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Başvekil Ş. Sarac. 
oğlu Erzuruma vardı 
Halkla\ -

Ras c•pAe· 
•ineıönde
rilcrn •lır 
Aaıerllcan 

6om6• vçek 
l111ınd1111 6irı 

Yiizme birincilikleri 
.'1e bugUn başlanıyo 

1 32 bölğeeden ge 
başbaşa 

Sayın Başvekil, Hal
lan ve köylülerin di
leklerini dinleyorlar 

Eravraa 4 (L•) - Bıtv•kllf• 
iliz Şü eri S.racof a ve S.,.. 
'tleri, din 1Ut 10 ela "fakatt. 
"'-'• O reawal Klaa• Orbay, 
.... , •lf•t.... K.n V.alili ve 
k-.ta~lar .W.p halde Karıtaa 
-'•ket et-'tlercllr. Yolda bası 
kl~l ..-de tetlLlklerde bulanan ve 
~,uııerte konatan BaıvekUimla • 

len Sporcular 
Bu Sabah t6renle Ata 
tOrk Andına Çelen 

koyacakıar 
Adana••• beıın baylk bir "°' sa.e •• bir b•J"•• h.,•canı 

ca\tar. Ş.bri.We w•pılacalc Tiirld,e tla•e birine litl yır 1 ..ıar.a .... 

lllat 13 t• Sa"•"•••ı• rel•itl..d r. 
O..ct•ewiacle b r mlddet ••tİrıbatt•n 
-.,. öıle , .. •t•ni O tao~alda 
"-'ti• " 14 30 da V •li, K , ••• 

edecek ola• 32 bö r•nin ylıı:lclllerl ' b•hatu w·•·• IMlltan••ktadw. Ola 
alcı•• S Jlaan - Y ıM•z hkanta•111da fH flerine 300 kif .Uk bir ••ı•• J••ll; 
••ril•ittlr. Be ıivafeth Vali.ıs B. Ak f E 1 foran. uke,.lik claireal ,. vek 
Y arta.1 H•rd•, Beleclife reill 8. Katt• E.a., G •nçlitr kallbl-.i retll_. 9t 

~ .. ,o:.~ d::::·.;;;. ihracatçılar birligv i 
Bııvekilimia 1&&t 18 ele H •· 

-... • ..,. rel•if'• ....... da g,. lhk k • 
""'• Vali Vekili, Beledire Rlill o 
.. Halk taraf nian kartılan•lf· yı ngresı 
1-dır. Şehir bahçe1iode bir •lld· 
.._ İltirahat ettikte", Kıp•ıcalan 1 
19tcllkt• •• Halkın dilekl•ri•i - hrecat taclrlerlmlzln dl- _ 
~ktm IOGr& A&t 19 da alklf• --· leklerl büyüklerimize 
'- ••• ... E._._ hareket dll k """..,.,, s.,.. ..... rl ........ , - arze ece -

Stalingratta 
Sokak muharebeleri 
Alman ve Rumen kıtaları 
Kerç boğazını geçtiler de Em•-• ....... ler •• dot· 1 lb acat t ci leri dii• •••t 11 

a .af ttıtllk nine fİdenk ak . de lt•"t 1 6al C•d.-tesiacleki ıbre 
--.......ıhd--yednhll...,. \ca\Mder. Bör,le bir hareketle .. e oat\lıwlw MI •ftl WawssM :Bo ...,..+...,......,'le"R••~--... lir'11111ır· .. •l9nm~- elhlada; Iİ-

,.n11 Atkale,. laanket •t· cllayam lalı Wr 1araı;d. pal clar Lıılr ..... 11a'l bqk..a.11 alt SMla 
~· .m,.. •• ıörllmulH ı.1tın o1 • muın bazı müstahkem mevzileri iıgal edileli _,. ... a Wr lclue tekli •r. Fa~at ı•nelic •••• ko-ptlelıel yıp••f 

esuliget hissi -·-
tereddlt·Ba diJeWIU:• ki biatle rit lardı•. Ko re çı>k barıretll o1... l tit ~~-.. !t!• .c·~T.ik!:!k 1 
tikçe kalalanmada hlkim ol .. ta •e tac ı., ... b r çc l ı ••hl Hf it a..1ye w ha•a ı-.•illeriai. it 2 G • ı • 
L. ••• .,.. ailmtpt de n• J&Zlk ld cliletlercle l-a'aa .... •ar. fMli. .. ,....,._ .._..._ ~ •• Ro iZ 1 
-.. _.... •-L!t -·---- ..IU-LI--!-~ ... ·-·-'-- K - ta·-- -' iMi ••ldlclecllr. Baı&n bir çok da· c ..... ._... - ·--- ,_ --.-. ..... - • J 
ir••·rde •• bir k•• •• e..,lar•••z "" .1ıı ............. _ ~ ......... a. ............... ,....... pon 
b•p ba ailani7•tl .... -".. .. ..... • ........ , ............... ...,. =· ..:::·=;:~;· :: 
..... , bir k••• tatbitsallH• ........ ,............ ... .. bwvetll bir......... sı· ıahıl 
U..1 ..... Wr •"•lu~ ...._ Y..t ..,.. ... ,eti ı• ......_ tt.t:t, • llict1• eclea ROlin bir· G 
M"4a u. ... ll;ln •bir ... ·.a,.t tefekkll •tafttlr. li eriyle te .... te.11 •teitlerdir. 
~ olcletm- dlfllmeclu ka B. lbrab•m B•rdar<ıtle, Ziraat Ta .. n yarımadatında balanaa d&ı 
balaatl d•laal kaaeada ••J• da bankası •Odllrl 8. Z y•, B. Haun aan kawv11tlerl)lı ÇlrklpDlar ball 

bal d kl d•••• eıiiyor. kendisirıio bath an atana •• Karaeebmet lçpak. P•ınak itli Novaroeiık'ID ıim,ı bıtı"ada 
let makamında arama le.tadar. T abit m t .el. B Abdatl .. h Giiıı k, B. Sait t peler Ozeriad•ld mÖl•ahk .. mev 
ba z bniyet dotra bir ıeJ ctetildir. Araf, 8. Mır at E rtr. z lcr aha•qtw. Fena hHaya ret 
M•ela bet huri bir w•Ulıt kendi 8 rinci reiılıte 8. lbrabl• •ea Almtn aeri 1a1o.. botlaıı 
........ alt bir .. ,ele ... aleketla Bardarettla, ikinci reiıliı· • ele B. Ka.-..ailia .,._ kayılanoda dit· 
ıL. L- 1 1. Q t f .......... kUfl h·rebtlercle 111tlyaouıı a-rfi ... .., •• • e •J Maral E g'İr int b p Olalae•ıblr. .. __....,. blrlsı 1&·n•t je•lli 
dalı ol..ts kaaaatil• B&JGk Milet Kooıre, bilrOclerWılse •YI' olmak IMN top ıek~n 8SOO tooi-
MeclWDe hlr kat190 aruder. Ba t•lrraflatı çe1til••i.1i kararlqtera· leto'ak re•i batarm•ıtar. B• ıaret 
kananda Blylk M elisin de taı. le A aaa denla 8118 • avwetlerl 
wlbi ... s 9•· Fakat blitla bir rak dıfıla11t1r. K·•kuf&Ya kartı taanaıan bıı· 
iyi Diyet, İyi bir ıörlı ve yerinde lu .. cındanberi 35400 toallatolak 
bir aialaJlflD HlıGeli olan ba ka· M••lanzade we Kocav.. dltm•n ticaret r•..W batır ... o 
•• tatbi"'t .. bumda abakbk· a.1or. 
iare ....... Ere tal91u ve ••'a zir parti ocalc lconır.t•rl Sta'l· ı•ada lı&CWll din ... 
liyet ...... beb ... e·-· ki... c. H. p n•blJe ocak liODfN f9\rln b bamcbki a •• i,o •halle-
..... •net. taa ,_.._. ••••a. lerl dna• et .. ktecllr. Ev.relkl lfte kadar r•tiıllıaittlr• Stalin 
itte be ..n Htlc9 kart ... da K zir rractıo tl .. llndekl b& rede V..ılp 
ilk •ın .. •fra1acak '*• blMln ıiia M•ta..... ve OCH• kıyılannda f•a•t1ett• b.laaaa kara 
.-'alıyetı lhfi•• , ... leaec,k .. ocakları Jılıılr. ko 'l'el•iDI Y"P k•netler1eiz fl.U,. "-"•r 3 
1s .. vekllet oı.,aktadır. Halbakl ••ı'ar •• pal icl n he,eıledyle te>pc•k•r, 2 maot6r •• 6 fl'ep 
0 .-ar ...... oetada bir •a•af mlmeuitl•lai •Ç•iı•erdlr. Yeni klç&k ç1pta bir tc* wıpar bebr· 
falı:,ıyebiıllk var1a banda hadiala idare h.,etlwl ı• ıekilcle kat•I· .. , •• 
de blJlk bW kah.bat ve ••ı'al11etl Moako .. 4 (u.) - Sowyet 
oWafaa• bit dlflomeaektetür. •Uflar: tebl•tı ı Staliof.ad fi .. l betıııada 

11• •beptea devlet .. ka .. zae Mıaltlnucle Ocaju tidcletJI bir ma arebe ol•JW· Al-
•• .,.. lrlUllS ....... taditabıl· 88. c ıbbar c;. • .,.. re.... ....., ba ceptaeili bir 1ı:,..-we 
..-a:lfla laer t•Yd• .,,.., be illa· Pe~rll ... Mela .. t K&prlll, Maı talık •• piJade katıY•tl•ri,le hl· 
.ı,..a. alcadelı ebHk ........ tala K09bl, M b... Çiftclfll • ce• •tmitlercUr. Rat taDkJan ••· 
H•r .., .. M••l devlet ....,..._ M hareaa.,e iftırak •mit " Alaaa• 
riode wıaıf•li olu Mrk•H .. ... ı..-.ıen 88· B•rl Ano,, C b lan ilk 111e•rU.rioe at9t1hr. 400 

Bunlardan biri, 

bütün motörleri 
durduruyormuş 

Aakara 4 (Radyo met ... ) 
- Bir Mıcar rue~ ••· 
cliil -•e .. ta ıön, J ıpoalana 
......... iki pli liWa varclw. 
Har lkilbıin de takrip kanetl 
kork•9tar. B•na.Nu biri. aak· 
ta idare eclll• apklardw. 
lllhıci pU ıUib, •ahl1et1 bak· 
kanda a..ız malO.aat w.a... 
pa meçlaal bir 11ıkbr. lo1&Dlarm 
dhaailan •e -.lrlerl ..... .. 
•ltbit tahripler , ..... kta •• 
b&ıe .. •otö,.leri clarda.,.akted ... 

ln6nD gezlal 
t6renle açıldı 
lstaabal 4 <•·•> - Wbl .... 

allfnin afll- tateal ..... Japıl· 
m•ıtır. V.ti we ... ,. r-.& dok 
tor IAlft ~. ba m&nuebetle 
....... lhle•'tt'r· aliJ•t biı lal tellllD etmek n it w ça.1ı.,., Keaal Pelsfllef. Aı .... öldltll•tıtlr. Almanlar 

retm•k icabecler. Bana da ancac Kocaveair Ocıtı: tekrar b8ca• et•ifkr we b rltk ... ı------------
ikl ıaretle pp .. lt •l•klndlr. 8B. Ali Kayala, ...._r Et• ,._ ... reri at.ti• •••affak ol-

Biricıciti wuifeıinl ciddl,.tle Yaau Akarot a. R.e.p Nalr , _•_-. __ ı ._,.d_ı_r. ______ ..,_ 

beai•H•İyen, elirıe verilen bir sıue;man G61t-. Mım...ua. 1 ı·ad " 1 1 H 
wnit.,ı vaktmda ve llvıkiyle yıp- 88. K .... ı .... AU K.,.ı.. Si 1 8 l811US aı 1 R -•ar•• •••ara kartı ,iddetli dav· 
raa .. k ve b6J'elikle •es'aliyet ley•an G&lf~a. hap dalrılarlnda 
W.iola ne ol.la ... • aaı.ı .. k, ikin Din de K&prlk.6yl oc.tı kors 
aW de datrelerde • bl,lk a.1r 1a 'd h ..: 88. N __.__ a.9 C lerla hatta weldlleelD badi 11Ula- resi top nmın 1 are eyı •. ne •ıd• .. b-· KJ • awlt 

ait iftercle laer ..,t rp.ak Ati S1191a, Salih Belin, ldril Yel o .. .a, Halt Menr, Dr. Abrawıya, 
-..-e alf•ktea ve t•ııata clee, Abdellah Ewirir, Şcfer A,. Naa. Ene lntilaap dalreleriae ri 

maiJ•tindeU ... ..,. ... , •l ... ıillılder• BB. HaW -.1r. tetklkleede balu• ....... ... 
"lbl bir ••ziJ•t• IOk· K&,c1, Ha11n Ahı _.çHmitlerclir• t•.....,Ue •• laalkla kola ... .. ...... : .. len ve iti IJI ar· J• ....... rdır. 

raaiiı9 .;;;p...•ak •• ,..... Hırt,-t, Haaetlu, Kana•&,rl B.t••harrirWll S. ~t Oral, 
tarmak r•S.aa a.ı•atıla •"-iLia aia\lı• oealdm H9pileri ..... ~ biUnrell: _....,..._ 

olabldr· tosı•······ dö ...... 

Yerllm•ll•r pa• n 

d•••• 

•Y• zabit& 
AU ile,.., 
dlnleadL 

o;.- ................ c.aM 
.......... 14 ... barıkaWa. 

- Dava•ı dö·dlaclcle -

ispanya 
kabinesinde 

istifalar 

••kteclr . 
HarWJ• ............ ~.-: 

lwa ve dahili,. ..... 
Galanada ......,_ ...... 
1-clr. Fnako be ltlll I n 
bal eblif. laarlel,e ~ 
~....,.ı Jorclaaa'JI ,......, • ................. ,....,.. 
•lfbr. 

Parti .aa k-111 • W.. 
liaİ , .... ,,.. .... ... 

..... a' ..... Parti ..... ...... 
ter ........ , ........ Wr 
............ tir • 

RomaradJoR,,..ı .... 
aa;. pawal Fnaio laldı 
1aclabt yealnl ettill•W ....... 
IMkle iktifa .,arrlıl' • 

MadrWcle .... laik .... ,....., ............ ... 
... det .., .... bir deiltQdak 
••• • 5 ,....,.cetlral , ..... ........................ 

....... ol ........ ...... 
Berlla ............. ... 

peDJol laOke .... '1W1 .. nada 
,.,.... d•tifllrıl lmr ...... 
yut ll&lalilerlwl fule laaJNlıe d..........., . .,._ıklllırt. 
... .t.flllkliktea haberdar ... ...... 

Dii• bir rabaacı ıun.,e 
SÖN iM, hariciye aaaın s..,. 
.. daWU,e nazarı aruuacla at.. 
cl.aberl ı&•&p ridea llatldaf, a1 ..,.t Fraakora ı.., ikilliıl .. 
aıle •ecbtar et.ittir. 
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kerlik 
Almanlar Rus 

.. DAHİLİ HABERLER. 
"-' ... 

Mahkemelerde, alınacak dersler vardı I 

f ilosa.nu iissüz 
ırakmağa uğraşıgor 

Yeni bir boşan
ma sebebi 

1 talyada Millno bakak mabke 
meli, medeni kanana iJAve 

edilen bir maddeye tevfikan ilk 
botanma karanoı vermittir. Di· 
wacı bir kad1Ddı. Kllcuıaıo din 
aleJh•nde, vatan hisleri gevtek 
olctwğandan, otlana da bu tar• 
da telkinlerde balandajandaa 
bahisle bofanma clln11 ikam• 
etmiftir. Kadın iddiasını teyit 
için mahke..,e koca11nın bir 
mektaban• •-lftlr. 

Bir aşk tuzağı 1 
ıöyleneımer. Ancak -.na.r Sta· 

U.srad ö
• kati neti
•ydan mu-

Batumdan BakQya d•mrro•• nze. 

d h ite ld 
rindeki Piatİ1'or1- "Hô.kim efendi, bana igi bir 

ceza verin de burnum sürtülsün, 
Ve 8 a r e k'tın Alıunlann 

• bir çulda-
dlf&nifle

akli" ola• 
Kaf•u ha 

.-ltuıı dvd•· 

lran istikametinde 
muhtemel görU · 
nen harekAt ey · 
IUlden sonra da 

wırdıklan Elbrot 
tepesine kadar 
olan •••f• bara• 
dan Sobama ka· 
dar olan ... ı .. 
ye alAwldir. Hat
ta ba tepeden ıU· 
ıilealn ceaap e 

Mıbk .. e kadınan lebiae bo· 

Ta1il yawer ol .. mıı bir ~k 
khnteler vardar ki okuy .. amıılar 
dır. Baolıardın bir çoklan wakitle· 
rlııi Y• kahve köşelerinde lwa.a...l 
..... ,,. patlan kirlenmİf1 1arlan 
ıi lnmif kirli bir tHlanın blımda 
öldGrGrler, yabad da « Zenginin 
malı alsGrdüa çenesini yorana1tl • 
kıblliadea ıanan ba1tan ekia tar• 
lumda ba1alen taz11a tavpn ka • 
valataılar 

kartılataumdaa olacak 1 .. 
Genç bakim baç•fını babaı ... 

da d•eyea delikanlıya t0rda: Enteresan bi 
/utbol maçı devam edeblllr taama k•an •••ittir. Çocak 

umeiloia yanmda lı:ılacaktar. 
- Ba ihtiyar baba, aeni ba

nan için mi biirlttl ? 
.BbbU.da"ma 

tördlk. Y anaa yeri olarak 
eh•ia cea•p yumı iDtibıp; 

k uıl beclefla Kafkuya ol
• halinde kabili izahlar. 
Budan fazla olar k Almanlar 

K11 fk11 ıilail11iai cen11bı 
qma buasanda da klbik 

-.,..lflerln akıine riderek en 
~ JOI• ıeçtiler. Fılbaldka tima 

Kalka liWl..mi c••ba doira 
,ol&arıa en l'lcl, en çetini 

~pta we Karadealz 11bilhıi ta
.WWerek Balama nran yoldar. 

teya bir ıöz at•• b•aa rö•· 
t.w•ie yeter. 

Roıtoftaa Bata.. g7dea de
...,. ew,eli Hu• denizi Ahi· 

kadar wanr, ondan sonra ce
,..._ rfderek we Kafku sitailuiai 

k Balı.01• oradan da Babama 
~· Batnmdan Karadeniz Ahi· 
M takibeclerek Auk denizi ••· 

ftfaa d .. iryola yoktv. Dı 
dl'ğraıa Babamdan Sobama ka

)lat' relen d..W,ohl, lMI ıehria 
120" aıo..tre kadar fi • a 1 i a e 

e 1 • n Novoroı"sk demiryolile 
............... Arazi ba kadar çetin 
n &'tçilmez bir baldeclir. 

e.a. ntlMID A ... .a.r ,...i 
jllM...a.le ba taraftaa Babama 
w ... • heclefiai rıuıklerinl r6ı 
.......... Banu Hbebial aa 
... lı: da &'iÇ deiildir. 

1 _. Alıaaalar karada aan 
JOlları IHriacie harekat yap 

.;.ötaa yıa..ı olsılar prektir. 
Flrlaakilla en ln11m yola .. çip 
4'e Hnw d.isi tahiliadn ilerle 

olsalardı Batama varmak için 
15814ulo .. treden ful. ,ol .ı.. 
11ri~ti 

S. JOllM" da daihk anıdclea 
Pt• ı .. ,.,.._" 1arp yollar • .... 

Halbftl tim• ftrd klan E bra 
... ,....... dls bat na.iade So-
1.etif •a ..... 120 ldto.etr•, 
................ 220kilo-
~- 1ı:ac1ar bir ..,.a.. a ...... 

olaa da lıt.al •ııeı..i çok 
._ kolayd1r. Bilh ... IÜıll• çok 

~· 
2 - Almınler wbh ve _,. 

tMI knvetleriai blylk mikyasta 
tfıillilde. JUi Stalir gnd apheaia. 
• kell-.ı•Wl•lar. Uaak .. A• 
few .......... hareUt içi. cN 
.....,_ ...,., ......... e1a .. a. 
..,.. •• , ..... .... ,. •eç. 
•ıl•dir 

3 - KafUl,n ılt .. 1wt ba-
relit 1epmak .,_ Lr.4'•11 So•· 
pt f losaaa ortadu il, 
...-. S.aaa lçia cN Mt ...,. ... 
..,,.ı Karadeniz sabilial "_. 
dakl U.Uları el• reçirm•k ical»e 
.-. Binaeaıleyh Almanlar tla I~ 
llte tt&kıuk11aın Karadeniz ıahıl 
,.. .......... dlr. 

Her bald• b. aoktai n1Zarlı
np laer içil de b• çetin ,olan H·· 

çu...ınde imil ole8f ve bidaret 
te aarbb •• llOlörlG kuvwetl•~• 
Haur d•alziae ve So.,.tt.ta Uda 
el .,...... mDblm petrol kaJ
•kları ola• Gro:mi,. dogra bl· 
tla lualarile kotarlaıken ba bar• 
nk.ltı ikmal rtçlllitl ••ya badi 
..-.Ue JH•tlataııler n p',... 
•4 kaWaıiJle rarl.i Kafkular 1-
....... llu'k•tl•iai U..a.baep ..... ş~~ 

--... laanlı:etla •a.vaf. 
fak OICll•Wfll . H.-ıalana 

;.au bfkaı ....... 

teklerine kadar olan muaf• ıimal • eteklerine kadar olan ........ su.,ada 
udar. Bir ılı• içeri Bernttad ıeh 

Sonra bir ıillile üz...ıadeld .lıule 100000 rinde babkla 

•ldafaa •••zileriala dal.. dit· •••art• na, fenni blr 
aanı daia tarman1rken brflladı· 

11
., _____ _. 

tını da aaat .... k lbmMbr. Yaai 
uli Sowyet mevılleıi HJ• bub 
Abalannm yflktek hattao (1aattı 
blll) P..I tarafmda balanauı 
rwekirdf. Bua rat-- .. htemtl 
dir ki Almanlar b.ndan ıonra fe· 
tin muharebeler vermek zonaa•a· 
darlar. Fakat aillileain en Jlbek 
hattını tabaımaa da dal- blklml
yet temin ettili •ata ... ••••· 
Ba bak\ildan da Karaclealz AhUi-

ni takibet••k niyetinde olan Al
manlar içia bo,ak bir bqan kay 
cledilmlf demektir. 

Mltealı:lp harekat f4;yle olabi· 
lir. Kraanodarclu, Novoro· 

llık, Maykoptu TaapH ittik• .. 
tinde ilerleyeo kollardan barl'lll 
daha enel karad.iz Ahlline Ya-

nna bir prh Japacıalı: we ..aaul 
takibedeo yol we demiryola ise· 
riaden fimalden cenaba prklye 
dofta Solrltii 1ltlbm6dftd• ltetle· 
••i• çaltıacakt1r. 

Elbana ........ daf kıtalan ile 
••rktan ruba .... .. ,... So-
h•• Wika•etlade telir Japacak 
lan aibi dlter Jollardaa da 111.Ue
nln cenap eteklerine ftrllaJa •i· 
raı•caldardar. Karadeniz Abiliade· 
ki eo r•çilllez m1Dtaka1a iki llli
kaa•H• n Wrlalı leriai cleetekli 
yerek ,,.,..,. ve ....,. •ltt ... 
lı:n Bata .. dofn .. ..-.,. ...... 
.. c•klai'cbr. KafkuaW• IHrlD
dekl en ylbek data hnlu ...... 
birüacl H en mllbfmmiauı bac:lar. 

Mamafih Kafkaı harelsibam 
M aabalnrda kalacajı cllflall .. ez. 
Huer denizine we Grosai petrol 
saha11na dofnl motörll kollana 
n.ı ... .ı •tlebi ihtimal Stalinrnd 
ittikametiade kaydanlmalanaclaa 

ıarette üre 
tllmeti için bir .. kine J•pıı.11 

tar. Balık 111••rtalarl, b ... i .. 

rait we hararet dencal altanda 
b.lanaa ı'ıeler iprWae koaal

maktadır. s= ... •dekl JU•artalar, 
10-lS fla akar 1a alımda b•· 
......... kta ,,. ,....taa.r ... 
,.,,,. .... talmca akar • m 
11....ı..1ıtaclir. Her titede 100000 
babk J11••rtuı mncattar . Ba 

1amartaludan çıkan bal klar, 12 

ailimetre · uaalapndad1r. Ban 

lar evvela klçllk, ıonra bllylk 
eb...,....,. koa•t.p Atılmak 
tadar. • Vitaaialerin 
Çat .. ,,,.. fa1cluı ı&a 
,...... ''C,, deca ren at 

•kt• ~ .. 
jıuldan J•İ 

vltuliıı ... lan aru .. ktadar • 

'ha-. ... llolttorluuMla• 
Dr. Vd&*t .. C ,. witamlDlnl 

.Nbze H IHJYIJardan başka çam 

ata.cı Japraklar~da fazla olarak 

b;almaf19r. Şi .. li İHeç hılkı , 

tu' Japrakluını ç•J olarak kal 
1Uıyor11... Göte.... • .... iade 
Dr. Vaper LV80 da taWU p 

11,a. tan ta• Jlpraklanada 
., c .. witumiaial bol miktarda 
Hl-tt~'· 8• ıareU. IMrkeı bq 
...... bir berclak ç.. ,.,,a ... 
1a7ile ,anlllk. 11 C ., witalllai U. 
tl1acını tımln edebilme• tecili • 

ç.. Jıpraiı ça11, bilhasA çocak 

la1a tok fayclahdlr. 

Halbüı ha1atta 6yle .. kt•p 
ler •ar dw ki, bot valdtleri•ifde 
sam ...... n boralara airaJIP. k•· 
lak ki~ ediamealz adeta tart 
fİbidir. HaJkewJerl Ye .. bke•eler 

ffbi ·-Dlla ben ba okallardaa biritl-
ne ıittim •• iki dwt birden dlnle. 
eli-. 

Derı 1 
Bri,aatlnll, Mfd clalsah1 aaçt 

Q pylaiflJle ..... D sQllW
l'e öz.... ...,ç1er1a._ olclaia 
belli- Fakat bir polilia refekatmda 
aerraya çekilmek naere mıbkem .. 
ye retiriliıi İfİo renfini deiif tirdi. 
Kendi kendime c dıı röriiniifü 
kibar, iyi ama, bakabm iç ylal 
nual? ıt diye ... .adandı• 

HOviyeti t•pit edildi ve : 
- Sen babanı 1Mçakla•1tt1D, 

Hbep u idi? dl1• ıoralda G•ç 
fifa aabcap olcla. Elleriaba ,.... 
makt•tldt 'kltnı Heffacle \tr 1J1riae 
flÇitdİ, baflGI Öne etdi YI bafJçe: 

- 8a ftÇen Hae l1D1fta 

bici•. Dedi. Babam '* HDe de 
.. ktebe dew.. ebawcle iarar 
ediyor• balbalı:I b• bakk.U.k yap
mak ilti1onm. Ser..,. Hnd1or. 
Ben de caa 11kınt11İyle ba iti yap· 
tım. Baba11na aoralda. 

YOzDndeki ••lat mababbet ve 
ıefbtini ... it çizriJ•d• ba ... 
nalar bir az daha derinlıılr ribi 
olda. Titrek ...a. 1al•arl1orda. 

-Evet efendim, bldlte ayam 
b6yle ola. Fakat yalw•nn• liu, 
yuık, oi'8il latikbaliadea oa.11111w 
a- dancı~-a. anda ,... bit lilsln ve 
,Werlai d6k8l .. i• banr ,., 
damlatan kapladı. Herlaalde •Ja· 
ğından ve BIİ' katmdaa ıldıj1 bı. 
çak y1r11ınıo ac111ndaa ıi1ade o· 

- Dew ... ı il9Daclcle - ._ __________ _. · ğalld babanın ba hazin tekilde 

DialiyenJerin bile rözl•ini 
yqartan ba b1Zia dawa, babanm 
ha•kmdaa ... reç ... ı .. ıenç 
blklaia lı:anutiyle, •kat etti. Ba 
aetlce, otla• bruhk •piıbaae 
b&crelerbadea lmrlaraa yaralı ba· 
banın Jlalnl a'ILllr' ... tl. K•rta 
laa bir ewllt latllı:ballala nrdiii 
Hwia.çtea olacak! •• 

,,.,. il 
Snalace •• ldbar" riJla•lt 

1•k1tıkh bit r•c. ılnfflll bir 
iaadarmaaın ön&nde mabakeme 
kap11mclu içeri pdl; tabii bir 
al11kanlılda ıaçlaların oblrdap 
1atbbo,.&alı:aaepe ..... ,., .. 
tLYldllCiellllııltlalaa ... W 
;:aahk' n Alraf WUI sanh· 

a. 
Hikimio ıordufa ıaale .. Beni• 

artık ıö,liyecefim Jok; blltla IÖJ 

llyeceğim zabıtlarda yudıd1r ., dl 
yorda. 

- Peki niçin yapbD? 
- Nlfla mi yapb•? OLla it 

te, arkac&.tbk batan. Kad1t11 el H 

v•, teri bin balat•· AH • Hı· 
laD Dede apl lı:admı HviJOrlarda. 
8irWrlalD ...... • ... 1ı: iç'- bir 
,..._ ...,.... •• .,.. Jia.. 

ıan Dede ıöyle bir tauk karda, 
baaaı 

- Gel AluMt, p bvma11 

... -· .. , ..... -· brd9 ..... .... ..... ribl Ali1• ..... 

.... .. ..... lhllu ..... Aiti 

..... .,. Jalialahnan ...., .. 
de &fi• yapt•. Fakat tlMI lfe
ricN ,.ta ......... 

- Sevdikleri kadın lı:im raft? 
Ab .. t bala arkadqlıklanoa bir· 
••t ve bir ıarrı iftı etmekten lı:Oi' 
kar sl'i tekinci, NDld röalerlJle 
yalwararakı 

- Hlld• el~-·. 
- <>ilama ..... ... ,. ...., __ 
Aia.-1 sllloft,le ••i Jaaında 

daran kibara ,.,.. .... r•ç ka· 
dını ı.öatererek. " itte 1 ., Dedi, 
ba 1. .. 

Almedia aöıleri harada biti 
(deva•ı Oçlnclde) 

Adananın eski fut 
kurtlan yana sahay 

çıkıyor? 
Fatbol mevıi•IDia awertOr 

çı yana ı•hir ıtadmda incirlik 
Adana Gençlik kal&pleri aru 
J•pUcakbr. Adana G•çlik k 
biiala a. map 91lı:aracajı tak 
eU.W •lı:I T•koeats t.t 
lanadaa we ıeaelerce Aclaaa 
telitinf temail etmif ld•el• M_..,..._. lcabt • 
,_.. walf .U balanaa ba 
....,.. börle bir a-lade bir 
,a relerek ren• •Jnl renk 
formı altında takı•larmı te 
etmeleri her halde eaterelaa 
cakbr. Şiadi bir 9oldan fit 
h, bir 90klan da blrolana 
wadfelerial aacak f6dlkle 
eclebiln ba ..ld k•rtlann çı 
caklarl takım apfa 1akan • 
olacakbr: 

Zekerl1a, Çerıel Ziya, Mo 
Edip, A6 Da,.. EV- A...ı. 
dibela K...a, Babıd1r Naclit, 
sa S.W., C•hlt. Recai T 
Zeki. 

Bir vu,.unc• ,. ... 
tevllff ecllldl 

Arbk ilatiUr, •JI 
llftur•cak kad1r çotaldı • 
AalS,e 2 Cl cua Malak 
••e bö•le bir lbtiklr •• , .... 
t.W.. ve btı ibtikln ,.,.. 
,abadi. ... ifataracdar bir • 
..... 154 lı:•rap aldıfa 
,asetlerin m..atMlnl 200 
aatbfaadan h ... tevkif 

BirUk kaidelerini bosarak 
ticareti varpncalak teldla• 
rak ..... ara,... N..- I 
~d ..... to 
1çiD EylBllD 11 riae bnk.&dJ. 

••hrlmlzcle ehll 11• 
.., .. ,.... •çllı 

25 Birine...,. pazar 
.. brlabde ..... baynalar 
açalacaldlr. 

En mUhim 
deniz silahı ıı ... ___ D_E_Nl_zc_l_Ll_K___,I 

·'================================================================-
Bir müd•eu.beri blrllk dealz ....,. 

letlerl lataat pro;n.lanada ta7. 
ıar• ....... r1n. - •Dlıi• ,. •JlrlUi• 
betl••flarchr. Bir saaanlar b .. bca tah· 
Iİlat urhlalara verilirken padi bu~ , .. 
rini tanare ,..Uerl ..... tar • 

Bir Fraaeu faMteli ba •DD ... betle 
,. ... 1 .. kalede c11,. kir 

"-Aka .......... toaa aoa u ...... r 
............ int• için bl1lllı: talııailat 

.._ Fakat k t.haiaat U. yapda· 
- :.n ... • s• •hh JQktv. va1. 
D1S•e '*• kıpQo ....... " tanu• , ................. . 

• Ba JaWi Wr a,., verkllıl M#Caa 
denı21 we .... ..._,•lteleri 
hakkında ••Umlt ~ tapail.na .... ce
ıidir. 

O"j'er taraftan .......... 
Nlin n d• bu yolda aetic:ehn- •t ı 
~ J .. ktadır. Mibvtr tayrarelıl'la1tt ~ 
1ııMzC1e blJlk bir lorilia vıpar um... 
Japbklan b&cam ıırhh tanftarlarile dit
.....,. uuanclakl mücad-,ı tlddel.adir 
9J v• ~ ci0paaalanna ,_ı deliller 

·•i.ift1r. 
Sanların kaautine rör• bir filona 

W bmlti artık urbblar cMill tan.,. 

c...o.ldlr • Ta,,.,. r•i•• taraharlaraom dayan· 
.dıklan eo bwwetti .teUI Peerl Har 

bo•r we HJllo bueketleridir. Parl Har-
boat Jaarnaa 4 tanue ı;..W tarafmdao 
Japalmlfllt. 

B• •••lerde 150 - 200 tamu• 
balanayorda. Japoa ta"areı-i. 35 6 hlq. 
38 Uk, hıttl 40 6 tık toplarlle bir tek 
atat ,.,... ... •aldt bala .. clan Allerikan 
arbldanam içte blrioi m•harebe dlfl 
ettiler. 

Seylln aduına yıpdan akına btt Jı· 
pon ta1yare ıre•isl lftirak •t•iftlr. Alı:. 
deDWe larilizler 1941 ..... ı batlaraada 
•lhlm tanar• ,..aer1 kallanmak ı .. ti 
le bir çok Yapu kaftlelerlai ı~ 
cllr. 

Gla ıeçtlkp tanare ,_.. sarbldar 
1tia daha 111a .. 1a ola,or. YalaiSca bare-
1-t eclea ıuhlalar b&7Bk telalikelere ... 

- llahalflard1r. 
•t ı ık Aa..n :mbl111Df0' batanı... 

_, '*1J•tl• t.e.ia .-it* Prie• Of 
w.-" •• ,.... lnfilis :mbldanaLD, 

hava b....._. taralmdao W.ı,. edil· 
medikleriaclea ~ torpil ta11•releri .,.,., ..... 

Şimdi d•iı mabvebel..ınde .... ro 
la tayyare r•mDerl opaJOr. Zırh· 

b dayanak vuif..mi rönaektedlr.Mucaa 

denizi maharebe.ı, Hind Okyuma hare 

ketleri tanare pallerl itin t .. bir •· 
vıffakıyet oaattv. 

Ba ••laanbeler ................ .... 
baııaa bir ta11are ,..eli -itti,- Japoa 
dGtlaceeialD doiral9i•• ........... 
Halbaki Aa.lkahlar 3 •bb lçla.blr .. , ,., ........ ,., .... .,. 

M .... fib tanare ....... pek nu1k 

tir. Jıpoalarm 1ıpbklan tiW 
klçilltGIH bile ...._ ....... _,.,dııllııiı .... 

darlar. 
Be ...., .. ......,_ fasla kayıplar 

....... Wr tok ....... k.tlaaı ........... 

._. pllror. Geven Um•at Harpte -W. 

.. .,. ••haf aza ·- ........... ratblı:· 
bn halde ba defa bfileleri ..._,. et • 

mekte, kor1U vuif..W .amektıl k.U.. 
ndm11lardır. 

Malatelif cloaanmalara ••oa•p elll 
kadar urllladaa OD• k )'lad• batluf-

br. 

(\napa clewletleriniaia 6 zubh .. 

•lfbr. Bnlardaa Royal Oak 
R.,.., Prince of wale, Hood la ... 
mark Almuu:lar. 

T•f!•re •• kan·edt-~ 
nne rt"'imr1911ır: 

harttır ..... 
IDlfhr. 

....... fala llran.J 
...... Aı..a ............ .. 
fire ............. bal ..,... 
~ .... •lbİa_._....._, 

Ba da .. ı..eı ile kabMrr 
ta,,., ....... 
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Dörtgaşına 
basan uğursuz 
YAZAN 
REFiK 

Evvelki gün, ikinci cihan harbinin üçüncü yıla 
tamamlandı; felilkel dördüncü yaşma rirdi. Üç yıldan 
beri feliketin ballığı yeri çökerterek baıhiı adım
larla her tarafa yürüdüğünü ve daima büyüdüğünü 

......___ HALiD bbe uzaktan, üzerimize bir damla kan sıçratmadan 
•evrettıreo, f nkat istildaliQİ korumak için her tedbiri pek leş tire~ 0_ııuo 
Ve ' h d- - Ü 'lk 'f •d' 9· vazıfemız de •ınanh siyasetimize am usena gun n ı vazı esı ar. ır , • 

s·üaôN 

<. ARiCi HAB ERL-EA:~. 
"'"' ~ ·ı.: • . • . . ytt;>.• 

Ruzveltin Kral 
F aruğa mesajı - Amerika Cumhurrelalnin mumee -

slll , Mı•1r krah taretından ---- k abu I edlldl -

Ankara 4 (Radyo gazete .. i) -
Kahireye gelen Vılki, Mısır Krala 
Faruk tarafından kabol edilmiş , 
kendisine Ruzveltin hu•uıi bir me-
11jını tevdi etmiştir. Vilkinio orta 
şarkla aldığı vazifenin mahiyeti 
kendisi tarııfından da açıj'a vurul
mamaktadar. 

3 

Mahkemelerde, 1 Almanlar Rus filo· 
alınacak dersler sunun üssüz bırak· 

vardır mağa uğratıyor 
(Baştarafı llLiocide) 

yordu. Geri ıreri çekildi ve ançlu 
mevkilnde tahta kıınepeye çöktü, 

Ba11nı aaia ıola sallıyor, p·ş 
manlık duyduhnu iyi eder hare. 
ketler yapıyordu. Abmedio bu ha. 
reketlerini gözden kaçırmıyao ve 
kimbilir, kaçıncı defa, kaçıncı suç 
loyu muhakeme eıleo tecrübeli hi· 
kim, Ah..,ede sordu: 

- Sen raliba bir defa daha 
buraya gelıoiştio, zannederim, bir 
İcadın mesele1inden olacak!. 

Ahaıet içinin derdini dökebl· 
lecek bir fırsat ve 2emin bolmuş 

ribi içini çekti. 

- B&ştarafı lıtincide 
dolayı nasıl yavaşladıysa, bo şehir 

etrafındaki muharebelerin tavsa· 
masanı müteakip de yine Hazer 
istikanıetinde hızlanması k~bildir. 
G·oıoiyi ve Vila ükafkası ıimale 
karşı muhafaza eden Terek şehri 
de şsrka doirn otan harekatın ha· 
fiflemesinde aınil olmaktadır. Yok
sa hiç değilse Vılidikafkas-Tıfliı 
••kert yola üzerinde de harekatın 
başlaması en tabıi bir şey idi. 

H •itikal şudur ki öcıümüzdeki 

ltıdur: Kıyas yapmakl Anlayış ve iyice kavrayış babılnde iki şeyı, eskı· 
Yi ve yeniyi yarıya na getirerek aralarındaki farkı belirtmek kada~ fay da
l~ ne vardır? 1917 • 18 kışını hatırlayanlara bunu şiddetle tavsı~e ed~· 
tıcı:ı, O saralarJa bir bir nrkasma her taraftan gelen haberler bar keh• 
ille ile hülisa edilebi ıirdi; Ôlüm"' Vatanda-1larımızın ve ü kelerimizin 
kOıne küme, yer yer, ardı nraSI kesilmeden ölümfıl Bi!me!en~ere o kor• 
~tınç, şeametli havayı anlatmak çok zordur. Denilebilır kı gokte. ışılda~ 
eıer kalmamışbr; memleketimiz daimi bir güneş tutulması halımleydı; 
bava mı zehirlenerek oefeı almamız güçleşmişti. kanımız mı kunımuş· 
tıı da kımıldamamız imkio11zlaımıştı? O ne derin bir rııh çö'lüntüsü, 
llıe amansız bir vücut yıpranmasıydı. Tabii zamanlarımızda eskiden Ç"k· 
likleriınizi unutmaya beliti hakkıa.ız vardır: lakin ahval bozulunca k.ölü• 
YO hatırl &mıık bir tedavi kadar lüzumludur. 

Vişl 4 (a.a.) - Kabireden alı. l nan bir habere göre: lngilizler 

M. Churchill Irak Başvekiline 
bir telgraf göndererek son seya 
bati esoasında Beğdada uj'rıyama 
mış oldoiuodan ıoo d•rece mü· 
t#essir olduğunu bildirmiştir. M. 
Cburchill, )rakın müdafaası i'inin 
lndiltere için hayati blr ehemmiye· 
~i b .. iz olduionu bildirmişfr. Irak 
Başvekili şöyle cevab vermiştir: 

"- Araplar, mazide kendile· 
rine yııpt ğmız yardımı unutmamış · 

lardır. (rakın, BilyGk Britanya ve 
Birleı•k M lletler davaıaoa yardı· 
mmı bizzat Arap davasaoa bir yar 
dım addediyoruz Çünkü Birleşik 
Mılletler zaferioio Arıophrıo da za 
feri olacaimı ve Arııp birlik eme. 
linin ancak böyle bir zaferle ger 
çekleıeceğic i bıliyoruz. ,, 

- Evet hiltim efendi.. Bir 
kere dahı boraya &'•idim. Alama
dığ'ım bir kadın yüzünden muha· 
keme edildim ve on üç ay da 
yattım. Bari bu aef erde iyi bir ce· 
za verin do bir daha böyle işlere 

burnumu sokmavıml 

bir kaç aydan iıtıfade ede• 
rek ne pahasına oluna olsun Al· 
manlar Kafkaılarıo Cf!nubuna in 
mek gayesini aıla bırakmamışlar• 
dır. On beş güodeQ beri elde et· 
tikleri başarıyı röıterirlerse hiç 
d•ğilse Karadeniz ıabillerindeki 
lımanları düşürmek ve Sovyet fılo· 
ıuno güç durama ıokmak imkin· 
ları vard r. Diier harekat vo bil· 
hassa 8-ttu Ddan BakOya ve daha 
ileride lran istikametinde muhtemel 
görünen hareklt EylOldeo sonra 
da devam edebilir. Bizce Alman• 
ların en büyük gayreti bu yolda 
görünüyor. 

Kl'al Fnruğo bükOıneti Sudıına 
Verin, verin. Burnum sürtillıün 

do belki biraz adam olııroml 

Bogün razetelcri açınız ve bize doirudan doğraya dokuoma~an 
h•rp haberlerini bir tarafa bırakarak okuyunuz: Geçen kış yanan Edebıyat 
~~ Feo Fakülteleri '1erine hemen yeniıinin yapılmasın kar~r verilmiştir. 

tıııij geziıi açıhyoru. hd bin yataklı bir Talebe Yurdunun mşasına baş• 
lt:ılbıştar ... c,yhan barajı bitirilmiştirH. Baş,,ekil Erzioc~nd~ yenide? ku· 
l'Qltnaltta olaa şehri gezmi1tir •.• Şsker fabrikaları mevsım ıcabı faalıyete 
teçtniştir. Şimdi de düoya ile aramızdaki müna1ebetleri sıralayalım. in. 
tıt~ nureşali Lord Bardvud zafe.· bayrammı anarak Türk doıtluğunu ve 
~Urlı; ordusunun kahramanlığım göklere çıkarmıştır ... Berlin radyosu mille· 
t~İzi pek samimiyetle tebric etmiştir ... Amerilı:.a Comburreisliği nam
lCtfi Wilkie. Reiı Rnzvelt'in bir mektubuna An'<araya getirecektir. Yal· 
111

t bu kadar mı ya? Başlr.a türHileri de var: Almanyadan f\Şya ve mal
~tne yüklü 250 vagon yola çıkmıştırH. Memleketimize i'Önderilmelı: üzere 
1kerıderiyede biriken hadsiz h~sapt1z malların ıevki devam etmektedir ... 

A."rupaya ihracatımız büyük bir artma gösteriyor! 
, işte harbin üçüncü senesi bitip dördüncüsü başlarken biz gıazetele
r~İtc'e bo haberleri okuyoruz. Halbuki reçen harbin dördüncü sene· 
•lb, rirerken içten ve dıştan okuduklarımız bambaşka, kapkara şeylerdi. 
A.k ·ı . d ı e karayı seçmen.o tam zamanı ır. 

' • 1 
\~atların Çocuk-

luk çağı 
YAZAN 
~. • Nu 

ş,yet filmini de 
gördUnüzse muhak· 
kak dikkatinizi çek· 
miştir: 

~ Muhatıflerl, laboratuvarında 
~ t levler bulop çıkarınağa çaba· 
)•ıı F.dison'a ıoruyor: 

- Elektrik ne işe yarar ki? 
~ Meşhur kaşif bu oale başka 
' •ııane cevap veriyor: 

Çocuk ne işe yarar ki ? 
d. lier mevcut i'İbi, her icadın 
' bir çocukluk, gençlik ıonra 

•htiyarlık devri vu. 
Diyelim ki gazetecilik 1 

~ 1Çoculr.luğu ne velveleli, deli· 
~ tı 1 •gı ne dövüş\tendi. Orta yaş· 
h~~ı da zeııgia, ferih, fahur bir 
~, er gibi yaşadı. Şimdi, radyo 
ı..t ''•li havadis fılml gibi evllit· 
)~111~ zuharundan, hatta televiz 
~ 2•bi torunlaraoao doğmasından 
q ,/• bu rnesl~ğin hl\yli ihtiyarla· 
«\,~' hissetmiyor musunuz? Belki 
~. •sa Ömrümüz zarfında, taş 
~t111•cılık derek.esine düştüğünü 
"l'ı~~'.giz. Gazetecilik, eıki deli· 
~~112•nın büıu nacarlığını, bütün 
''ııı~ıl iini dünya yüzünün her 
\İtı ~ketinde kaybetmiştir. Devlet. 

\. ılvasıta yahut biliivatıta hiz-
'tıd J 

~rb e uslu akılla, halim ıelim 
• 

11 
eli, kamil bir efendi olmuş 

~•ı:ırı icat böyle değil? 
'- t '•ela bütün deniz vasıtalara· 
''ın~Çit resmi yaptıralım: içi oyuk 
''b ten sandal, ve onu takiben 
\~~ltll>~rçalardan kürekli kayık 

•tı . . rıı yaşayıp ibtlyarlamıi 

'-ı~ •iken emfsl bembeyaz ka· 
'<,, ~le buolara caka satarak • 

lttiıı lkelere açılırmış. Diğer bık. 
'~ ... () "•ratnadığc iklimlere ulaıar· 
il' \çn b ki finıdi kulaklara dü~mil-1 
-~.l\ı eygirleri kadar ihtiyıırdar. 

ıı, 
\..'iııe oturtulan motör dahi keo· 

~.~~;~çlik n.şısmı temin ede· 
~ih,dır. .,- i' zet vapur rıktı tramsat· .., Çı~t ... • 

'tılıı· 1
• bunlar da ômllr mer· 

lQ bııamaldaraoı aıtaktao 

( Tan'dan ) 

sonra, denizaltı tehlikesi karşııın · 
da, tıpkı cetleri i'İbi ihtiyarlamış 

buluna yor. 
Y ıskm bir istikbalde, Amerika ile 
Avrupa arasaoda büllln insan ve 
eşya nakliyatı belki de havadan o 
lacak. 

l.k zamanlar tayyare mütema· 
diyen tekezleyip düşen, şurasını 

burasını parçalayan bir çocoktu. 
Bir yerden bir yere selimetle va· 
ramıyorda. Şimdi bunu öjnndi ; 
f..kat ele avuca ııimaz azrıo bir 
delikanlılık safhuındlldır. Hani 
mürüvvetini rörmek ümidiyle ye· 
tiştirileo evlatlar olur, halbuki 
sarhoşluğa, kumarbazlığa kalkar, 
evimizi barklmızı başımıza geçirir· 
ler, işte, daha doimasıodan evvel 
hakkında o derece emeller besle· 
nilen tayyare, artık bobstillerden 
berbadolmuıtur. 

Mucidi, kaşifi: «keşke dibi 
deill, ahmak olsaydık da onu dün· 
yaya getirmeseydik!» diye kendi 
kendilerine beddua edecekler ne
redeyse ... 

Fakat E-Jiıon'an ıözünü unut. 
mamalı: icatların çajları •• 

Vaktiyle yelken gemisi de 
böyleymiş: içine binip de ummana 
açılanlar ve fartmaya Yfkalananlar 

•Kahrolsun böyle terakki!» der· 
lermiş. Şimdi ise yelken mütevazi 

kıyı nakliyatında, yahut koy ge· 
ziotileriode ıüoepolikle masomhı'k 

arumda bocalayıp durmaktadır. 
Tayyarenin de u:Jamp akıllanaca· 
ğı, kimilleşecrği ve insanlık aile· 

sine mürüvvetini göstereceii b'r 
çıığ gelecektir. Bugünkü harp • 

içinde c. Yere batsın!• dediğimiz bü· 
tün icatları, gürültüleriyle, zararla· 
rlyle, şımarıklıklariyle, başımıza 
açtıkları lüzumsuz masraflınla, a· 

dam olmamazhklarıyle tıpkı bir 
yumorcaim büyümesine benzetebi· 
liriz. 

Onlara dllşünürken Edison'un 
cevabını hatırlamalıyız: 

- Çocuk ne i~e yarar ki?~. 
O zaman, beşer ıeki11nın bü· 

tlln bu yavruları bugünkü zararla· 
rına ve ktrıp döltücülüklerioe rağ· 
men gözümüze şirin görünecekler
dir. 

( Akıam'daa ) 

nakletmesi için tazyik etmektedir· 
lcr. 

**"' Zannedilcliiine i'Öre, M Chnr. 
cbill son seyahatinde b zzat Kral 
yanaoda bu busuıta teşebbütte 
bnlunmoştur. 

Borada, bu adalet divanaorla 

Beroe 4 (a.a) - M'hver dev• 

bo küçilcük vakanao diole1yicileri 
zannederim bayat mektebinin en 
iyi bir dersloi aldılar .• J, bu ufbaya gelince: Alman· 

tarın lskenderiye yakınlarına kadar 
soltalmak vo Otta Şarktaki en bil· 
yllk kovvetleri üzerlerioe çekmekle 
ne mühim işler rördükleri kolayca 
anlaşılabilir. Yokn Orta Şukta 
boı kalacak her loriltz kuvvet 
ve tankını Almanlar ıimdl Kaf • 
kasyada karıılarında bulacaklardı. 

.'Jet ı.,ri, müttefıklerio Da ~ar' a hü. 
com etmek için hazırlanmakta 

olda~ları şayıaımı ortaya atmak· 
Loodra 4 (a.a.) - Belç1ka 

kongoıorıa Amerikan aıkerleri var 

Hem müşılıadeli, hem de aya· 
ni bir dersi 

Musta/a Çohangurtçu 
tadıılar. Bu maksatla AfrilLamo 
bir çok Franıız ı• fleri müzak•re· 
Ierdo bulunmak üzere Vichy'ye 
g'tmişlerdir. Bundan sonra Alman 
kıtalarınan Dakar•a varmış olduk· 
lara haberi tehib edil mı~ t'r. 

Kahire 4 (a.ıı.) - Amerika 

Cumhur Reisi Mr. Roosevelt'in hu· 
suıi mümessili Mr. Vılkie t,urüo 

Başvtkil Mıaıtafa Nııhaı Pa~a ile 

rörüştü. Mr. Villk.ie dün Irak 

elçisi Tahsin Askeri ile mlllekata 
sırasmda Irak Kral Nabi namına 

Baidadı 2lyarete davet olanda ve 
bu daveti kabul ederek ilk fırutta 
Bağdadı ziyaret edeceiini söyledi. 

Londra 4 (a.a.) - Britanova : 

mııtır. Banlar burada çok iyi kar 
ıılaomışlardır. 

Kudüs 4 - Irak Krallığı Nai 
bi Prens Abdülılih Maverayı Er· 
dün payitahtını resmen ziyaret 

· etmektedir. Kral Naibine Ba!Jvekil 

Nuri Euaid Pışt ile Adliye Nazı 

rı Davod Elhaydari refakat et.nek 

tedir. E'Dir Abdullah, birader 

zadesi olan Prens Abdülilahı par 
lak meraıimle karşılamış ve şere 

fine mnbteıeoı bir 2iyaf et vermiş 

lir. lıti Arap şefinin mell"leketleri 

arasındaki dostluk bailarıoı kav· 

vetlendirecek bayırlı bir evıile 

üzerinde gör.üştülr.leri b ldlrillynr. 

5 Eglii.l Cumartesi 
Tllrklye Radyodlf6zyo" poatalara 
Tllrklye radyoıu1 Ankara Radyoau 

7.30 Proiram ve Memleket 
••at avarı. 

7 32 Vücudumuza Çalıştıralım. 
7 40 Ajanı haberleri. 
7.55 -
8 30 Müıik: Senfonik parça· 

lar (Pi) 
13 30 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 
13,33 Müzik: Türkçe plaklar. 
13.45 Ajanı haberleri. 

14 00 Müzik: Riyaseticamhor 
bandosu (Şef: Ihsan Kürıçar). 

1. walter Meier: Zafer marşı: 

2. J. Straum Güzel mavi tuna 
(Valıı): 

3. F. Suppeı « Halif suvari » 
avertür'ü: 

4 R. Lapana: tıpanyol danıı. 
14.30 İ:ilaobul at yarışlarıma 

tahminleri. 
22.50 Yarın ki Proiram ve 

kapanış. ·I============================================================:· 
._H_I K_A_Y E_ı Bu bir garip maceradır YAZAN: Ayşe Enis= 1 

Bir meclisteydim .. Lnf dönüp dolaştı, ıehir· 
deki umumi sığınakların (amma, aaltan ze. 

birli gaz ve bava hücumlarından korunma il• 

ğıoağı sanmayan; umumi 11ğıoak tabiriyle umu• 
mi helalara kastediyorum.) gayri klfi ve rayri 
kabili 11lih oluşuna 1apland11 kaldı. 

Herke1, itiraf etmeli ki, hayatında h:ç de· 
ğilse bir defa, p's boiailığmıo veya barsaklarıoan 
gadrine ve binnetice İstanbul şehrinin azizliği. 
oe uğramıştır. 

O ne feci andırl .. losan serbeıtçe yürüye· 
mez, adım atamaz olur. 

Eniesloden ~opan buz gibi bir ter, oluk ha· 
linde kuyruk ıokumuoda nihayet balar. He· 
yeca~dan ~e korkudan kızarmıı gözlerinb.io 
önünde, insanlar karmcalaşu; muazzam binalar 

erir, çupıhr. 

A•tak, fırtınaya tutulmuş bir geminin ka· 
çacak liman arayan kaptanı gibitinizdir. Kafa
nız bin bir üzüntü içinde, umumi sıiınaiın (I) 
yerini hatırlamağa uiraşır. 

Gözleriniz, umumi s ğ oak gö,torir bir ta
bela seçebilmek için dört açılır. 

lç'niıde ıiklonlar dolaşıyormuş gibi bar. 
ıaUarınızıo alta üstüne gelir ve siz, yanınızdan 
gelip i'eçenlerin karnın1zm gnrultolarıoı duy. 
dutunu vehmederek yerin dibine geçersiniz .. 

Bu menhus mahaller, biribirlerioe o kadar 
uzaktır ki, ona erişebilmek çok kere bir ıans 
işi olar. 

Bazın, bir sinemanın helasına kapağı at· 
mak hatırınıza gelir ve bir kaç dakiltahk bir 
iş için, bir husuıi mevki, yahut balkon üc. 
reti- öderainiz. (Herkeıa sizin ıioemaya nitio gir
diiinizi bilemez; binaenaleyh, gişedeki matma. 
zelden ikinci mevki bileti lıtiyemutiniıl') 

Bazao da bir takti çevirir ve ıoloiu evde 
ıılırs ın ız. 

Bunlardan birisini yapamadığaoız takdirde, 
felaket mukadderdir. Dostlarım paçalarınızı 11• 

kı tutool 

Evet ... lıte, bizim Feridunan da böyle feci 
Lir hatırası bulunduğuna, oturdoiu yerde ter 
döküıünden anladım. Dalgın röılori raıtrele 
bir yere takıhoıı kalmı~tı .. 

- Anlat, anlntl. 

Dediın .• Birdenbire irklldiJ ıqırdı.. 

- Neyi?. 
Diye ıordu .. 
- Bu bahsin Hnde acı bir hatıraıı var, 

Feridun •• 

Geoit mendiliyle terini kurııladı .. 
- Zekisin, Hikmeti 
Dedi. Ötekiler de merak etmişlerdi. Etra• 

fına üşüttük .• O, hepimizin sevdiğimiz hoısoh• 
bet bir arkadatımızdar. lerar edersek, kimbilir 
ne zevkle dinleyecektik. 

Feriduo bizi ilzmedl. Ancak .. Ev 11blbine 
döadü: 

- Bir soiuk ID emretseol. 
Dedi. 
Onan ba isteğin ieo de, uj-radığı ha iise· 

nin fecaatini keıtirmek mllmkündü. Zavallı f e. 
ridun:N Yıllardan ıoora bile, o rünü hatırlarken 
buram boram ter döküyor ve dili dam ğı 
kuruyor •• 

Hülı:Omet tarafından berayı vazife Berline 
gönderilmiştim ... Döoüşte9 Parise uiradım. 

Yazdı bunaltıcı bit sıcak var 11 

Gü-ıdüzleri biraz ıerioleyebilmflk uğrunda, 
hııstalaomak, yataklara düşmek tehlikesini bile 
göze aldırarak her çareye baş vuruyordum. 
Bol bol bira içiyor, dondurma yiyordum. 

Pııboiazlı;ım, bir rün bana cezamı verdi. 

Sıcak bir yaz öğlesinde, Parisln ik!nci de· 
recede bir caddeıinden llerlerkrn, karnımda 

kızılca kıyacıetio koptoiuoa hissettim... Aman 
Allahım .• Umumi aptesane belki yakındı. Ni· 
ha yet onun yerini çatpat f rao11zcamla hn han 
ri bir yolcudan sorop öirenebilirdim. F ,kat .. 
uzun uzan korıuşmaia, ar~maia lmkln mı var· 
dı? Barsaklarım kopuyordu sanki • 

ilk rastladığım ıokağa Hptım. 
recedeki caddenin lı:alabalıiından 
tam .. 

ikinci de· 
kurtulmuş. 

Zihnimden kötü kötü Şeyler geçiyordu. Cin· 
lor cirid oynayan bo tozlu, piı soka~, üstelik 
loştu da .. iki tarafta yükselen biaalıır, kirli 
camlariylo bomboı hissini veriyordu. Allah gü· 
nıblıırımı bağışlasın, dostlar •• Memleketimdeki 
kötü gôreneie uydum. Etrafıma ıöylece bir 

göz attıktan ıonra." 
Etet. evet... rabatlandım .. Sırtımdan koca 

bir yük kalkmıştı sanki ... Tam toplaodı11, gidi· 
yordum. Eyvah .• iki Fran11z polisi sokağa kıY· 
rdmaz mı? Vaziyet feciydi. 

Cinlerin top oynadıiı ıokakta benden başka 
kim1e yokta. Ne yapacaktım? Pariı belediye 
nizamlarındao imkiim yok yakamı kurtarama:ı
dıın •• 

Birdenbire kafamda ıimşelc çaktı • Hemen 
kabahatimin yanma çöktüm. Hasar şapumı ba. 
şıından çıkardım, örttüm ve elimi . üatüne koy. 
dam: beıı.ledim. 

Elleri arkalarında keoetli Fran11z poliılerl, 
büyük bir vakarla yürüyerek yakla1tılar •• 

Ne yapacaktım? .. Acaba gözlerine çarpmı 
yacık mıydım? Sanmam. Böyle ıssız bir ıokak 
ta, böyle ıarip bir vaziyette fÖ•ülen bir adam 
m ıhakkak ki ıüpheyi üzerine çekecektir. Ala· 
hım ne yıpacaktım?. Korktoium başıına reldi. 
F rao11z polisleri, ıüıı.Onetle yanıma sokuldular, 
ne beltled ğımi ıordalar. 

TeYazuu bir tarafa bırakarak ııöyliyeyim 
ki, 2e\(ia:nn keskinlıği şeytana pabucuna ters 
giydirecek kalitededir. Çatpat fransızcamla ce 
vabı baıtırdım: 

- Mösyöler, bir kuş yakaladım da ... 
Yabancı1ıiımı hemen anladılar. Hü~iyetiml 

ıordular ... Bir Türkün Pariı ıokaklarında yaka· 
ladığı bir koşu mohaf aza etmek endişesi hem 
tuh ,flarıoa, hem de hoş•arına gitti; ıüldüler. 
On, bele ıükür.. Tehlıke hafiftemiıtl.. Şimdi 
fraoıız poll ıl11ri bir yabancıya dert anlatabıt. 

mek maksadiyle ve hiç lüzumsuz o fÜ&elim şive 
Jerioi bousrak soruyorlardı: 

- Eh .. , Ne yapıcl\k11oız bu kuıu? ••• 
- Otele rötürecetim; giderken de aıem· 

lok etime ... 
- iyi amma, otele naıul götürecekıl· 

niz ?. 
_ işte ben de bir türlü çaresini bulama

dım. OeJDiadeobari ona düıünilyorom. 
Poliılerden biri parmaiını şaklattı: 
_ Buldum, dedi, bunu borada bırakınız 

ve bir kuş kat osl getirerek'. içine koyanuz .• 
Kolayl kla otelinize Dalı.lederainiz. 

- Ya kaça11a?I.. 

Dedim,. Franıız poliılerl, ırklarına b11 cen• 
tiJmeollkle, omuzamu okşadılar: 

- Müsterih oloouz, dediler, biz kaşa bu
rada iz gelinciye kadar bekleriz.. 

Bu garip iı bayağı ooları cezbetmişti. Şıp 
kamı fedadno başka çıkar yol yolLta .. 

Ve ben, kabahatimi Parisin centilmen poliı 
lerloe emıoet ederek ıilratlt aıaklııtım,,,. 
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Yazhk Sinemada -ı 
Bu Akıam 

$lnıapap Yolanrın Kolıro111•11ı • lhann11 Dar/Jin'i11 rald/Ji 

BING CROSBV GLORIA JEAN 
takdha cdllce k ola• ba mevılm'a ea mDlcemmel filmlerinden 

birini teıldl eden 

r-YlldızlarŞarkısı, 
lluailr ı aeflS a•rkılar u blabir gBıı:elllkler taheaerfnde bitin 

1B1el fllm mer•klılanna cHp ve t'ahlr edeceklerdir 
Bu film de ilk drfa g3riilec:er o•an '•"'OlllA JEAN Alba ae1lle 

Slaeea alemlade blrd.a Bire parl•mtf Beyaa P.rdeala bir KraUçui olmuıtur 

iLAVETEN: 
RAMON NOVARRO'nun Dillerde deıtan olan 

-et ŞEYH Ahmet P-
Tür& M11a kıııoin ve Ş ukıla•ınıo hayat veraıti 

TOrkçe Söz'ü G6zel Şark f ·11111 
Ayrıc• - PARAMUf JURNAL ....................................... ~ ......... . 

PEK YAKIND&: 
Hayat biui - Gayet Heyecanla ve '4üt1•ir bir dram ıönmea 
ebedi A ,kına 3 ıene gö ılün ie gizli tutan bir Bakirenin Romanı 

Gönüller Aldanır 
" ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 

SUVARE 9,15 SUVARE 9,IS 
BU AK,AM 

Türle lcolı,amanlılc ve ci11on•erllilc ı•lı••ri 
Türkçe Sözlü - Türk Mu11kili 

SELAHADDİN EYYUBİ 
BOZ ARSLAN 

Boz Anlan fıtrluları. b1tü" farkılarw h11ztrlavaa 
0STAD : MÜNiR NURETTiN. S4DETTIN KAYNAK, 

MÜZEYYEN SENAR 

PEK YAKINDA : 
Franıova Josefin Saltanatında 

Büyük Vals devri, Bir imparatorluk çökmesinin fubnılıra 
J•f•yaa, 1evife!I, iki ~a'p 

ViYANA AŞIKLARI 

Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesinden: 
T&rkiye yDzme birincili• terine l'elen 32 Bö'l'e yüzücillerl kafile 

Bı,kanlıt1aın 4. 9 942 cama rOnü •abıhl•yi' tam saat 9 dokazdı Be· 
den T•t i ıui Seyau Bölresi Bınaııoda yıp ltcak toplaobya oLUr ver· 
.. ıerloi rica ederiz. 

2456 

: S Eglii.l gecesi:-
Ad•n• kız ve erkek liselerinden yeti· 

tenler cemiyeti menfaatine 
Valimiz Akif Eyiıfoian'ın biıaayeleri altlnda AtatOrk P•rlnoda saat 

~1 de tıir lG •rd•partı) veriltcektir. 

REFiKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

1/9/942 den itıbaren kayt muamelesine baılanm•ıbr. 
Kayt olmak ve ıeraiti anlamak için bebekli kiliae charıada 

Yurt mlldürlütüne müncaat edilmeli 2449 

Oevltt Damiryollan Adana &. ncı isletme 
MUdürlUQI arttırma eksiltme komisyonu 

ratallQindan 
Muhammen bedeli 16.200 ib-a tutan muhtelif eb'adda 135 

M/3 ıkıaci s11ııf kereste ıartnamui veclalle 25/9/942 Cuma 

1ınü saat 16 da kapala zar.f uaatile Aclanacla 6. ıncı iılet· 
me müdürlüiü binasında eksdtmeye çabnlaca1&t.r. 

au iıe girmek. i~tiyenlerin 1'll5 liralalc •••aldsat telllİDat 
akçeleri veya teminat mektupları, kınuat ilwaetılla vesika· 
sı, alfua hüviyet cüzdanı ve Ticaret Ocluı •etiludariıe ya· 
karda tayin edilen günde 2490 No. lu kanu1111 e~ili 
ıekilde hawı.m)f olduklan teklif mektuplanm elsmltme ... 
bndan bir uat evvel Devlet Dcmiryolları Adanacla 6 IDCI it
lfttme müdlrlDğü binasında toplaDacak arttırma eksiltme ko
kom;ayonu rei~litia• te•cli etmeleri Wizumu ilin olunur, 

Ş.rt~ameler Ad•ada 6. itletme komisyonu~clan, lstan· 
bulcla Haydarpıpdıki 1. inci iıletme müdüı lüjilnden, Aa. 
kara 2. ci iıtetme müdiirlllıündeo Hac;ıkırı, Pozanb, Yeni· 
GC istaıJ--. ecflitiadM beclebiı olarak verilir. 

2441 ı . .s.ıo.ıs 

BUGON 

Belediye Riyasetinden: 
1- Şehir halka ihtiyacı için t 00 ton mang•l kimüriİ alın

mak üzere kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Kömürlln beher kilosunun muhammen bed~li 9,5 ku· 

raı ofup muvakkat teminatı o/o 1,5 hesabiyle 712 lira 50 
kuruştur. 

3- lbalesi eylô'un 18 inci cuma glloü saat onda Bele· 
diye dairesinde Beleııiye encümeninde yapılacaktır. 

4- istekliler ayn gün muayyen saattan bir ıaat evvel 
yabrmıf oldukları teminat makbuzlara ve Ticaret Odasından 
tastiklı vesikılariyle birlikte teklif mektuplarım kanunun ta· 
rifata dairesinde Belf"dıye riyasetine vareceklerdir. 

5- Bu baptaki şartname Belediye muhaıebesiode olup 
gör.mek istiyenlrr her gün muhasebede görebilirlf'r. 

2- s 10- 1) 2446 

Devlet Demiryollan Adana &. ncı isletme 
Arttırma Eksiltme komisyonu ReisliQinden: 
Muhımm"n b"deli 7SOO lira o'an 250 ton ıönmemif ki· 

reç şartnameıi •eç"ile 8ı'9ı91'l Sah günü saat 16 da kapalı 
zarf uıulile Adanada 6. ncı l,letme müdürlüti biauanda sa· 
tıa abnacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 562.50 liralak muvakkat temi• 
nat alcçaları, Ticaret odası vesikaları, kanuni ikametgib ve•i· 
kaları ve nüfus cüzdanlarile teklıflerini ayni güt1 ekıiltme 
uatından bır uat evvel komisyon re;sliğine vermeleri lhım
dır. 

Kireçler Pozantı, Yenice, Mersin, Adana, Osmaniye, Is· 
kenderon ve aralarmdaki istasyonlardan birinde Vagonda 
teslirn ed.l,.cektir. · 

Şannamder ı komiıyooa müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
241l 22 ·16 10.s 

Hatice Sözü batmaz 
Biçki, dikiş yurdu 

1 EylQlden itibaren 
Styın mü .hrilerinin ıipırişlerini sabah' saat 9 ile 12 öileden •onra 

14 ile 17 ye kadar kab11le ve yurda yazılmak i'tiven Bayanlann 
h,dıaa bılılanmı•tır. 

ADRES : Namık Kemal okulu karııaında No. 81 
2454 3-5-8-10-12 

ÜROLOG - OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernar 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abitlinpoıa Mislim optırtmanında lıallaltUını 
lcoballlf boılom•ştıP. . 

Saraç Latif Adaoğulları 
Bilumum Saraciya ve futbol topları 

Sipariı üzerine Avrupa köselesinden Alman 
ve lspanyol eyerleri yapalar 

H•r nevi yeni bavallar balaaar. Eski bavalıar tamir •d u~. 
ADRES: Ad•n• A•faltJOI ltık Mal••••ı 

J•nında No. 87 2410 

DOKTOR 
1 Kemal Satar 1 

Kuıl•ı ciN.rında Misliim op•ı tımonındolci ,,... ... 
nelıt111e.l11de lıer fiin lıastalorını lca6al• IHııla••flır· 

5 !.ylGl tM2 

DOKTOR 
Turgut Soyar 

H •rrün Haıtalaranı HOlıftmet Chrara l.tikamet tc.aaeli 
tıkmaz ıokek içinde no 121 de kabul edPr. 

Haftaaıo Sah ve Cama l'lnlaride öğleden sonralan fa'drl .. ~ 
caal bakılır. 

23SS 

Adana belediye Riyasetinden: 
(2000 •det bordur yaptırılacaktır.) 
1- Şehir dahili yollara vaz olunmak llzere 2000 a 

beton bordBrün imali açık olarak ebiltmt>ye konmuıtur. 
2- itin ketif bedell ~21 J.41 liradır. 
3- Muvakkat temiaab 166 liradır. 
4- lbaJe 22İıJ/942 tarihiac rutla1na Salı slnü saat 

da Belediye encümeninde yapılacaktar. 
5- Şartnamesini görmek ve fazla malumat almalc: iıte 

lerin Adal)a Belediyesi Fen dairesine ve ihale günü muay 
autta da Belediye Eacümenine mllracaatları ilin olnnur. 

2463 s.ıo.ıs 2 

Memur Alınacak 
Seyhan P. J.T. MUdUrlUOUndan: 
1- idaremizde münhal maqh ve ücretli memariyetl 

orta mekt~p m-zanlan müMbaka ile alanacaktar. 
2 - Müubakada muvatfak olanlann idarenin teklif e 

celi yerde memuriyet kabı•l etmelt ri ıarttsr. 
3- mü11bakada muvaffak olanlara 3656 ayıla ka 

hükmüne göre 15 lira asli maq veya 60 lira iicret ve 
cektir. 

4- l.teldilnia 788 .. yıb memurin kanunuun 4 ii 
maddeaiodeki tartları baiz ve devlet memuriyetiae ilk 
gireceklHin 30 yaııaı geçmemiş olmalara llzımdsr. 

5- Müsabakaya girmek iıtey•nlu 29/Ey161/9ı2 Salı 
nü akşamına kadar dilekçe ve enakı müıbitelerile bir 
Müdürlüiümilze mllra~aat etmelidir. 

6- Müsabaka 30/EylGl/942 Çartamba ıünü uat tO 
yapılacak tar. 

2461 j. 12- 19 

iki Memur Alınacak 
Ziraat mücadele İltalJo• ile miic•dele Bqtekniırenl 

60 ar lira ücretle bir anbar memuru ile bir katip al 
tar. 

11/9,942 Cumartesi ıünD imtiham yapılacatından • 
lilerin bu tarihe kadar mlcadele Baıtebiayealitine 
caatları. 

2460 5- 8· 11 

Memur Aranıyor 
Mersinde T oroı Limited Orman lıletmealnla blro 1 

de çalıımak üzere muhasebeden anlar uıari o ta okul 
silli askerlitiai yapm11 bar memur alanacaktır. Taliple 
hafta zarfıada Şirkete müracaatlın. 

2459 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi komutanııaın 
Gerek Deais lisesine ve ıerek1e Deniz ıedıldi 

ikmalli olarak kayıt edilen okarlar ikmallerini Yerm 
eylild• Meninde ve lstaabulda yapılacalc oLan MÇ• 

larıaa ı · rmiyeceklerdir. 
e. itibarla tekmil ikmalli olarak mlracaat eclen 

rua tS ey ule kadar ikmal sanavlannı verdiklerine dair 
clakları sivil orta okul veya liseden bir reımi teak 
yat Ye kabul komsiyonlanna vtrmeleri aksi takdirde 
ikmalli okurlana 15 eyl6lde batlayacak olan ıeçme 
rıu almmıyacatı ilin olunur. 

2462 s 81012 

-------------------.. ! 3J 3 n~!!.t toförlik eh· i DOKTOR liyetimi zayi ettim. Yenisini 
Bölge Sanat a 
MUdlrlUOUndı alacağımdan eıkiainin hiikmü 

M, Nuri Vural oımac1.1 .. , Hı. ecterim. 
Aktehirin Kaha köyün· 

Haıtalanaa her gün saat 11 den 19 a kadar den Yahya otlu Abdül· 
Müılim apaıtmanı yanındaki S numarah halim Fidan 2465 

aıu•y•n• hn·ainde "•bat eder. lngillzCB billl bir ba· 
YUzmeblrlncllikleri 1 ··11

,·-ve .. ,, ••• , r~tiren Atatlrk ya·n ve nonü çocaldaraoı llacatında 
- Baıtarafı Biriocide - tooleyaa Ad"aa reaçlipe. Ada 

ve Aj.alarla mi .. fir ıpoıcalar ha· n~h~ara •• Valimize t~Dt et Dals'a• lir•t verilecektir. 
aır bıala,.muı•ardır, ••ttir. • ..__ d ela Y t tb 

Va im'z kısa ~ e v•dz bir hl· Baron ıaat 9 30 ela ..._ um:n erun ur ma •Alı· 
talwde bala •mat, ••• i b, •P"'a Hıllcewı b1ndosa oklet• -·~· na mür1caat olunması. 
-· nla" yüzme ıp ,, bıriocıl i nio lı.afıleler barafala•C•..,..... aettıp· Satlık kahve 
Adaacla yapıımuın•n man .. ıoı, lerna:ı tekilde bir s•t•t rMmi ya· 
~-"•"• ima• ve lı:a'k nmaıını, P 'caklar ve Atata.1& aı ıt.na çelenk 
CelllaariJetla b hıet•iii fe)•zleri · koy•caklardar. Abidl pap cad leıi Şöl·n 1o 
ıuıaca a ı.ı ... , •• ıpor. u ara MlbahaUlara ıaııt 14 te batla. bataıı kan••• .. babçı kahveli 
c bot reldlnlz 1 ,. d .. iftir. aac. kt.r. V&zme bavuıandald tnta bil 

v.Jımlzfn ba laıtabelioe An Z•ID ye bazırhk)ardan dolayı mi•a· blla... - J&ll ile 1atlı~ttr • 
tılya kafileıi S.t•aaı kı• ve ö,ıe fırleri111iz bayranhlılanoı bildir isteklilerin kabve baaeye mOra 
bir IÖylevl• cevap •er•ft. JUdUO melde ve bötremizio ·l'•Y· etini öv· caatları. 2452 
d6rt bacıjaadu ~· ıpor..,._ at•ktedirler. 1 3-4-5 

Bit M•• Ye kar~ 
ntH Hrha-I••• •• bir 
CI ile 24 lira lcntll 
lhtiJ•t vardar. , . ~ 

ltekl ..... Saqat ~. 
........ •lracaatlant 

N,,. 24.57 

MUcelllt • 
Matbaamı• cild ~ 

bir mlc.Uide lbtlyao - ' 
Tallplik-la matbaa•• 
mllıacaatlara. 


