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arşal Peten -b·ütün 
·-ı panyadilselihiyetlerini 
endişe ve teli.ş • 
~~.wc,:~.: 1 Lavale devretti 
,_ 1berik ---l"flHilldekl 
~teri ı;u \'f":\'a bu is-

Vişi Fransasının Almanya 
ile birleşeceği söyleniyor 

Darlan· hldisesi 
- ----

ıil."111Dette nl8aıı ~'lkarmak 
fula 8ıMe ~. )'atan 
hf!I" twaftaa muharip zilmrt'
Wila 8'Wllari• f.'.11'\ rilDI~ olan 
tlr ~ ıcablnda BP.t"
eİll k011111mk ~ ittti~ı.t t.H
lılltm .-......n dahama- ı 
bJ ve daJaa ı&bii hir uı hiı· 
IJaV\'ar ~ :müşl6.ıUtir. 

L _J R it A .k .. .. .. .. 
15> üyuk Mim şel'is Mt"t»ı- ooseve merı an goruşunu 
~ ıdn açılı~ nutkunda \Hl· • h d b · b ) d 

yiilı: bir isabet v~ uzağı ıza e en eyanatta u un u 
~&riiriükle ifade buyuı dukJar1 

Her Yenle 5 Kanı~'IC~ 

•• • rURJ<IYI 

i .. 
1lNISABAIM 

ŞiJJetli malıarJ,eleriıa ~- eltili Alwlerti~ ,.......,., ..,_en lalllito 
• 

Tunus topraklarında · lngilizler Bingazıye 
şiddetli çarpışmalar çok yaklaştılar . 

g;bi olaylar hızla .gelişmekt.e ve Vwhy, 18 (A.A.) - Maı~l len haberlere J;Ore, Vieily hüku-

Utı'a.fsız devletlerin durumı.r gıt- Petain biitün sali.hivetıeriru- M. m.t:tinın. taJCjp edecei;i siyaset lngı· ı,·z, Amer·ık~n ve Fransız asker- Sek·ız·ınc·ı ordu bı·r gu·· nde 160 kı·ıotık':t'<' güçleşmekted.r. g'>< sen I Lav.ala terketmeğe ·karar vf'r- be.klanda yakında bir bildirikte 
AvrupaJa ve hatta butün .:ı- mı~tır. Pulumnası bekleıunekt.edir. 1 T 1 1 1 1 
lıanda tarafsızların sayısı pek Lavala 1'am Satahh"'f!t Viclıy hiıkf.ımeti bu tebliğde eri UnUSU İSfİ aya bac.ladı ar metre İ er emeg"' e mUVaff ak oldu 
mahduttur. M4.ımafih muhan 11 1 Vıchy, 18 'A.A.) - ofı a.Jar.- Viooy Frc1.nsrumun MJhverle bir- Y 
ta.Nflann gittikçe artan asabi- sı bilcımyor: I~ğlııi ilan edecektir. Loodra, 18 (A..A.) - İ.nı@iz 'ha118 J1ar1ıWa hOOt,d1 
yet ve ~iddeti karşısınd:l ııu Mart-~J PHl\in ve M.. La"ai ~elt'ht Beyamh l,t binnci ordusunun eiemanları, Londra, 38 (A.A.) - Nev-
miktarJan az milletleHle ht>\\: bu~ün hük{ımet reısint:· t._,"ll ~:.1 - ~ İng•liz ve Amerikan paı'aljUtçU york nui~u dibıldl yayımmda, 
can ve telq içindediı. Bir haita hi.hıyetJer veren bit· emirnı;ıme Londra. 18 (A.A.) - Diplo- kıta.lan ve F?'a.nsıı. lat.aları Tu- birinci lng'iliz ordwrurıun ileri 
evvel lsv~re askeri ıhtiyat lOO- inualamışlardır. ruatik Bahada, Reis Rooeevelt'in 1 nusa muhtelif noktalardan gir- birliklerinin Tunus topraklann-
birJerini kuvvetıendirrnışti. F.1-1 l'ich~ l\Hhu~rı. .. Bi~'t'km~ Amıral Darlanm durumu hak- dikleri reemeın bildıiriliyor. Bu daJci Alman ve İtalyan kıtalariy-
bakika esasen konfedcı asyonu Looora, 18 ı A.A.) - Par ı~- kındakı beyanatı bazılan tara- kuvvetlerle Mihver kuvvetleri le temasa ~ldilrleırini bildirmiş
ç.oktanberi 9 labları er nde vataJ 1.tn gelen ve lskandinana tel- fında.n duyul.aıı endişeyi taıüne anıımnda temw; vücuda gelmiş- tir. 

• 8ıtl'll"bnru beklemektedır. grnf burosu ta.rafından zikredi- ıtebep olmuştur. tir. Ameriı.an mot.örlü piyadem 

~·~~;pJ1BULGARISTAI MiHVERE SADIK~~~ 
hareketle Alman ordulm ının ~ pndılik., strate-
mütareke hi.ikümleı ine na.zar&u - jik li:maıılarla hava alanlannın 

~~~~~::~~f:~,Bulgar başvekili bunu teyit ettı S:·E~:MEt~: 
Pırene uağ .. 11ındsı. Cermen kıta-! çaklan bu taarrurılan. iyi şclril-
lan gori..mmüştiiı. Jspany<.l'ıır de jştinlk etmekte ve İngiliz de-

~-~~;~1;:~:~;1~~ ıltAme: fJJOf dedi Jsl : U 1181' •IJletlll .• far11119gl& lafllr'J · · - IÜ, Diz kuvv;~..: ı:~: btılı:~ 1 
rilmiş_ oldugu gıbı ~al hmJL~I .. llArblllar yapmam ..... .. . .. tar. Balıarıar ... watn•an !'r'a·~~·-·· oı:.-: ... __ .. ____ _ 
da MıhY'eı ku'·' etletıvle ıh. l _.,. • ~ .,. •. _ -nuu...-

eddm.işer. Böylece - Gencı :ıı 1 iÇi& llaalarmı d6lmlele nur ol•aldarnu laltat .,_elllllrler,. ctenLof~Deıs ~~!,:). __ ~_b~ 
Jı1-anco'nun memleketi şımal ve ~ ~a&wu• ... .., 

cenuphm da miıc-'.lddc edeı fiofya, 18 (Ru.dyo) - Rul~ar nın müttefiklerinin kader.ne' sayesınde, Bulgaristanın oteden l:ngiliz l~, Fas, Ceu.yir ve 
devletleri sa.rı.lmış demek ı '. Sobı,mya ında Bulgaıistanın dıs rntğh olduğuna kanidir. Daha ben aJ'ZU ettiği, bütün Bulgar- Tmmataki ceza evlerinde ve 
FHhaJdka Miat.eı P~vclt İht;- polıt ıkası uzun uzadıya müza- gt">(.~ sene, Mihver devletleri (hnu a.. 3 Su fi cta) (S.nu: 8a a, aü. 1 •> 
rik )arım ada.sına hic bır teca- ker• ve münakaşa edilmiş \'e bu 
vuz n.yeti beslenmooiğin lıu ve- müzakerelerin sonwıda Bulga-
sile le tekr~r ttmin etmtştJJ'. ı istan l33flvekili Profesör Filcıff 11 J i b ı • ı _ 
s~a~:::~naak~:ki~k ~~~~ ~l~a~k~1j1U:~'~~a:~~ spanııaua se er er llC 
gor irunektedır. Mihvcrcileı b"I-1 olduğunu bild'inmiştir. Yeni ı\' · ı °Q 
ha. sa İtalya, ~eral Fr.anco- rup, ni1..amı enrıslarma \1) gt.In 
nun dahilde .Kızıllarla boğu!;)- kunretli ve içtimai bir <1evfot: 1 
masında ibu "VatanperYer kunıaıı- Prnf. Flloff'un kanaatince, an- General 
dana ellerincJoo gelen fiıli yaı - cak M•hver devletler J) le işbiI Jj. . F ranco, memleketin bitaraflığım daha 

emin bir şekilde korumak gayesile ~ir 
çok sınıfları silah altına davet etti 

dımı ~apmıı-slardı. Bu yüzden Tu- ~i yapmak suretiyle '•ücuda ge
panyıa bir şükran borcu ile bag- tinlebilece:l<t!ir. Prof. Filoff ez
ltdır. Fakat dahili musaraa o cümle şunları söyle-mi~ir: 
~ :ıda.ı hrujin ve çetin olm.uş ve ''- Bunun icin Rulgu.ri~tanın 
n:ı.emlt>ket o de-~e h~rabı~~ su- dış politikası bu i~birliği t~:ı.sla
:r:ıklenmı.ş ı<!ı ki hıç bu vesı~e.ıle rına dayanmaktadır. Bulgans· 
yenıden s1lRha sarılmak ısme tan mltttet'iklcrine sonoo:ı ka
gelcmezdi. Mihvercilerin bütün dar sadık kalacak ve deı ubte 
tazy k ve Utimaslanna ı';!ttnıcn ettiğ'j vecibt>Jeri tanı olarak ifa 
~ hsı mutıabbe~ ve ~uhalasatı edecektir. Bulgaritrtan, kaderi· 
bu zum.reye miıteveccıh olmak- ı------------
1. b<'ıaber Franco Anglo Sak-! R ı 

t urn takip etmekten hali kalmu-
{JI devletJeriyle dürüst bir poli-, oosseve • 

ri. lngıJterenin Madriddflki se- tin beyanatı 
t i (Su Samuel Hour} un ~ok 
temiz ve ınce idaresi bu netic:c
~ ı almakta ok müessir oldu. 
Filh,1kika b r ıacalık lsp:ınya 
hnneJye nvJrhğuıa Franco'nun 
yakın akrabasından ve Mıin·c·ı 
havranlarındaıı (Sunııer) J!Cti
r, ;u. Bu tayin Vaşington H 
Londradıa çok iY'i telakki ~l
meJ ise de netice itibariyle si
yaset :ibresi şark veya şimale te
\'CCCilh etmedi. Y eoi nazır ela 

Tanca) yı işgal edwek bir 
n uf u;, gal4'besi temin e:y lemkttn 
sonra ifd>~ uzalı:la.ştınldı. 

Sonu: ••• 3 au. 4 de) 

Amerikan Cimh•r 
reisi Paaifikte ka· 

zandan zaferi 
övtiyor 

Va,eıngton 18 (A.A.) - Rei8 
Ruzvelt, bu harbin dönüm nok
tasına grondiğinden emm Ql • 
duğunu 8Öylcdikten sonra bu 
kanaatiui son iki halta içinde 

(BOKU Sa. -i Sii 4 de) 

SON DAKiKA 
-===BADYO iLB===::=---

80 ltalyan generali esir * Londra, 18 (Radyo) :- Verilen ıt0n malumata göre., aetmin
eı oıdunun eon harekatı neticesi~ esıı· eıdiıen tta.ıyan generallf'ri
nın se.ymı 80 i bulmuştur. İngiliz ordulanııın halen B~a.zinin pek 
yakınında olduğu bildirilmektedir. Ordu hemen Jaemaı hiç bir 
mukavemete rastlamadan ılerlemelltedir. 

Orta Afrikadan gelen ordu 
*Kahire, 18 (Radyo) - Bugün ilk dtiftt olarak Ort.a Afrika

da ÇaJ golü hevalisinde)d ınotörlü Hür Framaz ordusunun Lib
vaya doğru harekete ge.ooıis olduğu bil~. 

B1111llalanan Almu ş~hirleri * Londra, 18 (Radyo) - Bugün rMmen bildirildiğ.i:ne P"'ı 
İngiljz t,ayyare.leri harbin bqş)angıcındanberi Berline 53, Brmrıene 
101, Kolonyaya 110, Hamburga 90, Kı1fı 70, DüSeldoria 50, Eıaee
lle ••. lfanlıa.yuı'a 45 ve Fnnkfurta 3.'l hava akını yapmışlanlır. 

Seferberliğin uyandırdıOı akisler 
Loodra 18 (A.A) - Bir K ad-\ altlna. Çlğırıldlklaıın:ı büdir

rid. telgrafını zikreden Vichy mektedir. 
nııdyoau, yedek ve mütekait bü- Dk AkWN-
ttl.n t.p.ıiYol .utıaylannın Ailih 'Nevyork, 18 (A.A.) - İspaa-

ayrıldıktan sonra ırlyet çekiyorlar: 

• • 
~· 

ya umumi ~ emri ver
mİ9ÜJ', Seleıt>ertik hareketleri-

- Gill .._eh-••· Bvnnn, Şi-
( ... u: .._ 1 U. 2 * > 

· Kahire, 18 (A.A.) - Orta- ı cilere bt·yanatta buhman Gene 
p.rk İngiliz kuvvt"tlen .müşteN'k tal Aleksan<ieı ~unln.·ı söyle-
t.ebliği: miştir: 

Geni§ bir cephe üzerinde diiş- - Diıl'llDa.nın El Ageyla 'd• 
manı t.Wp eden Hekızinci ordu muvakkat bir mukav~ınet gös
kuvveUeri dün Bıngaeiye 112 tcrmesi muhtt'ıneldir. Çünkü o
kilometreden az bir mesafe)e rada ba:&ırlanmış müdafaa me\·· 
kadar yald~ış bulunuyordu. zileı\ vardır. İlk ravuııdda kafi 

16-J7 ~ gt'.CeBi kısa lr- bir mu7.atfetiyet elde ettık. Dii§ 
tifadan uçan bomba u~altlaı ı- man ziyadesı) le sende le-mekte
mız Bingazı limanmdakı deniz dir. Fa.ka.t baygın ıhişünccye 
tafltlan-. taurm eıt:mUtitt 're .kaOar muh~ kaza:ıılmış a
tJurada ~ 4::ıkanmşlar- yılamaz. lyi bir muha: p olaa 
dır. Dün a"1dlannnz 6 'tiuşmaıı du.sıao, deniaden ve ha\'adan 
t.84lt uçail düıııııünnuşler ve en ta.kviye almayı ümit ettiği müd
az baŞ-a alt düŞJD§ln m;~ım da detc;e art<;ı hareketlerini devam 
Bingaz.i çevresJDlle yerdf- tabı lp ettirecektir. Düşmanın muha· 
olunmuştur rebe sa.h~ında 500 olarak tah· 

Bütun bu harek~tler sonunda! mın edilen tan.kından ancak on 
uçalda.rımu.ın hepsi üsleritıe · beşi kurtulabilrn'ış olmasın!i rag-
dönmiişlerdir. men, Şimali Afıikada belki şrd· 

i~- ı-.,tıii,{i detli muharebeler cereyan ede. 
Roma 18 {A.A ) - ltaıyan celrtir. 

orduJan ummni karaı-gi.hının Btr Biir'.ı &konA 
906 nmnarah tebliği: Kahil"t' 18 ( A.A.) - Binga:at 

Derne'nin g.a:rı> bölgesıınde f Sonu Sa. 3 ao 6 da) 
düşmanın motörlti ve zırhlı un- __ __...._ ___ ___ _ 

wrları ile yapılan çarpışmalar lskenderundan esnasında birkaç düşman tankı 
tahrip edilml§tir. 

Fena bava §artları ikı tar<f 3000 t 
arasında.kı h&va faaliyetini tah· on 
dit etmıştır Bir Curt.iss düştl-

riilinÜlfl.Ül'. A1maa avcıları Ce- hububat geldi 
2111.yu· sa.bilffriRde d6'man tay-
yareleı-iyle ~ bunlar- Dün İskenderundan ftma.ıımı· 
dıla W,şini ~üşlerdir. za gelen Doğan vapuru ile 3.000 
Gwl"lll AHue ier'la Be,._tıl ton buğda.y, arpa ve mısır gel• 

Ka.hiı-e, 18 (A.A ) - Gezete- mıştir. 

Suikasd davası -Reddi halılm talebi · halılıında karar 
11erme•I ıcın e11 ralı bu de/ada Çankırı 
Ağırceza mahlıemealne gönderildi 
Ankara, 18 (Yeıu Sabah mu- ce da.va. d06yasmın aalihiyelli 

babirinden) - FOl1 P.ape11e kar- DMrci sdatiyle bu nokta tetkik 
• tertip --. ..... t ~ü- ve karw:a.bağlamnak üzere Çu 
Bii Gavaamln •'berl «6rillmesi- kın .ı\;ğırcer.a. mahkemesine 
ne -bu sabah .Mkara Ağırce1.a gönderildiği anlqıhmftır. 
mahkemesinde dtwam edilmiş- He~ hilciıne, icabını dil· 
ti!'. §iim>iiş ve reddi hi.kim talebi 

lıfa11Umlann J"eddı hilıim ta- haklrmda Çankırı mahkemea.iıı· 
Jebi hakkındaki keskin Ağırceza. ce verilecek kararla dosyanın ia· 
mahkemeemin red .kararma auç- desine intiJ'.aren muhakemenin' 
lulardan PavloOa Komfiofun 25 ik:inciteerin çarşamba günü 
tekl"aı· itirarı etmeleri üzerine saat 9,30 a mM>knaama k arar 
Cümhunyeıt. Müddeiumumiliğin- v~. 

loLAYLARIN 
Din' 0111111 suıı1.ıw1 

Bir okurum bana 1 ........................ < ha kolaydır; bele ::rağıo-
su mektubu eön- Yazan > lllZ. ılık. 8iinelu zaman-
0ermis: larda ..• 

cuzun soı>a ııe ::rükaek Ak~v.G.:::~:J Fakat Mr üçü ;~ bl· sek atlamaktan. ile a · UllUIU; :rer kiiçilk gnıp peyda ol 
dım Eıcramaktan. U7.un muştur, F..o l.Yi havalar-
esek oyunundan bahset- l\IW'I da uzaklara Siden bu o-
mlyoı:um. Dört adımın zararını sôy· 
lemek istiyorum. Ustilne alanları 
anlarışlanndn serbest bırakıyorum. 

Ankarada otobusler i$ler. Oto-
. buslerin en kısa durakları üctür. Ve 

otobüslerin ana merkezı ınus mey
danındaki heykeldir. Heykelden 
ıutalım. 1 - Heykel - Belediye a
ra: ı Uc YÜ% bir bu~k adımdır. 2 -
Heykel - Havu Kurumu arası ikı 
yüı doksan sekiz adım iki ayaktır. 
3 - He;)kel - Dı$kapı arası uç yüz 
altı bur;uk mtttre on sekiz bucuk 
santimdır. 

Bu merkezden Kavaklıdere -
kusllt" kilometredir Bu merkezden 
ite :.ör('ll !;('kız buçuk ~
Bu merkezden Etlik Yedi ttı kadar 
kılomf'\ cı:hr. Ve or:ıl;ırı halk ife. o
kul ooculı:bı.nle J»ahalleı.tlo duludı.ac 

Bu merke-zdell 1> en kısa duraklara 
tt\mek ı. vudUm su .ianekıen da-

tobüslere -tuhaflık ve muziplik ol· 
wn fdn-- binerler. Uzak yerliler 
merkez durak yerlerinde kala kalır
lar ve binenler onlarla alay ederler 
Bu ınıplan saysanız 3'fiz kisi tu t-
turamnsınız. Velikln zevklerj 
llzaklara Cidenlere yer verme-
mek lir. Snobları anlarım. Ucuza sa
blanı b<'&eıme7.ler \'e pahalıya sa
tilanlura can atarlar. övünmek i
cin. Fakat bu gnıolar Snob deiil
dırle!'. sad~e tenbel. sonradan ıör
m~. halkı rahatsız etmekten zevk 
alan dejencredı.i-ler. Sayısı yüztı 
ırecıruyeıı bu d<"flsiz ~upa karşı o
tobils ıdaresı bir sey Japamaz mı? 
Yapamaz. Çünkd onun ne zorluk· 
larlıı uğrıı:ıtıitnı bıllrlz. Nalları 
sınacu:mdım korkan. veya hnllc. 
zorluk km mllkt.ıu ZC\ k :ıl:ın bı; 
Ribı!ern lrnrşı ıcmııtden b:ızı rnüna
Sll> ııu;ller tt•Y en ekle bera!M!r dı11-
1nı dan ııHı. t ,. t rbıve ;ıı,.riz.\ 
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· u eden Wr 'Yunanlının ha.trruları a Ç J Yeni d n m Uhilfi 
Haritayı aça~alı, bulunduğum yerden 
Tür ki yeye giden uoııarı tetkik etttm ız b' =a d:or:~ ,, ithal 8 şy Si 

1 ·ırade' bu··t··n k I' .. Harit:ıyı elline aklım. Bu, bü-ı - Şimdi hiç kimseyi görüyor cBcn btr llse ble es.ıyim. Ai- areşa rmay 1 a eldi 
tün Trakyayı ve muhtelif yolla- musun ? ~ Anırdolnd:ıdır. Olromak 

n göst~en bir m . harıtası Hristina tekrar clı~ bak- geldiğt 1 
tstanbuld eni heyeti•te eraber teslı•m ld Son güolertle mühlın nııktar-

ıdi. Dognısu çok vınm . tı.: yanınd k Iıyorun. Zaten O U,, d •ttı 1 t Çtinkü i ime çok yaraya.bilirdi. _ H yır. bir yu · ol:ırak ka d?ğım en~ 1 1 a a eşyası gelmektedir. 
G k · "'"'° bir in S h · Ağız mcw.llfr.in- düşman evvela olduğu ~Me Dün limanımıza gelen Romen 

7 ızın yuzunu ü'V'i' - Oyl . reni kaybetmiş • m ev nde şimdi brr de her 9 f IR de ilk temas du- sindirilmiş ve bilahare d~ bandralı Albajurya vapuruyla 
gi.ilü:m ka,p n.m stı B a bu !erdir. pahalı ek Y e saretile ye- ' daklar · · k 'al mUh•- milrtn....ı- ıtha1a"t IM:V 

ada b y rdım ,J.. • - ı · b -'•k h • • d ıt anınızın yaptığı ok mü - 4U& ~ '~J • r ır a a U ugu- - n~ böyle ots:ı. nı JU n t • l ediyorum. ıçrn en tinde vulaı u. emmcl bir harek le gclmi r, Diğer f;Qraftan malum 
na memnun rUnüyo!'du. D mando di: Aca biz !akfr talebe1"-c de u- On sonra ha- olduğu gibi esir ediı .... ; .. ıerdir. olduğu vaj'hile gümrük antrepo-
-~ btr UZ var ? - V Jr .. ,.. ..;ı _ _,, CllZ ek'1l k knm('s! vcrilemez d'""""}er tam bir yıldınm L--'-1"- o• u~ Jan $' :!. 

0 d !bul ak~..:1.-- Havt ... Ba hı,. .L..:r i e-- ll.~ ~lDllZI l~ mi > """"' ı.1an1 ı.işm.aıı beyhude olarak çevril- IrAecı c urun w.uu·. 
ğtm yok~ Y-ainız, ~a ge _ z f ne yakışacak sür'atle ~birinı · · mitle mıntakasında tutun _ Öğrendiğimize göre muhtelif 

ce.ye dar ·m~ biraz k" _ Cev P verdım: takip etti. mağa çalı§makta. ve etrafa ya_ yerleden gelen tthalat mallan • 
ğıt oyn anızı ı ·yecektim. - Korkmayınız. Benlm için S h k Yalnız Bk safhalarda m kıcı gazlarla hücum etmektedir. mn tahliy · b:ı.kımından ko -

- Hny, hay. Zaten ben. de ay de şimdıhk hiç bir tclılike yok- 3 te İDİD galip, kimin mağlup olduğu an- Buna :karşı gene düşmandan zap layhk olmak üzere Gal tad 
ni şeyi s'zden i tiy~tim Di- ~r. Gece basınca zaten gid!"CE'- !aşılma.dan harp şiddetle devam tedı1miş olan sa.rdalya obüsleri, büyük bir deponun nr~asına 
)'erek yeı ınden .kalktı. Hri ma- gım O zamana kadar da nnsıt yap b k ediyor, ıkı taraf resmi teblig - patates giıl'eleri ve balık kara karar verilmiştir. Bu depo Ga-
11ın odasına girdi\~ b raz son olsa klanabilırim. an şe e e leri ele galebenin kendinde kul- torpillerıle hücum edilm ktedır. latada eski ·ç numarLtlı un m-
elınde oyun knğıtl rile görun - İki kız kardeş bana bakıyor- dığını şatafatlı dıllı:rlc iddia e- Aldığımız ganimetin sayılması bannın ) erınde açılacaktır. De-
dli: lardı. Adeta bana acıyorlardı. p f diyorlardı: henüz mümkün değilse do yoka ponun ı:nşasına b~lanmı~tıı. 

- Sız kuğıtinrı alınız, karış- Yüzleri dttştlncelı ve me'yus idi.j 0 ıs tarafından mey- Akıl b nlığmın re8- rıda saydıklarımızdan ayn o ·f Ay:rıC"n gümrük muhafaza taş. 
tırınız, ben dı anda masayı ha- Bunu görünce dayanamadım: dana çıkarılarak suçlu- mi tebliği: la:rak fasulye pilakisi, ci-er ız-ı kil~tı. me~ete kaQJ.k mal it-
zırlayayım. Diyerek kağıtları e- - Ayol, böyle surat asma _ far yakalandı "Henüz yeni yanmağa başlı- garası.,ycşil salata ve Hh gibi halını sıla bır k?Jltro!de bulun-
time verdi ve odadan aynldı. ym, Sizin gibi sevimli ilti melek Kumkapıda Mollatnşı cadde- yan elektrik lambalarile ayduı- da.ha bır QOk nevi siiah ve mal - durm maksadiyle lımanımıza 
Birazd ma ya ot mı k ı n benim vaı::ıyetimde b r insana sinde Remsclıri sokak 122 12.:ı ılanm kta olan ın erken reme de külliyetli miktarda zapt mal getiren gere.~ Türk, ve ge
dı:Janya çıkı Dı onun pek fay-Oab olabilirler: Bana gü 1 num:ıralı de-0turan Yumn te- kcrahat fecri saati rinde bir sı- veya tıı.hrip cdihniştır. Pn.rçaln- reksc ecnebi bandıralı motörle
·.endi odasında agl dığını i "t .

1 
ıer yüzünüzle ~t ve ncş'e- bcasından Leonido og·ıu Vasıl ra dişlerle tahkim edilmiş ağız n:ın düsmanın imhasına devam rin b la istigna yolcu salonu ö

tım.. Odasının kapısı ~ n ~ık- nb:le de limit vc:rcbiltrsiniz. Ben Karayani'nin c~.ııdc sahte kinin m \2.derimiz ön e düşmanla edilnıektedır.,, nüne yannşmas'.ru ve buradan 
tı. İçenye girdım \ c sebL-binı bwıların ikisine d çok muhta - yaptığı haber lınarak emniyet. · d tie muharebe, tutuşu! _ Afkol orduları başr-aımandan- ~i~e yapılmasını te~in için 
sordum. Başım kaldırdı. gozle- cım.. Halbuki siz, bana biT za - ikinci ln:;ml ik!inci E>ube memur- mu: ur. Dı81 hkem mm lığının tebliği: gumı ~ nıuhaf~ _ _teşklliitı muı 
rini sildı ve oturdugu : '\.'allı gibi bakıyorswıuz. Hayır! ları tarafından bir rnma pıl- kilne istinat ederek. dil, damak ''Dü.~nın ilk ruılarda çakır- tak ~rrum reısliğiyle tema:ın 

- Sizi vuracaklar! Gitmeyi- Ben zavallı değilim Birkaç gün mıştır. Yapılan bu aramada suç ve dudaklarla sıkı biı işbirlığ.j keyf olarak neşrettiği şa.ta:f'Stll geçm ..:__ ..... - .... -....... ----
niz, yazık olur. Buraaa kalınız. sonra ben hürler arasında ola. - lunun bir odada yerleştirilm·. yapan kıt alarıımız elbirliğı1 tebliğlerini :kahraman alkol or
BugilnXü şartlar altında siz İs- cağım. Halbuki siz, evet siz lıe- kinin imalıne mahsus komple di.işmamn bırinci i.,. ordusunu duları bugün tamamen sustur -
tanbula değil 1skeçcye kadar piniz. eliniz ağzınız bağlı dün - komprime malcinesi balanın~ dağıtma.ğa muvaffak ohnlL~ m1J6 bu!unmaktachr. Dil§Dl3llln 
bil~ zor gid rsiniE. Ban in nı- yanın imdilik unuttilmuş bir ve yine ayrıca Kumka}Jlda Türk topçumuz önünde hunayooiz ka şiddetli hücumları karsısında 
nız burada kalınız. Sizi uzun za· köşe:sindc yaşayacaksınız. O va eli oaddeSınde 22 numara.da otu- ~an kuvvetli bir dil man :krt.'aaı Mare.,.~l Alkol bUyUk bir usta -
.man saklarız. AD h büyüktür. kit ben, uzaktan sıze yardım et- ran Hacı Boğos oğlu diploml\- sıkıştırıldığı kadeh çukuru mm- lık ve incelikle vaziyeti idare 
Kendinize ncımıyor musunuz? 1 mek istiyeceğim, fakat bunun sız eczacı knlfllSl Dimyostoflu takasında şiddetli brr su topçu- etmiş, dfeynan 'SU topçusmıun 
Haya.tınız o kadar ucuz mu ?l imkanı olacak mı? Bana inanı- Dimitris de sahte sulfat dö ki- 8U bombardımanından eonra faikiy tmi hes.ı.phyarak harb"n 
Annenizi, bahanızt beni... J nız. Belki de günün birinde bu ınin imal ettiği öğrenilerek ora- e.- - ~ göğü göğüse vapılmn.sını mu -

- Yeter! sözlerimı hatırlıyar-a.k benim ya da aynı memurlar bir baslatı K h vafik görmüştür. Hadiseler o -
_ Bu kclime ağumdan sert git.:neme ~bep olnn bütiln bu yaJ>nıJşlaı·dır. Yapılan bu bas- a Ve Ve aya 1 mm hesaplannda aldanmadığını 

·r ihenlde fırladı we hemen t~ felö.ketıl~ın. ınsanın ne kadar kında memurlar aynı mahalde yapılacak zam gÖ9tem?iştir. ~ı Alk?l .mi 
.&tini gösterdi: Gen kız derh ı gücüne gittiğine :·e \"2flma~n 26 kilo kadar mamul komprime manın ılk defa olarak ga-.isinde 
yerinden kalktı odadan fırladı, ne kada~ korktuguna ı~er ~~- toz sahte ldn'in meydana çı- Şeker fiyaUarını..'l yeniden bir sıra di~li müsta.trkem m · -
mn.samn aşına oturdu ve vii _ mez ~ahıt olaca:kSJnız. Şımdı sız kamuslar ve suçluları ynkalı· artması yüzünden kahvecilerin 'kfüe tahkim edHmis kuvvetli a
ıünü elleri anisına alarak ·kı _ benimle iftihar etmelısiniz. Ben yarak adl'iyeye teslim etmişler- zam hakkındaki tnleplen bcl - ğu: mC'\'Ziinde bir gedik açnn~ 
mıldazunadan durdu Ne ca d~ sizinle ayni duyguyu duyu - dir. diye daimi encümeutnce tetkik sonra bunu bir cep haline geti-
ğımı şaşırmıştım. :Dİaımndonun yorum. Çünkü her bııim!.z.. vata _.... edilmiş. kahveye yeniden 2,5 ve rerek büyük bir hıila düşma."1ın 
hislerini anlamLcı.tun. Fı:ıkat B -ı nımıza 02an b~·cumuzu öduyo - Ma i mabı-ak t çaya 5 kuruş zam yapılması ka- ia.:.qe m--rkezinin autunduğu mi
tilft.ya uğramış Yunan top la- ru~: Ve ~~~e de d va.m ede- Y • a bul edilmiştir. ele mevkiine kadar ilerlemiştir. 
rım terketmeliydim. Bu filoi ~· Omıtsizlı~ yrılnız esaret hakkında bır karar Tatlıcı ve m:ıllıallebici gibi es- Düşman bu hareketimizi gfıya 
kafamdan biç kim: e çıkaramaz! altındn yıumma.ga ohşmış olan- u · -n'-~l- naf için de yapılacak zam hak- kendi mm':lf:fa.ltiyeti gibi nan e-
d H....U.~ ,no'l. b"f }arın arkadaŞJdlr. m.8Yl uus.uıUA<ıt StOıldfi.r.tllJQ ... :_ ı. '"" ~ın pen esı ı e . . vaziyetini göz.önünde tutacı Ti- ~a h .. ~t miidürlüğUnCle tet- diyordu. Fakat krt'a.hınmız bir-

Odruna girip sizce oturu - d Du~um. 1ne~.1n ~~r. ~ı!':..~r- caret Vekfıleti, yeni bir tamim- 1 ldkl r yapılmaktadır. birini takip ederek ağız mevzi -

Y ni Emniyet 
ü .. rü geldi 

İstanbul emn yet müdürlüğü
ne tayin edil n C3ki Burdur va
lisi Hnluk Nilr.J.t Pepeyı diin An· 
karaoa. ı şehnmi?.e gelmiş ve he
men v:ızıfe.:ı ne başla:mıştu:. Ye
ni emn·yet nıüdüriimüz Haydar
pnşrıdn en n":p~t müdürliiğü er
ldam v<ı dostları taraf?ndan is
tikbal edilm:ıştir. Halük Pepeyi. 
~rbniY.in cs~den tanıdıtğı \ e 
seıvildigi kıymetli klarecıleı'lllli.z
clcn olup kendisi vaktiyle F'atih 
J...-aymaknmlı,z;mda ve valı muu
vinlitinde buluıınmştur. Kıy
metlı emniyet amirimize yeni 
vazifesinde muvnffakıyetlı·r t ._ 
menni ederiz. 

Operatör M. Kemalin 
verdim. Biraz sonra. sakıu \'e .1~ ••• ıırur u ır 'ua"'1~ "'~" 1 de bulunarak bundan sonra u- M 1 k- Ü - inde açılan gedikten geçerek mi 
u.bii bir hnlde Duuna.ndo kapı-1 sı um: mumi tah ıt kararna:mcsindenl anga Om rune de mınta.ko.sınclıı tophınıyorlar· :konferansr 
ın vurdu: - Bunı.ını hic nu mı •a.ca • hari.ç o~ resmi "e hususi.~-ı zam yapıldı dı. Nihayet ya.bet gazlarla p- Bu akş m saat J d"' Opera-
- Girebnir mıyım? ğım. ızı ıse asla. a.Mıut ışlCl' ndc çalıştıkları IÇ1ll • • _ • tığımız şiddetli bir hücum ile tör Af. K"mal Beyoğlu Bnlkt:-
- Buyurunuz. - B"z de seni. ahhüt işlerinıd çal. n otomobil Beledıye Daimi umem ma- "deyi tamamen mpt ttrk, bu vinde ap.ı.ndi3it hakkında nni-
y; yav s iceri gırdi. Kar Bu sözlerden m Hristina. ve kamv-0nlann fabla benEin al- liyet fy tlarmın artmasını göz· harekata düşmanın zs.ptettiğinl ıh.im bir konferans verecektir. 

ma geldi durdu: biraz e\". getirdiği paketi aça ma m~esini k lchrmıştır. ö:_ıünd~ tut:arak "mangal kömü- ilan ettiği diğer muavin kıt•n - Herkes g-elebirrr. 
- Beni affcdiuiz. Söyledi - rak bana ~östcrcli. İçinde pey - Buna. na.µran herhangi bir 1 rune bir miktar zam yapmıştır. larınuz olan bütün mczcler del . 

ğim füflnnn f rkmd ğildım. nir, r.eytin. kuru incir, ba.ı n - taahhüt işinde motör- Yapılan zamma gorc yerli kö- iştirak etmiştir. Kıt'alanmız arl Bekçtlere ucuz ekmek 
Niyotlerinizi bozmak istemem. mış yumurta, birkaç tane ringa fü vas:ı r diğer otomobil ve mürler toptao 10,5, perakende tık mideyi geride bırn.Jm.rokl Dün mahalle ve kır bekçileri
Rica ederim beni affediniz. balığı '""' iki tane büj-iikçe çiko- kamyonlar gibi tahdit kararna- 12 ve Bulgarya kömürleri top- düşmanın münakale yollarından ne verileceğmi haber verdiğimız 

- Geliniz, oturunuz şurnya. lata v:ırdı. m~inde yazılı miktardaki ka- tan 12,5 perakende 14. kuruş ft- istifade ederek hedef olan Bey- ucuz ekmek karneleriyle, ia. · 
Sizin affedil ce.k hiç bir "Yiniz - Ç teşekkür ederim. Bun dar benzin alacaklardır. zerinden satılacaktrr. Odun fi- ni Biilft istikametine ılerlem k- ıbelgelcı nın dnğıtıluıasma ba~-
yoktur. lan bir gün size faztnsile ödeye Otomobil lastiği tet1ziatı Y~f:!an da perakende olarak çe- tedirler. Kıymetli müttefikim.iz' ~~ruı;tır. ~ir iki güne kudar hu 

Zavallı kız, bu söileriıne Juır 
1 

ceğinı. lnsı me 9,5; gürgen 8,5; kt...>s- sıgaranın salıverdiği duman tay ış ıknıaJ e<lıleı.:ek, beln ler <.le dı-
§1 hiç sesini çıkarm dı. Ve kar- Hristina ya:uma yaklaştı 've: ncar{"t Vekaleti Ticaret Ofi- tane 7,5 liraya tıltcaktır. yarelerile Beyni Balfı.'i.laki kıl. ğer memurlar . f.'1°?i hükümetın 
şıma oturuverd.ı. Kilğıt oynnma - ...,en yalnız istanbula ka - Sine bir sirküler göndererek el· Bunlar ke.<;iliniş olaı·ü fiyatıaı·- irade, zeka, feraset gibi düşmn- kaf1!rlarındnn ıstıfade eclccek-
ğa. başladık. o Slrada- kapı ça . dar sağlam git. B"z den yal- de mevcut otomobıl lQstiklerinm dır. KesThnemiş odımlarda çeki nın önemli mınta.kalanna. şim _ ]erdir. 
hDdı. Af'm.rık i tedim bır.nkma _ nız bunu istiyoruz. Senin için' ne yolda. tevzi edileceğini bildir- ba.'1na 60 kuruş tenzilat yapı- -------------ı ~~ d b - d ed w. -~ didm pike bombardımanı yap -
dı, kendisi açtı. Gelen Hristina e er gun ua ecegız. .......s>wr. lacaktır. ~--------

't:"'I.. - ı B ·· t 1 .::..-.:ı.1 maktadır. Yaldasan kara. kıt'a - _ . . . K tuğun un altında iki ek- - .cAl.Slk o m ym. 1 un::ı. gore mevcu &&:Jı.uı. erın S p O R =--
mek, ellerinin ·· tlİil ., de oo - (Dıevam edecc1•J yii2d s·eksen ~ viliyetıere. Bir çimento muh- ıarınuzın t~u birlikleri -

-k b" k . ..:ı T 1- l diğer yüzde on beŞi de V~iJet • • ak } şimdiden ta:lııip a.teşle:dne ba.,_ -------• yu Çe ır pn t vaıuı. e a ı emrine tahsis edilecektir. tekırı y a andı lanuşlardır. Uzaktan alman fo- M ·L ı fı b l 
~örünüyordu. Belediyenin eski elektrik toğraflar Beyni Bfı.Ja'mn kalın eRte.o erarası hı o 

- Canım çıktı Hunları alın - • k ti. d ,,_l.. Bir tayin i hmite lbağh Pamukova kaza- bir sis tabakası. altında. yanmak temaaları 
cıya k::ı.dür. Herkes korka iÇ'ln- '11'. e n en taıevı .smın Turgutlu halkından. Ziya 
d hi 

b. k • . .. ~- Belediye iktısat müdürü Saf- A ta olduğunu göstermektedir.,, Maarü :füdürlüğü tarafınd n 
e, ç ır tın ıstemı - .unıLnbul Tramv y \e Elektnk :&t Sezen Toprak Mahsulleri O- isminde bir'ı vilayete müracaat- Geoe '''3.rıSllldan iki sa.at ve tertip edilen liseler ar mdakı 

yorlar. şirketinin Belediyeye geçmeden ff.5i idare meclbti re!sliğine tayin la köyüri<le elfiıktrik mmtrab Y--4> "' Bunları söylerk-- Hristina evvel '-'artm mil'-'On li- k"dar .. _.. ..... c:rıru ,_.,,a:-..ia ve f*ik:a- harbin başla.dığından altı saat futbol fgine 28 inciteşrin cu-
~.. "' J .... .. edilmif'+;r. Yerine kimin getiri- w ......... ?"> uuuuu•"' "ro.·nrak· - '-~bı·- m rt"""'' m•nu·· bacı'" a,...akt 

pencereden dışarı bakıyordu. fazla bır parayı Belodiycden ıecegı·· .ıhen...Uz bell{ de;;;ıA:r. Saf-ı dan kendisine çim "nto verilme- ""' 1 resmı IA: ıg: ...,.. h~~ -:rudl ~u -
11 

• 
- Ne var. Neye bakıyorsun? tahsil ettiği için nrac'b.ki ihtilü.f ......... 8 ,..,..,. bir müd·" dctc ....... dalıa mu··_ sini ist,....,ff.hr. Ziyan1n miiraea- "Şu anda Beyni Bfila kaleleri Her yıl olduğu gibi bu sen ..-. ............. .....~:r-· "-4..:: de Ik ı .ı.... - l d ı de maçlarn başlanmadan e\ vel 

dive sordum. mahkemeye intikal etmiştir. dürlük işlerine bakacaktır. atı üzeı'ine Zeytinburnu çimen- u~yn a <> vayragı Ş8J1 a a. 
:..... Sorma. Yolda iki Alman Şirket 1939 mukavelesin<le bele· to fabrilrnsın&.ıı kendisine tor- gala.nmaktadır. Düşman mün - büyük bir merasim yavılacJı.k-

zabiti pe§ime takılını lardı. El- diye ve Belediye miiesscseleriy- Belediyecle yeni tayinler ıl;>ası 180 kuruŞtan istediği mik- bezim ve peri~ bir iki hamle tır. Liğleıe 'ştirak edec k fut-ı 
lerinde §a.rap ve konyak sişele- le umumi ten~ratta kabul etti- Belediye teftiş heyeti re.isli- furda ç1mento ven1niiş, fakat daha yapmak :İBtdlli •• fakat bu bol ekipleri geçen sene elde .et-
:ri \' ~dı. Anlayabild+.Yime göre, ği yüzde elli Uınzi.IAtlı t.arifoui ;;.;nde bulunan Necati f"'..,ı,..rin zro., bunla.n meml ketim: geti- kendisine kumandanlan Mare - tikler deroceleregöre lnDlZl Vl' 

·er--· 1 F>' yu= • ., ~ T.-..., __ , . beyaz kümede yer alacaklar \"(' 
burnyn gelmek ve içmek istiyor bir türlü tatbik sahasına ko . .f- Belediyede yeni · eJil k receğı yenle burada torbamı ınw.t:nin bütün kurmay hey- m.a~ann hitsmında her iki ı...-u-ı 
la.rdı. Bense yüzümü çevi!'me - madığı için Belediyeden fuzuli olan üçüncli reis muavinliğine 1250 lnıruşa sa.tarken emniyet eti dahil olduğu halde esire - ıne bir:ncilcni arasınduki kar 1_ 

den adnnla.rımı hıifaştırdım ve olarak yanm milyon lira kadar tayıni için y.npılruı teklif Anka- kaçakçılık DUroou memurları tn- dilmesile çok pahalıya ınaledil- laşma neticesinde de 12 _ flA 3 
yoluma d vam ettim. Onlar ar - tir '})ara almıştır. Bu paranın raya göndmilmiştfr. rafından yakal.anarnk Milli Ko- miştir. Diişmanın külli ıkuvvct.i senesi mektepler futbol 8SmFi-
kamdan geliyorlardı. Aca.ha ba ta:hsili iQin devam eden muha.ke- Yeni kurula.cak olan reis mu- runma mahkemesine wrilmış- şimdi sızmış bir \'aziyctte tama yom.ı belli olacaktır. 
raya girdığimi gördiıler mi der- me durusmalan devam etmekte- av.ınliği eski iaşe teşkili.tından tir. Suçlu hakkında mahJremee_.. men kontrolümüz albnda bulun 
siniz? dir. devrolunan işlere bakacaktır. tahkikata lbeşlamnıştır. ma.kb.dlr.,. Ga'lata aray iki k!ymetli 

Hava parası 
ve benzerleri 

Yazan: asuhi Baydar 

o 6,, ·t merkezi h iki~ 
filtilk sahibi \ C MI h!ıla 

gön_, ntzrun, hak, \'e kı'>acıı, rı1e
deni}et m<>fh rmdan az c;<ıK 

r l · r yan, apart mı 111' 

rn ıld yuz ~u kadar lira lr.n a 1' \• 
rasJ a kk · 'hl kalkt;fl-' 

mn15, nı h• 

- Bu, bö) ledir amma, tun• 
ı•araSt alıp e\ • kİ.ra'.\1l v<-rell-
1 'r ~ihi akt.iJir- kı1~u clli 
!kuru :ı tedar.s. >etmiş oldu/!IJ 
sı;ın ı larca !Jeh~ri , rn. 1939 fİ• 
) l t ı «"lin gft;!rdici° metroı:ır· 
t lnın ~ı b gib'rlin fiyutlarb '" 
ıhp r.eııgi.ı ola n fkıı.c·ı ) :ı· 

kubndı ' .. ceu.a gördü? 
- l~i~ ı~r~~i.n tne\ euı ol .. llf· 

ti,u dan e.m"nsenn: hükf . tf' ıuı· 
lıer '('1inr1.. 

Ytıktınl~ sualin a~ğırtaki ~ .... 
':ıhuu ala.ular ch"8<'ri} 8 omuz ıtıl· 
ldyoı lar. CMniyf'tin 1stm1 p1::ı ı·ı 
''a r:,rsıl'!du İ.';>1..,r.nri;;- ciinnii ııil· 
d•!,Jeri h Jdp Cf>Sa~t~izlildı•rİW 
d •n dob\~ ı ~uo.;ruı!-.ır, vn.tancl:ı .. ıtl 
mi.ikefit>f oldı ihı mnrnknhe '" 
s.ı"kô) t"t hakkını knfüm:mıyarıllıt 
hu lrusurları l etnıi) ormu.. l!jtıi 
hfr dr de •• il odu ) ap riar a, ... ı· 
1.mhlarımız n rt.ur mı, eJ,.,iJır 
nü? Ru~'li b<"(ıimiz l.ıumı diı· ,;Jı· 
ıt:k 'l" ,'llz;f< ruizi ya m:ık ıo· 

ruadil~ 11:. Akı l:ıkdır.Jt. tııi!iİI· 
ıu t tt'ŞktlUh ~ .ı@lı;,11...a ~ .~rı-n· 
bı diği kal atlı; i ı~'7.ü) ::ı. ı.•.ıl': 
va ;:, :.; ı·ı t ı.u ı·tirıııiJ 
J.ayıt.. zbr, < ·:.-.a..-cL~cr. 'aıi-
fe.5izll'r ~ lllHUt .-.ı, , ıml:ırııı• 
liiil' k.Jacal,tu. ~ 

f,utbolcüsünü kaybetti Kar'.aborsacrlığa kallusnH~ , 

k:al-şisına oturttu : 
- Oğlum, dedi. Bilivonrun ki 

santıtta benim çırn.ğım, ilimde 
:ise talebemSilı. Seni sa:n'att:a d , 
ilimde de yü.kseltmeğe çall§ıyo
nmı. lnsanlann S8ll'atta, ticn
rette olduğu gibi ilimde de ra
kipleri vardır. tlimde biıt>irlen
nıe re aDet eden insanlardan ~ 
zıla.n. kara cahiller kadar, bel
ki onlardan fazla insafslZ hare
ket ederler. 1Imi nüfuz, kuvvet 
ve kudretlerini kullanarak cinn.
yet işlemek ibcdbahtiığına sliriik 
!enirler. Bu gibi sili'hsız hay • 
dutlara karşı çok uyanık buluJı,. 
ma.k 18.znndır. Çilnktt insam ar
ka.dan vururlar; kahpeco öldü· 
rürler. Zaten erkekçe ket 
ebnek ekseriyetle lı!ara cahılle
r.in harcıdır. Muhakeme ıli
yetinden mahrum olan kar.a ca
hiller, arkadan vurmayı lmndi
lerine ya.klştJrs:mazlar. İsterler 

ki hem öldüısünler, hem de 51-
düriirken diŞnnnlanna gürün -
sünl :r. Odıil obnı} an oanilerln 
ancak pek azında bu ericekliğı 
bulabilirsin. Mesela ben çok o
kumuş bir admnım. İlmim 
yesinde herkeshı saygı ve sevgı
sini kazanmışım, fnz.ılet sahibi
yiın, k'"ımseye fenalık yapmıy .. -
cağmla dair umum • kanaat bah
şetm· im. Böyle olduğu hnlde bi
risini öldürmek istiyorum; ya
hut buna medıurum. Ne yapa
rım? Erkekçe hareket edip tnm
ca meziyetimi ayaklar altına al
mama imkan var mıdır? Şüphe
siz ki yoktur. O 'h'alde nasıl ha
reket ederim! Anlatayım: Ev
veli b'ir cinayet plfuu çizerim. 
Bu plan üzerinde bir müddet dü-
şilnilrüm. Enine, l>o her 
yi inceden heye he.Saplanm. 
Bakarım ki sonunda yakayı ele 
veriD rezil ohıınk vnr. İlk 1>llin-

dan vazgeçerim. Daha sinsi b" 
pl~n hazırlanın. Nih,;ı,-yct yapa
cngmu yaparım. İnsanların kiir, 
. ğır ve dilsiz kanunlaıı hare
kete geçer. Cinayeti ben sledi 
ğinı hal bu işle hic ilişiği ol 
ınıyan ba.;ka birisi yakalanıı. 
Bu zaıvnllı, bütün mkfırl::ırrn, 
rağmen "detlc · h m ve niha 
yet ıruıhküm edilir, Çünkü oı -
tada bır sürü delil V.'.lrdır. Bu 
dclı11er1 çiu-~tmek, o za.vruıı içiu, 
im1dm tıarıcindedir. Artık me
sele kapanmıştır. İlmim saye • 
sinde elcle ettiğim meziyetler· 
sapsagl:ıın ve yerli yerinde du 
nıyor. Bu şatafatlı mez"yctlere 
bürün n iğrenç ruhu benden oo 
ka gören., ibllen yoktur. li'.:ıknt 
bir kam cahil böyle hare.ket et
mez. Derhal .kar.ınm verir. 
Yumruğunu, bıçaihnı, yahut bE 
mmı hangi si!filıını çekerek hss 
ıuının u?.eri:ı:ıe atılır. Herkcsm 
gözü önünde yapaca;:ını yapar. 

Hc:Ivacı güzeli Cafcr, üı t"dı 
m tle dinliy rdu. Bu be 
yanatın sonund.3.:n ne çıkac" · 
tabii bilmiyordu. Ebu Ali 
devam etti: (:ı\.rkası \1lJ') 

Haber aldığımıza göre Gala· Sumski mağnzas:ı tarafıııd !1 
tasarayın santrahafı .Enverle getinlmış olan 'c üçer metı el Jc 
sağ haf Musa Ankaraya gide- kuponlar halindeki kumaşl. ıJ 
rek 11as'koopor kulffbünc gir- 64 er lirnda.."1 alarak bunları }ır
miş:Ierdır. Sarı kırmızılı takımın men aynı mağazanın 5-10 metro 
geçen haft.."t Vefa ile yapbğı ilerisinde 90 ar liraya sataı ke~ 
m ... çt. bilhassa. Musnnuı yoklu- yakalanan Mem:ı.him düu M 1 1 

ğu kend"ni göstermekte idi. Koı uunıa mahkemes!ne ,·erilwı!3 
Bu haftaki lig m"Dcları \:e hakkında muddeıumunııü~ e 

• tnhk'iknta başln.nnııştır. Su ıı.ı 

Siıt. Fı~t~ı AJanlığındasn:ı M<:n:ıb.nn'in evvelce aynı suçt 1 
• t as pa a u _ 1anıye l>tkası '\'m'dır 

Hak~: Reşat, Sem :ıı, ruk. • 
Sat 13 G. Saray t t. Spor, Hn- r--·------·---_..._., 

kem: Ş ızı, Mueyyet, Neçet. T A K V f M 
S at 15 Beşiktaş - F çe. 

Hak ını: mı, &un h, 
Şoref Stadı: 

Saat ıs Davutpn - aksim. Ha-
kem: Feridun, Haı.t, H yatı. 

Saat 15 Beykoz - Vcl.ı. Hakom: 
H. Galip, Nejat, Baha. 

Fatih Stadı: 
Saat :9 Kurtuluş - G ıa. & -

kem: Necdet, Zeki, Hay 
Saat 11 Unk ıp:ını - R lit.;u. Ha 

kem: Bulcnd, eZk.i, Sa aJuı ın, 

Saat 13 Beylerbcyj - To apı. Ha 
kem: h , L!ltfü, Mu . 

+ s Alemdar - Dem· 
iclpR ,P 1 

Kasını 12 G'ÜN S23 Ay Jl 

13 1 19 
Zt}LKADE 2 · t~ 2ci. Teş. incı 

9 

G ıı 

2 04 
7.52 

Ak 

19 2 6 
PERŞ&11BE 

ö •le tk ndi 
9.4iJ 

15.32 v 
İn 

12 2 



lun s toprılklarında 
şidde r a 

(Baştarafı 1 incide) lerin Gabes i.ırerine ilerlemeleri 
' ma kamplarında mevh.-uf Mihverin bu projesine engel ola 
Untnaktndır. ctıh-tır. Gabes'de 200 kilometre 

~ Ehr .ok lng]iz ve yüzlerce Bel- uzunluğunda ve deniz seviyesin 
llı ve Norveçli ayl ruı. den elça tuzlalar vardır. Bu 

kerter de topl nına. amplo.- tuzlal:ır a dcmz aramnda nom -
r. mel, -0 uz 'kilometre gcnişliğind-0 

ı ba ka ·ve lfuret istihkfunlarile kapa 
l't> 1 den ib tıhnış d:ır bır dehlizden başka 
~ ıy , Aln bir · b amıyncakt.ır. Ga.be.s-

turya ' altındaki den kl r kolayca Trabluı. 
d.t zneml tl rd gcl- taarruz edebilirler. Şimdiye 

bulunan takriben an beş bin kadar TWUlSda miihlm bir çar-
ı\! :.r ı mülteci de Şımali pış:ma olmamı ur. Almanlar, gö 

ilk nın muhtelif yerlenndeki TÜnÜ:5e gör.e, h'l civarında 
toplanma kamplarına müdaf dadırlaı. i 

~·~erdir. 
Bu ra.lmmlnr, ııra.lıınnda bir D da Olu\or 

~~Y bulunan ve g~enlerde ~ı- Loodra, 18 (A.A.) - Daıly 
""-1 J\.frikadan kaçan bcs Fran- Mnil gazctesi~n \ 'chy'd~n o --
~~bayı tarafından bildırıl- rence · n gôı e, IY.ı.kardan ha-

~tı.ırh__'..~unlar, De Gaulle'cül r- rek~t eden askeri b r heyet Si
~ıgUjz lclıtarlan tarafindruı mali Afrikaya doğru ~·ola cık-

.11'edfien gayretlerd n bahset- mı.ştır. Bu he etın tesl;m r;aı tla
t,~;· , bir müdd ttenbcrJ \ltit- rmı müzakere ctıne c tasavvu-
~ _ihraç haıcltetini kolaylaş- runda bulunrr. ı mtimkun gö
:-ına...1< icin hazıı lıklara baslan- rülmekted r. 
~olduğunu si>ylemişlerdır. ============ 
ort1bay, Şimali Afrika Fransız 
tı . llaunun yüzde altmış:ını.-ı, 
~~tefiklerin karaya aska çı
~~ına muhalif olın dıkl -
b..:_:UUatmıştır. Daha ilk ibra<; 
iUk~eri ya ıldığı sırad bu
i....-bir halk kütlesi Am'ral D:ır
~ İesliın olmağa mecbur et
~erdir. 

ı!:mali Afrilm.da Teul#kr 
~r-. nd.ra 18 (A.A.) - Fas rad 
~. §Unları aöylemLc;;tir: 

~ ~ral Cla.rk, bazı Oe?.ayır: 
4!~ şahsiyetlerin şinınlı 
~kada mUttefiklerin gayret -
ha 7 engel oldukları i ı g~z 
~ıne alınmış olduklarını söy 

{;' lŞt;ir, 
'ti aa ı'adyosu, aynen şöyle de
~1 .. ,, . . 

f4'.,. -. Şimali AfriXada mütte -
Qı~~ guyretrerine engel ol • 
~a da:ir deliller elde edil 
~~ olduğundan dolayı Cezayir
~-~ yuksek şahsiyetlerin g?z 
~ne alınmnsuıı:ı karar venl-

b.. r. 
~~ radyo, Amerika ordus\l gc 
~~!erinden Clark'ın bir de -
~'ini zikretmektedir. Bu göz 
~ ınno alınma kararına kaz-sı 
!'i!ı()ll~ca.k her tiırlü nümayiş1e-
~" ~1ddet.Je tenkil edileceği aha 
.. e 1hta.r cdilıniştir. 
~Zikri geçen dem~ Mihve -
.\. Arriknda.n korulmasının ve 
q~t>a kıt'asında tn!>iı> edilme 
~ll Şimali Afriknda birçok in 
~ • " malzeme toplamağı 1.a • 
ıt ?'! kılmakta o!duğu bt"ya.n e • 
\; lllektectir. Bu ınunzzaın tcşeb 
~kendilerini tamamile dii.c; -
taı( satmıs olan \•e kosdi ola
~ liitıer ve Mussolini'nin hiı
~l.lıe giren bir takım kimse -
~'it ı takip cdcct-kleri hnttı ha -ı 
~etı;:: ihlal edilmemek icap e -
~'Su ı.,>ibi inEaıı lnrn karşı gös 
111~ ~ en ufak merhnnWıt. ca 
;~e bir 1..aaf olac..ı.ktır. 

Ut er, 1fo11n K1mvet1C?"t11i 
\.': Tak :ti ı Edjııor 

(Baştarafı 1 i>uidr) 
mali Afr un M titt fik 
rafından ıs~alini karsılnın<.ık j 
maksa.dıyl lbeıik ynıını adar>ı
:un Mıh\er kuvvetlerinın istı\ -1 
suıa ıığra.maması icın alınmıtj 
bir tedbir olduğu tahmin cd 1-
mıstir. Tamamlayıcı ıcı:;mi ına
lüın. tın olmaması ytiziin<l~n, 
müş.."llıitlcr, ~rıeral Anclcı on 
kumandasındaki kuvvetlcı in B -
zerte ı;:e Tuilu u geçtikten son
ra \e Trablu:>n do~
ru bır makas 1tı reketi yi.lp,·bı
leceğ ni de sanmaktadtrlaı. 

Alm:ınların, 1 panyol sefer
berlığmi b r sebep sayarak, Al
nun gencl kurmayı tnmafık 
bulduğu takdirde, lsp.ı.ns nııı 
müdafaasına. iP.tirak etme.si 
mümktin olab'l<.: ... cgı de diıE>ünU1-ı 
mcktedu. 

Bununla ber her. şimdilik ts
panyada 'hiç b:ır M:ihvı;:1 hnı-ekc
ti kaydedılıncm·~ bulun makta
dır. 
Paı ·~ radyoı:ıu, yeni l.;p:ınyol 

'büyük elçı ;ı :M .• fos Vıdal in 
Bcrline geldif,'iiıii bildirmekkdir. 
M. Pon Ribbtnlrop e\'vclfı l:en
di:;lıt' ka.r~ıl.aınağa g1lınt k iste~ 
m e de, sonra, buluuamaclığı 
için ıtiza.r b _,"lill etmistiı. 

Cenup Afrikayı tehdıl 'ıç.'İn 
Mütteiıkler Rımali Afı k.ıdaki 
va:riyetler'n. snğlamlrı~bı ın dan 
evvel t.e.~bbüsü ele ulmak ve 
derhal gcnıı:; ölçüde taaı"l'll1.9. I 
-eçmck, .Mrh\·er içın. yopıln ·n.k 
ılk h::uekt."'l olarak sayılmakta- ı 
~n·. } 

Sefe.rl>e-ılifji" st bcl~i 1 
Bedin 18 tA.A. l - Kısmi se 

ferberliğe kaıaı· veımi olan isi 
panyo! hükiııneti, bu tedbirin 
mcm'lekel.in bitaı afhğım muho.- 1 
fmm 1m<".k Ye hül·üınrnnlığını 
zaman alUna a.l..mak için itUha.z 
edilmiı:; olduğunu Ufuı et: 'st.ir. 

YENi $AB.Alı.. 

Romen 
lerinde 

petrol
yangın 

Ankara ıs (Yem S.'.lh:ıh mu· 
habirinden) - Komur fiyatla -
rının art:ma.sı dolayısıle Müna
kaliıt V ekfı.leti D~ let Demir ve 
Denizyolları yoku ve eşya mı.k
liyat tarifelerind tleğil}iklik 
yapnıµ.k maksad le tetkiklere 
ibasl anu.ştı r. 

japo lar bi zırh ı aybet~iş 
o)d kları ı · tiraf edi orlar 

Londr-.a, 18 (A.A.) - Mosko
va radyosunun bildirdiğine gö
re, Plocsti'deki Romen petrol 
kuyularında ciddi hasarlar hu
sule getiren yangınlnnn tekrar 
başlaması üreıT..:nc birçoh tevki
fat yapılmı."lbr. :Mareşal Ante
nesco kuyuların dalın sıkı bir 
nezaret altına alınmasını emret
m'iştir. HusuSi Gestapo miifre.. 
zcleı·ı Romanyaya gönderilmiş
tir. 

Yolcu ve '-'n ııa.k ı~"S.t i.ıctcl-
J • 1 

lerinın hır mıktar rt ırı'lrnası 
drnvvetle muhtem f ıı. 

ve . . 
ve~gısı 

kın ~a ·t> ar r 
Ankara 18 (Yeni Sabah Mu

habirinden) - Günuük - c ln -
hisnrlar Vekaleti gırış istıhliik 
''crgısı hakkmda bir talı.:r.atmı..
me hazırlj.mışt.1r. Vekiller Hey
etince 1.'!ı.sdik roilmifı olan bu tn
lima.tname 1 Birlncik · nunda 
tatbik rne\ kıinc girec k \:e bu 
mevzuda meı;~ut nttkam o gün-

Vaşington 18 (A.A) - Bır -
leşik A.ı:nerikanın adet bakımın
dan çok üstün olan Japon iruv -
vetlerine ika?'Şl Sa.lomon adahı.. -
rında. kar.anmış oldukları büyük 
deniz zaferi, yüksek diplomntik 
v.e askeri mahfillerde buvük bir 
tc~r haSJl tmı tir. • 

Bu münasebete Reı ıcumhurı 
M. Ruzwlt, matbu:ıt muınes ıl
Jeı ine beyanatta buluııat .ık bu 1 
zafeı in co1< btiyük mıkyrurt.a bir 
1.afer oldt ·unu • · yl m• i.ır. 

Di "d tar:ıftan a!-;.k1.'I mese -
leler hakkında peK udir söz 
söylıyen hariciye 11az.ırı M. Cor
d,....1 Hull de ga.zetecıl beyu -
nattn. bulunarak bu . rın }J r 
lak bır mm·affakiyet ol lu 1-unu 
ve bu muharebeye i t ru • ctmiı? 
olan bütün A'II'..erika.ıı Jmvvet -
l ri in her türli.i medhU en. -
mn fovkinde olduklannı öyle
mi :r. 

den itib ren ka:lkacaktır. Tali - Ja.7){)nfo1 n {ı't11 rl' ıe ka lar 
nıatname}'e göre -istihr k vergi- Z-<tytrıt1 
si esyanııı sikl...•ti Ü:'A;!dtıden alı-

\ a5ington 18 (AA.) -.... Ba.lı-
nacak. gümrük Yergisi damsız rjye Nazırlığı ile Mac Ar1.hurun 
almıyorsa 'bu vergı d ayni şe - umumi karargahının tebliğleri 
kilde tahsil oluna~ tır. esas tutulnrak lıazırbına.n listc

danlığının bildird1ğıne göre, 
12.11 tarihlnden 14.1L42 tarihi 
.ne kad:ı:r sürmüş olan bu deniz 
muharebesinin neticea:i, şimdi • 
ye kadar belli olduğu ltadar, 
şunlardır: 

1) Dü.cµnan deniz ku~crı -
nin kayıp Ye ha.sarlan: 

B.:ı.tırılan 8 kruvazör, bwılar- (Baştarıfı bir ncıde) 

dan 3 il yeni sistemdedir. (Bu laıın n' nı hudutlar 'çeris ndc 
8 kruva?.örün 5 i hemen baimış toplanma ı. hemen h .. men dde 
tır.) ed lmist. ı ·. Bulgaristan, bu lıe-

1 veya 5 muhrip, l ta ıt. 1 d</ e vamı.ık icin, knvg-..ıyı h'ç 
Ağır hasa.ı a uğrayan: 2 Sarfı ke m nis ve yfüJerce kurban 

harp gemisi, 3 kruvazör, 3 H~ya veı m tır. Bu Bulgaı hayal nin 
4 muhrip, 3 taşıt gemisi. füh y t 1 :tkıka.t. olu u, adaletı.n 

2) Düş.man uçaklarınUl kayıp ' mılletler- nı sı lıal.lannın 
ları: mevcudı~etıne delalC't C<Lr. Bul-

63 uçak düşürülmil tür, 10 - gnı . t.m ~Hu de b ı b'rfo meyi 
dan faı.la uçak tahrip edilmiş - mud etmek znn.ında k:ıla
tir. bılır G mım birin t:, bu b rlc -

3) Japon kayıp ve hasarları: meyı d ğ-ı! acak lıertıang bir 
Batan: 1 mffılıarp gemisi, 1 t<-hl kc ba gfü~tcrccck olursa 

kı'm•azör. 1 _muhrip. bu tch ıkc hangı ist:iknmetted 
H~ra. ugr::ıynn. 1 saffıhnrp gelu e g 'l in, bütün Bulg::nlar 

g mı ~· 7 !~ışıt. _ . . bu ıığuı tlu Yaziider:nı ya1 acnk
. A ~! ıca v2. JaJ?On uçagı. Pi?'·~ ı l::ıı dıı. H r m'illetın t~rihin<le, 
ıle <'lu man üz .. mne kendilerlm 'halkın b<lrnk fc<labirlıl.l ır ~ap
atmnk . urctılc vok olmuş ''e fi ınası lü~umu ha ıl olnıu tur. 
ur k heni.iz iislcrine avdet etme Bulgarl.u d:ı v"'t.mları r.'zı k n-
mistir. . . larını du mcğe lıazıı olduk!arı-

12.11 den 14.ll,112 ta.rihme nı isbat C' ınclidiıler." 
kndııı süren bu deniY. harbi Sa
lomon adnlannda ol.an 3 üncü 
deniz harbidir. 

f REB 

GOmrOkleri do1duran 
m Harı bir n vvel 
piyasaya dök lim 

-·::::: 
Yazan: A. C. Sarafoğla . . 

stanhul giınırüklen :her 
c ns ' n vı nw.11 tıklım 

tıklım dolud!Ll.. O kadar ·i, 
mem1elwtc ) em mallar getır n 
ld.ıçüklü buyuklü genl!l ı am~ 
barlarmd ~·avı boşaltın k 
hususunda zoıfok cclanclrted r
ler. Liman idaresinin elin 
antrepo ve maYna namum ne 
varsa hepsinin lcb.'ıleb dolu ol-: 
malarının acaba sebep \'e hikme• 
ti neci'. r? Nıçin tüccar getirttigı 
malı bir an evYcl çekip Ji.y 
ya aı z tmı~ or d ot.repo! rd 
'e mu Hıalaı do. bmık k yoo i 
gelen malların ı be.:>tce 't ko· 
i.ıycn ( ıkarılma m m nı olu· 
yoı? 

Ö~ le ~ a. l>ıya.sada her 
ı J.lıı ıhtiya \"ar ve san 
bnlyal r cbha giımrük. ·;. ---
da...1 a amakıllı akmadan -
bm bini bir pa:r aya. BO,,. le oldu .. 
ğu halde gumnik ntrepoı n d 
ı.e m .. vnntnrda clu .n ginnriik 
fanli} tiro sektel yecek r meb· 
zuhy tl ukhm tıklım doldunuı 
malların bu antrepolıu d u· u.· 
mulannuı elbet b':r sebeb; o 
hizmıgelir. 

Bu ,ebep vuı guncu ve muht& 
kir demlen Alla.hın bclusı gözü 
doymazın ba. vurdugu yeni bu: 
oyundan ba.c;ka ibir ı?eY deh"lhni , 
Sn lalı yetlıleriu lUıW..ttıklanna 
gore mal gınnrükte bırakılır, çe
k lmezmıf!. Aradnn nızar.ü müd· 
det geçtikten sonra gümıük ida· 
r<'Si bu malları sat:ıhğ'a çıkarır .. 
mıs ve işte o zaman ''llrguncu 
mel'unu, hem de resmi muame· 

Talimatname dört, beş ve al- lcre göre Japoıı'lnrın deniz !kuv 
tıncı mn.ddelerilc bir kısım ta - l\"Cti olarak kavıpları şunl rdır: 
rife numaralan bu \"ergiden mu Harbin baŞlangıcından beri 
af tutulmaktadır. Ayrıca giriş Japonlann 80 mühim harp ge -
giimriik resmindc-n mUüf tutu - nüleri, batlnlmış Yeya tahrip e-
lnn eşya muvakkaten 'stihlô.k dilmi tir. 2 Saffıhn.rp gemisi, 6 JUır.ı ıH :rekatf 
vergis:nden de muaf tutulacak- uçak gemisi, 27 kruvazör,. 5 I..ondra, 18 (A.A.) - Yeni 
tır. muhrip, bu rakama -d bildir. Bu Gme'de Jnrıonl r el!erind kalan 

- Ga tarafı 1 lncıde -

ye 100 kilomctı mcsa:feyt: gcl
nıi'? olnn 8 inr o!'du, yalnı.~ bir 

• }('lcrm knn:alından gt.>eirmc'k şar
t ylc malını daha pahalıya s:ı.· 
t.abılınni~. 

Vergi ni.sbeü d ri ruanıulat.m- listeye göre bir kruvazöı ile 4 son 'iki noktaya, Buna ''e Lae
da kiloda cem'an otuz birden muhribin tahr·p cdilm~ olma • V{' doğru dağuık bir "kilde çe-
doksan üç ku~.n kadar. yün ve sı mııJıtemeldir. 1 ki\mekte ve Avustralyalılarla 
kıl jpliği ınl'nsu<'at ve luı.zır eş- Japon1ara Gore Amerikalılar 1arafındruı durma .. 
yada cem'an ondan seksen i-kil 'l'okyo 13-Jnpon baskum:ın dan takip edilmektedirler. buçuk kuru.'?a ve ipek: ipek _i:p - __ .....::;. ____ ..;;... _________________ _ 

liği ve hazır eşy.a.dan da cllıden ş k h e d 
bin kuruşa kadar . L ha1üf -et. ·I ar cep e ın e 
mektedir. Bu vergı de muhtelıfı 
za.manlnrda yapıl-.m Y;Slllls.rn d:ı- • 
hıldir. --------

Yeni bir layiha Hem Ruslar, hem de Almanlar mahalU 
Ankara 18 (Yeni Sabah fu- ff k ti d b h d• 1 h;':ı~~~~hı.",:~~ to~~~~ muva a iye er en a se ıyor ar 

tısmda seferberlikte ve fe, ka - foskova, 18 (A.A.) - ... ov-1 
15.de hallerde askeri s 0 lnslaı ın yet öğle te liği eki: 
hudut v-e ken~r garni'Zotılarmd 
ve müstahkem mıntakalarla de- ı· d d• 
ni;ı; ,.e hava Üıilerindc ve tayin, spanya a en ı
olunacak sair bölgcl.erd ailele-
ri. ı•fra.dile birli.~~ ikamcUer:i - şe Ve telaş 
nın alakadar ibuyuk lcomulruı -
lıklar tnrafıncbn yasalc edilebi-ı - Baş tarafı ı ıncide -
lcce~i h~kkın~nki ~~yiha ~ü.~,a- Şimdi lspanya ~ııuidyesini d J,
kere edılcccktır. Luzum goru - t.Jtörün askeri arkadnşlnnndan 
lecek yerlerden aynfacak olan bir zat id<ıl'e etnıek'-lıCClir. la~ 
a,,,keı i .şahıslaı ın a.ileleıioe gide bakımır.dan çok sıkıntı içinde 
ceklel'İ yerlere 'imdat· hnrcirah bulunan yanm ada İngiliz ve 

günd · 16[) .kil trc m ff' k 
tetmı8tır. Gn.rba gmeıal 1ont
gomeı-y, El Gubba, Apollonfa, 
Gn ene ve Slonta gibi sal · deki 
mukavemet nokt.ııhı.rını ya l"A'l}>

temış veyahut sonra zaptetmek 
ÜZı.."TO şımdiki halde bir a·ennra 
bırakn;1st1r. fö .. füz - Amc;t"ikan 
lmvvet.e1inin b:ıtıdan giımis 
oldukları Tunuc;a ancak 120 ki
l metı mesafede b lunan Na -
rnua cıvanna Yarmıştır. 

Avrupaya hal!a akmı 
I..ondra, 18 (A.A.) - Ameri

kan hava kuvveticrivle 1n<:!ılte
re bnva nazırlığın.ın i7 numnın
lı mü.c;terek tebliği: 

Libcrator uç. r lrn.lel riy:IC' 1ıı
giliz !hR: A km'\eUcıine mc11sııp 
~ıv~lar r.:fakatindc bulunan A
merikan bomba 11çakları diin oğ 
leden sonra Almn:ı deni?.altılan
nm ü.c.:sü olan aint Nazair'e tn· 
a:m.ız etmişleroir. Burada blı'cok 
yangınlar ~ıkanlmu,1lr. Altı aüş 
mnn uçağı düsiiriıl'rnüştür. Müt-ı 
tcfikl r hiç bir uçak kaybetme
miş! rdir. 

Tılekını hükümet de bu dal&
\'eıc•ıh farkıua ". nnıJ ve ı· 
b tn atındnn muayyen bir mıid
.dct z<.ı rf1nda gümrlıkt çc.JQ4 
m.yen mnlı kcnd:Si cıkanp sa.
usa rzetmek kn.rnrını vermiş· 
1ir. Lfı:ltiıı ıbu müdaiıale henüz 
b:ıslnınaıruş olMak ki bugün tı-
truıbu l gümrüğünün ne kadnr 
ontrcposu ve lstanbul limanının 
ııe kadar mavnası \-a?'Sa hepsı 
uklım tıklım dolu durmaktadır. 

Son alınan tedb'rler snyesin
cle her cins c~ a fiyatlnıında 
lıi:s 'l'dılir bu düşü bm:damufken 
gı •u ik anth µol rında uyuyan 
ınallmın h m n p,yasaya arr.e
d 1mele1·ı h m bu dü-;fö=:ii büs· 
blıtün lnzla•1du acak. hC'lll de bı. 
lcbakbfk yüzünd~::ı ·slen nksa 
mı~ ha.~hya::-ı gümrük muamc 
lelcriııi kolayla <·tın u.ktıı. 

Hafi lnrca Jıamulcsini tJo~ ,•. 
mıya imkan bul.ımodan rıhtı ı. 
lnııfa. nöbet \esna bekliyen dı•
niz nakil vasıt 1 mm bu zord.;;!İ 
ataletten kurtarın.ık için hük.:..
roetin aldığı mıu ip ,.e ycıinıle 
.karaııu bit· an c\Tel tatb!ki farz 

~~tngt.on l (A.A.) - As -
~ lnahfiller. Abnanl:ı.rın Ak
\~ böıg inde bulunan hava seo ini takviye etmek mak 
~ !iorveçt:en bu bölgeye 1501 

Beriuı·n siya.s i mnhfilh•rine 
göre b ından u netice çı'kar: verilecektir. Ameı1.ıkanın gıda mad elen ba- ~•••••••ıa•••••••••••••••• kımında.n yardnnhı:nnn çok muh Bir lddkı u "i 

olmwrtur. 

naJdetrni: olduklarını t" · 
~ıektcdirJer. 

I _ G<ıbes llcdcf i 
~ "4\llldra l8 (A.A.) - Görünü
~re 'l'unnsta Mihveı h reket 
\~ llt ht'!:~fi Rommel ordu~u -
~luy)cl~ni bir rk'at hal
~ ~tm ktedir. Mtlttt-fik -

1 anya.. muhasemab.n bas -
~angıcmd:uıberi 61durru gibi gay 
ri muhariplik vaziyetinde kal -
mak trui.'l!V\'Urı.ındadır. 

Geııeral F1Xın1:ht 1111 tebliği 
Madrid 18 (A.A.) - Gcn~al 

F.ranko fara:f.uldan neşı edilen 
tebliğ ~yle demektci!.iı·: 

"Muharebenin bugünkü dw-u
mu. sımdiyc kadar \kin kalan 

~:-.-:~ 

1 

çevreye dayanmakla ve ispanya. tactır ve bunchın da, imkan nis- Berlin lR (A.A.j - D. N. B. 1 ınhul yepye11i bir heyce -:ıa .sonsuz bir zevke lııı.zırlamyor 
ana yurdilc müstcntlekıe ve hi - 'bet;nde, azami faydalanmakta- 391 ci Sovyct tümeni tcğmon - Dahi Rejısör .. FRANJ{ KAPHA'' mn yarattığı 
maye idarelerine her zam.an - dır. Bu ıtibarla ,. fo n karnı- lerindoo Carano, Sovyetlerin 
kinden cok fazla ynkınl~'k.la ınııı doymasından mütehassıl bır ellerine geçen mahdut Alman GARV COOPER • BARBARA STANWINCK'in 
ba1,ı tal<viye tedbirlerinin alın- 'f,.iikran borcu ile Demokr si csiı lerinin ellerini bağladıkları
masını gerekli kılmırtır. Bu tıed zümresine bağlıdır. Bundan lb ,,. nı ooylemistir. Bu teğmen Kos
l:ıiı Jer. t;panyanın bugiink~ ~mı ırn Cenubi Amcri~ me.mlc;ketl~- lo>-0 köyünde elleri arkalarına 
hare~ dı~mda kalmasını, ıstık- ri hemen toptuıı Şıınalı Bul ık bağlı üç Alman ashri göıınii~
Ull ,.e hil~imiyetini müdafa.a. et- devletlerin yanında Y"l' almış- ittir. 
meeini temin <'>yliyecektfr... ıaı dır. lspanyanm ise ibüllin bu Berlm, 18 (A.A.J - Alman 

1

. 
memleketlerle ~l6denbcrı çok or luların b2eolmmandanlığımn 
j\( münasebet ve sıkı fıkt bağ- tebligi: 

~===--=======~, ıarı vardır. Bu ülkelerin biı çolt- Tuo.p.sn'nin F.imal d öusunda-

HA\ 'J' \'l<~RDlôt 

C i HAN HAKİMİ 
Asrın en büyük hıkıliı.bı ... Sin m::uıın en müstesna bir zafeı ıd r. 

n 11omı.aıaaıyor Pilot yaçları kllÇfllflyor 
1\ ıarında haliı. ispanyolca ıkonuşu- iki dağlık bölgede klı§atılmı§ 

ıur. Bir halde- ki bütüıı bu ilgi- ibulunan küçük bir düşman gru
leıi biçe saymak :Ma.drid ncnli bu kurtulmak için ~vhude bir 
İ"ID, isteseler lbile. mümkün ol- te. cbüste bulunduktnn sonra 
~yan 1:>.r keyfrlyettir. Henilz h'ç imha ooilmi5tir. 

Bu Aksam • LALE sinemasında 

Son hnbcrleıe göre tngilterede pilotluk 
yafj1 16 yn kadar indirilmiştir. İngiliz ha
va l.."U\?\•cüeri pilot olmak için mi\racaat 

edeceklerın asgari yaş haddi olarak re~cn ~~ 
lıadd1 kabul etmiştir. Hat.ırlaı,da. oldugu gıbı 
harp ılk defa füıri edildiği zaman pilotluk icin 
a"'garl ya.5 21 olaı ak kabul edilmi§ti. Bilahare 
bu 19 ve 1 e kadar indirildi. Şimdi de oon de
fa olarak bu yaş 16 ya ka.dar indirilmiştir. Bu 
hnrcket her-:. yden ci'Vel modeı'n ordularda h.a
't'acılnrn olan büyük ihtiyaca delalet etmcktcdır. 

uADabtarlarınızı veriniz!" 

A merikadan gelen lıaberlere göre -0rada 
.. yapılan son :seferberlik, analıtaı· topl8.il?s. 

scf erberliğidir. Silah imalatında çok ışe 
~ rayan nikelin azlığı Amerikan istihsa.liıt na

en zın Nelson'u çok düşündürmüş ve nihayet çok 
pratik bir usul bulmasına yardım etlni.cı. Anah-
tarların teı kibinde bulunan nikel miktarının 
çokluğunu düşünen Nazır doğnlCa Amerika ~ 
Oumburreisi Rooscvelt'e giderek şöyle demıs: 

- Yaptığım hesaba. göre lruUaılma'kta olan 
her oıı anahtarın yedisi lüzumsuzdur. Bunları 
toplarsak muazzam bir nikel stoku yapabiliriz. 

Roosevelt evvela buna iııanmamıs. Fakat na
zırın sözlcrmi kabul etmiş. Bunun üzerine rad
yolar \'e gazetelerle propagandaya girişiJ:md3, 
az zamanda hakikaten }>(k büyük bir stok elde 
edilmiş. 

Bu sahcsE>rı lkıslanınga koşunuz. 
DİKKA.T: Az J..-alan numanılı yerler.nizi lfıtfen 

b;r tafsilat ve resmi malumat Ala.gir ke.s.ııninde Aomen bir-
olmadığınn nazaran :lbeıik şibi- rıkl ri düsmanı dağlara sürmüş- ~ 

1 cezır~ndeki sef erl:>erlikten ı lcrdır. Alman tankları Sovyet 
veya bu istikamette mnna çı- kıtalannın şiddetlı hücumlarım 
karmak fazla acele etmekti.r. püskürıtmilşler ve başka. bir ke
Yhlnız her t3raftan muharıp simde lJfr ileri mevzii iıın-al et-

kapabnız. Telefon: 43595 

i zümrelerin silahlnriyl~ .çevril- mekte bulunan düır.n,an kuvvet
miş olan l::lır memlek~n ~ca~ıu- !erini imha etmişlerdir. Alman 
da nefsini korwnak ıc,ıın ıht1y t kıtala.rı 300 den. fc.zln. esir ve e
tt>dbirlcri almasından dalın ma- lıemn:Uyctli miktarda ganimet 
kul ve daha ta.bii bir hal tasav- almışlardır. 

611--• Bu gece saat 21 d n itibaren ---ı-. 

iSESi 
ZARAH 

Sinemasında. 
EN GÜZEL 

vur etmek muşküldür. Galip biı Milli Korunma Kananun-
ihtiınal ile İspanya seferberliği Bu gUzel sesin bes~tediği h~\.ccaıılı !hisli bir gönül mace~ sı ... 
5.ki gruptcn h~ birin.in ~e da yapdacak tadilat E N B U y U K A 
lehine ve ne nleyhine çevrilnuş- Ankar ı (Yeni Sabah ıfu- Ş K 1 .. • 
tir. O, sırf İspanya nıcnfaaUcri- habirinden} - .Milli Korunma 
ni muhafaza için hareket ı:-,ct.i- kanununu.-ı bugünkü 'htiy~ • Bu gece pek ıaz kalan yerlerini1.l evvelden tutunuz. 
ıılm'ş bir mekanizma telakki o- göre tadili ıiçin hanrlıuıan TP-lefun : 49.,G9 

lunabilir. Bütün tarnfsııl r her kanun projesi mütaleaien alın- ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: dakiJm, her ıhthnal kaı'{>l ha- k üzere a.la.luı.da.r Vekaletlere • 
zır bulunmak gibi bir vatan va- 6nd -i:lnıiştfr. 
zifesiylc :karşılaşma.kta.duinr. --------------

Bu vecibeyi ihmal edecek ol- V E F A T 
ımlar hfıd'seler ve tarıh +böyle bir lst. bul Pôlıs :tektebt 
poftika gütm~ olan devlet a
da:mlıınnı manevi m uliy·et 
damgnsiyle behemehal mühür
leyecektir. Harp bütün dünya 

Müdfuil 

KSiM 
Yarınki Cama günü matinelerden itibaren: 

1ntr"'· "" esrarlar kaynağı .. Deh§et ,.e helecanlar kabu ı 
Korkular K:asırga 

Kurulan komiteye en çok anahtar .. g tire;ı 
Mis ~ı· Roo velt'ın h."'tl.rısı olmuş, lrendısı konıı
teye meşhur Bey ı.z Sarayın işe yaramıyan tam 
132 anahtarını vermiştir. 

için yeniden daha h ) e-

m~ Her ta.raf 1 
politika hazır -0 
mel d",,,turudur. ~ 
ca.nlı b:r safılın}lıı gi b luıı-

--=--.....----........ ~----....... -----........ ----.,._.-------a:o::;;;=:;-=::=::=========c..;;==7' 11 

kk.'.!le, Balıkes'ir, 

l1' Emniyet Mil -
ış afi! ve 

dı 

or. 
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YÖRO K AL t-. ~.·: ı 1 2 3 4!:._ _ ~=2-r ~ı 8 9 - Ba~ tarafı 1 incide - almıstı. Sam;mi dostum ola.ı. 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRA.AT BANKASI ~ 
• 1 aıınan iki habcı·c istinat ettir - Amiral Ca!langban ile kahra -

1 2 man subaylarından ve erlerin -
• <liğinı ilave etmiştir. Bu iki nok 

~ 3 ı---,---"---:--'--'--.:,._-- ıadan biri l'",imali Afrı'k«nın'isti- den birkaçı hl.l ınuharebc<le ha-
Nakil 't9 iktibas hakkı mah!uzdur •••••••••~t yatlarını vet-mi!5lcn•e de San 

4 Jftsı diğeri Salomonlardaki ele -
,-------------- --- --- - Fransisko ikinci kaptanı ta.ra -niz muzaff eriyetidir. Reis Salo-

Künteci, sayvan.t ayağının da ondan hi<' koı kmam. Bursalı 
•.ııağ.lnndığını görünce dişi zora pcmlivnndır. Kvrkıılu oları oılur. 
lroştu. Geııldikçe gerildi. Olan- Sivaslının kuv\et: v~rsa, hnm
m km'\ etiyle çarmıblanarak ye- dolsun bizim de ''ar. Ostc d , 
re ya' ışt:ı. Pa:kat Yörüğün çelik biliriz bız :ıdamıı nnsıl ginliı· 7 

k uvveti, hn~mının zorunu din le- Ha..<ıımlan, korkarak kat,:ak gü
medi. Künteciyi sıkı bir tazele- reş yaptılar. Ben, ona öyle mi 
r}jkten sonra aşırdı. Küntcci .sırt gt.ireş yapa.nm. \'erirım ovunbı-
üstü yere vurmuştu. ıtı kapsın ... 

Yörük Ali, hasmının mıağlüp Deyince, Çalık, deliceıf;ne ba-
edince yer yeıindcn oynadı. Yö- ğırdı: 
rüğc bağırıyorlardı ; ......._Ne! Oyun mu V<'reeeksMt? 

- Ya.~ Yöıi.ik Ali... Vallah bir elde kırarak yener ... 
Bu suretle Yörük Ali de ort.-ı.- - Öyle kola~ değıl bu ış ... 

dan çıkmış oldu. Şimdi meydan- Eıt>et. te oyun ,·ere.>< eğım a ! .. 
da kala kula Bursalı Ali ile De- Kanjısılııla onıı~ ~·,<·.ık d1.:gı1'ı11 
1 Mustafa kalmı'?tı. Yöıük Alı )a! .. Dem ! o. Hl•\: lıJ.ı ' · lıo ı. 

5 1 
1 

mon adaları muharebesinin •·ta- fından limana getirilmiştir. Bu 
rih~mizin en büyiik muharebe _ kru • azbr vatan uğrund:ı yeni -

6 ·• • !erinden b;ri,, olarak vasıflan _ den c;arpı~ııcaktır, San Fmnsis-
7 i 1 dırmı:;ıtır. ko'nun mensup olduğu filonun 

kumandanı bu krm·azörün fev-
B . li Waldorf Asoriada, Nevyork - kalacle hizmetleri için ta ltif etli 1 
9 a ' ta topla.nan Nevyork Her;ıld Tri lecek gemilerimizden ilki olma-

SOL D AN SAG A : 

1 - Gece olu . 2 - Aptal, ~.u 

bir "'ilah. 8 - Aleyhte bulonmnk:. 
4 - Bir ha) • n, z, m. n. 5 - Afrı

kadn bir n"hlr, b:ı- çalgı. f - Go ·
tt'f •·, bir h.ıy' an. 7 - sa 8 -
Dert. 9 - B r huy n. Edtp 

YUK A RIOJ>.N AŞAGIYA: 

1 

btin gazetesine giiniin mesele - .sını istemiştir. F-.ıkat hiçbir ni
Jeri hakkında yaptığı beyanatı ~an \'C madalya muh::ıriplere si
radyo ile neşrl><.len Ruzvclt din- lah arkadaşların1n kendilerine 
leyicileri teyakku7..a davet ede - telkin ettiği hürmet kadar bii -
ıek sevinilecek s:ıatin iıenüz dR yük bir şeref veremez. Guadal
ha gelmediğini söylemiş ve şun' kanal'daki bahriye silahendaz -
lan iHive etmiştir: la.rının kumandanı gent>ral Van 

de, Siva:;lı Abhds gibi ıı:;tırahat..? dt: oırnn ıı) ıınnr. ıı:: . ·ı • 41.'·• •'. ! _ 
çekildi. ~onı a o .• ıst11..I •J! ~ıb. '\:. p· • \\ 

Bizim ar.cak dövi.i!>mc~ ve g-a degrift uün filo kumandanı A -
ltbc < ~·m::ı: '1 C'a\ı<;~rnk iGin za .ı1 m"ral Ifalsey'e bir rrı""ııj gön ~ 

cı ı: mn:·ın•z ;·r~rlı:-. Hepim;zin ö - dererek lrcndisin-0 şunları yaz -
nünde muazzam bir ic; dunıyor. 1 mıştır: 

Yöriik Alınin k üntesi maı.ı- b...--ııi yPnC4"<'k. YL~ -.. Y.~a }Ort. 
rane ve zorlu idi. Künt.eci H asan Ona oyun Yt>r eceğm, be .. 
imründe bu .kadar zor lu biı Çalık, gül .. .rek: 
ldlnte yemem~ti. Hasımlarını - \'eriıı-;t•n l&ıcşır 11.1tlatanı, 
lribıte ile yenen Künte(:jyi, küıı- çob<uı tt-.. knesını goriirsiin g-öktc
te ile yenmek bir h arika idi. ki yıldı,..ı arı vallalı ! .. Bu, oyıın
Yörük Ali bunu mahsus yap - lara mukabefo e<kmczsın: .. Gür 
mıştJ. Künteciyc ve uı;.ta pehlı- rfün ~nı, boyuı1d11ruğ"u ıı.ı.sıi E;lJ.:
v anlarn bir ders vennı. tı. YQ.. tti. Üste de ne vrpu. Hnyı.tııı· 
rUk Ali, sükunla bahasının o -ı da ı,?öı diin mü bö~·lc t:.iıküs 'tı, 
.tıırduğu yet"c gelrli. Fakat Çalı- girış. Paçavraya Çi'\'ırdı Jıa nıı
'iın suratı asılı ıdi. Güleı yfü:ü nı ... 
10ktu. Yörük Ali, babasının bu - Bıula. da yap:.?L4., Baba, or-
,..vnna mana ve.rcmetlı. Kiinte- ta.da bt•ııim için bir l!'iiıı·.şç vıı L • ı 
'e.iyi1 hem de künte ile ma*lüp O da Buı-sa.lıd ır. Allat kıımıct 
ettiğı hal<i9 'babası neden güler ederse onWlla. kozum ızu pa\' e
Yüz g&termiyordu. Cazgır, ka- deceğiz. 
mn dibine gelerek bağumıştı: Dedi. 

- Yörük AH. K üntcci Biiyiı~ Çalık:: 
Basanı, oturak küntesiyle ycu- - TJur b .. lrnlım.. Bunurıl. ış 
di... bıtmıyıır. Üç kı~l i-·:ılırs:uuz, o 

· Cazgır, döndüğU zaman Yu· 

1 

v ık'ıt b"1· d" talihsi:-lıt yardım 
rüğü, sıttına peştemal alıp otu- edip i' ıiiste gtıl'(.~ rut::rı: . 
rur gördü. Yörük Ali, sessızd. - E! .. Xc yar• ... ıırı. Olur ... 
'Çalık, oğluna btr tek . öz f\ıl•' 1 - Olur cnııma .. O va kıt mı.i!'-
eöylemiyordu. Heı va.kit oğlu ıu ı kül olıır. Hem Sıv.u,h hem Buı · ı 
.iyi ka.Tf;llar, onunla habiı'e !rn- salı bır arada, i.istu.st' oğlum!,. I 
Duşur"ken simni ncdcu böyıt. Jur - Allah ne <led. ıs o olur. Gü 
g un<lu. Cazgır, ortayıa 0 ;rdı. resiıiz aaıbaha kadar. 1 

Yörüğe laf ~lı: - Vnllah, ben ıuuhiyo um. 
- Yi>riik: Küııtcci, sen· cı ey- Ağ-7.Imı hıc.a!\ :acroı} oı· :n oro-

ee :ordu, d~ıl mi? , lard:ı değilsin! .. 
- Yordu ya! .. H r:f ç~k us- - Pek. rj ·le ıı=ıc Pı n de otu-[ 

ta. .. Gü~ tutmasını biHyor. rayım ... Se.n'in gilıı k1. etlenip 
GüreJ.;ı bıtırınceye lıı ada:r ·peye iizülc_v.m. Bu, do!:ru mu~. Ne' 
za.hnıc:t çekilin. ol, tak ~ ı.lur!.. lc-te o •:, aar. 

- Güzel bir oturak Ozülstn <k o:ac:ıl·, l lacak ... R• -
v urdun be!.. nu ba~ka t.; ıafa çc\ ;ı cb·lır mı-

B!.le bile yaptım bun ... ı:;m ? .. 
M~ı.hını yn ..• Hru;an kı'intcı:;·~ı - ! ~c yaparsan ar• . ~t"t• 
mc.<ıhlll'dur. Ben d~ ona hır kn•ı- z~ kn kayırıı.nız h11 cc uJ J 

le Vıırmag~ a karar v.:rdim. hı 13-cı.., ·· ·13 \!'" - cı:ua.ı:ıı."'1m , uzu n~... ... 
bir otuı nk küntesi Pıktı. An l'l·• ım sazı. samı bi .. Tm.a l~o· ma~ı 
Ppeyce zoı landı. Hele sayvaııt 1 çaiaylom .. 
a.şırmak istemesine ne deıs n?.. Çalık guleı ·k, l 'azgıı a: 

- O sana göre değil... _ Gortivor mu:-un Ubt. ! .. 
- Kiintc(!.ı <'Ok iyı bir pehh- Herif oı nlarda dcgıl. 

van ... Nefesi <lf• ı·ok... Ca7.gır, cevap ''erüi: 
- Se:n, şinıdı oıııı bıı-ak ... Bw 

salı AJıyi görüyor ıııusıın ! - Amma. doğru "OY~ or ~o· 
- Ona, güıc.1le de g;jz &.tlım. cuk ... Otumu ;o-J\;.ı t'b)ı m du-
._ Nasıl buluyorsun?.. şilns\lıı. lyı yapıy._, . l ehliva.1 
- Çok p hlivan Iıctif!.. dediğin üzı.intüy" gelmez. Mey-
-Y.ılruz pehlivan degd .. Baş dana c.ıkaı, iires·r 1ste~t' eı-

ka varhklaı ı da var. Bılmem tet- derha olın n ... Heı halde Yonı-
kik ettin nıı ! ğiin d ı' dtişuııdii~ü hır rıokta 

H A ı ı Ik· ta f1 '7ar ki, gih•emyoı ker.ı<l ı~ .. Ver - a.. A.,, n ... c ım. ı ra ı 

güre~iyor.. H< u , ~lı, hem sol Sa?.J ••• 
hı lıcr:ıf! .. Cnk pch!.varı ... Mu~- -- Sim<li sazın snru;. mı? 

•• '.ıh;d,, R - B ı· nC\ ı kf ,, ır, sn- ı 

ruııa R. ge' P ~ ıl rı • .r H•r. !! -
B;ıgı)lı:ı na. b • lrC'.} ·a. 1 

- J>iinh il lıulnı.:ıt•.anrıı halll -
1 ?3 4 :' 678 9 

l r- ~ K O l<. -~ K. '°"' V i 
n ·- --~~-- , -'- ·h B K U Ş ~ K A R 
31E T ll ~~_T 61 N,A 
4 Y A 1 Ş.W: L İ R M· N 
5 1 A K l•_D U R A F ıi 
6 Z A N Ul Ç İ Y • K 

1 . S 11 T A ,T Ş 1U 
T ~ D U i_ IJ C E!P 

9 11'YE LllKARA 

Şikayetler gunu gunune 
takip edilecek 

1"'aha .. ebe hr..tları:r.ctz. bugün Kis "~avıea ustün dfüımnnlara 
k. 'dan :.\1urmansk"a \'O 'l'unus -j karşı ·niikemmel bir su~ettc mü 
~ •, Gl:aı?elkanal'a k"cfar u·zan - c-adele ederek onları ezici bir 
ıı.aktadıı. Kuv,•ctler.nı. z Herle - 1 bozguna uğr.ltan 9-~kerlerimizi 1 du • ı bu hatlar da uıavneaktı r. 
Pek <;etin muharebeler ~ verılikl delik deşik olan miğferlerimiz -
ve -.· ~ııneğe devam cıuı-ce~iz. Ge le selaml arız. Onları takdir E<li
c:cn iki hafta pek iyi haberler al- yoruz. Bize böyle insanJar hedi
dı k. BırJ,aç giin en·el ordumuz! ye ettiği için Cenabı Hakka şük 
Afrıkamn şimalinde ilerledi. r edelim . Milletim izin bu harp 

Dünyanın öbür tH"u·ıda Japon esna~ın<la ve her ?.aman buna 
lnıvvetleri gece Salomon a<lala- layık olmasını t emenni ederiz. 
rındaki me,·7Jlerimize doğru i -
lerlc<liler. Dü~manı durdurmak 
ıçin gönderdiğimiz kuvvetlerin 
başında San Fra.n&ıı-;ko krm a -
zöri.in<le bulunan Amiral Daniel 
J. Callaghan vardı. Amiral düş
man filoı:;unun, bütün filosunun 
<•rtac;ına gir<li. San Fra.n~isko -
nıın topları at~ sac:;ıyordu. K ru 
\ <'ZÖr dü~manın üç geımisine 
darbeler in<lirdi. Bunlarda.11 bi -
ıi oattı. Kruvazör OO\ ve al~ 1 
kudreti bahmınt.iaL kencüsine 

İstanbul Belediyesi · 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 20.30 da 

DRAM KISMI 

Kollege Brompton 
KOMEDİ· KISMI 

Asrileşen Baba 
Cumartesi ve PM.ar günleri 

15.30 da Matine 

ZAYl 

937/164 vu 1728 No. lıı l ıman cuz-
d:ımm z.•)ı f'ttim. Yenısını lac:n - 1 
gnndmı f.!Skı rnin h kmıı olınndııtını 

\'ali ve Reledive Rei:-· Lutrı list.ün bir dii1-;rrrnn zırrııısına bir 
füı dar diin Eelt>iiivp f c.:tafo.tik beır<1~ hücumu yaptı Kruvazör 
,. Neşr~yP..t Miidiirlüi!"füıe f}ifohi l:ı 1 zıı hhnın büyük toplarını suc 
b.ir emirde bulun n~k gazett:- turd.ı ve ;ıemiyı o ka.öar tnrpa- ı 
leı de çı k n şika~ etlerden Bele- ı dı ki t · ı ı -+ ! 
diyeyi alakadar ed •nk.rinin glı- a ' orp1< 0 anml7., o<.~.ro -

niı ı.;iinföıc nt.aç ett..ı ·ın c~n l!:ı- yerlbcrtimiz 'k·c ta~·.~çl·arek•lerikmi~C: ı o. oenlzyalla rı .ıırarı vapurunda 
t<.-miştir. Bundan sonra ~aZtte- n.ı a uma ta gu u çe m ı-

ilan ecfonm. 

leı de cıkaoık h~r Rİk a \: t t d ı>J tını. =Je=~=· =S=a=n=F'=r=a=n=si=ı:.=k=o=b=ı=r=k=ac=j=sa==b=c=t ======at=e=ş=ç,::::M::::em==i=~=E=ı=m=c=r::---;-:-:= 
: };.kadar mnlrnmlara bil<lınlecı•k 
'e h, kkıncla cer'-'\"an eden mua
mele lt•r iı;in derhitl Jl(· kcyı oil
d' nr rapor} .1 gazetc:Jcri' vt:il& 

"',. ,..•'f,.·~· ,..• ·~""' • - ,;,r: -... I f • / ... ' /' ,.. ~ • ~ .ı_.. • • - • • ~ • 

cc~Lr. 

M ahk-um olan y ankesid 
Bundan b;rkaç gtin CiT\ t hrı· 

pıshaneden çı~.an sabıka) ) an
hs.!cileı den Mehmet düıı tr:uu
va vda bir :-rokunıın ce-oirıde bu-1 
Jıman paraları çekcdwn c:urmiı ı 
meshut hnlınde yakalanmrn ve• 
\•eı• ldıği at,liye 2 nci ceza m<ı tı- ı· 
kcmcsinde 4,5 ay ha~e m:•h- NEZ LE • Q B İp • B AŞ • DİŞ 
Jrimı edilmL~tir. 

Haciz Kararının Kaldırılması 
Hakkında /(arar . 

ta!. yı yen1.'4.:ek. Fakat Mu tnin - Nı> ohu:ıak'? M~daı da l>ıı· 
malum ya: .. Zurlanıı· duııır ı;ıft güıcs vrır. l c1 ~.ustafa ııa - KADf NlARIN HAYRE i 

S·.l ohi.'l. P.ursahvı ~rnaı-.unaz. f ş·mu gÜl'!..'Hl b:nclir ir ona! . -
• ~ 1 11 ı· ı Veı· sazı en: ... 

- ~fi~ ı, o u g ıre:;ıçı oımusı Yorüh Alı. sazı rıloı Hafiften 
.)"dMı a.ıl •• hafife ~ıılma,ga ba./!'3.dı. ~eyn cı-

- I~! .. Nı yapalnıı, kader ne lcrin bır kısmı gıueşi bırakırı 
is" o olur. Anla. ılnrı bnşaltınu Yörü~rii dinlemegc bn.ş.laoılaı. 

Kurulut truilıi: WB - ScMnayesl: 100.000.000 Tttrk ._. 
Şube ve Ajana adedi: 265 . 

Zirai ve icari her türlü baııka muameleleri 
Para biriktirenJere 28.800 lira ikram.iye veri,or 

Ziraat Banbmnda kumbaralı •e kumbarası% 1uarnd ~ 
~n aız liO liram bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apita.kl 
plAna cQnı ilmnniye dağıtılacaktır. 

•· · - ...... . .. - . '--• -· • u..11 ...... . . ,.. .. . ... , ..... t.-0 L.INllk .... U..1100 .... 
40• 100 ....... 

DiKKAT : Hesaplal'.ındaki r.a a l3r bir ~t'fle i~·inde 50 liradaıı ~ğı 
d~iyenle.rf! fkrnmiy,, çıkU!ı ~n)( 1ırdc ,.., 20 fazladyle verilettkilt· 

Kw'alılr _,., dch't Clda ıı lbri;; ll B '-. ıı .,. 
1U wı 11 Birincikiaaa taribleriDde tMllr r • •. 

l 

____ .::::;;;.---

.. ·'ti 
.. .. •c141Melfteti41w. Elektrtk C9'epnı dahi IOzvm· 

!uz yor• ısrat edılme~si lazım gelen bır ktymettır 

'5geri C41feyan sarfıyotıno mukabil aııamr "'k 

v .... n TUNGSRAM KRİPTON ampullartnı kullandı· 
•ınu- taktırde eiektn k cereyanını en idareli olarak 

kutl4nınıt ol•caksmız. 

f1JN6SRAM ~~ol?Lf®L~1 

;12 
-~ 

~~~--~·----~ 

~-~~~
1

~!ii .. !i .. ~ if RADYO PROCRA~ 
- 19 fkinci Teş. 942 ıl' 
7 :.ııı J • ;,.ı, m : 9 30 .4ı. Jlııtıe< ıl 

' , 1.32 Vuluılumıl - 1 9.4fı ~ bt!it 
Yenil Saltalı .ıu •:oıııştır.ı - d:. ,~ .. 

AB O N E B E D } J L t l ı m. 19.55 .l'.1:ııt I< ö'' 
Eoneb i 'i .10 A. Haber1erı 20 .15 RııoYO Tijrl<ly• 

8en• llh 1400 Kr. 2JOO Kr. 755 Mii"lik lPI.) ı>.ete-ı (1 
1460 • l~.30 Pı-ograın 2'1.45 'uıılt 

8()(1 » 12.33 Muzik (Pi.) 21.00 Korııl~rı 
t Aylık 750 • 
1 Aylık 4(1( • 
Aylık 150 üç k:ş kalat>a.ğız. ı Yorük, gili'.ı>l hiı Tuna.boyu kOF-

. Oy~c ... ,. I nıad Ç l ~ maı;;ı calıvordu. Bu ko.~·nMyı J'Llmi öz;;rpat M. M. V. Mtıs1A',.arı Soı tı ttıl: A. c,. ,ncı ieddin Saraco(l lu 
lJt'mı-ge nfi 1 ı, a ıgııı Çe- 'i ( 'ffi kenJİ best~ <;ar İş, hem dt Kor~cr.ı>ı al Nr-$r•yat il' 11 fl 11 r ıl : iV! . Sami Karaycl 

D•~..,i -.ıltlı \'t.: Yörtlhc dönerP.k: 1 t:;üft lem~şlı. Guzel, cft..'Ce bır Gnllp Denız Boısıld ıgı ) '"r; t4 6ekır Gursoy lar 

ı ı2.4 !i A. H.niJerleıi 21.15 ~,ııuııh Jl•'rl • 
ıı--------------1 , 13.00 Muz:k. 21.4G ıv.1: .. ıı.: f• • 

1 
ı a .oo Progr.lm vo ~.11 ,J . ( 
111. 03 MU7.ık ıı. • ıl-Ui"'ıl 

Adli Amıı 

- :rn, imdi B ırsalıyı dP~} • eti 1-vc 14.. Ctım•!• n cıı~ Saraçoglu Mttı . 
S 1 <l•• . lwşma. ı . . 

ıv:ı ıyı uşım. < ;öı1ılüvoc ki, Ytrri.ıl-: Alı, 8e1'1 
1 >ev;.1ı;ı Yörük Ali, sınirlen- ı adc.tmdır. ·öyle w .. nr.tiı. e ~elen • 1 - -

( B.'lb<tsmın neden üzUntiidc adam değildlı. Tan h>r ·porctı 1 İstanbul Belediyesi ilanları oldı :ıınu ve surat atiot ı ğını an-1 gibı hareket ediyord ı. G<lnliı •· ı -"-'"- 1 
l• dı. Onu undP yapmadığı tefa- nıa.nla doluydu. Oturup Si\'ı-u;lıyı . D~•\1. s\R ,----------------·--------· 
hüıu yaptı: 1 dü~tinecek değ"ıldı. O, ne yapa.C',a S\t4n R\tf. ı umbul, Btj• tlu VC' Ü1;k11d r S•1ri H. st.-ılıKl. r l\Iüc:ıtlcle .1ırkt·~ıe-

ı:iiva· h da pehhvan mı ba· ğma karar vennişti.· Aı·udan on J,O\.OR\11E.1 MOf. lttl\tt QO?U.· rindt bulı.ın:ın Mt!t ur c h. dcnwlcrlc Zuhrc\'i H:ı.,tr..Iıkiaı· MudurlugLi 
txı "'.. ı · b('s yirm'ı dakika gtcmedi. Deh .,...t 56''\' t.~~lM L\~Ul\ 01' •tS. Kov. s , e H;,dı•m" e , 11.;ın , um;ışı d<ılresinaeıl verılmck ":ırtiylc ~ ·•P ırıl::ı-

1 •e sert 'U.r cev.ııp veı dı. Bu- Muırta.fa., Bursalıyı çapnna t p- \ST\tll"~ LOI \ ,.~ıl"U . c;ık (!ı3) wkım m. ~' "h et eloi•e ve manto :ı k t'k .. ıltmı·ye ko·rnlınu.::tur. 
llUJ tizerınc. Ç;ı hk :. lıvara.k eiirdii. S:kı bır süru,r; "U.- rooU ~ \.: :MC1!Jlluunun ınhnıın bt-tlcli ( 1162) lir (~o) kuru 'e 1k l.eır. 'tı:!t> (!17) 

- \~ay! Sen, Sıvas;ıyı pchlı-' pıyot'<lu. Deh dolu !'CÜN;~~ ~ta ~ ı r . (19) ltuı u~tur. 
van sunnııynr ınu~un · ~· . ka.7~m dibilıe .kadar getm:lı. En- ı Teninize .,. uyoun teleee pudra- Ş.ırtn::ıınt' Z;; ıt vt Mtı.mwl«t Muduılt'.{:u K. l•· ıııııclt• r.oıiılebı. ı 

Yoo ... O, JX•hll\'an degıl bıı kat Bursalı bir bicimınc getir€· ı . 
1 

b 1( 1 ıha!c 4/12/942 Cum. güı.u Mırt 14. dı: D. ım Encumendc ~<1rııl.ıcı.k-
}l. mnl he! rek fiapra.ı sıyırdı. Üste de çü't ııa _tam ~e..gıa ."'~ , .. ,. ır . IJ u-

Dem~~ en ust:1; 
1
ha ımları- paça indi. MuaWa pe.ç&ları iı- ''"'eırılı mak ına ıca4edılm ı,1ır tır. 

111 h. n allıgıvle yendı ··· nen kaptırmıştı. au sayede ,ım<Uy~ kadar 110-
E\ t... Hamal olan adam 

'li B" 'ik ·· 1 y Mustafa hasmını karşılamıyFı ruımezıı ı.ş emsalsiz bır ıu:r.cllı .ııw 
ona ycru r ... ehul~l b-ılıy mı bier- vakit bulamadı. Bpraah da P•- orıjlnal pudr.ı renklertnlıı lstlhr.a-
ınr.n amnıa, p ıvnn c enen ~ .. ,_ ' 1. 
~;m ona mağlfıp olmaz. çalada berabro' yuruyere" ,. us- nna lmkJ.n verilmiştir Bunları 

_ Sen, zaten daima aksi dil'- ta.fanın sırtını yere vurdu. Mu_~- yalnı.ı Toıcalon pudralanndil bu· 
.. b' ksun Bt•n "'~tı " tıafa mağlup olmu. tıı. K_a;"Ia .go.z labılırsı.rıtz Bu pudra ruztarlı wt: 

ı-;uı.ı<'n 11' c;ıx·n ..• . , .,., ... tJ 
1 ., d . d miyon.ım Fakat anısında bu ~ olup b>tmış · 1atmurlu havalarda bUe buton 

t)( llf·v:ı-n. 1
11 e d ,,.,.-""1:.. kavı· Yörük Ali, derhal öaZl b!raktl. ıun sabit k&hr. Burnun parıama.sı-

JtCI ı \ ıog u son c ..... ,~"'U\,; ··• 
&;, 1 ( ·· d.. . na yaptı hsı.- Bahasma hitaben: na mani olur. Husus.! Yf beratlı bu 

:uı. •0 ,r un ) a, _ Gördün mu BuTSalıyı ? Ncı- u ~uı dalresınde tstlbaar edJlm\ştlr 
611 Jnnı... sıl sıyırdı ça:pnw, nasıl indi p&· Bu yeni Tok&lon pudl'Mlnın en 

O, oıılara ya_r?ar. Vallalı 1 son yenı " ıazip renkiertıd bu-
Eulsa.lıyı yonem.ez Sıvaslı.. . çaJan:ı.a.Üzeı. .. Ben demiyordum cünden tecnıbt edina. Daha gt>D<: 

- O_rıı.sını. bıln~f'.m,.. Fa.kat, we uuı ıoriJnunuz. 
kım:.ı hır· heuf! .. Zor oyunu bo- ki, Bursalı, J)ehnvan df'~ildir. --'-----~----

Tnlıpl< rin ılk t .. m ıı.ıt mııkbuz: 'licy:ı mc>ktupl:'lrı H k.lnuncn ıbr zı ı:ı 

:ııınıt:k•n dı;:t'r \ l'~ıkal: rh le• iıınlc ı:;umı mu,' ~(·n ,;ı, ıte D;.ıı:nı Enc:lm ende 
bulun :ılnı ı. ( 155") ~ 

Emı:ıöııiı Çelt•\·ıo~Ju Al. ıl-Odin mah:ıll~·ın n Tnhırıinomi s•>lrnı;:ı ıd, ( 85) 1 
k~ılı No. Jı.ı dukl<..ıın U>slım trrıh ndcn Wlıaren bır sı•n(• mudclcıh· "k ;ıya 

Vf!'rılmek uzere n ıt :ırttırm. ~. konulmuştur. 
Yıllık kira l-ec tlı rııuı, p mı •n (1:!110) lirn ve- ıH. hın n«tı (llıı) lıra -

d~ 1 

ş, rtıı:ımesi Z..bıt ve Mu .. mdiit •lud ı l •'U k' l• m ne c (l.rırult:bıl r. 
ıh:ıie 4/12/942 Cum, ll •nu s. ıt H de \.LJ • K"runm;ı kanwıu a t•v-1 

fık~n muh:ımınen becleı knhul c;icnleı· uıı;c nd. h.t 1lt"A kt•şi'I~ ım 1>t ylel 
Dıııml J<~ncıın'endf' Y"'P lncrıl'.ttr. 

Tnlıplerln ıl.<: tt•mın. t makbuz V t y. ınc-t.tupl. rı v ı .nıııu 11t!n bı, zı 15-
:z.ır n gelen tl!.ı:er Vf!' ır,;ıl.ırıl, ıh:ılP glınti n ı t .. ıv~ '" "• ;nk D;ıııı•ı Erılumcııde 

bulunm. hın. (1553 
r.ar . Zol'lu bu. Tıı>k ı Sivaslı Ke- Ne ıse Mu~a da.~ .c;rta
~l·lıye ıt>-_"JlZiyor be'.. dan ... Dediğjmız oklu. Şım<lı d.a-

Dcdıkten soma, Caz.gıra dö- nanın kuyruğu konacak. Alı:ın 
ııerek: ven~e talüiin ya.ver ola. .. Kur a-

lıtanbul Gumrük/eri Başmüdürlüğünden 
·- Usta? Keı.•eliye hcn:t.emiyoı· da t ek kalasın . 

mu 7'" - 1nşa.llah ? •• 
- ö' le ... Çok ka'\'J. Dedi. _ 
. - Ben, en ziyade onda.n k~- ca7.gır, otur~. yerden fır-

h-uyonon. Fakat~~ bizım ·~· Kuaıı d~biTW~ gelerek 
nğaya, or-.Unrda; fü•gtl ... O, Bur· • bağır.dl : 'ft 
r;nhda.n korkuy<w. - Bunsal.ı, ba.Rmını çı ~ 

Dedi. yendi. 
Bunun iizctin<' YUrUk : Derl.ilctet:I oonnı : 

• - loJv6t. Bursnbdan korkanm (.A:rluH!ı nr) 

Mılc\arı .Heodcli Teminntı 
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