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USA HA 

Şark cephesinde Alman 
karşı taarruzuı:ıun gittikçe 
şiddetlendiği . bildiriliyor 

Stalingrad ile Kalaç arasmda büyük bir 
meydan muharebesi cereyan ediyor 
Berlinde bütün Doğu cephesi 

Almanlar eline geçmekte 
boyunca teşebbüsün 
olduğu söyleniyor· 

Londraya göre 

Yunanistanda 
çetelerin 

sayısı arttı 
3 bin çetecinin 

faliyette bulunduğu 
tahmin e8iliyor 

Londra., 6 (A.A.) - Londı·aya 
gelen haberlere göre, Yunanlı.. 
bunda çetelerin sayısı gittikçe 
utınaktadrr. Bunların üçte biri
den fıa.zlaaı Giritte biiJunmakta
dır. 3.000 çetecinin faaliyette bu
hmd.uğu tahmin edilmektedtr. 
Mihveırciler, timali Afrika hadi
seleri dolay.aile hüküm s:iren ga. 
leyanı yahştırmak üzere Yuna
nistaınm iktuıaıdi vaz?yetini dü-

Stolmo1m, 7 (AA.) - Doiu Ru.br bw-ada 51 tank kaybet- de devam ettiği bildirilmektedir. zeltmeğe ça.lıfl!laktadırlar. 1tal-
cephelilnde Stallngrad ile Kalaç ara ~lıerdü-. /ngili:dere göre yan mahfillerinde timdi blhass.a 

--~--------~-

ıında büyük bir meydan muhare• Brimısk • Velikilukide muha- . Moıı.kova, 7 (A.A.) _ Royter ikıi memleketi birlettiren bağla-
besl oereyan dnıektedir. rebeler zayıftır. •Janşınm hususi' muhabiri Ha. rın şağlamhğmdan bahsedilmek. 

Ahnan kartı taarruzu ıid.detlen- Stıaılingradın tim&l batısında roıld K.ing billdiriyor: tedir. 
mektedir. Rusb.r toprak kıuançlarını kay- Stıalıitngraq önlıeırirule Rus ta-

Berlin membalarına gör• bet:m.İ§lerdir. Ya.lruz bir Alman aırıruzu ba.Jla.dığından yani 3 haf. 
. Berlıiın, 7 (A.A.) - Beynel- taıburu taraıfındialn işgal edilen tıaıdaınberi iillk defa olara.k Alman· 
milıeil haberler bürosunun bHdir- mevzilıer önünde 1000 Sovyet Ö- )lllMll ~ı taıaırruz için birkaç te
rliğine göre prk cephesinde Terekte t\Uü vardır. §elbbüs ha.rek.etiııı.de bulwtduklıaTı 
cereyan eden muharebelerde Rus- Voronejm fimaıl ha.tısında Rus- bd\'ııımıelktıeıl(.ır. A.lımanılıar, ıimdi, 
lardan 131 tankı 157 top ve 4000 laır yıeni bir tıaıarruza geçm:11erse Kafkıaıs fimaıl demiryolu boyun-
esir aınmıftır. de bi'r muvaffakıyet elde edeme- o~, Rostoftan takviye kıtaatı ge-1 

Berlin 
bildiriyor 
Rus taarruzunun 

hızı kınllyor 

idare İflerl teltfunu: 20203 

Tasarruf haftası 

Bütün o.kullarda 
yazı müsabakası 

yapılacak 
Müsabakalarda iyi derece .... alanlara MilH ekonomi ve 

artırma kurumu tarafından mükafat veri.ecek 
Önümüzdeki Cumartesi ı ı 

günü Ba§vekil Şükrü Sara
coğlunun bir nutku al! baş
layacak ola.n 13 üncü tasar
l'uf ve yerli mallar haftası· 
na aid hazırlıklar bith ilmek 
üzeredir. 

Milli Ekonomi ve Artı~
ma Kurumu haftaya aid bir 
program hazırlamı~tır. 

Bütün okullarda Cumarw 
teııi ·günü ilk derse girecek 
öğretmenler iktısa.d ve ta.11ar 
rufun ehemmiyeti, ekono
mik durumumuz hakkında 
konu§ma yapacaklar, tale
beye vazifeler '7erecekler
dir. 

ilk okullarda mü&ame-re
ler tertib olunıacak, ayrıca 
bütün okullarda yazı müsa-

bakası yapılacaktır. Bu mü
sabakalarda iyi cierere alan 
la:ra Milli Ekonomı ve Arl
brma Kurumu tarafından 

mükafat verilecektir. 
TasB:r.l"uf ve Yerli Mallar 

Haftası içinde Üniversite, 
Yüksek Ticaret ve İktııad 
okulunda toplantılar tertib 
edilecek, konferanslar veri
lecektir. Bütün halkevlerin. 
de de ayni 'ekilde toplantı
lar yapılacak, muhtelif ha· 
tibler hitabelerde buluna
oalcılardır. 

Hafta .içnde Aukara rad 
yosunda vekiUerimiz ve Mil 
li Ekonomi ve Artbrma Ku
rumu ba~kanı tarafandan 
konu~malar yapılacaktır. 

Sof yamn bütün mahallelerinde 
baskmlar yapıldı, evler arandı StıaJıingra.dda muh·arebeler de- den ilk menilerine süı-übr~- t'll"IDE1k iıç.iın vaJcit bulmuşlardır. 

vam etmeıktedir. Sovyet askerle- lerdir. Dün, ikıi gün za.l'fında ikrnd defa 
ı-inin cesedleri tam manasü.e bir Kafka-s.yula Ordzonrkidzede olıaıııaık yeni gelmi~ bulunan Al
dağ halini aılını~tar. l\.Jütean:ız Ruslar gerılıl~ize dü~ek iste· ~::n~ ve mot~lü piyadesi; 
fazlıa m 'ktard.a s:iılS.h kaybetnıı§- miflerdir. Birçok muharebe kuv· lingııad ~kaı:la;ı uzeı-nde-, Sta. 
tir Esiırleıin sayısı çok yüksek- vetleri çevı"ihniış ve tamanıile im- d-11...: !iL~ep eaı~~ ckenub batısın- Alman - Rus . . k b dl"l • • ıMJLW '.ıwcırı mevzwe:re arşı yıapılan y ı k 
t•r Askerlerinin ına.nevıyatı J• a e 'ı DJlttir. fidd ff kaır ta 1 u··z erce omun·ıst tevkı'f ~dı'ldı· 
rıhnı .. tır Büyük miktarda barb malze- 'Jaırd err :ı F-"-'ıt harruz ara a.tılmı§- t b} • "" 1 • 

.. • • ·- • _: _ı:ı-:. • • aı.ııo.«' er şeye rağmen e ıg erı 
R • bölgesinde Ruslar mu ha- mesı ıgtıınıam eo.ııuu~tı.r. ka.rn 1ıaarru 1aır • t . _ Jev h' ' B"t.. d ·u cephesi boyunca ... z gerı a umıı ve S f re~ye tank ve topçu •maye&on- ;:..~ A;'!.., k ı'ah. r d- ;noaınca ka}'>bla•a uğra. · B<rlla 6 (A.A.) - Alman o•- o ya, 6 (A.A.) - Dün geee, , re şehrin bütün mahallelerinde 

de taze )<uvvetl ... oünnilşlerdh-..... .,j;'.,ı;r. ' ""'" e ıne blm~,ıw. Bu _ka,..blar a:..Om g..; duları ~qkwnandanlığı tebllğh Sof!ada m~va.kkat ."!!':"iyetle f~v ~·k .. ı..- yapılm•§br. Şehrln bü· 
Münferid boa• Ru• tanklrn geçm t ._. •ailolt, 2000 t bulmuştu. Dü•man Ş..ıd IWkuyada ve Terek böl- kolade vazoyet .hah uan ed•luuş.. tun halla tetkikten •eçirilmic. e 

k 
Sovyet teblıgı • " · d ti R d il d' - 1 "' " v Alman mevzilerinin bir no • ..,.,., zamanda, büyük miktarda gesm • Sovyet taattuzl.,.ı yakı,.dan r. a yo • v_e. •g•r va.,ta ar: aratbrmalar, ookak ookak ve ev 

tasına girmeğe muvaffak Lond~, 7 (A.A.) -. Mosko: top ve ha'Van. topu ka.yb~tmİll;l'. ve kıst?en göğüs göğüse yapılan la h.a.lkı~ e~lerım terket~cme.s.ı ev yapılmıtbr. 500 kadar komü-
, __ ~y ~ de bunla t' vada dün gece n~redılen resmı Bu mıa.IJzemeırnn le.ayıbı dü•maınan mukabıl taarru2lar ı~ri püskürtül emrı verılmıf ve yalnız poh .. lerın . t l'd . l k OllDUl!lı8r _Lı'~d ,_ St ı· d ı.._ • ' .. • ,. h A • • d · . h . ,_. nıs ı erı o ara tanınmı• bulu rın be ı Alınon ......... ....,fondan te~ •g • ,...._ ve a mgra • -•ırun b..- halde geri çekilditini mUfliü'. a;,.ı..ç tank ı.hdb edllmlı. "'"" mu..,. ea•n• ••• ~•moe- r t f d • -· r edilınlı veya yakılnıı""· ,.,:_ •• ,.,,.,n ...diri i•t'kametl~- ................ ektedir. 1600 den fu1a.,;,. alınmı"" Al • ter ookağa ç•kabilmişW-. Bu e .. a- "'."° ve ~·." ar••• an "'"'""" ya mı a ' ' ...,.,.-~ çoktan ..,...ı. ..,.,,ıi). 

1 
• da ordu müfre>elerl ookaklaro b..,.ok kit• de vardor. Bulgariala· 

·ı ·ı· 1 "T nusta Fı·ıpı·s rad çen avcılarımız diifm•n·;~;:e:ı:; kontrolu altında bulundurmuş· na bi~ uçaktan '?ara,ü~~e.atlamak ngı iZ er: u Mı·ııı Rel yo """ kayıblar venıınru,t.. ve 12 tur. Şe_h'r. i~IDde telefon oervi•i '':'"~t>le gelen btt komun'..ıin. te~-., , layyare dü,ürm;qı.,..ı;, de kesilm.,tir. k•fi eonu,.da atea teab eddm'f 

h h a
A kı· m ı·yetı• f ah rı kala rı na b'u' y·u· k Volg~ ile Don arası~da muhtelif Öğrenildğine göre, bu fevka . ve bu komünist başından ağır nu-ava , ı<l<llle.-de ~;,af eden ça'P•flll.alar !Ad~ vaziyet ~·!km ~evam• ~üd; "!'"~ yar~lanm'!~"· B~ komüni•-

d 
Mühendisler Birliğinin bir hava akını esnasında bır Sovyet tnburu yok e. detınce, komunıstlerı, yahudılerı tı gızlennş olaın unverıı ıle talebesi mi h ve r e 1 in e il bir heyetİnİ kabul (Devam• 3 Uncü ••>loda) ve şüpheli unsurlaro bulmak \\ze· de t~lrif edilmi.th-. 

1 
buyurdular Londra, 7 (A.A.) - İngiliz ha- Parıı· v·ııaA yet kongreler·ı 

dl
.yOf 3f ...... ıa. va nazırlığının tebliği: M. Beneşa göre 

Ankara, 6 - Bugün ..... ,.... Dün öğleden sonra hafif bomba 
" --d 7 (AA ) Gaıeteler nan Mühendisler Birliği sene-

T 
~ ra, . · • A-l 1 ın e- lik ko .. ~inln tazJlm b'islerini Milli uçaJdlarından mürekkeb tıefkiller f f 

unusta Cedeıda'nın man ar :-o· -- A. •. H! Ua.nd d El d • s • d • line geçmİJ olmasını roubteınel gö- 'Şefiınıze iblağ ~ıh~k uzelr~ .ayrıl- .o a a n hoven~ bulunan QVQŞ Şlm 1 Ankara, 6 (A.A.) - Bugünlileri sürülen dilekler tesbit edil-
rüyorlar. Bu gazetelere göre bugün !D'llf olan r~et cı;ı :b u;-re ~~ ta. Fi11~s ra~yo fabrikalarına taarruz k 1 aldığımız telg'l"Aflar, Burdur Es- mi§tir. 
iç· h hak!iıniyetl Almanlarda- rafınıclan, p rom a u on u arı Si etmiılel'dır. at ... savas ki.şehir, Tokat, Çorum ve Ba'hke · Kongreler çalışmalclrma son 
ın ava _ _ı ~LünleJ'lnde kabul edilmlı- · · ' -dır. l 

1 

r~aMi, 'Ilitr..Wc-'Lmiz heyete aı~atta bu.. . So=adan yapılan k,.if uçuıla<ı • ~ •. ~- H. Partisi vili.yet kongre- v'."."':.-rk'."'. M'IU Şef lnönü'ye ve Tıunusta bava meydan a~ı o!fn&• b:r; ~ birçok binaların yanmakta olduğu- f h • d• le-rmın topla.n-dığını bildirmekte- buyuklerımıze kartı bağhlık ve 
~a~I ~l~vercilere geÇl~i hıra h~:~ ı..;......ı....ıır. DU ve diğerlerine clildi h_,- v... sa asına gır ı,, d"': ~U toplant.'l~rda idare heyet- duygularono bir defa doha te)Ôd hak.imıyeh vermiştir. Bılh~ss. i 1 dirildiğini bildüm.ı.ledlr ler>nm geçen ,ı., yola ald çah•· eylemıl~ ve yeni ;dare heyellerl-
nua ve Bizert'de mihver bakım yet Almanlar Fransız Elndh et --" . 1ar il Mançester 6 (A.A) - D" ma raporları okunarak tc1.svih ~- le büyük kurultaya gidecek dele. ~--d B hal blı'incl ordunun va. • l• • b kt 1 OV' u-ı- savar top ı e M ' un l d l egleri.n de seçinılerini yapmı .. lar-
._11 ır. u -··~· amıra ını ıra 1 ar 1 1 b' t "daf .. , . b 1 ançester üniversitesinde söz aöyli- urunu~ ve e egeler lar~fından dır. . " 
zifesini güçleftlı,;eceıuır. d Y ar arza ıınu aa edHmq u u yen Çekoslo aky .. h .• B ----o--... - Cenevre, 7 (Radyo) - Vi§i en n ıord Si ·ı H U d halk v a cum urreısı e. haber alındığına gör<! Alınanlar ta- uf' u. vı o an a &na nes, Rusya, şhnal Afrika ile Pasifik- ,., ........................................ , ................ .. rafından tevkif edllınô, olan Aınl. fazla zayiat ve...ıı.memek için bu te ve lıalyadaki "'" duruma göre, f Ra.rb Okulun """'"}3 ..... 1 .... 8 ................ } ....... , 

,.1 de ı.aı.o.d• vı,ınin t .. ebbüslerl defa, alçak oevlyeden ve gündüzün .. v.,ın timdi kat'ı zofo ..ıı.... ; un yı 1 ; 
üz.,ine serbest bırakılmı.,ır. ...,ruz edlldl. rırm;, bulunduğundan ıüphe edii'~ ; mezun 1 a.r lDlD yıl dön Um Ü ~ Mareşal Antenes

koya bir suikasd 
yapılmış 

Zürich 6 ( A.A.) - Brlitanova: 
Roımanyadan alınan bir habere 

&'Öre, geçelerde Bükreşte askeri bir 
geçid. esnasında nıareıal Antone6-
lı:o'ya bir suikasd yapıhuıştır. Söy. 
lendiğlne göre, bir asker mare,ala 
atet etımif ve yaverini yaralaını,tır. 
Birkaç kifi tevkif edilmiştir. 

Yeni bir rontgen 
ziyası makinesi 

icad edildi 

Tunusta muharebe 
şiddetini arttırdı 

Almanlar T aburba çevresinde 1109 
esir, 40 top aldılar 

Fas radyosu Ced.eida-: M~teur - Tabur~a 
müsellesi içinde şıddetlı hır muharebenın 

cereyan ettiğini bildiriyor 

Hel.inki, 6 ( A.A.) - Profe-aöır Alvaır Vils.ka yeni bh· ~o'!t- Londro 6 (A.A.) _ Fas rad- reıbe cen;y~ ~ektedir. Cenub 
ken zı7a.sı makinesi icad etmıst:z:r. ~ k' yıının.da dıa., kıyı uthmetinde hareket e. 
Bu yeni maki:ne,resmi üç bududlu yosu: ~&%~ .,· :m 

1 
ya elen Fır.ansız ve Amerikan birlik -

o\aı<ak göstermekte ve bünyede d~ kıi. .• !eri yeni bir müstahkem ıuevzü 
ki --L-- . . ınevlciini taın Jedıeicla-Mı-teur-Teburba ınu - İlfg&l etmİf.lerdir. 
~·cı nsmm • _...n-:. ~ı... liddeıtll 'bit- D'uha - (Devamı 3 üncü aay/oda) 

ekt8Cllll". .--~ 

mernek gerekdiğlnl söyleıni.ştir. '\,,. ............. _,_______ -........................... .J 
Harb sonrası devresinin tanzimin •••• 

!1e~ ~ahseden M, Benes, ,öyle de • ı. 
m~lli: ·~ 

((Bir veya iki sene ıürmesl pek 
münıkün olan ırenlı bir 'dünya sulh 
konferansının mevzmınu teşkil ede
cek muhtelif mesele~rin hallini ge
c&t:ireıneyİz. Sovyet Rmıya, harb 
sonrasının tanziminde kendi payı -
na diifecek rolü tamanılle yapma • 
lıdır.» 

Framanın tekrar müttefiklerin 
yanında harbe gireceğini sanıyo • 
ruın.)) 

o 

Ahnanlar kendi yara. 
lılarına ateş açmışlar 

Londra, 6 (A.A.) - Fas radyo
su dünkü Cumartesi akşam yayımın 
da fU haberi Oefl'elmittlr: 

Alınanlar, Tımusta, Alman yara. 
lılarını lAfly&n bir Fransız r.eyyar 
hastanesineı mltraly~le taart'll'L et
mltlıerdir. 

Harb okulundan 1318 yılında mezun ola 
dönümlerini kutlamak üzere dün saat 15 d: ~e;ı;raı .ve aııo4vlıu vıl. 
yaprnıılardır. Bu toplant•da 318 yılı ın ;_ duevmde bır toplann 

ezunıa.rın an h'd 1 
hatıraları taziz olunnıuf, mekteb hatıraları fe ı o anların 
vakte kadar çok samımi bir bava \ . d d anlatdmış, toplantı geç 
dünkü ~lantıda L._ı._ ___ ,_ _

1 
bir ~1~ e evam etmlttlr. Reılm 

~1\UIJ' ar""'a ıöstemıektedir. • 



2 Sayfa 

Hergün 
Sulhün hangi temele 
Dayanacağını hiç 
Kimse biiemez, hatta 
zaferi kazanacağından 

RESiMLi 

SON POSTA 

MAKALE Hepimiz öğreniriz 

Birincikıinun 7 1 
r----~--• 
1 Sabahtan Sabaha: 

Milletlerin hayaline 
Aşılanacak idealferin 

Yaşama kudreti 
Olmak gerek! 
~ Burhan Cahid -Emin olan bile 1 

___ €krem U,aklıgil _.J E aki . Roma İmparatorluğu 
yeniden kurmak fikri faşi 

İtalyada çok be$lendi ve yağla 
dı. E&ki Roma Akdeniz kıyılar 
na, Afrikaya, Suriyeye kol at 

'iıı:il" üsta.kbel Avrupanın yapı~ı 
AY& aasu olabilir? Nasıl olma
bdır? 

Swı.daıy Timea ıuetesinin siya 
ai ya.z.aır1.a.rı.Ddan V a.J.ent.in Hey
wood bu soruyu 1ngiliz baı ıehri 
ne Ülıİca etmi§ olan küçük Avru
pa ~ muvakkat hüku
met reiasl«-.iıı.e sormuş, aldıiı ce
vabları da götürüp lnıiltere Ha· 
riciye nazırına ıöstennit, çıkar
mayı diiJündüğ"ü kit.ah için ondan 
bir hatlıa.ngıç yazısı iatemif ... 

Herke• hayat adamı olmak hevennde oeya laayat tıdamı ol- lda küçült bir talebedir. 
düju iddKumıcladır. . ı Dünyaya gelen herkes bu öğretmenin kaTpmda bir •ıraya o. 

F_alı~ "r"f adamı o~m.~!''" ıcab ettirdiği ilk ,artları )erine turur ve onun söylediğini mutlaka öğrenir, fakat tabiat insan-
get;I"'1.lf ';, an.rnn, .. h~.tta ogrenmiı olanların •ayıaı pek cudır. lara müsavi niabette zeka ve kavrama kudreti vermiıtir. Bazıla-
bah "';;';' enı en hbu!ük sahada •aadete enfmİ.f olanlarla bcd- nmız çabuk, bazılarımız geç öğreniriz. 

mıı bi:r saltanatlı. Fakat o devi 
de ııe tngiltere vardı,~ de diğ 
Avrupa milletleri bugünkiı siy 
ai vahdetlerini bulmuşlardı. A 
men"'ka henüz meçhuldü. Crtad 
cihangirlik iddia edecek bir ku 
veıt yoktu. Netekim La.rih yolu 
da daha güçlüler meydana çık 
takça Romanın haş.meti de kc.ra 
dı, söooü ve nihayet göçtü. 

İD.l'iltere Hariciye N&Zın yaz
dığı bıaıflangıçta, kitaba dercedi
len müt:a.leıalvın kemdi araların
da farkla olduğu g;.bi bazı ahval
de İnriliz hükUmetinin düıünce
me de aykın d~tüğünü yazıyor. 
Kita:'bm uıl klymetini de bu ay

f'lr ~ hmeybe mda k~1m .bulunanların ara•mdaki büyük nİ•belsiz- Hakiki hayat adamı olanlar okuldan çabuk çıkanlardır. Geti-
ı e ep an an ı en: gelir L l l "h • l Ll nd - - l l"ld Hayat büyük bir övr • • "v • Y~ :ca an ar ı tiyar lH m-r a boş, kotu, yan lf geçen genç ı e· 

_ .... 
010 

.... - .... __ I! etmen, ın:ıan da bu ogrefmenın Jıarftsın· rınr teessürle anmaya mahkiımdurlar. ................... ·---······ .............. _. [ ş e h i ~---• .-... ;-·r·ı-·e ... r .. ı----.-·-.-·-J 
rılıklaırda buluyor. 

Rebuilding of Europe admı ta. 
fıya:n bu kitabm yalm:& küçük bir 
hülasMını cöre'bildiğim\z ttaTet 
ed~ten aynlıklardan hangilerinin 
logıiliz dütüncelerine aykırı dü§· 
müş cıbbileceiine ayınl etmek 
imk.anıodaın maıbrum kaldığmuzı 
e.efle kaydedelim, bununl.. be
reıber bu a,.,hk ve aykuıhkarın 

r:~~~::~0d:::1::Y Son üç _gün içinde 15 bin kişiye 
es&N taalluk edebileceklerine ih.. y ııı!ova kaızaeının Elmalı, ka.. 
tmnal ve.rilemez. baıklı, Ataiı Fuça dere ve: Çukur Cenub hududl.nmızdaki kom.,merkezine müracaatle çiçek aıuu 

ıureni yaPııdı çıçek aşısı yaplldı 
İn1riltere kendi öz araaı içinde köylıe.rinde İn§& edilen iikokulJa- fUlanmızda görülen çiçek hasta- )Wphrabiıtecektir. 

f&~r büriyetini kemal derecesine rın açı1rna. töreni dün yapılmı§· hğmm bazı noktalardan aızdıiı· Mektep ve müessese gibi yer
götürmü§, bütün beşeriyet içjn hr. Yem okullar Vali Muavini nı, fakat alikadvlarca leab eden lerde de doktorMI' talebe ve me-
her z.a.man model sayılacak bir Ahmed K k M l ılkt d la memlekettir. Bununla beraber bu iN ve a&rif Müdürü tedbirlerin derhal altadıirnı yu • mur •ra &§1 yapm a ır r. 
sekiz hükumetin devlet adamla- M;!si!n A~.i.1 1~1 t~rafınd:n •- mıttık. Şehrimiz Sıhhat ve İçti.. • S•ı::,.~üd~~ü lO -.. ~ k_i~ 
rı İngihereınin hem misafiri,~ Çl ıJtır. a 1 uavmı A ımed mai muavenet müd'. l"~" b'.t" Y" aış ' 

1 ~1 
tup erını 

Kınık ve Maarif Müdürü Muhsin kaza L~-·- _.. d~-ugu1_,~._u_ llll paraaız olarak v~edir. Yal-
minnettarı, hem de müttefikidir· Bina.! tehrimize dönmütlerdir. • . ~ '"'tor U1Lmrlfla ntz .on üç gün :zarfında ,ebrlmi:ı 
ler. Ü•teıl'ık ma.ddi vaziyetin ida- 1.tanbula bağlı diğer kaz.la- kafi m.iktuda aıı göndermi,tir. de 15 bin ikitİye çiçek aşısı y.a. 
mesini de ondan beklerler. İn-"l- k H ıt d _,___ hh ... .JL..... •.. rm öylerinde yapılmakta olan er va: an 8J en Yllllllll sı aı.. prnntşhr. 

Nafıa Vekili 
dün Ankaradan 

geldi 
Nafıa VSili general AII Fuad 

Cebesoy dün sabahki ekspresle An
karadan teb~fnıiııe gelmqtlr. 

Vekil tehriml:rıde hirkaç aiin ka.. 
1arak Nafıa Vekaletine bağlı daİJ"e
lenle muhtelif i9ler üzerinde tetkik
lerde bulunacak, müteakıben Ankar.,.. dönecelltlr. 

Eminönü Halkevi orkestra
sımn konseri 

Böyle sönmü,, tarihi önırün 
geQirmİf bir alta.nala ,1eniden k 
rabilmek için zaman ve muh 
tartl.aırının uygun olması gerektı 
Halbuki Roma aaltanaurun vari 
olmaık iddiasik dimağtnı ve hay 
lini beaıliyen İtalya için böyle b 
fırsat ortada yoktu. Aksine ola 
rak etrafını, pençelerini arz 
bet kıt'asına geçi.rmit bir Büyü 
Briıtanya, arka.amda harekete g 
tiği vaki.t devletler ~h;ü.;ünde d 
iil, dünya hacminde bir kuvv 
van-ırtan Amer'ıka, h evecnna ~e 
dıiği vakit knııi)ltklar deviren Fra 
&a ve taze istiklal a~klarile coş 
kun asabi, aert ve çetin Balka 
devletleri çevinn.işti. 

Bu muhitte ve dünya müvaz 
nesin;n az çok istlkrar bulduw 
bir zamanda f talyanm eski Rom 
imparatorluğunu dü~ünmeıi 
bunu hayalden hakikat halin 
getİir1Mye çaJıırnası cidden bü 
yük bir cesaretti. 

Bu belki de fqizm rej'm' 
taze bir ideal, bir hareket nokt 
ıı gÖ5t«mek için seçwmi, bir me 
zuydu. Fikir VP. hayal kalıbı ic' 

terenin tam tesiri albndadırlar. okul'lıaırın insaıatı da yakında bit. 
Fikirteııini ortaya korken, müda- ._;, n,1,.,,,. Jrhr. 
r1&lai ederken mCısfirliğiın icabları- ================== 
na riayet ede.rek İngilterenin e- likla bqarabi&, tec~vüz uzusu
sas po.iti:kuıooan pek uzaklaş- nu daha tahakkuk etmeden ön

Fazla fiatla sırab satan 
müskiraı bayii 

Bir kunduracı dlkkinım 
soyan hırsız yakalandı 

F.nüıönü Halkevi orkestrası, dün de kaldıkça tehl~kesizdi. Fak 
gijzide ve kalabalık blr halle kütlesi fiil ve hareket haline ~çince iş· 
önünde Cemil Türkarmanın idare. rengn değişecekti. 
slnde aylık konserini vermfitlr.Garb Ve değişti. 

mamıya çahşmış olmalannı ihti. ~i mümkündür. Beykozda müskirat bayiliği ya • 
pan İspiro 120 kuruta satacağı p
rabı 135 kuruşa ıatark~n yakalan -
mıı ve Üskiidll1' milli korunma mah 
kem esine veııilnı4tir. 

Beyoğlunda Tünel caddesinde musiki üstadlarının en ı;,eçme eser· Tarihteki saltanatların b 
kunduracılık yapan Mevlud zabıta.. lerlnden miirekkeb bulunan pro - fekilde tekrar yaşamalarına i 
ya müracaatla dükkanının kapı 

1 
gram muvaffaklyetle bafarılmıı ve kan yoktur ve imkıin olmamıştı 

anahtar uydurularak içerKlen 8 
8 ;~ orkestra dinleyic!ler tarafından u - Milletler~ fJc~r ve hayaline a! 

kwıd 
5 

kil k~ k'l b zun urun alkıflanmıttır. Konser Sa- lanacak ıdeal•n hayat ve roka 

maJden pek uzakta tutamayız. Faıkat bu milletler aar.ıot teşki. 
Bu, böylıe olmıakla beraber bu es- li.tı kiınler kuracak, ve milletler 
ki yeni devlet adamlarının düşün a:ra.sı teşlciiitın muhtaç olduğu 
celeri, üç yıldan fazla bir zaman· kuvetlen kimler temin edecek? 
danberi siit-üp gitmekte olan esen Bu sualin cevabını göremİ')o
siz fırtınanın eski kanaat\«de nız. İngiltere Hariciye Nazırı bu 
yaptığı d~iklikleri ölçmek ba. kitabın basıhnasındau .tt>nr., söy
kınmrdııın olsa bile yine oldukç. tediği nutukta sıli.hh kalmak in.. 
kıvm.etlidi.r. hisll.'rını Amerika, İngiltere, Ru5-

çal 
~r~, .. ~--=- hal kı 0 oya 1ı gÜnli tekrar edilecektir. vasıflarını taşıması gerekt"r. Re 

1 ıgını &oYM:ll•~. re ete ge • tize edilmesi imkansız idean 

Giz'ice ekmek satan hir 
kölf 2ci yakalandı 

Qell zabıtamemurları sabıkalılardan KJZ lsm11·1 bJh""ed·ın ça!Daşır beyinde pevda olmuıı kanser t Salim adındaki hırsızı Tophanede '- 1
• •• " 'b' "ld" .. ·· 1 monı gr ı o urucu o ur. 

08ir defa eslri Avrupa ölmü•- ya dev~ıerme bırakmı~ta. Böyle 
tür. Eski yüzü ile d=rılmesi asli oıduğtma gÖT'e milletler uası teş
mümkün ohnıyacaktır. kili.ti d-a bu üç devlat kurarak 

pv.ar yerinde çıa!dığı malları eatv- 1 k k J d t72 I ( I 
bn yakalamı,tır. Suçlu adliyeye Ça ]f en Y3 a all 1 U.Jut!han atıid 

LondTaıya atica etmiı olan Av- cnun muhtaç olduğu sİ·lilh kuv. 
nıpalı devi« adamlannın uf ak ve'tim temin edeeekler demekti«-. 
tefek ırenk f.a.rklıarı ile bu haki· Küçük dev-letJıer, daha doğrusu 
kati kıııbutde ittifak etmiş olduk- küçük devi.etlerin Londrada bu
larını anlayoruz. hm.an mümeouıitleri oo fikri pet'L 

Emloönünde seyyar köftecilik 
yapan Akter fazla fiatla ekmek sat
ttğından yakalanacak adliyeye t~ -
llm ediknittir. 

teslim edı'lmılftir. Yeldeğimıenlnde Seımlhefendl 
sokağında otw.an Salim adında )>I. lzmit adliyeSİDd! değİŞmele 
rinin bahçesinden çam,~ır çala·ken 

E..ki Avrupa öldüiünc ve d;- nen mi kalbul etmiişılenlir? Bu 
ril!tilenMyeceğİıne 1röre yenisi na- noktayı da bilmiyonn:. 
sıl olmalı? FarzedeJıim, ki harb bitti, key-

Halkeviııde şiir gececi yakalanan sabıkalılardan kız "ma
Önümüzdeki Çar,amba günü ak- il, ~s'küdar cürmümeılnıd ~e-

z!.l bıtaya h3k!llf•t a.leil adam f&llll Eminönü Halkt!vlnde bir ıiir mesinde yapılan 90r11ıaunu mütea. 
1 41 
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gecesi yapılacakıtır. l..tanbul &kek ~!~ .. t~~ •• ?.':~~~'. ................. . 
Tahtakal~ bir lokantada ara. Ll9esi edoebiya.t öğret.meni 'fahlr 1 

ma yapan zabıta memurlarına lia - Nejat Gencanın (Şilriıı iı;t-lmai bün. l<AlJYO 
karet eden Hüaeyfn adında bin dün yedeki tesiri) mevzulu konlıeransı- ------------Heır ıeyd«ı önce icra vuıt.ala· fi biır ~lde tekrar pat,amama~n 

rmdan mahrumiyet do.layısile .için ~rler alındı, milletler ara cüıınıümeş!ıud mahkem~nce tev • nı miit.eakıb muhtelif ıii.rler okuna- PAZARTESİ, 7/U/1114Z 
milfterek emniyet si.teminin ya- •ı teşln1at kuruldu, v .. sıra Avru- kif ~. caktır. '1,30: Sa.at a.1an, '1,3!: Vu..-udumu:r.u 
rat&lnamtf olduğu umumi bir em oanm tanzimine ge1di. N~ yapı- ------------ 9a.Qıtara4ımı, '1,40: Aj.ı.ns bııbı:rlcr, '1,55: 
niyetin tesis edilmesine lüzum 1ecaık? r ~ Raııb'o sa.ıon orkestJ'aSl, 12.31>. Sa.at a,ya.. 

görüliiyor, ve anıa..ıla11 böyle u - Avnıpa.<la bir r{Avrupa birle- iSTER (NAN, iSTER İNANMAf ı n. .1%.33: Kar~ JH"O&T.l.ııı ll'l.l, 12.4'.'i. 
mumi bir emniyetin milletler &l'a tik devletleri )) camiası kurulma· AJane habuıeri, 13: Kanıpk moJaınıbu'. 
ı.ı bir teskili.t 1'e temin eciilm~i ama temas eden yaJnaz Lüksem· Bir arkadQfımız kö,Ylüden, ğinden borca girmi.ftim. lkinci 1 da.o~ .... 18: Saat ~ı. 18.83: Fa. 
•'üsimüWyor. burg Hariciye Nazıradl.I'. Diğt-rle- köylünün durumundan bahae- oğlumu everirken de gene ın aı ~-eti, 18,45: Raıd7o damı ~ası. 

İzmit, (Hususı J - Şehrim' 
müddei umumisi Hamdi Doj 
İzmir asliye ceza hikimliiin 
asliye hukuk hakimi Mazh 
Köklen latanbul kadast•o haki 
liğine, Adapazar C. Miıddeium 
mi muavini Tevfık Tunçok O 
hangazi hakimliğine. Orhanga 
hakimi Sami Erdem 4ehrimiz 
Müddeiumumiliğine tayin olu 
mu~Iardır. 

Uzun zamandır t"hrimiz mü 
deiumumiliki vazife5jni büyü 
bir vukufla idare eden Ham 
Doğu ha tk tarafınJ.m çok sevile 
l,;r l"dliv~dmizdi. .................................................. Holtuıda Hariciye Nazırı Ger- r-'nin fikrine göre Avrupada bh-- den bir yazısında bir köylü- kile •attım. Bu •eler 1200 lira 19.lO: Saat ayarı Ye aja.ııs hlbecıeri, 

brancly'ye göre: leJ:k devletler camiası kurula- niin fU •Özlerini nakleJiyor: etti. Ortalık fimdi pahalı am- 19,45: ~ 10 clalıf.ka. l9.iS: Şarkı T kvlm 
- ~"·thaırebeyi tam olarak or- ma.dıkta.n ~ka., milletler arası ((- Büyiik oğlumu e11erece- ma, yetti de arttı bile... Her V'61ıiirldikır, 20.15: Ra.dyo ,.a&~tesı. 241,45: .-- a 

tıaıdMı 1 'dırmak bir hayaldir. fU"klar o kadar çok ve .?saslıdJT, ğim zaman, 10 kile buğday aat ,eyimizi düzdük elhamdülil- Blır hMk Wıtaiiıııii öPeniJWU. :ı: <Gü- 1 ı hıc_ildnun 7 Pazartesi 19H 
Mffietloer anıııaı t8'kil&tın vazife .. i ki bütün miUetler aruında esasi• tım; 6() lira ettiydi; yetmedi- IQh .. . » ı Zilkade 28 - Kasım BO 
keyfi muharebeyi ortadan kaldır f~ bir iş birliği de kurula. • ıniin meseleleri), ıt.lS: Mıizııt: Şan so. s 1 G Üğ İki Ak y 
ma1c olacaktır. Emri alllna ~i- maz. Yapılabiılecek ~y his ve İSTER İNAN, iSTER iNANMA ıoıam, U,30: IKttabsevenıer aa.aU), ı E·. 1;:;6 2::~ ıd4. 9,4°7 ı.z,ÔO Ol~ 
~eceık olan h.ava ve zırhh kat"a menfeet yıdnnlaklanna gÖt'e ma- .._ 2.I,45: B.a.cb'o sıenfoni orkc15t.ıuı. 22.30: Va. 6,26 ,ıı rn.06 lö,28 t7,U 19.1 ı 

knvv..ıt~ }1.t- bu vuif,.vi k~loftv. f Deoomı 4 üncü .aylada] '-----:::;:::::::::::::.;::::::::::::;:;:;::::;;::;===:=S=aaıt==aıy=a=;ııı.,=aJallS===h=aber==Jeri==ve~bOi=n.:ı.==ıar=.:!::==============d 
Tarihi tefrikamız: 31 

AKiLE HAMIM 
ve 
••• 

~ SULTAN 
"Gf HC,, OSMAI 

adam
durum 

on daıkika aon.ra zabitin (t haseki 
Mustafa,, aiaC ile bin:ırte acele 
ace1e gekli.ğini cörür görmez, atı 
ile birlikte s~ akında bekli. 
yen' .ipe.hinin <lSÖ-sde• l»iri oldu
iwm anlamalrt& pcikmed;Jer. 
\iustaııfe afa kotap: •Ay benim 
efendim, aukanam)) diye diye 
pnç aıclamın koltuğuna 1rirmitti. 
Saray d1t a...luaundan orta n ikin
c:» kapıya dotru y:l.-ümeğe ba§
fadılar. 

Hamza Boy hueki Mustafa yah ve ağır buiutlar çökmüıtü. bir çeviklikle ılıe.rledi. Bakıılan 
aianın yüzüne b&kb: Cuma sabahı aıcım gibi yağmur öfkeli tüyaüz pa.ditahın eteğ:ne 

- Bu avazeıler neıeden eelür yağmaia batla.dı. Topkapı aara. eğilerek aitıyacak kadar keder. 
yoldqım Muat&Ia aja? yı barem dalr-e.;i:nde aktamki lenmiş hiasini vercbılmek jçin ae-

Haıaeki MU&t.afa ai• ten fetl cünbiiflü tenliklen eser yoktu. sini titrete titrete mırıldandı: 
cevab verdi: • Lot koridorlarda bi: aomurtkan- - NaınDaç ımsaz benim vel;-

- Nası~ sarayı hümayuna (~a- lak, genit valide t..,lığı so.çaklan nimetim efendim? içinden: 
l"Ôa» [1] gelıdij:niı bilmez misiz'? alıtanda yer yer toplanan cariye- «Bunda bir İf var.ı dedi, doğru

- Neyi kaadeyl-'uİ'z:? ler arasında decli!kuduhı fıaılblaı hıp ellerini cöbeği iizeTİne bağ. 
- Bueüu Perfembe deiil mi? vardı. leclı] ferman eylen padİ§ahım, 

[Boynmıu uzaıtup fısıldadı] Cu- Sultan Osman (\Haa odaıı yn canımızı verelim! 
ma gecesi aaıyılur yoldaıım. [2] çıktığı zaman damad Davud Ynaıaklarman h~r zamanki al
[Ha.mza Bey bön bön bakınca Paıa vezirlere mahsus yan oda. lıjt «Uçuk solukı> gorunen on 

Kapıcıbatı Kara Ali ağa üçüncü ses.ini daha peel~tirdi] Şevketlu da bekliyOTdu. Pildi,ct.hın halası· dokuz yaşmda.k~ hünkar iatemiye 
iç kapı: uBabüneadel) önünde efendimiz gerdeğe girseler ge- nın kocası, bu sabah en yeni kaf. istemiye gülümsemeğe savaştı: 
bir hadım ağa.at ite konuşuyordu. reık! Gelin dahi müftü Esad E- tanını giymiş, hOf kokular sürun- - Yok p&Ji, namizaç değilüz. 
Hamza lkyin eılini tuttu: fendi duhteri «Akile» kadın e- mü,tü. Sürmeli iri gözlerinin ;çi - Mahı cemalini""Zde bir hü-

- Vakitai:z tefrif eyledinüz fendimizdir! gülüm.süyorclu. Padişahın neı'e. sUfet vnrdır padişahım. 
ıöremedijinden ne olur ne ol- eukanım. Gem.ç adam sarardı, lopraiı sidiğini farkeder etmez yüz çi2- - ! ... 
ar.az içec-iye sıtır..eğe, kapıcıba,ı - Saadetliı pad4ah: «Bana dizlememek için sırbna Şahine gileri değişivermİ",ftİ: f\t"Ça sa- Davud Pata ~dic- altındaki al 

F a:kaıl, karJlaındaki 
~. deli denebilecek bit" 

Ali ailPJYa haber -vermeğe kara!' g-ellı> demif idi. yas.t.aıdı... kallı, kütük gi-bi adam küpe bPn· Tunus İhl'amı üzerine diz çökün-
verdi. - Dem'ş idi, !aklın bugün •e- -111 - zeyen karınla ve şifman vücudu· ce Sultaın o~n aoröu: 

_ A.z mel:seyler miaU: sulta- ziriazam Dilaver Pa,a efendimiz «Aıküe» hanumn saraya ge- nun ağırlıcından beklenmiyen - HaJlamız gelmem~şler idi. 
nmı? dahi gelseler xendülerini görme- tin.Ddiği gece lstanbul ilzft"ine U. - Namizaçtır padi4ahım. Y oh 

_ Bekleyeliıı. ğe kadir oJıamum! rı1 Bir bnan ok!Q'ucn)v için: Padf. sa ge1.eceklcr ve mübıırek kadem 
Nöbetçiler orta. kapıya doğru - !... ClJ Bir lımllD MUllOUIW Sola: ~ şallııann 4'evıet ~ Qnıışt•taıı oaht leri.nire yüz Tf! gÖT: sUrecelder 
irclen za.biti.n ardından balcup Harem tM'ahndAft neı'eli ka- cba llJI&. Arta ~1: Ge.'bt a~ En ma od&luı. MOllem 1'9aınb cMa.beyn-. idi. [Pa.d~tahm J'ÜzÜne bakıı> kı.. 

m.ıı...._-==.!!!!.;;..;;.;;;;.;;,.. .............. _~-~~-~....;...!-~~~~--~-~ 

ki S\lltan efendimi:zi dahi gör 
celder idi. 

Genç Oaman gözlerni açtı: 
- Ya, Haseki efendimiz ki 

dir? 11Akile» bauımı mı deme 
isterıiz? Sıkılmayıo açıkça ıö 

!•en. Halam.ız Sultan zevci bul 
nur ve bizden aayıluraız. [ Oturd 
iu yerden uzanıp pa§anın om 
zunu olqadı] baka p.aş '• Rumel 
Silistire eyaleti ai-ı:n Kli, uKö 
tendil arpa:hğım [3] dahi v' 
dük. 

- Benim velinimet 
- !. .. 
İkinci Oaman bic- şey aöylem 

den ayağa kalktı, o kalkanca d 
mad Davud Pata da kalkma 
zorunda kalnn~tı. Padİ§e.h «Hün 
kar meecidiı> [4] önüne bakaı 
pencereye giderek durdu: 

( Arkcuı var) 

(3] Kiill!ltmdf} ~.!lL 

(4) SemJ .macid.l. adı lliia\i.r Mesc) 
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r _____ ~--~'~---~=--~--.--;;:-~~~·~-::-=-=~::;:;:::==--J A man - Fransız işbirr ği Finy,/~~i:J~~in 1 ~t.(Jf~ ~refı~ 
Ooriot milyonlarca Fransızın Alman_ askerlerile yan 

yana çarpışmıya hazır bulunduklarını söylüyor 

Mareşal Mannerheim 
bir günlük emir 

neşretti 

İsviçre ve fspanya 

taflyaıı ve 8 Soıılep-iııden M>nra. 
Pm 6 (A.A.) - Hınc:abınç 0 

• k ' hareket tanları sarih olan bütün 
lan Wagram 581onıunda Jocques Do ~r\a ifbirliii yapmağa hazır 
rlot ba sabah partisinin siyas.i he • olduğuu .öylernİ§Ü'. . . 

den milyonlarca Fransız mevcud ol 
doğunu ve bunların yeni Avrupa uğ 
nmda Alman askeri ile yanyana çar 

plflllaia hazır bulunduğunu belirt· 

da da Avrupa ortasında, tıpkı bir 
çöl gölgehği gibi sulh vahası vazıye. 

undan birkaç güa evvel bir j tinde bulunan lsviçrenın, etrafında 
nutuk söyliyen İngiliz başve- olan bitenlerden dolayı decın derin 

kjlj Mister Çörçil, evvelkı gün de ı endifeler bis.settiği 1i.ıphesızdir. 
F' · İn&ilterede, Bradford'da bir ikincL Har'b prkta temerküz ettigi uı.üd. 

Hel.sinki, 6 (A.A.) - m ıa- sini irad etti. Henüz lant metni eli- detçe bu memleketi kaplıyan oya-
tikli.tinin 25 inci yıldönılmü m~ ta 

mize gelmemi~ olan bu nutukta, J yıcı ve muvakkat tıuzur, Anglo · nasebetite Maıreşal Manerha.im 

d~-....ıı .__1.L -~ izahat vermit, Doriot nutkunda A\manya ile 1f 
~.ten .QL&&IDU& - kat'• eıtt znıe-

bayraklartnda milli ihtilal i§aretini birliii yapmaga ı sur e a 

Mister Çörç.ii harbin en had ve §İG· Sakson devletlerinin ıimall Afrika. 
§U günlük emri neşretnıi~tir: dedi deVTeslne girdığlııi haber ve. da aldıkları taarruz tc:doirlerı iıze -mittir· 

· Afrika hakkı~da ıeapolinin bombardımamnda i i 
Fransız -Aınerıkan kruvazör de hasara uğratıldı 

anlaşmaları 

Fıin istiklali ancak h.ırb mey. riyor, bunun için bütun kuvvetlM"in rine birdenbire ortadan silinmi~ir. 
daınmda ve pek ağır fedakarhk- teksif olunmasına lüzum gösteriyor. Bu vaziyetin lsviçre için doğUTaca. 
lar pa:hasma elde edihni~tir. Bir Harbin, hakikaten eil nazik ve ğı birçok güçlü1der vardır. Bu hu • 
devletin istiklali ancak kuvvetle yakın neticeler verebilecek bir saf· zur ve sükilnun sil.ıımesi seb..,bi 
kurulur ve kuvvetle temin edif..lr: haya girdiği fU $tralarda gerek ln- iıte budur, Bunlar n~lerdir? 
Biz istiklalimizi ve varlığ&mızı giliz hariciye nazırı Mıster Edenin Bizzat bviÇl'el.krın kaı:aaline 
muhafaza etmek için silahımız söylediği bir nutuk, gerek Abnan göre ar.keri noktai cuarda.n lsviçr 
elıtnıizde dövüşüyoruz. Bu müca- p.-opaganda nazırı Her Göbbets•in bugünden yarına bir teh ~keye ma • 
delıede Fin ordusu ımadd\ ve ma- demeci, vaziyet bak~ı~da jkl Lara. ruz değJdir. Bu ~ıuı \an <lün va-

Bem.e 6 (A.A.) - Nmıe Zür
cher Ze;tun.g gazetesin.in Lo~d.~a 
nıuhab.irıine göre, Darl.anın butun 
Ftıaı11.$1z hükumeti otorite1oini tenı 
s·il e~te olduğu hakkında de· 
meci .. imal Afrlkadaki Amerikan 

' " • 1 .. 'L!-~ ··---...leu a ınına-
ınumessı ........ maa.a- .. 
dan y&pı.lmıf değildir. Ö:rle i°: 
züküyor ki Ah-ika hakkmdak\ 
Fftnlız • ~an anla,maları, 
malhiyeti tamam.i:le uk~i. olen 
ıilk mukaTeıı.elıer çerçeve.ıım Af· 
maıktadır. 

Berlin bildiriyer 

0 •• ..ı,. A Porto di Massa rıhtımı ile bura· nevi kudretim. rspa.t etmi§tir. fın düı\in<:elerini hülisa çttiler. Mu- ziyet ne ise bu.,ün d e ö)ledir_ 
Kahire 6 .(A.A..) - rtat-"' " barib olan bu iki taraf haricinde biz İsviçreyi Pmdi bilhassa en<l~eye 

~erikan orduları umumi ka~argahl· ya bağlı gemilere tam isabetler ol. bitarafların da bazı müli.hıu:aları.JI diifüren, tıpkı .İspanyada old-.ğu gi. 
nın 5 İlk!Wıun tarihli t~bliğı: duğu ve büyük yangınlar çıktığı i'Ö.. ı• •{ mız olduğu §Üphesi2'dir. Birkaç gü.-ı. bi, iktısadi :mrl:.ıklardır. Düne ka • 

Llberate ağır bomba uça~!a.rı,, riilımüıptür. Rthiımın fimal doğu ya- ngz t :! reye denberi mu.btelif gazetela-iınizin bu dar Cenova ve Cebeliittarık :•olla -
Bl 1 ..-ı:ı.. Amerika havacılık tarıhın. d il · ·ba 1 _ .J b 
r~-d-L 1mak üzere bizzat ftal- nında bağlı büyük bir gemiye tam meyzua tahsis ett;kleri bendler e, r e irh tnu tem~ ~en u ınenı.. 

de ilk eıa o 1 beli L--L-1 d" ....... A h :ıva akınla, .. , bunları teşrm ediyor. Geriye İsviç. lek•t. bugün, Orta A.vrupayıı. hap. raklarına birinci akın ve ta. sa t ı:>(.ftJJILHl ar ~m.urur. yrı- • t b l İ d d 
:~ruzloplarını y•nmı• bulunmaktadır.. ca lkl kruvazöre keza tam isabetler. ıre gibi, J.Spanya gibi bitarafların sedilmiş u unuyor. spanya a a 
... _,.. .,, I N B diitünce1eri kalıyor. durum budur. B .. ınem'eket Anglo-
Anıerlkao bıottnba uçakları, Napo.•· : le b.:ırnbalar dÜflÜğÜ nili§ahede e .Beırlin, 6 \A.A.) •.. D. · .. ' İspanya, son Fransa hadiselerin- Sakson devletlerlle .olan münase. 
deki ticaret ve İtalyan barb gemıı· drmiştir. Doklara giden deınlryolu AJ.aınam.a verıilen mıuoma.ta go· den sonra se~erber1ik yapmak ve b tl·rlnde be;t bu irtibat ve blnn"
leri biriiklerine, liman ve temi~· üzerinde 'en ağır çapta bir bomba re, Al!man serıi muharebe tayya. general Franko ağ-zile Je her an b. tice ia~e kaygusuı>u gözönüode b~ • 
ları tesislerine wn isahe1 er e el 1 d ~ --::1-·· •. r~lıeri 5 İlıkkanunda İngilterey,.e arruza ugr~ ı .... abilecegın-· i ılin etmek lundunnaya mecbur kalıyor. Zıra 

iflerdl 
p&l a lgl t;~>uUu~. L.:.... L __ ı_ .1 D ı i 

etrn r. Dıir ~ın yapmı~ar ve over ın .. ,, k---"-- ı- .... .-..TTt lbarb Akdeniae sirayet etin {tip ve 
=~=------------------·- . . . . · . . surt:·• e ~usunu aç ga • ----,.- . ~· · 

n~n tes·.sleırı.ne taarruz otmışler~ ıre müteveccihtir. lsviçreye ı:-e•ince. l dlalar ne olursa ohun, benuz ma. alnı anlar Danı· marka ordusunu ~~:n~~=~::::::n~~:ı::~.!ı:!: !:;e~:~~~~~:aC::e b~ ':~~e~~~~J ~~:;:·:~~ı::~i~ai~ı: 
dır, Geçen ıbarbde olduğu aibi bun· IUın değlkllr. - ** 

(Baf taralı 1 inci sayfada) 1 d b' ork ' -----

~c ~:::.::: da Silöhtan tecrid ediyor armış ;g1;:;J:;:~:r~~ Tunusta muharebe şiddetini artt1fdı 
de tankların lıimayesüıde olarak Moskava 6 (A..A.) _ S\okholm garnizonunun ıimdid~ silahlarının gıiLterede Norwi-eh üzmı.de bom... [Baş tarcfı ı inci sayfada] bane alınmış veya lahrlb olanınq-
mühi.m bir nehir kesiınine k~ı ~a.. dMı ahnan bir habere göre, Danl • ahndJiı söylmılyor. KolpenllAgDda~ ba. taıaırru:dan yapllmı~br. Amerikan teblığı !~l ·üd. İki htaraf farait~ furir. """rgen J 
pılan mükenıer taarruzlar gerı pu&- .... __ ..ı 'ki Alman l1ı&al kuvvetleri ıı:elen haberler Alme.n arın, am- V . (A A H b o ç e ava a Y o ıur ... 
kürlühn.ÜflÜr. maı.llKla Haruıecken Da maıka ordusuna aid bütün silah v~ T bl ı• aflll&'ton 6 · .) - a; .ye Bel'lin 6 (A.A.) - Tuousta 

K.a.llnin ile tımen gölü arasınd~- ~·~~}eneral ilahtan t~ teçhizatı müsadere etti.~lerini bil - f 3 US ıma nı na:ı:ır.ığuun 259 ~umar~lı ~ebliğı: oeery.an 'ecıen muharebeler bak-
isli bö~e dÜ§lnanJ.ıı büyük bar nmıarka. oru~ s ir Salbortr dimıdıııtedlr. Tehurl>a çevresınde ınadl:ı vu • 'kında a11kei kaynaktan a~ ğıda· 
tank yardımı ile birçok ~~al~.a .,.ed~llı~n:ea=-...:e:mr=ım=--'Vef'oll:...:..._ı..:.l':_t_. -----~---~-------- tekrar boml"'aıandı ruşmalara devam olunmaıdadır. ki malumat verilmektedir: 

~-1-- k anc go - J• f :U 1 Tanklar ve pike bonlba uçakları ile Bizerte'in cenubunda.ki tank 
yaptığı taa~ ısmen go .. - - k•f d.I rana ngiltere ve demkl d · d ı t ğüs.e yapılan ılddetli nıı:harebeler Toulonda tev 1 e 1 en Kahire, '6 (A.A.) - Bugünkü enen . ur.rnan pıya es au. muharebesi dün Alman emnİ} et 

t• inde akamete ugramı;ıtır. • l L b d Amerikadan buğday Pazar günü n~redilen miitte!'ek ruz t..>tnıektedır~ ~ . kıtala.ı·ımn tam bir muvaffakye-
~eü..::n 51 tank kaybetmiı ve !e- amıra a or e lngilıiz harb tebliği: Kuvvetlerlm1z Teburbaya bakım ıtı11e neti.celeınmişti.ı-. Bu \ntalar a-

r·-- kani k ıblva ug • b t b k }d ic.hal edilecek tepe':rde .tekrar topl~lışl~?tr. Zır sav•c"'b.rd'l'Ul Ttonra Taburbayı niden agw lf' ve 1 ay ser es ıra ı 1 Ke .. ~f kon.arı faaliyetinden batt o·· B rt t !L L- - ...,.. 
r Y un ize e ersane&me HU .oava zapteıtmi~lerdir. Kuvvetli bir in. 

ramıfiır. Sovyet tebliii Londra 6 (,+A.) - Vl~l radyo- Londra 6 (A.A.) İngiltere ka kara kuvvetlerimiz hakkında taamızu yapılmıştı~. Bombalar bir giliz • Ameriık.an müfrezesi., isti-

M--1~ova 6 (A.A.) _ Sovyet mırun bildirdiğine &'Öre Toulonda hariciye nazırlığı, iran buğday mah dün kayda değer bir haber alına- gemiye, antrepolara, akar yakct de naıt eAtiğt mühim :zırhlı kuvvet-
~ ı. d' ·1 batırması sulünün açığını kapamak maksadile mamı ... tır. Bomba laVTarelerimiz pollU'lna ve demlryo.lu durağına 1..-ıe b:...likte t----:1e h•rb ha-=-öğle tebliil eki: ll . Fransız fılosunıın &en ın " ,, ,, ""' ,. .... ueıllll "' • • 

S!.alinçad fabrikalar nıaha esuı. neticesinde AJman)ar taı·afındanVt7': İngiltere imparatorluğu ile Birleşik 4/5 İlkkinun gecesi Tr ... blus li- CÜi§lniiflÜr. . , . 1li bn-aıkılmı~ ve bunu kurbrma.k 
de Sov et top~u 18 blokhavz. ve Jıdlf edilen amiral d~. La:borde 1§1 Amerlbnın İrana buğday ithal et. manma ta·arruz ederek lspa.nyol Alman tehligı ü:r:ere cenub batıdan geleP diğer 

..• _Lr oın tahrlb etmiştır. L•~l-fmıetinin talebi uzerıne s-erbest mek üzere Tahranda bir anJaıma :rıhtımına isabetler kaydelm~ler · &rlin 6 (A.A.) - Resmi teb· lat'alıarın teşebbüsleri insan ve 
m.usl:AD&esn n d ku ~ v· . bah • nazırı a- İm7- olundnmmu bll.dlrmektedir. t:~ lz w . t ·ı k Stalingrad fimal batısın a v • bırakıhnı!lır. 1f' rıye .. nd d' ~ 1 - - .. -.. dir. Ayni gece Tunus ta La t::ıu- Ll5: maı emece agu zayıa verı eıe 

ak k-----1arl Abrlal A '1~nlara go er ıg 1 bir b -L Tunu2a Teburba nıuhard>e saha aL;_ bı~akılmı ... tu. v-.. L-'-iz ~ topr . ~. miral ~Labord- . il ette a.ğ'ır oınua taarruzuna ıs:..... • .. 
~:uu D•' b. l!•-ıerımııı:· ·~-t...ı enın ver ene- B ıç·k d b lt ı sının .... m&zleo..mesıne devam edil • Bu muvaffakıyetten 30Ilr" mu. elde etml§lerdir. un lfJJ.ıt. •• n l)lr l'llalilllUUa • ekt b ka e ı a a a a ama uğraıtılmı, ve bir ticaret gem' sin- """' 

d bl 1 t 000 den faı.la du~nıa mirleri yerine getirm en aı h k } . de yangın çıkarılml§A.Jr. Atılan miııtir. Esir saylM 1109 ü bulum,· b.beleye geçen Alma.o te,kiUeri 
en r , 14 . e 46 ha- ----'ıO-ını anlatmlftl are et erı tur. T-L-lb edilen tankların say1sı L-:tı hududlanna do0 ru ~hernmİ-

askeri ö~dürıniiş, . ıo_p v bir teY yapıu-· • ' bombalar binalar, dohlaı· ve ayır ~ 0& '" 
· i?fu Briiksel 6 (A.A.) L.:l 70 den fazla ve 'Zaptedilen topların yelli tenkkiler kaydctmi~l<?r ve 

Van topu ele g~ bl meskun } A }} h .. . - oge ve ma hatları aırasında yangınlara sayısı 40 dan fazladır. Hava kuv· mühim d~ğer bazı noktalara da 
Sovyet 1cuvvetlen r . d Eski Kra manu a Brübel çe~nnde ~on h~ar !.ebeb olmuştur. 

· ler ve bir pıya e t .b zarfında birçok baltalama badıse- · U .
11

• 
1 

d.. vetlerlmiz Bone limanında kıu·aya ele geçirmişlerdir. 
mt bahalli zapbot~. uğratmıtlardır. rodeo muz arı l rl 1rnuJ ~ bir çı<ık Rel ikalı öl _ zun m~ı:ızı ı_avcı arım~ un çıkarılmakta olan kuvve~erl v,e dil§ Şimali Afri:ks Amerik&ll ~mu: 
a ununu U-~=~.:ıe kııt'alarımız vere e o ç t • Tunus sahiılıı ıaç&gında 1 dusman man kollarını bomba .ıı.mıtıardır. m·ı 1--argi.hı 6 (A.A.) - Şımalı &.Jı- uıu- fiil'H'''- 6 ( A.A.) _ İyi baber alan 1 mÜJ veya yaralannı ıştır. 4 lkka· d . d k. AnI 

iki m'Jı:kôn mahalli ele ıreçirmeie ıBern rd .. l~ijine göre, ea· mmda Flaman hücum tabUt"IRn ku- ·:stıroyerııne taarruz e ere ge- Avcılanmır: dün bu harekat bölge· Afl'ikadıalci Amerikan ordusu u-
1 uştur ınabfelle e 'İiah Han İtalyada mandaularından bid ~eceleyin ka _ mıde yangın ç1.karmısla.rdır. &lode 14 düııınan tayyatt$İDİ dü!ür· mumi k.ar.aırgahı sö.r.cüaü, Rhe:-t 

muvaff~ o mA A) - Bu akşam, k! kral Asnaednu atmaktadır. Kral ranlıkt:a arkasından atıla bir kur - Bu ve ba~ka haıre-kctlerdeu bü- miiflerdir .. Bunların arasında 4 nıe>. do~yiannd.a TaburbAdan Mateu 
Beırtın, 6 

( .' : ubundıt ce bır hutad n ~-_.~ .. ibdlr ıunla öldüriilmüftür. tün lıayyaT"eleırim.iz dönmüştür. törlü boonba tayyareleri de ,·ardıl'. ır.ıt. g.ıaen yol etrafında kuşatılım 
DNB ajansı RJevın ~en asır.da verem en m.....- · Avcılarıuıız hiçbir kayıha uğrama diqmanı er.mek için lngil\z -Ame 
t'eyan eden taarru~ ar esn iman ----- -.m-.-.-;.•••••••••••••••••-~.. ' d f d k b:...tl--~ Sovyet tanıtımn A Lnnden __ '!t. ... lrtlr. Sovyetlerin yara. -· , mıı ar ır. r.lkan kıbaiıaırı tnaa- ın an i\pa-
····~ · · k bul at- oı y ........... ~ ı bu ltalyan tebliği n·~ .-enberin parçalanma.sı mak 

tnev...; .. --=..'1 deld.MerJJU a lı ve 0··ın· kayıblarınıo s.ayısı .se Zerafeti, deg-İs.lk ve guze·· l tuvaletletile gözleri kamaştıran ! _.. ..,, 
.. ~ı;ccııa• Roma 6 (A.A.) - talyan ordu- sa.d.i!le tank kollarıyle de::.tekle-

ınekteıdir. hı"'" rakaıDI çok i'eçuıekte~ır. R t J O A N 8 E N E T T laTt umumi karargi.bın•o 925 nu • n-- A!ıman piyade.sinln yaptığı 
B•ı·lı"ne oöre taarTr.ı:z.an . .... M-kova 6 (A.A. J - •• oy e- ..... 

" • d ""' • · b \J sevimli artist rr-aralı tebliği: üçüncü şiddetl'i taarruzun da a. 
kırıl ı ı::.. k cephe rıin tıususi muhab1:1"ı . 'd ırıybo:~ Sirenalk cephesinde düşman ke- toim k • .ı ii:ını bildi.rmişth·. 

Berlin 6 (A.A.) - "?C"r bu·:. 5 ••. ı.:- ... ra.d cepııes.m e, · G E O R G R A F T k l .. .. 1 ,_ ... .., R ı şif kol:arı geri püs ürtü mışt ır. Müttefik sözcü tunları ilave 
sin.de, ayla!ldanberl hazır anan hızı dan 17 gün evvel ba.şlı1yan us en güzel ve en heyecanlı bir filmde bu uftular Tunusta dünkü tebliğde :zikredi-
• ..::.1_ bot-vı·k kı• taarruzunun Hiderci A manyaya., E B L t J[ E L 1• Y O L b. k"· t ,.....,, r- .,, taarruzu, l'k ö.l" esire T len ve mühim ır ınev ıın zap ı 
lurılrnıJtır. .. 5 v et imdiden 12 tümen 1 u ve ile neticelenen şiddetli muharebe 

İhtiyatlı tahminlere i'ore, o ~· !ıaı oı11nustur. Yaralı sayısı, bu- p k k d MELEK s· d esnasında 400 esir, 25 tank, 7 'Zlrhlı 
t inde en az 2 nı d ıd Ayrıca çok kıy- l e ya ID a ınemasın a ~· ler bu 14 gün ç binlerce araba nun dt~ın a ~ b malzemesi de otomobil, 41 tıop, takribl"n 300 

t~an~k~·:yu~··~~~er~ce~:top~.~~~·;k~~betm~~lt~ıı~raeıt~a~'~A~Jnı~an~~a;r~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kun~~y~on~~v~e~~n1~u~·h~L~m~ı~n=ık:·ta~~a cep. 
Ye ba,ka harb malz~esı ay 20 vok edH.mi•hr. -----
!erdir. AlKlan -lerın sayısı b. k da malum ... Hakikaten s~vdıği.n ki kamaralarının tenha korido- mevhum bir İ.f olduğuuu da tah-

t1pkı Nhneye giren ır a • 29 ~ca ibi kendi itencliınden e&er bir insan değil. Haydi göı.ler ken ırun.da karşı kaıqıya geliyoruz. min ediyorsundur. 
Edebi romaııımız: tör & ... •• dı dini. Buradan uzaklaş gitl Git ki Bakışlarımız birbirlerine hırsla, Arkasında 1tk bir $eyah..:t el. 

Yazan: Cevad Fehmi 
Çünkü onlar rolünü o_Y

lla.dıklaırı ~.sın derisine ıır· 
rnekle .iktifa etmezler, ruhuna da 
girerler. Onlar temsi\ müddetin~ 
ce kendi kendilerinı öldürerek 
bizzat o ~ahıs olurlar. .. 

Acaba ben de bu büyük aktor. 
leır gil>i Mr fevkalbeş~ 
miyim? Nilüfecden nefret e· 
diyoruın. Onun mariz ru~
lu, muhteris, meş'um hır 
ınahluk olduğunu biliyorum· 
Onu en ufak biır teP..;sÜ:- duyma
dan öldürebileceğimi hissediyo
l"llm. Bunlar muhakkak... fak~t 
onu sevdiğim, çıldıras1ya ~drf 
iiın de muhakkak... Artık ıtıra 
ebneHyim. Onun muhitine yakla· 

kafmıyor. Tıpkı roıwnu oyna • . 1- _ _ı·-· •--- b" -d h ı~- akl • ''f 
_ adam oluyorum. Seven, ç11- seınm evve111;e vcruıgna a.a.rara taL w a a ayrılllllAyac armış gı. ibiaesi, ba§ında yeşil bir kaaı e 
gun namütenahi seven biık edecek kıratta bir adam o!. bi sarılıyorlar. Eli elimin için- §&pka vH. Şu Neclanm bahRetti-
gınca seven, duğunu anhyayım. de... ği ye1:J kadife şapka ... Akhma 
bi.r adam· · k ·apur Kendi kendime: - Çok te-kkür ederim Ce· bir lahza ôrin onwı aoo anlattık. 

O İzmirden gebrece " :..- .,. 
ndu"rtte •elıecek dediler. Ben - Giderim! Diyorum. mil Bey. Fakat neden vapm-a ka. laırı geiltiyor. f<aıkat d~hal bun-

~aat o • d jd' İk' sa• Yalan, nerede gideceğim! Bi- daır zahmet ettiniz? diyor. lar1 d~ünmekten vazgeçiyorum. 
sa.at ik:de r.ııhtun a UO.• · 1 

b' •~kis rıhbmın kenanne. doğru B l · Beraıbel'ce vapurdan çıkıyoruz. 
O
···terim ufka bailı, iıkıd~ • ır ı.n • Ah büyük yalancı... öy e aöy. 

at 1 ':, _...:.. . görebilmek ümıdıle i)erliyorum. Bı.ru: daha yüı-ür- ]Ü yorsun amma gözlerinden bat- - İşte İzmirden döndünüz! 
daha ııacı, ... ını · • • ihi sem denize düıeceğim. ka türlü dü,ündüiünü anlıyo· diyorum. Ankaıraya, yahud An-

k i yardımı olabıhrmı§ g··ı . Ka.lbim muhakememi oyalamı 1 'd k · · ? 
saın rmaklarıımın ucunda yuK rum. ta yaya ne zaman gı ece ı.ınız . 
ayak pka htımda öylece kaldım . ya çalıfıyor: - Seni bekliyordum, eğeı- geL Y a'kında yeni bir seyahat yok 
sele-re rı • r Sa - Sen işin &onuna bak ·• Ce. m---..1:- ·üzülecek, kırılacaktım mu? 
5 tirn mutlaka tersine ış ıyor. - mil planını tatbik edecek mi, ede .....,,,. ........ 
~a d kikalar meie: ne agır miyecek :mi o zaman görürsün J diyorsun. 

yı a;ıor:.w Dörde iki l!&~t val't. Nı'hayet vapur rıhtıma yanaş. Ben de senden aşağı kalır mı. 
geçıy ll: d kı'ka var. Bir saa yım. Ceva.b veriyorum: Bir saaıt e ı a b: b. Ne ka.dar da yolcu var. Fakat 

be• dak!'-- var. Saat: ce m- · b t kad b k - Bu taraflara bir itim du·· ... . k r1k .. - gözlermi un an ne ar ça u ,.. ~ 

d~n fuİa elimde duru)'J:': du aytklamasını bili?"or. }?~anı? .sev- tü, artıık gelmişken .sizi karşıla-
1 te nihayet ufukta ır · diii bir simayı hın kısı ıçerııı.ınde: mamazlık edemezdim. Bir ta~la 

ma! ... 'Mini mini bir tekne .• : ~= de alsa derhal bulabilmesinin iki kuş vurdum. 
de aiır ilerliyor. Adeta ye~ her haJ.de bir sırn, bir hikmeti Acaba sen de benim iki saat· 
dunJVO'I' giht .. Kalamda çoc ça olmalı. Nilüfer bunların içinde tenberi rıhtımda beklediğimi gö:ı: 
bir düsünce. • yok. Bellô henüz kamırnl,sında· !erimden anlıyor musun? Her 
_işte N:mEer gelİ'ynr .• Sen ıra dlil'. Daha fazla sabre~ernı?'erek halde buna ihtimal vermezsin 

de sahibi bir ada.nuın. Enmde ~o- va::pura ırirfyorum. Ve bırlncı mev amma bu tarafla.ra. düıen İ§İn 
d Lu kadına ne yapacagın nun a 0 

Gülümseyerek: . 
- Hayır! di}'i>r. 
- Sizi evinde bulunmadığı 

gün misafir çağıran ev .sa.hibler.i 
ne benzetiyorum.Bana kar§1 hem 
bir teselli vazifeniz olduğunu ka
bul ediyorsunuz, hem de memle. 
ket dahilinde mekik dokuyorsu-
nuz. 

Bu sitem hoşuna gKiiyor, gü. 
lüyor. 

( Aı ka.aı Llar) 

etmi~tic: 
Ta.hurda etraıfıında hakim te

peleri elimizde tutuyoruz. Bu şe
hirde ne Atman ne de mi.ıttefi\r 

. 'ikt kuvvetlıeır yoktur. Bu gen•· e 
yapılan tank çarpışme.laı ın~a 

er haıngi bir köyün vey:ı şehnn 
i,plinıin hiçbir ehemmiyeti yok. 
tur. 

Londra, 6 (AA.) - Sunday 
Times gazetes.inin muhab:ri }'CI\· 

:ı.ıyor: 

Tunus ve Tra b1us muhl\rebe. 
1~ F'hnsSR br..- ilc""'1'\\l v 0 ..1 ...... ;z 
yollarının kontrolü mücadelesi • 
dv.'Bu hu"u$taki t,.şkili.t tam<\m· 
!anmoa büyük muharebe başlı. 
vac.a ktır. 

Amerikan uçaklarnın 
Fransaya akın'arı 
Londra 6 (A.A.) - Hava na • 

ztrlığı ve Aıneri.kan havaH.uvvetlerL 
nin umumi karargahı, uçar kl\İelerin 
Lilles ,ehrlnde atö!yelerc tekerlekli 
nakil vasıtalarına ft l.:ıko-moti.Jer~ 
taarruz ettiklerini bildirmektedir. 

Liherator tipinde uçdklar Ah • 
bevllle hava alanına akın etmi)ler
dlr. Müttefaı; v~ döminyon av ~ak 
\arı 'bomba uçaklarına refakat ve 
7 dÜflllan avu çağını tahrib etnıif. 
lerd1r. 



Lik maclannın birinci devresi bitti 
--------·------------------------------------ Bulmacalarımız 

Beşiktaş başta, Fener 
2 inci, G. Saray 3 üncü 

15 inci devre bulmacalarını doğru halledip 
hediye kazanan okuyucularımızın isinJ ..,;rİ 

Birer makaa kazananlar 

(Evvelki nüs'hadan devam) 
Lıt.anlxJ lig maçlarının biriacl 13 üncü dakikada Melihln ayağı ile 98 - ıBeŞILtaş: Dld.i~ • Aştkkercm 

devresi dün yapılan Fene.-bahçe • biııindl, 22 ncl dakikada Taclnin No. 80 Den.iş Sipa.h'oıııı. 
Beyiııcn maçından aonra bltmif ol- çe1d:iğf kom«le ikinci ve 30 uncu 99 - Faiı.h: t'evzıp;ış.a caddesi No. 

d~ •• Bu suretle Beılk~ il.k devreyi dakikada cene Meli-bin fiitü ile ü. 15 'l'aırkln. JW-an. 
birıncl, F~rbahçe ikincı, Galata - çüncü goller atıldı. Esast'n oyunda lot - Saırıyer: HW.umet do~torıı 
uray da üçüncü olarak bitirdiler. biılalın oI.n Fenerbahçe büyük b!r Nccdb! kırr.a Cii.zıiu Zar-. 

F enerbahçe 3 - Bey kuz 2 korkudan sonra maçın tabii galibi Birer roman ka-ı:anımlar 
Bu maç tahm1n edildiği gibi be • olarak 3-2 ile maçı kazandı. ıoı - ~ıa.r \J. U. Kıtba.taş LT. 

r Si>. Md. lirMıWme GWııük. 
yecaalı, zaman zaman zevkli ve çok Şeref Saha•ında: 
defa aert bir ıekilde oereyan etti. Bu sahada tıek oyun Beılktaı!a lff - FwWı: :ıua.<-u IC.i&rdt'fler No. 
Fenerba.bçe ka11ısında haklt olarak Taksim arasında idi. 1 aksim gd • 

76 
G. N. Levend, 

miidafaaya ebe.mm.iyet vermlt o - med:ğindeo Refi~ hükmen galib 103 - Geıl.i.bcfu: Ç.ı.tııı baJıç~ sokak 

lan Beykoz 23 üncü ve 42 nci da- sayıldı. No. ' Perihan. 
kikal.da 2 ııol yaparak devreyi lJmcr Besim lCK - ~I~: Öir~en TurC"ud 

al . ~-
2·0 .!. ~ ı.lrdl. Fenct"bahçe için ikinci küme maçlafl • 105 - İ.zınil": Di Amer\'.inn Tab.ıko 
ZOI' urmna giren oyun sinirli bZr mennau Alae'.ıtin ru~u. 
hava içinde adeta Fencri>abçeye 0 • Fabib stadında yapılan Anadolu- 106 -1mıtt.: Sellllıoz ı;:t.ıınyl mile~. 
yun tanını bile ımuttura.cak bir ıe- bilar • Beyoğlu.spor maçı o.o bera- 9es! w~ .. ......... 

hı Hllili 2 1 Hali ._ ~· memur.u Na.im GillmM. 
lal ahnıftı. ili[ M!Yre kaçan fınat - bere bitti. Eyüb • ' ç U17 - Esıklşehh': Hoşnu.cllye • Sôk. 
lardan soma, ikinci devre Fener - de İıııtik'ili •2-1 ınailUb ettiler. ~ SOlııak No. ıe Nenl~L Re.:an. 
bahçe için bayati bir mesele olmut- Sahanın birinci maçında Riıni 108 - Lüleıburgıu. Dan yeJdli !\lus 
hı. Eaadı Jıiicum hattına, Ömeri mü bıkı~ı 11' deVTede Doğu takımını 1Wa Alan kızı Ha.mis~ Akm. • 
d.i-aaya alaa Fenerliler bu suretle 4-1 yenm.İt bir vaziyette f dt Top 109 - ~: G.uı!p~a l\la.Jı. No zo 
hücum battıını daha iyi itler bir ha- patladıiııaclan n bir yenisi buluna- Zeliha Eme. ' 
le relirmitJerdi. Şüphesiz u.ata ltir m.dıilnd.n bu maç yarıda kaldı. 110 - Balıkeslr: ~ T. T. ınüdürü e~ 
a,ı.ncu olan Eaaci, bacam ı..tttAı Lic ,.mpi,onulnın böyle sarih RamJııle ı:.m. 
d.a.. iyi ldarıe etiti. Bunun rteılcetıl, mawalar arzetrneal çok tuhaftır. 111 - X:MriaMt: Sthh.U memuru kJ. 

156 - Ada.pa.za.n: Çarı.: ca.Jl.ic.il 
90 S. Yener. 

157 - Amasya: Oru okul 2/B 
Ayten. 

393 

158 - EMdşehb': B'lila.r caddesi No. 
58 :\Iuaacz Kolçak. 

159 - ~L M. V. 11 ... \"':l. Mdst~rlıh 
ürüncü şube Bıın. Zihni Gokhm. 

160 - EB!clşehi.r: Cer :ıı. .ty.-sl l3Z,41 
Yunus Akta.yoğ ı u. 

161 - İzmü-: ıur-lıyôLka. Kurt.uluş so 
lak ~o. 5 Nenaıe. 

162 - Kastamonu: Okumnl yolu 
No. 11 Melkürıe SeJad. 

163 - Aııkaını.: I-ltkla.r caddesi Faik 
Bey A.p. bt: 2 ~nıır bı:lma.n. 

16' - ZanplclaJt. l\ll';;nrliyf't ~ı.ı.h. 

Ila.flık sokak ~o. 138 Müberra Anaç. 
165 - ADrro:ra.: Yonı ehir, Dcmlrtepe 

FcVAJ Çıı&ııma.k sokak No. 16 Zeldye Bttk 

166 - YMCad: hkln ruemuru kuı 
öuıa.n Daııu~ınan. 

16'7 - izmiır: AIS'.uıcak\ 1393 sokak 
No. 6 SaJ:me. 

168 - FStl~ıehir: Arlfoe Mıh. Kol. 
cb\ sokak No. 5 Şii<lmn Ererek. 

169 - Bura.: Kavaklı !\lalı. Burçü..<>tıi 

No. zı Newin Beşya.t.na.z. 
l '70 - Baıoııl'atma: İhsanly~ )l:\.h. s 

Evler 90ılırıMı: No. 21 Nı:cmiye A.•ı-en. 
• 1'71 - Sa.maun: oaı.ı ca•ldl'fli, 19 J\b. 

TORKİYE iS BINKISI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos. 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELERi ""' 

1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lira 
1 )) 999 )) - 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- )) 

1 )) 1r: )) - 777.- » -
1 )) 666 )) - 666.- )) 

1 )) 555 )) - 555.- )) . 
1 )) 444 )) - 444.- )) -
2 )) 333 )) - 666.- )) -

10 )) 222 )) - 2220.- )) 

30 )) 99 )) - 2640.- )) 

60 )) 44 )) - 2640.- )) 

250 )) 22 )) - 5500.- )), -
334 )) 11 )) - 3674.- )) 

ı.. -
Türltiye lı Banltcuına p:ıra yatırmakla yalnız para bcriktirmif 

oe loi.s almıf olmaz, ayni ~manda talihinüi de dencnıiı olur • 
.una.s. 

yar. Bu deY'iır, e.ıü Avrupa gibi 
öbü,tür. Onun yeri.ne kayıdh, 
veçheti., ıidare edilir bir ekonomi
nin ıeıç:nıeN zaruridir. Bu aalıada 

• Hlbnet M1nur. 
112 - Anbn./Ycnlşe~: Pehth-a.n. 

taır soiıM K&zlm Oulp cad. No. 22 S. 

~ No. 5'7 Dr. Hamdi Sofular eşi Behire -----------..;._--------------

Soruıa.r. Bergin ôncü. 172 - Baınd.ımıııa.: Gıir.a.ydm l\l&h. ra.. ~-· 
:uaa.ril başkatibi za.r cadldesl No. 40 Sa.ıdot Kfonuk. 

SOGUK HAVALARIN 
(Baf taralı 2 nci aayfacltı) 

t.alr., mevzii ıruplar vücuda ge 
timwdı:tea ml'ettir. 

Bu arada Nornç ve Felemenk 
devlet adamlannın Atlantik.e doi 
ru laOıl açmıf bir durumda ı.utu. 

da ıözönüne a!uıacak ilk hedef 
•tm ahna kaibılıiyetinin yükıel
metıidil-. 

lı13 - K.ocaıeıt: 

ım.Mata Güııeaı. 
1'73 - Alpullu: Koloni çl No. 237 

lU - Afyon: ~eri mmt&lca mat. Ane Gımçcta.ı. 
1 Nası Ahmed Alyooo.ı. 1'74 - Mıerzi:toın: Cerna.1 Daznec kızı 

115 - ıhma: MaMif d&ftsl, IV. B . G 
a,. Öit'. Nu:m.l 'Er:iıı. 

lH - İzmltı: Ask. posla. 4352 tsmaJI 

Ruh.<ıar Hazneci. 
1'75 - Sam.~: Bıll.fımct radd,><ıl No. 

31 ~feliJıaıt lb.J&U<ıU'E. 

Fena tesiratından yüzünüzü ve ellerinizi muhafaza için 

DERMOJEN 
Kullanınız. Hs eczanede bulunur. 

nan meaııeketlerin:n İnıilteıre ve 
Amerika giıbl büyük deniz menı· 
&ek.etleri ile it birfiti yapmıya 
kara devtetleırinden daha fa.ak 
muıbtıaç olduldarmı ıöylemİJ bu
lunduklar11u okuyoruz. 

Söze batlarken de kaydettiği.. 
rmz ıibi 1'ütün bu müta.leaların 
kıymeti ,..Jıruz üç yıldan fazla 
bir zaınw.ndanberi ıürmekte olan 
fırtın.larıın Nlai kıana.atleri ne de 
receye kaıdar deAtirmif olduğu
nu ölçmeye imkan vermi§ olma
lanndaıchr. Yoksa. buıün müstak
bel Avrupa ıuthünün nasıl ola-

ş~ 

117 - Bursa: ~ı. 
cad. No. 11 Me!iJnA 

176 - Bur-.: Sc.'tb'.l.$1, Ur 1il cadde 
H•mıam 801aı1k No. l Senlba. Muıths. 1 ııııııl••--· 

Sakl.ldöken 
TÜYÜNDEN--• KUŞ 

MeYzii ve mahalli grup olan k 
gözıe ç.aırpanlu-ı.n sayısı dörde 
ayrılıyor: İ&kandinavya. grupu, 
Baltık gnıpu, Tuna grupu, Ak.. 
deniz grupu. 

Hatrlarda olduğu üzere vak 
tile Sir Stafford Kripps'in Lon· 
dra dönütü müdafaa ettiği fikir
Leri 4esteı1de~ek Taymi» ıa:ıe· 
tesi Battık ve Polonya ıibi timali 
~ ATrupadan bahsettiği sın· 
da 1MI k1t.lıntn idal'esinin Ruıya.. 
mn 'İıd~e verilmesi meselesi 
e-tr.fında neıriY'atta bulunmuttu. 
İng9tere Hariciye Nazın d& son 
nudr.unda Awupada ıili.hlı yal
nız ilıci devleıt bıraktı. 

Londrada toplanmıt olan kü
~ devletlerin mümenilleri bu 
suret~ yaptıkları grupları bu iki 
deriet aTaıı"ml• bir taluime tabi 
tutup tutmamıı o1dukluını da 
bi1m4' İstoerdik. Mehazimizde bu 
noktaye dair bir işaret yo\ctur. 

ATTUpamn aiyasi bahisleri böy 
lec.e lcol~hlda haJlediJıdiıkten son 
ra ...... da iktısadi bahislere ge. 
iiyor. Bu bahiste görüyoruz, ki, 
clirije bı1r ekoınonri fikri umumi
yıede bibul edilmiş.tir. Liberal e· 
koınomi ka,..an çok basit olduğu 
lııir devrin ihtyactına tekabül edi. 

bıDecejlft lwiıç kimse tayin ede
mez, hatta zaferi kazanacağın

dan emin otan bil.e. 
Zafer, muha.rebeyi yapanlar 

lcıarpı&b birer devletten ibaret 
ıe hazan i.ateiin hakikat saha.sı· 
na götürülmeei için tek şarttır. 
Fakat muharebeyi yapanlar bi
rer devlet grupu halıi.nde iseler 
zaf.r, hedefe l'ötiİren yolun an
Clılk hatlansııç noktasını tetkil e
der. Bu ba§lana-ıç noktasmdan 
IOllN afllecak pek çok uzun, 
irnalııı, hedef de her ortak için 
f al'lmla olmak üzere çok uuktır. 

( Arhast var) 

···················································· 118 - Bartta.: Mennos fs.brlkl\sı _ e. 

k{~~~M~::!i Cemli eli ile c BolmacamlZ : 20 (17) J 
SillflJ"JD&n Aba. 

120 - A•axıız:a.rıı. Seıner~lt~ lU h. 
--~la.r eolaak No. 17 Cemal Ald~lcbl. 

121 - Vet.er1iner b:\-1 Hd. me:muı~a.. 

nnch" s. Şlm,ek. 
J22 - Bey~lu: Aki.ıra.z ısek3Jt No. 

11/3 .Kimon ~lla.J. 
123 - t>sküar: Bikimlyeüm.llll>e 
~ No. 19'7 İbrahim Erş-llıin. 

124 - 'l'aKsim: Fra'lSu ~sl Necm.I. 
1e tJa.ıtm. 

Bunlardan 30 tane.ini hqllederelı 
bir arada yollıyan ohuyu!:ulan. 
mızdan 80 ki,iye hoflarına 
gidecek hediyeler vereceğiz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ -1------1•1 3-.-----.= 
4 -~ -•• ----. -

~!o;,~ AltKetler No. 9 Sem~ 5 : = = ii = = = 
l!G - M~ASll: Bama.m soı.ak 6 _:. _____ • 

N o. 14 1 $elı9ÖS. 7 
12'7 - Kabatıa.ş: Ka.<:tbaılı IOkak No. S -.-.ı-----

36 llmll. 
128 - örfi lıdM'e 2. ')ube mildürü al.. 9 =ı-.ı- - ii 

1ııııor Celllet E,ıfwt. otlu Nocıkt. Erkut. ck.6e,,,, Zl,tıku9.iL 
................. _................................ 12.9 - ~: lloıhor oadd-.csl so Soldan sa.ta Jotru: 

Bigada dıkııaa tngablan l3ı Meıune.l Altın,ruv:ı. • 1 - B!Miııı1amla Memlukların son 
138 - IKadJJı»y R~dde.ndl sokak hükiimda.n ('7). 

Bisa (HlllU5i) - Şehrimizde No. 31 Vedad Mat. 2 - Anadoluda. ta.rUıi bir 1er (8). 
bir ytl önce '9e batJayan dokuma- 131 _ PMıpııtıı: •.ray soka.it No. 4 Ok. 3 - Par9&1~ (5). 
cılar giİn geçıtlıtçe çalıtmalarını art- ta,, oııt.on. 4 - Ta.vaıun dlbl.nl.leki (2), Neler (2), 

tumıt ve u miidc:kıt içinde tezgah- 132 _ Tlb Fakiill.e.si 3901 ıta.bia. l\bli (2). 
1arının sayışı kırln bulmuştur. Çı. Dotanay. 5 - Bir llııi'm (5), inriUz ür.'WIDlann.. 

k.dıkarı çarfllllık ve yataklık dıo- ll3 _ Nlşanlaşı: Z4fc:r souk Gtory& ıbn (3). 

malaria bat aikıları ve peftemallar Ap. laııt 4 Perihan Tuu. 8 - .ilk müsıüm.an olan adam (8). 
pebw Ye köylerin lbtlyacına cevab 134 - ~ye Ll.k•i 475 Sadret.tin '1 - 'I'arihl bic ka.vim (!)). 

verdirt~ sonra bafka yerere de mal Alıal.m. 8 - Sanıma «DU l"'lirse bC- nevi rüz-

aevkı,..tı yapdntaktadll'. Bu yüzden' 135 - fttGrl'roı:: Bekir vun.ı. dr olıur (5). 
memlekete bir bf,yli kazanç temin 136 - t~: Açık Türbe yok1Jşu 9 - Aktörün y.a.p!.ığı. (3), E&'ell (3) · 

edıllmekteclir. 1 No. 8 Arif iııt.eş. Yt*ıl.ndan aşağıya. do>ğru. 
• - 137 - Baı".ıi.ııürpı;I cıadd~i Ne. 1'77 1 - Bir vtıl:re<tlmlz (9). 

ll"!mlm bllılfir:memieıtJ.;). z - B'r ttnlt (2), Bil" melike (4). 

138 - ~ı No. 12 .~. 3 - .Fra.nsıu::I. ı-öl (3>. I.rultta bir yer 

• 139 - Eıiltieeıhtr: Ctt a•ölyest elek. (5). 
tr'I< kemı No. 160?3 Hıisrıev Sonerler 4ı - Snom (3), Bir nevi kalın ku. 

149 - Kmthı: Niıf.us ıneınuru o!'iu maş (3). 
Ftthıan Oıındtıı.n. 5 - Yar:üa.11013. (9). 

'W-1 - inn»'ı: Ha.cıhr ıııın !\fah. Ça. 6 - At yuvası ( 4), Rtı.s) ada bir Yff' 

lııuroeime •obfi No. 13 Orhan Alpaydın (4). 
1'2 - Samaıln: 19 M3'yld Mah. Gazi '1 - Farlsitle lyf (3), Toluü (5). 

caddıesl No. S'7 DiiMıyııı Yünrül. 8 - Gid'tş (5). 

143 - Alpel".la illr.oli.ul fimıf: 4, 51 9 - Ka.le dıuvarı (3), lntıhab ııuwıa.c;ı 
FmıMl Uj'ural. (3). 

14" - Blıecllıı: Dııb'ıc b~lıut Ilasa.n --------------
ES°f!IDMlll oklu Ka.,.. EAunen. 

,... 

40 Vafük 145 - Elıkiı~: T&narc. fal>. mey. 
dao ~ Amiri Brn.nır Sr.n\Aır. 

Son Posta 
OSRAM · O .. AmpulUndekl 
Çift dC:SnemoçU ı(tık telinin imali~ 
cıt~ elde edil en hassasiyet 
5/10.000 milimetredir. Böyle cüz'f 

toleranstarle. ancak Optik Sana

Vilnde • mesel6 çok hassas ade-
seler lmallnde • çalısıttr. 

• o s RAM bu gl~ hasse• öfÇU• 

lere riayet etmekle bu ampulferie 
Flin tam m6na5'te ldarett olm~ 

•ını temin edM. Bunun ıcın ı 

ı" - ~/~: Siy,... Blıgı. YerebaLan, Çat:uceşme sokaıt, ~" 
ifil" okııdu ,.._ A.Yrin AP. d•: Z Er. t S T A S R U L 
riiD Aıtakatd. 1----~~------~ı 

H'7 - •flCAı: ._.,. llBC9tat11 otla Ele. ABQN E FiATLARJ 
rıaın Bomlııard. 

14.8 - Adılıra: 8ııhQ.t VekaleU ut 
~. Btlml Tamıoı. 

149 - Acbpadrt: Kfüntir P'\Dl'ı bak. 
kııl M. Terlik otkı hısın l\les"slııotıu. 

ıs. - Dm-.: Çekir:: h~ 

Xo. 5 Fuad Kunı'man. 
151 - K«'l!llldn: Ali Y•lnı:ıı. 
15.Z - Slnekıtı: Oraıa.n ml"Sah;ı. mr.. 

Tilrklye 
Yunan 
Ecneb 

1 6 3 1 
Sene Ay AT Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr --------

1400 7f>U ~00 15U 
234ll 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone be.:ieli p~-ıcL.r. Adrea 
deflştırilme\ 25 turuıtur. 

m'll'U Bamıll Çanka.yoklu. __ 

153 - SivM: Ömcık o-t~ll yaımıdB No. Cevab için mek~ublara ıo 
4-A emdt11 ~ Rt'1aa Öd<'Pta'lrı bzı turuışluk Pul UlYW llrundır. 

YASTIK, YORGAN, YATAlt tallamn.a.k bem ke!!enl'&e ye hem de 

~~BİR KUŞTUYU YASTIK 2 LİRADIR 
Ya.ta.le, Yorııanııı.n da pek ucuıdur. adres: 15.tanbu Çıı.kmlık~ıiı>.r San. 
dalyacıla.r sokak ömcr 'Balı oıt u Kuş Tüyü fabr k!LSl. Telefon · 2'3027 

ilan Tarifemiz bta.nbuı Belecll.7eal 

Şehir Tiya.trol&rı 

Komeııll IUllDI 

nci 
2 nci 
3 ncil 
4 nciJ 
iç 
Son 

Tek siıtun aanUml -·-.. ··---······ 
maktu SOO lruraı 
aahile 400 » 
uıhile asa • 
eahile 200 • 
uıhile 100 • 
eahile 60 • 

50 

Bu akşam saat 28.30 cb 

ASRİLEŞEN B A B A 

ffER ÇE~İT KLİ ŞELERINİZİ 

İSTANBUL 
Doktor Hafız Cemal 

(l.olunan Hekim) 
Ot.aaphmda 104 No. ela heqı&a 

M.ta kabul ed .... 

KLİŞE HANESİ 
ANKARA CAD. CAGALOGLU YOKUŞU-2') 

UCUZ,ÇABUKvETEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR 
7A~11A siPARiŞiiilsUiiifU aöNOER1ii11 Telefott· 11044'-111CJ8 

ı-ürkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Karulıat tarihi: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
Sal>e Ye &Jam adedi: us 

Zirai ve ticari her nefl 1ıanb. mlll.nl•Jert 

PARA BiRiİ<TiliC:NLt:r(f: 28.800 
LiRA iKriAMiYE VEıiiYOI( 

zı.ra.a.t Banka6;ındA ı..wnbanl.ı ve lhbars~ tasa.rruı hesabluıud4 en 
u 50 JlrMı bulunanlara aenıe6e ' defa çeklıece& k:ı&r'" U.. uaı:ıch.lri 
pW.nıır. l"Öre lkr.a.ın.L7e da.l•Wacalıttır. 

4 Aded 1 ,000 Liralık 4,000 Li" 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) • 120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
l)iktıat: De.abla.rınırdakl D&ralar bir ~ içlnc1e 50 Uradu &f&tı 

clifmJ:renlere ikramiye çıktJiı t&kdlnle " ZO taalU\e ttrUecekUr. 
Jtar'abra senede 4 defa. 11 Mari, l1 Baztra.n. 11 Eylül, ıı BlrllkJ 

Kmm tarihlerin.de Qekl~cektlr. 

··-· .. -···········-······· .. ·-·---·-········· ................ -.... ---·-·········-·· rr\1 j '~ ~-- PO&ta tutusu: 741 1.stıuıow OSRAM • ~ • AMPÜLLER tH - ~: Şektt Faö. ftn me.. Telgraf: Son ?ost.a 
...,ımr ol"8 A. ~- Tele!on : 20203 5- Poeta Matbaaa1ı N~ Mediu'u: M. Saaü ~--

Aı, cereyana mukabil bol ... verır.. 1• - »••hırı04oınuu.an: vııdı. j ~-----~----___;;:~--'---------------~ rrm rad&Ni Ne. lt/A SPn1l Oymaa. , ___________ .,.,...ı IAHDlla A. F.asr- UŞAKlJGIL ' 
~~~~~~~~~~~_____:~~~~~~~~~~~ 


