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...Ta.biimr ld, ltıalya arlık A1r 
denw. h~ ve lmpa· 
ratnriuğa wıdi eıönell liımn 
geltookUr . !falya .e Anta
vuUukta !ceh '*r, • OaOd 
adada., 11ıe Afr8mda.. AkdP.
nbdelıl ııuWanaı baza kayıt 
~~bu' dahlllnde muha
fu.ıa ~irse tı.uıu bth iik 
bir uimıet ,.ymahdır. • 

Milli Şef 
• 

Çora m ıe.1allatıe • 

77 'R7EZ 

8 inci ordu Libyada 
yeni taarruza geçti 

rlnd811 awdet ettiler • • • 
Ankara 13 <A.A.> - 0um - Taarruz haberını veren Berlın 

lmrreisi Milli Şef 1-net İnönü- b •• k •• •• ld •• •• •• b• td• d• 
~~ahat~lg~:OO =~~45 unun pus urtu uğunu ı ır ı 
de hususi trenlerile Ankara.ya. lhlldra, 13 (A.A.) - Berlin- yasta olmu.<d.m'. Uça.le savar ba-
• vdet. buyurmuslardır. den alın.an mesajlara göı'C Ge· ta.ryalrı.n bir dü.o;,ınan bomba u

nera.J Montgomeı-y. füi tank ve çağı:ıı trunip etm:Rlerdir. 

Göz Yaşları 
~ Eıltp 'ft liWde Rom:ıncımu 

IETI+&M JZZET BENICE'nift 

,._~ut eserinin 
O()~ ~•kt&I ÇI KTI. 
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Akdenizde 
İngiliz 

denizaltıları 

Beı mllawer ıeml· 
11111 11at1rt11ıar we 
ltaı1an kıyılanll• 

topa tattalar 
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Tasarruf Haftası -Dün akşam da iktisat Vekili 
radyoda bir nutuk söyledi 

"Tahammül kudreti ölçüye aığmıyaa 
milletimizin ba müıkül devreleri mu
vaffakıyetle geçireceğine inanıyoruz" 

- --- Ya.zan : ---~ 
Bir petrol 

iki pi.yade Uimeni kullan1!'1~k Tun usta bulunan Gnbe 't() gar 
suretiyle ve ha\ n kuvvetlerının ve baska hc'<leflN 11 llkkfı.alun 
dest.okl;-nıe~iyl · Ml.ageyla'da şid· akşan:İ.ında taınrru~a: uğranuşbr. 
deUı lbıı hucu~. _ırnlkışmı~ır. Ayru gece. Napoli yen den bom· 

l.Aındra, 13 (A.A.) - 1n
~iliz Amiru.llik dairesinin 
te:b~: 

Ankara, 13 (A.A.) - Tasar- darc eacnleı in her zanıı:ı.n mio
nıf ve yerli mallan haftası mU· netle anacağımız, yüksek v• 
nascbctiyle İktisat Vekil!i Sırrı uzak görüşlii tedbirlerine, Türk. 
Day bu akşam saat 7,30 da An- mılletinin th·lığine, ol'\lumuzun 
k~.::n r;aciyoounda hül8.sa.sını ver- ve bünyenuzin kuyvct \'e kud-

1 • 

, . \' 

' ' " 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

gem l•m 
1
·z Almanlar, Muttcfiklerm .F ... Ia· bardıman t"<fllmiş ve aebi.rde G i.1Ji bir radyonun Roman· g~yladıa. bir gedık acın~~· ~c~k yanl!'ınlar cık rılmu~tır. 

~~d!e !1~~~f~~!r =~ k aza a tlattı b1:. kar: ~arnızl~ lpust~ı"\ul- Palermo'da do!.la.ı da lıa\·a 
müzakcrelerı ) apılmakta oldu- muş 0

• ll • an!1ı. soy ~e e< ~~: alanına u~rrnmışur. Lim..'m Qe\'· 

ru~ ndan b h. ettığı söyle!\•yor. Mersın 13 {A.A.) _ 1skP-nde· Jeı · Egeı Berlinm temın cltı~ resinde bırçok yangınhu ve ın· 
talyanın ı. P n

" n 11u· ku· metı· va· d ··kıed· ~ 1200 t gıöi General Montgomery, sa. ıfilakleı 'ukun gelmiştiı' 
., ıı.ın an yu · ıgı ton J>C • lıil bölgesinde Mersa. Elbrcga'da n·· .... k•~,.· bo. "--

sıta~iylc Mu tefıkl\?rlc.münicrit rolle gelmekte olruı Başarı vapu . . h" tm~ un, oı .... a~r ı..cıl\J mu-d u-
bı.r sulh mlıznl:ercsinc ı;ırıştiğı 

1 
u, . fc-rsın limanına ~aradığı C$; ~enış b r cepheden ucu1!1. e .. ş çaklıırımız. yol üzerinde taşrtla

de a!:'lzlarda dol:ışıyor. Pinlan- nada ınUhim bir kaza ntlatmıx- ıse bunu~. mruınsı, 1ngıli.7.lcıın ıı bombardıman ederek ve mit
diyaııın Rugya ıle nnln~mak ar- tır. Henüz anla.şılamı~an bıt se- Ahnan mud~aa.•nn<la zayıf nok- ralyöz ateşine tutarak Trablus· 
zusu hemen hemen mı.ıhakkak bcf>lo gemıde biı· yangın çıkmış )ara kt"'Şfetmiş obnal::ııdır. garba karşı bir hava akınında 
bır şekıl alınış gibi gazc-tc sü- v kaphınla mürettebat gemiyi tngllT. tlilihğl bulunmuşlardır. Cenup istika-
tunlarına geçiyor. tcrkt>tmı lt•rdir. Bu sırada yan- Kahıre, 33 (A.A.) - Orta- metinde uç.makta olan bir düş-

Bunlar bugün ;~ın bir dedıko- gın yerine yetişen jtf. iye ekipi 1 şaı·k milı:;tcrck harp tebliği: man bomba uçağı Pantelleı'ia. 

Şımali Afrika istikametin· 
d(, düşmanın iaşe yollarına 
karsı, Akden.izde harekatta 

bulunan İngiliz denir..alWannnı 
ycnı muvaffakıyetler elde et· 
tik.len bildirilmektcd.ır. Bu 
muvaffalriyetler, cumartesi 
günü neşredilen Miittefik 
kuvvetlerin tebliğinde bildi
rilnüş olan rouvaffakl.iyetler 

(8onu Sı. a Sil ti dı} 

\. J 

Londradai du olmaktan len g~<'emcz. Fa- ateşi söndürmeğe mma.ffak ol-\ Dün. ileri unsurlanmız, Ela- açıklannda av uçaklarımız ta· 
kat bırinci cihan h n b nın haki· muı;;tuı. fn~nnca ı.nyiat olmadı- geyla önlet.nde düşman mevzi· rafından düşiir.ülmÜfjt.ür. Blitün 
katleri gozöntinde o'd..ıgu ıC'.n gı gibı ge udckı hasar da pek !erini yoklamıya. devam etmiş- bu hareketler neticesinde !hiç bir 
her dedıkodunun 1:1ır halnkat ha:fıftir. Alakadar maka:mla.rra lerdir. L.ibya harp bölgesi üze· uç.ağımız kaybolmamıştır. A k olması ıhtunalı vardır dcnılebi· tahkikata de "n!ll cdilmekh.dir. rinde bava faaliyeti küçük mile· hal~-a.ıı tf>.bliğa vrupa ya arı• 

dıgı~ız su nutku söylemiştir: ı-etine borçluyuı.. Bunun için bu 
Aziz yurttaşlarım, mesnetleri büvük bir titizlikle 
Ulusal Ekonomi \'e Artt11'1l1a da.ima sağlam .. tutnıak z.onında

Kurumunun kıymetli ve devam· yız. 
lı himmetleriyle, her yıl kutla- Yurttaşlarım 
dığımız t.asarn.ıf ve yerli mallar Aziz vatanımızın muhtaç ol-
ha.ttasında bu yıl dahi si?.c hı· dui:'U iktisadi inkişaf \'C tekA· 
tap etmek şeref ,.e fırsatından mülii tem.:.n için başa.nnağa mec 
duyduJ:rum sevinç içınde hepıni- bur olduğ1ımuz Werin durma
~ hürmetle selamlanın. d n ilerletilmesine ,.e hat ti harp 

Butün dünya ''e insanlığı sonu ınkişa.fkı.:nna gör" hazır
~iirlü fclitketlerc manl7. bıraktı- lıklı olmaga var gücümüzle ça· 
gını görmekle elem duyduı.,ru- lıljlyoruz Bu senenı11 ıktisadi 
muz harp ateşi ortasında sul· bilançosunu yaparken sulh dev
hun Juymet biçilmez nimcUcri i- resine ıı "ı,;betlc istihsallcrimlazin 
çinde üç harp yılı gt>çumiş bu- çoğunun a.rtuğmı, fa.'l:mka •·e 
lunuyoruz. Bu saadeti biıvük madenl~rimızin tam bir emni
rehber~z, Milli Şefim ı başta yctle ıı?lediğıni, tarı ı nmızm 
olmak uzere ana msa.c;etimızı i· Bışt.arafı b,. nclde) 

lir. Hatta sulh ~c'>'Jüsl, ri ve Roma, 13 (A.A.) - ltalyan ihraç pılanı 
müzakereleri harp ıle başlar de· • ı v orduları umumi karaıgihınm T t •dd t 1 p J h ııılse umumi bır k ·deden bah- Gh guncu ugu 932 numarnlı teblibti •• aörüsülüyor unus a şı e a ermo ava-
ocd ~::.:r '°".~::~:;,.. ları 1 'Ç mı soy Dün gllndiızün düı;ınan Sin>- 1-0:ra ;; (A.A.) - Harp ı· h b 1 • 1 d b b 1 d 
mevzuubahis ctmemızin sobcbı, - ,------- :rka tazc;_ ıkr~csin~~ıw!1~~;u kabinesi, son inkişaflar d?13~8! ı mu are e er an om a an 1 -• uç.... le yakın ve orta.şark vu.zıyetmı --do~ luklan meçhul hatta pe_.k Kalafat yerinde Atilla gemisin i soy- Bu cephede t.anklann d tekle- gözden ge<;irmekteclir. 
mustebad olmakla. beraber, dog- dıği piyade taarnızl rı vukua Kah • · d ı A • 
ruya pek benzemel~ ve va· mag'"'a ka/Jıı~an iJıi JıardeŞ yakalandı gelmiştir. Kuvvetlerımız, karşı Kabine, irod~-1 ~t.na Jmaalal'ID f 8pflk• ltalW8J8 J8pllaa kayı..n mantıkı dahıhnde bulun- 'L . • . . w • • • • zın M. R. G. Casey ın kıye 1 masıdır. Mihverin et1-afında top- Mehmet Kan bur ve Rıfat Kan mısını soyma~a karar vermış ~~::1~~ıs1cr ve b rk:u; o- hükfuncti uczdindeki büyiik ('l- ları iki tlddeOI 111· IOD bava akınlan 
lanmış devletlerın nihayet hal:rı- bur adını taşıyan ikı korsan ler ve bu_gemıye bordadan ya.- ı----~--u.u.-------ı çi Sir Hantchbull ltugesson'un, 
kati anlamış olacaklarına ihfr kard~ e\'vclki gec~ sant 19 sı· na!)lllıŞ bır halde buhınan bır Sovyet birliği nezdindeki büyük cam akim kaldı etralmda talıilat 
mal verilmek icabcder. Almanya ralannda Kalafat Y ·rin~c de • mamanı~ .~yfalaıından_ H~n Rouan 'a büyu .. k elçi Sir Archibald Ctark KcıTin Vaşıngton 13 (.AA ) 1la1 Londra 1 (H.adyo} '1 it • 
"e İtalya Demokı""'sılcrlc bıı· h"- m1·rıı· oıft-ı.. bulunan Atılln gf'- admda bınsıne kendılerıne goz- ra:porl:ırmı incelemektedir. Bu b" N ı -ıa.ı .. ... i,.Lla.A ıye azır ıgı, a.şagıdnk· tebliği tcfik hava b rli-kkr:iı111 Sıcıl)a· 
yat ve memat mucadelesıne gı· zw cülük ettiği takdirde fazla mik- b• h k zatkı.nn ilçü de halihazırda Loıı ncşıetmi~1ir: · dnki P lcrm ehrin şiddetlı 
rişınişlerdir. Fakat ne Roman· 

1 
:smekı ı aklın kabul edc<'ei°:i biı tarda. para vereceklerini bir gUn Jl ava a JDJ dra.da bulun.maktadır. Almanlar Şimali Afrıkada ku\ \etler·-! bir · kın ~ npt l lan resmen bıl • 

ya, ııe Finlant!fya, ne "Ma'Clln. - h:ırcırett\ı. evvel vildetır.işlerdir. la İtalyanların şimali Afrikadan m..z. düşman truıklan il piya.- du ılmiş1 · Bun aı baı Tı ah-
tan, hatta ne Bul~ stan böyle hah aya gelınce, bırdenbıre, Haddi zatında dürUst ve na - ~- - tal'dındı&n .sonra ..A.kdeoizin müt desınin iki hücumunu pü kürt lu ,,,arp şc-hı n it sıdd tli bir 
b.r durumda deıpld rler .. Onlar twıyillıın :Almanyad;m ayırdcdi- rnuslu bir adam olan Hasan bi- Ml.ttefik tayyare• teflkle.rın denizyolu olarak kul· mlişlc-rdir. Bu hucumlardan b.ri, hn'a hücumu yapılmıştır. 
ya hırs '\C tama sa.ıkasıyle, ya lemıye<>eği 7,annolunabiliı. Çün- laluı.re hBdiseyi Atilla gemisinin lanılma.sı ve Avrupa sahillerine ttimaJ kesimde, diğeri de lledjez N APOI...1YE ) APILAN AKIN 
llihver _tazyilcı dol~yıgjyle ya kiı o da Demokratilere dümnan kaptanına hikaye etmi!flir. Ge· ler 19 Alman 'karşı müttefıkleriıı bir tanrnız el Ba.b bölgesinde yapılmıştır. Kahırc 15 <A.A- - Rıgfınkü 
yanlış bır hesap netıc<'.S.nde ~1u· bir rejim sahibidir \: e dünya ha· mi kaptanı bu va.zi~ karşısın- .. .. d .. 1 yapmalan imk§.nı da tetkik 

0 
- Amerikan oı dusunun B. 24 K. hı re tcblı&'lnd!:' bildiı·ıloo ve 

kadderatlarını. Mıhverc. bag!a· ldınıyr-tini ]>:ıylaşnın.k hırsiyle d d rhal zabıtayı haberdar et- uçağını duıur U er Junmaktadır. bonıbnrdıınaıı uça.klan, Sfax Cuı 1a ak amı Napoli'ye karşı 
-·01aıdır. Yanı lcendıl rıni Mıh- du··n,·anın başın"' bu h<>.-n fclil.· a e w R ,------------ yakı 1 d d · ı } " ~ ., ... - ı' · ~.ı ... ,..,ı,. .. ,.,. gunculuga Londra 13 (AA ) - CEilllen n n a mnıryo wın ıucum \ •aıHlmı" olan h:wa akın na A -
ver ile b:ru...tiren inıi1 bir pren· ketı' nı """'ag·a ı· • ..t;, .... , k etmıat-ir, mış ve ya.,......._. avY ·ı.... .. b"ldirild·w· .. · 't gil K d 'd t · lerd" ·ı ~ • ..,... ,,~·~ 9 ... k d b .,,.n .. dU.zde.ıı t rti~ ıO"\ne gorc n ız av ser ana a a e mış ır. mcrıkan I..1berator boml· ura.k 
wip değil· dir, hususi menfaat mü- Fakat bı"r taraf•ft- ltalyıuılar arşı a a. 6 .... e ~ . n-· ' MU • ı..cuı 

1 
tı vısme mensup 300 uçak Cumar- • nenu ınıuıtu.r·tı dunıımı 1 lnn ıştırak etmiştir. Bu uçak -

lilıazalartdır. Bınaenaleyh harp- Mihver galebesinin sadece bir a mmış r. . . .. .. , ' . te galebe ümidı gevşedikçe ken· Alınan galebesi demek olacıağı · Ha.va karardıkta.n bir müddet tffii gunu ~nan~ taarruz etmış bu 1 una n Vaşington, 13 (A.A.) A- 1.ıı ıu ınüı-etlt>batı İngilıı lım·a 
dil 

- ·h b ·b ··ı· Rif '-'- , .. ehmet --1---t.. olan Amerikan ı:ıcrır bomba U"ak merikan gazetelerin"' go··r" A\•· k\l\ \"Ctl<'rin<· mensun Jlilcı•lnrd"ln 
ennl .-ı vere ag yan mu a nı ,.e dünvn hikimi"""'tiro pay- sonra llı,ıu, .nı ı;..,.cı ~ ""'D· , • -:. • · ' ,. 

h 1 
·· ·u · d · " 

1 
.r- d y • • ,_,___ m· e lanndan müt"""'"kil kuvvetli teış nıpaduki ha\•a kuvvetlerı· ku-1 müteaekkıW ı. Bih.rilk ' l,"',' ı,:ır 

aza arın v.e umı erın e zayıt- Jı:ıo.mak isterken talyanın qa ogruca geınmın aıı..-.u.a - ..,........ . . .. 
l b

'id" Bö" l b' ...,_, ~ rek bazı bal-"'a.rı k......,..eğ,,,. te "'-a yardun etm111-lerdir Dört -o- mandam General Cft-' Spaat•'ın l çıkarılmıştır. Cuma gu··m ı ro-aması ia ı ır. y e ır vazı· dünya esaretine iştirak e<lecegı- öıU """"'". "" - ~e ":I • a.ı.ı .. yete düşünce onlar için vakit ni takdlr etmiş olacaklardır. şebbüs ettikleri sırada suçüstü buçuk saat müddetle av filotil- Alman eairlerinin Cezayirc gelmesi, Müttefiklerin lıye knrRl yaptl Iı ha\ :.ı nla ına 
kaybetmeden yRpılacak ~ş zara- Diğer taraftan, İtalya Mütte- yakalanarak tevkif edilmişler • lalan, Manş clenızi Uzerlnd~. Tunus üzerinde hava üstiınlü- da Amerikan bı\mba uçakl. n 
nıı ne.resinden donülsc bir kaı fikler nazarmda Aln'lanya kn.- dir. bomba uçaklarına yol a.Çma.k ı- zincirleri çöziildii ğiinü ekle etmek için girişmiş ıştirak et.mı lerdir. 
teşkil edeceğını düşünerek tut- daı· mühim ,.e esaslı bir dü.,aıan Hadisenin talıki.katma ebem· çiD mekik dokumuşlardır. Birçok Ottawa 13 (A.A.) - Alman oldukları savaşın ııe derecede :s 
tuklan voklan do.·nm. eyı aı a· sayılam"z. Mu""t•-fik memleket- mıy· etle de·-- olunma.ktadır. ...ııl"tlışm&la.r if.ın"..+ur, Bu bil - L • ·' • • • • nı.ı milhim olduğunun ')j;r delili ad- mafılı uc~k alıuılannı . ıns: ıı.a 

m 

.r 1 b l .. . \.<: ... ~. r- r ;:::k ...ı 11arp esır.ıerırun zıncıre vu .. dedilmektedir. ;ı.._ 1 bnı. t 
maktan ibaret o a ı ır. let'de ltalyaya ehemm'ıyet veri_ı- 1 yUk hareketten ~ a av servı- ms.sma., bugün r~cıı eon ve. 'Uil·' anı sır. 

Mihver etrafında ya isteye· memesi tta.ıyayı kurtıaracak bır o ti k k la tline mensup uçaklar, işgal al - lmişU Lıiş sabalan meselesi, bu mu· TaJınp t'tlik·.- Mill\er tunl.tm 
rek, ya istemiyerek toplanmış ediımilısel olba~ıleılirm. u'~thntef~ıklyacr nmaza~!ıünp· os u upa mac n tında bulunan araziye k~ kü rı Milli rMüdafaa umumi karar· harebede şimdiki halde hem bir Şimali Afı ika.daki umumı \.-
olan küçiik devletlerde bir uya- ~ çük mikya..crta hava akmlannda gihmda., iza.hat isti yenlere, ge- 'b.kım faydalar, hem de bir ta- merikan karargahı. l 3 ( A.A.) 
nıklık, bir pişmanlık acaba baş· da istikbali dünya sulhu için • buluırm~lardır. çen Perfeınbe günü bu mesele kını mahzurlar a.rzetmcktcdir. - Tuğbay Myman Bru !'.'ti t ku· 
lıunı§ mıdır? Bız bunun başladı· bir tehlike teşkil etmekten <;ı- G Saray F Bah,.e DÜŞüRüLEN TAYYARELER hakkında Başvekil Mackmı.ie Tunust.a işe yanyacak uçak m·rnda.sı altında buluı. ın zırhiında.n şüphe etmiy?~z. Çün- kama.z. J."'ak:ıt İtalyanın ~kil • • • v Lorıdra 13 (A.A.) _ 12 İlle • King'in verdiği emrin yerine ge ahmlarına maille değiliz. Bizcrte lal'ı Amerikruı birlikleriııin 'l'u-
kil Mıhvenn. harp. ıptıd~s~nda edeceği tehlıke kimseyı korkut· 2- 2 beral:~re iken kanunda., Rouen'a karşı yapılan tirilm~ olduğu söylenmiştir. 'ı~ı1:u10!11udseduı·rçak. alanlnn, M~h,·e nusta 3 hafta süren ss.v:ışlaı es-
ne! vadettikleri hızım gıbı on- ... '° nasında. Almnnln.rın en nzı 61 

er • ' . maz. ma" yarıda Laldl hava. akım esnasında, Liberator Hakikatte, zincirlerin çıkanl· larnı da malumudur. Halbukı İşte blı t.araita.n l~yanlaruı Y ı< tipinde Amerikan bomba uçak - ması turna a.kşanu vukua gel - Almanların pike bombardı- tankını ve M.P. ~ lik ı.ıı topu .u 
.lıarP bütün bu v0aa~ 'boşa. çı.- gözlerinin açılması, dıger taryıi· larının 19 Alınan uçağını düşür miştir. Çünkü, seçilmiş olan e .. man uçaklarının mevzilerimize tahrip etmiş oldukları bild ı l· 
karmakta husUSJ hır zevk duy- tan 1talyanın büyük bir tchlıke lıl~ 1afw11i tl ve lllğ'N' spor müş olduklan bugün öğrenil - 8lrlere zincirler yalnız gilndU - hücum etmek için 25 Ha 35 ki· mckted' r. 
muş gibidir. Yıldınm harbi, teşkil cdomıyeceğine Müttefık ba.berlertımlı& 

2 
Dd •yfadadır mektedir zi.ın takılıyordu. lom tr ·mesafe katetmeleri la- Alman hii<-umlan unsadı 

ka~~~ı har~e d~dü. m~lt~~nkani~~m~h~ ===========~======·=====~=~~=~==-=-~==~= ~~m~ed~ H~~~ ~ı l~~rn.13~A) - B~b 
Mihver propagandası şimdi ilk yat ve memat müca~eles.inden manlaı ın Bizertc ve Tunustaki ı gayretlerine rağmen Almanlar, 
davanın tamamen zıddını mü- lt.aJyayı istisna ebnege bir se- Alman müdafaa hatlarına hii- 'l'unustaki köprü başlannı ge-
dafaaya ba.şlıy:ırak .. zam.anın bep telakki olunabilir. Tabiidir cum etmC'k ıçin Cczay rdcn kal- nh;Jetmeğc mU\ affak olamamış-
kendıleri için çahştıgını ıddıa ki ltıalya artık Akdeniz bakimi· k n uçaklarımızın 560 kilomet· }ardır. Bu da iaşe h'lz-binin Mtit-
mecburiyet.ine düştü. Mıhver ıle yetine '\'C 'mıparatorluğa veda re veya d,lh.L :ayn.de mc-s fe ka- tcfıklerin leh.ne dönmekte oldu· 
yakından münasebetleri olan etmek lwm gelecektir. ltal- tetmeleri ica:bcdiyor. Bundan şu ı,runu göster.r. Alınanların Tu-
devletler işin hakikatini daha ya ne Amavutiukta kal~bilir, netice cıkar: nustaki hücuınlruı, geçen per-
yakından mUşahede imkanına ne Oniki adada, ne Airıkada.. Bır tek Alman bombardıman şembc günkü taarruzlara na?.a 
maliktirler. Bizim bilmediğ\miz Akdenizdeki adalarını bazı ka· uç~n görc.-cejti işi görmek i- ran çok daha zayıftır. Fas rad · 
zayıflıklarla, ,...orluklarla onlar yıt ve şartlar dahilind~ .muh~- çin 'biz;m 17 uçağımıza ihtiyaç yosuna göre Fransız kuvvetle~,. 
her gün perw;eleşiyorlar ve ha· fa7..a edebilirse bunu buyUk bır vardır. Uçak ahınlarının bulun· Cezayir • Tr.ıblusgarp hudu • 
rice sır Rızdırmamağa uğraşa- nimet saymalıdır. Faşizm reji- :r:-u mtu.ı. Tunus h:ırlfmde bUylik dunda mühim mevziler işgal e~ 
rak mücadeleye ümitsizce de- mine de veda cbncSl zaruridir. bir miişkül anetmektedir, man- mi~lcrdır. 
vam ediyorlar. Bu şartlar İtalya için ağır gö-

Dunun bır kere bu şekli alırsa rünse de tuttuğu yolda ısrar et· 
hayat, memat mücadelesine gi· tiği takdirde kendisini bekleyen 
rtŞmem ş olan devletler için bir daha ağır ma.hrwniyetl~r ~.arşı
imrtuluş yolu aramak vatani bir smda yine ehven kaldıgı şuphe
va.zif<> teşkil eder. Binaenaleyh, sizdir. Bugünün dedıkodulannı~ 
Romanyanın, ve emsalinin giz- ya.nnın birer hakikati olabilınesı 

mUmkündür • • !•den gizliye sulh akdi için so~- u~ ()ahid y .& T L}IN 
-dn.3 yapamlan; konıL,milara gt· -..;, ... ~ 

... 

Yunanistanın Son 

1 
Günleri ., 

T. V~ oku~ taralmduı menık ~ 
aWca. ile okuuaıı hatmdan dün &ODa erdi. Bunun Jft"l. 
oo l muuı harbinde sonum bdıar IJalımuı bir iagiliz 
su'hayuua •)'Dl IDPJVZll etratmda )'Udığı fevkalide me-

rakll ve beyecuh batınlamu bugtiıı ~ , 
befl1yoras • • • .....J 

2 NCI SAYFAMIZDA 

- _::.. 
... ~,-:ı=-....-....,.;;---· 

Anlar •olıtaktan aonnı: 
- Ami lı.ndiııti uıyil laiuetmiyoraal 

~ ~a~~nR:~!!;~c~! ~!!! ~J 
İngilterede ve Birleşik Ameri

kada harp gayretleri 
- 4 -

mi gayret ve fedaki..rlığı göstere 
mcsini imkan dahiline ~ktu. 

İngiliz m'lletınin bu gave u· 
ğurun._.a hiıkumete ne bilyUk

0 

bir saınımiy• t ve ciddiyet ıle 
yardımcı olduğunu görmek h..ı· 
ki ... .ıt ·n kwbe hayret ve hürmet 
c.ıold mıyor. l ng:liz kavmi he· 
mı n biıtiuı kazancını \ergi ola
J k ı.ikumt ~~ ,. ımclrt ve f:ı.· 
Cl bıı ' L ~ l ' J t eJt-

f ı:;,,,.,u Sa. 3, Su 1 de) 
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Barellet ••rlnl •lıllU tagganmle ha- fUbe mldlirlğli •ılıı Kı·u·sıı· ARSLAN 
llalandım. iJ~l~den sonra Atlnada idim talllbata bafladı 

11 Emniyet 6 mcı Şube lliidür-

Faz.la balık pktığrnt/aa 
liyllllar Jfqüyor 

Jt ı> "Pi 1 QAI SÜll vaifeJe başlama.fa lüğü, bazı ?.eaginlerin t&llllileri 
~tmız ~ •bmrla Ya- hamr balanchm. ldrahyarak veya. satın alarak 

is.__ rn- ~.. ......._ * husu.si araba gibi kullanmaları 
Dm ..... sü...,.a t11CZJU - ~-~- hareketimden ev-a.ır.ouı.an ttaıyamıı Da8ll matlGıP ~u.cnıuaı etrafında 'iddeW bir milcade -
tıılll Alma ....- '• " vıel Yunanietan hakkında pek leye~-
ita uvvetlenrun 1:Mtüzı ~ mflbbem babeder alal>ftmıişt.ik. Son iki gttn içinde bu bbil 
le yaptıklarL ~ Yu- Yutwolim bir ültimatomla bir· üç otomobil yakajanıDJf ve bun-
.,.,_.__ __,. .L-'---- --. Mıc-t içinde ta&rrma geç· lann pllkaJan derhal aöldHmiic 
_....._ - --- - -'-" Dtwamn. aadece bir istila ~ 

'

erdi ...ı -ı..:a,.___ ve --" -..Jl. .....- tür. Bunlardan biri ZiVRy& ait ·-. __ .,.. •- _.... ~ .. a ... den :--.. olduğu a- J~ 
ne tutulmutı nat1aRa dılpnı8nk, ~~ı.:_ ~:"° t.aammm 2749, dığeri Nureddine alt 2U9 
ı• 2 .... tdıc' .--.... -.-AJU, ~ .,. ilçlncüatl de Balidill kullan-

Bu kitabı tncilten Hubi,w Ne- ilt baftMmda Ymıanhtann mr d.ığı 2040 pi.ika numaralı oto • 
81' buJuadulrlan :ve gafil Plan· mObiıdir. -ellmu müsaacle9ile •ili O•lf 

elm•k'a beraber nezaretin e.er m-
4ek.I 111hsJ görll ve miltaıuıardan 
_... olmıyacab bedihidir. 

E9erim Yunan mWetlne .,,. Yu
nantsblna şimdiye kadar' muaallat 
obnut telAket ,; e beWardan en 
~tünU canlandın1or. Ben edip 
detti m, sadece bl!' t cıanın umu
_. hatıarmt çizmek edim ve bu 
19e!a üç lanndan nıQreklcep bir 
Wltilndilr Birinci kısım ttalyan 
fadut, nci kısı Yunan fac a-
11111 tMvir eder. Fad nın ilçilncil 
~ı ise he z oynanmanustır. 

Yunan harbin n askeri hareki
._ cı teferrliatile anlatm~ t~ 
tebbüa etmiş detilim. U:inct Cihan 
Harbinin henüz bu devresınde te
ferrilata lirişmenln ne mklnı var
R, ne de lüzumu, 

Bütüd emelim, Yuonnıstanda ve 
Yunan hudutlarwda altı. 87 içinde 
eer973n eden ve bütün dilnyayı 

~ dÜl(İnn obnez kahra
manlık estanı hakkmda kar teri
me t3m ve toplu b r malumat ver
mektir. Bu s te ın teferniatlı as
lrert tar hin 
t.elwısıslar ya 

madıkl rı anlaşılmıştı ve sade- Bu o ooıllerden 20tO phi • 
ce bu hldıse İılgilterede büy k kalı ot obih yakalamak bir 
bir heyecan ve neş'e uyandır · h&yl ve inatçı bır takipten 
ğa Wı ................ ;. Ortada bü'yuk &~ sonra mumkün olabılmiştır. 
bir memleketin hilcumuna u • Emnıyet 6 ıncı Şube Mudur-
raJlllf kUçilk bir memleket var- lüğ~ mensup sh ıl memurlar, 
dı ve kUc;Uk memleket dev cüs- bu oton obili emrinde çalıştığı 
seli muhacıminin hücumdna ha- tilccar Safa'nın apartımam ö -
zırlanmış cesurane ayakta du • nilnde bulmU1lar ve gizli bir şe
ruyordu ve bu vaziyet karşısın- kılde taraesuda bal}lamışlan:iır. 
da herkee şaşıp kalmıştı. Yu • Takip edıldiğıni anlıyan şofor 
naııhları, sür'atli ve müessir teş otomobilden çıkarak Safaıun a
kilit vUcude getirmek hassasın- partımanına girmi ve evvelki 
dan pek o kadar nasıbedar ol • gün öğleyia sa.at 12 de bekleme
mıyan, ordusu modern sılihlara ğe başhyan memurlar gece de 
pek citz'I miktarda malik \e bekledikleri halde şoför d1§8.n 
maddi memba bakımından fakir çıkmamıştır. Bu arada apartı • 
insanlar olarak görmeğe <;oktan- mandan çıkan bazı kimseler me 
beri alışmıştık. Bu itibula fa • murlara alaylı bir şekilde 3ofö
şistlerin zahmetsbce avlayacak ıi1 günlerce bekleseler apartı • 
lt'n bir av sayılabilirlerdi. mandan ~ıkmağa niyeti olmadı 

Halbuki taarruz başlayınca fDu 8ÖylerDİfleniir. Buna rağ. 
Yunanlılar, seferberliklerini vak men memurlar diln de biitUn 
tinde bitirip, Yunan topraklan- gün beklemişler ve şoför ~ıkma 
na giren ılk İtalyan fırkasını yınca otomobilin plakasını aök
perişaıı etmekle kalmamışlar. meğe ve caddeyi uzun müddet 
bütün İtalyan ordusunu geldıği işgal eden otomobili bir garaja 
hududa kadar geri atın$ mu- çekerek otomolıili yeddiemine 
vaffak olmuşlardı. Daha fngil • teslime mecbur olmuşlardır. 
tereyi terketmeden evvel, şöh - Bu suretle, bu otomobil de 

ı. G. reth üçiıncü Alpim f ırkaslnın yakalanm14 ve sahipleri hakkın 
Pindus dağlarmda n ıl perişan d& gerek hususi çalı.tmaktan, 
edildiğim radyo haberlerinden gerelule caddeyi işgalden taki • -1-
öğrenmiştim. Art'k anlaşılıyor- bata başlannuttır. 

~ balundutmn Stmeer - du ki Yunanlılar, rrrilli toprak. Emniyet 8 IDCS Şube lliklör-
laDtl tıpa tayyare -N!t,, ın hava lana İtalyan ~coehrine -4ii JllUnln bu takipler aetieesinde 
•erdamndan arif bir kavıs çt.. Detmemek içia aSOnun& kadar kı-. bir amanda husmd çalı • 
ımel havalandı 'e batı yolunu mttcadel ye tarar vernıil]lerdi. tan bOtiln tabileri teebit ede • 
tuUu. (Dfta•n var) rek bütün pllblannı alacağı 

Altımızda. İakenderiye Lirna. • söylenmektedir. 
aı, içinde oyuncak minimini ge- fmlr ......... . 
milenn durduğu oyuncak bir Haydar Rifıt nA•OklO 
liman gibi görünüyor. Biraz son .aldl ....... 8 r• 
JI& altımızda denimı enginlikle
rinden halka bır şey göıiinmU
yor ve lılısınn sialı havaaına mu 
bbil Akdenizın guneşli berrak
lığı gözleri kamaştırıyor. Cok 
geçmeden puslu Alnka sahileri 
de ufukta büsbutUn görünınez 
ohlular. önümüzde Girid ve Yu· 
nuietan \:ar ve Mısmn tozlu 
çöl sa.raylarını arkada bırak p 
tepeleri karlı dağlar dıyanna u-
1ıfl"8k üzereyız 

Yunan ordusu nezdinde İJıgı
lis askeri hey'etinde hismet et· 
mek emrinı almış ve bir gün ev
Yel doğruca lngılterederı Mısıra 
gelmiş, şimdi de Eleınler diyarı
ma yolunu tutmuştum. 

1940 yıh Sunt rinin 22 mci 
günü ıdi ve ilkteşrının 28 inci 
IÜDÜ IJefakla ~ış olan ltal 
yan taarruzu uaennden henüz 
Uç tı.fta gec;mıR bulunuyordu. 
Vazıf eme b r an el kaVUEŞmak 
hU8U8Ullda k ac le etmi l • • 
kin yenı vuc\.ıde get ri • 
len bir teşkıl n b n oır zorlukla
:ı= bır h vh \akıt kaybet-

Buna ragmen ogleden BODra 
çay zamanı Atinaya vardım ve 

İıımtrde fazla fiyatla şeker 
satmaktan auc;hl olu Denizli 
tacirlerinden Dilioğlu Fehmi 
hakkındakı muhakeme bitiril -
miştir. Milli Korunma mahke • 
mesi tacırı bir sene müddet hap 
seve 17 bin tira ağır para ce?.a· 
sına mahklım etmiştir. 
Bwıdan başka fazla fiyatla 

kağıt ve zarf satmaktan su~u 
kırtasiyecı Nafız 6 ay 8 gttn 
hapse, 1500 lira ağır para ceza. 
sma ve üç ay m&ddetle dükka
nmm kapa.tılmasma mahklim e
dilmiştir 

\ 
Yurltaı: ı 

Ba11vemıat1eır, 
..,..a ltlr ıellır 
at, llıra•et ., •... 

Ulu.al E,,.,.omi 

Arttırma Kurumu 

İstanbul Basın Kunmnı FAıki 
izalaruıdan mabarrir Haydar 
Rifltt Y orulmu'ııı wf.U habe-
ri verilmişti. 1 

Türk ırfanına 50 aenedenberi 
kalemite ve tab'ettintiği 50 den 
fazla eserile himıet etmit olan 
merhum dUn arkadqlan w 
dostlannm göz yaşlan araamda 
Nişantqırıdaki İni.yet apaıtıma 
J11Ddan kakbnlarak Tepikiye 
aamiinde namuı kılındıktan son 
ra Beıtittae iüeie.mden vapur· 
la RumeHhisarmdaki aile mak
bereaiDe nakil ve defnedilmiftir. 

K6m6r •eliyor 
İmlir (Ycmi Saball) -Haber 

aldığımıza göre bu ayın 25 inde 
bmire Tan vapurile sömikok 
k&n\lrU gelecektir. 

Kame ticareti yopan 3 
ltifi yalıalanJı 

Emniyet Kaçakçılık Bürosu 
dOn yıne karne tiearet1 ,apan 
Darid. Levon 11ıe bil adlarında 
üç kiliyi karne ticareti y&P.ar • 
an suçüattt ::plral•mıfbr. Uzer 
lerinde yapı*a afampde le? ... 
det B. ıcam.i bulmutludır. 

1 
YIUGll: 

Dr. Fahri 
CAN 

Gm••rlılp mö- tağı bulunan bir odaya beni gö
dafüerindeli Ki • tlrtlp zorla }'8ltlrmalanm, hili 
l!ils}i AaJam. p \liançla hatllianm. 
gen ay.m yedinci lşte, beş iba.ftaya yakın bir r.a 
g ü n ü, *°llftia mazı evv~ t~ verdiğimiz, 

verdik. Ollun uia 1* • •· A*ıı beyi, ilk defa, böyle tanı-
mak ıçin bu ea.tırian yar.aı1mı dım. . v. • 

onu ilk nasıl tamdıfmı, f6yleee Kannnızın, bentiğ:imizde yak-
özümön önünden · oc · 'bğı mftcadele ve :istiklil ateşi-g h..:..- geçıy • • n::ı:ı...e- b' -J...t... a • .: ••'lh,., 
.uciucı Dibce t..yw.. R....... m, llWl& ır ~ - gM.M ~ -

li Dayı Mes'udla beraber, Ada· turDp parlatan Blyttk Atatür -
puanndaa Hendek Wö•.. llır idin temsil ettiği millet ve mem 
de harekete~· ~-. lelDet da.•UID& J'JIJÜIHS bfr a -
Nüfren boğazından gelen -ve is· mn; sarsılmaz bir iman ile bağ· 
yanı tenkıl eden ıkincı kuvayi laııan Arslan bey, Antep miida-

are le Hendekte buluştuk. faasında, adeta bir k ıdi. 
B t- rada garp cephesindeki a- Nerede bir ateş kasırg ı opar 
ıl d anın taarruza geçerek sa, Arslanın hemen or a k09-
Uşakı ı gal etmesı ü7.erine ten~ tuğunu gorürüz. 
kıl kuv etleriııin Sanköy dolay Kilısli Arslan, haJDkatm kah 
larında toplanması emri geldi. ramandı. Ona bu Unvanı, Ttlrk 
Ben de Nallıhan Beypazarı ü.&- miHetinin özü olan Türkiye Bü
tunden Ankaray~ geldım. yük Mıllet Meclisi vermiş \ e 

Zıyaret e koştuğum, sayın künyesine gecmiştir. . 
hocam Sıhh ye Vekili Doktor Kahraman Arslan, ne şu idı, 
A nan bey, beni görünce. • ne vbu ıdi. O sadece bir Türle çer 

- Neredesın karaoğlan, bell ~gu ıdi ve Türk çocugu oldogu 
de seni arıyordum, dedi. ıçmdir ki kahramendı. 

Nereden, nasıl geldiğımi an- Otuz ku ur yıl eV\"el, ~av • 
la arak emnm sorduın. tanla hud du olmıyan, mudaf a 

- Malüm ya, pazarlığımız ö- lruVV'eti, sılahı ve cephanesı bu-
lünceye kadar, dedi. lumnıyan bir villyetim~ saldı 

- Hocam pazarlıktan bahset ~ ~. du~ ka;şı Türk 
medim emrinizi sordum. mılletinın, Türle ba.yra~ın san 

- Antepe bir doktor lbm ve şerefini müdafaa içın oraya 
oraya gidecebin ' kopn bır avuç Tllrk içinde, he-

- Başüstftne . !lila çocuk denecek bir yaşta 
- Ne vakıt gidebilirBill ! ikea, Arslan da vardı. O, orada 
- Her an. Abın huır hey • Atatürk gibi, Enver pa.cm gıbı. 

Som. bir haftaG&nberi 1stan • 
bula oıvar salarda mdez- görül
müş derecede :mebsul çıkan ba
bk ve bilhusa ueJmmnı akını 
nıhayet et .fiyıtf:lamıa da tesire 
başlamışbr. 

İkı aydanberi sa.bit bulunan 
toptan et ~lan tıya.tıannda 
bir gerileme baş göstermiştir. 
Kurban bayramından evvel ka· 
sa.ıMık hayvan ıve dohLyısile et 
fiyatlannın yi'bfıhneai mutad 
olduğu halde bu genleme ,a.,.. 
m dikkattir. 

Alakadarlar balık bolluğunun 
et satışını ok d r ldu
gu nok meta. durm ta.dırlar. 

Tonk akını b r taraftan de -
vam ederken arkad n gôriilme
mış bir uskumru boHugunun 
ba..slaması hem torik hem de us
kumru fıyatlannı düşürmüştür. 
U lrumnınun perakende fiyatı 
25 kuruşa kadar düşmüştür. Bil 
yük torıkler bır lıradan satıl -
makta.dır. Bıı arada Ankara ve 
bazı btiy 'k ehirlere de mebzul 
miktarda .balık gönderilmekte • 
dir . 

Pırasa lloatrııa 
Belediye İktisat Müdürlüğü 

mürakıpları dün de piyasadakı 
tefti lerıne de am etmişler, ıki 
toptan Uziım satlfl ihükarile bir 
toptan patates satış ihtikanna 
el koymu.~lar ve su~luları Milli 
Korunma mahkemesi~ vermış· 
lerdir. bem de terlride. ' yabıız Türk tarihinde değil ci-

- Yok, 0 kadar acele değil, han tarihinde bile en parlak bi- ~------....... ~'!"'!!"'!!~.....-~-
bir kaç gün dinlen. rer yıldız gibi ıw:ııyacak ku - fak oJ:muştur. Bundan sonra yi-* :rmndanların emnnde çalıştı ve ne her vazif edc sonsuz bir feda-

Bir ka ...;'- iDtiı. ... da onian memnun edecek bir kirlık ve feragatle ~ışan Ars--
ç e- aonra, ......, ~U- ı·•· Bir. · Dün lan rd d ~ı· bn irelerine gidecek ohm bul An· ~ «;a uz-. ıncı • o u an emıı::a tye ayrı ış-

tep Maraş ve Urfa meb'ualari- ya Harbinde de aldığı her ken bu ıkincı DihıY'ı\ Harbinde 
ıe Maraş Maarif Müdürlüğüne ödevi, muvaffa.kiyetle ~ • de evind istirahat etmeğe gön· 
tayın edilen Şiir falıak Refet .._ Antlan, latildt.l Harbinde lü razı olma~. l'İn.e vazife ba· 
ten ibaret bir talile halinde yo- de .mı~. ldllaemiş bir mü şına ~ olti.riıtı de vaz re 
la düzüldük.~ dıulmzgn c.dele imani1e Aatepe koşmuş, 1-şında DUfbr. 
cu fırka kumandanı ' merhum ilk glnünderı aca dakikasına ka Bu da ka aman bır asker 
Hayri ve şimdi Gaziant.ep ~ dar, bir an sendelemeden, d m- oldugu kadar fasına gin em -
usu Pazarbqı zade Nuri bey • dik döviişmU. ve en son dakika 1 lir bir arkadaş olan rs an içın 
lerle ~la Çlktık. Bir geee ,.an- da üç sıra dll.tmaa siperini bir 1 son bir mazhanyet olmustur. 
sana doğru Antepe bir huçak. eai paçavra gibi yırtarak ma- ı Ne mutlu ona! . 
iki saat mesafede bul\ID8ll Bey· iyeti ile harice çıkmağa. mu\raf- Doktor Fa n CA'N 
lerbeyi köytindm aldaimı bir 
klavuz ile he o zaman elimi& 
de bulwıaıı ıba:ba t.epellli e • 
teklerinden Amıepe girdim. Doğ 
ruea Merkez K~ 
bulundutu h&lla .iDdim. Başncla 
ipekli poşusu, sırtında abuı ve 
üsttııde r..slikleri, ayü1arm -
da <;izmesile penbe güal yilzltl, 
abanoz gibi paJablJ1klı muhte • 
tem bit' adam hrfıladL Adimi 
verdim. 

- Ben merbz im=,..,,. 
Aslan. Sizi bektiyurdm. ~ 
rimiz yolda idi, eledi. 

Çay yaptırttı, ~ylumm içel" 
ken k<>nuştuk. 

!çimden: -Ne..,__ .um 
derken sordum: 

- Gecenba bu 8Miinde laili 
90Y'•D'Dam'""''S Glldti: 

- Bizim gbdltatllk de, gec&
llk de tıyafetimia budur. Siper· 
de de, yatakta da b6yleyialir. 

Çaylardan llODr& beraber ÇI • 
karak miidafaai hukuk hey'eti 
merkeayeama buhmdlliu hana 
geldik. Hayret.. Hey'etl ıaerb
ziye iza1an d& uyanık ve &jbı • 
düs kıyafetlerile idiler. Tanıl • 
tık, görü,ıilk, yorgmdağımm i
leri ~ yapılın" bir ,er ya 

_.ISPORl
"Dostluk Kupası" -Galatasaragla-Fenerbah(·e maçı 2-2 

lleraHre iken garıda 1Jıral11ldı 
Y oaaıa: BÜLENT TURANLI 

Oç klüp araıncta tertip edi • 
Jm "Dostluk Kupam,. ~hm • 
nın iUd di1n Şeni Stadmda Gar
latasaray - Fenerbahçe anuımda 
yapkh. Her sa111U1 biyük bir 
altta ~eken bu iki eseli ratıp 
karşılaşması diln de kabarık bir 
_,ilci kütlesi topladı. Fakat 
banin edici bir fmhnle ideta 
buret kalarak tramvaylann ız
dihamına, Şeref Stadının Sın.t 

triipiisiintı andıran ve pek aJıes.. 
te dönen turnikelerinin doğur • 
dutu müşldilita katlanmayı gö. 
- alan binlerce meraklı maale
tef bekledifl apor heyecanını 

tatmaktan ~k uzak kaldı. Kali
te ıtibarile düşük, ze\ k ız bır 
şelnlde devam eden oyun ıkınc 
devrenin 21 ınci dakikamnda 
hakem.in 'erdiği karara Fener· 
bahcennı ıtirazı yiıumden neti
celenemeden yarı da kaldı. 

Mas lck•rik ta/siWtı: 
lstanbu poria - Kasımpaşa a 

ııuanda yapılan ve 2-1 lstan 
bulsporun üstünlijğil ıle netice
lenen k p maı;mı muteakıp ıki 

ezeli rak.ıp Galatasaray! - Fe
nerbQ.h~e takım.kırı saha.da go • 
rüudul r. Mutad merasimden 
sonra şu şekilde yerlerini al<iı -
las. 

TEFRiKA 
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yok. Eve1 Allah ben yanını?.da 1 
'bulumırken hiç kimse kıbnma 
bıle dokunamaz. 

- Afeıin sana! 
- Buna cilret edecek olan 

G atasa.ray· Osm ; P'aruk 
Salım Kem6l, Arif, Otban · 
Hikm , Muzaffer, C mil, Or -
han Ga nfer. 

Fen rbahçe: Cih d: Lcbıb, 
Murad; öm r, Ah Rıza E d 
K. Fikr t. lbrah m, Melıh, Nacı, 
Halid. 

ediyorsu· 

tada meYcut değıldır. Yainız 
ben bir şeydela korkuyorum. Şu 
Ebu Ali Sina ya buhmduğu yer
den kaçarak tetrv buraya g l 
meğe muvaffak olursa. 

- Bunun ibtimalı hemen he
men yoktur diyebilinm. Z ra 
D>u Ali SiDamn düştüğü çöl bır 
çok vah hayvanlarla dopdolu· 
dur. Zeh rli yılanlardan, anlan· 
lan, kaplanlara kadar ne ara· 
nına bulwıur. Bwıdan başka bu 
civanla çok zalim ve sih'r kuv 
Yeti pek ytıbet b'r hükümdar 
nnbr. Çölden kurtulsa. şeb rde 
de bu adamın pençesinden k bıl 
değil kurtulamu. 

- İnşallah! Fakat dair u 
ben onun öldüğünu keneli g z 
lerimlde görmeyı tercih eder 
dlm. 

- Ebu Ali Sina çok kuvv tli 
bir aihirbudır. Buna doğrudan 
doğruy teşebbüs etseydim mu· 
vaffak lamam k imali k 
kun ı di. O m bür 
J&Y& itmek bana düşerdi. 

ıse temennı ed n ki 
l en kurtul:aıııı!Bm 
enun olabilirsin.iz. 

r ne hse .• Şiuıdi kızımla 

evlenmeni7.l tean etmek limm. 
- KulunWRl ihya ediyorsu 

D~. 
Fakat, ote yandan Şemsici· 

han sultan Nuh diyor, peygam
ber denuyordu. Babuınuı bU· 
tün ısrarlanna nğnwı: M() a· 
d&mla e lenmem de, evlenmem 
diye ay k diri~rdu. &ılJMmın 
ne tatlı söderi, ne de tebditlerı 
para etmiyordu. 

Bir gün hüküındann aklına 
~yle bir 19)' geldi· 

''- Kmm her halde şu hel
vacı çırağnıa adamakıllı tutkun. 
Bu delikanlı hayatta ıken b · 
kasiyle evlenmek istemivor. 
Klınbilir, belki de hala bir şey· 
1er ümit ediyor. En i~ evve· 
li onwı W ümidini kökiind n 
koparmak olmalıdır. Bunun ıçm 
yapılacak en basit hareket, şu 
helvacı çıııu?ımn C&111D1 cehen· 
neme gondennektir. Kızım onun 
öJıdüğihıU -rörilııce o mmıan mec 
buri olarak blltün 6mitlennı 
kaybedecek ve beni miBtec!ğim 
veçhile EbWharisle tmmmeğe 
mecbur olacaktır." 

Bu krini artık bir .. t bile 
,_.,Man ve 8IU'&J'JDda ayır 
madığı EbWhMise söy.ledi. Ta-

bil bu teklif Eblllharisin canına 
minnetti: 

Pek muvafık olur. DiiıPiıı· 
ceruz pek iBabetli. cevabım wr
di. 

Hükümdar bmmD ÜR.riDe •· 
ray muhafmm çağırdı: 

- Derhal çarpya gjdeeelısın! 
Helvacı çırağı Olfen teôif e
derek buraya getirer.e'aia ! 

~ ...... ede .. ' - ~~SDllll ••• 
Muhafız çıktlktaıı moara E

bulharıse döndü: 
Şu Cafer denilen helncıyı 

obür dünyaya gönderdikten soo 
ra eğer Ebu Ali Sina bir yolunu 
bulur, buraya gelebilirae yan· 
dık. 

Evet! Bir.e bwuı pahalıya 
ödetm ğ ka.1kac&ktır. 

- Caf ere her nedime değir 
rinden fazla kı,met veriyordu. 
Onmı bu barekıı!ıt tanmm se
bebıni bilnıiyana. tabii. Şimdi 
onun öldiirWmlt olduğunu öğ
reJU:nıe k5mhUir ne kadar mtıte
essir olur. Bizdım bunun bmabl
nı sormak ister her baJdıe... 

DrillhariB kuımlfb: 
- Muhterem hükömdar, de

di. Şu D>u Ali Sim denlJen .k&r
deşimd korbnaıma hıit .. D 

her ktm olursa olsun hayatını 
mutlak surette kaybedecekt ı 

- Oh, oh! Söyle! Daha so~ -
le. İçim açılıyor. Ferahlıyo
nım. 

- Bövle bir mtitecavıa kar· 
şısında evvela aşılmaz bD' kale 
gıl>i beni bulacaktır. Ve ben, 
en mahır sihirbaz olan a abeyı
mi mız çöllere atmak mahare 
tini gösteren ben, bu adamı kah 
retmesini bUeceğim. 

- Ne kadar iyi! Ne kadar ı 
yi! Daha soyle! 

- Kafasına adaletiniz keskin 
bir kılıç halinde vurunca bu 
darbenin nereden geldiğıni $1111-
vamıyacaktır. 

- Aman hiç merhamet 
me! 

- H1ç merak etmeyın muhte· 
rem hüklımdar. Vazife bqında 
ben bütün diğer hislerimi unu
turum. 

Bu sırada. rnnbafız helvacı 
dllkkAnının yanma ge1mie ve ka 
PIJ'I plmıgtı. Jl'alrat dftkklnda 
lıiç kimse yolı:ta. Vnhstfız arq· 
tırdl, IOI tLŞtun!a. Belneı glze
Jinin bir mfY~theri evinden 
~ hig §!' etrğıw ~-
dl'. Jll zs.,..., 
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. b l jM h 118.KIJllRU •e lngilterede ve Birleşik Ameri- . Pasifik har i Rus taarruzunun eş ur artist i8TANB1JLL1J 

kada harp gayretleri J""°nlar şimJö• IKff!ar b•J A d•Jd•JCharlesBoyeri -· • ~ 
- 4 - yalnıı lrcıra harplerinde ) ançosu ne~re 1 1 bize hitabJ ~-: A. C. St.afOflıi 

• 6nnA L:.r, 1• /ıın'1betn 1•, ı.r - ~ UStad Ahmet Basim mer-( 9apal'9f1 birincide) n, o dillerde destan olan ziyala- """ ıır... -J 

tcd" . ı.g"li.zler s· hayatlanna nııdazı. eser kalmamıştır. Yani Gecıeral Mac Arthur umumi ş d k d J J da .hum derdi ki: 
n t {' (ok büyük mahruınıyet so.kaklaı- normaJ. surette tenvir .kıarargaıu 13 (A.A.) - Tebliğ: im iye a ar A man ar n Artist memleketimiz hak- - İstanbuida 06lmmra ---
k111d ) a orl . Çı .a.rdığı kö- edilmiştir. Nevyorkta otomobil- Şimal batı kesimi: Burada k m et ~ dqğrnsu §alaJ 

: r t ~ı:;:. =:ı=. ~~t it:'" keşif faaliyeti görülmüş- alınan esir sayısı 70 bini geçmiş ·=~:.~~~ "';'; ~ w. - Miytik-
bu sene T uıievvel ayın- ~garajlara çekikliği. söyle- Şimal doğu kesimi: Yeni Gi- ~ bol sala rakısmdaa 
artımanle.rın kaloriferleri nıyor. Fakat eski hali bilmiyen- ne. Buna_ Gona. Nihai hareket- Moskova 13 (A.A.) - :Mos - YENİ RUS TAARRUZU Nevyork 13 (.A.A.) _ ~ bir yudum alıp ek§ıi portabl su-

Ya masma m.11•a• etmedi. ler limdi Nevyork sokaklarında ler sonunda., Buna kesiminde. 'ko ıa radyoau tara.fmdan yayı - Moskova 13 (A..A.) - Stalia.· da Türkiyeye hitap ederek yap- 111ile1"P"nwl,... sahııtadan 
Halk titredi. Palrat dişini sıktı ki ta.Jmi kalahalığmı hayretle Gon~~- öldürülen düşmanların lan hususi tebliğ: gradın cenubun.da. Kraaoodar de Uğı neşriyatında. Franslzc& ola- ;yedten ili.ve edeu•: 
V bunu -....tt.a ır.u.ı1 et -~......1-- - 19 İkinciteşrin'den 11 Birinci l'n.İ7volu 'hn..Tn ... A .. '17; bu··,""Ur Rus - MiibarMa w.ı ........__ L+l'I 

tie. r-;; ... ı..;.~ ~:;~r.1 _;ı ..... -~ ._,,,.~~ adedi 638 i bulmuştur. Ayrıca, -., MV".1".......__. ,,_ mk söyliyen Clıarles Boyer, bu· ,..___ ..._ ~ _,... VUU'iliri -·~ 
~ .............. ~"'" ...... .w.ı.a.wu-- ~.n:·ısi Mr. Roosevelt 16 .-;. ... al'"""''c:rtır, Ölüler gö _ 1 kinuna kadar $ta.lingrad'd& ce- taarruzu, :Kot.eıbrikovo şehri~ giU.el memlekete ait bir çok har .... ..._. ısı llm•w.• dM•••, f.ınıu., 

da istihaal edilememesi maden- bi3e Nevyorkım Amerika demek ~ür~ reyan eden ~a.ia:' eenasın- ciddi bir .tehdit t.eşkil edıeoek tJ.ra1arı bulunduğunu, 19.30 se • ~~= ... mi'!:.._~ ftC 
lerde çalışa.bilecek gençler·n as· olmadığını, Birleşik Amerika da Rus kuvvetleri ta.rafından ı surette inkişaf etmekte ve şah- nesinde Türkiyeyi ziyaret etmiş ıaııun.,..,., ~ aı.mao, ._. ._, ~ 
kere gitmesinden ileri geJcı;ğini hakkında .nımüllü bir fikir edi- Buna <.evresinde, düşman u - ele g~irilen gıana.im arasında 1 rin Almanlar tara.fuıda.n tahliye olduğunu, Boğaziçi sularının ko Al.fahnn, ye! .. Şimdi bu bol tos-
bJ yordu. Çıkarılan kömürlerin neb:lmck ıçın garp taraflarııı.l çaksavar bataryaları ve mitral- su:ı;ar vardır: si beklenilmektedir. yu mavi ıengini, Kağıthane ve fortu ve taze gıda)ı bira.kıp da 
de evleri ısıtmaktan ıse harp gitmek, her yeri görmek lazım yöz yuva~arı, müttefik topçusu ~ ıe., uçak, 1510 tank, 2134 Rus bataryaları, daha şimdi- Göksuyu kat'iyen unut.anuyaca· ı knırcrk )erine kasabın soktuğu 
!llalzemesi i.stihsa.I. edilen fahri- geldiğin'i ihtar etm.iştı. Amerıka- ve havan topları tarafından sus f her çapta top, 1714 siper havan dt?n Almanların gerilerini bom- ğını söylem:ştir. postıelu kokan dağlıcı geviş ge
kalarda ve malzeme taşıyan ge· da bir Okyanustan öbür Okya- tuııılmuştur. topu,. ~8 uçaksavar top mevzii. ba.rdıman etmişlerdir. Ye şeb - Unutulması mümkün olmıyan tbir gibi ~ğnemeğ'e ~hşımla.ra 
lllilerde ya.kılmaswll tercih edi- nusa kadar yaptığımız büyük Sanananda'nın cenubunda., duş - 4175 mitralyöz, 317 tanksavar rin batısındaki ha.t hemen he • bu memleketi tekrar görmek ar klllDlaz Dllttm ? •• 
Yordu. cevelanda bu sözlerin hakıkatı- man bir kaç kere karşı tıaarru- tüfeği, 4.l~.000 obiıs ve 20 .mll j men kesilmistir. zusllllda bulunduğundan bahae- • • • 

İngilterede lüks ortadan kalk- ni gözlerimizle mü."?ahede ett.k. za geçmiş fakat ağır kayıplara yon mermı. A m e r i k a ı ı ı a r 1 n "Ge- den Charles Boyer şöyle demiş- Son gülllerde palamudun ve 
ın.ıştlr. En zengin ve şık kadın- Amerikada harp vardır. Fakat uğnyarak geri atılmıştır. Hava Rusm, ayni zamanda 62 ra.d- neral Grant,. tankları !randan tir: uskumnımın fazla çdrtağmı ve 
G.r gece gündüz sade bir esvabı ben bugünkü Amerikayı 194!J kuvvetlerimiz, kara kuvvetleri- yo merkez, 522 kilometre uzun gelmişler ve Timoçenko'nun zırh _Okyanus ve harp bizleri ocua. satıldığım g-Orünce mer
~ımakta zevk duyuyoralr. Ge- taki İngiltereye benzet.tim. Mem ni destek!~ devam etmek - luğunda telefon k:ı.blosu ve baş- lı kuvvetlerine iltihak etmişler- birbirimizden a.yınyoı·. Fakat huın üstadnı yukandaki söderl
:eeleri sokağa çıkanlar tesadüfen lek.et harp iç'ı.ndedır, büyük harp 1 tedirler. Düşmanın ıaşesini te • ka harp malzemesi ele geçirmiş dir. Kar yağması kesilmiş oldu- harp sona erdiği vakit öyle iımit ai hatuiacbm.. Etin lea:etinden, 
l>ir taksi bulurlarsa kendilerini gayretleri sarfct.mcktedir. Fa· min etmek vazifesini üstüne a - !erdir. ğundan Alınanlar, bu fırsattan ediyorum ki güael memleketini- :ııeytiny&.biının pahahbğmdan !fi· 
~htiyar addediyorlar. Giyecek kat harp Amerika.ya uzakta.dır lan uçaklar bu çevre ii7.erinde StaliılıgIJ!.d cephesinde 19 İkin istifade ederek tehdide maruz zi tekrar görmek saadetine nail kay« edeceiimize uskumnınpn 
~e yiyecek in.ad.delerinin çoğu ve halk mutad hayalının her za- uçmaktadırlar. citeşrinden ı! llkkiı.nuna kadar bulunan muhtelif noktalara er· olaca.gı-m. şu yağlı zamanında mblide 
\l'esika:ya t:Abidir. Fakat hiç kim- ma.nJti seynn· i deg~;.,..ı;....,.. eg'i-e he- JAPON ZAYİATI elde edilen esir ade<lı, 72.400 ü muuaddi Ye dtin..&mn hı.. bir ~ ..... ,u za.k ve takviye kıt'a:l&n gönder- Nevyork radyosu spikeri ken .,. ~°' ~ 
9e ne vesikalann azlığından şi- nüz lüzum görmemiştir. Guadalcanal 13 (A.A.) _ Gu bulmuştur. Ayni müddet içinde mektedirler. disi.ne Türk:Çe birkaç söz söyli- yerinde Boğazmld kadar nefi-
~yet edi.yor, ne g'izli bir vesika İşte Amerikada asıl hayret J .. k 1 "'....... kuvvetlerimiz 632 düşman uça- ALMAN TEBLlGt ycbilip söylivemiyecegı-·ni sor _ sine rastlanması imki.ru obm-
~ yahut satın al.mağa veren ve Amerikan kudretinin adalcanal'da mu emme ~rı· ğını tahrip etmişlerdir. Bwılıa· J )an bu doyUl'UCu balı~ ıskan-
-la.lkıYQr. Bu bir ahl8.kmzlık, bir büyüklüğü kanHtini kalbe sa- 1ar elde eden bahriye silahendaz rın 353 ü taşıt uçağıdır. 548 Berlin 13 (A.A.) - Alman ması üaerine Charles Boyer şu sana rağbet göster9ek yaşadağı-
~ teltkki ediliyor. kan en birinci amil de budur. tümeni kumandanı ~eral Van tank, 934 her çapta top, 194 a- oliğr.?ı.~.lan ba.şlruma.ndanlığının teb cevabl vermilıür: ımz tasarruf baftssınm bepimi-
~tm iôndir ki hükilmıetin ted- Harbi İngilterede olduğu ka- Deg'rift, başlıca Amerikan ga. • ğır mitralyöz ve 138 bliyük kam Ti,irkçe olarak iki kelime bili· ze )lüldediğl miDi \'8.:Iİfeyi, pa. 
t.irıert iyi 8 n verıyor. Ora- dar benimsememiş ve hissetme- zetelerinin muhabirlerine ver - yon da tahrip edilmiştir. Tua.pse kesiminde bir Alma.n 'YO.r:f1· O ~· mızdaa ~ bir şey kaybeıtm* 
la otmduiamz ve dolaştığımız miş bir memleket bu kadar mal- diği demeçte, bu adadaki Ame- Yine ayni müddet içinde 94 tümeni, göğüs göğüse cereyan a.şasın ıye,,. tıö~ le dursun faaıla.sını da am.k 
~ ...aka suüstimaliJle ume ve silih yapar, asker ye- rikan mevzilerinin şimdi eski - binden fazla düşman subay ve soedennra şSoi~ ~--~1!~m gen' .. _ caı--•-'- •a•m•ı Ştrdyle, başanmş o"bmız. 
~ t.ek bir IJÖlr llıile ifitmedik tişt!irirse, ya bu gayret uami den olduğundan çok sağlam ve eri öldürülmüştür. B\ınlann beş 1.&4.1-ı~ı .u- ...... • wae Ahmet Rasim normal gtlınleır-
~okmpad&t haddini bulduğu zaman neler kuvvetli bulunduğunu söylemiş, tıe dördü Alman ve gıeriye kala- atmıştır. Bu taarnızlar bütün Nevyork, 13 (A.A.) _ Brıta-ı dı- uskumru zamanı eti terei1ı 

1940 da t.mM'leri atılmağa yapmaz! ve Japonların Salomon adaları nı Rumen idi. gün devam etmiştir. nova; «'f'JeııIDre şaşmıştı. Şimdi ise edıa 
._glındığsı göNüğtimüz fa'bri- Çünkü. Amerikuun muhtelif çevrelerinde karada, hava.da ve Merkez cephesin<ie 25 İkinci- Ter'* kesiminde düşman kuv Arjantin'deki Alman büyük yüz attmışı ~tlğı günJel'de kırk 
\a.i.ar bqiia- tmı faaliyet halin- merkezleri, sessiz sedasız çalı- denizde binlerce insan kaybet _ teşrinden 11 İlkkinuna kadar vetli zırhlı teşkillerin yardımi- elçiliği erkim aleyhinde açıla.n kuruşa satılan ala yağlı U8kmn
~. lı:JcLO in Amerikaya şıyor. Yalnız Kayzer tezgah- ı.......ı.. b" t kuvvetlerimiz 194 tank, 550 her le taarruz etmiştir. Şimdiye kar casusluk davası, Alman deniz ru)a ~bet etmiyenfere filllF 
•;ıe fabrill:alar pdercfiğini, le- lan üstüste, üç günde bir, bir m.iş olınalanndan unçn&, ızza çapta top, 1-055 mitralyöz, tak- dar 14 tank tahrip edilmiştir. a~i Niebuhr D'etrich'ın AI· malda .kaJmaz, mutlaka ~ 
- -.ı iii ıi ..ı ..... ~uk. t--:ı- l.üu•~1r OPl'ni denize :--ı:-=yor. adada.ki kara hareketlerinde de rı'ben 7000 ...:•.L..L. "e 300.000 o - V nıı .1...n.nı:•..L.n·- hu··ı.........1--y- ........ ·· • ~ .. 1.uf'tı ..,.,._,.... ~-- ıu\.1&u 6000 ölü verdiklerini ilave et - ı.u .. n::n. ... olga - Don kesiminde m& • man casusluk servisi şef'ı oldu- ""-. ~ .... n~n.a. 
:"-e m'tteftti Amerikadan sa- Uçaklar mna:zraam hangarlarda mişt" büs, 7.000.000 dan fazla menm, halli'-Sovyet taarruzları, 1taı .. ğu hakkmda ~lardan bir ço-
'4& mz' •• • 1lilılll almamış, mralanıyıor, Püyük. taıtltlar ku- ır. 920 kamyon, i8 radyo merkezi yan - AJmaıı kuvvetleri tarafın• ğunun verdiğı ifadelerle bır a-
tnta. d& kmdi~ ver hıçk"'m altmdan çıkan civc'iv- General, Amerikan hava kuv ve 43 depoyu ele geçirmişlerdir. dan a.klBmete uğratılmıştır. Ma.· dım daha ilerlemış bulunmakta· 
iniştir. lnsftınd&artık fabrika_ ıer gibi fabrika kapılarından ôr vetleri

1
nin ard Uşdı v~ T-~:~!~~~ 2100 subay ve er esir ahnımş • car hiicum kıt'aları, Don nehri- dır. 

ıku-, ~ biiıtüa- ka.bilı,et- layor. Toplar dökülüyor, as- pışma ann a enız 1 tır. Ayni müddet jçinde 200 den nin doğu kıyısında düşman mev o ı 
leriyte çaı,,.pw. yalnız ana kıerler de taliın ettiriliyor, tayya '~'!fi;~::ır: . .=!f!~ı!.ı=~ fazla düşma.n uçağı, 416 tank, zilerini tahrip etmişlerdir. Esir Akdenlzde lnglllz 
1ata.mn dıejU, Mütt.efiklerin de reler uçurukıyor ve beri tarafta havalardan ib'tifade ederek Gua 541 t.op. 1000 den fa.zla huıan ve ganaim alınmıştır. Alman, 
1hti.·yacma yetipıeğe çalışıyor- mutad hayat, hatti Holivud topu, 1230 mitralyös ve 850 1taıyuı, Rumen ve Macar ha.va deplr.afftlUI 
J.u. sinema stüdyoları sanki hiç gay· dale&n.al'a takviye ve malzeme kamyon tıahrip edilmiştir. Ek • kuvvetleri kara kuvvetlerini des 

Kom&miol&rm nasıl hazırla-:ı- ri tabii bir hadise yokmuş gibi, çıkarmalarının muhtemel olma- sik malfunata. göre; meıiteE cep teklemişlerdir. Hava Qarpışma - (Bqtarafı tıirını:.de) 
tlak1aruaı ve talim eylediklerlııi devam edip duruyor; Mayami dığını, diğer tarafian ada üstün besinde cereyan eden çal'plŞDl~ lan esnasında ve uçaksavar ba den baskadır. Bu çarpışmalar 
tanıplanna giderek gördük. kumsallarında deniz banyosu de 450 düşman uçağının düşü • lar -esnasında Alma.nlar subay taryaları tarafından 37 düşman esnasında kruvazör hal!ı.ne geti
~ ve diıaç mg.ıüçoeaklarnun eefa1arı ebik olmuyor. rülmüıJ bulunduğunu söylemekle "9 er olmak üzere 75.000 ölü u-cr. d••aürüJmfu-tür. U ... 1.ı- • ~~:işt0°;:::,!irnJ~~.lı ticaret ge-
~ sabahtan akşama kadar 11~ Oahid YALÇL~ sözlerini bitirmiştir. ~!erdir. • r;:;~ • ...,7 si ıca.;;ptır. ~ ~ 
eıtı ağır ve zahmetli talimleri ne __ 

5 
IDCI ma.,ale-- Donanmaya mensup ucakla-

kadai- şevk ve heyecan ile yan- • Fransada tek nn yaptıkla.n bir akın netice-
tıklarını seyrettik Meşhur Ja- Pf' f h ft sinde kımıldamaz bır hale gel· 
tıon güreşini talim ederken o Perfembe •irnii t;ıhacalıtır • asan-o a ası miş olan ve makineleri işlemez 
*adar acılara tahammül ediyor- rtı• ı• hdası bir halde ve kısmen yanmakta 
laır ve maniaları atlarken, pa bulunıan düşmanın bir büyük (Sonu Sa, !' Sü. 5 te~ ve haı'Jçten getirmek zorlukları-
~plan ile nehirleri geçer- • 0011981t'18 Londra, 13 (A.A.) - Fran- şevk ve neşe ile eldildiğini görü· na veya imkinsızlıklaıına . mu- petrol gemisi ba.cıka bir deniz· 
lron, bomba fırlatırken ° ka· sacla tek siyasi parti ibda.sına yoruz. Çocuklanmızı memleket kabil yine aym şartlarla birçok altı tarafından yakalanmıştu. 
far candan da.vraruyorla.rdı ki ll081 Btlnl wt plan Londrada Petain r.eji- iç ve dışında yarın için yetiştir- eşl'Qda da istih.lik artıqları za· Petrol gem.isi dtmizaltıdan atı-
~ muharebe sahalarında mine son vermek maksadiyle ..-..re devam ediyoruz. Fabrika nıri oluyor. la.n bir torpil ile tahrıp edil-cakla.rı :aL ... on İ'e"fka.lAdeliğı Vaşington 13 (A.A.) - Be • k -e -:..+ır' . 

~ rd yaz Saraydan bildirildiğine göre sarfedilen bir emek sayılma ta- ve maden işletmelerimizi geniş- Hulasa harp devam ettikçe ~~ 
laıyca tahntin ed'lbiliyo u. Reis Ruzvelt Amerikan milleti- Petain'in iktidardan ~esi letmek ve bunlardan daha gen.iş. her zamandan zıyade tutumlu TrablUSP'arp sahili açıkların-
liükfunette sanılmaz ve gev- kilm . ··ı üd" fa d-' ak' h usnd A~ iki" .ia- O'Pl'ni<ti o··~ı~~-:ş .... - irad ·ııet ne hitaben yapacagı- noei deme- Peta;:n'in inkidardan ~ esı o Ç e " cuanm us a· olmak iztıra.planmızın ve malı- U& __ e- u.ı.c:.u.ı.UA • .... 

""'llez bir azinı ve e, mı - .ı:-.:ı ki J ı durmu T b' t bu-ıft- hücum ediı .... ;a+; ... Bun te ,. .. lik ibi b"t disiplin; hudut- cini, Beyaz Sarayda mutad no- beklenmektedir. Bu tak.,..u .... e ça •şms ar yqr. a ıa ıumiyetlerimizin m~yyedesiz de ı~& ~ 
~ g el .. ı:7sacı .,.,.._"ında Ql>l"lelik toıı • kunılacıak Fransız hü.kfuneti mrluklan ve kuvvetleriyle mü- olsa., devamını ve icabederae art !ardan 1itri orta tonajda bir ge-
~ hir itimat \le ita.a.t, bütün iç- ._- -.nu ---= r- adelemiz bunlarda dah 1!rxna.i sınıflar arasında. her şe- la.nma töreni sırasın$ 24 nkka NorveçtelıS Şuisling ider~i ,mo- c ve n a masını güler yü;:J,e Ye tevekkül· miydi. Bu JreDıi torpillenmı.q ve 
~rağmen, kuvvetli bir tesanüt, nunda eöyliyecektir. Bu milna- defnde olacaktır. Doriot nun geniş ölç~de f&y~nmak hu- le karşılamak borcundayız. ha.vaya uçınuştur. Daha küçuk 
~li gündüzlü bir çalışma : sebetle, Birleşik Amerika ordu- hükümett.e hususi bir mevki el· ~öaki. j!:'&yretlerim.lz devam 1 Yine bu devrenin bir hususi olu diğeri de top ateSl :ıe tah-
.'ete tngiltere. larile dfinyanın muhtelif kısım- de etmek için pe.zariık yaptığı edİY?.I'; _ .. icabı da. .içtima.i muavenet teş • rip edilmiştir. 

Aınerıkada. birdenbire insaın le.rında bulunan Reis Ruzvelt'in kanamti olduğu gibi, bunu e}e Hülasa., bulundugumm 2'11Ç kilwnın kuvvetlendirilmesi • Tesbit edilmiş bu muva.ffaki-
~bilir. Nevyork size harp oğullennda.n hiç birinin törende geçirince başında blilundug~ şartlara rağmen devlet ve fert dir. Yolwulların imdadına koşan yellerden başka, ıki düşman ia
°'t:llde yaşı~ 'ınsanlaT hissini bulunamıyacaklart bildirilmek - grubun tek partiye .ilti~~ ı- 0Ia.ı:ak varlıklarına. bu s~e de teşekküllere karşı vazifemiz g&- $e gemisinden mürekkep bir 
tek vermez. Nevyorkun gecele- tedir. lan edeceği de tahmin edilıyor. ' yem !nymetıer. eldıy~ .. ııws~- :nişlemiştir. Bu ya.rdımlan elden gemı kafilesine 3 torpil t 
.....__ ~ ~etlerdeniz .. ~tun .g~ç: gc;ldikçe d-0ğrudan doğruya da etmiş ve Napolin.lın takriben 30 

lilklen ~enerek ıstihsallerıtru_Zl geniş ölçüde yapmai,-.ı mecbu • mil a.çıklarmda 3 destroyer hü 
konımaç-a. .çal•~ ~~W:· mü· ruz. cuma maruz kalmıştır. Bu ta 
hendSs, ışçı ve ko.ylu bütün va- Aziz yurttaşlanm · 
~-aşlann birhh:lerine bağlı Bu akşamki hasbihaümde bif anıızun tam neticelerini tesbıt 
büyük ve: feraga!:ll çahFl!ları· binmize hatırlatmakla kuvvet etnıek mümkün olmamıştır 

~MrlRAKLI NOTLAR ~ 
rr••llZ llÜH talellelerl retle Miçui a.ılesi. ~ asırW;t ~ulluk ve imtiyaz-

---- laıın<lan resmen ıstıfa etmiştir. 
An'aneye tamamiyle sadık bir memleket 

olan Japonyada. bu~ hareketin~ ~lıca 
sebep olarak evveli : Ailenm harp yüzünden 
işlf~ri bozularak yeni selDla~e m~ta.ç b~lun
ması dolayısiyle firmanın hır anonım §&'ket 
haline ıflağı lüzumu, sonra. ~ J~on ord~u-• 
nu.n muayyen bir grubun mali bı: !ah~k~ 
siyasetine dalına muhalif bulundugu ılerıye sü
rüJmektedir. Her hal ve kirda bir zamanlar 
Japonyada hükfımetinden bile kuvetli olan Miç:U 
firmasının bugün artık tarihe karışmış oldugu 
bir haktkattir. 

Dl y~ dalı~ buyük muv~f~ bulacağımız ödevlerimfaden bir- İngilı:z denizaltıları. aı; n 
kıyetler~n t.eırn™':tı olarak ifti- kaçını tekrarlamış oldum. Çok mwıda, Traıblusgarp hm Son posta ile gelmış olan Fransız gazeteleri 

bu yıl Paris Hukuk Fakültesi ~ munta
tanlan derslere de\ am mecburıyetinde kaldıkla· 
!'ını haber veriyorlaı Ye diyorlar ki: "Şiindiye 
~.dar talebe her yıl kayıt ücretini ver'1r, 
1ı"ıtktilteye kaydolunur ve imtihanlar& kadar or
tadan kayboıurdu. Zır~ tal~ ~ devam 
~ecegıne, profesörlenn takrirlerini basıp satan 
lıtıausi kitaphanelerden bu .o.otlan sabn alırlar 
l'e derslerinı bu suretle hazırlamıg olurlardı. Hal· 
lıuki bu yıl kağıt buhranı yüzün~ ~ notlar ar· 
tlJ( basılanıadığından talebe de ıster istemez her 
tun ,gelıp profcsôrlenoı bizzat dinlemek mecbun
"-ı~~~nde kalmı!i!l dır B naenaleyh Hµkuk Fa
"'"'ltesi hocalarının bu yıl d6ı'Slerde §f!ndiye kadar 
alı madıklan b r k b lık d"nleyici kütlesi kar

ın la k lıp ne öy yecekler'mi şaşırmaları pek 
ıtı l temeldır.' . 

Alma spikerleri 

harla gonnekteyız. calışmak, çok istihsal etmek, yakınında demirlemiı bu.u 
Yurt~ım, .. .. . _ mümkün olduğu kadar az ıstih- ticaret ge.miler·n.e taarruz 
H'.arşılll?~gımız m~sküllen ye lik etmek işte bu211nün iktisa- m!i.,.cderdir. 

n.eb~ek. ı~ın, her ~~n ~n va: di borcu. "' Bura.t'ta, bir d izaltı, bir 
zifeler.iniizi her bırım;.z kendı Tahammül kudl'('tı olcüye sığ top men:mlinde bulunacak s t 
sahamız.da, hudutta ııobet bek· t '"bel" .11 tim' • • bu t 1 · sathına ,..lrwtnrn ve bu' 
liyen feragatlı ve cesur bir mı;r~. ecru ı .mı e ızın . e c ooız ~ 
Meh t 'k 'b" hod • 1 k müşkül de\'relen en mu affakı• iaşe gemisine kıuşı ateş ae:mış-

me çı gr ı, g-am ı Vt' etl" db' 1 · 1m k 'nd ~. R A ı• 'd salat>U""'alara şahsi.endişelerden uzak ve ica· y .1 te _ .ır en a a sayesı e ,..r. as a" e, . .,, 
bederse her . şeyi fedaya mukte· g~ç.ırccegın~ ve herhald: ke'! : torpil atan bir denizaltı, iki ia
dir bir aşkla. yapmak ve yaptır d~_sme mu~add<:~ ol~ daha ıyı I şe Pem!ısini has ı.ra uğratmıştır. 
mak zorundayız. gunl_ere ~rı~ecegıne ınaıyo m. Bun ı, sidd•'tli infil:lkl<'r takip 

Büyük Millet Meclisinin ve ~So1.lerıme son v. rı:ken ır ~~- etınısbir. 
hükiıme~n, iktisadi alandaki va· h~ın 'e va.~n ~ erlıgı;ı en b~-, it ıly'lln salıftlerine io.tUTU~ 

Ahnan radyo spikerleri Berlinin en meşhur zifelerimizi belirten ve kusurla- y_uk :ıenı.bolu o_ıan ~ıllı Şef mı- ı ndra, 13 lA.A.) - İngiliz 
k<l.hvehanelerinden biri olan Ka.iserdam'da bir nmızı cezalandıran tedbirleri z.ın bır labza bı hafıza! ımız. ı alhları, Akdeni?.de yenid~n 
}. smekte imişler. Bir Fransız gazetecisi müşa- mahdut ve aluıan karaılar dı dan uzaklaştırılmam~· 1 ıc be - faal yet gösteımislerd'ir. Bu de 
h dderini şöyle anlatıyor : "Kahvehaneye gece ğer memleketlerde ıaynı m~vzu ~~n şu ~<>zlerin tek r e,\ e • ruz. ltılardan birinın torpi.lı>rı 
)arısına doğnı u~adu:rı. Ma~sadım yatm~a!l larda alınmış olanlara nazaran gım : T . L ·taki M hver kuvve !eri 
e\vel bir oardak bıra ıçmektı. Masalarda.n bırı· .az ve hafiftırler. Bunun sebebi, "H.u~ içine gırn · \ t ,e c z k nakletm kt o-

Ja.ponyanın n zengin aıle~rlıı?t;n meşhur nin etrafına toplanmış birkaç kişi gördüm. Bun- Türk vatand~nın şu.uruna , e s~l~ tın n ka. !?'lı u a ticaret g m ıne ı b • t 
·uı ailesinin d ksan yaşındaki rel&l ge<senl.er· ıa~, aralarında, hem de yüksek sesle ingilizce vatanseverliğine ınanışırnızdır. gıbı her .~1~h u . v 

1 

.ıapoayada bir. taa•tse 

t aile meclis'lnde aile rei li· konuşuyorlardı. Hayret ettim. Bu İngilizlerin tcl1bederse bu tedbir ve karar- cak \:e butun m lletc ,· 
tır Mıçui ailesi üç yüz ~ıl bura.da ne işleri vardı? Kahvehanenin patronu- lann genişle~ecekleri de ~abli- ~!:1 ttt; b~.rliğı_mi~· ~ 

zengin ticari firmalarını na va.kla.şarak: dir. Jıgım zı ~o~ rın mı 
......... .,,u, milyarlara baliğ olan kud- - Bunlar İng!ili.z esirleri mi? diye sordum. Aiiz yurttaşlarım, ~ı~a a1t za.na . ·' ~ . B 

v lıktı. Aileyi, bir aile Herif bir kahkaha. •attı ve benim trigiliz esiri Bu.günün iktisadi şartları, bi· Iı~m •:e ond.ı n t yızl ı 
htıyar rüknü idare ederdi. sa.rıdığım. kimselerin Alman radyosunun ingiliz- zi ekseriya normal za.manlann bı 1 ı arak her \ 
ıa yasası" ünvaniyle anı· ce k<>nll§an spikerleri oldukları ve aralarında telkin ettiği yolların aksi isti- Cıı 'rnr ' yet hüknmetı c \ 
u vardı. Bu aileyi kur n hep i.ngılızce konuşmak suretiyl bu dildeki bil- ka.mette harekete ve yurtta la lazımdır. 
b vasiyetname §cltlınde gjlcrın.i kuvvetlerufumek itıs .. clında bulunduk- dan bir.kaç zaman evvel isted gi· büyük mc ıe t 

·rmişti ve aile bu y a- lan ce ·ahını verdi. Meğeı 1 t a'lız es ı leri m"zin zıddını i&temeğe mecbu fr m l et' n "ı · tl 
Miçui aHe8i son p- zannetti- m k!i.mseler h r g 1 1 r d o un- ediyor. Bunu en z"yadeo istihhı. mıllcti i 

.,.a. ........ ında aile reisi Onb r ıı· da t uz ir iııgiliY.ce ile l \: imali aha ında görüyoruz. Çünkü, m a. ·. t ı 
kuyarak aile mee · ın· Amerikaya hitap eden 1 Alnn.ı lar bul n - muz şartların t u · ı r ... bu mı 

ımza ettirmiş ve bu su- değilmi .ımia !_ c yanın ıstihsa.li. biıtüı m h r zam n n az a \ 
.....,.._._. _____________________________ __ -..-..ıı~...d ı ~ n im ın.a ve'"l'dir.,, 

Ankara, 13 (A.A..) - .Anka
ra, Çankırı, Çorum, Kastamo
nu, Kırşehir ve Yozgat villyet
Jeri a\'ukatlarından müteşekkil 
Anka: a barosu umumi heyeti 
bugün sene1ıl: toplantısını adliye 
sarayında agır ceza mahkemesi 
salonunda yapmıştır. 

Ebedi Şefim"zin manevi hu
zurlarında ayakta bes dakikalık 
bir ihtiram 1'3s· mesı ~apıldık 
ta ı nra ruznameye gecilmi~. 
idaı e meclisi mesai ve hesap ra 
porlaı ı \:e gelecek se.ue 1eın ha 
zırl nan bütce okunarak kab l 
edilmıt? 'e b:İro rcisligi ile bu 
sene yPıı:I >nruesi icabcden b~H 
idare mecl'si azası için sc<;im 
yapılmıştır. Gizl!ı yapılan ntı
ha.p neticesinde reisl'ge a\'t • \t 
Hayrullah Özbudıın ipkacu \e 
izahkl ra da avukat A.bdurıa 
him t.a pmaı. Osman Şevkı Çı 
çekda<; , İbralum .K<'m· l O · . 
ve Recai Tüzm~n ve 1 üıkı.)C a
vukatlru ı haysiyet divanı aza 
namzeth ıer·ne d~ lbrah m Ra 
uf Aya lı, Cemal Hazım Gork
m n, Cafer Tayyaı Tuzcl. ls
maıl Hakkı Çevik ve Aziz Bar -
kanın seçHd klen aı la.şılm.ıştır. 
T ıph ntı am~ Milli Şefimizle 
J>.h clis ve II ıik Cunet reislerine 're 
d'ı;..cr 'Qüyüklerirruze avukatla· 
ıln candan gelen sevgi ve saygı· 
Jarının arz ve iblağı lınkkmda..ki 
tekl" 'n tifakla: ve allo l la 
kabulu u muteakip sona erm -
1ır 

Zfraat Bankası tasarruf 
p· yangosunda 

kazanan numaralar 
Ankara, 13 (A.A.) Haber 

aldığımı~ göre, Tiırkiye Cum-
huriyeti Z aat Bankasının elli 
lıra ve daha ziyade mevduau 
bulunan tasarruf mudileri ar -
ında. h r üç aydr1 bı dağıtıl 

makta oJduıhı ıkrruniye kur'ası 
11 12 191- t «11h ndı• b nka 
merk zi11dc ıkı c· n ter ve dı 

e.Cr alakadarlaı huztmmda ç& 
kılmıştir. Kendiler'ne ikramıye 
ı abet eden mudilerden Anka
ı ada 16231 Na:ınıe 1000, G bbo
luda 771 Celal Derco-ıu 500, 
tstanbulda 21582 Mehmet 250, 
Ank rada 16616 Kemal, Ao!ca
rad 19477 İsmail, Antaıvada 
1927 Sel . uk Oska) , Bigada 60~ 
Kadrı) e Gumıl l>ozdo - ncia 
3 ·5 Emin Dağ.! ta.nbulaa 003 
H kmet, lıstanbulda 24713 Halil, 
lzm · rde 7235 .&bdurrahim, K n-
Y d 4148 Sevki Konuk, ~ 

ecle 264 Emine Ulubay ı 
l r kazanını !ardır. Btın 

muhtelif m h 
'"'"'~"'·" be n ud e de 20 

ında ik amiyeler i a 
ir . 
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İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden 

iÇKi BAYiLERININ IAZARI DiKKATiRE 

Pcımak Ahmet, yse dtiler dllt
mez blkta. Y&ilk ilBeriae git· 
memifti. Ahmet, a.,.P luJktı. 
Fak&t aklı bqmda yoktu . .ser
llelll olmuetu. Y enilmeJip naaıl 
kurtulduğuna 11141yordu. Haki
katen b"r mucıze idi. Yörük Ail, 
Pillüms yordu. Bu, gW•hrweme-
fıio dıe: 

Nasıl, güzel mi boyadu-
:uk mukabelesi? .. 

Pomak Ah ...... ~ 
ewııyetli ve mu.bet bir o~ 
l>Jiyordu. Kefene onun da i
~ bin.bir fınldak vardı. Ken
di kendine: 

- Vay canına.! .• Buna da ku'o 
buldu tu, herif! .. 

Dedı. 
Arnavutoğlu, gülüyordu. Da· 

JBll&.ınamış, y.me ba.ğırmıfftı : 
( - Aferin Yörük Ali! .. 

Pomak Murat, bağıramıyor -
~ r.ok sevdiği bu, küçtlk 
Yörük, çok geçmeden me"daı 
eaaamı olacaktı. Pomak lılura. • 
t1a •ftpini işgal eden hep buy· 
G. DlfilnUvordu: 

- Bu, b zi zorhyacak ve, ye...-! .. 
ilaıi, deli divane olmuştu. 

On binlerce kHj birden baiırı · 
·~rdu· 
: - Ya.şa Yörük! .. 
' - Aferin Yörlik! .• 

Kim olsa heyecana düşmezdi? 
YC>rllk Ali, p.Jıeserier vücuda 
getirivordu. Tam yeoileeePi s:
rada hasmım yenik clillürece..t 
oyunlar bulup «;lkanyordu. 

Yorük Ali, hl~ bir gey yok· 
JDUI gıbi safi gUlümsiyordu ve, 
9rPmarak nara abyordu: 

- Hayda Ahmet be! .. 
-8-yda be! .. 
Pomak Ahmet, öyle hale gel

milti ki, nereye ellni atsa ne
reye elim dokundurmuo olsa üs
te~ dJoyonıu. Pomak, ye
nıJectjılnl -.... .... »iç ot
• rıclllllrW•A •MWn 
9Dl'UYla lllrW bin.ben gtSt&r 
mek nıdl. fite Pomak Ahmet, 
bona..çalıpyordu. Pomak Ahme 
din bu nale gelc1if"mi goren se-

~·--... '* tofu: ...,. Pomak! Kaçma gUre§tet,>J 
- Boı11Jma ... 

panlarmı ..vm'ifti. Murat ağlr 
ya: 

- Ağa, görilyor DlUllUJl ne 
~Pomağa., 

- Ne yapacak·.;· Asılı Ah • 
met( IUstah maymuna. döındtl. 
Çekemiyor el eme ve, tlrpa.n. .. 

- Burnunu yere wrduıııyor 
be!.. Ne gbe1 aolak ve, ters çe· 
kitleri var. 

- Çok «8MJ .•• 
- Doğrusunu aöyleyeyim mi. 

Bu; gocuk '*1&!n daha 1)1 ~
retfyor ... 

- Yok ll8ta be! .• Sen, nerede 
o, erede? .. 

Böyle deme Murat ağa da 
h yatkın el" v r va.llah... Ben, 
böyle solak 1 ense ve tırpa la ı 
onun kadar çekemem ... 

- Kim dem!§? .. Daha mü · 
kemmeJ çekersin... O, Kavaso
iullariyle, Kaakçı Karabekirin 
yedigJ tırpanları hatırlamıv•A" 
musun?. 

- Sen, Y6rUgil çok sevivor· 
sun da onun için böyle konuşu· 
yorsun! •. 

- Değil ..• Bu, çocuk çok peh
livan.. Bele bu sefer onu daha 
çok pehlivan buldum. .... ..... 

- Başa çalm:uş olsa kU ne ya· 
pacaktmız be? .• 

- Va.Uah, sıkı bi.r gltref ola
cakmış uata! .. Nasıl çıkaracak
bk bu, herifi be? .. 

- Güç çıkarırdınız. .• Görmü· 
yor musun Pomağa ne yapıyor? 
Şopara ne yaptı? •. 

- ~diın ya! •• İ) · Jd, çıkma-
dı. •• 

- Fakat bir dahasında bu. 
çocuk ~adır. Bundan 
sonra muhakkak başa giftşe -
cektir. Çünkü a.rbk başaltında 
hasmı katmam11 bulunuyor. Hep 
aini temizledi. 

bübaaaa heapmz verilen pula- 7.55 Müailt Rad- ıuo A Haberleri 
ftJl ekaeriyetle yerini bulmak • YO Siı.lorı Or- 20.15 Radyo Ga -
taa uak kaJmeeı G. Saray m1i- kestrası zet.t 
dafaa•DJn itio:i kolaylaftırdı. 12.30 Program 20.41; Müzik 
Bir müddet her iki kale araauı- 12.33 Müzik (PL) 21.15 Müzik (Pi.) 

da aadece dohl.şıp duran top ıı.i.. U.45 A. Haberleri 21 "' Müzik Rad -
bayet Hikmetin lilzillerek yap- 18.00 Proıram yo Senfoni or 

Açık ve kapah ispirtolu içki utan bOtOn Bayilerin 15 &irlncik~Hın 942 
Sall sabahı ellerinde mevcut 70, 200, 34'0 santilltrellk inhisarlar& ait 
dol~ ve ~t ıarap tiplerlle yine dolu ve boı bira ıiplerl mikdarlarını 
bild1rir "birer beyanname tanzim ederek 15 Birinciklnun 942 Salt ,QnO 
sabahmdan aym ıon skpmı eaat 17 ye kadar mensup olduklan nhl· 

tığı mükemmel bir orta ile F. 18.03 Müzik Fasıl kestrası 
Bahçe kalesini kanftu'dı. Mu - he7'eti 22.80 A. Haberleri 

urlar depolar1na tevdi eylemeleri IOzumu ilin olunur. 
rad Beri bir hamle ile tehlikeyi 18.45 Müzik Rad- 21.45 Kapanq 
aavqturdu. 

Birinci devre ka.rşılıklı neti • 
cesiz akınlarla gegerkaı 1-0 G. 
Sarayın lehine bitti. 

llrıittci Dewe: 
Birinci devreyi 1-0 ~ bi 

tift'll Sarı - IAelvertliler ikinci 
devreye oldukça hızlı bqladı -
lar. Ve ilk anlarda aarfettikl«i 
gayretin semeresini alma!ttıa da 
gecikmediler. 

t'enerbahçenin Golü. 
Nacinin derin pasına yet~ 

Fikret savurduğu ani şütle takı 
mıru beraberliğe ulaştırdı. 

Beraberlık her iki taJmm da 
bir hayli hızlandırdı. Top kale
ler arasında durmadan dolaşma 
ğa başladı. 

GalatusoTGyttı ikittri golu: 

Müvezzi alınacak 
lmnbul P. T. T. MGdUrlliiDnden: 
Müdurl6iünri1'Z münhalleri iChı ilk mektep ıpezunu olmak ~ 140 

dotumıu .-ya ukerliiln yaıınuf ve IO 781UU ı~emif o1anl~ mü
vezzi alına aktı • 

Tr. pJE>r ı Mudurlilk Muamelat kııtmına murar:aaıl rı. . , : 

Oksürük ve bronşiti 

TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir. 

K hu:;u 35 kuru,.tur. 
Yedinci dakikada Hikmetin 

sürerek ortaladığı to~ fevka - ======================== 
lide bir kafa konduran Cemil ,----... 1111111(111•--İlllİlll _______ ._ 

Alalıda mm, muhammen beclell ve muvaJdrat tılmlnatl .,ıı vn 
tarilmil olan muhtelif ııda maddeleri U/12/19'2 Cuma diril saat 11 
itibaren kapab zarf 1l8UH1 ne Anbrada !dire Nnwnd• .. De \111 
ayrı ek.c;ılt.meye konmu tur. 

Bu ise girmek isteyenle n l telerı hİzıısuada 7am[ı muvakkat 
ıle kanunun tayin ettlgi vesıka arı ve teklıfiert ayni ıun saat H de 

dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarad Malzeme DalNlıladen ve 

darpapda Tesellüm ve Sevk ŞeıGitillden temin edilir. 
1 

Eksiltmeye KC»lan Malzeme 

1 No. Ju liste muhte ıyatı ekmek 
2 > > > Etler 
3 > > > Süt, 7olw't 
4 > > > Taze eebze 
vem~ 

Muhammen 
Bedel 
Lira 

1983.10 
'IG00.00 
1200.00 
5845.00 

1 No. lu liste > Yailar ve 1348.00 'JG0.50 ~c~~~~ lllJAJllLI Vdallln TABI OLU 
Hemen bir dakika lllOll1'8. da Müesseseleri tutacakları butiln defter nilmunelerı temiz ve itinalı 

G. Saray kalesi önlerinde mü • şekilde bırıneı hamur k&iıda basılmış, ba~ırdır, Defterlerimizi bir ke-
kemınel bir fırsat yakalıyan Hıı!- re gormeden k venn enızı taVB!ye ederı.z. 
lid takımını beraberliğe ulaş • Umu Satış Merkezı INKILAB KiTABEVi. İstanbul, Ankara Cadde l ı 

peynirler 
8 > > 
ve reçeller 

> Kuru erzak tl23 00 

brdı. 

Gollerin bırbirini takip etme- ==============:::;:====================== 
si oyunun seyrıne hız verdi. Gay 
retli hamlelerle her iki takım 
forveti de gayelerine ul~a.ğa 
koyuldular. 

Hddiae çık-ıyor. 
21 inci dakikada G. Sarayın 

ortadan inkişaf eden hUıcumu 
F. Bahçe kalesini karıfbl"'dı. Ci
had çıkış yaptı. Boş kalan ka -
leye çekilen ffltU Murad elle 
çeldi. Ha.kem pe!14ltıyı göreme
di. G. Saraylılar ikaz ettillr. 

lstanb~I ~Belediyesi İlanları 
.·. ı 

satıı fiyatı ve hafta tatili ruhsatiye harcı ve s ıorta şirketi~ 
ıtfalye hiaBesi tarifeleri Umwnl Meclişin 24/11/842 tarih ve 37C sa

yılı k rar~ MBiıdaki fek lele tadil edilm'* ve bu tadil6t Dah Jiye Vek Je
tin e tasdik edilmİftir. 

Balıkçllara aatılan buzun kiloeunun 5 kuruşa Hafta taUU ruhsatiye 
harcı varidatı p)'ria yenin " 20 sine. ' 

S10da lirkeUefbdn. iUa~e nıuraflarına ttirak hlaleeinin de " ıo a • 
!blit ~ ~ olunar. (2HO) Vaziyet yan ~ sonalduk 

tan !OllnL penaltıda imar kılm· 
dı. F. Bahçe penaltıyı kabul et-
medi. Hidise milnUaşa. mevzuu 1 Bu genç §etin 

:u~4:"y~ki=:.~ Gu··zELLlu VE 
tı .. A N 

bir ttlrlii anlaşma kahil olama- l\i 
Gaziantep Aallye Hukufc Mahk•· 

m• lnden: 

eti )faç yanda= TtlNÜ BAHTlYARLIGI Gaılantebhı Tarla71 aWc mahalle- ===============~==ı:;;;;;;c;;;;;~ 
9lnden: Cabra Olltı tıa Şua kaneı 

13 12 1M2 Pazar gUııü Gü - • 
reş KHibtl alonunda yapılaıı 
mUptediler arumda serbest gtl
n!I mUaahekalanna mubtellf 
kltlplere mmsup (17) gQreeçi 
iftirak etmit ve milaabaJralar 
bii~ bir intiam ile IOD& • -
JDiltir. AIVUllL te1mik il~ 
... ,.. çıkanlmlıJbr. 
Kilo Derece İsmi JDlp 

l56 1 inci CAmal K. P. 

8l 
2 inci 8uha Eyt1p 
ı inci Geanftr K. p 
2 inci Jl&betttn •• 

86 1 inci SaWl&ttin By 
2 inci Bektaş G6ree 
1 inci fimıet 06ree 72 

79 
2 iDci .... il 

1 incl Kancluh Gir. 
2 inci 1!ıan " 

bulmuş . 
muaevı LqlA Bildirici tarafından 

hkemeye müracaat olunarak müd
deaale,h Tarlayı atik maballeainden 
1'iDe m...ı Zeki, Ywıut ollu Şua -
nın oflu ~ halde kend kOCUl 
Cabraıun olkı Şua Ozaine kQıde
dlltniş ve onun ~ı aruınn 
Slmıiş cıılduiundan bahisle bilmuha· 
keme kocası üzerine yapılan mezkCrr 

blrdm iptali talebiyle açılan dava -
mrı ;yapılmakta olan muhakemesin -
de: Müddeaalqhin aenelenıe evvel 
Tül'lıdyt'1'i terkle Amerlkaya llttiii 
ve oradaki aclnıeinin malQm bulun-
madıll bildirilmil olduiundan adı 
Pı;en Zek.lye ilAnen teblitat yapü -
mıt ve bugüne kadar kanuni bir 
nıilmeull gönderrnemiı veya mazere
tini bllclirmemil oldulundan adı ıe- ı - Şattnameeı mucibince 3000 kilo lıltıs rna,.p. puarlılda 
es ~ ilAnen gı7ap karan ıc· nacaktır 
nsına ve UAıun bir q m0ddetle 1a- ~ - Pazarhk 2t/12/"k%1at,ll*Je ~Sah IOnü saat ıo 58 
pılmasına karar verilmif olduiu ci- ba~ Levaam Şubesindeki Alan komla,onunda 7apılacak r. 
'betle Zekinin 26/1/943 tarilalnde sa-ı 3 - ~ eler parasız olarak bertOn llGzü ıeçen §Ubeden al 
at 1 da muhakeme ~ Geztantıep 4 - isteklilerin pazarlık 1~ ta7in edilen ton ve saatte 11JCı ııs 
Aali)'e Hukuk lılahlwmeslnde hazır paralarb'le bırlikte adr ıeçeın Kom gynna gelmeleri Uln 0 

bulunmadılt ve kanuni miiDM111il ========:.===::"'=".:: &öndermedili takdirde hakkında 81· ..,. _______ _ _, _ __ IİI ______ _ 

7aben muhakeme ıerunıa karar ve- • 
rilecell ilAnen teblil olunur. (2'18) 

--DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokinaa Hekim . ...,. 
T. C. 

ZiRAAT' 
~l<A5J, 

~ . , 
HOLANTSE BANK. UNI N. v. 

I S TANBUL ŞUBESf 

, GALATA ı kARAK6Y PALAS 
AJANSl..t MEYDANCIK, Al.ALEMCi HAN .... 
i 8trr0N B"ANKA MUAME.t.ELERI 

. ~g~., 

~Tll'ZN 
~·G~D 

Sen 28.800 Ura ikramiy 
Ziraat Bhlil &nda Kumbaralı ve ihbanız tasarruf h pları 

en az IO ~unanı.ra bir eene çinde ..-lıdaki p~a 
ltrami78 ~eldir: 

f Adet 100ll ~ 4000 lira 100 Adet 10 liTa 
' Adet HO Utalık 2000 Ura 
4 Adet 250 liralık 1000 ura 120 Adet CO liralı 

40 Adet 100 Uralık._., llra ıso Adet 20 ura k 3200 

Jtur'alar senede 4 defa, 11 Mart, llHulraıı, 11 Ey • 
rindUnun ıarihlnde çekllecekt~. 

D1KKAT: Her.ıPt tındaki para ne itinde 
aealt ·~ıer14 lbam11elerı tal'. 


