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ispanya ve 
~ :i\lnuharipler n , 

Tunusta Amerikalılarla 
Almanlar çarpıştılar 

Milli Korunma 
............................................................ -.......-

\ 

Kanununun 
t 
lSıxııtya l'e Portekiz 8e1l ~ 
l\ıı.an:t:ırda 8likeri ~r alJ. 
.) or9ll'. lspııuaya yedi 8IOlfı 
ı:ıflih altına çai;u'dı. Sn1 btta-
l'aflığmı d&l1ia k~ bir şe-
'.k!ld~ mınlyet aJtuta almak 
i\-On yaptığa il1ll ettiği bu 
hamilk hütiin dün:.\& efkiit
umumh~ şu sWH )"&1"111-

Uyor: ~Acaba lspan~a ha:n~ 
taraftan gdeıcek tehlill~R 

mdişre duymaktadır? 

Bizert ·mıntakasznda vukubulan bu il 
çarpışma sonundaAlmanlar geri çekildi 

yeni şekli 
--------------------------·---------Mal ıalılıyanlara, ordunun ve halk111 

muhtaç olduğa mallar üzerinde sptJ
külaayon yapanlara ağır ceza verilecelı G eneral Franco'nuu İspan

ya.da kısmi seferberlik 
ilin etmesi Avmpanıu 

karupk siyasi ufkunu i:iır kat 
daha bulandırdı .. İsp'.t:nyn. bu 
te<lb"ri alırken, aynı zamanda 
bunu sırf ib"t railığını daha km:
vetlı hır şekilde emniy"t altına 
almak için yaptığmı ılan etme
ğı de unutmadı. 

14,akat 1spanya hangi taraftan 
gelecek tehlikeden endişe duy
makta.dır? Onu bu tcdbl't ı ahııı
ya scvkeden imıl Mihvct mı, 
yoksa Müttefikler midir? 

Tabii hem :Mih\'er, hem de 
Mütt~ kler lsp:ıııyayı bu ted-
biri almağa sevkederı amilin 
karşı taraf olduğunu iddıada 
kusur etmiyorlaı. Berlin, Miit
tcfiklerin Şimali Afrikadan son
ra İSJ>anyaya atlamak prOJC
sınden, l..ondra ve Vaşıngton da 1 
Almanların 1spnnynyı <ıt liı pl:i 
nındn bahsedip duruyoılnı-. 

Biz, bu propagadaları b 1 t. -
rafa bırakarak lı;;panyaıım ha
reket tarzının sebep}( rinı aı aş
tıracak olursak, heı ıkı tar .. fı 
haklı göstercccl{ biı takım mu
şnhedelere vasıl olabıl rız. Bu 
hazırlığın 1ngılız ve Amerıkalı 
!ara Jmrşı olduğunu ima edeıı 
haJ'eketler şunhrdır: 

1 İspanya bu tcdbir"ı, ş·-
anali Afrıka İngilız ve Fram;ız
lar tarafından uni bir lı,ıskıııla 
işgal edildikten sonra alını~tır. 

2 - Bu b ı..c::kın har<'ketı, Ce
bcltittarık limanının ne kadnr 
muhım ı:;trateJıI bır klym t ıh 
ttv:ı ctt:gm bdli ctmıştır. Onun 
ıçiu İspanya bumdan geleb.lP
CC'k fı.ni tehi kelcı karşısında t!

nun olmak ısteı . 
3 - Miıttcfilder Rusv:ının 1 

dostuduı laı. H lbuki 1ı:ıpanya
nın bugiın basında bulunan kıuı- ı 
scler dahili lıarpt!' komünıHtler· l 
le harp etınlı:ılcr ve Almanlarl.ı.' 
ltal:ra.nlardau fili surel1e vv·-: 
dını görnnişlerdır. General Fr:ın ı 
co his ve ıdeoloji bakımından 
B. tler ve Musolinı tarafıııdadır. 
lno- lizlerle Ameriknlıların da 
tıPa.nynyı totnliter ve Mih,·crin 
dostu bir millet olarak kabul et 
melcri lf.ı.zıındır. Müttefiklerin 
böyle tfuo millctı kendisine diış
mn 1 sayması akla yakındır. 

4 - Ve nihayet harp goı·üniı
§e gore Avl'llpnda bıtcceğinl"' ve 
Fransa tamamiyl Mıh,·cr ordu
la.n tarafından ıstilfı cdildi~'1nc 
göre ue Müttef"lklerin kolaylık!,\ 
A vnıpnya geçebılecckleri en ta
bu ve stratejik toprak ispanya
dır. Bu hakikatm lspanyolların 
goziinden kaçmasına imkan yok
tur. Nilck m İspanyol ordusu
nun yaptıl;'l ı:;on mnnena da, 
lspanyol sah•llenne yapılan top
tu bir çıkarma hareketim pi.ı.ı;
kürtmc mevzumıdadır. 

Buna mukabil İspanyayı bu 
t.edb rleri almağa sevkeden amı
l:n Mıhvcr devleUcrı olma.ııı ıh
wnah şu sebeplerden akla gelı
yor. 

ı - İspanyanın orcluk)unu se
ft•rlıer etme.'ii Şimali Afrıkanm 
Müttefıkler tarafından ıstılü-
6ından ziyaoo l<'ransanın Mih· 
wr tarafından işgalinı takip et
mışt"r. J<::;ğer ispanya bu tedbıu
n· MUtlclıklerc karşı alqaydı or
dusunu Cezayir ve Orana nsker 
c;1ka? ıldığı gün seferber ederdı. 

2 l;eneral Franco'nun \'C 

Lp 1'\. ile mtiva.zl olarak ~
b r aİ Portekiz Cüınhurreısı
n ı ı ., evelt ve Churehil'e 
verd klı n cevapta kullandıkları 
dostane \ t> nnzikfıne dil, tsp:m · 
yanın M utlefikleri bır dost ol.a-

• 'ı:al kabul ettiklerini göslerJr. 

~ .-. 

rSARDtNYA 

Almanlar -
Taaas ve Blzert dea Vilayetlerde katı kararlar vermek selahi:::! :~:::..: hiyetile ihtikar mahkemeleri kurulacak 

Şimal Afrika müttefik umu. Ankara 20 (Yeni Sabah Mu-1 nunun tatbikatında g,oı ulen nok 
mi karru-gılhı 20 (A.A.) _ Tu- ha.birinden) - Milli Korunma 1 sanların ortadan kaldırılması 
ııus topraklarında yapılan ilk lkanununda yapılacak tadilat c·c.za tahdıtJerinin daha miiessir. 
büyük çarpışmada İngiliz ve A- hak"'kındaki kanun proJcsi son olması ve <'-eza müeyvıdeleriniıt 
merlkan savaş ekipleri bir Al _ şeklini almıştır. ProjC'de şimdi- aı ttırılma.-.ı hususwıoa yeni hü .. 
man zırhlı kolunun üçte bırinı ye kadar Milli Korunma kamı - , (Sonu Sa. 3 s ı 6 da) 

~~~~ettm~~~ ;ı~=l~ı M ı· h ve r o r d u 1 a r ı dır. Bu hareket, müttefik kıt'~ 
lann muhtelif ıstikametlerdcn 

~~~~:~~av~~~~.~ B ı· n gaz ı· den çek ı· ı d ı· 60 kilometre mesafede vukun 
gelmiştir. Alman arın orta bü -
yüklükteki en ıyi tnnklannı ve 

pike bo~_ba uçaklarını kullan - lngilizler bi r n oktada nıihlJer kııv ıJel• 
dıklan soylenmektedır. Tunus 
ıoprakıa~nd&.yapııan ilk çar -ı /erine yeııideıı zayiat 11erdirdiler 
pışmada.ki nıu::tcfik kayıplan. . . . ' 
söylendiğine gore azoır. Umu • Kah?"e 20 <.A.A.) - lngıhz ar:ıdn a\'cılnrımız Uıı a.fından 
mi kararrih sozctisii Alman • uınumı karargahının o, t • rk bıı Junkcı b8 n biı M ere hı· 
ların Bi~ cenup batısına tak- mi.iştcr~k t.eobJ•ğı . . . ıth 110 düstiriılmüştur. lö Son 
nben 50 kilometr mesafede ve Sekızınc oıdu dun B nı; •• ının tc ı i dt> b"r Junker 52 laha dü 

{Sonu. s;ı. s su. 4 de) şimal ıve cenubunaa ılerlem(>ğ(> lll ili Ugü öğrenılmiştir. Bu ha 
devan: c1mısfü. Martuba ılc rekctlerdcn bütiııı tav) arclt-rı • 

1 Balkanlarda 
karışıklık 

Çolakoğlu istifa etti. Bul
. gar ba~ıJekilinin de mt!.vkii 

tehlıkede imif 
Londra, 20 (A.A.) - Brita

oova başmuhamri, Af rikadaki 
Müttefik ba.,.~annın, cenup 
doğu Avrupada Mihver nüfuzu 
altında bulunR.n Y~oslavya ve 
Yunanistan gıbi memleJ\e~rde 
akisler yapuğını ~..zmaktadır. 
Çolakoğlu istifa etmiştir. Yuna
nlı.Undaki Mlhver kuvvetlerinin 
talrvıye edilmelerı yiıriinde.n bu
rada i~ buhranı vahım bir hal 
almıştır. Bulgaristanda: Filof 

Sluntn arasında kıt'alanmı7. 2 miz geri dıinını.i.skrdiı. 
ıtank. 24 top ve 250 o•omohıl Binga~ı T:ıJıli 1 Edı1~:li 
zapt ''eya 1· hnp etmıslerdır B rliıı 20 (A.A.) - Alman 
18 19 Sonteşnn gecesı Tunus t<>bı ıTı Bingazıniıı tahl"y<' edil· 
hava meydanın karşı hucum • dıgını teyıd c>'mekt 'dır. 
lara devam edılmistiı. H ngnr- Lo. dra 20 tA.A.) Mı. mla 
ln.ra isabetlP kaydf!<hlmı1' Ye e:ıir roılen Ahr- n . ·fc>ı I· ıvve
yangınlar çı anlmı ır. Dün .'ı tı ko lut..-ını Gene al 1ı •u Von 
;renaik bö gesı iızenndc> kiiçlik Toma.<ı lng lt<"l ·~ e 
bir hava faahyeti olmuş \'C bu tir. 

Dünkü fırtına b · 
çok zararlar yaptı 

~~~~~~~-.. ~~~--~~~-
Şeblrde ve limanda bir çok kazalar oldu, 

Bazı battarda selerler yapılamadı 
Çok fic/Jetli harplerin ceryan ettiği Tunuşun haritası ve ltalyanın fJO%İyeti 1 

yerinde tutunmağ.a çalışıyonm 
{Son1.1 Sa. 3 Su 6 da) Şehrimizd mrkaç günden be -

ri durmadan yağan yağmur ev
velki gece şiddetini artUmıı.~ ve 
saat 22 ye doğru şiddetli bir lo
dos başlamıştır. Gec.-e yarısına 
doğru karaycl istikametinden 
esm$ başlıyan ve sabahleyin 
azami şiddetini bulan rüzgar 
di.in akşama kadar devam etmiş 
ve ukşam üzen bir aralık şid -
detini azaltmıştır. 

zı cadde ve evlerde ağaçlar d v 
rihniştir. Alç.ak muhitlerde . . 
lerin alt kısımlarını su b .. smış • 
tır. 

~~~~~~~~--,-~~~~-~~~~~-• 
ispanyanın kararı 

~~-----~ .. ~~~~~~~-
Ban g I taral İspanyaya taarruz ederse 

ispanya karşı tarana birleşerek 
topraklarını mldalaa edecek 

Nazlr bu teminatın Birleşik 
{Sonu: Sa. 3 Sü. 4 de} 

Rusların bir zaferi 
~~~~~~~-.. ~~~~~~~-

Kı• harbi için çok kıymetli bir mevki 
lçlll yapılan harplerde Almanlar 

mağlüp olarak çekildiler 
Nevyork 20 (A.A.) - Ordz ı tikleri galibıyet Alm:ı.n inı.Yvet 

honikidze'de Rusların elde e't (Sonu· Sa. s Sil. 3 de) 
Nevyork 20 (A.A.) - lyi ha-ı 

ber ahuı Avnıpa mahfillerindt"ı 
~yleniliğinc göre Madrid'd~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanya sefiri general Fran - MOsıyö !..aval Fransanın ida.!resini cline akll: 
koyu ziyaret etmiştir. Bu ziya: 
retlerin ilkinde Almanyanın Vi 
şıyi zaptct.tiğini bildirmiş, ikin 
cisınde 1spanyanın hareket tar
zı hakkında bir beyannnrne neş 
:redihnesiııi istemiştir. Sefir ü
çünci.i ziyareti esnasında İspan
yanın, iki taraftan birinin taar
ruzuııa uğramadıkça tarafsız ka
la.cağını 1')'8llko'dan öğrenmiş -
tir. İspanya t;aarnı7.a uğradığı 
takdirde derhal taarruz edenle
rin düşmanlarından yaı-dım is
tivecektir. 

/~rpany" temiıwt 1JC'T"di. • 
Vaffington 20 (A.A.) - Han 

ciye nazın Cordell Hull İspanya
nın BırleŞik Amerikaya yeniden 
teminat verdiğini ve İspanya • 
nın knt'i bir tarafsızlık güt • 
mek niyetinde olduğunu bir ke
re daha t:eyıt ettiğini söylemiş
tir. 

Rü?.gar kara.da. ve denizde 
bazı hasarlar yapmış bu arada 
eski dm·arl::ırın bir ıkısını çök -
aniiş, poyraza karşı olan bir kı
sun evlerin camlan lonlmış ba-

Bu arada Çarşıkapıda polis 
noktası arkasında. büyük bir a· 
ğaç dün öğle iizeri şiddetli ıiiz. 
gar tcsirile kökünden klJ'llarak 
bütün caddeyi .kapatmış. trnm· 
vay ve telefon tellerini yer<> in
dirmiştir. Bu yüzden üç saat kn 
dar traım-ay sef erlel'i tatil cdil
miR Aksaray, Edirnekapı tram
vayları Beyazıda kadar İR)eye • 
bilmiştir. 

(Sonu Sa. 2 SU. 4 de) 

Harbin dönüm noktası 
Oe\~n bu. ~ sene zarfında Alman onlusu yıprannıı \'eza) ıf
la.mıt-t.ır. lkı sene en"d hir hamle<le Polonyayı \'e Jtrnnsal1 sii
p~hren ortlu ile hugiin t nlinJ.,'Titd önifnde nytardanberi bocah-

yan onlu arasındaki fark f'Ok biiyöktür, 

1917 ile 1942 yi mukayese 
Yazan: EKREM RiZE 

-1- Amerikan ordusuyla İngiliz kuv 
vetleri girivor. Buna Afnkanın 
şimalinde bulunan Fransız kuv
vetlerini de ilave etmek Hi.zım
dır. Ve nihayet Portekiz, Avıup..ıda 

lngıltcre ile asırlık ittifakı olan 
bir mıllettir. Bu harpte Mihver ------------
galip gelecek olursa Portekiz M . t nda 

İlk defa olarak bu harpte Al
mruı başkµınandanlığı için yeni 
bir va:t.ivet başlamış bulunuyor . 
Bu vaziyet şudur: Harbin dör
düncü seneSinde Alınanlar Rus 
kuvvetleriyle uğraşmak zorun
da iken diğer tıı.rafta Amerika 
\'e lngiliz kuvvetleri tarafından 
hücuma uğruyorlaı ... Kuvvet 
muvazenesinin bozulmağaı bafi· 
laması. 

. Mısır tarafında da bir lngi· 
1iz ordusu tarafından büyük bir 
mağlubiyete uğrayor. 

müstemlekelerinin de Hollanda- acanS a 
nınkJlere döneceğinde hiç bir 
J>ort.ekizlinin şüphesi yoktur. 
Portekizin 1spanya ile işbirliği 
ynpması ıçin General FrallC?· 
nun fikir ve niyetlerinden emın 
olması icabcder. Netice olarak 
bu tedbirler Müttefiklere karnı 
alınmış olamaz. 

3 - Bugün Meksika ve he
ln.o.n hemen tekmil Amerika lii.
tin milletleri Mihverle harp ha

(Sonu Sa. 8 Sü. 5 to) 

---..o---
Halka günde 150 

gram ekmek 
verilecek 

Londnı, 20 (A.A.} - Alman 
radyosuna. göre, Macaristanda. 
ekmek tay1ni yakında bir çeyrek
azalWacnk ve gilndc 150 
indfrllooektir. Laval - Franaoyı istediğim y olda ben yürüteceğim l 

Rus ku\'vetierini harp sahne
sinden kaldırmaktan henüz u
zak bulun<luğu bir sırada ve an
cak .Macar, Romen, Fin kuvvet
leri de cahil olduğu halde (Le· 
ningrad'<lan - Stalmgrad'a) ıra ... 
dar ona karşı müva.zeneyi tamin 
ed bil1Yorl:'cn tera1jn.in hasım 
tarnfm. + • nfü.'i g<>ripı::-E'lc-n bir 

Görünüşe göre Müttefiklcı 
.Mihver kuvvetlerini Af r'ıkadan 
süpürdükten sonra belki lt:ılya
ya bir ihraç niyetindedir. Mih
verin en zayıf yerine taarruz e
derek evvela onu harp harici 
klhnak. 

- 2 -
Anibal 2200 sene evvel Tunus 

cjvannllan kalkıp İspanya vo 
Fransadan geçerek Roma ii.?.crı
ll<' yüriiıniiş \"C üç bih tik Rom3 

(Sc,nu S:ı. 2 S ı. 1 de) 
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~ ~unanistan ı ~kuyucu ;l~~~E~~0 ~~~~·-~~~~L~·~-™~~·a•sAaAuAN 
Son5gilnıerı rrer,,·ka lt.10. s ıır Diyor ki: " ıBir kaç yabancı 

Yazan: T. Vasilyadis ı 1 Tı "'' • • f 1 p· a dıı • 
ı \nilıl<IA işti edon bir Yu:mwlmın hatır.ti rı Be yazıtta bir fabrik~nm un 1 t ı ıy s U.~~ Ka an tabi e dair 
Pasaport/arımızı aldıktan sonra bir kaldırılması isteniyor Sf08f8 08 İl ri 
akş~~n~!ı:!e:.!!:::.'~~:: !::k~.:!!:!. lar . 1 l Yazan: Nasuhi Baydar 
har d yuyorum. Bu dediklerini ve hısımlanm beni bpüyor ve - Bao tarafı t incide - nan dört kayıkçı kurtarılmıştır. 
arkad lanına tekra.rlaJ..-aca.ğıın. uğurluyvrl rdı. B bam ise hiç Limanda Haydarpa.'?adan Sirkeciye g,cl 
Bır an vvel git vazifen! gör. birşey söylemiyor, yalnız bana Diğer taraftan 24 sat famla- mektc ol:an Derya güzeli motö-

Bunlaz ı söylerken gözlerini bakıyordu. Heyccanlı idi. Fakat ccn sene sız, nyni ş"ddetlo esen karayel- rü batmak tehlikesine maruz 
bc-nımk 1 ı'dcn ayırdı. Ayağa ona güler yüzle bakınca dayana-, kay f yıldız limanda bazı kazalara se kalmış, k"yfıyetten haberdar e-
k. devam etti: m:ı.dı \ . bd .ye n bu sene behı}Ct vermiş, Şırk ti Hayri • dilen Liman R · iğı kontrolor -

Senm bem - Ha) i oğlum git ve gene gene aynı Y rd d er fabrika YI! ve Adalar vapur seferleri in- Jüğü derhal hadise mahalline b r 
b kaları da var mı? gel :ta.ıllyettc bulunrnnktad1r. Okuyu- tmımını kayhctmişbt'. Evvelki romorkör tahrik ederclt motörü 

- Vardır, baba. - Geleceğun baba, emin ol.. cumuz bu fabnkanın d kııldınl- gece ve dün gece fırtınadan ge· muhakkak bir tehlikeden kur -
. Düşündüğün gibi hareket - Kendine iyi bak ve hiç i.ı- mı t<' <-ktedır. rek Galata ve gerekse Un1m.pa- tar.DU§tır. 

et oğlwn. dedi. Ve sigarasını midini kaybetme. Daima soğuk- YENt SABAH - Şch1r içinde nı .ieöprüsü açılamamıştır. Dün sabah Ma.nnn.ra istika -
sondürdukten sonra ağır adım- • nh ol bul m unt:'n me edildlğı- Halicte demirli bultuıan Al - metinde yola çıkan 1hs nı hüda 
Jarla benden uzaklnştı. - 1 k e1me babacığım de- ne goıe okuyucumuzun arr.usu- man bandıralı Ossrİ.k gaz gemi i motörü şiddetli rüzgar ve dal -

O günden sonra kendımde da- dığını yapacağım. nun ı r n bız de ten nni ede- IJ dalriaların cereyanına kapılarak ga tesirile batmak tehlil· ·ine 
ha büylık bir varlık hissediyor- Dikkat ettim, gözleri yaşa: - ._ __ _,,_________ demi inı taraya tura a biraz i- maruz kalmıs. istimd.ıdı ~ ı ı-
dunı. Babamın sözleri beni daha mıştı. B ımkiler d parl . ;, 1 leı isinde dEmirH bulunan tunç ne hadise m,1halline y •tı n ro-ı 
fazla coşturmu.rıtu. Artık hare - başlanııs+ . Beni k kladı l;e Bir iht • ra vapuruna rampa ebnu. her ikisi morkör kazazC'de motörii Ycni-

et za:manı göz! 'tmC yakın gö- ele '8lll etti: d&lg-.!ların tesirilc Ayakapıya kapı iskel ne getimuştir. 
rünüyoı'du. 1 - Sık sık mektup yaz. Bunu varını lar, bura.da demırlcmiş - Şile limanına bağlı 17 rüsum 

Ertesi sa.balı, 19 Son~inf ıh.mal etme. ler<lir. tonluk Beceren motörü mühimi 
1940, sabırsızhkln b klediğim - "'azacağım baba. Emin ol. Hava gazinin tasarrufla Halicte bulunan KaJknvan za- miktarda tuğla yüklii olduğu 
haberi bir arkadaş.un bana bil- t 21 ı geçtiği d tren idaresi mümkün delere ait ıete vapuru da dün- halde limanımıza gelirken Hny-
d rdi. Hemen konso oshaneye garda idi. Fakat 0 sırada ilk olacak mı? kil !':idd tli rüzgarda demirini daıpaşa açıklarında Liman !ş -
n ttim v gönüHüler Iistesıne ıs- çan çalıyordu. Hemen son defa tar mağ-a b;:ışlamış ve dalga - letmesinin 16 nurnarnh motöri-
mımı yazdırdım. Ruhum r.lhat olara v 1 c:ıtık ve trene bın- Beledi}e fen işl ri ltidürltigü lıırın tcsirile Cibalı lohisnrlar le çarpısmış Ye bu siddetli mü -
bulmustu artık: T m )ledi gün dım. Beş d .ika oonrn hardret ne: havagazı saıfi_·atının önüne i a esı fabrikası öntine yaslan _ sademe netict1sinde Beceren mo 
soma Drornnyn Sırkcciden ha • ediyorduk. Yavaş ya\•a.ş bızc gecec k mahiyette bır ihtira mı,;tır. törünün b. stn.r:ıfı tamrunen par

1 ~ ,.f't edecektik. O gün öğlenden d el · al · :cl · müra .tı olı:r;.uşwr. Yınc Haliçten Ko riı i ika - çalnnmı ı:ı, bu üni tehlike lro.rşı -

1 \•et ava g en sıra ::ı.r go en - uıutaka Tı"ca~• Müd" ;n.ıu··gu-·· sında v~ 1·' mahall;ne Y"'tİ0"ll biraz. sonra pasaportumu (filon mızd:.n kayboluyordu. İçım ra - w. n .. "\. ...... m ine gelmekte olan 8eyban üA "' -t-

ponas) teslim aldım ve 26-10- hat fakat heyecanlı idim. Al·aba mümeyyizlerinden Suat Keskin m .:i::-ü dün öğle üzeı i şiddetli Liman motor ti ~aıııfmdan kur -
40 ı beklemekten b ska işim bir daha onla.rı görebilecek mi) bir zamanlar tecrübe edilip de rüzgar kar.'ısında batmak teh - tanlmıŞt!r. 
)'Oktu. d ? mm·affak olunamıya.n havaga - lik~ine mat uz kalmış. motör bır Haliç vapuı lan bir aralık se-

26-X-940 akşam saat 21 ele lm · t zının muayyeu sa.:ı.tLrd verile- aralık borcloflan su alrunğa tın.<;- feı lerini tatil etmiş, Boğaziçi 
k O · Ertesı sah h erkenden hudu- bılm · h kk d b" k ...,, .... an ...... , purları Kr·recbumn, Sany--tr en hareket edece ti gün 1 esı · ın n ır aç .......... ı .... mı,.; ise de hadit'!cdt>n haberdar • .. .. ''" 

• · du !!eı:i.\•orduk . Yil'mı metre me- ..;ı. ı.~....: 1 d" k d" ,.,,,,,.,...11 ,..,.. ... "" Runı .... li ka•·agı~ na uc7roV!l1"f'1!a-bcnle ber:ı.bt'r elli sekiz göniillü " " 1ı.:~ ı. E ...... mut.-ı·ı <en 1 en ıne m~~ edılen .1ıntaka Liman Reisliği ··"' "' • ~- -.,-·- 1 

1 

saf ıle da.lgal nan . ur11. Vt> • - 1 kta ı·d· Tı'ha "t so gun·· j mıştır. Elen birliğinin şerefımize ver - k k ı.:...: ı· o ma 1• 1 Y~ n - kaptanlıg-ı derhal faaliyete ge--
lerı ha •ı ~ l u ı san ı uu.ı se ;ını- ı d · ·nd · b' uı b Bandırm .. seferı"nı· y"'pan Tı""k diğı ziyafette hnzır bulunuyor - . 1 ~ B er e-; ıcı e ıncc ır P u u - eerek hadise mahalline gönder- .. ... a 

. . Jaınak ı<:ın <;ırpınıyor amı. ı · 1 · · d ı· t"m du··n M., ...... ..,.....,ya a"tlmıF ;.,n de duk. Bu bir veda n~iısameı esı un n ve gene ıçı JŞ ı san ı dirri bir motörlc kazazede motö- GL~ .... _ .., ·ı ~ 
1. · d · · ı~u~ sonra Pityon'a ı:ardık. Tren oo· ""klü" -·· d bonıl geçe ...,. yolıına de" m cdemi"erek geri idı Hepimiz şen ık iç.ın e yıyıp d k" nd yu · gun e ve • ra 

1 
il Camıaltı öniine rekmeğe mu • • 

.. d rı ind ı{ ve ora a ı Ja aıma k k t rda uf k ...... ~. hır· do··nm·ı;..tu·r. T:-,..,., y lova J'e -wı eğleniyorduk. Bu arada .... r- k 1 • t -...:ı ld' k B" ce u u a ve U<IO>l:4, vaffak olmu~tur. ...., n""....., 
h · d h.. · t" kara o tında <.ayı '--uı 1 ır tahd"t al t" keşf"'-iştir · :_..;ı n· de '"'Ptlnmanııst .. lr. n. \'Utluk cep esın e urrıye ı - rnHt sonra da bizı almağa ~el ·n ı ı ? "l.lll . H:ıydarpa.şa ?ılendıreği u;UlUc ~.,. 

mizı mi.itlaf, a PderkE"n ölen bü- hu::.;usi bır trene bıni\'orduk. Son al-um olduğu ~re bwıdan bulurum Tttaş motöıii mül rlm ~ 1 
tiiıı Yunan n~h~rlerin ruhl:.ı.n - \-agonun üzerinde b.r mıtralyöz birka<; y e'"-el kömür tasar - miktarda cımento yüklü olduğu Vali gellvor 
mn istirahati icın otuz saniye - ver 'eşlitilmışti. Bu. hcı ihtima· nıfu için h \ağazırun muayyen halde Sirkeeı istikametind ge- J 
Hk üküt istedim. Bu dileğım le k rşı ba\-adan aeJeceJ olan .saatlerde verilmesi düşünülmüş lirken dalgalann tesirile su aı - Alikalı makamlarla temaslar 
hcrk('S tarafından memnuniyet- tehlıkeye karsı koyacaktı. ve bir müddet de bu usul tecrii- m ğ, başl mış ve sarfedilcn da bulunmak üzere Ankarnyal 
1<- l1rFplamlı ve yerine ı::ctıril - Merak ettim. onu idar. eden be edi!mi. ti. Fakat ana bonılar- bütün gayretlere rağmen kur - giden Valimizin bll sabah şeh -
dı. Ondan oı1ra birk harp sar dakı gazlan tama.men kesip sa - tulamıyarak batmış, kaptan ve rimize gelmesi muhtemeldir. 
kılan söyledik \'e ''birlik.. ten cavu.<ın sordum: ntlerdcn az miktarda da olsa tayfaJaı· eh ardan y ti..,..,, mav - B-1 - .J· ..,. fıtı·, H.e,veıı· - Sinıdiye kadar hic; bir hü- - .... ~.. .-1e4-11ye ı e ~ -ayııtdık. • - gazın sızmasına mani olmak bir na tarafından kurtanlnııstrr. 

CUirul maruz kaldınız mı? B tasrnıyor Siı keci gannda iki bin<M!n f, z türlü mümkün olmamıştı. a Liman i letmesine ait balık , 
lfl halli topl!Ulmı tı. Bunlaı bizi - H.ıvır. dedi. Orlar uraya az tazyikli havaga~_nı hnlk gene yüklü iki mavna Sar~ybumu a- Beyıwt Nahiye Mü-Oürlüğil 
ugurlamağa gelcnlf' .. di. Herk~ kad:ır hic gelmedıler. kullanıyor ve bu yuzden kaza - çıklannda babnış, içmde bulu- binasında bulunan Belediye Tef 
heyecan içinde her yolcunun f't - Hı bir ha\'a tehlikesı duy lar olmak ihtimali artıyorou. , • • - • • • -· • ·- tis Hey'eti yakında Fen Müdür-
rufında toplanmıştı. Ağiıyan k:-ı dunuz mu' Bunu giiz önünde tutnn alaka - 1 Jüğün<len boşnfo.n bi yıı nakle-
dı!l! .. a r-:ısUn.nıyoı-du: h r taraf Yalnız Al<>l:sandrupolis'te dar makamlaı· nihayet bu usu - Ankara Haber'erı· dilecektir. 1 
tan yüksek se ·Ier tavsiye ·c c 2'<1 ğa~) bir def çok yiik - lün k. ldırılmasına k rar vermiş \ Otomobil lcisti• i tevziatı 
tenbihler isitilivomu. .. -~en bırkac düşman tayyare- lerdi. • 

Bu hnlk kiit lesi icindP benim ı tu F kat hic bir şey yap İsmini yukarıya yazdığımız Memurlara ~m. Vilayette kurulacak Komis -
de aılem nrdı. Gann bir kÖb"f'· marlan ka\bo!duJuı . Bununla b<> vatand~ şimdi keşf tiği aletle 99aa yem tarafından yapılacak olan 
8 ·nde ~ekilmis vedalası ·ord11k. raber Drama. K \"ala 'ıiC Sercz- bu usulün ba anlabileccğini id- iŞÇi kanesl otomobil v kamyon lfu:ı!iğı te'li-
Aruıem tt•sf'llısi?. ·ığlıyordu fa .

1 
de sık sık hücumlar oluyor. dia et.m Jrtedir. Bu alet evlerde- ziatına önümüzdeki Pazaı1.esi 

irat arasırn c saret. gfnderiyor - (Devanı edecek) ki hav'8ga7.l saatlennin borula- verlllDIJ8Cell gününden itibaren bru "".ınaca.k • 
rma takıla.caktır. 1 indeki pul .Ankara, 20 (Yeni Sabah mu- tır. 
mu yyen tazyika göre ayadan- habhinden) _ Hükümetçe me- Muidekir pekmezciler 
mıştır. F'abrikadan ga% kesildi- mur ve müstehdemlcre yapıla- Şeker fiyatının yükselmesi Harbin önüm noktası 

Haber al lığımıza göre İnhi -
sarlar İdaresi mamulatın stan
dard'ze edilmesini temın mak -
sadıle sayısı mahdut olan har -
man, içim tt.rbarile yekdığerine 
benziyen bazı nevi sigaralaı1 1 
piyasadan k~ldırmağn karar veri 
mıştir. 

Öğrendığimize göre nevilef'i 
kaldırılacak siga.ralal' Samsun 
ınoo, 25 lik ve 100 fük t . -
goaralan, birinci kaim, en ıllıl, 

hanımeli, köylü ince, :tiryaki in
ce s gar lanle en ali ~ iı ün • 
cu koylü tütünleridir. 

Tatlı porsiyonları 40 
kuruşu geçmiyecek 

Belediye İktısat hidürlfiğü 
şeker fıyatlannı göz önünde tu 
tarak mahallebi ve tatlıcıların 
ruıcak işiediklen şekeı· tutarı 
fiyatı kadar ~ttrklan ma le
re 7.am yapmasını ka.bul etnlitı
tir. 

Buna gore berhangı bu mad
dede ne mıktar ker kullanı • 
lıyor ouwı tutan kadar bir 
fiyat farkı ilave cdilecektn·. An 
cak tathların porsiyonu lll' su -
ı etle ol uran olsun kırk kunı u 
gcçm ıyccektır. 

Şeker fıyatlannın artması yi.i 
zünden bu işte uğra anlar yeni 
yenı hile yollarına sapmaktcı -
dırlar. ~fesela bır fok lt' hall -
bıe;i pekmezden yaptık!, rı t~ t -
lıtarı sekerdcn yapılnu.5 gıbi f .z 
la fıy.ttla ı:ıatmaktadır. 

Bu· kısım şekercil,·ı· de sade 
lokum yaµımy rak bol fıstıklı 
ve fındıklı lokınnlar yaparak bu 
surc.t:k ekere nısb tle ucu:ı: o • 
lan bu m od"le• den i l ifnde yo
luı\a: gıtnıektedirlcr Yınl' seker 
cilcnn co;'ttmda tık.ide kerı h11-
lunm un~ladır. BunJ d sebl p 
bad~m şı·kennin kendiler ine da
ha ucuza gel Tı ~idir. 

Belediye İktısat Müdürlü~ü 

T ;arnıf zi l ·ni ytt 
tm ğ:ı uğr.l rke-ıı ı.o 

· ıelfftle de israft n ~iınııo 
ni-Li tav ·rn f':rl:ooek olurs:ıı. ifrao 
1a nlma'u · ı lr b• 
keJnnaınız İ:\ioo k:ı.\nu;ıla , ;uJt~ 
mrllıumlar "ve \"alllıs bel ılmlf 
lmid ferle ilrili. oıım.a ••. 

R i dair tin hirindNl t 
hnıp .) nyı!an bir haberde r stl~ 
dığnnız rns~ ont.>1 'e ı,ooııdi~• 
lrerhn orlrı MI fr.ı.ft.o;;ebm f, isi•· 
~onu.. Rft.,) • 1 (ru ioı:ı 1) k· 
fi, nıaJ.ul - fr <'ft• '. ;..r r 
t nmmr~ıl:' ,..,or~ - ' \~,. J • 

nusı:ıa ~t·lt>.:ı bir ı:.ıfattır l.i tlJll· 
de tcc.nibı'ni.ı nmluUif rudJııı· 
mn olarak k Ibr.ı1 t. · ır: 
fü.ts\ o.:ıeJ sul, pin , 1 ~i
hl. l' •.ıt. r.s\ oael J,f'lim"-"i ı ·il 
hı~ ip'filzale İ:lüşt~·, ı-.ufo ıh: 
1L~t :'.lıl .ısıdır. An ~ıltJ or li• 
ra.s) onel kf.'l.mcsiru ""':;~ ri nıık: 
tnrchl nuu i.süh Aık \e :ı ı:-nrı 
ı;a~ret ~f"d rek ea i)i l.<eılt· 
) ı ub ı . h ...! fi.ıj «iidr..J i, tı ı
li ff'Sluf:itlıL..:lm ıa usuın•· d • 
nıek o!a ı ra'>\m:afrı.as on ltt··ı-

w ·.ı ı ınu~tam ola 
0

k ı .. ·1 

ke' 1.nt..LCC kuna.:ııvOJ'uz. n:ılı· 
seitiğhni:t. 1 1 r : •kı · !"- r\ • t 
ku~ .ıuki.ınn ızdan rn~)'.; ·l t·~ 
saslar c.Jalıil.inde .fa~ dalamııak 
<·mı-ı14"..Z;ıtie - nık~rıki bsr ite 
J!Jrt• - ı:usyo~lb.as)on ile aıı
eık ı~'k D'mk bir :.ıaı, ta._.:;ıt \" 
\ur PlHh•hilet.'t'~i İl·~. huntl 
0 st•rwt k1ı)ııaklanmnlk..ı mu· 
u ar..ip ~kili!e fa) da la • ınk ., .. ıı
ret;ııdt· n.rı l.auıamız l;i7..ı dır. 

Koordi e kelimesi.w gelin ,..; 
l r uus:2ca okl~u zchal.ını \ ert·~• 
bu kdi.ıte)i l"ra::ı.~u. dilint· oı: ! 
e OOW) iz; 7.U-.ı. hu Uil~.ı raınrrı 
bö~ h· İur kelime ~aı• ~ bt" .• i ıh 
izııı "M"tneoi. Bunun. koordio·: · 
)O ı kC'lill~İ dül -a ıup f:ıitı.ı· 
ıtW7. im t.ar.ı1mJ:ı.:.ı koordıı ı 
{("()Qr,loıu:~) Ju·lırıı .. ,.; e ;;i,,tli· 
ri ırnis :wayıp lur kıhli oidut!;tı ıı
':'lk.i. ,a da, )aı.&k f • Ja:.ılu, :1 
de c (.,'!• yıuıh~tır. ('ibtni ( ooor fı-
u:ı.1.n.1) ke-llm<':>İ t'. or-do~. ı· 
ıa~ ıudrul .)apılma biF im ol ı1 
i,..m, nmtulü d t- (cı, rclı.11 ~) ı. 

kontı·olorlcrı : bu hılebazlıkla -
rm cia önilnc gt:eınE>k ı in ş d -
d li kontrollc r ya~klanhr. 

Yalnız nekn ez ilt:> yapılan tııt 
lılarııı ıor if~ı nıevc11t o!m ı -
ğma 'Öre pt> l l:'7..! C 11 1 t .J ' l 

bu cım, ta t t .. nn kac·,t satı ma
sı 13.zım gel.diğiıun te-sbıt dil -

M' 113) ~ c· hir t~il rı, .hla. A" •" 
r l1n.t•• ıJt• yakuıd, O t> UZ ct I 

n.Lik.ı.:.ı ı k .Jitr wnıl \. rsa h•lfl • 

m J5.zımdu . 

---..------
Besim ve lotogral 

sergisi 
Bcşikr.ış H~lkl'vınucn: 

ı ..:.ı ıı.h - lu !l iicu ı · 
d;ı.I,;, U7.U\:lathl tt !, .L.ı:l0o:sat ıı;:. • 
r .ıüa her-nhN"<·f> :.ıu • dl:.n ı 

ğı zaman azalan gazın tazyikıl cak olan ekmek ve ekmeklik hu- yüziinden ba.'?lıyan pek"lDez ihti
de nzalacnğı için. dikine duran ibubat hakkınclaki talımatna.m\! k a r vak'aları gittikı; ~oğalmak 
bu pul hemen döniip kapanacak hükümlenne göre, bund:ın böy- tadır. Perakende olarak yliz ku-

(Baştarafı 1 incide) ln hatlarda istihdam olunma.k ve bu suretle az da olsa gazın ıe memur ve müstahdemlere a- n.ışa satmaları icap eden pe.k - dıı ' r~,indc E\• mızde 1.1.942 
01.~usunu. bu~u .. nku·· • - ı.ı·ı.;yle bir üzere ti.sem bölükleri da.hi teş- sızma.sına meydan vcr.ilmiyecek - .. k ~~r veıı1miyecek · d h f ı f" t, · sat:rn 

" ., L4J,.U • tir. Tekrar c>u.,, ver.ildigwi zaman glr ışcı ·ar.~ . • mezı a a aza ıya ..... 
yıldırım Jıarl>ı neti esinde ayrı kil ettik. Bu hazin bir bahistir. "- 00.,.u~ kadar verilmış olıınlar altı tane pekmez sa•tcı ı diin 
avn ·mha ettikten sonr-.ı. müs- Her rutbecle z.abıtankı. yaptığım bu pul gene tazyiki yukarı doğ danbüyüklere mahsus karne e yakalanar.ık adliyeye erilm:ış -
t.-ihkem Roma sehrine taarruz müzakerelerde memleket dahi- ı?'U dönecek ve bu suretle gazın el Eiştin1ecekt.ir. lerdir. 
l·çı·n bu ""'hr" c· annda tevak- !inden ge ordu içinde intı- ceıeyanına i.mkin verecektir. ta in O · t 1 h kk d 

-r-· Ü Eg-er bu k....Hf; tecrübeleroe Adllve ' ve erıız mo or arı a ın a kuf etmişti. Takviye kmvetleı ı - şar etmekte bulunan yorgunluk: ~ J 1 
ni beklemek \" aynı zam.anda v memnunıyetsizliklcr daır de muvaffak Olursa havagazı - aakfllerl bir karar 
~ gecırmt: • ~ t yordu. Bu u- mahim şikiyetl ri tekrar işjt- nın muayyen saatiertle verilme • falüm olduğu üzere şimdiye 
retl yıne bu~fu h.'ii tabiriyle o- tim .•.. l mart ynhut 19 mart si imkan dahiline girmiş olaca.k Ankara, 20 (Yenı Sabah mu- kadar dahili deniz nakliyatı dc-
tob:1~u·· k""ır...ıı Ye bir daha u - 91 de b.: nba topu bölüğüne ve bu suretle kömür taaa.mıfu hab!rinden) - Adliy" Vekilcti n iz nakliyat komisv_ onu tardın 
~ ...... '"

1 

da mümkün olacaktır. 200 k- ~- r ıs· mı· ilıti:va. eden bir dan ı"da-. edı"lr·y<>rdıı. Haber al-tık Rom yı alam dı. Senelere~ mensup olan iki neft:r düşmıuıa i&Ua .... 

ür n bu har:bin onun:ı doğru 1trar etti! r." y eniköy nüla.. memuru tayin ve nakil ~i .?azırla- dığımıza göre bu defa 600 to -
ise. Roma ordulnn Afrikn.:ıın Şl· ( 'e sayfa 103 ten)= Ehemmi- mıştır. Bu lL<;te ıle ezc~mle 70 naja kadar olan gemilerin tla.hi-
maliııe çıkarak zam ola ve ta<.r yeti fevkalade olan bir hakikRt bnaet etti lira maaşlı ~ 8;_8l~ye_ ceza li nakliyatta. serbest calu,mara-
ruzlarla harp kudreti zayıflc- vardır ki Amer'ikadan Se\·kedi- Vazı!ei ~murlyetinl ihnıal 5uçun hikımliğine Mardin hft.kımı Ha.y rına m üsaade edilmiştiı'. Y'a.lnız 
.mı.Q olan Anibalin ordularına len kuvvei harbiyenin, harbin dan dolayı bir müddet eHel Beykoz rullah. Kahta lıa:kimliğine Gedil bunlar de\·lete ait gösteri len va~ 
taarruz ederek kendi ntanınrla C-"reyanına nasıl bir tesir bah- kazası tclııre Hey'etince hakkında ceza hikiın'ı Niyazi, Sinoba ls- zifcleri ya.pmağa ınecbur tutul-
oou mağlup ettileı. şe~ !emiş bulunduğunu c;ok ala Yerilen luzumu muhakeme kararile tan bul nshye ıi?:alarınd:ın Os- muştur. 

Tepol on, Beyhude yere Va- tenvi reci r. bte bu \.'eçhlle A- Aslıye Dôrdüncü Ceza Mahkemesine ma Nuri. İstanbul hye müd- Diğer taraftan badema 600 
teı loda bazı generallerinin ve merrka talli harbi tayin eden verilip muh:ıkemeıoine muhtelıf za- ·deiumumiliğinc ikinci ınıf ad- tondan yuk:an gemiler Deniz' 

\ ıırdcL>:;lrı la rıud.l'ı scrg ye ı:e

a unın 

memur! 
lmcit' k ı 

afloır 20 12. 
.ıO.l.l . l!H.2 

Fakir mustki sanatkarları 

rıg_ 

ltos~ oı:alaao..) o •, 
zas) un, koor.i;(;lı ... ) on ;:. · i lı ·~· 
\dk ı m lanna t lh 11 \lf' t"JI' 

i!-1~.ıui' oldu~uz ı. ı mt>h>rİ 
hususi ' PJi u re8Ulı ya:.ul ıronucla 
t!ı• l i:~ g iizcl ·rµiı:J;.ı .. ~ mıı~· 
muı-a lıntl'.c nt- "sı· o:ıu. b· 0 ı · 
mf'ı; kelioıelı!.rlf•, L.-~ır . .a ifat>.r.' ı· 
~'il hşırsak mürı•.k!t~..fı:u \:e t..:.:ı· 
dııı ıw·k tt>t buıl olın:.ui11~ı hu •' 
\ l fth• ta.arrııf fit.rint- r:a~ e.tl .. ı ~ 
hjlum7.ı ~östcı nri.'i olıc .u.. 

. 'Hl H~ ı 

zabitlerinin hasım tarafına geç- bir hükumet sıramna geçı:Wş bu- m nl:ırda ~ obn Yeniköy :n.:ı- liy müfetLsi :Mazhar •. Kayse;ı Nakliyat Komisyonu tarafından 
tığinden v bazı genorallerinlıı lundu. Tarafeyn kuvvetleri a- hiye:ıı nutus memuru Rifat Gün~-şın müddeiumumiliğ'm.e Gillnar ha- idare edilecektir. Jngiliz ce dersleri 
kendilerin<ien beklenen kudreti ra.CJındaki müvazene a1eyhımı7.e son muhakemesi ncücesindc suçu sal kimi A vnı Dcmır, Gümüşhane Ecnebi limanlara ~idecek Besılrt.as Halke"l ";:ıden. 
gil teremroiklerindcn sıkayet e- olarak mühmı tebcddüle uğr.ı.- bıt olmoıdığınd n mCZAür mahkeme- sulh hakimlığinc Salihli hiıkimi Her sene oldoğn g bi E\'ın ·• 
d . 

1
e nihayet İngiliz ordusu- mŞı. Muv lit eden Amerik cc hakkındd beraet knr.ırı verilmiş- İlyas nakil ve tayin odilm.işler- vapurlar de bu ene de baf"'ı..ad 2 gt I· 

na balı n a k dar ta- kıta.atının çoğalması nisbetinde tir. dir. Maii'ım olduğu üzere Ecnebi mak üzere ı 12 1942 tn n-
uz atugı halde, bu ordunun bu fa.rk müsait bir derece- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!"~~~"""!'!!!!!!!!!!!!!!111"~~~~-~~~~~~"'!!!!!~!!!!!!!!!~~ Jimanlara gidecek gemıler im- den itibaren ınglli.zce kııı l 1 ı 

kıtmandanı askeri cehaletinden ve vanyordu. nice mesafeler kat 'mdan sonra vam ederdi. diye kadar rastgele tayin olu -ı açıl:ıca.ktır. 
d lavı . nc'at edilmesi mlimkün Ve nihayet Ağustos 918 gü- Roma civan gelerek Uç Roma. .Mısn da İııgilız ordusu k~rşı- nuyordu. Armatörler Birliği bu Derslere sı: lı ve perı-«' rrı :>•' 
ol n.\.W bu- mevZl s plaıım nü için $1 aatırları okuyoruz; oı'dusuou yendiği halde, bu sında Alman ordusunun ugm- ııun iiııünc gN;mek Ü7.erc teşcb-ı gitnlerı. sant 16 dan l9 knd •ı 
ol lu u ic;.c k.ı~ im.kan bu- "8 Ağustos bu harbin tarihin- harbin son senesinde, deniz aşı- dığı bozguna yakın vaziyet iki biiste bulunınıışlar ve ecnebi su d~vam edilec kti'r. Bu dt>rı• ı· 
la.mamı.cı ul:ması, muvaff kıyeıJ- d Alruan orduswıun kara günü- rı gelen hasma .karşı kendi va- sene ewcl olsayd ı, lıasını ne ka- Jara gidecek gemılerin bir Jiste-j ingrfizee öğretmen Bay Heynı·r 
n .tmin cttiğıru y· tın ya.kılarak dür. Hayatımda bundan daha tadında niçin mağlup oldu ı'.;ru dar tefevvuk olursa olswı, sini hazırl amışlardır. J.ı~te Mü· tarafından \•eril•cektir. 
anıa.tıı '\ e nihayet bu harpte b..."'<lbaht olııra.k yru ndığım gün- anla.~ılır. (Tobı kta) kalırdı. nakalat Yekfıleti tarafıııdan tas d Derslere dev.anı etmek 1c;t1rn 
üre bütün tal"hsizliklerin ler ..... Artık her şeyden evvel Napoleoıı'un Vat"no'da ye- Senelerc.e süren bir taarruz dik olunduğundan badema ne yurtda .. lmin lise ve orta o ıl 
çfikrniıs 01du!hlnu öyle!". 

1 
müdafaa çaresini düşünmek rınden koparamadığı tngniz or- harbinin yıpratıcı neticeıenni bi limanıara gidecek gem:ıer bu f A k lik • l · f taı ·bcıCl":nrn persembe ''<' Jl 

" ındı 914 harbınin on 91S mecbuıiy tind~ kalan b um~n du.su, on sene evvel karşısında başkurnandanla', kütle aynı va- lis teye göre hareket cdr<!<'kler- ___ s __ e_r _ ___ ıı __ e_r_ı_ dan ma da her gün ı:;:ıat ı 
Si nesine ait Lodoodrofun batı- danlık. ... 8 Ağustos, saba'h~e) bulı.uımuş olsaydı, bu orduyu ~l~kecnddıiRuş·enrcmef,ez.m:::~~.~ıuı~ dir. k b I h kk 

1 

DA VE T ' 19 u ka.rla1 Ev·im.ız küt" 
rntındaıı ter"CP~ (3 üncü cilt) Bu m ı n t a k a d a u u- verin d;bioo nuhla.mnış olsa çı- u.u:ı A ak a 

1 
ar a ın•·a memurluğuna mlirara· ti 

Ok ıvaıım .. --, nan fır k a. 1 a r.ı m ı z tam
1
da- karıp atardı. Diimnnna teslim m mleketinm mcnnfii bakımın- Y ... yıtln-nı Vftp•

1
- alan ilıtu 

.__ b kin b" k Em~nönü As. Şubcsınden: ,..,, .,~ ·wı uı R d kıtaat Çok "'1pran men bozuldu ve dili;ımnn tan a- olan .zabitleri, iktida.mzlık göl)· dan '!Ster i kıtaat ır ma e ı r arar 
mnm a ., - -ı. • A a;j d:;ı. adla 1 y. zılı sub ylnnn _n_u_r_. __________ _ ... _.,_,_ k ta.at n fırka karargihlarunızı konlU' teren kumandanları ve nihayet !!ili: kullaıı.ılara.k her yen zap- Son günlerde moda halini a-

m tı. Artık 0
• 

914 dekı ·ı .· _ lannda tm:lılar. ( loröy) de bütün bu talihsizliklerin hiç biri tet.c,in. Onun bu duygulan ile ö- lan altı lüzumundan fazla kalın ;!:1~~ ~~~~1:ı~n1:.~ e acele ml - r 
d ildı . .Mırvn,:zaf zabıtanın yuz henüz kalıramanane müdafaa e- olın--..:ı·. Bütün bunlara .. ~. füme scvkedilen kütlenin duy- ay,akkaplarla, dökme mantar • w 
de se~n la doksanı telef ol- ~ .,.,,.,...t> f k d Mehmet Fe\'Zİ O,.:. Abdurr thıın. 

'· den kıtaa.tıınız yerleriııd n ko- cesaret ve diSi:pline model olan gulan arasında çok er var ır. dan maiffi'ul ayakkabı fıya.tıa.rı 
mu. tu. lht yatlarunızı~ azahna- pa.nldılal·. tlikemm.elon muha- Fransız orduswıun yani kiitli!- Kutleyi ölüme götüren disiplin- yükselmiştır. Dcnlı Alb, 330, Mehmcı Alı Ou. Sıı - K~ım 14 Gf" T S25 AJ l l 
sından dol_ayı fabrıkn.lara son rebe kabiliyet.ini h~z 6-7 Alman nin harpten bıkmasiyle, harp dir. Fakat bu d'ispline malik O• T"caret Odası bu lüzumsuz i- mı, Deniz Yz.l>. 1352, tbrahiın o~ A- ----· 
~ re -~e Ja.z.ını ol:ruyantefradın fırkası tamam.iyi erimişti ... Va- kudretini kay.bclmesidi, hiç şüp- lan zabit ve muallim efrat mü- malatın durdurulması )nurusun- ll j:ın. Tim. S2~-b-4B, Maksut Og. 1361 ıa l 5llll talep cttını..... te bu- .. .J, f -'-'~..:ıc ___ ,..:....~ı· tem di t h 1 de en· Ceznir Diş. Tbb. Tı1m. 37075, Ali Rı-"lk d Ç.. 1--1- zıyçı.. evıl\~ vt~ıı.ııw •••• h"' yokkı" harbin bütün m""akını a nnITUZ nrp rın - da " ·yakabıcıla:r C"'miyetiııe g •11.erde bana ı e:14. o w.~ Alman ordusunda vukuu mwn·· "" ~:11 k taı· .ı-ı. "'" zıı O!. tsman Fehmi Di,. Tbb. TgıP . ZCLK.ADE tl d efk- vüklenen ve ölen kütle Napoloo- ımesjyle ekseriyeti artı nn, müracaat edecektir. ~~=~ o\~ anhart:1 kün. zaıuı~ediğbn hadisfafa İıwı kendisi için çırpındığı duy- tel'biycsi az olan genç zaıbit ve Satı.~ı serbest mallar ~o.9~~~f~:n D~~:;ı ~: 

. . · t· ttiği dam muttali oldum. .. Bazı e rat gularla alakadar değild'i efrattan müre.kke pkıtaat Lu- > 
b zginlik asaz:ı:ıun ın ışar e münferit düşman süvarilerine Bugünkü harpte iiç aydan'ben dondorfuiı. yukarda anlattığı Yerli Mnllar }.{ilesscsesi bir 8, 330-&, Deldr Oğ, Alı Gant 3. 8. Mı •----
t r tekrar ifade olundu ... Ba- dehalet etmiş, bazı miifrezeler (Stal:.ngrrıdı) 7.<ı.ptedemiyen Al- t.abloyu doğurur. Nitekim bu Re- kısım ithal nıallannın serbest r.ıka Yok., :Abdullah Of t .;;n 6· s . 

ların. ~L1S) ovasında ta- dı.işma.n tanklıı.nna te Jim ol· man ordus u eğf'r J910 da. yani f erki Mısır ve Llbya harbinrlc satışma dünden itibaren baş • ~ MfiL Yok. Ali O~. S:ıbr G. s. 
z h .v s:.Il;1. ~rahaten lm!: mll§lar. Birçok yerlerd zabita- iki sene evvel. olsaydı 45 günde İtalyan kıtaatında aynı manza- lan ıştır. Bwıun için Bahçekapı Ab. Mu,. 22, Mnrkir Ol?. N rt 8· s. 
kl n _ goriiluyordu. Bu, bizı nın hiç bir nüfuzu kal mı ve (Majinoyu) deg·ı, butün Fı an· ra görülmü."<tilr. HarCJm uza- ' Beyoğlu mağaznlarınctı. bi • Tüfclı:ı;t '-l 328, Ilurşit O~. Hu 

sevkcttı... Muhare- """'"'"'ıum sUrükl·· en.mi t t -· mnsı"yJ•-. b.a.kıye kalan e ki mu- ı er Beyan şefligı-· ihdas olun • t; Tilf,.,. 4-322 Alı O S lmak iç.ın hapse git;.. ..,..._J_ sayı zap c t 1 g"? • ... d ıiti t Ol: E 
• yle cephede bi~k - S - dm) şimar d ı d harıp yılgın Tam n ş ve bu fükler dun en 

kud ı tru rin arkasına mt!.I , illllale vey.a b s rce ta zl r!ı bnren va e tine başl ~ P ol~dıı. O ~u ~tıı lan o u' ıı ~onra 1 - d (So>~' Sa. ı Su. 8 de) dır. 
ılcı. gittik ki, en Herde- Anibatin, Afrilaı.ıım ~ tinden cenuba dogru taarruzun::ı e- ., 

c 

TAKViM 

11 

21 13 8 

y •• 

2ci. T es. 2 incı t~ 
' 8 2 19 



lkincı~ JMZ 

( Öf.NiZCİLİK BAf. İSLE f' 
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Yazan: A. Cemalettin Saraçoğlu 

Turkçeyc "İnci limanı ' diye lan" harbı, her ıkı t raf için. de 
eb ecehım "Pe rl Har- bir izzeti nefs m el si olmak-

bour' baskını ıle an ıı.ın gafıl tan ziyade B l ··Amerika ile j 
vl m Ameı k n d n nma ı Avustraly.ı. aıarındak müııaka

bu , k ıbul et•.1ez gafletıııın ce- le b:ık1mı::ıdan pek ehemmiyetli ' 
ıa.ınnı birkaC' '3affı h rp gemı:.ı, bir nokta olan bu adal"lt ı Ame· 
ılti üç kruvazoı ve d stı over rıkalılarm mutlaka elleriıırle bu
kayıbı sureti~ le ç"'ktıkteıı ·ve lunduı mıya k.ı.raı venııtli olma
"Mercan d1.:n zı" ve .. Cava su- tarından dolayı lır kı slırup g t-
ları" deniz harpler'ınden el icn- rnektedir. l 
beden dersi dıktan sonra ken- J p n tcbl lerıud ki müba-
ıli.ıi loplıyarak nihayet Japon- 18.ğaları bıı tara bu·akacak o-
l F<t birbirini takip eden ağır lursak Amer k sılahendazla-
darbelcr şe.klınde üstünliiğ ünü r1!1ın kara} ::ı çıkarıldııdan nok
Ya\ aş yavaş k bul ettırmek yo- talardı.ı. tulunm tt.ı. devam <?t
i· la girmJş bulunuyor. tiklerine ve Jap nların da kıs-

Vakuı. bu ikinci dünya har-J men itJ:raf ettıkl+ı'l son kayıp- ı 
bınde gerek Japonlar, gerekse lara yeu den b tan vab.tdı haı p
\ınerikalılaı· "kayıpları d•h· lcrın ıla\:csı lazun geldiğine gô
ruancıan müwkun mertebe gı:lle· re Pasifığin bu kesinıınde Ja-1 
nenin büyük fay<lnlaı l mm" ponlann ıisltinlüği.ı Aınl'rıkalt
~ece~ini closta. du~man,l ısb t lara kaplırmı olm ılarım kabul t 
etmek istiyorlarmış gıbı pek icabediyor. ! 
ltı.Ü.balü.ğalı tebliğler ne.,,c:;retmek- Japon tebliglerı bugtlne im
le beı aber alomon a ... lala.n :m· dar o kadar çok diışman tayya
ia.rnun sahne teskıl ett:l;'?i sun re gemıst batıl'dı ki buntan hn
"aı ınşmalarda Jnponlarnı a::.,ır kı'kat olnrak kabule imkan yok
'larbeler yemeğe ba~lanrn; ol- tur. Hatta J ponlann v.erdikkrl 
iuklan artık kendı zemmi ıtir f rak:ımların Amcn • .. !:.!arın m .. -
lariyle de s. b t olmuştur. lik oldukları t.ty:, ru e gemısmın 

Japan bahriyesinin gcrcektcn sayımnd .. n bil fa olduğurm 
'llakdire değeı: atılgnnlı~ı ~c fc- bir Amenk n amnalı ~enler
:lakarlığı zatım malümdur. D.ı.- de go. etecilere gülerek anlst
ha (Çin. Japon) deniz hatbınde mıştı. 

şlıyan modem, Japon deniz Öz ka~1plannı saklayıp dtiş-
lt5ttin1Uğü (Ru • JaponJ har- mam miimkiin olduğu kadar 
hJıde en pa.rl,tk kahramanlık fazla kayıpta göstermek mo
iestanlaıııu yaz ıktan soma denı harpJerın başlıca propa
Y~ıi cihan haı binm bahlndıı gandn u ullermden bir'idir. Da-
P~l Hati>our" baskını. ln~i- ha gcGen (Rus - J.lpon) harbin-

1 hı.le.re son sistem iki hat gemı- de Japonların altJ saffı harp 
tetfai kaybettiren · ingapur zırhlısından ilci 'i, ''Hat.su&' .. ile 
ulan hücuma. Cı.19 .ı, de- "Yaşnna'' zırhlıları daha harbin 

n z muharebesi \'C crcan a- b"dayetinde toı pıle çarp rak bat 
rı cengı rle o atılgan \•e nı•i· mı ıar, likın .Japoninr bu iki 

u.ıb:s ruhla.tın hır 7- ~ı.un zırhlının kav1bıı•ı har-bi.'1. sonu
ıJ ' .silmem oldııç; uım kfu- na kadar g)zlemege mm affak 

l ta taı:;dik et ırnı1e c b olmu Iarrlı. Lakın düşmana ou 1 

. ..>k ağ r bk. muya l ı}an - kadaı fazla hayalı zayiat \•er·· 
.. ı .ka,1 met.ervel ve teknıgı ıı dirmek aı c::ık bu hıtrpre görii.-
z cı üstiınluhu kar ı ında ya- len b r ~urabettır. 1 

ya\ aş g<'r<lcmc,;t ba la 1• A:nıeı ıkalllar v.e Müttefikleri 
\; h da kabul etmek lazım gen- İngilizler Avustralyayı her ne 
\" r. 

paha!iln:ı olul'sa olsun muhaf.ı-
• ''iz karilerime yine l.ıu ~u

lu .uda bilmı.lııaseb aız t· 
· ı l ın ki denizde bil'"'l'.: . fe;rne 

Ve tekniğe daya11an üstüııliik L· 

kıllaıı durduran k tln.ım. nca 
fkdakiırlıklar karsısında b1r ı· 
ıma dcvr geçirseler b le c>ı-

~ec bol m. lzemcnin ve ~C'n ıs 
~ iibenin b .,ışln~lığ'ı tı ·uu1ltl
k dayanar· ~, yıt mnlr;en ve 
lta.Yana.n liyakatı ergec yen"cek
~l"tlir. L te Rus . J pon ı hır-
bındek" Ruslann beeeriksiz f' •

\ üstünlü· üu hiç bır ba l;ımda:ı 
. . emiycn Amerikrm üstünlü
(U yukarıda saydığımız acı tec
l'libe.k>rd ı ını-.ı hasmına b::rbi
t" aıdınca öldürücü darbeler ııı
tl:iı ıneıı n 11.ık yolunu tutmu:ş 
b\tlu:ıuyor. 
''!OL . 

1 
~~·· MuhMrel)e}eri ·~dk? 

k. İkı aya yakın hır müdd 1 ten·' 
ut•ıı df'vnın eden ••. alomon ada-

m~n aznı\.Jttikle.ı r ,. bu iLlıaı · 
la y.ine her<;ibadnzy.1d ·aıomon 
adalarıııa sı.ıhıp olmak gayesin ı 
güttükleri kin Ja.ponlaı da bu 
sulardu.n düşmanlarnı uzaklaş-, 
tırm k istenıı;.:ktc devanı ett1kle
ri takdirde Salomoıı rui:ıları su· 
lanrun daha bircok den.iz lıaı n· 
ler n salu1e olaca•"ı ve bu su
ların belkı de Japon dcııiz km·- 1 

vctlerının meuırı hnlıııe gelece
ği tahmın ec1ilobilfr. 

Am.eıikalıla.ruı te. bbüsü ele 
almalarmın başlıca ebep ve 
hikmeti, hcle ilk baskınlar rlev
rcsindeki ağır kayıplar nazarı 
dikltate ahnu·s:ı, yen~ vahidi 
ha.rı>lerin nihayet yavaş yay:ıv.ş 
ve b.rer- bir{'r hizmete girntu? ol
ma! ında v~ bu sure Ameri
kan iisttinlüğiiniın bü bütiin te-

1 barüz etmi- olmasınd. aramalı-

. :rAttAKi.I 

z 
- Baf tar;ıfı 1 incıdc -

Jerinin vaz taarru .... wmn akrune
te mnhkCım kalışının son safha-

1 smı gostermektedir. Bunun, Kı
zılordunun karsı taarruz hare -' 
ketinin başlangicı olmak ihtı •

1 
malı de vardır. 

Bütün Kaftas ccph !erinde. 
Almanlaı ın dııniunılrnus olduk-! 
!arı ve RuslarJn bır çok yerler
de taarruz ettikl('rİ, bir müd •

1

! 
detten beri bıliniyorsa da, he • 
nüz tafsilat elde. edilememi. Lir. 

Sona cnnış olan harekatın öl 
1 qüsi.i. Almanlaııu her ne pııhrı- 1 

sına olursa ol. un. ku~ gelmeden 1 
önce Ordz.honikıt.ze'yı i gal et • 
mck istediklerıni gü:::;ı~ı'lneklc -
dır. 

Rusların kazandıkları bu ga
libıyet Almanların, bu bölgede 
büyük taarruzlara giı işmeleri -
ne mani olmaktadır. Ol"dzhoni- 1 
kidze"nin i.~ga.li, Almanların e · 
linf' mükemmel kış kuargahlan 
ve Bakfıya ha.kim tepelerde. ilk 
baha1 taarru:r.u ı in ideal bir üs 
verecekti. 

Alm1ln za,-i~t• ı 
Moskova, 20 (A.A.) - Al

manların Ordonokizdekı mağliı· 
biyetleri hakkında.. Sovyet ha
berler bürosunun hususi hir teb
liği aşağıdaki miitemmim mallı·! 
ma tJ ver.mektediı : 

Almanlar muharebe. meyda
nında 5 bin kadar ölü bır.akmış
laı du·. Bu yoni mağJCıbıyet, Al
manların Mozdokta Grozni pet
rol sahasının mıidafaalaoru çe
v:irıneğe teşebbilı; ederken. 11ğ
rndıklan mağlfıbiyeti takip et
mektcôir. Almanlar. Moz<.lokta 

da ağır' k::ıyıplar \'ererek geri çe
kamek zorunda kalrnıı:;Jard1r. 
Sovyet kuvvet lel'i tıu·a.fın<lan Ple 
g- c.;irile-n. Alman harp malzeme
si asında 110 tank. 6 zırhlı o
tomohıl, 70 top. 95 havan topu, 
84 makineli tiifek, 183 moto
siklt!t. W50 kamyon vardır. 

yız. I3cheri (35.000> tonlu'{ 
•·south Dakota'" sınıfı altı hat 
gemisln<.len kaçının hızmete 
girmiş olduğunu hcnliz kntiyetic 
bilmiyorsak da Amerikan deniz 
tezgahlarııun nı.şaat müclcletl • 

rini azaltmak hususundaki akıI- 1 laı a hayretler· veren gayret ve 
hımmetleırı gözônünd tutula
cak olursa bu hummalı faaliyet 
neticesinde yalnız ( 35.000 ı ton
luklann değil "Wisconsm"' sınıfı 
( 4!l.OOO ı tunluk dört gemiden 
bir kaçının bile mzmetc haxır 
hale gclm;~ veynhut gelmek u-
7,ere bulunduklarmn sıtl}Jtlam'lk 
icabcder. 

Amerikan askerinin hususiyetleri 

G eçeı.!erde bir Macar muharriri, Ameri
kan askeri ve ordus:ı hakkında dikkate 
değ m~cdelerini neşretmişt.iı. Ay-

murlarından, berbere • .kütiiphııne memuruna ka
dar hemen hemen bütün hizmetlerde kadınlar 
çalıE-.maktndır. 

nı rnuh. rı ir Habeş harbinde ltalya.n askerlerini. 
Ve lspanyıı da.hıli harbinde İspanyol, Fransız, 
Ab,aı, asker \e gönüllülerini, nihayet bu lıarp· 
le Alma.n, lugiliz ve Rus askerlerini çok ynkm· 
lan gören \ t: tanıyan bir zat olduğu ·icin bu mü-
~lı~d :;,; hususi bir alaka uyandırmış bulun
l:l"taktad1r. Muharn gore .Amerikan askeri ve 
0l'dusu, diirıyanın hiç bir miUetinlrine benzemez. 
Onıaı dan ynldığı ba lıca. noktalar şunlarchr : 
it Evve!ı. Amerikalı! r içın sivil hayatla aa-
~t ı haya.t arasında hıç bir- farlc yoktur. Üni

foınıalı ,.t' ·ah.ut lınifonnasız dolasmak ara m
clakı fark. onlarca sadece kostüm farlodır. 

Amerikan eri, a keriikte itaatin liizu-

Mucize yapan adam 

A m nkada bu ısiın, nıeRhur gemi inşaat
çısı Henry .Kaise:r'e takılmıştır . .Aı:nerika 
hükumeti hesabma günde bir gemi yap-

makta olaıı Kaiseı. bütüu hayatı müddetince, 
daima yapılamıyacak gibi görünen işleri haki· 
kat sahasıııa cıka:rmakla tau:ırumstır. Ezcümle 
evveke altı güİıde çjmento yükle' en gcnıiler, 
Kniser'in bir buluşu neticesinde bu :işi bir sün
de apmağa baçlamıslardıı. 

.Kaiseır. çiınenlonun cuvallarla yüklenişini 
c;ok yaYaş ve iptidai bulmus ve ta~bik ettiği bir 
usulle bu müddeti bir güne mdıım ştir. Bu m:ul 
çımentoyıı kuv• etli vantilat.öd riu işlediği bo
rular vasıta "le gemiye. doldw.mnkta.ıı ibarettır. 

Bir çift aykkabıya bi~ ameliyat 

Berlin avalden e n n ğil 
Roma, 20 (Rauyo) - Popolo len kararlanu a,nı akı:xım Lon

d'ttalıa gaZRt ı Grn<'ral Wey- lirada haber alınm na hayret 
g- d ın te\ > · edderck Alm!tn- edilmclrtcdlr. 
,. ~a gotürulınu$ oldugunu yaz- Bunun oni.mc m k ıcm, 
maktadıı. Dcat, hükumetin \ eh.} 'den Pa-

ı;Ea SABAHI 
1 

lstanbulun artan nufusu -. -

Afmn. !ar f~, tl~n l6muaıı r e tasırunasını tekl etmişti1. 
IJ.c-u Bu tedbır, iajcrı dah ok güç- ;;;;;;;::;::;-;:;:-------::--

Stokholm, 20 tA.A.) - Ber- l~otirecektir. GerC'cktc Almanlar ... i ...... 

imde, Lava! de!l menmunhık gos tisnasız olarak bütıin Frroısız-
tenlmemeh •d1r. Vıchy11e verı· lard.ın ~üphe clme.kte< ıler. 
~~~~~~~~~...;.....~~~~~~~ 

( Başt•raf oırıncıdc) 1 
Tunus C'eHe ıncıe .,,ıp •ti ıe ~ıı -
dikleriD.L ,. • our dd. mıı.kav '!n..,
te h'1zır .. ımr ~b ortln lu .. rı-ı 
ni soylenıuru . • 

Tunustuk, l.iTiuı zların duy -
guları hakkıuda.kı dur.um hny·I 
li müphem olnı::ıkla b raber, ;ru 
nus toprtl.klanoın gen kaluu bü 
tiın kısımlaımın nıutt.efik Fran 
S1% gaı:nizonlzı ının koutı olü al-
bnda bulundugu veya bızzat\ 
ınıütte.fiklt>r tarafııulau i g,nl e . 
dılmiş okuığu :ınla.sıln aktadır. · 

Almonlar dünkü nrpı~alar
da cok ağır kayıplara uğrnmış
la ısa da büyük sayıda ihtiyat 
kuvvetleri getinn ·kte ve böyl -
ce buralar-da bıiyük e:.ırpışmalar 
yapılacak g bi gorucunektcdil'. 

Karargah !'IÖzcu u: yeni Am<>
rikau seyyar top u bırtiklcrinin. 
tank muJıarebesının yanıldı•;ı 
kıvı cevre.sine takntx>n 30 kilo
rnc.tıe mesafede Alman motörlü 
lrnllıırmın yürtiyü:..üııü durqur -
mak icin Fransız \'"' İngiliz kıt
alarma iltilı k ·ttiklerini söy -
lcmi.~tir. 
Şimal Afrika. Amerikan u -

mumi karar.giilıı 20 ( A.A.) -
General Einsı;nhover'in sözcü . 
sil, Amerikan ve Alman kuwet
leri arasmda ilk kar.a çarpışma
sının. Tunusun 48 kilometre ce
nup doğusunda. Hamına.met kör 

iapanyapm karan 
( Ba~arafı blf'incıdt:) 

Amerika tarafından hiç bir ta. -
lep vukubulmadan verildiğini 
ıHL c etmiştir. 

Berlin 20 {A.A.) - Madrid -
den bildirildiğinı> göre, Valas 
bölgesindeki yü~rük man~rralar 
<lüu sabıı.h bitmistır. Orduva ve
rilc>n va7..ife düsmnnın kütİc ha- ı 
lindt'.!ki bir cıkarma hureketinc 
karsı İspanyol sahilini müdafaa 
etmektir. Net:ce pek memnuni
yet_ verici olar-ak lmbuJ edilmiş- 1 

tır. 

Tayyare gem !eri hakkında 
da aym milful 'ı ileriye fü • 
mek yernız b..r ey olmaz. Hele 
son deniz hn~rinde tlwyarc 
ana gemilerinin n büvük ve ne 
ehemmiyetli rollP. · ovnadı • ı du- ' 
şünülecek olursa A.mer,kalı!aı ın 
fantiyetlerinı b ıt genilerincle.11 
z v::ı.de ta;}' yare ana g-emileı ind 
tel1H f \ e teıneı kiiz ettırmis ol
duklarına muh,tkl a.k na:z.aıiYll! 
baka bilu•ız. 

Japonlar 

fczi dola !,ırındn ccrey m ettiği 
nı ıfaa tmıc.otfr. 
Almaı ar 1 1ddetlı tıuı.rıuz

da b.uluıımw larsa da. Aruerıka· 
lılar tarafındnn ağır kayıplara 
u.,r.ıtılarak beri a.Ulmı ıardır. 
Amer1kıın kuvvetlerınin daha 

ımdıden Hanıma.'l1~ti ı gal et- 1 
mı b.ulunduklaı ı 'e biJvlelıklc 
Tunus ı bir taraftan B,zeı<t'e. 
d~ ı .~rnf+-an Trnbl11 ~ rpUıki 
1\Iıh\ r kuv.--ctıcnlc k t" dan ır-1 
tibat yo.hrını kesmı.., olm •• !::ırı 
ınul1teml"ldir. 

Bu taalTuzln aym zam,utda, 
Bızı.:ıt c s~am,.tiııdc doğudan 
n~·T lt>r.ıekte olan Iıı;,iliz kolları, 
biı Alman tank kotunu bozguna:' 
uğratJnıslar ve bu ko1u ~ıl e
den 34 tanktnn ini tahnp et- 1 
mısleıdır. 

Bu kar-oı laşma. Bi,. rt 'i.n 48 
kılometrc batısında, Z b!a'da vu 
kua gp}nı.ştir. 

1\rtittefiklerin hc<il'fierınd n 
bahseden :;özcü demistir ki . 
"Doğu istılrametindı: ynpılnıı 

mütt.ef"ık b::uJc mmn hl ef1 Hh 
ver km·vetlt-rini bir cıöl Dün -
keı-k'i durıununa dü~Uım<'ktil". 
Hd.discl<•r hızla bit""birinı takip 
etmektedir. I"ek yakında biTÇok 
şeyleı· c·c·ı·eyan ed ektiı·. Bü -
yiık çnrpıı:;ma bir d::ıha yapıla -
c.aktır., 

Cepheden allllc ıı ra.por:larn. 
göre. bu 1lk çaxpışmalarda Ame 
rikaıı • İngiliz. km-veli i bazı 
kayıplara. uğra.rnı:-ılarsa da. Al • 
man zayiatının «Ok d.ıha önem
li olduğu söylenmektedir. 

Alınanlar. en ryi muharebe 
tanklaı ı olan Mark 4: tipini kul
lanmışlar \•ı> miittc.fık kuvYet -
}erine kaz şı pike bmr. lıo uc;ak -
larında.o istifade etn ı !erdir. ' 

ispanya ve · 
muharipler 

( BaRtıırof 1 iHcide) 
lindecfir. Mi.itt Lkı~ı bütlın liı
tinleri ka? .. anmak ı n Am rı.kn
da:ki İtalvanl,•rı bJle dfümr.ın ı.d
dctmekten v:ı~ cmi lerdiı. Dı
~er tarafüm ttnıyanm da ga~
reti gitgide ge\'Ş!mekt.edır. Bil
ti.in bunlar, cliiny. tt.ki tckmıl 
!aün milletler. de /1. lmanyaum 
aleyhine cc,·rilmektediı. Gene· 
rsl Ft aııco, Anwrıkn harbe "'!I • ı 
meden, Fransa parçdlaııdıkt."ln 
ve lngilter • en zayıf bl\lundu~ıı 
hır znm .m:fa hile lngillereniın u
leylline harekete g-ecmemeklt' 
İngilte.reye c:..lüsmanlık h:h!leı,:i 
beslemetliğ:iıu ıs.il. t ctmu lir. 

Bu de,ıasa me.dkan insaaı Şimdi &ne!'ika "hnrbt gııdıkt n 
faali~· tin muka:bıl Japonların ve l<ar~ı taraf agır hasın ğa 
~aahyetinin n merkezde oldu- ba lmhkkt:uı ımnra. böyle bit· 
gıınu katiyetl kcstirmeğe un- kombınezoua evlevivetl · gh en1 z . 
kan yoktuı. Çün:.'ltiı Ja:pon ban. Nıha ·el Gcner l ı;·. anco basta 
riyesı daha ık.inci cıhan harbi ffarıcıye Na.7.ırı 81-r.ı:ıno Sunner 
başlamadan evvel derın bir es- oldu•'u halde müflıt Mih\:Cll' 
rar ve ketümiy t perdesine gö- dostİ~rını :;on • vlard t kabin\;
mülmiiş ve yeni in.<p.atı hakkın- den <;1karmıstıı. Bütiin bu ha
da har!~e hiç b" hah . sızma- roketler lspım~ ayı ~ .ı~a yav.aş 
sına musaade etmcmı tı. Yalnız Mihvere dil 2o1n ~ıı.ıba yakın
bildiğimiz biı ~Y varsa harem ıastlrnııı;tn-. 
başlnngıcında Japon donanm:ı- 4 _ Ve nıha...:et 1 panya, Al-
Rıncl~ _hizmette bulunan wı hat manyanm .ınnlıtcmel hn miit- 1 

geımsınden başk:ı beherı 2.500 tefik ihıac: lr..ı.reketitıi ol'lem ı 
tonluk, saa~ otuz mil ür'atin- maka diylı> l<'ı nsavı 1ı:1t.ihi etti
dc ve sekizer, y~1.ta dokuzar ği gıbi ispanyayı da l.abuc:ık 
tane (40.6) santim trclık top lstila.) n . lk15 bil egir.ı hesa· 
tn~yacak iki hat gemü;.nm in- ba kat.ııbı ı. Hcle 'rl.üllefikler 
. a halinde bulunduğu idi. beniiz Afrıkaya t.ama.mıvlc yer· ı 

l 

ret tıta t ra 1 
lık ve m ktu olaı ak ,d, l 
1 • 

Bu te ılat r \ edildığı tak 
diı w b '"n.a bır \ zı( y Ll.} m
leı .k•ıd r u n~ rua.ı ı ala ak
lı rrlı . .Bu işle rn ı a:: m1.: 
murhıı a mun:r.aın va/ıtderı n 
300 llı c.1y, kallaı a"lı ' 'c t /. -
mın Lt \ rilecektir. 
Yın } nı pıoj de t tura. '>er 

~lc>k c. , ·ı buki ı, im k' a. Pa -
7,. ı Vl':l •rindeki peı 1wnde s..ı -
tı~laı ,ı Ja fiyat h.uym k m dm 
riyc-ti lmııulmakta.dır. Fivatia -
rın \CV t:nl<:'b·ı ~utm ma saik 
olacak iıt'r türı:..ı ı ı ıvat \: re
sim yasak ala aktır. 

Hükiınıet hususi n1ıı lam a • 
ıt ardiye. d 11 1 lunil Vf' tahiı
ye nı ın tflannı h: bıt edC'bılt• • 
cek• ı. 

F ızla. saatle calı nıar.nı ı 
:et e: ıniyenl tike " t yat 
lıstesi koymıyanlaı. hiıkum t~ · 
konnn zcr'iyat kararlarına av -
kırı har e.kct cdeul •ı 100 lıradan 
500 liraya ve tek•·rrüıünde 500 
liradan 10 bin liraya k·ı.<lıu pa· 
nı ceza.sına nıahkfım edileee.kl •ı 
dlı. 

Sanayi mile leıı h3kkın • 
da hükum"tce istenılcn ma.lün .. ı 
tı .enn~yenlcr ve nhnan k raı • 
lanı aykırı hnreltet edenler h
rac tıshrııun sek· l \"e sıırtlat ı 
hakkında alınmış karat lnı a ı ı -1 
a et ctmiyenler 500 lira.d, n fi 
bin liraya ve tekeı fü ünd' bin 
lh a:dan 10 bin limya k, dRr pa
r.l cın:r.asma mahkfıın edilcc k -
Jcrctir 

Fil va ki bu mtlessif ka7.ada 
c. nl Lrınd m olan H ki:r. taUh::ııt' 
Tuı c cn:nınun bırı Gazınptcp
li. el :" l ·n de sırn.o.;"vlr Ed rnc
lı. ( ny 1 . Cumarnh, -Tırelı. Bu;
milh \'t' M,ı!at~ alıdır. ~ kıL...ncı
sı tı en kontrollerin ~en merhum 
) nkup o~lu Hüse:') .nin ncrelı ol
d :ıguııu gaz"'tcler ~ azm1yorlar. 
Belkı le o ela 1stanbullu degrl
l r. 

Jl h !ılıkla. müca C>h:: 
n hl ı n· lA"İ IJ r scbl·jlie 

L hm · ~ı:ıı bu.ıkıp lı.ı
yul ı ı •Lrt tehauını ecfuıı lı 
vuı tela; la.un seyahatlerim kcy t 
v · , ·v ·e terkclmeyıp de bö}J 
k sc.ı ba \ 'C PC ıir dcğiştirmcleı ı
niıı makul. rruınt.Jki bir sebeoc 
day~mııf d:ıyanmadığı tahkik e
dıl ·'- 'e mücb;ı b ı ::;ebcp mev
cut olınadıkç..ı: 

- Otuı· oturduğun ye~ 
deuilce hem onlar, hem de bu· 
yiık *'hirliler daha rah:ıt etmı 
olın!U'Ja. mı? z·ra bu g'idı .lı.:: 
ni.ıfusu bn bucuk milyona vanı -

1l nc- ola<'.a.k? iyisi: mi dah ~ 
ş"mdıden b zı tedbirler alm:ıı.
muvafık oluı k:ı.naat.ind yjz. 

VEFAT 
İthal v ihraq m ddPl rinin 5.bık Bozuyııl< ve Lllh•k Golcuı. 

tcsh!t edilen lıükümlerinf' rın - Kaymaıkamı 
yet etmiyenler bir aydau bir Re EMJN COŞKAN 
ne.~ e kadar h pis ve tt..>sbit edi-
l •n ihraç ve itila! fiyat.faril sa- tcd.ıı..ı cdiln,e.tc oldugı.ı Ccrr:.1111 .. ş.. 

h t.ın ındl' Allı hın ı·:.lım<"tın ı-
tı ın veya mühRvaanm '.i aınldı· 
~ iıyatlar arasındaki fark tuta ı Ccn ;;csj 21/XJ/9'12 
rmın 20 misli ~'lr fl ra ı C'zıu+ rte:ı gumı A~;s.ırı.ıy -
na mahkCım edıleceklerdır. T • cı v.ılde C.'l 1 ındc- uı:lc n:ım ıı -
kıarrürüntle bu <'e'.ra iki kat faz. dan so ır.ı l\foı kezefendıyc na kıl \ e 
lala rılac..1.khr. deiııed lcccl. . Ali h rahmet c-y!t'-

Snliıhiyctli memurlara mallı. • su · 
mat \•er:miyP.nler, \'~ika ve def- Çelenk getirtin eın~i mcrh:ımwı 
terlerini gö tcrmi:venlcı 100 h· ='·=·s=ı;>=c=tı=d=ıml=N=n=dC'=n=d=,r=··===== 
raci ıı 1000 liraya kadar, telcer
rüı ünde 500 lil-adan biıı liraya 
kadar l:}ard cezasına mahküm 
olaca.kla n:lır. 

S9.mıyi n· mnadiıı miiessese -ı 
kı ıntle ve diger is yerler.indoki 
hızmeUeı ini mazeret8iz bırakan 
lnr ve bu mü sseselerdcn un de
ğ11 ıncnleriı1e \ e un fabıikalaıı-
na el konara:k i ~tilm .kaı.ı ·ı 
rına a;> l m. h .. ı eket edenl ı. uı • 

anıı s yrU eferleri ve r. t-
1 · ve çalısrurılmoları hakkın -
dnki kaı arlara riayet etrniv('J} • 
lcı, hububat, cicnek ve ektırm"k 
k:ır!arlanna riayet etmiy ııler 
birinC'İ defasında 100 liradan rn 
bin liraya kadar, tek rriiriind 
ıki kat ceza vermekle b ·3 bcr 
bir a)dan bir seneye kadar ha
pi;( ~ ına çarpbrıl:ı.caklar • 
dn. 

J-ftlkiunetcc ynpılun mübayaa
Y•l miim.anaut:! ede.'1, t;1caıi krc -
d·~~ı tahdit. tayin \'e menine 
a ı~ ı.a rariara rin.vot ebni~ en 
mılll müesseseler 3 bin liradan 
50 bin lir:ı)a. ve tokt..'lTİ.irilnde 
6 bin lirad n 1 O bin liraya: k:ı· 
dar para. cezasına. ımıhkfım edi· 
lccek!et'di r. 

ro re2.a.s.ına mahkum olacaklar
dır. 

Tcsbit edileu miktarlar ÜR • 
tünde stok ya.paular, faaliyet. . · 
haları dışındaki mallardan stok 
~apaular bin liı-adan 10 bin }j -
ruya ve 1ekf>ı-riiriinde 5 bin li -
radan ;,o hın liraya kadar para 
ce1..nsı ve .ıynca bir seneden 5 

m•yı.: ka<la1 hapis cezasına 
n1 hkwn ola<·akl::ırdır. 

Herhıuıgı bır madd~yj hükfı -
met tarnfınd 11 lf'_<;bit - edilcr<>k 

h.,i ihlı:y."lli'l • ustiiııde birik • 
tıre:ıler 50 in adan 1003 liraya 
kadaı ve tekcaı ruriinde iki ım~i 
p.'lra ce,-... 'l.-c:una Ye avnca üc avcı 
1mdar ha.uı mahkÖm edilecek
lerdi ... 

Bu memnu fiıllere bilerek 
ym-duı1 edeııleı·. yaptırnnlar iki 
bin lir.adan 100 bin liraya kn -
d.ıı para cezasına ve 3 seneden 
10 seıı~y kadar hapse mahkfını 
olaca.ki. ı <lir 

M~nmivl!te ait işleri haher 
·nl • e bulıınan malın tn.ma

muıın bedeli \ıeya nısfmın ta • 
mnm cludau ulmatak ver • 
l •cek 'e haber vermıirı ısmi gı:r.
li tutul c: ktır. Hakıkati ihb ı r
da bulunıuı) .ııt. r memnu f"ı n 
az:ım.i ~<fil ı:erolandrrıla ·a.k
lardır. 

h\ ına k midir. Bunu yapnı. Hem de hi itıraz· 
ız. I<"·ıkat dısip ıne o kadar bağlı değildir .. Da-

11na asık suratla o-eı.mek; dik konusınak. vii
~lJ ü di,ndik tutm , bir kelime ile Alman or
liRUndakı gıbı m ın eşmek onun pek i ine 
~lrnemektedır. Onun ıcin Amerikan kısialarm· 

ı-ıeı ·~ye- pek fllzla yeı ayrılmıştır 
Sonra Am r n ordu:;;unda yiil-sclm k lıer 

1n:ın kıJ.biliyct bağlı lır. Asker saf rt am-

Acaba bu iki ...,emı hizmet· ıe~m ·d ·ı bur1l.·:n k..-ü. deıecC(le 
girdi mı? Bunlardan başka gız- km•\ tleı' nı:J..1 tnıed• n bu işi 
Fce inşa. edilmiş vcy but ıl· ~arm.l, Alnınn~ a için cok n.
mektc olan başka. hnt g~leri \-anta · ıı •t "inf-oilir. B• lu hır 
v:ı.ı+ mıdır? bilemiyoruz. Son A· h:tre.keti 1uduracak hic olmazsa 
merikan tebliğlerinde bnhsedi- tehir ert!.recek VAf>"an tedbir de 
len tki hat gemisir.d n başka ku:ın• tli bir ordm·u cl lP tut.
Japonlar saffı haı-p zırhh~ı ha- 1 maktu'. m~ıbukı- Almanyn.nın 
lamından başka zay· ta uğra- aksine b~un M.ıittcliklerin Ş -
mışfar .mıdır, Bu unle de. katı.- m::ıli Afrikaya nnkfottikleri knv
y:t.ı~ ce.!.aP. verın<:'k m \:1nsızdı_:. vet 1spıınyayı zapte<.1cllik.--c~k 

1 Lfıkın ~ut.ün bu mec:hul~ re ı ag- kabiliyetten pe-k uzaktır. Bunu 

' 

men bilmen tek b 1 .h 1 k kc1t ~·aı-- 1.Spanyollar l1a pek ruii. bildiJ::l<: 

El konul n madd yi, yar.dım
cı m:ılze?Myi mshınin en kacan 
Jar, 1ra ır:utlar, khyanlar, bun 
l~ra t~bbi.is edenler '\re bunla-ı 
rı bilerek yardım edenler 250 
liradan 100 bin liraya lradnr 1>a· 
ra c za:sıım mahltfım ediJcccl< - ı 
ler ve malları müsadere oluna _J 
caktır. 1 

Mcmnuirct lrililma ve t.ica ~ 
ret maksadile imaıat yapan ve 

l-Ji.r vilfnıtte ve lüzum görü
lerek füı.7.a, mrrke~erinde iiç a-
7.a<l:ın mürc.ld .;p birer fütıkfırla 
mücadele he.\ 'eti kunılacak111. 
İkisi b<"l('(lıy • c:ıcümonleri 17- -

8uıdan veva <lısarıda11 SC<.'İl('('~k. 
üciinciisii AdHye Vekaletince ta 
yin olun caktıı, Bu lıey'etl 
gwıde kararlarını ırerecekl ı· 

ık ro.k ım h ·eren ve sub y 01 nl· r 
~' 'nur. Amerikan askerile zabiti de daima 
, i 1 'ı yerler. Ar:ıd i yegane f.,. ·k zab t

tı:ı bu ~·emekk>rin pcı..r ını ödemek mecburi
n ... o al rıdır 
N t Amerik ı k• '1larındaki 

bıri d pek f z1 kadın rr 
m ıh \ etm Jı r. Posta, t ·I ~ t n 

sa o da artık Ant'.' ' , l tkımı- rindcn seferberlik tcdbıraıı, 
:ı. t ·l'.lin bütün •z; ı Gf>u böJ le. bir 'ihrac hareketini önle-

smay b hm• 1 u mek fikriyle al."'111 olamazlar. 
Jap nların S Her iki noktai na.zan bitarni 
l ınd bjr gJzle tahlil eclece r ol rs 

1 panvarun bu edbuı, da ıa , 
vad<' Almall\ elt•bıl 
tehlı .. c için n.lmı;; olm ı rob -
t uetic · 

atanlar 100 liradaıı 1 O O lira ·a. 
ve teHerrüründe 500 Hm.dan :.> 
bin lirava. kadar <'CY.ava mnh • 
kUm cdHecekler<lir. 
Halkın ve milli mi dafoanın 

kat'i ihtiyacı olan maddcl h · 
kında alına~ ka 
hareket ed · 
bin Jir.ıJa, t 
liradan 50 b n 1 r:ı' 

bu a.ı arl..tı ikat'i olacaktır. 
Hcy'etin re'.sen CC?..ulandıraca-

~ fmC'lıılardan 50 liradan l 00 
b tim va. kad ~ para c>ez 
hu bıl dükkan m 

r bır ·w f 
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2 :ı 4 
5 

6 7 
8 9 

= = 

F ener, Abdisubaşı maholl~inin Kulluca 'okniında bilA No. ıu •~-al~ 
le ka~ak larak yapılan baraka sahibi kanuni teblil at yapılmak için 
raşbrmaya r~men bulunamamıştır. Yapı yollar kanununun 13 üncO 
desine tevfikan mahzurun 115 gün fçinde kaldırılması icap etmektedit· Jı}/lf 
takdirde belediy ece yıktınlacalı ildarname yerine kaim olmak üzeNt Uiıt, 

uzayıp gıden bır .tıarbın uetlcesı <le etmeleri m uhtemeldi. 

' 

hakkında aynı menfaat ''e ala- M.aamafih ·Müttefikler Mısır- 2 
Nakil ve iktibas hakkı mah~uzdur kayı bu kı~Iardan beklemek hu da bu taan:u1.a ~'1ıamasaydılar 3 

s~su!l~a ~:ı~<>Ck kumanda mev- Almanlar şımdi, loş dolayısiyle, 4 
kılennın ıhtiyatlı davranmaları tevakkufa uğrayan şark cephe
kabeder. Alınan ordusu bugün sinde alaca.klan kuvvetlerle' (El 5 

1 1 1 : 

1 l••I 
l 1 ı 1 

: • ı 1 I• . 
1 1 ı 1 

1 l• l• I 
Her ne hal ise. Ali Ahmedi, redd.itti. Ca:zıgır, Çabğa: 

~lmezsem yazacağım. .• Çok sev- - Naınl buluyorsun güı~i ? .. 
diğım Hafızı da yazacağım. Ve - Bursalı, çok usta! .. 
-0n1an ilinihaye yaşatmağa ça- - Bursalının ustalığı simdi 
lışacağun... Severdim Ali Ah- daha ziyade belli olur. Çünkli 
mcıdin güreşini vesselam. Onun usta, usta karşısında belli olur. 
ne güzel c;ıplak bir resmi var- ::- Ne gfu:el bir kalkış yaptı 
dı. Bana güreş federasyonu rei- degıl mi? Kolla da beraber kalk
ırl Onun resminden ve güzelliği.c- tı. Tam emniyet te. Hasnun ko
den bahsetti Tayyar, onun res- lunu çolak ederek kalkına. 
mı.nı büyülterek merkezde as- - Narayı da gördün ya: .. A-
mış... Bunu bana i>iiylcdikleri lay ediyor. 
7.amnn sevindim. San Hafızın - Sen, Yörüğün suratına 
bende tek b:r elbiseli resmi var. bak! .. Belli etmiyor amma, ge
MaaUee;süf çıplak resmi yok... rilm.i.ş bir halde ... 
Onun bir cıplak resmi vardı. Bü - Fakat Yörük Ali, böyle us-
"lİk L'ltada ıessamlardan birisı tahklardan memnun olur. 
yapnu.ştı. Faknt ortad n kay- - Gür~ ne ola.cak dersin? 
boldu. Kiml>Llir kımde ... Onu d:ı - Vallah helli olmaz. lk.si de 
buhıp asmalıdır. Ne güzel vücu- tam bir ayarda pehhvao ... lkısi 
du 'ardı San Hafızın.... de sağlı sollu her ifler ... İstcdik-

Sarı Hafız aslen Tekirdağlı- !eri yerden güreşe girıyorlar. 
~. Balkan muharebesinde Te- - Yörüğe hiç pay bırakmı-
t:irdağı müdafaasında Bulgarla- ., 

b
. yor musun . .. 

rn karşı ya,·tığı şiddeilı r sün- - Şimdilik ne evet, ne hayır 
i'ii hücumu11da sehit düsmi.iştür. diyebiliran. Çünkü Bursalı da 
.Allah rahmet evlesın. Ben, bun- her şey var. Boş tarafı yok he
lann nam ve niS3nlarından balı- ·r· n ın ... 
8(."lJnCZ olsanı, kım arar, kim so- - Bunlar birbirlerin i kafalı-
:rar ... Kırk senelik sporculuk ha- varak venecekler ... Öyle gıcıı ı 

1 
yntımuı en büyük hizrne-tiıu bu b"km d W•ı 

Ö 
u e egı ... 

işimde ~örmüş oluyorum. lP.ı - Muhakkak .. Ya b:r kılçık 
1erını, <h ,!erini '·asatnıak mil- ile veyahut 'bir amrmadan ka-
Jetimjn \'al"'iıgma sunmak benim k 

f 
~rn .. 

ir.m ı>n büyiik ışerc oltlu. ç k b .. ı - o · uzamaz u, gureş ... 
Heı ne hal ıse. i.5te Yoruk A- E' Bell' bn G" 

k 
- ... ı o az. urc.ş 

• linin tek o:ı.ça, tek panna · ka- clcnk dilı?erse uzar... Uzadıkca 
pışı nev'i -.ı.hsına miinhasırclı. d d kl · .. 

1
.1 a en e~ır gureş ... 

BuJl'U her nchlivan bildıgı ha ue - Aman yapma! Sonra ber-
yapam. zdı. Bu, bir varadılıstır. bat olur her şey. 

'Yorük Ali, hasmını tf'k par- - Ohll'ağı beraberliktir. 
mak, tek pa~a basUııp altma a- - lyı amma ... Sivash hiç gü-
lıı almaz derhal üzerine ~ı~radı. re9meden bedava basalbnı aln·. 
\ ( bekletmeden sarma~'i ''ur- _ E! .. Talih bu ... 
clu. Bursalı Ali, teiıkte <lurııy(\ı - - Demek Yörüğün galip ge-
du. Yorük Ali, sannayı vurduk- lo.'J:Jeceğine kanaatin yok. 
tan sonra kol kapıp hasmını b:ıı:i _ Bir şey diyemiyorum. Dur 
maga koyuldu. Fakat Bm sah, bakalım, b,raz daha uzasın gü
çok oynak h.ırckct ediyordu. reş .. O vakit bellı olur. 
Sarma b:lb'lııc!a 11 lc- dmıııw h-ım Evet... Yarım saat bir saat 
lbaı:-ka ıdi. YorUk Alı, hı smının geomeli. 
u ta olduğunu sezmi."?tı. Or ::ı Deıkeıı Bursalı, Yöniğü çap
kar ı eks k oyurı, ('ks:İk vuruş razlıyar::ık sürdü. GÜZ<.'l ve, tam 
vapılamazdl. Pfacık bir ha'.• yet nde bir çapı az toplamıştı. 
derh 1 anağliıb yeti rru.ırıp olur- Öyle yan başa fılan getirJecek 
du BuTsalı. h smını sarı ·ı kıl- tar af1 yoktu. Yöriik Ali, caprazt 
çı ~ına getırnıc ;e ~al• ) O"' hı. ne üstlen sökebildi ve. ne de 
11· de birde \ .mluyor, ıl, el !': ır- ha:.:ınıını gırtlaklıyarak durdura
dC' so1 ayağım t.cıparlan ·•a. ı·<J.!ı- bılcli. Vazivct kifüi ıdi. 
şıyoı y·nc kıde b·rdc \ ·uı ı:!' '- Bursalı Alı, hasmının koltuğu 
le Yorül Al:.n n ı:mğ :l' ınd i<ı altına g;rmiş ıçten .;ürüyordu. 
saı mayı k •• uyorou. Yi • k. va- Hu vaziy€'tte bir Hey ) apmak 
tly('t' anladı. O, ?.~ len bu gibı kolay eıeğ ldı. Yöt ük Ali, vazi-j 
~.} lerc dıkkat cd<>rd · Hasmı yPti anlnyın<'a bir anda kolpo
n(' kadaı a<'.(>ffi- olur.;, <ılsıın mu sunu derrıştirdi. Bursalı. keudi- I 
hnJ~kal k< 1 rltı k r <in NP sıııi si.irdükcc o, daha fazla ge
olur n<' c.1lm::ız<lı lI • ım ncemı r.sin gPriye uçmnğn başlndı. Is
dahi ols~ dort :J Uz <l ı lwıvı dur· te y'ne Yörük Ali. kol posu, Bur
mak lfı.z•mdı. Öyk el n1. yüz salıda yoktu. Bul'salı o kadar 
gram olmazdı b,ı ı 'l'ı-.rn ok- usta olmakla beraber Yörük g-i 
kalık güre-şn('k 1<1zımdı. Bursa- bi icatçı \1ir adanı değ ldı. Bur
lı .Kolu n rm yordu Her hanı- salı, hasmını fazlaca sürüvorum 
lede 1 olunu sıyınp alıyordu. 7,anniyle daha ziyade mahmuz
YöriiY. Al. bır o··un üzerinde Jamağa başladı. Ve, bir yandan 
mütc-mad Yf n duran bır adam da kosteğe ~ctirmeğe çalışıyor-
clr· •lu h.i ntı ve gcc tı • Yörük, du. On binlerce seyirci telaşa ı 
kiıntr VE g '· ' Hm c .it, derhal düştü. Yörük, gidiyordu. Ahali 
to 1 ı ı. ~ , l .ı'l hıu mın sai{ ayağa fırladı. Harekatın netice· 

an <'O, tn.karak coban 
ki> h ııc aldı. Mab,ndı nıalum- S:ni gor mek telaşında iıli. Ca.z-
dtı. ·~uru c Ali, lninteyi z rlayıp gır, Çalık ayağa kalktılal'. Ağn

larını bıcak açmıyordu. Çalı'<, 
as.ır a o da, mukab l <;oban kös- asal) , asa.bi söyleniyordu : 

m kru;l,ımnsıyl<' YöniğU A 
n<'l c-1 \ '" bu urctle hasmını - man yarabbim! Ne ola-

"b ~· b' cak? .. 
k ' tt ne> otuıtup go Chrıne t- - Sen kurtar oı>lanı ... 
n. · hl' ctm ş olacaktı. Yorük 
A P u nl nın ıncelıklerini gor- - Va·· köpo ..... su. Ne de fe-
duı ( o\, nlannı ela. \ aziyetini na kaptı. . - Sıyırtanuyacak be! .. 
dC' Htırıyorclu. Hariçten ba- Cazgır sessizdi. Her halde Yo-

l· v~:ı~~~ik !. -r:~~di.bir ~yler yapacağına 
/\ 1 unte.} !.. Yöriiğü sevenler'..n çeneleri tu· 

H· i uk bılmıyoı lardı ki, Yö- tulmuştu. He"ecan içinde idiler. 
riıl o..ıntc-yı asıp a.<jıramaz.riı. Şopann çingeneleri, eskiden kal-
çl oban kösteği hazırdı. 
F ,ı • c bılm yenler dı.nler mı? ma hınçlarını almak iç'in ara.da 

· bir bağırıyorlardı : 
iis.1.tı•· ı· seslen yorlardı: _ Hn Bursalı 

!\. Y'tk' j ....., ••• 
r. kl"'t.ıoen' ... 1 - ·Ha, çakırını... (Bursalının 1 
.- c. t: n ... "zl . çak dı ) 1 

Yoıuk Ali, kl.ınteyi boşalttı, ~0_:7.J ~~' 
re r sarmaya geçti. Bursa.11

, ç a, d 1 ~ .. · k.ı ·k adı 
& l nehlh anlar gı1:1ı alttan dan fara.zzl · ?. 1:.d .. eıTn t hal' mf-

. bal ordu a yuru u. am a ı sa 
k l· ıçın ~a a.'lDlıy · larına yaltlaşaca.ğı sırada birde;ı 

. ık n duı uy?rdu. Bu, du- bire bir boşalma oldu. Bursalı
rt ı:r;u~ctu. lrınoe ~~nahır ı nın uçarak dört elli kedi gibi 

d . 'Y almz her gırdııt) o~u- yere dü.,c;tüğü görilldü. Bursalı, 
n.ı t- e \aı.;vct ~lı~·ordu. ~n- ı bir anda a.~k kaçtı. Ve,. aya
d1.: . 1 • :ımın bo~ U~'l.ınu beklı~or j!a kalktı. Yörük Ali, dizlemtş 
dı. l:'ır atı bu~uı"t::a derhal 1~1 yerde duruyordu hfll4! .. Bır nn 
d}:hc .l!k. ycnnden yene<;_~~~~· olduğu yerde durdu. Gülerek 
'Y onik .'\lı, sarmayı da so , u. hasmının !kaç.ışını seyretti. Bur
Kem neye gcçt.ı. Hasmına :van salı kurtulup ayağa kalkacağı 
'k. k 'urdu. Maksadı p~ça ka- ~ çırpınarak 0

bir kurtuluş 
p ne 2.ktı. Bursalı Alı, yan narası attı · 
kazı· çten budayarak hasmın _ Hay ~ilah be 1 

!kc vıi, bera her dönüp kolaylık- ' "'o"rük' Ali ~~ ı..:_ ... , 
r Y" .. - ·· ı . ı:xuu.ıı ve, ya Hı.'} 

1n. ağa k.nlktı. \ e, uru~ b üzülüp otl.ırduğu yerden kalk-
gırt.a~na dayandı . Bursalı, bır tı. O da çırpınarak. bir nara sa
an ç.n~e hasmından a~'Mldı. vurdu : 
Güler yuzlc c:ırpındı, çevnlerek (Aıimısı '\'ar) 
'bir nara savurdu: ------------~ 

-. Hayda Yörük be!.. r 
Bu, nara "'oriiğe meydaıı o

kumaktı. Şunu ifade ediyordu : 
Sen, bana nltta. bir şey ya

lY maısın? tstc iböyle kalkarlar 
qd mın altınl!an ... 

Yeal Saball 
.&BONE BEDELİ 

TGrklye E:o11ebl 
ıceo Kr. 1700 K r. 

7IO • 1450 • 

• 800 > 
150 

Yoriık Ali, hamunın mana ta
Fh r.n narasmda.n hisseler al
mıştı. Fai.a.t ne diyebilirdi. H~ 
rıfçı'oi:.lu pehlıvnndı. Ve, pehlı- ,•-------- -----11 ,_, d C Sahibi: A. Cenıaleddln Saracoğ1u 
;an drdı;:-u: de böyle olur u. n.z Neşriyat M üd ıirıi: M. Samı Karayel 

1 Aylık 
1 Aylık 

Aylık 

~· f'Ozle:ı-.ni dort açmış. bakı- Baaıldıi:iı yer: H. Bek r Gıırsovlar 
yo B r. .l •nın l1 tsılıkınrmn ve A. Cemaleddın S a c u fHb. 

C"a ık mlıt -- -

1 : • ı 1 1 1 1 i• 
için böyle bir zaafa uğramamak- Al~meyn) hattından Süveyşe 6 
la beraber Alman ba.'jkuman- dogru taarruza. gececekleri mu-
danlığının bu hakikati da.ima hakkak sayılabifırdL 7 

· · ı 1 l 
' . , 1 1 
-ı 

l ı• I 1 
1 l_ı• I 

göt.ıönünde tutması lUımdır. 8 1 ı• I 1• 1 l 1 
1 1 1 ,. , 1 1 i Bu sebeple harbe taarruzla - 6 -

başlamak, dilijnıanarazisini ış- 9 • I 1 l 1 1 1 ı • I• gal etmek ve nıiitemadiyeın ha- Almanya. şark cephesinde bu 
sımlarını ayn ::ıyn taarruzlarla ~ıŞJ dıı müdafaa harbi ile 
yere sermek me<:buriyetinde o- geçirecektir. Vakıa Ludendorf 
lan tarafın ha....<ınıa $'.illeyi ani, 918 SeJlesİ iç.in hatıratında der 
vurarak harbi çabuk bitirme.si ki: 
menfaati icabıdır. "Kıtaat müdafaada, mütema-

.Müdafaa. tarafının harbin u- diyen intiQr ve sebat ebnek hu
zamas'iyle mtit.earrıza nisbetle susunda pek güçliikle taham
şu rüçhauı vardır: mül ediyorlardı. Şimdiden p~k 

- Topr~uını müdafaa etmek çok SI\'18Ilalar oluyordu. Bun
müstevliy, t~rdetmek gibi kut- lar muharebe b'ter b.tmez Yİ'i(' 
leyi de alakao:=ı.r den cihet... derhal ispatı viicut ediyorlardı. 

B:dayette mücınfaada kalmı- Kendılerinden katı ümit edile-1 
ya mecbur ol, n tarafı, İn~lteıe, cek derecede az mevcutlarla ı 
Amerika ~ geni!;! mcnabie 'c muharebe meydanından çıkan 
harbin ilk seneleri <le asla yıp- kıtaların, birkaç gün sonra acie
ranmn.rnak gıb'. b;ı imLyaza ma- den tekrar pek ehenımjyetli ye- ı' 
lik olurlars r.arbin akıbeti içm kfına baliğ olmaları adeta kaide 
bu, ayrıca h(-s:ıba kaulacak bi~ hükmüne girmişti." 
nokta olur. Müdnfaa harplerinin bu mah-

- 4 _ zurlarına rağmen, y'ine btiyiık 
taarru1Jarla temadi etfrilecek 

Almanymun İngıllereyi mağ- hareketlere, müreccahbr zanne- j 
lup ctmt:k ıc,;ir. h;ç de~işmiyen der~m. Çihıkü bu devamlı taar-
iki şarttan b'r'ı lazımdır: nızlar yalnız taze kuvvetleri e- 1 

1 - İngıltert ada~,mı işgal et- ritn1ekle kalmaz. neticede büyük I 

SOLDAN SA~A: 

1 - Bir mevsim. 2 - Mukaddes 
Aleyh te bulunma. 3 - Bir ~ebze'. 
4 - Ekmek yapılır, Ap:r.J. 5 - Bir 
su kabı, oyuk. 6 - Bir çalgı, uyur
ken gorülür. 7 - Yanar dağl:ırdan 
fışkırır, bır geyik nev'ı. 8 - Asga
ri , bir nevi dans. 9 - Ncfülcr. 

• YU K ARIOAN AŞAC I YA : 

1 - tstanbulun b.r· semti. 2 -
Mc, cut l>ul..ınan, adet. 3 - Bir pey
gamber, bir şehir. 4 - Atlantik de
nlzınin bir takım adnl.ırı, tersi çok 
deı:il. 5 - Bir millet. 6 - Eglence.

1 
Sonuna N. gelse bır rakam olur. 
7 Çok ol!T'.yan, bir nehir. 8 -
Dır nota, rnbıt edatı, b ' r UZU\'. 9 --. 
Bir nota, Kokulu bir nebat. 

- Dünl\ü bulın.aca.ımı hıılll -
1 23 456789 

olunur. (1617) 

Kara işcisl alınacak 
.... ..! Devlet Ltmanla rı ltletme Umum M üdürliiğil11defı: 

İşletme Ambnrlama Servisinde çalıştırılmak ilzcre kara işçisi 
caktır. 

Evvelce talip olruıların (3) gün zarfında mezkıir servis Ee!liğine rrıU-
racaaUarı l~dır. Aksi takdirde hakıtırı sak.it olacaktır. Ycn!den bU ı.,e 
talip ola<:aklar, dilekÇt:leriyle derhal münıcaat etmelidirler. 

B unlardan aşagıdaki şartlar aranacaktır: 

1 - Yaşı 18 den aşaijı ve • 5 den yukarı olman11lk. 
2 - Bu l§lere sihhat ve bUnycce müsait bulunmak, 
S - Znbıtad.m müsaddnk bir hüsnühı:J kflgıdı. A~ı "e ıibhnt r&POrı 

ikı adr t fotocrnti bulunmak, (1590) 

========================================::::::::::::;::;.--
Fikri T. Kardeş 

OT OMO BiL ve MAK i N İ ST OK U LU 

Bomontı tı<.mv:ıy duTağı karşısı - Ş~ 

Yen i d evre 7 ll kk.tnun 942 de açılacakt ır. 

Okuldan mnkiııif't ııoför diploması alanlar, otoırıO" 
bilciliktc büyuk bn~anlar gösterdikleri gıbı 3$ktl"' 

lik çaiiın6a bulunanlar motörl!i kıt'alarda mu' nffa• 

kıyctle çalı~nıakt.-ıdır. Okıılun 18 yıllık lı:ıyatı, 4000 ı bulan mezun1.ırı J>U 

1:özlerin garanUsıdır. Kabul şartlarını 'c di,er lzah:ıtı okulun resmi tali~ 
mat.namesinde bulacaksınız, Blzd<n ıstc ylnlz \'C ycrlCTınizi simdıdcn tef'l11ıı 
ediniz, T<'l: 80259 

=========:::==================--====:..:::=:::::=-::-=-:~_..-:: 
mck. yahut: mağliıbıyctler de vücuda getir-

1 
2 - tngilterenın rnuvasalası- melde, sonrası •Qn la1.ım olacak ı 

nı ke..cmıek. olan mukavemeti büsbütün a- ı 

ı n T u N'u's • s • 
2 t 1 T 8 1 L A H ı...A N A 
3 Y1

• K1U-C--• R '•ıL 
4 A M A i• A ı=-ıc ı l K U Ş TÜYÜNDEN 

Şimdiye kadar varılamıyan .zaltır. ı 
5 TA Rl• IMI A K ı A M YA STI K , Y~RGAN. YATA K kullanmak hem kcs<'nizc hem de 

~ ~ ~ 01~. M ·:~··! :;;::::;::.· BiR KUSTUYU YASTIK 2 LIRAOIR bu• hedeflere bundan sonra da Lodondorf taaınızun. müda- ı 
hiç varılamama: mümkündiir. fnaya nisbetle kltaatı daha iyi 
O halde u.zayac.a : olan bu harp elde tut.tuğunu söylüyor. O gün- 'ı 
karşısında Mıh ver ne ~, pmalı- kii vaziyette mütemadiyen te
dır. sualıne oir sene kadar ,,.,._ :mimin gözüne ağır basmağa 
vel 2 şubat 942 Yem Sabah gaze başlıyan Amerikan ordularının ı 
te.sinde aynı, yukarıdaki satır- Fransaya gelmekte olduğuna 
ları yazdıktan wnra (İki değıl, göre taarruzları tercih etmekte 
yalnız bir SC'\' 1h~ıra ve Süvey- haklı olabilir. Fakat bu ta:ır- ' 
şe taan"Uzl dhorduk. Bu kara- ruzlar netic('.sidir ki )'lpranmış j 
nn .cra. ı ıc;ın O<', kışın Almanya olan Alma.o ordusu bir darbede 

1 
1 • i B A T 1 Yntıık. yorganları d::ı pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

8 • !I V ı A ı T ~I_ı~ A ı Sandnlyacılar sokak, Ömer Balıoıclu Rı~ Tilyü Fabrıkası. T elefon: 2'3027 

9 A V A R E R A N D ~ =-- =--==:- _ _ .--_::::. 

ordusumın Rus cephesinde te- çok ıh c-ıınışti. 1 
vakkufu cısnaElndJ. serbest ka- Bu sebeple bugtin Alman bnş 
lan tayyare kutlclt rinin ezici bir kumandnnl1t,öın.ın Afnkadaki 

İstanbul Belediyesi 
ŞEH1R TİYATROSU 

Saat 20.30 da 

DRAM KISMI 

Bollege Krompton 
KOMEDİ KISMI 

Asrileşen Baba 
Cumartesi ıe Pazar günleri 

15.30 da Matine 

/~ arayanlara 

üstünlüği.ı~ lf taarruzun şubat. kuvvetlerini Tunusta vcsair 
mart ayla.."ind .. terasını akla çok yerlerdekı kuvvetletmi geri çek
yakın buluyorduk. Halbuki Rom mek için zaman ka?.anmak 
mel, bu ta: rruzu Alman ordusu maksadiyle değilse, yani a.ksini 
Harkofta ıa.arruza geçtikten alalım, Afrika şımalinde tutun
sonra, haziran nihayctleI'ınde mak için büyük muharebeler 
daha bıtirmemı...~ bulunuyoı du. vermek maksruii~ le yapılıyorsa, 
Fcnn bu geclkn: t ki, bugün Al- bu fikre iştirak etın'ıyoruz. Al
ma.n ba....,kır.n. ı mılıJ.,'1 bunu pn-1 man başkuıruındanlıgı için bu
halı olarak ooemektcdir. Çim· gün tek gaye, Afrika ~imalinde· ma • Kurt2rma Yurdundan: 
kii ~'l..:mını gafil a'vlıyarak ls-

1

kikuv,•eUeri1talyaya çekmek, Ar.cı~ıd.kı ı lcrce ç::ılısrr ısteyeıı 
kenderiyeıur. . ·lL~ kilometre me- Fransa.da. ltalyada kuvvetli oı- Ieriıı Nurı.o n. ııivc tı , ı<'t bınr. ın
safcs ne gc.er.. Mareşal Rommel, ınak ve yalnız bütün ebemmiye- da~.i Yurd, H J<;nüh.ıl k, t:ıdı \'e ıkı 

C. H. P. Emlnonü Halkcv lfbul • 

Çorcil.n de o zaman tebrik ctt'- ti Rus cephesine veı mek. bize, resimle rotmıc.ı. t Jrt, 

ğı yeçhile, İnı.,"lliı.icrin her taraf- onun hesabma dr..ha fnydalı gö- M, rango:, ıcs' ı~ C'l i, to u:ı~ , cıd::ı· 
ta acele topladlğl faik bir ta~- rünliyor. C'l, hizmet dcktrikçi, tenckccı, el· 

yare kuvve-t karsıı:;mda kaldı. Havdi kabul edelim, bugün m<'lt·, k ıo ıfc•rc 
Rus cenup phesıne başlıyan Afrık·a şırna.lindc ila1.ı muvaf- -------------" 
taarruz en he aretli safhasına ı falm etler elde etsin, fakat son· 
girdiğinden kend:sıne fazla yar- rası ·yine :Mısırdakı mağlfıbiyetc 'I RADYO PROGRAMI 1 
dım yapılamndı Aynı zamana 1 bt>Jlzcr. 1 tesadüf eden iki cephe ta.ar· Mareşal Rommel (El Ale-
ruzunun maıızurla.ıı. . 1 meyn) de 1skı:mderiycye 100 ki- - 21 ikinci Teş. 942 -

Bu suretle (Dunkcrlt) ı·ıcn- lometre mesafeye gelmişken, 
tinden sonra İngiltere ~dalan bir hamlede Mısın ve Süveyşi 7.30 Progr:ırı 
nı işgal edememek suretiyle o- alahilmesı için, Rus cephesinde 7.32 Vilcudumu 
t.obüsü ka ırdığı soyl~en. _Al- meşgul olan Alman başkuman· zu çal~şurn -
man başk1ımandanhgı, ıkınr·ı canııı:rı ona bir yardım dahi lım. 
defa olarak da ML"ır! i.~al ('t· yapamadı. Rus cephesı 0 gün- 7.4o A. H.ıocr1<Tı 
anek hususun.da otobil."u ka<;ır- kil ,·aziyet.inde bugün y'ıne ay- 7.55 Mliı.ık (Pl 
dığı 7,annt..-dılcliil r. niyle duruyor. Buna mukabil, 13.30 Program 

Rommel kuvvetleri bozulmuş ve 13.33 Muzı .. 
Mısırda.ki 1ngiliz ordusun<lnn , 13.45 A. Habc.."l'krı 
ba..5ka Cezayire, Fasa. aynca tü- f 14.00 Müzık Rıy::ı-

-5-

kenmez insan v malze rnenabii- sctı Cumhur 
ne malik olan Amerjka 'c İn· Bando,,,"ll 
giliz orduları çıkmıştlr. H.30 Ankar. on 
Afı~a şunalini ve Mısın ter- bnhar At ''° 

18.03 MuLJk füıd-
yo Dans oı-
ke trau 

18.45 Radyo Ço -
cuk Kllıbli j 

19.30 A. Hab~lerı 
19.45 Serbest 10 

d, kıka 
19.55 Muzık 1 
20.15 Radyo Ga -

zctesi 

21 00 Kıınuşma 
w 

ketmek. epey t>üyük menfaatler şular.nın ı..ıılı 
'cıen fernğat etmek itibariyle ho.~ minle i 

2045 M\lz.k , ....... ? wg 

2 ı.ı 5 Mu~K Dın- Devlet Demiryolları 
l«yıcı ıstek -

leri. ••••••••••••m•••••m-
21,45 Konuşma 1 değilse de şunu hatırlamak la- 14.40 Tcm!S•l 

zı.mdır ki Rus cephesiııde ufak 15.30 R yoscticurr-
bir sarsıntı, Alman ordu:;unun hur Fılarmo-
ve dolayısiyle Almanyanın fe- rıik Ork<.""' -

laketi olur. tr.ııoı 

22,00 l\iıı:l1k Rnd -
yo Salon or
ket;trnsı 

?.2.30 A. H b('TJerı 

22.45 Kapanış E~er bugünkü \'azıyet harbin 18.00 Prognım 
dördüncü sene.si değil de bir:nci -------- ----

Kamy on &ahiplerine seneSı olsavdı veynhut şarkta 
Rus ordulanndan hiç bir eser 
kalmasaydı, veyahut Amerika- 1. t::ınbul Vıl:ı~·ctındcn teblit: olun 

:Muh 

dat;ıtılmaktııdır· 
(150~ 

Zıra, artık :Müttefik başk•ı
ma.ndanları kc:ndllerı için Mısır 
ve Süveyşte bu harbin hesaba 
alınacak noktnlardan biri oldu
ğwın ve her ·yden evvel paı -
mağı oraya koymak liı.zım gcldi
i;rıne nihayet Jfam oldular ve bu 
yaz avam ka.marasınd:ı Çörçi
lin söylediğ'. gıbı 100 bin Mih
ver km"'\·etin karşı 100 binle 
değil. (ki, bunun sonu acı bir 
mağlfıbıyet olınuı;tu) Atrnania
rın her taraftı yaptığı gibl, 
yumruğun ınecei!:i yere, birkaç 
misli &.ik kuvvetlerle taaITUz 
ct.meği Wdi}{'r ve bugün malum 
olduğu \'<.>Çhilc Mısırd:ı. ve Afn
ka şimalinde mil'hım ku\"'\·etlcr
lc harekatn ba..şladılar. 

Mcsul mcYkıde .olmıyanlar 
kolay akıl oğretirlPr. 

lılar, İngilizler <.."-ezayire, Fasa mu~tur. 
çıkmasayt,ılar. o zaman bu kı- ı - t:uctl ş mukcll<>fıyetınc t:ı " 
şın harbi Afrik~ .~~aliı_ı?e .de- bı tutul:ın \c .mdıyc knd. r ucrctlcrı-j 
vam ettirmek duşunulebılırdı. ni almamı bulunan kamyon sııhlplc 

TÜRKiYE CÜMHURİVETI 

ZİRAAT BANKASI 
-· 

Bu husu!'u vme on av evvel 
2 şuba.tt.'l çık~n ı eni Sabah 'ta 
şöyle i?.alıa çalışıyorduk: 

Almanyanın Fransa.dan yar- rlnin tnhc1kKUK eden ı•tıhkaklarını 
dım beklemesine gelince, bu ıılmak uz<'·c Scyrusefcr cuzdanlnriyle 
yardım Upfı 1812 de Napoleo- birlikte Salı gunlerı Hadımköyünde 
nun H.usyaya tn.arnızunda miit- Tahkıın. t Ko:'l'.i\lt:ınlığı DordUncü Şub 
tefık olarak berabeı ine aldığı c Mud!ırlugı.nc \ tya Cuma günleri 
Prusya ordusundan yardım bek· lstanbuldn n ... anyolu B.nbırdirck mc 
leme.sine ıbenzc.r kı, Moskova rı- ydanındakı , kcrı garnJda bulunnn 
catinde bu ordu, Fra.n.,.ız ordu- Komutanlık ırtılıat sub:ıylıgına mur. 
suna tan.rruz etınişti. caat etmel~ı ıl::ın olunur. 

"Şimdi Amcnka, rnüttPJ'iki 
İngiltere ıle Japonların önüne 
azar azar kuvvetler atarak, km·
vetlerini öteye, benye dağıtmak 
hatasını işlemezler de, evvela 
en tehlikeli diısmanlan olan yal-
nız AJma.nya ürerine yüklenme- --------------------------
ği düşüniıyorlars:ı, bu Rusya ıle lstanbul Defterdarlığından: 
me.cı.gul olan Almanya için hesa
ba katılacak tehlike olur." Bu 
tarihte Singa.pura. taarruz baş
Iama.mıştl. . 
Başka yazılarımızda da (4 ay 

evvel), mütemadiyen iklnci cep
heden ibahseden Müttefiklere 
.. Kuvvetlen. başka bir ta.raf içia 
bir nefer dahi ;ı.c;raf etmeden bü
tün enerjinin şimdi topla.nınası 
18.zmı gelen yer Mısırdır" diye 
ısrar ediyorduk ve eğer Mütte
fiklerm şimdiki lbu taarruzunu, 
daha erken, Almanların şark 
cephesinde .ha.rarcl.le mesgul ol
dukları bir tanhc tesadüf etmiş 
olsa dı ha.rek, Uannı11 sonı-.ıb· 

Dos~ a No: Cınsi 
51217-1114/107 Mecidıyc köyunde 9 paft..ı, 6 adn, 3 

110 

parsel No. lu 2982 metre murnbbnı ar&ı. 
Mecidiye köylindc 9 pafta, 66 adn, 2 

:l\luh, ınnıen 
Bedel Tcmınnt l 

11928 895 

parsel No. lu 2459 metre murabbr:.ı ar•a 12295 923 

J83 Mecidiye köyunde 13 paftn, l ad'", 4 
parsel No, lu 5800 mHre murabbaı arsa 
Meddiyo köyünde 12 pafta, 84 ada, 8 

5800 485 

parsel No. lu 2623 metı·e murabbm arsa 5246 394 
Yukarıda yazılı gayrimcııkullcr 9/12/942 Çnt'§arr ba giın saat 15 de 

Milli Eml.ık M!ıduı lugundc müte ekkıl Komısyond. k palı zarf usulile 
saWncakt.ır. tstP.klılerln 2490 snyılı k:->nu·• huı.urrlcrı daııcsinde hazırlanınıS 
teklif mektupl:ırmı ihale gllııü sa:ıt 1 de kod Komı yon fü~Jsll•'ınc ((), -
d l Mıncleri ve nufu .. hll\ ıyet cü d.ırlorını jbra tYlen E'i!'r mu t('ııdıı 

l azla inıh t için Mıru Erı lak l\~ • ı ı ı• " ı , t t C24 \ 

KonılO! ta.rlhi : 1888 - Sennayf'Sl: 100.000.000 Türk n)'98I 
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. Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve icarl her t i.irlü banka munmeleleri 

Para biriktirenlere 2&800 lira ikranıive veriyor 

Ziraat Bıınknsmda kumbll?'alı •e kumbarasn: tıısurruf Iısa,.,L'lJ'lr1d# . ~ ~· en 8% 50 lira:;ı buluruınlarıı senede 4 defa çekllecek k ur'a ile ap~d.1 

pl!ına göre ikrnrruye dağılılac:aktlr. 

4 MM '.UIO LINllk 4.000 Lk'a 11100 aded • LINllıll ... Uf' 
4• - • &.000 ••••• .,_, 

~ : : : = : 111'° • • • U01 ' 

D i KKAT: HCS2planndııki pa nlnr bir sene içinde 50 lirad<1n asıı'' 
düsmiyenleTt' ikromfy•' çıktığı tolı. lırde % 20 fazlnsiyle verileceJctlr· 

llDJ"aJar 3ellOOc di:'!'t dcfs 11 Mart. 11 ~ 11 _. 
Jül '\'o 11 llirincll~lnun tarıbJ •rındc Çt>.kileeektir. __ ,,__,,,..,. 
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