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1 uAkşaml! 
Çö·d• kat•ı aeuce 
tJ868D 
licıe edilemiyor ? 

UlA'G: SADRI Ji.R1'EM 

M lıslRt>A tauruz batla)'a.lı bir 
lıafta)ı geçtltt haldtı kap oe. 

t,ıc8•fll' elde edilmiş değlldlr. Bu.odan 
•~·elki Çbl bue.ketlen ubbeten daha 
krııs zamanlar ıolnde netioelerlnl v·er 
rniştl Çöldeki lıAreket dtıııh:de yapı. 

lan fıu~ll~eılere benzemektedir. Bu . 
ouu ıı,;uı çôl barekethı.rinin kararlarda 
~ aptlaıt hareket lsre 1.1a.7.aran d&b& kı. 

aa lılr umaod3 oetlce vermeal tabii 
ı:orulur. Hlııg-aı.J lle Mısır ıu-aııırııd ı 

a7 ramııo lçlndl" )&f>ılan taarruzlar, 
rıoallt•r bu11un bir mlaalldir, 

Son lr.ıiliz taarruzu a• bundan ~ 
velkller ç-ibf aüratle lnki,af etti, ne 
de mlbvrrin muı.11.bll Vlllrruıu evve-1, 
'kl:Prl" henzedl,Çöldekl barekl'tte bir dtı 
raktara. blr 9t"tınıe,m• Tardır.Bunun 

eebl"tıini her ıe~·den onc&, l!:lllemeyn 
ID\ldataıuındaıı tonra g~a umanüs 
ararnaJıdır. l.'az ayıarınd& yapılan 

1 
t;q müdafaadaa eonra azmı bir müd • 
art ıaU~ l~lnde ıeçtt 

Avrape• ta7yaılraareket llMl'\'•I. 
mi nihayet bulurk~ Afrikada 
~t:ıal taarruz &ahaıı ~ıldı. ..\merlı.ada 
Mnb&bar cellncey& kadar her lld ta 
raf efddf 11urette ha:.urlandı, Tobruk 
lıı.erlndım mlb,·er kuvv't'tlerl celbedll. 
dlj1 rlbl, AmerikBn VI! lnırlllz )ardı, 

mı da Mıııırdaki lmJMrabrluk ordu 
aunu ciddi surette taıo·lye ettJ. 

Evvelce harr.l<etler bir yanılan a:ı 

kun elle y:ıpılıycır d"ba ıJyattP dil.,. 
nıanın 11rları k90fedjlı•rek ba~arılar 

elde edllaıege ç.&lıt:ılıyord•ı. 
l>earu eden mUteııddlt taarruz.la• 

hr•r iki tarafın aırcını oldnk~a blrbirl.

1 
ac if~11 etti. Şln.ıdj Adeta tf'knlk ve 
asken -ıeka bakımıııdan ııırların bir 1 
çoğu ortadan ""lkmı,tır. Buııuıı otıt, I 
a.uıı .-ı.ırprl:t.Jcrln bir 81lğanak haliııl 
ruuaafaza edc:ıtl.)eceğlılıı •ı hald.: 
bu yeııl taurı11 la ı .. un l'tlrr "'·ırelkl ı 
ku\-retlnrc naııı.ran dsha ç?k tak\i~ • 
edılm' tir. 

Aı;!trrl ve teknik 7.1'. 1<~ bir nevi ın\ı 
ıtnat orı;"t'11 ktrilr. i\örle bir nıua 
delcnl:ı tal>il ncticeııı hıı.•bln dahıı 1 
ur.un 8.irmcsl, muka\'em~ın 1lıJdetll 

1 

MllH Şer dunkö tarihi ve milhfın nutkunu verirken , 

Nutkun ingilferede akisleri 
londra, 2 ( A.A.) - Türkiye Cüın 

huıTctsl İsmet lnönü'ntin dün %. 
yük .Millet Meclisinde iradc)lemiş 
olduğu beliğ nuluk Londra siya<;! 
mnhııfilindc bfıyük hir ilgi ,.e dil:. 
kat ile ka~lanmış ve Türkıyenin 

harıct hıçhir tazyika bf'yun eljnıi. 

yeceıtl bir defa rkrl'ıa ıınlo~hnışlır. 

BtıEr:inkü Teymls kaırteııf Ankan, 
muhabirinin Cürnhuriyet bnyr.;mı. 

nın Ankar:ıda tes'idi h3kkın'la ı:ön. 

dermiş old~ bir YJlZıyı 
mektedir. 

Muhabir, mernsim~e göze çarp:ın 
hararet ve sevgiyi tebarOz ettirmek 
tedir. Muhnrrir Turk Ol'dusu P.t!. 
çid re mini övmekte ve ondnn pok 
bü •uk sitayişle bahsetmektedir. 

BiJhııssa motörlü cüzGtamlar n 
halk küllesinin göstemnş <>ldııPu 
W)'yareler geçtilderi sırada büviık 

sevince payan bıılunnıodı~ını y:ız.. 
makfncfır. 

la6nl'JI dinlerken : ı 

Pahalılık Belası 
HuımU'E'f, rejlmlmldo l>l&e bahıtett1i1 bir Dlmettlr. Serbeett, cıDm. 

huri.) .:•ımtr;in ta kcncllıidir. 
Yalnız, hu va•an topraklarına, ve bu topraklana bütiin.Jlijltne, mille. 

tin relMhı \e aıaadettne kı.ındlmil.j b&Jladıfımaz va.kittir k1, o bürriyetln TC 
o serl.lf',.tlııilı :caı:uı v11.rıur. 

Bit güıı, h.lrrtyetlnl bu vatanın zararına kullanmıya oettaret; edM bir 
sütü bo>&uk, tt.r.:.eı.tlyJ k~ncll f&h•İ menfaat ve hıraı utrwıa latlam&r ede. 
cek bir "'Ur6;uncu pıkarH ttVVelA oaua Tttrklijj'üocleD 1Upbe eder ve 110nra 
1.:101 <•lUr1>a olı;.ur. onu ft'da etmtktea çekinmeyi&. 

l'ürk m!llrtj buglin ner aayfaaı kahramanlık, mertlik ve aS&letle dolu 
ulan tarl:ıj 1'1&r11111nda en bü) iik imtihanını da vermektedir, Harici alyll.&l·. 
tlııdckl dtıı ur.tluğu, tarihe, tbtly&r tarihin hiçbir devrinde rurülmemı, bir 
ııa,, fa ilave ediyor HUKCnıet dahili efyasetlnde de ayni dilrllat kararlarla 
hnreket etmlfıtlr. Pakat b•mu Jatlıımar etmefe ce.aret, &denler oldu. BU. 
~ilk tnoııunı.;,,ı,n bu gibiler hakkındalll kararı dahili lllyaseijnılzde bugün 
dı-ğil, ~arın da cUmhunyet bukflmetıntn takip edecefl blr yol olıu:aktır. 

"Şuurııı.ıt t..ır ticaret havaaı, haklı !ebebleri çok a,an bir pahalılık be, 
!iiBı bugün vatanıınızı •:ı.:tırab içinde bulunduruyor,., 

Bu ,.,,z 'erd .. n on srldz milyonun rztırab1nr kendi b&!l,!l&S kalbinde duyan 
bir hubn !Jl'fkııtl rtu' u~·or Ti' hUkCmetln kendlleTlnl baftl>o, Mn&nlara, P8. 
halılıl< bet:ıımn d'l~tınır-""'U..+Jn h .... ı,;ıa h*'IA olanlara &IDILD v~rmlyooetl. 
ni onlıyoı u~ , 

Azız \atandıs.:. 

\'ıırlığı ile ôviindl}~ümllz, yükse'< deha!lını bfttün dtınya.nm övdüğü 
kııhrunuın tııonu. dun blr.~!m ba:ıkala.rının duya nıyacaıı bir bl!lle koruş. 
hı. <.•, bi:tJ .. n lyl a:,Jı)or, lhtl):ıctarıınızı kendi ıa.hst ihtiyacı gibi blı.w.dl. 

u m:ı ıcıır, l\•ı.,ırda nıııka,·emetin ~id. l ~ur. 
CletlJ ol.nası gl'rtl lwklt'nt'n mühim Şuurım:z. t lcarl't lınVll!!ll yn.mtanlar ••• ıteçml, glinlerln de heaabını Vf'. 

n .ı·elt'rl hııısule ıcetiı•nıeı taı.a.t her I rc<.c!.ı.in::z.. nu \atıın, toıırah.1armın altında ve Ustllnde ya.lnıg nanuslu ve 
iki tarnr bakıınmdım bu~üııkil m:lb. bR.)"l.)etll ·nı.\nl rn ;rer verir. Türk mllll)tlne kasdctm .. k ltttlyenlerln &"ll. 
tıeın durumun lfıtde tttlli'l fR ·dalar n:.lıl:ırınr lılç:,·ı ltcffaret odeyl'mlyecektlr, N. A. 

\'ardır. Su tayd~arı Alın11n,·a da,'------------------------------• 
nıııt tl.'flkler de lı;:l5mar edl!bllir. 

Alnıaıt,)ll lı;ln •iı ıı t..ııırııkhttııtd'\ 

tr.llwer km-vetJerlnin foıla miktarda 
ınıMa~rm .. t &d&t•r n•lcrl tnblllel't" • 
ııın yakın \"e ort;aşnr:.ı an bir takını 

k•n ·ı:rt leri hiç olmaz •ıt kanal b··~ :ın1' 

~ekm"!i ne ..ebeb olmıı,tnr. Bumı 

ı11u,arıaı. olıırııa Romr.I Kaf~ııı hare 
•etlt·rlnde A{m ınyau. en hu.) u:. hl·. 
metı ıörmüş olııcaktır. ÇünkU l'lı!ıır 

lıuJ uııliıt ı;crhl'ht k3ln<'aı. bir takını 

üNiVERSiTE BUGUN A~ILDI 
Bu yıl üniversiteden 719 

kişi mezun oldu 

1 

Çöl harbi 
Almani~ar 

hOcum 
ediyor 

lngtllı tebutlne 
göre ~· taarraııar 
piskbtiiimeide ilr 

Loudra, Z (A.A.) - K&hlredeo a 
lma.n haberlere göre, cuma gecest 
lnglliz kuvve.t,lerj yenl bir llerl&)Qf 
kaydetml§lerdir. rxı,ma.ıı kayıplara 
uğ!ratılmif ve bir mtın.ar ear alın • 
mışUr. 

Kahi~, 2 (A.A.) - Orta ~ 
1ugi1~ nıli&terek tebllğ1 • 

31 ilkte'1'in 1 aonte§rin geceei 
düşman den:iryolu ile sahil ara ... 
sinde kendi mevzilerinin batr:.wd& 
yer akmş bulunan bta.larmua taar 
ruz tesehbllsiinde Cııukınmqtur. 
Pıyade!ll:iz ı:-Jimizdeki araziyi mu 
ha!a.za etmiş ise de biıbç <lll§man 
tankı, dü!Pnan piya.de5iı1in işgal 
etmekte bulunduğu mevzie nia~ 
yn muvaffak o~muştur, 

Dünkü gün dilşman ~a tc .. 
şebbüsü yapmamıştı:r, .Muharebe 
f;evresj v~ düşmanın i1eri ini§ alan 
larile tepe, ilkte§'tinin son geccsile 
dUn bonroaI:ıumştrr. Hafi( h~mba 
u~~.a."tnllZ ve av bo.'nba taYY&re 
lerımız dU~ı Libya ~ölü.nde 
hı_:paiama.ğa devam etmittlel'dir. 
Dü~an ileri kıtalar üzerine hi't 
bombardıman akını teşebbüattnde 
bu~ ~ de milttefilı: aT 

Şehir Meel1si Vaıinın oaşkanhğuıda feplandı 

Fevkalade toplantı
lar yapılacak 

Yeni daimi encümen azaları seçffecek 
Y.- jelrfr meatt9j b9gün •at H 

te vMi ve beledi,. ıeı.i Dr. LOUı 
Kwd&nn bir nutku iJe a.çı.lmı§tır. Va. 
1l bu n•tlrund& İstanbulun l&fe Yui,, 
~~inden babaetmif ve phlr meclfııl 
n6a muayyen içtima gt1nlerj hari~ 
fevkal6de t<Jp!antı:ıar yapmuı icap 
edecefiııi alSylemif~r. 
lıH~ Nlıı vekilHkleri intiba. 

bına geçilmjıı Te bjrtncf reiı Teiltl. 

ligine Fa.rv« Dereli, ikinci Nil vekiı.. 
Httae de A.MUlkadtr K&ra.mGrMI, 
UUpllldal'e, 1'oliba Avni, Sdi-.Ye :m. 
JIOl, Sadi ô.dftll .,. Jlkrem Tur ~ı. 
mltlerdtr, Band&n aıonra da.imi eMG 
men azalılll&ııma Rıeftk Ahmet a. : 
~ AYDl 'Yafı&, Salt; Özaoy, Oeıv. 
det İlk&r, Ahmet Halit Yaııarotıa. A. 
H '!'uman, AK Bamf Yea, Htlm1l AJat 
lt~. 

üstilste gelen kaza 
Yar•ı bir çocuğu glltirlt8kte olan 
smht imdat otomelıt1i ltaşta birini 

. yaraladı. Çocuk öldu . 
Orte.lı:ı&Jdekt Gel&t&a&ra7 Dkoku • J'Old&, ~ya admda birtll!De oeıp • 

hmd& olru,.ıı ~ adında H J&. ~il'. 
fll'da bir QOCuk, bugihı mektebe gt, Ya.hy& da arabaya almmıf, ancak 
derken, §Oför K.lm&lln ldareaiDdekl .Jıuatota kaldınldıfı AJm&n Jıaatane .. 
kamyonun altmd& kalllUflir, ilinde !)Ok ya.p.mam11• aıctttı yaralar. 

Çocuk, ba§mda.ıı ,.. muht.e!if yer dan mUtee5airen &m~tür. Y&hyaıı.aı . ' ıertnde.D aıır ~t1;e y&r&l&nllllftU', '3'&ra.!An ağırsa .• hayatı tehlikede 
rôr1llmemektedır. 

'Mustafa derhal ça.trııan 1Khh1 imdat Her lkl §otör hakkmda da t&kftıat& 
otomo'biıine konulmue. bıa otomopu 1iı'4'ilm.I§ buhuımaktadır. 

' ll'Ç8.k:Jan tara.tından lta~ılamn11 
1 bombelarmr kendi lrıtaJen f17'.erine 
, ntmağa mccbW" kalm1'}m. tngiJiz 

uçak!an 7 Stuka dü~mın~Jerdir. 

Almanlar Alagir 
şelırini aldılar 

Süllıü itim Sovyet guruptan-muhasara 

i teklif etmeli? l -· ~~i~:~~mı-~ e~~~~~ m-
ı Lord ÇatfiJd'in demeci müea • bqkwnıuııdanlıtmm tebliği: ta& eden dqfmanı pUıldlrtmek aure 
' ai~tile Avropa ga&etelerinde yer Dağlık bir bölgede Ye oldukça •rp tile ııeUce.ıenmııtır. • 

1 al~n sulh meselesin~ ele alıtrak &ra.zf üzerinde hareket eden pjyade, , Alagir Şehri alınınl§Ur. 
DJffl'Bf, Slo\'o gaztesınde e.t.oüm • Tuapae demjryoıu kesimi boyunca Hava ordwıu, kar& ordusunun ea • 

1
, Je ~nnlan yazmaktAufır • lltl'alanmıı bulunan sırhlı aemln!ikle. va~larını deeteklem.i§ ve kıta toplu 

1 /5!t. .. sulh me~le:,: lnhi'a me\'• rl ele geçirmek ~in muvatt&klyetıe luklarıle Orcinkitae ıeluinin cıe.,; 
1 1~u olaC3.k Cllursa te5ebuii~ü tn;i yapılan çetin mulıarobeler esnasmda yollan.na hücum etmiftir, 
j lııler yapmalıdır Çtinkö harbi on• )'lenf ileri harekeUer kaydetme~e mu., Stalfngrad cenubunda mllntertt 
ı lar ist.erni' ve ilan etmişlerdi. Bti.. vattak olmu§lur. zırhlı araba.la.rla desteklenen dQfma 
, tün dUnyaya hakim ohnak gay.,. Birkaç dl1~ma.ıı grupu kuptılm!J, nm yeni hücumları. bır lı:ere daha .: 

ı tıi11i aktllanndan ~rkarmalıdırlar. lmlıa edilmiş ve m!Ueaddıt ka?'fl ta. kim kalmıttır. Şehrin fimaUnde Scw. 
Yoksa harp onlnnn maihıp olup aJTUzlar püekUrtUtnıcı,tur. yet kıtal&n, yenld~n bop çıkan bir 
dlğ~r milJetlerin ya,am& hrı1clan Terekin batwnd& Alman te~kf!lerı ihraç tepbbUsünde bulunmu,ıardır. 

1 
tanmmeıy:ı kadar de\'am ed~ek .. tarafından çok anzalı arazı Uzerlnde Moskova, ~ ( A.A.) - Stalink.nur 

_l_ir_. _______________ Y_a_p_ı_ıa_.n_t_aa_r_nn: __ • _m_u_ı_e_•_d_d_ıı_ı;.:.a...;y_ı_a_rı_n da Rus nrdu• her dnrhe,-e ~ 
1 bir darbe ile mabbele e.t.melttedir. 

'-IJ 
Rusl:ır şehrin fimali pr.bisinde sat-' =' ; ~~~e:.irsı:~;:ı;:n:~C::~ : ":: : ~ .. - ~ -= )erinde Alman tanklarının bir nut. 
dRr iJerlcdikleTi söyJenmekle4ir. 

M•ııA ş ,. tk Rmlyıtdız 9'1zetesi düşman 1&111e 1 1 e 1 n n u u ruzunun başlama .. ını in..1eşrin ayın
t.la faııliyollerinı arttıran Ras .ba.a 

var.an: BiR MUHARRiR 

y frKSEK Ye ar.ıı. MlJU Şcftınl& 1 !lalnden l•~mlHlr. • 
hmet. lnönunUn nutku mem,.. Cümburrefıılmlzln nutkunda prek 

leket;ln dı;J \'e iç politikasına alt lkl j dıııanya ,.e gerekMı lçerl)e kafJı em. 
eaaeh bötüoıü lbth·a 4-dlyor, Bunların niyet aly&aet1mizJn temel direj1nı 
birincisinde hiçbir değblkllk yoktur. milli birliğimiz tefkll etmektedl• 
De,·tetlmlr. ötedenben guttülll baricı Hakikat de budur. AtatUrkü kaybet. 
elyaactJn büyük prensiplerine barfl tlğlmlz n lnönlınün etrafında )ekpe. 
harfini'! udık kalmakl.a:lır. Abjdlert. re hlr kütle halinde b'rll"ŞtlJlmll 
mlz.e, lttifakln.ımıl.ll \'e dostlukları • gundcnberl dUn~anuı bayraalıtını 
mıza dalma bağiıyız.. Herhıtngl bir k:uanan stıkan ve kuvvP.tlmlz.I mili! 
devlete kartr :b!lrll ve nkh ftklrler blrllğlmlze bori;luyuı. B ınu bo7.mak, 

kuı., •ll"rin Koıl.M~a~a. guodtrilmebl ün ver.!ite bu &a't:llh !lllll 9 da 1.or.. 
'e oraWikı mudaf.:ı:ı.)" ı .. ttralt t'( me. .. ı ' fcraııı:ı ıalonunda nıutud mı?ra!l,.n.c 
rn lmkJndii. nan1.1n lc,lu bunl"rı ,111111 açılm ştır. I"rofe3 :ler1n ve t:lrka.; 
\p çıkmitk~n ruenetm•ı.. blr ı.ııu.ııç, bın t l"bcnıu bir ll!IZ:.ian soyJedıe; 
tır. ıstı t!fıl m'\r.şı ile ıntrn.s me .ba~lan . 
Bu tanrrıızla mUtteflklM df' mrmnıın mı~ ve bundan sonra rc!ttor Un vcrs. 
• lahlllrll'r, !:Unkü l\l~ ırı ı.onııl lıo~ la tcnı.n 10 uncu der.s yılını açmı:tır. 
rıaı, ş;tp denJ.jnl ni..~ıızlıtrı ıltın.'l.ı 

nanın \harcanan parasından başka be lcm"l<ten dıı.;ma ı;eklııcllk ve çeki. hat;tA &'evtefmek t'Jvle dursun, yak. 
furk1ukle mll.naııeb3ti bulunmadığını ne<l(>kJz BütUn emnıyet alyaııetimlz. lapn tet.llkrlere bakarak daha zt • 
Unıverııite olaralc yapılıın ikinci bl • herhangi bir te<-.avllr ihtimaline kar. yadr. ~inlemek r:orondayır.. Tlca. 
nanın. c'lmhurlyctin ı.ae ve ortao • ıı ltcncılmlzj korumllı't'a hazır duraral: ret me,rudur: fakat qrrı ve blleJI 
kullarından ct~~ıı. ilkoku!larıniıı.n bl. rılllblı taraf!lıılığınrn:ı devam ettir • k::1anı:lar ııeşlndrı ko~n ,·urgunr,ulnl: 
le pşrı~ı olduğunu sovlcc!lkten ,.0 nra meğe da;)anıyor. vat:ınıı blyanettlr. Tenklrt ıtı> me,ru. 
cum'ı:.ırlyctın bll~lyt> \•e !>ilgi yert!le Bugtinku hallrl"' iç durumumuzun dur: fakat el altından m111ı birliği • 
vcrdıği öncın Uzerind(' r.ıurmu,tur 1 es.-ısını ıa,e mesele ı teşkil etm"'k • mlzf ve kenrlmlzc gU,·cnımtıl kundak 

kuvvetlerinin Almanlara Wll'dlr111t 
ler:i hythlara atr,.tme.1<tedfr. Bu ,.. 
zele endüslri malıalJelerine yapU.a 

taarrtnlar esnumdı tümenlerin 
km•,•eli birer tabura indiğini yaz • 
mokladır. ITkt~rin sonlanna dolrw 
Almanlar Stalin.!fl'ad'ın ortısındaıı 
kendilerine hir yl)) acmaıtn ı~şeb • 
h ıs elml~lcrdJr .. Taarrur. eden kuv
vcller ıiört pi:rade tümeni IJe iki 
11rhlı lüıncninnen mürekJ.amti. Bu 
ılk hnrruzun muvaffak olnmamast 
Gzerlnc Alm:ınlar bir buçuk ıümen
lik bir kuvvetle ikinci bfr taarnn: 
rn..,nmlordır. 5100 Alman Te ftııl· 
'·ıın tov,·a~sf Mn:ılar.ı anı ayrı 

bombalar ve mil iralyöıJerle hucüm 
<'lnıi,lrrdlr. St'hr'n irlrıdeki Alm:ın 
hn,•:ı tr.:ırrm:lıır o kad;ır kesif idı 
J.:i. rlıi~mnn di~cr melnllelerl' «idt-n 
mnvn~nlıı yollnrına tanrnız edeeek 
mikdarda tll.Hllrl' bulınnktan aciz 
k::ılmı,tır. 

tutnı•l•tadırlnr .• \kılcıılzde \'Uİ\ etır. Mılll Şefin Unl\'er! teyl ikinci defa 
'1 birkaç .,.. en·ellne nawran dııhn olarak zıyarctlle. Uc gUnUn'l orada g" 
'utn df'ltlldır. llu \'&7l)ı•t y.ılnı:ı ffal. çjrmıs ve Uç gUnUnU de profesör do. 
\11 ~in ın bir ekllc1° mUt::lr11 t'dll". çent ve as "tanları dave. ederek on • 
'"~ t,;unkU ttnl\'a ıl'fn IJ b"f keyı. •nrın gcçircı ~ olm'l'.l!\n duyulno mln. 

"ınııan ııonra Kleo;•aı r 'l:n m"'ınl,,'H•. net ve §ilkranıarı l'n ba!lta ifade eden 
hıı l.'lde etmek buyth.; bir ii!:ultllr rektör. mlletlcrın birll(:'ı lle yüceldi. 

it.,)\ an ha~ at ı;:ıbası ıdH b:ıluııtUJ Mı ~.r.l, b!lgln!erıle tnnıldıC-ını ve bıl~ı 
1ruı zaptı lınr11 .kon• hn:ıı bir nrzıı.1 v~rcn evlcrıle övUldUğUnU ııo.rlrycrc' 

•Ur. ltna:11:ıfih Jıs1rd·ı'<I hır l<;atler Fa•lh'en el mhurlyete kad;ır g len 
\1'111\n\"n ''e nı\ıltefjklıır bll\•uk ı.n. dcvırl~rın bı gıyc ve bllgı ycrler\ne 
1 • tlrf'lrr rldr rtm'""" ılf' m1>ınnıı11 ı vcrd.klı rl öne nl belirtmı,. t'\nzı:na 
1 • Ho bır ıoıhu:. ııebebkre ıua • un O .""crsıtt> yapma;c çın Avrupa • 
ı •. t.r,cr. ' dan m.n1ar getırdığ4nl, ynpılan ilk bl. 

u-• törü 1 tt tcdfr. CUmhurrclslmız bu nokta Ü8 lamakt..an bs,l<a hedefi olınryan po • .....,.c n an a ıgına görl', bu yıı . • 
U 1 d 719 k tünde mim hanaslyetlmJze bütün lltlkKrlano bozguncıdutu d11 vatana 

n vcrs tc rn ışı mezun olm•ış 
96 

• ı l<ııvvet ve v .. ::•ıhlle tl-rcüman t>lıtn bir hlyanettır. 
tur. 2S8 tıb ı sı hukuk 99 u edr r•ra 1 d t M 1 k ti 1 ., o r a urmuş ur. eme e n g"i: r Oı nnya kıtrşı emniyet ıl.)a"etlml. 
biyat, 7 ~ si fen GO ' lktıs:ıt ve 81 dl§ dl~i \'e dııba da geçlrt'bllece"'I lktJııa. zln tPmrllnl l"erdek1 Pnınh"etl•nll VI' 
hckımliğındendır. il'> • " 

di ııılunhyı lııt 1 'Dar eden iki zilnıre m!lll blrl'ğlmlz te~i<11 ettlfl tçln 
Tcrfı edcnıerın sayaı l'i703 ıtır Ye. 

nl yazılanların sayıs• 2890 dır ünı. 

versitc talebesi bunlıırıa 11.000 e va. 

(Dolı.ı !'epbf'.alnr d81r ıtltf'r 

(h3berler ! ncl !ID\'fıımwla 

Ayvansaray 
yangını 

\'Brdır: \'urguncular ve polltlkscıl&r. cUmhur:relslmlı. 6 iyllk Millet Mec • 
Bunlardan blrincllerln gaye ı ke.ele. llslndPn ciddi ve koruyucu tedbirler 
rlnl doldurmakııa ikincilerin hedefi alma ını le~dt. ona yepvenl bir nzlm,, 

mıştır. de buhrandan 1 tlfade ederek mPmle. 1 le UrUyeeeğt ~ık, ayt'lmhk bir Bu sabah s:ı.at 7, .. 0 s:ra r•ntia Ay. 
Türk mfllet nln lna:ı 1n.:ıoJlct ve çok lietln tıa\asını Zt'hlrlem~ktir. Milli yol ~izdi; vf'c.lı ve sarih nut!dlr izah I vansarayda bir yan..,.111 çıkmı;ı. 1 a. . 

<:alıl}ma örn"~ı lnonu b.U bahıyor Şl'I ırwmlel~et ·bil) e ınl l~lnden kun, etti ltl ancak blh·le btr milli .. rllk kanta ı kunduraer ıt~\-!o;t:::ı ""> -.r 
Bundan •onıa ılk dtrs profe ör Ke ıtakl.ı;)an bu kUst,nnlara kartı ciddi ~uurlle her ttirlü ;ıkmh:ra go(;U ger. J katlı 3 ah5ap ev tamam rı yıandlktan 

rlm Erım tarafından v.:ırllmiitir. tcdbjrler u.lma•ını BlıyUk l\llllet Mec. mek nııinıkün olacak'tır. aonra ıöndUrUlmll§tll• 



S - mıı' SO'!'f n.~ -

VAR 
YOK 

lsviı;re lı!r manevra ynpt•. ımı.. 
neYra~ a işti'l'Ak eden, hare\ilit ı. 
r:ıc;ınclıı u.ı'i sİ5 JuıllaDth. imdi, 
ı~\·j~rcde bu yiııden t \• ulc gele"l 
2 rnrfa.r miinakac;a cdi'iynr. 

Bu Jııı;-p! e, o l<eri l\m·,·etl<.'ri, 
n ~nile:j d .. man<bn gizlcnıe1' ı 
çı:ı snn'i tse çok mürncnat olunn. 
~or. Ror:mı ise, hay' ım'\ta zarıı. 
n oJuyor. 

l•n-ftredelii m:ıne\Ta.l:ırıI.ı. ıon1 
ı;i'i; Jmll:ını!m:ısı, hapıınlard:ı !llnl. 
r.ın ha•ıt:ıJık ve telefat mcvıinna. 
~< tinniş. I!ir meb'a nn 'rrdii;i i
zah:ottnn anfa')ıltyor ki, '•Ori 
l\nntonun•l:ı. 5 !'i milyon ı svi~re 
:fra.."l "'I (l1j" is, i~rc f.ran~ı, bil im 
p:ı.rrunııla. SO lrorocıl l.ıl metinde 
'i bi'n sı~cr. Jıar:talıK:ı 'tutultlııklım 
irin J;t-rHmicı. ll1l tahk, onların 
z~~·cnJır<;inden i!~ri geUyonnns 
Şimcli, hiç "imse, bay,·nn !atın 
nlm..ık i'slemi"ormu..c;. nu )'ıiıtlen 
J\'>ntoıınn bi!llin İlitrsadi vaziyeti 
fll"ldmı:cı ,.c ~nt icıt: nli de aınl. 
mı. (. 

Sur.'l si ~1lıünilen, ~ldtkteft 
son.""a fı kır:ın ot' nu <lt' zehirli 
olduj:;'ll, hunl.ıın yiyen !MOl hayra.. 
mn da hM1:11lımdığı gorülmü5. Tah 
ıı:jnfore göre, onJ:ıruı kül•lerj 7C

lıirlt'l'lmi ve lıu zchiri, ynğmur dn, 
güne' de ::;iı!crl!mcmi!j, Ş,imJi, Is. 
'içre hüfdimeti, mutazarnr o1an-
1ıı.r:ı. •i,5 mil:ron ıs,·jçre frnngı za • 
rnr ve rlynn ö;1-:-mei;·~ Itarnr ,·cr.'
mi'i ,.c zehirin i1.nl~j i~in girişife. 
eelt tetllıir~nr jçir. de 600 bin frnok 
ı .. hsfc;:ıt kabtll ctmi~. 
~imdi, snn'i sis çılaL'~An m~de0 

~i ~apan fabrika lın!l•kmdıı. tabkl.. 
im ta b:ı.slanmı tır. l!u fabrilia, 
ynptığı madcleyi tesU.u etti~i za. 
m:m. ~nr:ırsrz oldujhmıı itJdi~ ct
mi 

Gnrlp bir !ley dl\lıa vnr: Srl:ll'Ja. 
rı Z"'hirl • sun'i s! lır bul • 
mı taze \'.C kuru ot'la.r, b ygirlerc 
zcırnr '~rmiyomıuş. . 

Di~r devletlerin kullandıklan 
•nn'i si'llc.r de bö lcy;;e.. er yerlle 
Jmll:ınıldı,6'1Du. gorc, vııy A\•rupa 
sığırlnnnm lıaünc! llnrııten son. 
r:ı, A\:rupaı<ln sı·ır ne~niu 4lrt • 
<16ın lmlktı;inıı görür el' ı::ı~y • , 

• * .. 
' 

Yel değirmenleri.ne aıicle 

Jlarptcn evwl. nrtık, y:ılnıı res. 
ıı:amlarn mo"lel olm ğ::ı. lfı.yı1.': ma
hiyette nllde<lilıneğc h:ıslıynu yel 
ıl<"~innc.nle-ri, bu~iiokti Jıarp şerai. 
ti içinde, lıirçok ıııcmlckntfcrde, 
yenMcn r:ığbeto mn:dıar olınn.. • 
tur. 

Almanya.da, l'ftymar'cJa. yel d~. 
ii;irm~nlerjnin lın\n. cer ~ı:ım hu u. 
fe getiren fllclleriudo islııbnt ya. 
ııılrıın.k üzere tecrübeler yaıulmaj::,-n 
bnslanustır. 

Yel değimıenlcıind~. l'lizgir. 
dan tnm i tifu.llt'ye m:ınl oltm 
l ir fo..ava ecre~ ı intiza..'l!! ızhğt ~i. 
lıi ir mo.lrnır Yarılı. .,.imıl~ tectii· 
heler, 200, 300 metre irtifnınllaki 
;rcrle:-9e ~'lml'nn yel de;;imıenle 
l'inia. zcını:n ı;ntbındakil"rtlen ı:o 
fnzh urı-tte cereyam .le\ am ettir 
'1ij;i anl~ılmıc;;tır. 

Ilunıın idn, Alm:ınlnr, mevcut 
rnnh.7.uru b~rtarnt etmch lizere, 
yel clei;irnıenlcrini )illM.ok yerler.. 
de lmrm:l~ knrnr \Cl'lll.İ lerdir. 

Ne dersinh'? füı·lanl., Amerika 
lıiı:ıalan k:ıı\'tr ~ ül,sck ~ J değir. 
m~nlcri i"leıliiUni ıle mi görece·il. 

''Azl:t dostum, hatırbr ınrsm, de. 
dl." Dıılı:ı. iltl gün O\ vel mik.riınlu 

ftncak ve aneRp ~rırek ol:lblleccğlne 

d:..lr tcmln:ıt \'ernıcm;ıt nıt., din! llat. 
t~ ilk dnııyetın .ıı.'lf:ıhı:.tm.& ınsmcn 
olsun ll'.lhit olan lllaksvcı lıtıe Sprek. 
ten baıılcıı bfr pb:ııın bu elııayeff işle. 
mllf olm:ı mu lllfim:ı1 lerıneı ıİ§li. 

Buıın roğu:eıı 'JH:ılı:svel dı-, biz de yn. 
nılm~ık. S bebl: l.a T.lyndı- muht" • 
mel ol n h:ıl suretini Jlabol edlyerduk, 
n!Hb e- reler pr~l.'n ıtnyırıpedc • 
rl:ıl Te Boranı ilklilrıI?Uıı olına .. :ı::ıı t,ıı 
ret edl,;orGtı. Fnlmt delljflm glhl 
yıı.n•lıyor4u!ı:. D n ge~o yeni bir c-1 
nayetla nılrn'!Jnldtıl!'tı tir m:ıb~den 

maııkrli lılr şahsın lco~:ı.r:ık lt1ıçtığın 

ııhlt oı~·c. tuc al la ı;:-alen 'lu: ıcauı 
olu ol a. n r c.!en m:ıııkclldlr. ı~. 

knt ncab:ı b:ıkjknten o m:ıd•ır ! ,, 

"Fnk11t lkl c'!e~ da te;;;ıdlUl'n sut 
.az lıir ndar.ıın 'aka mshnlll:ıde bu 

lhttmaı ' ıi~~"':t yn : .. 
Jyle •Alyl.,..me? Rn <'lnayctl<'rı !, 
Mııe birinci ıu.ııt bir JMf'<ofoı;. 

~in! i>rtnı '"İDt 

.ret ve n'\'111 ;r.n mll ı 
takdir etmcıın- ke:ı~lml n.t:ım·yo 
rum.,. 

"Reni oltln heyeenndıl bır,.kryor 

Mahkeme Salonlarında 

Beb k kilisesini 
oyan Rum genci 

300 senelik antika eşyalardan başka 
kutuya bırakılan mum paralarını 

bile .aş rmaktan çekinmemiş ..• 
ı Asliye Oeza mahkemesinin 9hı - Bayır, •oymafıı nlyt'llm yokta. 
yerlıid tavrl Fontıaa a4md:ı IJlr Dua t.cln gittim. 
ınauıun oturuyordu. - G icl dua. için rtt.tım, dlyol'B1ln 

25 • 80 ya§UHla. tıknss .UCUtla, •onra da klllıeyi •oyayorsunt. 
cin gtirlft blrfs1ydl. - .... 

Rcl.s tahkikat t'Yrlllmn olmduktaıı - tn n mAbedinl soy r mıT: 
BODra keneli • nyllj'a lmldU'8rtlk - ••• 

.. .., 
blhiyctıaı tesblt etti. btavrl Fon. htavrl Fon 'ın cevap Yernıeme. 
dasm ~a Bebek kUlac ln.l y. ııl utancından veya 'rlcdnn aubmdan 
mnlttı, • il rl pllyord • O, yiyeceği cezayı 

Tahkikat ov.rakmdan anin ıldıpa beımplıyordu. Zira. bu ilk l:tl dtfltdt 
gliro McJl öyle cerey&n e Ur: Hırau.lıktnn en a,ai;'l, yedi, &ekU. 

Bebekte oturan btnvrı Fonda~ snb1knı.1 \'ardı. 

'1ıi cllamtımn l'IM Al~ dı&a Dlnle.ııen oııhltlerle de lata.vrfnln 
etllH'lk üzere Bebek kUI eıııne gltmla nçu ııablt göruldU ve hrr11rthğı mll.. 
tir. bcd glbl mukaddes b!r ma.halıle yap. 

1.sta\'J't on sm bu sıralanla ı,. mıo olmnsı tlddet sebebi addedllerel• 
\&rl ı.ozuımuı, beş para.sız kal. neticede 5 Belle 5 ny S gtın mtıddctle 

ıştır. lı·enl btr lı bulmıısı, dertler. tınpfs cttJı9ma rarptldt. 
de.n ~ktnhlardnn kurtulma ı, ;tınah. ADLt \:'E HlJHA.BtRt 
l&t-fnın attooıımesl lçln dua ederlo:tınt 
bfrden lre gö:tlerf kili in bir tarıt.9 
fm ran kıymetti bir eamana 1. 
llBnı{!:t;I. 

htsrn: ,, .. "' 
t- - fümhlllr ne ltrj"metu eeydlr .. 
beıtıalde 60 lim eder! 
ı nıye a~nrlron birdenbire §C)'tan 

aklına gf r~tir. 
- ._.uradan IJUnu a~bilfi' m!)imı 

&('JWn f 

t~te rnıdan lnırt,ol k nt. 
... ~UJ1e kUlseye giden t'"t• ·rt :t. 

bOytik glinııhlar l~lcmokten cektıı. 

me-mıı ve hıırkes kiliseden ttl.:ırl<en 

o bir ı:ıs,cyo gtxlener'ek bekleın~e 
fr.l~lınn111tı r. 
Nlhny~ pspıı.ıJlar da :tcnnre, ı... 

tnvrt. gl~lenıllif yerden !itltmtt ve 
cılon girerek oaırlık lnymetll gll., 
lnllş eıımdnnlan, t,ıemt''l örlOlerı. 

rdMiliklan eUne ı;~lrmi,5 ceple. 
ldılırm!lt rnıştrr. 

Uu ınradıı. gö7.lerl, klll5eye gele~ 
lerin mum ~akı\ma.ın için paru. 11'1'~ 

'lı!durı kırtayıı W l~ bmıo da nça. 
111k Jçlndekl ıa kftsur llıııyı cebine 
1101 ıırmuetur. 

tavrl ırıtıalı aptıktnn gon. 

ra kllJ.scaen kııı:mağa mavat!ak oll 
:unıştnr. 

Anaok, ertca.l glln hınalık anla. 
oıllllJıt, ı po!isl'! nkseoorek cllr'etld\T 
hırsız arıı.nm:ığa bcışlanmr::tır. 

tstaninln ı;aldığı ~yalar antik" 
CJ lerdlr ''e yllkselt luymettedirlcr. 

Bunu cllişlinen 7'.&brta., derJı.:ıl vn~. 

~ti <ıa~ı pofüılnft bıı.ber vererek, l.."tl 
,;rum~l:ın Ye. nntlltlU'llan J:Vı; altın. 

da tutm fa ~mıştır. 

Nlhayet d btanl ö,.tinmn,ılir. 

iman danizalbları 
faaliyetlerini artırdı 

BerHn, 15 (A.Jı\.) - AlAJ[alI mahfil. 
lcrde blldlrildlğlne g(lre, .A!ma.ıı ve 
mUttefik hUcuın kıtalnn tar&fındll!l 

eon gtlnlerde ~llhaeaa Kafkasyanm 
tın kesiminde elde edilen ve ka tl m&,, 
h1yetlerl dll§ma.n propagaııdn.m tara.. 
tından da lııldl.r olunmıyan ba'Jart,, 
ID:r Ucri harekete netı.celcrl kolayca 
tahmin cdl!ııbjlecck c:;lan daha .seri 
bir tempo temin etmiştir 1 

Pn.zartcsı gUnU matbuat, :Alman 
'denlultılan tarafından !nglliz • A.. 
merlkan nakllyatma kar§ı elde edl 
len bUyUk ınuva.!takiyctıe gen~ öl. 
çnde meşgul olmakttı ve ıılddetll son 
"bıüıar !ırtuıalarına. rağmen bu sene 
f!ktc,:rln ayında b:ı.tmlan ge~ı sayı_ 
sının geçtın sene nynl ay tçlnde kay. 
bedilen r~ka.mlan y{Ude 300 nlsbcUn 
do a§t.ığuıa dikkatı ç ltmeltteılirlcr • 

Abnıı.n <lenlzaltılarmm Hind okyıı. " 
nusund&kt taaliy •ıerlne bilhassa Föl 
ldşer Bc<!bahter ve B!att gazetele.rl 
1§4ı:et etmektedirler. Bil gazeteler, 
Alman dntzaltılarının pek bUyUk gUç 
ltıkler aı::z.edcı:ı blr yol takip ederek 
ha roket üslerinden 11 bin lcllometre 
uzakta bulunan bölgelerde fna!Jyctd 
gıçt;ikl rlnr be!lrtll!ektedlrk'r. 

Fillklşer Bcobnhter g!l"'Ctesi batırt 
lan yeni tn;;u·z • Atnorikan geınl se. 
rlsının bllbaea mUhim oldt:ğımu, 

çUnltU bu ~mllerln mensup olduk:arı 
kafilelerin Munrclnkl !ng:ıız lntalnrı. 
na harp ma:zeınesi ta§ıdıklıınnı key, Zira ı, . nlnrz ç:ı!m klı~ blıınemok

teillr. Bir de çaldJıtı ylerln pernyn 
çev.1;.Iıne ı Uı.mubr. ı te ellndeld 
~3·,alarla ,ııphtıll blr .f ı,ilde Çl'r,ld"\ • 

deyl,.mektedlr. 

llan 
dof. rkea pot lel' t nıfmd:m g rlilıı 

müş ve yaluılanmıııtır •• 
4" 

• 4 .$ 

IMkfm 1stnvrl~1 nyn!'a tml:!ffa.ra.k 
110rgıı_yıı. b:ı.ıJl!Ul.l: 

- Bebek lrlJIRe!lnl soyma~. antf. 
ka eı:ıralnr rııJmr,e:n. N dlyttw•n • 

- Çaldım, klrı':llı.Yornm, d ğru 
dnr •• 

- Xeden rnldın ! 
,..._ 

- rıırasız kaldım.. ı bola dmı 

- Ril!s•ye so.,ymak llıne nıl ı:H-

tın! 

Erkf'k, kııdrn dokum:ıcı n'rauıyor, 

l\IUr!M'Aat: • ı bane Kanıkol, Kap. 
'tcnpıışa ~ıplağı :So, ta. 

iki bayan aram yor 

Blrl yazıhanemtztn yazı lşler~nl f • 
dare edebilecek diğeri atölycd•kl 1'3., 
teri gurebllecek 20.25 yaşlnrınua. uı. 
!iplerin acele mUracaath.rt. 

Ka.raluiy Mumhanl" caddf'!sl Ha • 
np!l;}:ı h!ın Çaııt.aevtae milracıınt. 

(1722S) 

A ELMAS 
72 l ngiliz.ceden reciren: VEHIP

0

TAYLAN .._ ______ ...., ... 
sun. Söyleyiver şUp!ıelcudlğin hsın 

lamhıi ı;!V;lo !., 
Kol tereddüt edlJcırdu. Bir mllı:J 

det <!U.:iüntlil, soıır.ı 3 rir.dt'n kelkıfı 

gene bir 8§3ğı, uh' yui. rı dola mağn 
Lafla ılı. 

"Slllln söyl•0 em d:ıhl ınanm unı, 

lienı elde delilim yek. niiiiln f8 rıul., 

;, cm t:-!lmlnlero t•tlnnt t'dj3·or . ., 
Arked:ı~ııruı hafif lçerleml5Uın. 

''J'cıkl, bu odııd.ı ı ,;mtı; nı•., ıt ·~lltn: 

da me~ :lnnıl:ı bir yı•re bırskıuı:ı olma. 
mı beklere::: sa!dllHk otur. Sözl<'rlul 

blr d:ıh:~ hntırlt .. uhın: Solıım sııf. s:ı. 
ğını & t, ı:ıered" t , .rcnli!l1 mwıterih 

ol! llıı cda:l::ı lılr ııfcı.l•s yolt. 01 .. a ol, 
b!Allt lmdra111o•lukl cıı.ırat hu f!•raren 

gir :'olııırh bıl.\·anrıı vüzüue benzeti • 
lııbliir_ 

rn. i.nc defa d .h:\ •·danın lçjnl a -
dımlodıJııe:ı ı;cr.rıı blrdro durdu, ve 
et rafıoa hokındı, 

EN SON DAKiKA , 
Küçük ilanlar K·mıtnu 

Do kupona eklenerel< gunderııe<:i'k 
iş aranın ve fi erme llAnlan En on 
D3klknd pıı.rBSı:t. nCŞTedlleoektlr. 

l!Anlnrıa gazetede ~rilldüğU şeklide 
olımısına d.iklrot edilmelidir. EYlenme
tekUO gönderen okuyocularm mııhfu:ı. 
kalmak tızere rih adreslerini bildir. 
mclerl l.ftznndır. 

Eolenme teklifleri~ 

; ; :ıJ 4§(0 # ,. p fil PO, 

Rl ATJ 

Garip 6ir hikô.ge 
Btzi -m1dtler Ostentn (Tekaa) Kadnun Jrocamıııt t!mt Ooıs Smlt_ 

tlmaUnde Smotera ,isimli &ayet na. j.L :Adam: ' 
muslu bir aile oturuyordu. !Bu alle - Şehre ı;!djp ÇOCU:& b!t Dl~ bul 
Uç kişiden mllteşekkildi. Con Smo. yun, dedl ""' 
ters, karm ve be§ Ja,ıarmda olan Fakat, karısı ıttru etti l 
bir ltız çocuğu. • di2~.l"l - Hııyır COıı! .. llte'mn .• lmlft, 

de babam gibl kn:fbOnınn. 
Bir gece, yemekten sonra kilı;:nk Böylece con bre tnmektea n.z • 

kız mUtlıl§ blr mide sancısjle kıvran. &etti; "° kan koe&o Panain1Jl (kUçllk 
mağa bn§ladı. Oon Smotera dolı:to: 1ozın tsml Panalydi), l'8tafWA keııa_ 
çn#trmnk Ur.ere bUyQk bl.r teı~la rma oturuverdiler. 

• Boy 1.75, kilo 65, N 21, ıa~~· §ehre gilt.1. _ ,_ ~ Arası !:Qlt geçmeden ~ Pan.si 
zayıf yapılı, orta tah.sWl, {!:ki ve at. a11o.rın1:tı. Gene Con s.aııt doktor ça • 

k, ... ,_ ""' Ad rd ... _ba .Adam., bit daha ger! d5nmedL t:>" ..,.. 
garıı u_.nm..,-ıı. apaza. a ..... • ""~mak f"'n ehrc inmek iatedl. 1A. 

d ıras k&lan bir .. ı~uı/H oıaıı Kliçtlk m bUy1ldU vo otgun~tı. ı.~ "' 
BID an m ...,.. ııı• kin, bUtUn ısrarlarına rağmeıı karıs 
~r bay, bu çiftliği f!llletcbDecek bir Con Smotcrstn karısı, kocasının razı olmadı. 
ıermayest olan 18 25 ya lırmda, mUtt yok Ohı§UDa pek !az!a tızllldll. IAkfn, Blrdoııblre kapı ıı.çtldı. Beyaz Açl.ı 
ıım veya gayri mUsl!m blr ooyruıla llç ay sonra. tekrar evlendl TC San kanburu çılan?§, gayet fhtıya.r blr a.,. 
acele evlenmek lstemekttldl.r. (Çl!t • Anto:ıioya glttf. ..w dam 1;:ertyo glrdl KUçQk ~ata; itil .,. 
lik) remzine mtlracaat. Nihayet ktlçtllt kız da evlendi. B1r yUk bir sevinçle .tıayktrdı: 

• Yaş 26, boy orta, SL"'l§lll. kimse kaç eene aonra., be~ ya~mda bir kızı - Hnllo_ ı:te büyQ,k be.bam geldi, 
siz aakerllkJe aıa.ke.m oımıynn. Jçkl vardı, KUc;Uk kız herkestcD •YVel b!l,Yiık 
iÇmlycn, kumar Oyn&mlyaD, aylık (e. ....r A t babar'"'• •-.,,,..,.tL lildm haJl ~abasmm eYlnue o uru. _. .. - .......... 
ıırı 95 lira olan bir bay; dul veya yordu. lht,!yar adam. ccblılden bir a1P ntç 
kız bfr !bayanla. evlenmek 1stemcl<te. rl "tkardı, ·- bu 1111 ... •-- •···• w. ı.. ...... Bir gece, ~arlp bir tesadll! eee o. " ... ....., ....... ıu- .,..., -·· 
dlr. CH..K.) remzine mntacaat. ka ı..:rdl. 

ıarnk k~Uk kn, Oon Smotcnıln Y. ,,. * M yaşmd:ı, hlç kims3ı oımıyıuı, d Çocuk de ..... ·1 ı..t• .... , bolU§tlnUD .senet devrlyeslnde mı e • ....,, .JM"'ıi...,. 
kocası ve!at etmiş, kara ka:lı, kara Con Bmoters·. 

snncısmo. tutuldu. 
r;!lzlll, kumral aaÇlr, orta boylu, ev _ Biraz geciktim, de~: .. b{obaı 
f§lerlnden ve dikl.Dtcn &nlaynıı. asker Con Smotera he.yatta olu.ydr, k1 • 

Z1D ....,.,_ .. ,k bab·- ola"~ktı. bekliyordum! ... kızı bir bayan namuslu btr bay!a evlen ..:::..;u:.::""-ru _ _ _ --_._ ....... ____________________ _ 
mek ~temektcdlr. {A.Ş. 37l remzine 
mllracn&t. 
~ 81 yaşında, orta boylu mOteııa. 

slp vUcutıu, 60 Ura ınaagll, bir devlet 
memuru bir bay, e§!ne T& yuvaama 
bağlı bir bayanla evlenmek jııtemek 
tedlr. Dul da. ola.bllk. ,(Çiı.buk ol.Sun) 
re'I!lzlne mOracaat. -f.-'' 

I ş ve i§çİ arıyanltn 1 
• 'AlemlnUt fotoğraf ~ıkarı'l!asmı 

bllrn ell çabuk ve gayetle ttvlk bir 
tm• ihUyaç vardır. lsteklUerıu Şu 
adrese mUracnatlan: Kaarmpqa cami 
lkdıir ııotlncl!tr sokak No, 10 da 
daktilo Vedia Co;ikuna. 

• İstanbul \ı5lge 3anat okulu elek. 
trlk §Ubcsinde okuyan bir genç, mnt• 
§Ctlnl temin edebilmek tı:ın herlıangı 
bir mlle.ssescde pazarları hariç, her. 
&On aaat yediden .sonra 1:a..!ı,mak 1.ste
mektedlr. (H,A,Ç.) rcmz!ne mUra. _ 
caat. 

• 9 uncu ımu!tllll nyrı:lmııs, rfyaz:!.· 
yesı kuvvetlL defter ıutmasuu blleo, 
daktiloyu kısa blr zaman.da 6ğrcno • 
bilecek, tiltUn mağazalarmda ça.lı~ 
mııt bir genç 1§ aramaktadır. (R.lJ.) 
temzlno müracaat. 

• Untverslte talebcal otan bir genı: 
liııe ve ortamektep tnlebcıertlc, hıı. 

riçten llııo bltirme lmUbl\Dma. gire • 
cek olanlııra ehven tıcr tı~ matcma 
tik, fizik, ltlmya dersleri vermek Is. 
tem lct'edlr,, (H.U'), remzine ml.lra , 
caat. 

.. Vazf&sl t nıdB bUlUM.n beld\ıı 

bir memurun ev işlerin\ temin ede 
cek ldınaestoz bir kadma fbtlyaç var. 
drr. İc§eal temin ôdik'<:e1' ve ayrıea 
yirmi lM!~ lira ny!ık ftrllecc'lttlr. ts . 
feklilerln sarih adres v kısa hal ter. 
cQmlelerı1e (l.N.D) reıhZlne mUra • 
caatları, 

Aldınnn-: 

A,ıtCıda reml:tleı1 yazılı otan o. 
kuyucularım17.ın namlarına ı;:elen 

melıtcpl:ın Jdarchnneml:ıdeo (pnar. 
lftrı barit} hergün sabahtan 6ğ:eye 

kaılsr ve sa11t J 7 den sonra aldırn:u • 
ları. 

(A.U,) (Acele M.K.) (B.Ş. klmscslz) 
(Bulunmaz) -(Bay Faik) (Çabuk 
olsun) (Dadı) (D,F.) (EM. GUn) 
(E. N. Gllrpınnr) (Ev~i) (f.:bedl 
yuva. kuralım) (F.U.S) (F.D.K) 

(28 1§ istlyen) (M.U A.) CM.E. 49) 
(Ma.hırun ve mUkeılder) (M.S.) (l'>z • 
baba) (Peljm) (R.T.) (R.A.) (P.A.) 
(S.A,E) (Saf) (S,S. Ç8buk) (S.Z.D) 
(Samlmt) (Yağmur) 

tunun itinde siyah elrn:ıs 
parlıyorılıı. 

83. B~SKIS 

pırıl pırıl 

Albnyın 11ozlerlnln m!lphcm mana. 
11 "imdi anla.,ılıyordıı, Solum 'la~. 

1>:ı.!ım ol. liaptaaıa ııol ı;öı.ü ·~·aklı 

ı;:ıat kndr::.:ım<ın.!(ı ııı.ırntın a~ına ba.. 
kıyordo VI'\ aksine, <1ağ göıli de !!oluna 

Ka kaslarda Nalçıkta 
Rusların vaziyeti fenalaştı 
Bcrli:ı, 2 ( A.AJ. - Alman asker. 

leri Stalingradda Sovyetlerin mıi. 
aaraa sistemine girme~ movatfak 
olmuşlardır. Alman lopr;aları Vol. 
sa halı kıyısında yeni mevzilere 
ycrlcştirllmişlir. Du suretle Rus hat 
lan öaha iyi bir surelle dövülmek. 
tcdir. Faka! Ruslar 7.Ryi::ıtl:ınna ra~ 
men lak,•iyc gellrmcğc devam cd!· 
yorlsr. Ahnıın \opcusu Rusların 
cl"nde kalıın Yolga üzerindeki o;on 
t:öprül"Ü ınO>tc:ıddid ııoklalard:ın 
tahrip clınislcrdir. 

Sıalingrnddn 1:J nıüslnhkem ev 
Alın:ın aihr lopr;11s11nun ateşi ile yı• 
l\ ıJmışllr. Evlerin iccindeki Sov yel 
askerleri cnk:ı:t nltınıla Jtal\nışlar 

dir. 
Geceleyin &:ll")·ellcr hoın1fa uça'k 

farından mürekkep h:ı\"n fılosunn 

lıarchtc ııedrm!şlcrılir. 
34 Sovyl't uc~ı t:ılıdp edilmiş 

Ur •• ;.-'--., 

LOXDnA Y.\ GOrrn 

T.ondra. ! (:1. 4.) - St:ılingrtti'I 

cl'an <fııynnınnktndır. Ruslar yaln:.z 
Alman hiicnmlnrını piı~kiirlmc'kt" 

kıılnı:ımışlar fal.nt t:ıamızn kalko 
rnk hiraı ilerlemişlerdir. Bu ileri 
hareket fnbrlb mnlınllelcrinıtc vu

Nnlçıkta Ruslörın "Vaıl,-etl fena. 
J:ışmışhr. Sovyet hollorında bir. 
rahne oçılml:!1 ve Ru !ar yeni m T• 

%Here çcldlmck mcc.buri!'clindc kaı. 
tnışlardır. ı · • • 

Tuııpscde voziretlerlr.i lstali cilcıı 
Rus birlikleri bir tcpc;ı l hsol et • 
mfşler<lir .. 

1\•ovrosfsk J.te~=minife Ru~Tıır ~1. 

man hntl:ırının ~erllcrlnc bir t1 • 
Jrnnna harekcll:'ldC bulunmuşlar "VC 
iki milhimmnt deposunu la'1rip rt 
nıtşlcrdir. lf" 

Moskcvaya taarruz 
llazırııtı mı ? 

=-· 
Londra, ı (A..A.) - 14oskovaı'Ian. 

alman haberlere g6re bu oehrln g'&r. 
bmda 400 kflometrelUr bli' tııı ta rru. 

1 
zuna hnzır!arımakladlrtar. 

Almanlar Ye Ruslar titJraya ml.lt• • 
madlyc.n takvtye kuvveUert getir • 
mcktedtrlcr. 

Mühim bava lnrvvctıerl top1anmı~. 
tır. 

Lil'de 
3 Atma11 zabiti 61dl 

kııa gelmiştir. IJ•, Alman stncr hıı Londrıı, :e (A.A.) - Röyter ajac. 
lı, diişınnna iOO kişi 7a~ iııl ,·erdi· ıııntn Moskova rad~a &tten b11 , 
ritcrc:C znptcdilınlştir. İki Alın:ın djrdlğlııe g!Sre. Lt1 Şltırlnlıı n:UbJre 
piyade :ılnyı imlıa edilmiştir. sokaklıı.rından birinde Fransa utaı. 

Sı:ılingr:ıd schrinm şimnl li:ılı!!ın aeverl~rl blr Alman sub:ıy çupuııa 

da v:ı.ziycllc bir dcijişiklık olmamış bir bomba atmıı;ılardır. Uç subay öt. 
tır. Ruslıır ellerine geclrdiklcri mUştnr. işgal makamıan t a ratmdan 
ffiC'l'Z!lcri s:ığlam1a,lırmaJ.Ja mcn:uJ blı'ltnÇ klg1 tcvklt cdnm!fBe de suf • 
dürler.. ı kaat faili buıu:ıamamı·nır 

Eksiltmeye konulan 1~: 
ı - Ankara fil'hrinf" ya.pııacalt olan Allka.ra l}eh.rl 1!1ğ1m teslııatma 

alt lmalli.t ve tııı;.ııııt ve tdernıatl. 
Tahnıin eı:ı~c& kc§U bt'dcll !j~·:ı t vah~dl ua31 tlzcrlndon (7 101 SOS) 1L 

rıı 37 lturu~tıır, 
2 - EkeilLıne 13.11 942 ı.arihtne rastııyaa c:;ıı.r§amba ~l.lnO saat tl5 te 

Ankarada Su !~leri Relalıı?f binası içinde toplanan su eksıltme kom1ıyonu 
o:lasu.dıı kap:ı.1· .ı:ırf us• .. •ııe yapı!acnktır. 

3 - l t.•.eJrli!e: cksGtmc §artnamesl, ır.ukavele projesi B1yrndırlrk lı· 

ıerl gereı ıı .. r~namul, ur:ıumt eu i!:'lerl tennl §artııamesi ile hus·Jst Ye fenııl 
§"~tnıımeaJ Uo husust ve fenni şartnaınelcrl ve proje!crJ M Ura kar~tlığın
da ::ıı lşlcrl ı~ei.l!ll~lndeu alabilirler. 

4 - Ekır:ıuneye gjrc'b;lmek fı;:ln lsteklllerln 226,759 llra 10 kunışlu1' 
muvakkat tt•cıiııaı verıııesi ve ekııjltroenin yap.Jacağı gtlndl.'n en az uc; 
gU:: cvve; l..!r dll~k~e ile Nalla vckA.letine mUrnc:ıat ederek bu tve nıah.sU' 
olmak üzere ..-eslka nlmat r. ve b•ı vesikayı göstermeleri ~aıtJrr. 

Bu mııddet i.;ir.de v1.:s:ı•a l!"eğjnde 1'uıunmıyaııln.r &k3llıme:re ,ıre. 
mezll!r • 

5 - 1t(c'c l!c•ln teklif mckt~ıplarınr iltlncı maddede ynıılı saatten bir 
s:ıc 1 öıırcıılne kod&r Hu İflerl Relsllğjne makbuz kar§nlı~m~ vermeleri 
l:Uı:nc?Ir. ı P,MladP o:nn gecikmeler kabul ed'Jmez. C!l2:i) 

balmordu. ·---uz:Ji&lwa--a:ı.-ıı:=::c::ı:aıı:c:s:11.,.._ıiıoıı1 _ __ -=:ıa--._--.. --.: . ,. 
ltol!>un ~nphi{ı .bu kt .. ifte htnnı -

mltat'.'lma·.ıın h~l:i:"ll' r::.kl!lıftm, ıt ~il. 

<IU.. G ne c kl!!I r,lbj e!ll!! ,u;ıhe lU~k. : 
b:::ııl\ ve mts l\loT'yf'IP. tev~!ih edl• 
~·ordu. R:ıhu"'nıı r;;ekhnrnıın cıcıR .. ınu11 
~':l.]>tıtımı:r. aroı-,'-•rınl\d:ı l<llltll tılr do ~ 

labın ıçlnde !00 tngjllZ lir:ııa twld:ık. ! 
t:-n nnrn! A uıt clOlııb:ı bir ıı.ı ~nrı 1 

"Hf'lıUz kelffl'cl"'r:ıeıtil:'lrııl'l bir '"lr "3u:d ıın., cliye bıı..,.ırdt. 'H'\k, gene e'liVl'I tinkt~,1:'1m za;n;ı.n b:ı mnbtll! o 
var, &IJ:a4 lmı.ısıu. t;i.11 bulu ırl ı4u rm.ı:.tlc clAk:ıd::.r... r:\dn bnlun":'l::ıyordu. Uu parayı ~tur. ~ 

rıınlı!ll!l arı,>ac:ı;fı:ı:., , D~ ı;-üJdli \'e lwpltın iı.,~tun•ın mn. y"lıl"'fl OO}k:ı. ldmsooen nım.ı., oınnmı.. 
''St•nln k rı•:ı."t ince • lün bu oı:acl ı uu.am l;t)ftı ını ~ ııhl>f'dı, IJ.ıi ellslr ılı l\lnrYelin IMı eUln btlyle l'i!~1ert 

öyle mi':,. cım gö~lulnl !!rinıf•n oyn tıu.ıl!,::ı 1 ı~ı:.r.-nnm"sı lchı muayyen blr !llf"bf>h 
"Unnd'.ln cml:ıl.oı. nmmi~ f'I iP bö ~ ıığra~ı;o~tı·ı. me~ut olmalı,· •ı. tıru.lnln d<> mı•nfa. 

le ı.,,~ m. tll bir nı ' :.-c\lıer ı .. aııad11 ı<ak. Bi:•ka IJir f ılm·tı •'ıı~ulılıı. I~u··lan 1 attz.r lralum'lııldnrı bir ıurlan ''ardı. 

lnnır. Fakat nrtı ~· &ilrıp t.J· n<l:\m;lı. I ı.ıı.I mm 8'.>I rıısıi it: "!il "''ırdı \'C ll. ı Bc'!..j ıll' blrbl~!erl~:ı llt"r'nf' ka.ba . 
Anbı,ılnn f'ln1Jlı;ı biç bf?l;l .. uııı. ı ~ illi ç·I lı.l'oirt ı ·:nı b ı ,'·ı,:::ı !11'.lktıı \•e lcln 1 a.LI n tnınk rıunotlle blu- blr <!:- ı;:U'l"l 

m::!ı:ıllo gi:ıılnmlş,,, clPn l•Ur.!!; Lir m~··· ~Z.'l ı;I• u •ı. o~·un "Yn"r>11Jardı. ller ne halse nı::ı, 
Oil?;l\m gene dıır nqn::ı v:l7oyıı ııı, Cu nın.lı' zıı, .. ,., 11 ı·ı:ığıı.ıı nı,:11ı{ın117 ml dcrecı>de mlltc~::ıtdu7 d:ıYr:ınma 

t•.' f(tılıı giU. lJllledl. ıMmnn ıu: kıılcm S.!v"nçt.f'n arkııd.ıtı. nıa ~P ccllyordıı, 

'Alb:ıym bu kıymetli taıı bu \rndııı w.::. bo.)U'.lnıı sıı;ra,>nc,.ıktıın lira ku, 

Çünkü •S'J.a~h ilaçları büt'1n ciUn;ada ıffi.· 
l!'onluca defa dener.mı şrir. ıo 1'.09c-h iraçları 
ilmi araştırmaların ne:kelerJle senelerce süren 

tecrübc!cii kendisinde birlesrirmi.,tir 

-- --.... ---- -..;.---_._. -=--=-.---•-•row_._ _ ___.,.,., 


