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D
111 talyan ı·ad-

y<ınu, gc- B 1• r 1• za h manuşlardır. Fa 
çen aıc. kat ıhardcetıerl-

'1'11Jl benimle c- • ni, bağh bnlun-
peyco ~ oı. r r\uğu.m ideallere 
du Şahsi hUeum mukabil görü • 
\'e tarizlere mu- ~ bir cJ&'Vleftıı, yahut bir yordum. 
b:beıe &tnıek a- _. d8vfeUn dünyayı aevk ve Sonra fQ.§iat
letim d~ildlr lclaro ~ mot.e Wnmnntll 1er emperyalizm 
!'€er İtaly~ ~1. Çbkti 'Vataa:.mıta myasetine kalk
tndyo u ır~en. huı: 're mlistakiJ bJmasmı • tııar, Bu emper-
d bır ltal). n ~n. Tabia.f., sl)'ll&S lıudut- yalizm doğru-
ıru: t•tcs•nın } , 1.. hl' tM8 ~\ediği, )'-"lrf:ıeı hay. dan cloğruya va
L1:ı ı:;ıbı, ,.,, de-. vıutluta kii~i'ık hayva•ları t.·ı.uımı te1ıdit et
te : h'lZ hoznıak- ,\Dn~ uııa ko~ ,luğıı ,e kn"' etti :niye ba~lndı. 
n kalmış ols~.y. ZB;\ ıfı ~ıutf:uğ'U. i~u fuNaJı sos- Faşİ.7.m, Roma 
d. ıwşrırnı Ul· , Pı;r.ff".Ji ı:mu;ında da yalnu lmp<.ıratorhı~n • 
.i,,rı buı r da hah- l~ıH~tin hi\Jdm olnla~I J7ren- ııın varislif,ı i<l
&•1 mıve ıuzum !ilJl~nı kn~ıl ooentfın). ()\inkii dıasında bulu-
lı ~ <-tmC'zdiıı. . hu dını~ ada bir akrep g1bi, bir nuyor, Akdenizi. 
F'ak:ıt f •1yJl'<li- ~ rlmı, hir kurt ''\}& bir ka.ft· ltnlyan tlenizi 
lı t>vl'lf mi.nn. Llan ~ihi ~a..ıamal< ist~ıetn. yapm~lkl t.istiybor 
ııclx~t.ı hır rn· _ ve mı e ımı ıı 
JlN tc m ı>t Joyılardan kov-
~ ... ... .. HÜSEYiN CAHiD YAL':f N nıa.k emelini Han 
:ruvorum. = .X cdıyor. İşte bu-

haıvau d nuıı ~in f aşiz-
tıı>der h r.~ 3 oı;;u l "'1df'n bah- min düşmaru~ım. 
İngı.~I~ n.ul ı.ı ı k"'y mütt:akıp Du<:e ile Lozan konfernnsı mtl-
i . tnı • fuulan Mnlt.'l u- nasebetıyJe bir k~ı-e "'Öriı.-:tiim 

t: ~ır <:otıiriı d ~ · · · , "' • · ın .. 1 ug-umu 'c !i dı Oııchy de lkau Rivagc olelincfo 
, 1[~t do. hı olıluğumu ı~ret bir tarn!truı acele ile yeınc-ğlni 
g; ' 1 <:n • oıu, ltaJvanJu.ı ııı az- .P'rken bir tnrnftan tla b.uıa, 
y~ / ~ü:?11·llıı dı\ c r.ıv. tf edi- 'riirk topı akhuınd.ı go ... ii ol
ı\ost 11~

11 
u, 0~· kl mılletler a! a.qı ma<lığını, fakat Tiirkiyeyi yeni 

-ı ı' duşınnıılı • bal ıslc- baştan tamir ve tensik idn ~iri-
rmtu t.11;-ıın ı dvo d"" -· . . .• t~ 
PSiJru>,~, ıi 'wk 'he , l!nt~n • u- ~.cgımız ışde; mr·:;C>la zmirde-
ınnkt · at 1 "c ptıdaı ol- kı ınşn~tt:ı. lt:ılyım Collıı bora-

'ıi ~ "n Kın t _;lamnrıu~tır. tıon'rıunuıı i"j biı sP" olaı a•nrn 
!Ah. ıı ı. •ıvoau t . ,, .,...J ... 

ııı< :k ı~tcı in k li ~a b emın et- temin e<liym'du. Bunu RcylerkC'n 

Mister Cörcil 
' Avam Kamarasında 

müzakereleri actı 
Başvekilin sözleri 

"Vwıirnt bir baftadanheri 
müno~ l"Cliliyor. nu haJ 
dıp,"am c."llernez, JY.\r:laml'1ıto 
hii.kfüncte ~"a itim.'lt reyi 

H~M:!Ji, ~ıahut bizi 
diişiinndidir." 

HOkumete itimatsızhk 
takriri veren müstakil 
bir mebus Çörçili 

tenkit ederek dedi ki: 
---o---

Bize lazım olan ~ey 
kumandanlarımızm 

islerine müdahale 
' 

ettirmiyecek kadar . 
kuddretli bir reistir~, 

Bu knkiUc.c Amiral Keya 
de iştirak ederek acı ac:t 

şikayetlerde bulundu 1~lya.n nul'c 1:· 1 
11 

. 
1 za'!11~!1 kompost.oRunu o karlar kf'~fle 

hm Hııttit. hc>\'<'t ılu mam <ı~gı- yutuyordu ki1 şcftalinın leY.zeti-
uvL· lt:;Iyaı rr ıl ~r~,mua :t ~:ı· ne biraz da Jzmirin tndı kam- istihsal Naztrmm izahatı 
mf>Zı:ı,;t·tl<:"n ol ~ ~ı\yuk mı~ gihı geldi be.na. 
k · <ı1.1~ unıı r.:ınum ve .. 
cndileıını J)(lk "'tmp hk bulu- Du<:~yı ilk za.nıanla~ındakı sa- Ankara, 1 c R&dyo Gauı-

nı.n. Yeni ita , an d b" t de hah} le ~k seınpatJk buhnm.-· tesi) _ Bugu"ıı dünyanın 
bu nwmlekl.'•th , ~ 1111 f'( ke ı:ı-h'a ım tum. ~'ak:ı.t onun telımdf''kı bu i 

·- ..., ma wm- h' in 1 k t" k bütün dikkat ve ilgit-i1 Lon-
~1und:ı epeyc(' hi.1.rnctım de Yaı- dıse 1• ~1_em c ~ın~e m'.81 :· drada Avımı Kamarasında 
1 ır. Sır mılkti t"'lr biı · · A.n seze. Jl!lm te 1 eye goz • b"R.lıya:n haı·p müzakerele· 

·k· • '- ınsan ımıo:: ı:: hetm Vnt· m " 
.ı~ılJ ~ P\akk ed<"n'k hi\kbnda h ~rmı 1' af ~ . ez. b.ı hl n rinc çcvı ilmi!] bulunuyor. 
:~nh.ıhbet ve 1a ıu frct l><'t leJ11Pk 1~ ~1 ve men a~n.!l1evz~uı ~. s Bundan evel, Sıngapumn 
!Jll~'2'. kUlttit· s hib" hır ad:un.{ '

1
J u~ık~atıı>aıt1'. t unkşa 8

1
• 11

1
s· suk11tunda da Avam Kama-

y. k.u:.-nnva ·, k hır l· fifM<.:tir 1 c-r u u e mıye, ar a P nnc n rasmda milzakereler açıl· 
Btwün ltnlyt ıılaı ... ı. mda p<:'kl 1 almıya mn'bkumdıır. mtf1, harbin acvk ve idare· 
flf\'dıgırı do t :ı ııo , rdıl'. U- İngilizlere knrı tııgtin ıluy- sinde müsahedc edilen ak· 
mMw halı>tı lı ıkUm l)l mu eh f,um. ve guHterdığım \nstluk sakltgm ıZatf>sı için Ba~velfi 
Umt ıı e 11'\< hızme.t d .• a) ni miilaha1.amn ım l}~urn- lin MilJi Müdnfaa nazırlığı.lı 
ffien on '\'t:dı 1t ıl • h zı 1• t ,._ dü .Miilareke zamanında Jngi- bn-akması istenmişti. Mis-
rınd n • ıkrınn. k. l.ı t.tiı. mıımlc-ı I eı bcuuı. f<'n:ılık dmi~ ol •hı- ter Çörçil bunu kabul etme· 
k4>ttf'n :ıtm. k ı~d-. O \r.ıihtı:- hıleı·. ~,nk:U; bugi\n vat ttl IA · alnız kabinesinde ta-
Dü~ıınıı Umnm;y 1öa.ı,,. m"disi 1 mentaa tiııi İngihzlcı 1t ıH ıt .. : ktn dilat yapmıp. lftg.ilWe .. ;te 
N'll 

1 ~~ılunnv ırd11n1. l ı ıf.ıth • göı:cliiğüm ic;ııı kalbırtl•le lngilte- faz1a. :ıs:.rar ctmemışJerdi~ 
1~ a.1 tdaı 'Jlc1um. Çl'lr .\ lmak ! ı't•yc k:uşı C'n sadıkane V" fr,la.- Bir hafta evvel veıılen 1· 
~t nen hnh L:ını (', ., ... hık. kiıı .ı..nt' dostluktan ba.~ka bir timatsızlık takriı·ile yine 
ve.. ıre ırib" ') l"l'lC' upl ,. tm-' h"c.,..e yeı olamaz. ayni mt>se1e ileri silrülmü~· 
tlu \ıu unmadıklarım "Hl,' 1n•".ı. ... f t" tii". h ı ~ .. 1 Çiinkii vtt.-..ammm meu a.a 1 ... 
dm,, l ·ıın<ll'll l'lma'a 11 :> mcv bıurn t>l)uediym. Ymın Jngiıtc- Miizlı/ı"{;rtlel' A~ıyor 
an '"rmedin \ t' onhnı hiııi .. W<' • 1· · ı. t 'fu"' "'ak.nrel"'r ""ılınt a, Müs <eti. ı ı ru1iıı tt•ı:tını pu ıt ına':ıl va arnma " .... -.. " "" 

ıın la Ya ih m1 hanp l ııln zanrlı iıir ~ekil alırt;;, d ·rhal a- takil mebus Kinglıall, Mrnlr 
nıword4k, ı.~nkcıt '• h:ıh. t• ·, t leyhlcıım1c lıar<'ket "elerim. :ı.·a- ımıh:-ıı·ebcsi vuzuhlu blı' ne-
talvnnl 11 bu nı mi kı>lt' ı f· ... k ı t ., 6 3 8li 2 _, } ~ h k \ k. t, bu, ~nım 8:thsi ngiliı. ılos~ ( .. onu •· • • .e 
ır u "iZ ı~ \Jil m mz J alı"a· ı b t \ ..) 

kırına nw d"'n \ crr.lı.: m~ .'.\ ~·ı ı.~.rıma ilfü:nrn..n 11 mamı J n • - '-·-----------
~l!m~•anlı~ \:, ?Jfrnı bıluun Dih unu mc:ır .. 

umı 'deki ba71 Fran ız me- Biiyiik bir dl'Vletiıı, yahut bir 
m ~rlaı hı.k' mPth·.-;n<'•' askere iki ded~tin diinyayı sevi{"'" ıda
~'t'ıln ı. l.n \ ı.. 'fuı k.~ eden • ,_ re etm si fikı in{' taha1Jnnül 
nlmı laıoı. l•'ak ıt .ultleıi \. < 0 • e~fom<>m. Çtirılcii 'utaı.ımın lıih' 
c.~klaıı lntn.nbııld~. k. hnı,..,la.l~lı. \'e mi.istalul kalı,1:ısını istcı im. 
Gıd. nleı .h?1 ı, c: phe in'", •t. 11; Tabiat, sıyasi hmhıtlaı te5i · et· 
vazifoleı ını , p yoı lar , c bızP medij!'i, yıı-tıcı h.~vvanl.11·1 kli
karşı do\u uycıılardı. F. ~. t h<'n çi.ik hayvanları }any:ma lrn~·i~l
~ura<la. ol!laıın cı luk çocuğuna ğn ve kll\ \ ı"lli z:ıyıfı yutt·ugu 
nı til bır ınsanhk va.zıfc.•. i vapı- için in~.tn sı:>ı;~ 11l< ll'ri aı aıo;ıntla 

Yor, ayhklaıım t•\lC'\ınc l:.tll:ır da yalııu kuvvı tm lı~k.im olrMsı 
yolluyQrdum. iki dt vlct birlhir- prcnsipini l1ahul •'ılcmwı. Çıin
lc ıyl(: harp t'rl••bıl rleı, f. kıt kü bu dliııy~tl.ı h;t akr<>ı ;..ı-ibi, 
bı.ımn fer~lcı. n.. ında bir dü~- bir :\ ılan. hiı kmt 'f•ya l>iı ka~
rn.ı~lhk h sın(' ~ <'ı \•n lnf'.ıoini ı. 11 gibi yru;~muık lHtemt m. l'r 
\ ınsnnlık du~gu \'e veuhdf'ri- \'et h~p hnyvnnız fak:ıt nsıılne
ru ... :u ııttıku~. nı °b(.nım pı·· n- da~h .. ri bu hay\'.!~hgn k .. rsı rnii-
lil . .,.crım u.ı.ıul c-trı "' • · 

11• 1 1 
11<""h <':1dt-lC' e-Jerek ~i)nnwı vr• olrı1<'z 

• yan aıa duı:ım n d ·ı· . . 1 ı 1.· ı. • •ı i Fak t f · egı un. h1••::ı.lleım ven 1 a •. ı Kl~mr. c-ı n 
h" da a.~r~wı ı-;on d '1<'<.c oley- ııwvl udiyetini ruhumuzda .!uy-
~~ ~~u~bc:·ı~m h Ju m-.ı._~~ııh- muıwz \e bır immnlıı!& {loğn.1 
tal anla ' .. c :ııın .d~gı,, t. ttrmnnar;ık h,ı)"\·:mlıltt~rı "ynl-
. Y .~a .z~ılum <'tme ıdu·. lt-a. mı"., aJıcnusııdıı. J{ii• üh Yu-

nı1.ın re]ınum o ·ı ı · t· - ,, L •
1 

i 1. 1 ıı" s pn 1 Q, un •a;;ı nan dC:1nc1l•1·~ .... ıı;inde parlı'lr~ n ve 
çırıne er {' ı\ 

0 r•• "l L ~ J 1 1 d ' .' pıa .. ve ne. ı 1 c Avrupa me<leni •et inin ilk tc-mc-
h~n ~a a fılm·, Mz ve \ıcdan E•.1i viiı·ud:ı g•·tiıeo bu yuk~~k 
.....:~~ı~ <'tiı~. nıha~ i't \'ı.rdi:.J;ı\ 1 ahlak \'e insanl1k mdhumların ı 
f'>UJ: unc " ıeımde hır i ı f· ' · ·· ti ı .... lll'tl~ . 

1 san 81 ..!.· sadık Irnl.1rak mıllctler :ı.rnsı mu-
HY t H ısvı:ı.n duydum. nnı:;t"bctlt-rd . hak vl' , dnletin hü-
y:;:ı1tebn e\" cl tam Yt'<li f;eııe kiim sfü mc.<,'ni bütiin kalbimle 

<UJUZ ~ıma ttiw' l'"k' Haı ek ti · . nr gını 11 ır temeımi ederim. Diişmanlığ"ıın, 
•. f ·~ 'n rı~a e ınde her hnf- bu idealimi chmiye ve lJPlli v:ı.h-
ı.:ı aşızm nazı·rr.1 v k ·· · 
1 h ' _ .... e onmnızm r,i tabiat kanunları icinc tekrar 

!'.., etöy 1~~dn, 8 " \ e sol bi.ılün dik- atmıua "alı=n her kuvv~te kar· .,., r uk'cr alc l · d ·· J .., -r-• 

Mısır 
Başvekili 
söylüyor 

"lngitiz makamlarile 
temas halindeyim. 
Vaziyet çok iyidir,, 

Stef ani'ye göre 

Mısır'da dahili vaziyet 
pek gergindir, hükumet 
merkezinde büyük bir 
asabiyet hüküm 

sürmektedir. 
Ank:n a, 1 (füıclyo GazetC'

si) - Bem ı ndyo~u bugiiukü 
nesriyatında. Mı.<>ır Başvekm Na
has Paşanın bir dE-me<;le hulıın
d1ığunu bildirmi~tir. Mısır Ba.ş
vl'kili dem.iştir ki: 
"- 26 Hazi~nda ver<lii'im 

va.ada binaen size beyanatt~ bu
( Sonu S:ı. 3, Sii. 1 de) 

_m S±i s 

Deniz bayramı dün 
tezahüratla kutlandi. -Taksim'de Cümhuriyet abidesi ve Beıiktaı'ta da Barba· 

ros'un türbesi önünde yapılan tören çok heyecanlı oldu 
Dün Türk Kara sulaı ındc1 bü- yer alnı.ıştır. Sa:ı.t tam l 1 d • İs- dır. Bunu miiteakıp alay &~i k

tlin işletme haklarının Tiirk bay tiklül ma~~ı çalınırken şerel oi- t.a~a gitmiştir. 
rağmı taşıyan TilrJ<: gemilc·ıino reğine bnyral~ çekilmiştir. Bun- . ~3ıırad?: da Baı:ba~·os tüıb~si 
verilişinin 17 nci yıMönümii idi <l:ın ~onra abideye t:df'nklf'r omlnde torenc !.sh~}al marşı ıle 
Bu mlinasebctle her yıl oldni:;rıı konmuş, Yükf;ek Deniz Ticarc-t b~lanmı5, bunu. mutea!_c•P .. Bc
gibi bu yıl da şehrımizde biıyiık meldt•bi namına İbrahim Tolo ~ıktas Paıt: Bas"anı Z~tu Çu
bir tören yapılmı~tır. ~"\rvc•lce ve Deniz Mecmuası sahibi E'm- bııkçuoghı .. b.: nutuk S?Yl~rlı_k· 
hazırlanan progra mıı gore me- rullah birer nutuk söylemi~lf'.r- ten sünı a torene t0on \'enımı~tır. 
rasinı karada ve deni?..de yapıla- ~ · · Ak~ saat 18,30 da De\'l t 
ca.ktL Fakat havanın miıPrıitsiz-1 -ı Dı>nizyollan ':~ .~is:ı:1~.ı:ııarı İf3!E't-
liğine binaen yalnız karad_alu 1 M d M•h 1 me Umum Mudu:,I~ş-u taral.ııı-
kısım yapılabilmi.;tir. Meı .lS!ffl(' ISJ r a 1 ver dan bu mutlu gu!lun ~rcfoı~ 
saah saat 11 de Taksimde baş- Yolcu saJonımda bır çay zıya:fetı 
lanmı.~ır. Törene ~tirak cd(>n kuvvotıcrı"' •ııorı•ıyerek Verilmiştir. 
deniz komutanlııbndan bh' bö- U Ü v IJJ4inkii ~u • ,v.;rlan J'aali~ tii 
lük aske..rle yiiksck deniz tic~ret 1 k rl ' · 100 Tt•hir ı:dfüli 
mektebi t~Jebesi, d:.\•kt _dı!niz- s enue nyeye ]){-.nizciler B::ı:}T:l.Inl mfüıase-
y_olları ve lnnaı;ı_lan, Şı_rk~l;i Hay. • betiyle diin Moda koyunda tcr-
rıye ve Armntilrler Bırlııp men· kılometre y kla~tılar tip edilen su sporlan müs:ıbaka-s_npl~ı·ı erJ,t.>n?e~ Gnlnu. ı->.'lrn.~· a y laıı ilcı gece fener al<'~i hn,·:uıın 
Jıscsınde kend 1lcrme tah~ıt; e<\ı- El Al .. O d muhalefeti dola\'lsivlt" gni hlf"a· 
fon """rleri aJmL<;ılardJr, emeyn On 0 9 Jnlnnştır. ~ . 

Alay saat 10,4.0 dn imra~ını Bu mfu>abakalann ymııl&.<::>..· 
hareket ederek Ta1rbİffi me_ydı• Büyük bir meydan ğı gün ajanlık t:ı.rafında:n .·yrı-
nına gitmiş Ve abide etrııJmı;fa ca ilan edilecektir. 

Alman Orduları Başkomu
tanlığının neşrettiği hususi 

tebli~e göre 
---0'---

Sivastopol 

muharebesi 
bekleniyor 

e inci İngiliz ordusu 
Komutanmm gOntOk emr1 

YARIN I 
Sün ger Avcıları 

Zaruri ihtiyaç 
maddelerine 
yapılacak olan 

Bunla~ ~~il a:ahiyet 1 
alıp Başvekaletçe ~ 
tasdik edilıned en ~ 

tatbik olunmıyacak ~ 

Şeker tevzi talimatna- ~ 

mesi Vekiller ~e~etinde ~ 
Ankara, 1 (l'enı S .... b. ~ 

Muhabirinden) - D:ıh 1 . ·~ < 
Vekaleti, alakad:ırl:ıra ~: - ~ 
bğı bir tamimde, Kit ktı ı ~ 
H:n-aga,:.ı ve Su ~,ibı Z< ı ı ~ 
ihtiya< !anlan sayılan m. ~ 
delerin fiyatlarına • la · / 
yetli mt"rcilePco ;y. p l 
zamların, kati ma.hh et . 
madan YC Bn~vckaletr J;. -
bul ve tasdik edilmt't. 
tatbilnna baslanmam. RJ i ı 
dit ilmiştir. 
FnJ. 'r lltıllılt T(v,: Edı u ;.. 

Şr kci' Hak.Jwıdo 

dün düştü 

Ankmn, 1 l rcnı Sı r.ı t ~ 
Mtıhdbiıinden) F. , > 
halka ı;arasız seker t• ~ 

talimatnamesi lıakkın<w. \ t ~ 
kaktle den istenen mi.t ·· 
ala r B ısvehruete g<'lıı~ · ~t ı. 

'Ialhı1a namenin 'tk ll 
Heyetinin öniimüzdd-.; ·, \ 

,, Muharebe bitmemi~tir 19 ucu RöportaJ· ıautııarında müwc- <> l'4 •• < 
T Jecf'ği a.nla..qılmaktadıt. ~ 

ve d~manı bii yenmeden liliiiiiiiiiiiiiİİİiiİİİiİiiiiİİiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiii~~------------01---
Yüzlerce kilometre devam ~eıı 

geniş bir sahada 
---c---

Cenup ve merkezde 
Ka1i neticeli bQyük A1man
taarruzunun da başladığı 

anlaşı·hyor 
. Ankara. 1 (Radyo Gazete
~ tebliği, Sıvasto}}C:l 

ic müdafaa kUJi:ıb'lntn ~rıld•· 
ğİm Ulakof kalesinin alındığı
nı, Romenlerin Balıldıo\1a. ~"h· 
rine girdiltlerini \'C Sivastopo 
lun 12 kilometre cenubwıa yak 
hı.ştıklarmı bildirmektedir. Dl~ 
ğer taraftan tebliğe göre. A~
manlar orta ve cenup cepheli:>· 
rinde de taanıı:Aa geçmişlerdır. 
Resmi tebliğin yüzlerce kilo
metrelik bir cephede taaıTUm 
geçildiğini işaret ettiğine göre 
bu taarruzun knti neti esi tanr 
ruz olcluğuna hükmetmek ic~ 
1'e\mektedir. 

(8onu 6a. 8 &U. ~ de} 

lnoilterenin doğu 
Akdeniz filosu 

lskenderiyedeki harp 
gemiler mihver hava kuv
vetlerinin tesir menziH 

içinde ... 
Ankara, 1 <Radyo Ga.wro· 

f'İ) - Mı@rda Mareşal Rommf'l 
l< uvvetl~rinin iskcnderiyeyc 100 
kilometre kadar ynklaşrıııs ol
ması, İngilterenin ~Oi;'lı Ak<lt;
niz donanmasını Mıh ver tay) il· 
relerinin tesir menzili il1ine sol\· 
muştur. 

Bu yakın tcldike karşısı"'· 
da İngiliz filoı:;unun Hayfa ve 
Pcrtı.ı~itte iislcrıccl•kleri tnhnı in 
edilmektedir. Bn taktliı clt, do
nanma, 225 kilometre ı.'laha do· 
ğuya kaymış olacaktır. MıhH:r 

(Sonu Sa. S, StJ. 4 de) 

bitrniyeceldir- Onu yere 
serınceye kadar ::l._H_A_R ___ P ..... D_UR_U_M_U~f= 
döğüşeceğiz 

si) A~~;~!u11~~~6~c~~~ Baş-·döndürücü zayiat 
ge-len hı.bet ierdtn anıa~ıldığına ..------
gore, dmıJm ~öyJe hiU~a edile
bilir: 

Dün lleı1 lm.ımfarile Fukıı ,1,,. 
ğt~'lu)(}n, büylik kısımlarıyle de 
Marsa Matnüıur. .50 kilometre 

o 

Muharip onlnla.nn, lı.lş flÖIKliiriicii za.yi&t wwnwlite olduJ;!:tn 
inl6ar ~c)UinıM'1. hir ltakilmttir. Rununla ~rnber, hUtıın iMıal!i 
koyaaktan '~ is t.ihadan harbi ~lemi~e tah~is edilmi':k rıhr. 

doğuenroda bulunan Maı e..,:::al -------
Rom.mel kuvvetkri gı Al~ Yazan: Emekli General Kemal 
meyn ınevkiinirı öniine kadaT Koçer 
ileı 1emişlt·:ı dir. Bu suretle Mih· Alman . Rus harbinin ikinci 
ver lmv\'c.-tleri, İsk<'nderiyeye 
100 kılGr~tre mesafeye kadar )"Ildönümü mii~Rs&bPtiyle •••••••••••-
yakln.ştıklım gıbi lfattara ile S.'l- ı'.Moskova radyosu, yılın zayiPt 
hil arasırıdaki en dar sahayı a- listesini yaydı: 10 mill ona mu
aar bir duruma girmişlerdir. kabil 4,~ milhon ınsan; top, u-
Bugım gt-len haberler Rom- cak ve taıık zayiatı da 22.000 -

mel imV\·etlerinin mukavemete 30.900; 19.000. 20.000; 15.0tO • 
Ttıaı-,ız lrnhoodan Oııinlenk'in 24.000! 
meydan 1nuha1 cbehini verr:ı·e:~! Büyük harbin de ha.kiki za. 
tahmin olumın sahayı aşarak J.:::l yiatını öğrenmek imkansız ol
Alrn:eyn :mevkinin yakınlarına muştur. Tebliğler, hemen daima 
kadar ~oirnlduklaı ını bil<linnek- haı;ım Jca.yıplaıını kabarık gös
t.edir. Alman il:bıiğinde l.m böl· termekle yurt cl':kanumumiyesi· 
[•nin ln~ılizlcrin miistahl~cm ni heyC'Cana <lüşürmemek mak
mevkii olduğuna jşaret edilmiş- s:ı<lı güderler. Fakat, akli sellin, 
tir. lngilızlerin bu mcvkiın ge· hele lia.rp teknifrine biı-az yaban
risintle n~i~rlar!nuş oım_aJarı cı olmıyanlar d~, karar vermek
muhtemeltlır. ~ayet Oşınl~k tc giiı•lük çekilm<'Z. 

(~enu Sa. 3, Su. 1 de) (Sonu: Sa. 2; 8ü. 1 de) 

Ankaraya yağmurla 
beraber kücük kücük 

ı r 

kurbağa da yağdı 
Ankara, 1 (Yeni Sab.'\h' n 

Hususi Muhabiri bildfriyor) -
Bugün (dün) saat 16-17 ar:\• 
smda şehrimize sağanak halın~ 
de şiddetli bir yağmur yağnıış
tır. Yağmurla berabeı· havadan 
ufak, ufak binlerce kuı·hağa da 
yağmıştır. km '\'e-tlt>n buı nda tophwıbıl-L . 

~~~~>llJ• ~----~~---------------~~~~-

Almanya bu yaz Rusya'yı harp haricl bırakamazsa: 
'l.A_.t"JO..."-A.~.-V-....-VO...""'""',,.._,...""A~./V'./VV•v'VVVVVVV''./VVVVV VV'V'VVVVvvvvv ~ 

Son Mısır muzaff eriyetlerinin 
mahdut kalır 

----.... ·"·------~&~-----....... _.. ....... ---o---
Ror;ımel'iıı denizden •'e havadan Filiatln'e atlaması, 

için 
vardır 

Jralı'ı 11e Kaf kasga'gı 
hüyiıll lıazırlıhlara 

tehdit etmesi 
lilzum 

Ekmek Karneleri 

diyen mü Yun ~ mutema- şıdır, İtalyan millt>tine veya. her-
iban h icadel~ ~ttim. Bunlar hangi bir nııllete kaı şı t'?eğil. 
.- - fia s hıçbıı fenalık yap-. Uüse~1n Oah'tl 'lALCIN 
..-.v....-vt-vn-~- - .....,,.-..- - -~ - ._ - ._ ._ -_x..a...~, •• A.-.f-1.LY..L~ ._ Bari gölge etmeseler! Marsa Matrııh tW ·•ii~tn1 G YAZAN na teslim etmiye bidayette J.;a;. 

sonra l"lgilızler Alm:mla- :... '\ rn.r vermiştir . 
n Mısırda <iurduıauiiu.c~l ·t ıııı. Ekı•em Rl7~ 1 22 Şubat 9.J:l tarihli Yeni S:ı,.. 
40 bır.. kaclar esir 'ererek ::;oo '- - ,- ıbahta yazdığımız askeri bir mu. 

Ağır işçilere kartların tevzii dün 
sabah sona erdi, bazı mıntıkalarda 

Mahalle Birliklerinin teftiıine baŞlandı 
Temmu • ~'U tos e'kmck 

lrarncleı ınin d ~ tımı sona eı • 
nıiştir. Yalnız pek az \•atand~ 
h:ızı şahsi zaruretler yüzünden, 
karne alrunamı~lardır. Bunlara 
da derhal karneleri verılmekte
~ır. :&ıgtin karne almamıs va-

tandaş kalmıyacaktır. Diğer ta· 
~af_tan dün bazı gazeteler ağır 
JsÇılere henüz karne tevzi edil· 
mediğini yazmışlardır. 

Bölge İaşe mlldürlüğünUcı 
fevkalftde m~si sayesinde 

(8cnu Sa. 1, 80. 6 dıı) 

Kömür tevziatı beyannanıe kağıdı 
bulunmadıilndan on gün gecikiyor 

Eti Bank kömür tevzi mfü.>s· 
sese~i tarafından bir Temmuz
dan itibaren yapılma& lazımgc· 
len kömiir 5at1şları bcynnnnm<> 
)erin hcnliz basılmaması yUzlh
den 10 Temmuzdan ev\ el bıu-)a 
yamıyacakbr. 
Öğrendi<Tımize göre bu gec1 K· 

me beyannameleri basacak k~· 
~lt bulunmayıRmdan ıleı i gel
miştir. 

On !!Ün r-vvt>l 200 bin knrn"· 

nin basılması işi bir mati.mayn 
vcrilmif} ve müessese müdür1ü· 
~rü tarafından Jdiı:rıt itlıaFt b.T 1 
Iığinden lüzumu kadar ltfığıt is· 
tcnmiştir. Fakat heniiz k&~tt 
bir:Jiği ıazım gelen formülitcle ·ı 
ilımal etmediğindei matlın "t 1 
lcfı.ihdı teslim edememiştir I u 
JÜ~en kömür t<:: • "atı on gı ... • 

1 

gecikecektir. Allı..k ünı ların a·:;: 1 
kat nazarını bir kere daha «:" 
keriz. rn 

kılometreden fazı. bir ı.wsafe- mesi ıçin çok şaıısa mazhar ol- talcada şöyle diyorduk: "Bu u.,.. 
Y paniğe yakın bir halde ric'at ma.cıı icaJx.der. rihte henüz Singapura taaı ruz 
eden ngiliz ordusunun takvıye lngilizlcriıı bu mağJQbiyeti bruılaınamıştı." 
kuvvetleri aldığı takdirde mu- içtinabı .rrayri kabil bir vaziye. '™üttefikler Uzakşarka kuv .. 
kabil biı taan-1 za geçmesi gay- tin nPticesi değil, İngiliz başku- vctlerini dağıtmak ve Japonlıaın 
ri mümkün uckJlı e de şUplıeaiz mandanlığının bir gafletin.in ne- önüne nzar azar kuvvetler atarak 
lri, bu, lrnrbin "" gii<: mancvru tkesidir ve sar.ki Mısırı hasmı- (Sonu: Sa. 2; SU. l .fle) 
Jarınd11.ı biridh .ı\n.iba1in Horna 
üzcrınll yüı udhgu zamandan ge· 
çcn 914 harbindeki birinci l'.ffırn 
zu.mnıw:ıa kadar, ric'~t eden 
JJ r.ğltıı. orJula:- t.nrafınd'.in ga· 
Jip oı·dnnun geriye at:ılmru,ı c:ok 
ı, ere görülen şe:ylerdendir. li'a
ka.t bu defa İJ;ıgıliz Ortnşru k b:ı.~ 
kumnndanının m;alıtelit lngıh7. 
ordındvle lıôJle bjr ini becerebil-

rr 
Ankara Haberleri 

Muhub;rimiz.in Br:kdiy~ Rı>r;ıni ve Silifke sl'l ma t€ .. ·ln 
rot vcrdı~ haberleri Ü ·iincü snyfaınr:.da bulac 1 n \.,, _____________________ __, _____ ~---~~-
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Biri, 
B 

Dünkü durutmada zaıı altına alınanlar 
h.ütün iddiaları reddettiler 

Bundaıı bir müddet ewel Be· dm ou iki gün sonra bir şahsın 
şikta;'ita Şenlikdede parkında k ırakola gelerek cinayet failinin 

B d 
11 d eı •• •• • t kesik olarak bi.r kol ve ba ak Kazım isminde biri olduğunu 

'lş on urul'iı z~yıg: buluıunu,ştu. ihbar etmesi Ü?.:erine hadisenin 'Bir müddet 8\WCl Rafine n LIU o u Dün, İkinci Ağu·cı>zada durus.- mahi_1efnin rıydınlandığmı ve yağlarından maac.lıı. her nevi ye-
ması yapılan bu aradı hadisede böylelıkle Kazım ve Kazımın mekli:{ zeyti..n yağların satHu ser

D) Bakım ızlı1 
• hastalıklar. ill: defa vaka m!lhallınde talıki- m ·tre::.i Ayı;"nin zan altına alın- l>..."'St hı.ralalmı:?tı. Bu defa gôı ü- 1 

A r ilahın öldüıi.i ·i.i te-

ın manzume ere 

kıl"lll ka. la . 

gıda nok~aıu, n iill... kat y::ıpan müdd iumumi mua- dığını sbylemiştiı'. Ayrıca Sa- len lüzum üzerine sabunluk yağ-
Ell x ratma biyetini de viuleıtlncleıt 'l'ahsin Okur din- tı \e Z~hra isminde iki kişi de laıla pamuk yağları :::atışı ser-

ge<>ç.n muhaıern>ier, hinterland~ lenmiştir. Müddeiunııınu muavi- bı curümde ortak bulunmakta- best bll'""..Eılmıeb.r. Bu husustu 
l• ı c;ı her günkü akınlar. ni verdiği ifadede vaka mahal- chr. Mam unlar serdedilen btı Vilayetin günderdiği tehliJi ay-

B ı ük h l'P onunda, galiple- linde bir kesik k 1 ve bacak bu- iddia karşısında her şeyi inkar neu neşredıyoruz: 
rin Ahn nyada t. h ip ettiklerı ·lunduğunu, fru.at v.aka failleriy- etıni3lerdir. Evrakın inceleıımo- 1 - 24 3 942 t.arihinde bt•yu
top Y1 1 32.000 di. 1918 mey- le maktulün h'ıviyetini ı t bit si içlıı muhakeme başka bir gü- na tabi tutulan zeytin yuğl:ır
d~n muh rebele inde taarruz etl'l d·~· · b'ld · t V ı ne tahk edilmistir. dan Tafineler haric: obnak i.ız'ı-e 
ha ı •,· ·•n11\.""' t ı edı"len top !!~ı!!em~e~l!!~·r~p~~ı~ı~'!!O.!!l}!~ı·~· ~a~·!!n!!-!!!!!i~~~~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!""!!"!!! 

... J n evvelce serbest bırakılan yeınek-
say! mın 10 bin bataııveye !-adar raoer göti.iıemcxhgini bilı~onız. lar. H~rbi, iyi rınla~ılıyor, harp lik y~lıu:a lıızim:ımen sabunluk 
yuıı:seltr~i \a.dydi. Taarruzlar Bu mali~emenin bfr 1nsmının ibeslivor. llk a'jllarda bu ordular- ve bilumum zeytin yağl:ırile pa
da _tml yısı, ol:t.aani tU sa- Rus malı olması da muhtemel- da elden c1kan miktarlarda ucak muk yağlannın satı~ s~be~t bı
y!lm!. au durumlarda ibile, 100- dir. Bu bı>saba göre <l"", top ka- bulunduğtum tahmin edem.iyen- :cakılmwtır. 
don ck..;ik dcifHdi. Halbuki. har- yıpları arasındaki nisbetlere i- ler, çoktu. Her halde, galebe, u- 2 - Beya.na. tabi tutulan yağ-
bc gimr1 n. büyük orduların naıımak mümkün de ~ildir. ça.ltlann:lır. lrırilan rafine ze~tin yı.ığ'hru 
her tiimeninde 1 :2 topçu alayı Uçak kayiplarmn d lir, iki ta- Jtusiar, tank .kaS>ıplarını Al- Milli Korunma K1mınu \e bun.ı 
\'ar<:lı. Vm oşilof. h:ıroo takanı- rafın teblfğlcri hakik ttten uz·ık ınan kıyıplarına müsaVi. gibi r.rös- miistenit ı~ararnameler hüküm
dlim eden bir gün le, hir l~us görünmektedir. Ö}le zamanlur te~~ktedır.ler. ~rtık, en uf.a~ leri dahilinde Ticaret Vekaı~tiu
kolortlu topcurunun, Ahnanlann 1 oklu ki, bir tarafın UC'ak k. yıbı 1 tatJıye hare.ıcetleı·ınd~ de tankaı cc el konulınus olduıhı tcblP 0 • 
:ıııuayyen bir antla hat'cıyacağı otekinin yüzde besini geçmedi dayanılmakta, tank .. ı~. ate3te111 lunnr. - .., > 

67 ton celige mukııbil, .Kızılor- ve her günkü yayımlar, ni.,betin J:uvvet almakta ve üstun ateşler _lıiillıiiııiıiiıı._ _ _,, _____ _.__ 
dunun 80 ton ha.llıladı 'ını söy- ı i olduğunu bildiriyoılarrl karşısımla da dur.ıklamalara uğ". dikkati calip kayıplar vermı ol-
fü · 1~u. Taarruz or usunun. Hayreti çeken mesele, hava faa- ~nıaktndır. Rus ordusunun teç- mnları ihtimali ~aliptir. ı 
m harebeden iıari kalan silıi.hı- liyetinin gün goctikçe artma ı- h!-ıat bakımından QOk kuvvetli .Muharip ordulaıın. b::ış dön
nın c•ııkazuıa d.:ı ahip oln.cağ'ı dır. Güzic;le gencliğe, uçmak ku<l- olduğunu hasmı da itiraf edi- durücü z ıyia t \ ennel:te oı hı 1<
m · • mfa . 30.5-00 topım, bu va-ı red t..:mi nedilh ken, s!tn~t f!lİ.i· ı Y?r .. \iman taarruz d~lgaları · ları inkar götürmez bir hakikat-
1J. e öı • R lamı eline dfü esB'cseleri de cephel r ıhtıy ıqla- bırçok yerlerde kudretlı ouwra- tir. Bu!l.unla bember, büti.ln rn
mHs olm ı kabul cc!ılem z. Di- 1 mı kolaylıkla karşılamaktadır- g·e'leı i yıkmak ıstıl'arıncfa kal- san lw:J·nn.kları ve i~ ciha~~ıarı 
?;1.:r t.·u.ıtlr• 1, çekile 1 \ '.:ya çel 1• Jac. Aluı:ınlarm her r.y 5000 U· mı ve zırhlı birlikler !burada ö- harbi he.olemiye talli>i.s edııın·s
leın·yen R ıs \lm vetini.ı siliihla çak yaptıklarını Am,.ıi1 alıkır ııem!i .roller alın~la.r<;i!~· Rusla- !erdir. Aııe:ak cephe hoşluJ,ı. rı 
rmdc: u bir usmmı veya hepsini da teslim ediyoılal'. Ayda ancak ra gel •ıce, aqılmı gedıgı bu as- doldurulduğu müddetçe. muh ı-
!bırakması da icabedeı. 2500 uçak yefü;tiıcn Ruslar. ri ı:;ıld:hlarla kapamak isfomi~- riplerin harbi devam ettire· ·hl~ 
Kıs donii ünde Alman ordusu- müttefiklerinin yardımı saye~in- ler, tabintiyle kaoamışbrdır. ri de mechul değildir ve bu yıkı

nun bir mi dar malzemesini ıbe- de, bosluklarını kapatabiliyor- Her füi ordu 7.ırhlı kQvvetlerinin mm, crbetie, bir .&onu vnrd•r! ı . 
ka kım olacak! Ali ib- 1 

- I.!,'y Novfel ! dedi. Aıka.da~ 
ai Ebu T hb!... ların '.bizimle cenkederken tek Şahımerıla•1 Meı·dimeydan, ın 

- Alı ibnı Ebu Talip seni bu baı:ıma ni<;in teslim oldun? 
derece lwrkutuy.or .mu"? Nevfel, hiddetle cevap verdi: 

- Bu d.ı söz mii? Kavmini - Bu, benim bil'eceğim iştir 
in ~tan ,ecimıe işinde oncıan Ya Ali! 
daha · atlı davranan adam - Ya.ral.ı mısın? 
aörmed:im. - Hayır! 

• evf l, Hnzr"'ti Ali hakkında - Kılıcın mı kırıldı? 
eiddıefı t>ak isabetli iı.iikiim ver- - Hayır! 
~L Hazreti Ali. hakikaten kt· - Kalkanın mı parçalandı? 
,_.ya harp ediyor, önüne gele- - Ha.yır! 
ili kim ohm.;a. olsun öbür dünya- - O h.:ı.lde sen teslim olamaz.. 
,a.. gcmdeıis~rdu. İşte şimdi de sın! üzerimize~ ar-ka· 
~etin heeabmı görecekti. O daala.nna ihaaet edemeasıin! 
müthiş din düsmanının hayatta. ..:_ Söyledim ya, bu cihet ae.-
kalm;ıısını doğru ibuJmuyordu. ni alakadar etm~! 
Çünkü o, lsI.amiyet a.J.e :hinde - Harp devam ettiği müddet
çalışnaktan k tiyen v.azgcçm.i- ~mazeretsiz teslim oWı ~ 
yecek i>'r din dilşmruuydı. verin kadından hiç farkı yoktur! 
H~eti Ali, arkalarından yıl- Dfü~anmnıı mert Ohnasmı isiie

dınm gıbi yetişti. Cebbar ibni rinı ! Beni.nüe er:k~ çarpı"ma.
s.hr bir ~ ~eslııi i- ı yı ku.bul ederek mert ol' 
~ eıtükten sow-a · ı isb:ıt et! 

--:ıiAZiEIVVVV'TVVV'VVİ ~A~L>..~f~==--
Her hakkı Mahfuzdur 

- Seninle çarpışmak istemez-
8001 ne lizım gelir? 

- Ben çaı",Pışmak istiyoı um! 
Çarr>l§m.ayı kabul etmezsen bir 
kılıçta canını cehenneme g "inde-
•• 1 
rınm. 

Nevfel, yakayı !wrtarmanın 
iın.k8ııı olmadığına kaımat geti
rlııee cengi kabul etmek mecbu
riyetinde kaldı. Hemen kılıcını 
çekip: 

- Kolla Undini, Ya Ali! 
Diye bir D.1ra &ttı ve mütlrlııt 

b~ hijcıunda bulundu, Hazreti 

Yazan: M. Zeki Korgunal {--•T•efri•.•k•a •N•o•: •2•1 -•I 

Ali, Nevfelin hamlesini savdlk
ta.D &Oıllra. sordu: 

- Sa.u.a. kaç hamle hakkı ve
:reyinı ~ 

- Burada hamle paza.rlığı yap 
mıya. g&lınedi.k Ya Ali! 

- Şıı halde sıra. bende. •• 
- Sır~ mıra dinlemem! fıgte 

varıyorum! 
~vfel, deli glli olmuştu. 

Cenk kaidelerine riayet etmeden 
flUUl'SUZ bir ihalde ihDcuma ~ 
ti. Hazreti Ali, müdafaa vaziy~ 
tinde kaldı.~ düşmnmnm 

ıbiribirini takip eden hamlelerini 
sav~a: 

- Ha. gayret, ha gayret! 
Diye b~öırrtyur, onu büsbütün 

silede.n ~.ıkanyordu. Nevfel, kcn
diaini camlbaz gibi oynatan ve 
eıı mrlu hamlcleri kolaylııtla, bü. 
yllk bir ustalıkla savan Hazreti 
Aliniıı karşısında. nefes nefese 
~. Şimşek süratiyle kaltiı
np indirmek suretiyle belki yüz 
def.& kılıç ~. hiç birisini 
isabot ettirememişti. 

Hazreti Ali, .istef3cydi; Nev fo .. 
bu1 n 

dı. o 

Yemek teşhir edenler 
Eminünii 'e Beyoğlu cihe 

rindcki asçı dükkanlarında y 
pılan kontroller neticesinde 
ctül·kin sahibi camekimlaırnıü 
ycnıek teşhir ettikleri için cez 
lruıdı rı1mıslardır. 

2 1Sl5S 

Haziran 

19 
Perşembe 

a.a.. OILe tkiadt 
8.ı18 4.U:~ 8.34 ~ 
;;.a·; ıa.t8 17.18 v ... u 

Aklllm YMll ıı... 

l2.UO ~.o~ 6.28 .. ıaı 
20.4) 22.47 3.1~ v ... ıı 

!.ı fenalık yapnııy 
ti s l a nı i y e t i il yayılma. 
sına cn,,.el olmıy:ı <!zmetnuşti 
Hazreti Peyganıher. onun mut 
laka kcLtledilmesini istivcrdıı 
Eöylc bir adamı teslim oİd•ı dı 
ye saf~ bırakmak b~r hata idi 
Bugün teslim olan Nevfel, yaw 
csnretten kurtulwıca, hatta kur 
tulur kurhilmuz Mekke halkrıı 
:yine Mfü:lfümanlık r.:eyhine kı. 
kll'tnı:aktı. Bu, inkfa' cdileınlyf'.-! 
cck kadar ac;ık ve :.m göti!.'-mcr. 
bir hakikatti. Hazn~~i Ali. Nl'\' 

foli öldürmekle Re<1"1!ü Ekrenıi 
büyük bir ıirzusunu yedne ge 
tirmi~ oluyordu. 
Gen~ vuıruşkan, büyük di 

di' maııını öldüı·di.;J-ten sour 
H~reti P ygamb<>J:in y-ının 
~i i. Hnzreti Peyg:ımber, Ne\'• 
f •l 11 k ll ilil~ni hcııiiz bllnti· 

d . Ya unda huhır~nnlar11:: 
( !U~ı'."ilSı vur) 



Sec el ef erleıinin tanzimi 8 Ey ule 
rııadar bit·rılece ve intihap 10 biı·inc • 
J'eşrinde her tarafta bitmiş ol cahtır 
~mm, 1 (Yeni ~~:ı.h m':· smı olmiltmiyc koymuştur. ln· 

habırindeul -:- D.ıhılıye Veka- aaatm ta:lımın edilen bedeli bir 
leti_ mu~d. tlerı bıten be!ı.diye milyon 350 bin liradır. 
~çimlerınm WtUn ş lıir, kasa- Smı'i İpek ı o.brilmJanncla 
Ui4 ve ~ .. lediy i olan köyl~rde Elektrilt İstihl!ik ll :ınıi 
eynı ıg!.i.nde Y ılın ı itin tcrti· * 3260 numaralı kanun mu-

t nlmak dır. cibınce vergi tenzilfıtındun isti-
f Hazu hkl~ gö intihap o- fru:le edecek olun sun'i ipek fnb-
w~ Vt.:: ıntihap etmek hakkı- rilmlarının 1 Haziran 012 tari

lll haız. v truıd ~ın isimlerini hinden itibaren kilovat baŞlna 
:mu~tevı d fterlenn tanzimi 1..S 0,24 kuruş t'lektrlk istihlak ver
Eylul t d r bitirilecek ve dcl- gisi ödemeleri Vekiller Heyetiıı
U>ı leı ~-11 • rasında icnbcden ce kamı lusmıf'tır. 
m~ı:ııı l'd asılı k ı.lacaklır Yedek Su!~J Okulunda Futbol 

un Y ınlı lı..,ı 'cya ek51Mık- An kata Y ı>dck Subay okn-
l~ı lı ktmıdu v t .. nduflaıın va- lundu spor te'llti!Utı yapıluuya 
kı l ·:U ıtita.::l rı 17 I<~ylıl~ ha- başlanını ~tır. l{uvvctli bir Yedek 
da tkık r l .ı :ı b ·ıan.u;ak Su.bav futb 1 takımı da Jcmula-
' • bu ın 11 ın ha ın la ı eyle- ca.ktır 
rın , .n h a .ıl :c;ı ·m b ı lnna.- Dumlupın:u Grleocl< Unfta 
cal ı · l bı . n ıt ı·ınc1<' f.: im Gidi~ or 
her l ta. bi · . ol: • k n. ı * Dumlupınar \•apuru üzüm, 

~ · Sul. na. ~< S•-;.ıtı ıncir ve bıı mi ctar fnsulye yü-
lfi 

1 
\ ti Sıl fl.C' - ktiy c bir 1ıafta'y·n kudnr 11rcye 

1 
t " tının " • hareket edc'Coktir. 

1 er ku ·vat er' IMr. Çörçil avam 
nd . e e kamarasında 
akı ş ı nüzakereluri ac ı 

(Ba~tıua.f' l twi tmM/eıkJ 
tice ılıtwıv ı kadtıı takririni 
g<'< ıktmı.l:Sini Wnrdfa.v~ Mil 
nc'dcı i.tcmutır. v.aıdl.ıy 
Mılnt>, va:zıyctin, millet n 
ını...n..nati baluııııııdruı miir.J 
k · t:nin y rpılmamasını ica 
bet 'rN· k kadar iirnitsiz ol· 
duğu. yalnız hükumet taı..ı
fından byicnebilcccğı cev ı 
bı.nı v n uı-; ve eğer lılıkfı· 
m t mü '· ren u b3 ka zn
nu hım.kılmasını ıstem1ş 
o ı:ıd iJl, kendi inin de. ken
di f ıhi.ıı i:.;tiı; k cd ·nlerh 
de buna dc•rhal muuuak:ıt 
ed r•t:k cıld· kl.ıııoı Hiue et 

İngilizlerin 1.000 tayyare ile 
ya.pbkları taarruzun neticesi (.'( • Hav larm den:;izra! 

J' u·All! • C. SartırollD 

Sof,.a la:rr Lıala 

an az y~ğ n an-He 
a ah. 

Stokhobn, 1 (A.A.) - Alınnn 

gazotecilerinin Kolony ya r,1t- / 
mclcrine müs.:.ade edılmi~tir. İn- 1 
gıliz hava kuvvetlennin 1000 u
çakla bw aya taaı·ruzlıu ııırlan ı 

dolayı ancak bir ay geçmiştir. 
Berliner Boerscn Zcıtung mu

habiri şunloıı yazınal:tadır: 

İ y ilR da 
s.aHyet 

a,,!ad?ı 
---0-

iki yeni rater daha 
açıfdı, indifa vahim bir 

mahiyet gösteriyor 
Roma, 1 (A.A.) - Etna Ya

nardağı tl.!kr:ır f1nlıycte başln
mıştır. İkı yem rrater daha a
<;ılmıştır. İndıfo. hulen vahim 
bir mahıyet gustermcktcdir. 

"Soiiaklcır lıilla enkaz yı!"ın- p , , ''f 
J~riyle kapalıdır. Bu yı?.'ınlardaıı 1 ası ft e 
tepeler meydana velm tir. y, n· 

1 
• 1 

v ütt eklem 
fu bbüsü gınlardan kalan yruıık Jcokusu rrn ~ rac 

bugün bile her taraf t::ı. duyul- 1 
mtıktadır. Bir çok mahtı.H'!lerdc --~.,__ __ 
a:vakta kalmı~ binn.lar ı-asln- Salamanadaki Japon 
mik pek güçtür." 

-it: Visi - A.ction FıanS<.Jcop 
gazetesi miişterek ·ahiplerindcn 
ve Goncomt ::ı.k d misi fl.z3la
nndan M. Leon Dnudct Pro
vance'da Saint Re.my'de olınitş
Ui1·. 

• 

garnizonuna 
muvaaffakıyetl 
taarruz edildi 

h v 

ınt 

Liroon, 1 (A.A.) - BugUnl:ü 
Çarşamba sabahı Penıche ile 
Carvoerio burnu civarında §İd
detli top sesleri işitilmiştir. Bir 
kafileye refakat eden 1ngilız 
lı rp gemileriyle Mihver tayya-ı 
ı elcıi arasında şıddetli bir mtı
lıarebc cereyan ettiği söylen
mektedir. 

Oebcliift rıl.f.a 

'I'ancıt 1 (A.A.) - Dün ge<::" 
~belüttarıltta hnva müdnf. ::ı 

1 
bat"lrvnları ıki kere fa livctP. 
gecmiştir. Bunlardan ilki sa t 
23.13 t<>, ildncı"-ı 21.30 da vuku
ımlmuştur. 

· vastopol dil tü 
-Baş °"araft 1 incide -

Rusların da Almanların cenup 
ve merkez lcesımlerlndc taan'tt 
r ... <ı geçtiklerini teyit ctmcleı: 
bu hükmü g rçekle.'.'.jtirmclı::tv• 
dir. Ancak. taarruzun ağu·li.k 
merkezinin istilmmetleri. hede( 
lcri hakkında şimdiden bir şey 
ı::öylemck mümkün de~ildir. F .... , 
iier bu taarruclar kati ncticc'i 
1no.rruzlar.sa yalond mü 1im 
y ni haberle.r lmak miimkiia 
ohıcakbr. 

Siuaslopo1 Diı ·tii 
\,'.isi, 1 (A.A.) - Ofi: 

Vasington, 1 (A.A.) - Bah
riye Nazırlığı tebli "i: 

Malta~a. gönderilen u nk tak
viyeleri Ingiliz hava kuv' .. tfori 
ne mensup pilotlar tar fmd u 
idare edilen u ı.klnr Malta ch·a
rında W ısp ucak gcmisiııden 
havalandıktan sonra Malta ra 
taa.ı·ruz -Oen düşımm müdafaa
ya iı::öı at edcıı fazfo. s ıJ ıd av 
uça.klarıı ın baslunmn u ir,mııcı 
ve ç k mühim k:ıy,plaı vermi!".
tir. 

f'"Seseleı in mi:$• .yet "'nn lt • 
kedildiğindcn knr•t<' suııı:.lııo ı 1 

tonuuncn ö.ıteru ı · ~ır. 
B'"l,,,e t r ı 1 .. ~ü rn ı 

Alman orduları bu~komutan 
l!ğı taraf.mdan ne rcdilen bu
~usi tebliğ· Sl\·astopolun bugi:n 
öğleden sonra düştüğüni.i bil ;ı · 
mektcdir. 

le birliklerı ıi ' aıtrol 

mıştır. ilk ol. r;ı c el .n tnı ı 
1 n.1ro lan 

• 
.nswıla.rın de 

Sinemasu da 
aı..pmından ıt b r rı: ButUn 

dünyanın ta cıır nı kazanı:n El• k an'atklr Pro' 

lstanb le azım Amirliğinden Verilen 
As feri Kıtaat ilanları 

•I YQ cJ.n {;3nı1Cbilir. 
Muh. Bed. Kati Te. 

MLth. Bed. 
Llr~ Krı. 

14010 
70 5 

Lir& Kl"f. 
11 •7 

Kati To. 

Lira Krı. 

2102 
ıoı:;ı 

Tutarı 

Lira 
13;000 
21,000 

lh le :ıamanı 
Saat Daldka 
H 30 
l" 

(2 4 - 694 ) 

lhıı e Zzımanı 
&ut D klka 
10 00 
10 !O 

(314 - 7021) 

Teminatı 

Lira 
1050 
l&'i5 

(191 - 6G29) 

veyıı mumcs::ııll mu: \ 
2 - ) M(ısten t sn ınal-in,..ye tnkı1abilccck bı · S n 'er ye 

dek parça:.ırım satın nlın b lm .. s.i ıçin ma , 7:aım a \ C'y.ı mıı ncssllle
rlınizo n•mmı.ş \ C) a !•ınl 11 ol:ın (S n P.ll o) ~ ı. ıh p:ırç;ı un venl
ffiCSi laz.ımdtr, 

3 - ) U <rte i tar t nd.ın takılrun\Yan Sın •r yC'<l • p rçal rı 
elden \'er Jmez ve bu g bl p:.ırçoJ r m~ıkiııolcıe atclvcleı ıuı.c:dc ma
kin tlerimız taı ı!ındno tak,lır 

4 - ) S.ı.~er y ek p rçll1 ı \ iiıleleri yaln Singer ınakin 
.ııolıipl ue satılır. 

SJNGER DiKi MAKiNESi KUMPANVASI ıı W 

SahJb~ A. <lemaleddln Saraço6fu Nevtyat MOdUrtJ: M. Sam. Karıt,yel 
uıldiQı )'Ol': (H. 8ok1t QOnıoylcr vo A. Cemıloddln 0ıtt"aç Lu 1nat ... 1) 
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