiumen aşa(lıdnkı UA:m nu müteakib 400 ki§ilik bir rnah. ları bır pr~nma göre Türkiyede MoSkova. 3 

etnı:şıır: ,_.,__ k f') · L "f 1 ... ·· d ·ı mevcud takrıben 8000 mahkumun bJd.lr~'Or: 

p.zetesi baş ,.ansınd'l Alm rıl:ırl:ı ı mektcdirler.n 
CA.A.) - Tass ajansı Ruslar_ aııa.:ında ayn bır h:ırı :raıımıı. Bu vazi.> ette Anglo. 'akson till'1lli • 

nın mümkun olup ohı.mıvacagım ı-crı... nin (')'an diri dar.ııı bazı cer y.mlan 
den r;~iş. bu arada ela multcfik da hatırla.tank bu Alemi l\Jilıtttdl'.n 
olmalarına rağmen Jnglll:ılcrll' Ru.,lar çr.klndiren sebcble:rin orlııılan Juıldı • 
anısında k&rşıhkh inanç b•lunmadı • rılmalanna lmk!ın bulunma ı h.ıllmle 

«2/3 llk:kruıun gec"si onunMl bel • aı;urıı a ı csı ıou ç ı ge gon erı e. . . . 
dıye ~. ....m......... ıcınde "".at tda. cektir. Müteakib :>-,llarda bu teşki. bu çıftlıl:te toplu bır halde çahşt'IT'l Alınan :makamlanııın Eovyeı, esirle. 
1'esitı .,...._ ..,.;u .,., raıe yaptığı cok ç;Tldn muam le b;ı.k_ 

1n nôbetç 6I.hh ye subayın t.a. at daha çok genişletilerek mahkum ması mümkün olacaktrr. kında Sovyetler Birliğı har eıye koml. 
lxuıca ıle den ce b r c;u karo yapı:mışt..r sen M. Molotofun neşrett Al nota ü.. 

ı Evve-ıee de olduğu gbı pol:t'i b d - Al•nanlar o k va 1 L·ıbyadak·ı h~rekAt :zerme Hıt.ıe~er doğru vak'alara da. 
a <la 6lıkasd { Uermı bu amamı:;tır. 1 ..., - a. a n yaruı.n bu \'eS~anın mUletlerarası et_ 
'I'Cdhlşçi gnı,plannın Par!.s şe.hr· L kl\n ti:zıeırine yapmış olduğu tesiri a. 

ç~~ kl'ndiler.n gizr,yccck ve on'a:·a Y3 25 kilnm1tre Lc11 'ra ve Berlin~e znlt.mağn çalışıyorlar. Bunun için de ~ lhll\.r ve ~ !.asıcı maddeler tem n • 4,; J l . ı ı a U Alrnanlro-m bulduğu en iyl care Sovyet 
edecek şertkler olroığund 1 şüphe k J k 1 har~ halk komlscri M. Molotofun 
~Oktur. ya aştı r a is eri gi\ya ~ etmiş olduıt arını dd a ettik.. 
k D.:ılıa vahın tedb r'er alır.ak hıık_ len oğlunu b r yalanlıı.tı<.'ı olarak or_ 
~ m~ ed~ • ymı br emre (Baş tararı ı lurt sayfa.tla) <Bas tarafı ı iııcı ayfada) ta.ya sürmek o!muştur. Bu ıs ıç!n Gf'6.. 
'-'1ll &;11ğula:' maddPler:n tatb;t!n bütün istikametler uzunluğunca t Afrika meydan muharebesine d · t.aıPoYa satılmış br :n.dam bulan lLt.. ~onun op aır lerc!~er şu şek lde b r tomc<tya. oYIUL-

1 _ On '-'ed d 
1 

i ,..e,, lanan külliyetli miktarda Almnn haberleri, heyecanla bekledlgvini -ıft-4•~ n-... •- lan bu a 
r U:ıCll ...:;.. ve a res "' - l . . "d d h f 1 f k d m_ ...... : ~= me'VZUil o -
~ de bu:Unan b!l' m lokantalar kuvvet erı gıtgı e a a nz a aa. yazma ta ır dam Ahnan!ar taratından gazetec!lere 

~.n r efı ne 'Jer eri ve tıyatro. ı Uyct göstermeğe baılamı lar ·vıe İngiJixkrin zaybtı M . .Molotofun oğlu dive taltdlm edil. 
r saat ıtı.30 da &tApanacaktır. ve Mojnisk ve Maloyarasla' ctz is.. Ben.in, a <A.A.} - Alman gazete_ m~. o da Molotofun nota.sında z:kre. 

s 2 - Soka rda m~·danlnrd&. ve tikametlerindc bir taarruza geçm"ş.. leri, Soyyetıer Bırl ğlndc vazyetin g.t_ dı1Pn hAd6e>leri reddetmcğe yanı ka_ 
~..,.vu ha m ~eE\lle mahsus d ğe!" ]erdir. Bu kesimde, piyade yardımL Ukç.e tenaıaşmarte. olduAunu mfiGahe.. ranın beyaz olduğun ı isbnta ~şlamış 

et"<ie ~ 7 den sab: h ~ıt 
1 

b'" ük h.. b de ve Lıbyada hAdselerın İngilız er ve Hitlerellain SovyC'~ hıırb n rler!ne 
5 e kadar do'aşmtt~ mM1e<!ilmi•tl .• le Alman a~ın uy ucum ar.a ~ lehinde cereyan et:nlcd!ğaıı k.ayd~t karşı i:lUZU gib. mu:ımrlc etti'k'erJn 

\~şlden \Prill'n m li m:ıt larındnn murekkeb kollnr, ılerı st.L meoktedırler. İngILzler Libyada h s:ıo: &ayJcm;ştlr. Bu derece ıttıHlnç, blr ko. 
Vı..'h.. 

3 
Alm 

0 
rülmüstür &Z z:ı.yt..akı. u :r-...ma!t'a.clJr'ar mroya tert'b ederken Hıt.ıere.ler ya.L 

...... &,)', fA A > - P6.l"s'ekı a · d. k' ' blr nokta ı ~ib r alma ışlardır !Şgaı kuV?e 1 k ı..u erru von Mo koıva radyosu ıyor ı: Voolki5oher B.."'Olaoht.er caze~ nız Y a a m • 
StUQltpnage• e~U om~ ~a~~e b'r t&. Mos.ko,·a ırmait yanındaki dar MihV<er lkuvvetl~rı.nln şimdiye kadar O ki o da Molotofun hiçb r zaksim!l.11 oğlu 
~~ n g . • . • d"" .. · k b'nden f.ru2:ln t:l l" aldıklarını dört ı o1m;KJ'lğıdır. Bu gl.bl becer zce mn_ 
v~ uğramıştır. Şaıi> ~La. y nu c - hır kcsım.de ıkı uşman tume~l uv • ~- nmTelanı b:ış vumuılan için Hitlcrci. 

l"Uıda M €L'llta bu..varı:ıdJ b r su!Ja.Y vetti bir hücum arabası kolıle be. e1.! g22en7~nn eSır dUştüitUntı, BH lerJ.11 işlerinm hel'ha1de pek lena git_ 
~ .. , . , . . k . 1 d ' .....,.... ~'l'are ve s:ı.yıs13 top 1ğt1_ 
l3u hAd kurşunu ile öldıırU mUş tır. raber, taarruza ıctlra etmiş er ır. n:ım \'eY.a Uıhrlb olundu~un•ı hatır mesı lAzım gclmektedlT. 
l'ap, .&E'Ye &?d teb. ğ h ~ r tev~a.· Aksama doğı-u dfünnan, büyiik yol la't.mattadrr. -
d::ıı Ull:ıadıtını b 'd ım '"'1 r. Su kas_ ü:zerindeki bir kasabayı İşgale mu. Mihver kaynakların:\ ıöre 
~.-~lduITTı mahallede gezme 1 

Bir Alman tayyaresi 
Birostol kanalına indi :-.n ~ t <Ltllm~ r. Dah"l. c ddf vaffak '? m~t~r.. . .. Mihver ~ Larından gelen hnbcr. 

~ler 4l tnacaiı d:ı. bild rılmekted r . Mojaısk ıstıbmetınJe, du!lllan ıere göre Mhver kuvvetıerı L!Jmıda. 

.. "Of· 1,, ye gore: 

''J aponya 
harekete 

hücum arabaları. «K» kasabasına İngil.Zlerden büyük miktarda. esir al_ Londra. 3 (A.A.) - Fena rliyet 
kadar hatlanmıza girmeğe muvaf- :rmşlar ve Mwr hududuna k1ldar bütün prtları neticesinde Bristol kanalı. 
fak olmU:'!larsa da kıfalrım1z, 3 ka- ı;ahil kısmı yeniden M hverln eline ru Manş denizi sanan bh Alman 
sabayı grori almı!llardır. O zaman. geQm!şti:r. CR.Myo gautesı> tayyarecisi, bir lngiliz hava mey. 

dsnberi vaziyet fenalaşmı!lur. sı• dney danına ıinmi§'tir. Tayyare yere indi. 
Rostofta Almanların zayiata ği sırada İngiliz 73rhlı nrabalan ta.. 

Pravda'nın muhabiri diyor ki: 

ge~ İ 8 Cenub cephesinde Sovyet 'kıf ala.. Tm Y rı ıxı.niğe yakalanan düşmanı taki... 

kru vazörii =~t;n takib ve tayyareci esir edil 

nasıl battı? lhtikArla mucade'e 
arttlrı l ıyor 

11ıu·· temayı·ı b~ devam etmektedirler. 
'7 Henüz noksan malumata göre; 

tıoı ileri siirmüş. bir banş ihtimalinin n1ewud .olup ol 
Bu fikir isvlçre b:lsınmr.1 öledenbe. madı~ nokta!IJ lnce!eıımlyc dt"tcrlİ 

rl üzerinde dunuıık bl'11rtt.i 1 bir diı. olsa bile bu gnzıo~ hu hııh"'e tlokun 
şünoedir. Bu basının kHna:ıtine göre, mıyara& yalnız Rusya ile Almanva il; 

Alman _ Rus anla mnııı anormııl bir ııyrı bir sıılhün lıa.hı-3 gelip gl'leml 
ani~. yekdlğerini S&\'nıivf'n, vecdini araştırıyor ve ıli.ror ki: • 
mnfaatlert )'ekditerlnlnl.fnc D> kın o. 
fan taraflar a.rasında hın:w.i h defter 
cüdülerek yapılmışt.ı, il zorda )tini. 
dL lngiliz _ Rus anlaşma ı da a)"llen 
bu ~Jdedlr. İngUl.erc Rusyanın tanı 
bir zafer kazanarak halat !.lskmini 
bölün A..nıpaşa 7a ma':lını istemes, 
Alma.oyanın klVŞl l:OJ maJch cucluk 
~ktfti, derecesi 7<'nl anl.lsıl.m ınuaz.. 
um Rus kuvvetine İn<rillereulıı :buyuk 
bir Avrupa dnleU ordu ·o a)ar11ıa gcL 
mcslne ihtimal bulunm.ııdıl:ı kendi 
ba~cltilinin söylerlnde brJirtilmls olan 
orta çapta ordusu ile karşı koramı -
yac:ıgım bilir. Rusvav.ı gl'lincr.. 25 
yıldanberi aleylılnde durmadan atcs 
püskürttüğü ina-iltereye karşı o da e. 
sas ~nslbleri icabı clüşmanclır, ı•u 
iki dcvlı:U şimdi elele vermiş cörU • 
yorsak bu, muvakkat hlr va:ı:l)'ctin ne. 
tıcesldir, erreç sona erecektir. 

isviçl"f' basınının aylardanbr.ri mil. 
clalaa etmekte oldutu bu 1:örü,ün 
dol!nıluğıı, yahud yanlı hıtı ve bugün 
ş:ıhld oldutumm Ta:ıİJf:lin l'bebleri 
117.el'inde tncf'lemeler yllpm·ının f.tnt ı 

detfldtr, yalnrı !\emer T.n~bl.at ~u. 
tt'Sfnln bu bah~ mnna rbf'lile kaydet. 
tjfi bir cümle 't'lU'dır kl ıllkkatc alın. 
mıya delfrlhllr. Bu ı;azete y~ de • 
mfş: 

- cLondra ve Vaşinrtonnn rıüfuila 
mahfellerinde mevcnd lran:ıat f11cbıT 

Tebliğlere göre 
Libyada vaziyet 

[Baş &arafı 1 bel sayfada] 

- «Sbyleııdlğinc :rure l\Tosko\a elin. 
<ll' kalan muazmm 'onrııklar iızcrlndc 
Sovyet ot-Oritesı baki knlmak $3ri11e 
d ha şlmdidc-n sulh ımz ı:\mıva razı. 

dır. Fa.kat Almanyanm komuıılzmi im. 
ha etmekta. vazıeçecctl ~k .. üphe. 
lldlr.• 

Cümlenin son Cııtrasuıda jS\l.çrell 
meslekda ımınn haklı olduğu n~ıkir • 
dır. Almanya için lcomünlzıni orta.. 
dan ka.Jdınnıya ça.b<;mak bir oli.ım dl. 
rim ml'Sf'lesl olmuştur, ya 1ıuna mu • 
nffak olacak, yahud da kendi~ mu'b. 
tclü u.ruretlıcrin neticaıi olnr:ı'k 115'1 
iskmedltl bir yolun yolru!ı>u olacakhr. 
fakat So,•vtpJerin bugün c'krinde 
kalan fopraklarla lkt111 l'dPrrk. Jıu 
topraklarclıl hııvat cils•cm1eıini id:une 
etmt>)i yetişir ba~I< ayrı b:r bant 
J'llpmıva TaV olabllel'eklerlal li3nmı • 
:rorm. Rusyanın iç .nl'mlC'Mtt" bir cö. 
kuntu olmasından korktuı:n iri, h:ırb 
L<iemeditl iddiası beş yıl encl'd za • 
ma.nlann kanaathdl. bunin O\')'Ct 

Rns,·anm komünizmi bütün mr.mle • 
kette iman haline ~Urmls oldu o sa. 
bit olmuştur, iç kunelinıı r1a7anan 
bu memleket görürorm ki, daha uaun 
mUddl't saTaŞa 4levam ~l'l>ile<-ek va. 
nyettedlr, ayn lir b"lrış bundan do. 
la)"'I mümltün detfldlr. 

** 

ı1İnl'oıty<>, 3 (AA.) - Ofi: Va.. Rostof civnnnda cereyan eden mu- Atman muavin kruvazö-

Alman yanın 
Fransadan 
istedikleri 

la:rııRlonun, Japonyanın zayıf nokta. harcbelerde, Almanlar 21.000 le. d 286 k" . k \ ld [Bas tarafı ı lncl sayfada] şeye teşebbüs ettiği anlaşılan bir kü.. 
bile nı b~l~esine ve halihazırda tat. lef at ve ya~lı verm· şlerdir. rUn en iŞi Ur U U alahlı vekiller geniı izahat vermit- çllk gemi limana ginn~e muvn!fak o. Londra, 3 (A.A) - Afi: o 
Yu tttigı iktı&3di tazyilcin Tokyo.o M~..aya 36 kllametre lerclir. lamadan Uıpçu ~\mizlc tardedll.. holm' d~ Ekspres gazet bildi. 
cıl/~la getirebilecek kafi bir nusur Mo4ova böleminln hcıınen her nok. Melbum, 3 (AA) - Haber ve Bugünkü toplantıda bilhaaaa zL m~ bölgelerden Mısıra esirler gel_ rildiğin.t:. göre, Atlantik 
Ja~~irlıııu takd" r etmesine rağffi1:n, tatiIDda IX'9c şiıc1d"11 muh:ırcbele!' oL rildiğine göre. Konnoran isimli AL raai meseleler mevzuu bahecdilmiı meğe devam edqor. Gelenler arasın.. ve Manş sahili müstesna olmak 
it. ~nya, elyevm Pasifikte Ameri. ma1ttadır. Atma.nlal' muhte!.f istika. man korsan gemisi kazazedelerini ve komisyon Ziraat Vekili Muhlis da Alma.nlarm Afrlb tıt'ası kurma.. üzere bütün Fransayı Alzas Loreni 

a dona k · clık metlerde 'M06kov a yaklıı$IYOTW". Al. hamil iki tekne Gıubi Avuatralya.. Erk.meni dinkmi~ir. )'lll8. memul:> yilıla;dt rillbeL bir 6übaY ve daha birkaç atrat.ejik noktayı 
tittilt nmaaına al'fl, lf uza ça ma.n tıt'.ala...""!nın .şehre 2S kilometreye da Camarvon'a' "'""'rmJşur. Kazaz.e- ft?'dn' d ,_~ _ı· M"h k ._ 

1
• 'Çc a:zalacak bazı üstünlüklere k da ldultla b!ldı:rı1!y r ... Kamında yapılacak tadiler mü.. • • tabliye e eceıuer.aır. l ver •Y-

"'" 1 ı_ 1 
a r Yanaşruş o n o . _ıel K · 19 So · d ~iz ka.ra lunvetıerim!ze kl l bu •-·-' -. o ""'ası h l:ııı"• 11u··ratle Larc- o er, onnoran in nt,.=ın e na_....ı. _tı'le de komı' ..vonun u""z.erın· de . na arından a tınan marumata 

.. ete g ... ~ ase ıe, "Id" .. Aynca Mos'rova:ım t.Am ş'"malinden s·d L •• ·ı uh b...,.. &eUC VJ tesirli ya.rdımlaroa bulunmaAa devam d b k Alın 1 b'" .. 
eçrnegc mütcrnayı ır. ha.Mket a>-'""-t ,_ Al anlan <>h ı ney "'ruvazorı e m are eye tu. durduğu bazı esaslara dair ve ez.. . göre, bun an aş a an ar utun o·· C4.IW=. e o .... n m n ş - v 'lk 1 od l .. ed,yorlar. F . l . . b b k k.. 

- ıg~r taraftan petrol mevcud- re çok :vakwşttklarma dair mevsuk tıı~tugunu, ı sa v a, ruvazore, cümle ihtikarla mücadele tedbirleri ElMem ve Skli Rezeg bölgelerinde.. ra.slz esır erJnl aer est ıra aca 
d 'rı.n~n azalamaa; Japonyayı, iten- haberlıer ·d'e ge1m:ştir. Ş'md! Moslrovn doğrudan doğruya bir isabet kay. etrafında hükumetin noktai rıazen- ki düşman tnıpluluıkle.rı muvatttıkiyeUe lar ve franmz donanmasının Alman 
l 1'1rıc kartı vaz.İ):et alınmasını bek. batıdan ve $tmalinden tehdide maruz dettiğini aöylcmiılerclir. nı Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen bombalamn~r. yaya t~lim edilmesi ve Almanlann 
,"~ctnİYeeek bir duruma getirmek. bulunmaktadır. Sidney, batmak üz.ere buhınmasl iz.ah etmiştir. Atman tebllil Fnnaız müstemlekelerinde is~edik. 
c ir. l)'.~ terart&n vı.,;cıen alman b:r t.e' na rağmen mukabele etmİt. Kormo. Öğ nd""'' .. T' V kT Be:rlln. 3 CA.A.) - Alman tebUii: lcrl ıibi hareket edebilmeleri tar. 

) 
B.rle·•k Amerika, asag"' da ki şo.rL gra!a göre Moslrova cmubund:ı Tula.. ran'ı alevler içinde bırakmışur. b .

1
reahl ıgıme gore JI .ıcahr"~kt ~ e t~ 1 Şimall A1Tikada, Tobrukun cenub tile inal m•raiları günde 1 miL 

a....... v nın d x.. • ..._,.,1•-.. hareket eden Al S "ld 320 k.l f u •· z. arJ arasJnaa u .ume. ı.n .. ~,._,.,unda t:ıl'Pfılan ve Yeni Zelan_ ono 000 lı"radan 300.000 l"ıra. 
d 

... , kabulünü taahhüd ettiği tak. o'"" ~ muen - ahı en 1 ometre mesa e.. k b 1 d k d 1 k .....,ti..., ...,... yon ov l•d nı.a.nım- Oka -hrinc yakln ve Mosko d A 1 b h . . 'd b" atı ır zaruret oma ı ça ıım ı ı da.lı bir tnmenln ldlll! kuvvetini ıeş_ :_..ı· .; ___ .k. 
rn ' ... ~ Japonya ile hır uzlaşma yap_ va.ya 200 ~etre mesa.fedı? R za~ e, k vustra ya emlsa r~yesı~~.t ~ .. •r gıda maddelerinden hiçbirinin aa.. kil edetı 1ngil z llruvvet?erl, ksnıen im.. ya UKJlrlscçc __ u_r_ • .o----

llga haztrdu: şahTiıı g!:mı ş\erdir Almanlar bu şeh can urtaran g 1 goru muştur. tışını vesikaya tabi tutmağa taraftar ha, kısmen de esir edilml$tlr. 11 .. 
1 - Japonya, h·r ne olursa ol ri ald~lanM darr .henOz br :oeY stty: Denb.den iki Alman Sall, bir fngi. olmadığını tebarüz cttirmiı Tc ta- itaıJa.n tebliti Amerikanın mi 1 

atı~rı bitaraflığını muhafaza edecek. k:ımediklerlne g6ııe l>u haben ihtiyat liz salı ve bir Alman ccşedi de çı- kib için tqkili Parti Grupuna arzu Rom&. 3 <A.A.> - ltaıyaıı ordulan mu""dafaasına tahsis 
r. kaydile teiMdti etma IAzımdır. karılmıştır. 2 7 Sontcşrinde diğer edilen ihtisas mahkemelerinin tet- umumi karargAhının 549 nUin81'8.lı 

2 1 H d F ı Rh:anın F.llJt.mdan sonrn Moskova. bir Alman teknesi görülmüş ve için kil sureti ve aalhiyetleri hakkında teb~: t--ft1.1h~ edı.len para ·. 68 
S inaa-pu n stadn e emengi ''e ceıı;41eslnd~ G.'7 yüz b.n k şll&: Rus de bulunan kaz.azedeler alın~· h"·k• · G il ih Marıınarikada, h&vanın ~·• 
kaldırac:k~:.erın e yapt ğı tehdidi as'ker!n'n mUkaddeTa.tı b~··adaki h..ue. Araştırmalar, biÇbir netice verme- u um;tın r~un arzu.una t .a- mtmen mevzii muharebeler devam et.. milyar dolar 

tet eme Oebf6 IlltA"Zuıı o.UYor d.-mck_ den beş gün daıha devam etmiştir. 'lr.a amade oldugunu ifade eylemi .. mlştir 
3 - Bir Japon k t 

1 
.. k k tir 1 k d • d"I · tir. Komiıyon Vekillerin İftirakile Tob:_~ta. ,.__,,u faalıYeti olmuş :re 

. on ro u urma. . la ta-.Aınd buralnrdn b'r 286 Aman azaz.c e esli e ı mşı_- dah k .. ....,. ·~ -Uretıle p ifik k" d RU3 r .. .,.. a ·• ' d b yann bir toplantı a yapara go- ileri mtitrezeler ha.rekO.:. yapmışlardır. 
~-n . . as tc 1 evletler müva- 1 , .... ,... ......... ft m""'a"emet mümk'l""e tir. Bunlardan üçü, tekneler en ı. l in d d _,_ • "-~ csı b mUl.:.u'I;"~ ~... '"" • • ·~ rlişne er e evam e ece.dır. Meıttez t>ölgeQnde bir.kaç müsademe 
· 

4 
nı 8ozmıyacaktır, de ~ ordulennı vP 5 mil'Yonlult rinde ölmüştür. • -o olm~. d'üşman vasıt.:ı.sı tahrtb edJ.. 

i . k- u taahhüdün tam tatbiki MoSkova halkın• t;akvlyc eden Moskf) Kormoran'ın süvarisi bır Avus.. İ N k •- bir 
Çin U\ ti" '1 ' '-• 1 Al l f d d ' d ZmJ•rde aml mlş, tayyare brşıkoyına ·ı.uPÇ\lSU B 'e ı garnntı er verecektır. va. _ Kuytb d de<tn••.,.o ıınun msn '\T trnlya gemisi tara ın an eniz en İngiliz ~ad dtlşUrmüştllr. , 

Pr u maddeler, anlaşmanın asgari t:mı.fından kes-1mcs' milmktınc!U,.. çıkarılın ııtır Kemalin yıldÖnÜmÜ Sollum oeııtımnde dlişmnn, Bar.ida 
ograınını teşkil etmektedir. (Radvo gazatl's!' S'dnev !\1orning Hernld gazete- tstihklm ~e top e.te.şi açmıştır. 

vaşUıcton.. 3 <AA.> - Parlamento 
tabsisat mctımeni. mllll müdafaanın 
r.ıya.d.eleştirilmeslne ve 1nailtere tı.e 
RU&7& için tank ve t.Qı> imaline tahsis 
edilecek 8 mibW krediyi tasvib et. 
~r. Bu son mi'kt&r 1940 Mayısın. 
dıanberi milli müda.faa için kabul ed1.. 
len ıkrediler:in yeıtCUıunu 68 mJyar do. 
lam iblU etmektedir. 

D 
Alman ltaşkumandanı eP.nub ceplıt' ine sinin Ca~navon' daki muhabirine gö lzmir, 3 (A.A.) - Namık Ke- Bat.a.rYalarla mukabele edilmlşt!r. 

eniza~b sınıfı men- ıftmb re. Ahnan kazazedeler, Norveç ban. mal'in ölümünün yıl<lönümü müna- -.-;İIİIİIİİİİmİIİİİİİİİİmİİİİİİmmmmmmmİİİİmmmmmmmmmmmmmsilililmmİİsssssssssİİ\ 
b 

Londnı. 3 <A.A.) - RoYta: drah Kormoran gemisinin, Sidney' e aebetile dün akşam Halkevinde bir .ıııı 
SU )arına Verilecek As!teı1 mehe.ffi. ~..,al Tımoçenlto. 500 metreden daha fazla yaklaştı. toplantı yapılmıstır. z } nun Rostovun batı ııa doğru de,·~rnJı ğını ve ilk salvoda Sidney·İn büyük Gazeteler büyük vatanperver a. 

atn ar hakkındaki ileri lwr~ . l.n A1m;ın!an grtti:">çe toplarr'm susturduğunu söylemişler- irin hayatına, eserlerine dııir tafsi-
a.rt.:ııı ~.r end'.fSIOYe d d'rdiltUrlı kay. 
detmektedir. Bu endiş"nın mevcudi. dir. latlı sütunlar ayırmışlard1r. • pro1e 

lll!~ 3 <HUS\l&) - Denizaltı SL 
~ ~lanna verılecek zamlar ve 
~~ hakkındaki kanunun haz1 
buhtn~m d ğişUrilmcs.ne mütedair 
Clltn kanun projesi alft.ltıı.dar en_ 
f>'.lıe enlerden geçerek Meclis ruzname_ 
~nııştır. 

J::>azar Ola 

~·i, Alman b3Şkomur.anı Maresal Von Az sonra Kormoran, kruvazörün 
BraushitS'bı Ukrayna crphesint' ha. hafif topları tarafından atılan mer
re'!ı:et etmie olmM:le ıie snbittlr. Mare. milerle yaralanmıştır. Gemide yan
şııl, Hltlerln umumt karıırg~ından gın çıkmış ve mürr.ttebat gemivi ter 
tayyare lle aYTl"ınıstır. ke mecbur olmuştur. Sidney de or. 

Hitler. mukaı>'l Rus taarruzunu tev. d 
ki! iç!cı mattıSale b zaat emir ve tali. ta yerinden ve pupnsın an tutuşmu 
mat ı.-ennstir. vanıyordu ve az sonra da gözdron 

knybolmuştur. 
.;_---o----

Hindiçinideki Japon 
askerleri hakkında 
Vişi ne aiyor ? 

Vıehy, 3 CA.A.) - Hın:1ı Cmdek 
Ja.Pon kıt'a.la ının VichY tarafından 
muvafakat cd len sa9 yı llS ıgı h.1.ı.. 

,, 
1 

Büyük rağbet üzerine 

İkinci hafta bugün başlıyor 

PERİ KIZI 
Nilif erle Damiraym Aşkı 

aya. dar bir eoneb gJ.z•tec taraıın.. DEANNA DU B N 

Günlerdenberi İstanbul bir ael halinde LALE· ye akıyor.. Çünkü: 
Renklerinin güz.elliği, mevzuunun azameti, aşkın ku~retıle aene.. 

~İn ilk süper Filmi olan tamamen ren'kh 

VAHŞİ AŞK'ı 
gösteriyor. 

LALE Sİ 
Dünün ... Bugünün •.. Yarının ... En güzel filmi olan ... 

Bu şah .. seri bır HAFTA DAHA GOS TERECEGINI 
Bütün lstanbula müjdeler ...•.• 

EMASI 

Şaheserlerinden birL .. 

KliiıN YARA ·rıMt. kında Ruzvelt:.n ilen s ırdC.liıl müt,alP. ~ 
druı ısonıüı.n suale :Pran~ıı hilkQmeıı 

... Bir ıta.c!rln ardiye_ Hasan B y - Yn ne_ ~! :;:n;~~:"~u::~n JnPon 1 B A B A R { P '' G M A L i O N ) 
d t b it. cdllen 1 BERNARD SHAW'm eserinden: Ba.ş Rollerde: • 

sinde ,.,1 sandık çt1rük rede bulunsunlar ı~U- k:uvveUerl anlaşma a es R E 5 M 1 G E Ç 1 D 1 L E 8 L ~ E 8 0 w A R D _ w E N D Y il ı L L ı., R 
yorsun? Pastahanclerle &ı.y!dan br te'k k..şl fazl:ı. değıldır. Bu • 

yumurt:ı yakalanmış. bör ~"i dilkkt\.11Ları ka_ mesele metinde VchY llU~umet! nok. iL Filminde Aj\ .. .;.••••••••••••••••••••••••••-

ıt~ 1l&aan Bey guete. 
Ya~Jiına Göre •• 

Qüıük :nımurt-a'lı:ırın ar_ .. tai nazan.w mu.bafar:.ı. etmektedir. ... r 
~--------~~-dGede c _n_e?_· ----~----p_a_n_d_ı. ______________ ~~-------------------------------~~~_'._~~~~~~~~~~~~~-----------_;. 
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