
Merkez kesiminde bir çok 
müstahkem mevJ"iler 
Ra.siarın eline geçti 

Moııko ... a, 6 (A.A.) - ı:;ovyet kuv 
vetlerl ~tal:ngrıı.d çevresinde 12 ı.a 

dar köyü gen almış!a.r ve ~chlr için. 
ae takriben 200.300 yarda kadar iler. 
lem~lcrdlr. 

.Merkez kesiminde ve cenup cephe 
.Pinde Sovyet kıtalıırı, bir çok mlliıtab 
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!;;tın noktaları ele geı;;.rmışlerdlr. 
<:::;;tı #1'\ı Rus aakcrıen ekseriya pek az ta • 
M l' flJ t .im gör,mllş Alman ıutaıarjle kar§ı • 

• · ' l~ma.k forundadır. Rus kuvvetler!., 

DUÇE'Nt~ NU1KU 

DUÇENL.""ıl nu.tkıı hıırbln ııeyrl 
uı:crlnde nası) bir tesir yııpn_ 

c::R bunu bilmiyoruz. Belki de bu 
nut,t:k bal"J>lerlıı bir nıerluıle 1 olıırnı. 
hır mlk~ıu \ı·nzlfe"lnı gör~-cktlr. Bu 
uutknn esasen oskerıt>re ~ııaret \.'er. 
mı,k \•e bir nokta~ ı wpte-tnıel< l<;iıı 

askerleri cesaretlendlrwek lçln söy
ıuneu ııöı.lerle ı.ek nlaknlı değ"ldir. Bu 
ltttıarlo cepheler ıwzle, l:"dc:blyatıa de
ğil flllf vAkıalarla inkt,,ııf edecektir. 
•· 1>knt İnı;Ulz başveldlinln nut)(u ecıı 
helerde fıızl:ı bir 11.flve etmemekle 
heraber wüt)ılş llir propıı.pnı.lA mı•y. 

dan harbine yol açtı. Bu outuk söy. 
wnd.ğf gtiııdenberl ınlllver mubitlerl 
ite demokrasi n~lr orgaaları yenlden 
l>ır harbe tutuşmuşlardır. Çön;llin 
ıwrlnkıwlı, lstJkbalden eınln, n~esl 
uudaklannın acundan ve göz.kapakla· 
rından sızan nutkn kıı:,ısm:la cvveU 
utibcls, sonra Duoe dile ıreıdller. Gö· 
b .ı; sub:ıyl:ıru lıitap eden nutkunJa 
A ı m.ııı: yanın d:ı.) an ıı.cıı ğı n ı, z:unaıııı:ı 

clıewmlyetıul tebarUz. ettlrrulşt~r. Gü. 
ıwıslıı nut,kund:ı ne bUyUk hayal lnkı. 

düşman tıı.ra!'mdan yapılan §ld<letll 
Jıarşılılt tanrruzlıır yULUnden Uerl yll 
ı1iyllşlerlnln agırl&J.mıı.aında.n sonr:ı. 

harekete geçerek karşılık dllşmtuı 
La&rruzıarıııı pUskUrtmUşler ve ye -
r.laen ııerlemeğe başlamışlardır. Al. 
manlar 2.600 asker kaybetm şlerdlr. 

Stallngrad ştmal batısında Don 
nehrı kıyısında Sovyet taarruzları de. 
vam etmektedir. Don ve Kuvan k& 

zs.kları, Karadeniz ıstıkametlnde ller 
Hyen mlhYer kuvvetlerinin Tuap:>e ve 
ROlltova doğru yUrUyüşıer'ni ağırla, 

tırdıktan sonra dUgmanı geri atınış. 

Şario 
Yarın Türkiyeye 

hitap edecek 
Nevyork, 6 (A.A.) - Şarıanun Tüı

lllyeye hitaben yapacağı radyo dıı. 
meci yarınki 6 ilkko.tıun pazar gUnU, 
(TUrk - Amerikan dostluk) progra ; 
ruı ismi verll\'!n yayım aırasında. veri. • 

' 

DON ,.e KUBAN 
KAZAKLARI ALMAN 

1LERLEY1SIN1 
DURDURDU 

!ardır. Kazaklar, Almanıa.nn, dayan 
::ıak için yorucu gayretler aartett1k
lerl Stalingrad çevrcılodı.ı de Sovyet 
hıtalıı.rını desteklemektedirler. 

* ~ :f 

Stu~•holw, G (A.A.) - Alınan kur. 
ınıı.yı elde bulunan bUtUn kuvvotle. 
r1ı.1 merkez cephesine atmakta.dır. 

Ftijev tatlkamctınde Rus taarruzı.ı 

h]çblr vıı.kit durdurulmam~tır. üı . 
tllnlUh. Rusların elinde buJwunakt& 
dır. Almanlar geçen sene de ynptlk
!nrı &ibt Rus kuvvetlerini durdur • 
mak için cepheye mUhim mlkt.ard9. 
malzeme yığmıaıardır, Halbuki Ru.ı. 
ların taktiği, dllşmıı.nın mUnıı.kalA.t 

yollarını kesmekte ve Alınan mlldafıı.11. 
ım.ın can nokta~n Smoleruıke cephe 

~ ~ 

Siraküza 
ve 

Napoli 
Deniz üslerine 
hava hücumları 

e;arı, ne de 1,) imser bir hı:urıı vardır. lecektır. 

Propaganda na.ı.ırının bundıt.n ev • Yayım TUrkfye yaz aaatlle 19 dan KnhU'e, 6 (A.A.) - Orlq:ı.rk lngı... 
\Piki nutukl:ırııın nazaran bu nutuk Hl,80 a kadardır. ıu kuvvetleri kar.ıırglhınm bU&"UnkU 
ilaha mUtevazıdlr. Duçcnln nutkuo Postalar ouniardır cumartosl mUşterek tebliği: 
ı..ıuııı harp hfitllselerl orta~ında garulA Wrul l9,f> metre, ll>,Sf>O klloaikl. Cenup doğu S,cUyadaki iniş alanla.. 
1-ararmı:ı hUzUnlc hsrap olmu:ı ruh· Wruv l6,9 :metre, 17•750 kUoalkl. rına ağır taarruzlar ye.pılını§ ve yan. 
.ura bira~ neşe, ducbklarmıı bir pıır. I Ya~ımın duyu}:.ı~ tıa!lt olduğu ts.\c i:mlar çıkarılmı§tır. SlrakUza denl.z 

· w · ıt ·dl ... de pro!?n.m 8 i!kkA.nun salı gUnU . ~a tebe Uuı Urecek ma )t' c r. ı .... r 0 • • uçakları üssUne de bombalar atılm~. 
ı>uce nutktında bıırb:n belli başlı 1 ayni saatte ayni radyo merkezlerın • ını§tır. 

u dlsderlnl alnrak onu taımll oou·or. den ve yukardaki dalga uzunlukları 1 KUtle halinde hareket eden mUtte 
J\ieselA Jnponuı..)ı en muııu.ıım ku\.· ı ilzerlnden tekrarlanacaktır. TU !i.k ağır bomba uçakJarı dUn gUndUs 
'et olarak \'a~ıfJıı.ndırı~or, Alman aı.. 1 Şnrl Şap!irı doğrudan doğruya r· Napolidcki doklıı..rla bafka hedeflere 
ıu.101 harlkuUide bir ı.-udret ula.rıık ııe. k;yeye hıtap edecektir. karııı oooarı ile taarrm. etmı.şıerdlr. 
lan.ılı) or. liız.ılordunun mukııvcnıcllui Uçaklarım.tZill hepsı aallmen llBle.. 

takdirle, hayr1U1lıkla anlatıyor. Şhna- rtne dönm.U§lerdlr. 

ı. Afrllu:.yo çıl<an Amerikan askerler\ M eb' us --------------
r.ln üıılform:ılıırınduu bıılı!K:dlyor. Keıı i 
lll inin l~rıımıaı.yı arkaınndan hançer. Tulondaki filo neden 
ledJğ nl, bançl'r!esc de bunun bir me. seçüm·ı kaçamamr§l 
" le olnıa)aca;:ını ı.illredlyor. 1 Ca'!ao}:ınka, 5 (A.A.) - Tulon 

Du!.'t:nln nutkunu dlnleyiuce in&W dan kaçan Mar.rnuin ve Cesabi· 
bu nut,l:uıı baı.ı kıı>ınılıı.rıııw l'unıınls· .Ankara.dan vcr.ıen malünıata göre, anca Frensrz denizaltılarır.ın BÜ· 

lana t:ıarruzdaıı evvelki gılnlcrde 'leşkiıO.tı csııs.ye enciunenı dUn top. ! varil.eri, Fransız fılOEunun büyük 
>ammııı olduğ-una hliı..medcceğl gell- }anarak mebus scçıını kanwı lAyıhuı kısmının, mahrukat noksanlığı yti· 
)or. ltalyıınm J.ıarp dı2ı kaldığı de\1r ı.zerinde tetkıklerlnl to..wıı.nılamıo ve ztinden yol a.la.rr.amnk tehliheııi 
"•!'dl. Hu devirde ltaı)a. Junya. bl!.dı. lAyihayı meclis umumı hııyeı.lne aev· kııey.sında kaldığım ve aks; halde 
lıl.!lerlne &:"ene Wlh\"Cr gözüyle b:ıkı.)ur, k.etml§Ur. mtittcfiklere iltihaka h.o2lr bulun 
fQka.t ıara.tıl1Zlığını .nıuh&fıı.za 6dIYor. duğunu söyiemişlerdir. 
llu. Bu nutukda ltalyanın • yaptığı E.ncumen mebus sc;unı ıçı.ıı Uı.yı • 
ı.. Lada mevcut .uıuııyyUJı m.Uddotıeri 
"arpıerden hiç ba.lıls yok. Ne Yuna • 
lılstun, ne Amavut)uk ne ılmali Al· ugıırt hndlcre i.ııdlrmiı ve bu baktın· 
rıı.a ne lifi.bet harpleri ve bu h ı.rpler. da.n JJ,yiha Uzerjnde tadiller yapmtf . 
de Qn vereıı. , ·eya sağ kalan 1t.nlyao ıır. Mcc!uı umumi neyeti projeyi oı. 
orduııandan bahlıı yok. esıı.alar da~reslnde kabul edecek oıur• 

Duçenln İtalyan ordusundan bah. liUbWıdan aoııra yapılacak mebus se. 
'"tnıc.mek, mUtte!iklerinlı:ı zaferlerlr.J çımlerlnde 36 110. 40 gllnde aeçLın ta· 
ti\'IDek gibi eıUSAU nadir olan bu to- rı:.a.ml&ne.bllecekt,ı.r. 
\'a~uu 111,yaal ı.ıutuklan ara.aında. Uk BUyUk l4.illet. .Meclisi bu projeden 
"eıa naz.arı dikkati celbedooek bir ba~ka. mlll1 korunma kanununda ya. 
'aııyCf: nlmakuıdır. pılın1LS1 btlkümetçe teklif cıdUceek de-

MUtteflklerlnin zaferleri ile neı1elcu· ğl§ik.hluere dair ka.nun projeslnl ve 
l:IJtk gibl bllyük bir te\·n:ı.n e&er1 oıa.u cJğeı· acele bazı liler1 mU.zakere ey • 
11Utuk .Uylenlrkeıı ltniya gene hına. ledikten sonra ayın on altJSlJlda ga • 
ıı.ıı.n t.1r bir darbeler yemekteydi. Du. ur bir ihtlmale ıröre kış tatiline g1 -

t4' bu nutkunda 1ıa ... a hUcumlarma ut· recek ve bu mUnasebetıe eeçlm•n y&· 
~•)·an Jtalyndwı ancak kısaca bahBo- ı:Uenmeıl kararını da verecektir. 
tl)"or. tnıUtere ve Rusya kadar daya. 
ilaca.tını t.evazua halel gelmemek iL Yeni BUyük lılillet .Mecllal ıub&tm 
\eri) hııfif~ anlatıyor. orta.lannda toplanmağa çatrıla.ca.k • 
?oiutuklarmı Miylerken karfuımda. tır. Ye.nl Mec.Ua 10, 15 mebua fazlaa!le 

.l(otııa fmparator}uğunun nllıayet,alz 440 ıa. "5 azadan terek.kup edecek· 
ltııctut,1annı gören, Akdenlzt yatak o- tir • 
'~ mualuiuo kUv&tl kadar 
~dlslıı1D .ınalı far&ecleD Dugeıılıı Ar

~\'\ıtlul.."tan, M19ırclan, Rabetten, pr. 

lud&D saferler kaz&Dmıt müttefik.. 
ı~rcım· bab.!lederek zafer WUımı ra
ha~ etmemek elbetteki dahA )erlD· 

dodlr. Net.ekim. Duçeııin nut;lnı zafer. 
den hotlaıınn herkesi kendine g6re 
memnun edecek ma.Wyettedlr Onu 
mJhveroller ele. mUttt>llkler de neeı> 

ile vt uvkle dlnllyeblllrler. 

"'' OtrJ!m4aD ba.b.18t,momeılılndeki tar. 
~ anlamamak mümklla detfldlr. 

1 bz. ~ernı. Uç )"ÜZ bin askerin em-. 
~ v., Soınall, Erlt,le, Babet. Mıaır, 

)"a, Blngazt kayıpl&n De buıthı· 

~it rnuhasebeııl kapanan lt;alyan mu. 
~belerl 7erbıe ili döv\ite9 clQfmaG y aADRl ERTEM 

-----~----

Amerika deniz ticaret 
filosunun insan kayıbı 

V~ington, 5 (A.A.) - Bahriye nıı.. 
z•rlığı, b1rl~lk Amartka deniz ticaret 
f!lo&unun harp yUzUnden uğradUJ,1 

ıwıan zayia tmm, "68 ölU v• 2348 
kayıp olmak üz.ere 2901 k.lolden lb&re· 

olduğunu bildirmektedir • 

Aspestolu 
adanı 

l'AZAN: 

STEPHEN LEACOCK 
ÇE\1.REN: 

SACJT POLATER 
Blrlap gi1n devam edecek olan 

bu dikkate defer yazıdan bundan 
8000 veya daha farla sene aonmkl 
bayntm t:ıth101D.I zevkle okuya_ 
cakamrı.. 

YARIN 
HABER'DE 
BAŞLIYOR 

nin merk,cz;.nden ve §imalinden duğ. 
rudan doğruya. tnarruz ~tmektedlr. 

ALl\IA.o."'11' TEBI..101 
Berlln, 6 (A.A.) - Alma.n ordulan 

bıı.şkumandanlığI teb!iğt: 

Doğu Kafkaslarda Ruslarm §iddet_ 
U ta.nrruzları, Alrwı.n ve Romen kuv 
vetıcrlnin inatlı nıukavemeU karoısın 

da akamote uğrnnı~tır. Dll§ma.n ağır 
kayıplar vermi~t;r. 

Zırhlı kuvvetlerlmizln yaptığı ~d. 
detll bir taarruz nctlııeslnde,. dil§ma 
nıc .zırhlı kuvvetıerl Tiı sUva.ri.sı d&.. 

ğıt1lmış, 2000 esir almnııı, ve bu me. 
yanda ganalm olarak 1' top ele geçi. 

rl.ıml§tir • 
Kelinin lle İlmen gölU arumda.ki 

bölgede kısmen top ateıi, kısmen &! 
z:rlılı ve savaş uçakları tarafından 

dest.eklenen glddetll dil§ınan to.arr..ız. 

l.Bri dUn de akamete uğ'ratıımıştır. 

Kısa mesafelerden oereyan eden çar 
pı§tnalaz eanasm~a. 104. tank ta.tırıp 

~!lmi§ ve 6 uçak ordu kuvvetleri ta. 
rafmdan dUşUrWmUııtUr. 

Amerikan 
islihsalatı 

Bitin mlbver 
latlbsal4tıaı geçti 

Donald Nelsona göre bu 
randıman daha bir ıene bu 

hızla yükaelecektir 

Vqington, 5 JA.A.), - Amerilı:an 

islihsıılİlt N:ızırı Donald Nelson ilk 
deta olarak Amerikan iJıtilısalA.tının 
Lüt.ün mih\•er devletleri .lsUlualAtı 
nı geçtiğini söylemiştir. 

Nazır, bütün Birleşmiş Milletle. 
rin istihsaltıtı yan yana gelirse c 
Yakit bu miktar milıverinkinden iki 
misli fazla göMllür, dem~tir. 

Tunusta şiddetli muharebeler 
Fransızlar mOhim 

bir Alman mevziini 
Zaptettiler 

Kablre, 15 (A.A.) - Or~k lıı.. I b\iıcumla ~ geçtrmi§ln ve büyWc im 
g1llz kuvvetleri kara.rgA.lımm ~- mı Alman olm&ll: O&ere 100 den tllllla 
kU cuma.rteai ımll§terek tebUfl: dU,m.&n ulw1 Uir almlflardır. 

DUn devr:yelerlmiz Uerl bölcelerd9 Gafa ve G&be9 arumdak! oevredt 
faaliyet göstermtılerdlr. Libya U. G8V'rl7• blrtlkı.rhnlısdM\ bılrt dtlfmlla 
tünde dUnkü hava !a&}iyeti ınaMııt dnrf7elertn{ k&çmak sonmda ım.aı:,. 
ölçUde olmUftur. DUıı gece art& bam.. DUfttr. 
ba uçaklarımız lıılar'bM Arch hava & • tTA..I.YAJl rıtBUOt 
)anında t~ruz et.mı,ıerdlr, Ayni .Koma, 1 (A.A...) - İtalyan ordulaa 
sece cenuba doğru ;yoi alan iki dUt- umoml lı:ar&rg&Jmı111 9H num&raSI 
mıın gem.Lal Trablu.e kıyılan açfi'md& teblifl: 
torp~ı uçaklarmuzm taarruzuna tıl _ sırenayka.da. topçu dllelloau ol.mu, • 
ramI,jtrr. B1riDc1 gem17e tam ıa&betle ~r. Tunm ~de flddet!l mUh& 
dllşen bombe. ıiddeW bir lJ>f\JIUra n rebelıııır OlmUf T9 tAı:ıty. ~ 
geminin tamamııe harap oJmnma .. fnbllcıe ehemm.t~4 ~ oı.a~ 

bebjy•t vermJotlr. Sancak tarafmd&u blrkaO sUndel!berl Ud taratm elıe .. 
Us&bet aıaıı. tldnol pm1 QQ&lr.l&rınm CSrmek SCfn 1lfralt.tlı-blr kara..,. deı 
vake. yerinde nuzaklqırlten tutu§mUf m1r)'o1u &~ noktur, mihver Ja • 
""fiddetıe yana~ 'bu11ulQ70l'dL talan ta.ra.tmdan hllcumla APt•clll • 
lrlATöR ÇJCVB&StND& flDDm'1U mtıttr. I>tlpıan, man'" m&lH'awo9 

JılUllABlllBll tDUldm •Jlata utramıftJr. 

Nevyork, 6 (.&.A.,) - i'u ~ 
MaWr çevresinde fldd•tll 1* çarp• • 
ma ba§ladıfmı .,.. m~ ~ 
gı.rjlerlne indirilen Alman parqQt,çtl. 

lerin1n duh&l •le geçlrtldllderlDi bü-
41rm,.tıtr. 

Odun ve kömür 
tasarrufu için 

Mekteplade miitalea 
aaallainin lıaldınlma.ı 

Londr&, ı (A.A..) - i'u radyosu düpn:iilüyor 
cuma akp.mkl yayımm4& flmAll M. Okulı&Z'da odwı V• 1'ömül' ile ı-. 
r!kad& Franaız lr.UTVeıtıerl tebUtı °' viratda yapılacak ı.uıarruı :1ıQia m-. 
larak tunları bil~: arti nkllll.11 dıe t•~ bulwa • 

Donald Nelson şunları lAve etmiş Stakmı 128 kilometre b&tımDd& maktadır. H8 rvia.yet m.&&rif m~ 
tir: Sidl Buzld dofUBUnd& m11t.tetlk lata. ıuıu bu huauat& m.Utale"ıaı maa~ 

Bu nındunan daha iılr sene bu }an 11• 1f ber&berlltt yapan ku't'Ye~ nkAl•tln• bUdlrmi,ıtir. Bwıl&r 1&ID1lıt 
hızla y!ikscleceklir. lerlmız. önemli bir dllfm&n mevsiinl mı bir kontrolden ~dlktmı ~ 

fkt,ı.18.t veWet)Jıde toplanan kom1.yQ 

ı;~§::: 
- -- arif mtıdllrlf.l.ğü ı.ı..e ve orta. okullarda 

Ed 1 •• 1 d • ? Ottleden .onra 7&pıaan mUtale.:ılan, en ne er Soy e 1 ilkokullarda. öğleye kadar' a.&t ~ 
• yapılınak .IW'etije haftada :14 aaatı• 

Ya.z.aa: BiR MUHARRiR 

/
NGlln hariciye naurwın nııt 
ku bU)1lk bir hayret nyandır. 

<11. BugünkU Cllıulııırlyet. T.asvlri Ef. 
kll.r ve Al.pm gazetı'Jerinde bu bay. 
retlD acık lzle.rlnl gördük. Arkadafla. 
r.mtzla berabcrlz: Mllletl rln hllrrl 
)Ott tein düvi!ştU~Unll tekrarlamak. 
tan geri dunruyan İngiltere, harlcl.)e 
nau.nDID ağzlle, bir aürü tef.lllrle~ tın 
ı.tı.u verecek yeni prenslpler orıayıı 

ntmııt bulunuyor. 
Bu nutka göre, b.arbi mUttenkk:r 

kazanırsa şöyle bir dllnya niza.mı ku. 
rula.cakmı~: 

ı. Blr orduya aahlp olıwılı: inhfaarı 
yalnız İDglltereye, Amerlk~ya 'H 

Rusyaya verlleeektlr. 
ı. Yeni Avrupa \'e dllnya nlza.mı 

bu U9 devlet &ra.aınilakl aalGfmaya 
dsyanacakt,ır. 

8. Bu kuvvetin ga)est mllst&kbe: 
bir Alman tecavilzllDU önlemektir. 

4. Diğer bUtUn memleketlı:ır bu Ur. 
devletin kurdukları nlz.ıı.mm emrlncfo 
olaoaltlardır. 

ıs. Onlan her t'\lrlU teeavllze karşı 
bu üç devlet koruyacaktır. 

6. lugilt.ere lle Rusya anuımdo 

menfaat lhtJIAtı yoktur. lttJtak mu. 
abede]erl muclb}acc bu lkl devlet eıı 
u~ yirmi sene lşblr(lğl yapacaklardır 

Ede-nln son nutkundan ~rkanp sıru. 

l:ıdığ'ımız. bu kııJ11eler, dllnyarun ve 

b~ Av~~- M lllk1. 

miyetlnl üç de\•letln eline verl_)or, ek.. 

me:ktlr •.• BllbaNa 1ngillz .hariciye na. 
zırı, her memleketiıı kendi mukad. 
deratına hlUdw olr.ııasma lngllleren,fo 
nıllsaade •demfyeoeğtnl de açıkç;ı 

l!IÖJ lem iştir. Böyle bir tllınlJ etin, ml! 
ıcuerln hllrrJyeOerile ııasd tellf edL 
leblleocğ'lnc ta§m&ıııak cidden mum. 
klln değtldlr. 

Yeııi bir üçlU pakt n batk• S>ef.lt. 
bir yeni nlz&m karşısında kalıyoruı.. 

Hem bu ÖJ leııirıe bir yeni nizam ki 
ordu beslemek haktunı J ıılnız lngfl. 
terenin, Amerikanın ve Rusyanm in. 
blaarına verınektedlr. Şimdiye kadar 
mihver propagandıMil, lugllte1'61llu 
dllnya üzerindeki tahakkümiınil de • 
vam ettirmek için harp ettiğini tek 
rarlayıp dnruyordıı. lnglltere barlcl. 
ye naZJnnrıı dl'IOlecl, bu propaganda.. 
om eline yaman bir TI!lllka sllA.hı ver. 
miı olmuyor mn T Gel'Çi Eden bu bL 
ı,lnılyetin Alman teco.vüziine kantı 

yegli.ne ıarıuıtı oJduA"unu söylemek 
ıstemlotlr: fakat mUletler kf'Ddj mu 
kadderatıanoa hAkim olmıyacaklar. 
ı;a lııt;ikll.Uerlne de aahlp olamıyacak. 
lnr demektir. btlkllllerlne 7.atea aa. 
lılp olmıyan nıemlr.ketler •çln hnhaa 
ı;1 bir teravtlzttn ae manMıı kahrf 

At.lantlk demecne de htç mnnnıoebe 
tı olınıyan bu prenslplPrln bizi çnk 
dliııllndUrmesl lAzlmgeldli;JU kaydet. 
ID6kle iıldlfa .._... . 

~lA!ı edeceklerdir. Bu auretle 2 aat 
muhteljf ders gruplarmdan indiril• 
ct-k. Tiıy&hut ~driaat halt&da 26 aa. 
•t yapmak aureti.!.e ikide ikmal •dl. 
lecektlr. F&kat birinci tekil U&erlnde 
durulmaktadır. 

Çifte tedrisat yapan okullar ptk a.z 
olduğundan normal tekilde çalıfma • 
larına devam edeceklerdir. 

o 

~~k·z çuval an 
kaçırıbyof ita 

Ayvıı.ns:ı.ra.y değirmeninde b.r ı.; 

;ıaçakçılğı meydana çıkar1lml§tır. 
DUn öğleden sonra, değirmenden 

'domuz yemi,, dtye aekl.z çuval un çı_ 
1'..anlmıa ve Ayvawıarayda Tutuklu 
df>dede S num rada oturan ve Balat 
tn fırın aabibj Zekerıyanın kardefl 
Mustafanın ardiyesın11 konulmUftur. 

Zabıta bunu haber almış ve mııaı-. 
b uup mUsadere etmiştir. Bu unlar • 
dan ekmek imal edi}rek aatılııcağı -an· 
•B§Ilmı§ tahkllcata ba§l&.nml§tlr. 

Baıl&ır Simolenık'I 
teh' it eltl:yor 

Londra ~ (A.A.) - Stoklıolmdaki 
Höyler muhabirinin i~'ratıaa pe 
1'\u~lar merke1 cephesinre hedefleri 
ni aşarok şimdi Smolensk mllstah. 
kem me ... kllnl tehdit etmekle bulWI\ 
iakJa&'Ulı lııU.dlrdllerı. • 
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SEHIRDE . 
ROO 

DO YADA 
Şehirde: 

4 Evvelce takarrür ettiği gibi kah. 
ve ve çayıarm inhisar bandro1u aL 
U:ıd& kapalı kablar !Cinde satıı;ın11. 

bu ayın on be~lnden itib:lren ba§lanıı.. 
calttır, Blrinc1 nevi çay 17, ikinci ne. 
vı 13 kahveler de kilosu 620 k~tı:ı.n 
.satılacaktır. 

a 
ad n. 

~ Evvelce kurulup fıuı.liJl:tte bulun 
mıya.n saraçlar kooperat.ıfinln ticıı. 

ret vekruetinln de~leUlc tekrar !aa. 
}!yete geçmesi temin olunmu,,tur. 

" ası! derler anası de fdir, bu iş 
onun özerinde kahr gider ~' 

Yurtda: 
<1$ llemleketin buğday ihtiyacını 

kllr§Ilam.nk Uzere hıuiçt~n buğday i<L 
ltali devam etmektedir. İskendenına 
;remden 4500 ton buğday daha. gel • 
m;ıtlr. Diğer taraftan lliOO ton demir 
de lskenderuna gelmi§ bu;.unmakta • 
dır. 

Dünyada: 
.v. Kanada ba§vckill Makenzj King 

Ya&ingtona gclml§ ve Beyaz sarayda 
reis Ruzvelt taro.fınd:ın kabul edil. 
m!tıtlr. Her iki devlet adamı eko 
nomlk moseleJcr et;rn!mda görll~mllş 
lerdir. 
~ Tulondan ka.çruı .Marsounın ve ca 

aablıınca Franınz den zaltılarının sil. 
varilerl, Frıınsız filosunun bUyUk kıs. 
ınnun, ma.hruk&t nokaıı.nlığt yUzUn • 
den yol ala.mamak tehlikesi kar§ısın 
da ka.ldıCmz ve aksı .ııalde müttefik. 
lere iltıluı.ka hllZir bulunduğunu söy. 
lemi§lcrdir. 

Bir kamyon işaret 
me . uruna çarptı 
Dlln KaralcUyde garip bir kaza VU• 

kua. gelml.gtir. 
Karaköydeki Domu.zhaM sokağm. 

dıın caddeye hıZl& çıkmakta olan vo 
henllz .kimin idare ettlğ1 tesbit edile. 
mlyen bl.r kamyon aoktı.k ba§mda hı· 
zını kesemem!§ ve i§:ıret mcmurluğU 
eetJne Q&rpıı.rak, S§e.ret memuru Ke 
mali muhtelit yerlerlnde.n yaralamı,. 
tu. 

Yaralı memur tcdavı aıtma alm • 
mi§, ıoförlln yakalanması lçln ara., • 
tırmalara ba§lanmıştır. 

Sa.tiye genç bir kadm. Dah!ı fazın 

bır genç kız tlpjnde. Oldukça da gll • 
zcı. ŞUkriye Lse orta yaşını çoktac 
grçı:ni§ b.r kadın. Kısa boylu, tombul 
vücutlu, çok bilmiş bir tip. İk:.Sinln 
hakkındaki suç fU: ı 

Ayni evde oturduklan .Mellhanuı 

oda.sına ano.htar uydurmak sureuıe 

gırmek ve kumbıı.rasındııki paraları· 
w çıı.lmak. 
lıaklundaki suç §U: 

- Yalandır, b:ı.y Mkim, benim hiç 
lmbahatım yok. Bu ifil ŞUkriye yap • 
mı~tır. O gün. Meliha da, kocası da 
odada yoktu. ŞUkriyo ''h:ıydi Sn.tiye, 
dedi, odayı açıp girelim. Kumbarada. 
k1. p:ıı alan alalım • .Mellhanın annes. 
delidir. Nasıı olsa bu ış onun Uzcrir:.. 
de kalır.,, 

Ben '•k&rışmam., demeğe vakit 'knl· 
m:ı.dı. Oğlu llc birlikte e.nahtnn aldı 
lor. Kapıyı açtılar. lçeriyc girdik ŞUk. 
r yenin oğlu bir bıçakla kumbaradaa 
M kut'U§ çıkardı, sonrıı. Şükriye bu. 
nun 20 klll'U§unu bana varmek istedi, 
almadım. Zorla ceblme koydu. 

:Be.Iıim hiç kab:ı.hatlm yoktur. 
- Fakat sorgu hAklmlltinde oda 

lmpısını ben açt.tm, dem~sln. 
- Yaıan ben açmac.ım. Oğlu açtı. 
- Du anahtar klmındi 1 
- :Melihanın, fakcıt ŞU.kriye de kul· 

Jrmıyordu, İkisinin de kapIBmı açı • 
yordu, 

Şükriye, Stıfiye a.nle.tırken, gAh 
kolunu çekerek: 

- Doğru söyle kız, diyor, gtılı da. 
vacı yerindeki Mellhııyı dUrterek: 

- Kız sen yıılanı.nı çıluı.rsana bak 
bana ne ı.tt:raltır atıyor, diye tepini
yeırdu. 

Nihııyet sıra kendlsıne geldi. HA.ki·" 
min f6aretJ He aya.ta. fırlayarak bir 
ağız kalabalığı ile i§ı kendi cephe • 

L 
Oksllrtlk J aınden anlatmcığa ba~ladı: 

• 1 - Safiye yalan söyledi, asıl odayı 
• UAcı aı;an, kumbaradan parayı alan kendi. 

&idir. Benı de suçuna ıı.ıtırak ettirmek 

Şubeye davet tur,,, 
ist1yor. H&lbukl bentm hiç suı:um yok 

l<lı.Wı Askerlik şnbcs}nden: Kıaacık boylu bagörtUlU bir kadın 
~Stda adları ve kayıt numarala· olan Mellhıı. is•, daha evvel verdiğ~ 

n yazılı Yedek subayların vakit ge ifadesinde, bu iki kadının kumbara.. 
ç.rmeden oubeye müracaatları. • ı mn çalmnğı çok evvelden kurmuı; 

Piyode Tğm. Bek r HllmJ ~ıu HIL olduklarını, nlh:ıyet kendisi evde )'"Ok 

acyin Hami (51078), Piyade Astğın. keıı bu j§i beraberce ynptıkl&rınr, 
Kemal oğlu Suphl Hlçı;aamaz J:..umbtı.rasından 7GO kuruD çaldıklarını 
(4781611S) PiYade Tğın. .Abdülkadir söylem~~ 

otıu lsmıı.U Demir (31517), pfyade ŞUkrlye, ıtellha.nın bu ifadesine de 
Tğm. Balir oğlu Sabahattin Tunakan ltızmıştı. Bir Brnlık kendls1ne dön&
l( 49321), Tel Hk. S. 4 • .AJnm oğlu re.k: 
B ... hattin Al.km (1 831J, Aluh. Tğnı. - Saflyonfn evde ağlayarak: 
Mustafa All Akbulut (15306!), Lv. "Bu ~i ben yaptım. ŞUkriyenln ka. 
Tğm. Ekrem oğlu :M. Nuri özel balınti yoktur,. dedlğf.ni ne diye söy. 
·:ıoos7), Tbb, Yzb. Yusut oğlu Ziya lemedin T Dışarda barbar ba~yor • 
l§lk (13171), B. 8. M1. Ziya oğlu Ze· sun da içeriye girince sukut - sllkdt 
keriya Zengt (846.82!>), S.4. Tel, MK. olacak - ediyorsun ha? •.. dedi. 
:Mcıhmot oğlu Mustafa Akarsuıar Mellha: 

f('062), Lv. Ttm. Mustafa oğlu Za... - Ben doğrusunu söyledim, diye 
hit .il.'J)ak (89598), Tbb. Yzb Mah dayandı. 

but oğlu .Aij Aksoy (85885), Piyad3 Nthnyct htı.klm ş:ıhltlerin çağrüma· 
:ram. Htunıt oğlu Nact Göksoy sına 'knrar vererek ilk ş:ı.hldl çağırt. 
('2882), Piyade Tğm. HDl'm oğlu Ke- tr. Bu, :Mc1ihanın kocaaı Ne.zifti. 
JD8l Dcn!zerl •(44406), Dny. Tğn... - O glln, dedi, bu 1k1 kadın anıı.b.. 
Mehmet oğlu Fehmi Diren (40191), -rar uydurarak içeriye girmişler ve 
Dmy. Tğın. Şevket oğlu AdU Er!( lrumb:ırndakl 750 kurUŞU çalmışlar. 
(171158), Piyade Astğm. Emtn oğlu Bı..ı evvelQ. kimseye blr ııey söyleme 
HtlsnU Gllzel (19867), Top. Tğro. Ar!t d.k. Bir hn!ta sonra Safiye blzo "bu 
cğ}u Fethl Aral (44743), Havo. Tğm. i§I ŞUkrtyc lJe biz ynptık. Fo.zla d:ı.· 
R~tU Oğlu Muhittin canht\r (200G7l ynnamtyacağnn, doğ"rusunu s6yllye • 
Hava Tğro, HulQsi oğlu Naz!! Erdu. yim. Paraları da nro.mızda pay ettik,. 
ı-r.n •(89813), S.li. Imo.m. HUıroyin oğ. acd!. 
lu Abdullah Dlzioğlu (824 88), Dto Bunları karakolcü.. da aynen s6yle. 
Tbb, Qstğm. Memduh oğlu Salt Ben df, 
gı (34155), ŞUkrfye de Meliha da, Nazl!!n Us-

desin! kabul etmediler. Fakat L"endı 
terini mfid:ıtao. edecekleri yerde, bir. 
krlerllc mUnakaş:ı. ed p blrbirlcrlnt 
suçlu çıka.rmıı.k istediklerinde ne de. 
dikleri anla!iılmıyor, bl.r mllruıkaşadır, 
gıdlyordu. Nlhayct b.flkim, sert bir 
sesle kendJerlnı susturdu. 

MUddciumuml muııvlnl kumba.rıı.nııı 
dı:..-'du~ru odanın muhkem olup olma· 
dığının tesbltinl istedi ve muhakeme 
yerinde bir ke,,lt yapılma.sı lc;;ln, baş 
ka b.r gUne bmı.kıldı. Eğer ko.pı 

muhl>em, ve tel:: anahta.rla aÇillr bir 
kapı ise, iki kadının yiyecekleri cez1 
au o nlsbette ağtr .Llı>.eaktır. 

Kn.ran mUtealnp taraflar dışarı 
çıkıı:ca, l:orldor gene bir kadınlar 
tıamamınıı döndU, Safiye Ue ŞUkrlyc 
vcrede ise gırtJakla~:ıcal:.ıardı. Bere. 
ket adi ye polisi yetııti de kendilerinı 
ayırarıık yeni blr cUrmllmeşhut da 
vasma meydan bırakmadı. 

ADLİYE MUHAD1Rt 

· P ket Postanesini 
soyanlar yakalandı 
Meğer gece bekçisi paketleri 

geceleri çuvallarla evine 
ta§ıyormuş! 

Zabıta nihayet paket post nesinde 
sık sık vukubulan hırsızlık hAdisesl 
nın mnhJyetini meyda.wı çıkarmıg bu. 
lunmaktadır. 

:Mal<lmdur ki son gUnlerdo pıı.ket p0.9 
ta.nesinden blrı;ok koll.!er çalınmak 
taydı, Bu 1§ takjblnl tlzcrlertne nlaı. 
emniyet memurları evvelki gece geç 
vakit postane binası önUnde tarassu~ 
ta bulunurlarken saat 23 te içerden 
b,r adamın çıktı~ görmUgJercllr. 
Sırtında bfiyük bir denkle postanedcr. 
çıkan bu meçlılU §ahIB, KUçUkpazarıı. 

lmdar yürUmll§, burada. b r eVin önUn 
de durur durmaz, ken:I sinl ta.le.ip e • 
cfuD memurlar tarafından yakcılan • 
DU§t.ır. 

lamının G:ıllo olduğunu aHyllyen b:ı 
adam, Paket po3taneslnde gece bek.. 
ç.llğini yapan eniştesi Osmanın yanın 
d&n geldlg1ni ve srrtmdnkl eşyaların 

postaneye ait bulunduğunu ve bun • 
!arın Osman tara!mdıın çalınıp evi • 
ne get1r1Jmest fçln kendlıı!ne verildi. 
ğlnj beyıın etmiştir. Bu ifade Uzer 
ne Oaman da tutulmuş evinde ya.pt • 
lan araııtırmada bu eş~nlardan ba§ka 
postaneye alt 180 parça d.ğer muhte· 
l!f eşya bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat netıee8jnde gece 
bekçisinin bu hırsızlık Mdiscslnde 
ya!nız olmadığı, nııkllye memuru M'J. 
h!ddlnle idare bamallarmdan Hııs:ırun 
da bu soygunculuktıı. parmakları oı. 
duğu anla§ılmnktadır, 

Şe e 

Son günlerde cenup ko~şulnrı • 
mızda salgın halinde bulunan çiçek 
hııstalığı dolayıslyle memleketimiz 
de de ihtfyoU tedbirler alınmak Hi. 
zumu hissedilmiş ve :ılınnıı tedbir 
lerle yalnız şehrimizde 70 bin kişi 
ye çiçek ıışısı ynpılmıştır. 1stanbul 
Sıhhat l'ıfildllrlüğü ~ehrin bazı yer. 
lcrinde aşılomıı lst:ısyonları kurmuş 
tur. Ayrıca hük!ımet ve belediye 
doktorhıklnrı <ln mfiracnnt edenlere 
çiçek aşısı ynpm:ıklndırlar. 

- Bordoda otururonım ama Nnn. 
tede deniz ıelerlle meşgul bir 5lrket
te sıkı bir alAknm var. 

•• 
(J de ? • Uday derhal !.'Ulak wıbartmı§t,ı. 

Sırrını açığa vuracağ"Olı dllsllnıneden 

arkn&ışına cevnp \'erdi: 
- lato buna memnun oldum doğ . , 

ruaa. 
Luvnşe sordu: 
- Bu memnuniyetin sebebi ne\' 
- Bunu sana sonra 17.:ı!'t ederim. 

.Bfadcmkj ~emlcllll f3lerlle meşgul· 

ı;Un, o ha(do Bordoda bulunwı. bir 
kı:mpan;raya dA1r bana lzııha.t vere • 
lılllrslıı. 

- Memnnntretlol 
- Neyse ıılmdllllc bunu bınıkalun, 

isten 11onro b:ıbsedcrlz. 

Çeviren: lt1UZAFFER ESEN 

Arl..ada3ı :ll·nı ııe;;t)ll sesle eernp memleketin birbiri ctratnıda toplan 
\'erdı: I mnııı, h::ı.rekete geçruesı, lfizım~ellr • 

- Ölüleri hatulam:ı.k gUzcl bjr il', dl, balbul,J biz çolt U)-UıJUk, clurduıı: 

bir \'az.lfödir nwa dlrllerl unutmamn.k ve çabuk yıpnındılc. 
uartıhı! Udny geM sessiz ııadncız blr mücl 

Uday h2.I Uoklenlnırtta bir slpcrdo det durdu, ııonrn g:ı.rsonu çağırdı, 

bulunn.ıı oc!ledl düıılıııUyorıtıı. llllı.Uo bcs:ıbı giirdil ve arluıdnsuın dönt!reK 
dolu bir ııcale itiraz cttı : 1 nıuhnbbctı dej;iştlnnek tçln: 

- :Neler SQ) lüyorsuıı Allntı nııkma T - Sü~ le balto.lrm, dedi, (llmılı nere. 
- Hat.lkaU, ülUlerfn hatırasına de yem"!t yiyoruz. 

hllrmct etmek~ıı b3 kn ne ya~blllrlz lkJ ndnm l\lontcsl.lj li soknt'loa doğ 
ki, lııl) ııt blzJ lııtciliğt yere do~ru su. ru yollandılar. Bıı ruıa. kadar kendj 

Bn sırıı.dn gnyrillıUy:ır1 Jirnrı dU • rilltle) ip g\itllrUyor. llnrpten sonrn elnden b:lhsctml:s olan Luw11e artı!t 

~Unen Uda;ı ın yUzUndcn bir gutt;o cbhn u ı g"Un!er görccej;'1mlz ümldlle lılraz d:ı. arlaıd:ısın:b'} b:ıh ctme!t 
ıcçmiıU, bu teeSSUrllnU ark:ıdaşına kcndımlr.l tchlilceden tehlikeye fırlnt mUnn lp olııcaf;-ını düııllncrl'lt sordıı: 
h:ıh itin blr ııebcb nrndı: tığımızı dü Undükoo d rln bir aCJ du. - Pckl, ne ne oldun b!ıknlun. 

- 1910 11. ilk sutr.y sıktığımız )Uyoruın. llıırp~n &onrn. de •i en Mı Uday OC\"np verdi: 
yılı lı:ıtırlanım de:-11 mı~ O Yakft Db olıJu'ı' Dlin)a ırcnc cBkı dJn:ra ..• geno - Ben de ıırk:ı.dnşlnnn bir co~-u gl 
Umltlertnıb warcıı, no kadar ııtc§ll ctrafnım dU maııl::ı çcmH. Ne .tıe j bt burptcn sonra bn.hrlyeden istifa 
gençlerdik. Şlmdl bu i.ıısan.lar(laıı aca. 

1 
mek 1 tediğ'ml anlıyorsun değil mı~ cttım. ş•mı!ı Lo clrnrınıln. bllyUlr bir 

ba Jmçı ynoı.ror.. - Zanncdcrım, harpten sonra rHtlll• i:sletlyoı-um. GUç ve nğ'rr blr iş. 

BiR, İKi 

Lutli Kırdarın V al: ve 
Belediye Reisliğinin 
Yıldönümii 

il:" Şefin 
senelik çayl 

Ankara - BUyUk Mllll Şef miz R 
tslcilmhur tsmet tnör U, her s ne par. 
ti ve hUk<lmet erl•t\nllc m J lara 
verilmesi mutnt olan çc:, z ynfctlerl 

u ırn;ı JC1a ~kleoı•,t k •ou.s .. rııı:.~ 
ı. ora ııın çe iş 'erme ıl!nlurı s;;n Suı 

ne başlamışlardır. Uakılıaıı.:ı ıı:ırııs17 oc~r,.'111• • ı•ktlı 
Milli Şefimiz. çarşamba akşamı ltnnl:ırın ;:ızctcde ı:ıırold lğl> ,rkllol 

/STNBULU'ıın csa!lı ve proı:· cUmhuriyct hıılk part si ıcnel sem~ oloını.ın::ı dlkkut edıııııf'lldlr Y.vlenııı 
ramlı bir surette lm.:ı.rınıı ıın., , teri, vekiller ve idare heyeti azııeım: tl"klıfi G'• ııd•·rc::ı okuy wul;Hın m.ıhlu 

bnı~ı bagUn dört seneyi gf'çnıı., bu. (.;nnknyııdakı köşklerinde ilk çay zl · ı.ııl•n h ıizcrP ,;u ı-ib ıidreııll•rlııl ııııııı 

ıunuyor. Dl1nyunın en gU7.cl bir 50hrl satetint vermişlerdir. mclerı tilzımdır . 
cıJ:ın İstanbul, bu maz.hıırlycte Dr. Re.slcfimhurumuz ml!mrirlcre Ut! 

" • da ı ı esli • EVI.ENl\11~ TE lU .tl•'J ımt: Lut:fl liır nn ıJ [)3Ştnn gcçm e tatlarda bulunmuşlardır. :,. Otuz ya,ıınds, uzun boylu s:ırıı:ı:u 
lm\"U.,maştn. l\lnnls::ııb gözle g8rUll\r 
ve elle tutulur şcltildekt eserlerlle, bir 
unareı \"O tam bir belediyeci gULlde 
bir ~hslyet olduğuna meydana ko • 
yıııı vali ve lreledlyc reisimize bundan 
tam dürt ene en·eı ~ ba§ınn gelmlot
tt. 
Memıır zlhnlyetlle lşllyen belediye 

mııkincsı LQtfl Kırd:ırıo gelmosllc 
bnmbai'ika bir ııcldldl'I dönmeye ba{ıla 
dı. Umumi hizmetleri daha renlş mlk 
ynstn ıfa edebilmek ıçln belediye vıı 
r1~t1nm pek az bekaya ıle tahs!ll 
lıususunda bllyUlt himmetler ibrazına 
geçilirken lmnr bürosu cb modem bir 
ı;ürUşle yenl yeni projeler ortaya ko) 
<!U. 

Uykusunu f!'da cdlp sabahın erken 
.ııı.t)erinde sokıı.~a fırlayan Ltt:fi Kır 
ıtarm ) er yer başla.yan ımnr hnreket 
inini ma.lı.alfcrlnile eaa.Ut'rcc Looote. 
dlj;rfnl, emirler ,·erdiğini, Uğiedeo 

sonra muhasebeci lilnhtn.r Acarla ge 
ne mnt)eroo baıııın.ııa kalıp vıırldat 

m~clcıılnl tetkik ettll;lni. nkıııı.nıın 
J ı,t~ saatlerine kadnr da ln.ınr ml\dürl 

yetinde ça.lıştı!;'lllı pelt tyt hııtulıyo. 
rum. Ve bıı çnlışmalar netlce!llndedlr 
ki belediye vergi ve r.t'SlaıJerl yllıde 
05 o!sbetlnde tıı.hsll cdllmo)e ba&]an. 
lllll, bu )ilz.den varidat eenede bir 
buçuk mJlyon Urııyı ıecmlt, bu para 
lar ııehriıı ımarına ııa.rtooıımınir. 
HattA umumi hizmetler lç\ıı. bllc da. 
ha fazlıı. t,nlıslsıı t nyrılınıs tır. 

Belediye muhascbeSI mükemmel bl:
aurette ltlemeye koyulmuşken, imar 
hareketlerinde büyük adıınlar atıl • 
ıııışlı:en ortaya harp bcl!lsı çıktı. Git. 
tiltçe &lrayct sahasını genı,ıct,en bu 
) enı dünya fclAketlne rağmen doktor 
LQtfı Kırdarm azm) lartlmadı. ener. 

Mülkiy ~H erin 
top.antiSi 

Eski (Mü"kiye), yeni Siyfil:ı.1 

Bilgfür o;culunun SCi Jocı yıldvnli· 
mü münase'hetile dUn gece 1'ak,,ım 
':;azinosunda bir k.utiamn ve t.ıııı:r 
ma toplantısı yapılmıştır. 
Gc~ vekte knd:u- gnyet nnınimi 

ve nezih bir hava içinde Ct·reyan 
eli.en toplantıda, şehrimizrlcki lıU 
fln millkireliler mtilkiyc muhilr 
!eri haz:·r bulunmuştur. Bunlar • 
dan başka vnli ve bclC'diye reisi 
Dr. Lutfi Kırdar lstn:lbul Parti 
Başknnı Suat Hayri tlrgilplU, \'nli 
muavini Ahmet mmk. ve Emni • 
Yet direktörümüz Halfık Nil at Pe
peyi de hazır buh:nar Jnr arnsın • 
daydı. 

G~ce ba..s1nrltC'n Bcyoi!Iu Ha1ke
vi başkanı Ahmet Halid Ycşaroğlu 
bir nutuk söylemiş, mUteakibe n 
prof~sör Yavuz Abaden, buc.Unün 
ehemmiyetini ve mUlkivenln irfan 
ve inkılap haynt.nnızdnki rolunü 
anlatmıştır Kadtköy knymnknrnı 
Edip ile en gen~ mUlkfyelinin söy 
!evleri de bilyük bir ıılü.kn uyan 
dmnıştır. 

Zo 
Çamh ocağında grizo 
İftialile ~öküntü oldu 

5 ö 7 a ifı 
çıkarı 

ve nnmuslu, ::ı.3!t"r nUes:.ne m!ns:.ıp 

' üı; b.n ı ra p:ıra .. : bulunrın bir b..'\. 
:ı. ~n. n ;ne s dı'c, ııskcr v } ıı sivıl 

( G lıkll <!e olabilir) bir b:ıy!ıı. evlen.. 
ı c>k , t m ltt Jır. Bayın eıımer o]ma. 
ı r..ntır. (25 Gru) remzine mUra. 

<.aat. 

tŞ \ t~ t5<'l Al":JVANJ,AI:: 
"' f...t:ınbul licnret li e<;inden iyi 

derece ile mezun olmuş, lıfılen yük
sek tic:ıret meklel>!ne dc\·am eden 
mulınsrbe, muhabcrnl işkrine Ytı -
kıl) Hcs:ıp ve d:ıklilo m:ıklnclerinl 
kul! ııabi!en bir b:ıy; h:ıftnd::ı iki 
~ün tam, diğer günlC!r öğleden son. 
roları çalı~m:ık iızerc iş nrnm:ık -
lndır. <H.N.D.) rcm:zine mürac:ınt. 

* Naire d.rnıc de sion dnn mezun 
olan ve tıp fakültesinde tnh<>lline de 
vnm eden bir ge>nc kız; fransızca 

fen, \"C riyaziye dersleri vermekte.. 
dir. (P.0.) remzine müracnoı. 

• 17 :)n rnrl.ı, orta okulun ikisine 
k:ıtl r de,·nm elmiş hir genç; kcıı. 
dine münasip iyi hir lCrdc lş ara. 
m:ıktadır. (İş arayan) remzine mil 
r.l<'::ıııt. 

,. 

ı\J,DIRlNI'l: 
A,.ı(:ıılu rPınJ7.lcrl fnzıh olan o • 

ımyurulıırımızın nruıılarına relen 
mektupları ldıı rPh:ın .. mlzdPn (pııznr 
farı harfe) her~D 113bubtnn (!~! )"C 

knılaı ve ııaat 17 den sonra a!t1rımıt. 
lan 

J1ı;l ekııllmedl ve octırln yeryer tmarı Zo:ı~uldaktnn bildinldiğine na· 
nB dlll--am edildi. Fnkat bir ır.ruonn gel zaran Çamlı kömlır oeağmda Gri 
dj ld dc\'lct. harp sonunn im.dar bütün 20 i!3ti.:ıl etrrıiş ve bilyılk bir ço 
t.mn.r ha.rekotlerlnln bUtUn meınleke. l:üntü olın~tur. Ntıfusça za)Hl.t 
te 6QmJl olma.le Uıere tehirine ltara.r ~imdiye kadar t<.:m olıırnk testit 
verdi. Bu luuara tablatlle htanbul edilememiştir. T:ılılisiye ekibi !;Ö· 

beledlyest do uydu. BIJ&'UD &ehlrde ıtö. çilk ı::.ltında kalanları Ç!kıırın.ız.:ı 
rillen bfı.'z.ı t,Bıızlm wcrı ise b\llrllme. çalışncltarlır. Şımdiye katlar 5 ö 

CA.U.) (Ah~nlt 28) (A.F.B.) (A.K.A> 
( B ~ ~.mııes Z) ( Buı·ın,lJ z" Bny FUfl( 

(Bay Kt\mll) (Dadı) (E E.) (E.F ) 
IB.M.l CE.T. 16) (E.S.N.K.) (1',.UıŞ) 

(F.D K.) (F.) (F. Tez) (GU\•en) 
(Gllzcl) (GU1er:, Uz) (İ.P. 83) (Mü~-

1.llpr sent) (M D.) (M.T.) (M HR) 
(M.A lG) (M E. 49) (Nelll) (0.İ.) 
ıOzbll"13.I (P A) (79 reıı em ı 'tt A ı 

(&:ım!m1) (Şa!r) (Varlık) (Viyana 
ormanları) (Yersel) 

tin mUsnadestle yapılagelmektedir. Iil ile 7 yaralı ÇikanJ:ıbilmi.~tir. 
LOttı Kırdann geçen dlSrt aent'de Haber aldığmuz.ı göre Tıcare. * (P.es<>am ve ressam k'ird ... ,tr 

rc'llzıle yaz. ıı okul·ucuyıı - Jıanı. 
nı:ı: mnolc~er znyi olmuştur .• Yeni
den ııönrlermcn izi rica ederiz. 

tt-hlrllnln To blltlln memleketin cUzU Ofisi zahire karşılığı o'nrak m1:S 
önüne ko)duğu eserlerle bugün karşı tahsil köyltl:ve giyim eşyası ve bit 
1uır.uyayız! lnönU gcz.t yerl, Emln8nü hassa kumaş vermek Uzere hazır
meydo.nı, Boyn.z:ıt • Koska. yola, Gazl ltklar yapmnktadır. Ofis, köylU • 
bulmn, Unkapanı meydruıı, tert-Omfı den, htlkfunetin her nevi mal için 
asfalt yollar, mektepler, ııehJr içinde tesbit ettiği fiyatlarla zahire ata. 
h3llt ve çoouk roJıçclerl bunla.rm bil cak ve ka.rşıhğmda kıımaş vere • 
eında gelmektedir. Bu harp çıkmıı.. ef'ktir. Bu suretle gerek kumac:la 
5aydı 11ehlrll daha nlco gUzel ve te. nn, gerekse hububat ve zahire 
mlz. yollurıı, şehir muesseselerlne ka. maddelerinin rcsrru fiyatlarla mu 
wpcaktıT Burada LOt,fl Kırdar hd b:ırlt-Iesi esas tutu•2cal;1ır. 

unek karne'eri 
Damga matbaasında 

bastırılacak 
Bllha.sro sun ayıaraa. ekmek karna. 

Jcı lnl.L .-ızı mııtbal:ı.rda ve bazı kim 
ııeJ r tnre.tındnn taklld edlldlği görUI· 
dUğünden ekmek karnelerinin önU • 
rr.UzJekı ay lçln duaıga nıat baasınııı 

kıynı~tl, evrak basılan kısmında ta 
tıf'dhmesl, takı1d edlleL11fyccek blr ge 
·uc:e olması takarrür et.mlştlr. 

sabıııa cidden esef du;>uyrınn:: Para. Ofis, iht~·nç gördUl';'U takdirde 
ve cnerJi varken ynp:ı.m.."rna.kl Silmer Bar.ktan ve piya.sıı.rlan ku· 

Tesirleri memlckotımlzde de ı;arU maş alarak tevzie tAbi tutacaktrr. 
len bu harp Aleti elbott,ckJ bir gttn ı Memleketimizde ilk defa tatbik 
sona erecek ve o zBoı:ın s:lyın vallM edilee~k olan bu usulUn çok iyi ne 
mlz ve belediye rclslmlz bugUn yarun ticelcr verc~eğine • muhakkak nn· 
kalmış ol&n eserleri 5(l.bre kazandıra. mrı1e bn...lcılmaktadır. 

Dlğor taraftan bazı Cirmlarnı gllıı

Uk ekmek karne!erlnden halk tara. 
C•ndın sarfedllmem!ş olanları ertesı 

~ünkU k meıcrlo tebdil etmekte ol• 
c.-ukları ögTcnjlmlştır Halbuki gün 
l'lk karneler ner vatantlaşın o günkll 

cnktır. Tice.ret Ofisi umum mUdUrU Ah 
OUzel htıınbul, tn8nU stadına, l\le. met Cemil Conk, Ankaraya git • 

cJdlycköy hastanestnc, tiyatro blnnsı. mi!,!tir. Tevziata ait ~'"lnnn bu 
na ve dalın bu glbl gUı.el ve modern günlerde iIAn e<lilmcsi bckleoruelc 
tf•sıslerc ve binalara kavuşn.caktır. tedir. 

LQtfl Kırdan tcbrilt ederken gele. 
<:ek oahşmalarmda da hny·rlı ve me.. 
wt başarılar trmennı rderlm. 

SEHIR 

I\"' \l'.I i" ~ ~luu~ 

Takta Ragıp Ö1'"E'S' 

TIYATl{O"ill 
&OMEOt ıu~n 

&at 20,50 cı. 

ı\.SHh.EŞICN UAR.\ 
Ouamrtt"!ol ve Pazaı 

(Unlert 
15.SO da l\lntı'lle 

Bu sıradn &eJırla bUyUk tUcearlan. 
Dlb Ye bir~ lnglUz, İspanyol Ctft 
rlslııln oturduğu Şapon f.'en lokantıı • 
smıu kapısını iten Lu\'"Bfe ııalona ba· 
lraraıc sö~U ı:-ene ebedi mevzua lntı • 
ı.aı ettirdi: 

-BugUn burada güzel plllçler yok. 
Fokat buna rağmen iç.eriye ıtlrdl, 

arlı:aclaşlle beraber lflluuuo bir köşe . 
ı-ıne oturdu, lkı dllzUne iııtakoz., bir 
lıirzola, Bordo Işı gözleme, ve eeftall 
ısmarladı. Sonra önUode Peçeteyi a 
~·an ıırka~ına sordu: 

- Dalın bir ııeyler ister mitin f 
Udayın cevabı kıııa oldıı: 
-Hayır, 

G:ırson mı:ısa U:ı:erine tercyaJ:"I aU. 
ruımu, ıılynh ekmekleri bnukırken 

Lm-nşe arkAdaşlle pek az all.ltadar 
olduğunu tekrar hııtır(adı ve arkn • 
dasma.. 

1 - Söyle bakalım, dedi bıı.n~ d&-
niz şirketine d:ılr lzıılınt almak tıtı • 
yorsun f 

- ''Bordo • Afrika,. kumpanya • 
sına d:ılr. 

Baron atC01endJ: (Devıımı var} 

/ta/yadan Almanya "a i§rİ Uıtıyıı.cı karşııııit olarak verilmllkt~ 
" :r oıd ığundıın. ııncak firınlaı da ekmek 

gönderiliyor hciunamadığI zaman.ar ve vlUl.yetln 
Vaşinllton, 5 ( A.A.J - 1tayrımn ı:-ös erecrğl ıtlzum Uzer ne bir gUn ev 

bundan evvel gönrlcrllenlcrc iliı\·r Vf- 1k• karneıerın ert•\SI günO kullanıl 
olarnk Almnnyrıd:ı biiyilk sııyıdıı iş. a.nsı kabil olabllecektır Bu şekilde 
çi sönrlermcnc mııvnfoknt etli.iti re~ kıınıe tebdil rırıntnrm kendileri tu1"8-
mi kaynııktnn hilrlirilmeklcrflr. Bun 1 f ndun yapı!amıyacııeı ıı;~n gerek d& 
lar bilho~sa maden nmelcsb le iş il şılren rırınıar gere>kee kı.me &11hlp 
çilerden mürekkeptir. trl suçlu vazly e girecektir 

Denizcile e i an 
KaraQeni2 EreğJisi limam vnziveti hakkında 

lstanbul .llıntalm Liman Rclslltlnden· 
ı - Ereğli Bababurc.u ile Bozııane dOilllntU mUnte?ınsına vastl o•una'1 

hattın § mal ktsıı:ımda Vl" dört kuıaç iskııudU hattına k ıde.r \Jlan bUyUk 
gemilere u:::ı.!ısuıt e:ıhadıı batık gemllQrin kllf!esı çıkarılmış <>lup yainı~ 

Bababurnunun 103 derece hakild cihcUnd.ı ve Uç buçuk gomlne mesafede 
(Semperclvanl! l!e yine Bababurnum:n ıoı; derece 1/2 c:ıerece be.kıkı et. 
bcULde ve f,1 gor.n!ne Jlesa!edo (.ARIYO SPİR1DON) ge-nllurjnln tnva. 
ıarı ve yakının.:ı.:.o. dökll\Up saçılıın s:ıç parçalan kalmı~tır. Bu lkl gemi. 
nin şimdiki v:::zıyetl &efri sefere mıını olmayıp bu mevkilere demlrle.n 
meğe mllsait ~ımaJığından bunların Uzertne b'rcr yuvarıak şamandıra kon. 
muuur. 

2 - Ltmanm kUçUk gemilere matısus demir yerinde yani dört kula1. 
iskandll hattı lçrrlstnde, (MarıyanB) (Ayancık) ve (Ml'let) geınlle!'lle 

sahıle yakın ln.ırnı..ıkta (Kartal), (L!k'.,!tveı gemileri ktılm..ştır Bunlardan 
ı.Martyanaı kl.lmen çıkarılm~ bir kıem suyun üzerinde gt\rtlnmekt" 
dlr. (Ayancık) dinami•~e parÇal&nınt, lııo de paıı;aıarı tıenlla toplanma. 
mııtır. "Jzuine \,\r pmıındırll konmu'ltu•· (Millet) vapurunun bat taratı 
suyun Qzortnae görUnaı.ıKtedir· (LOt.ftye), (Kartal) sah.ide olduklarından 
ıoyrlsc!er ile &llkaları yoktur. 

a - 1.Jmanuı tamam le temi.Zlt. lll!Hi lif, q hullUll dolayıaile illt. 
bahara taUk edilmi.ştır. 

4 - lıfahazı: Ereg;,ı liman riyo.setının 19/11/942 gQnO ve 955 saytlt 
ya.zıaı. 

6 - lılUracaat olunacak harita: 1238 numaralı Ereğli t>Ortolonu. 
(2030) 


