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Sahte ağır işçi 
kartları vakalandı 
Asıllarından ayırdedilmesi · çok müşkül 
olan bu karne kuponları mütehassıs bir 

heyet tarafından tetkik edildi 

Bunlardan fırınlara binlerce 
sDrDlmüş olduğu tesbit edildi 

~-----....lp,,,n/ariı. nümune verilerek 
1 BAŞVEKİi bu kartları almamaları 
Hava kurumu bildirilecek 

Belediye iktrsat mildürlüğU ta- bıalfet~ taJdit edilmi~r Jd aStlta;. 

tesl·sıerı·nı· tanbul fll"'.n.lartna gcnt, mikyasta tından tefniki pek müşkilldür. 
~ü.rillcn sahte eğır işçi ka.rnelerl Yalnız baldld ağır işçi lka:rtı.el.eri• 

tetkl•k ettı• mcydnna çıka.mı~tır. Bu karneler nin k!ğıdI parlakça olduğli halde 
muayyen bazı fınnlara binlcroe tahtclui mattır. 
sürülmüştür. Ke.meler o kadar mc <Devamı S tlneilae) 

Saracoııa diyor k 

Stalingrad'da 
Sokaklar ceset, ağıryaralı 
ve demir gığınlarigle doldu 

"Milletimizin göıterdiği 
alôkanın daha çok kuvvet. 
lenmeıine ihtiyaç vardır.,, 

Ankara: 21, (A.A.) - Bqvekll 
ŞUkru Sara.çoğlu saat ıo da Türk h&
va kurumu ve Etlmesut tayyare fKb 
rlkuuıda ça.Jı§Dlaları tetkik etml§ttr. 

,Şehirde ~iman zayiatı 100 bini bulmuş. Ka· 
dın ve çocuklar Volganın gerisine geçirildi 

Ba§vekll Saraçoğlu bu tetkikleri 
llCIDUnda Anadolu .A:janaı muh&bJrtne , 
fU beyanatta bulunmuıtur: 

.. _ Türk hava kunmumun teaı.. 
lertııt gezdim. M.Ulet, Jıavuılığmm ge· 
llfmeat bakımından çok ia&betu gen~ 
bir pU&n üzerinde çalı§Ildlğmı gör • 
t!Um. Bu pilA.nuı ~rQekle§tirilmeBl ve 
havacılık lhtfyaçlanmızın tama~e 1 
karıı!anması ıçln mllletfmiztn göster 
dlğt altLkanın daha çok kuvveUenme· 
•lne ihtiyaç vardır. 

HA.diseJert çok lyf kavrayan halkı 
rnızın, bağ"rrnda t-!lyüttüğl' bir eser o. 
lan hava kurumunu gayelerine daha 
(.abuk ulaııtıracağma eminim.,. 

a. 

Rusyaya malzeme götürmekte olan bir İngiliz gemi kafilesinin ıtmaı buz 
0

dentzlnde Alro:ın ha.va. kuvvetlerinin hücumuna ağrıyarak birçok gemlnlıt 1 
bstrrıldıfı dün haber vertlmlttJ. Haritada tıarpıımanm wkuboldoğu saha.. 
yı görÜ:\'Ol'!!onoı:. ···--------------

"Bu iş artık uzun 
sürmiyecektir,, 

Fransızların çoğu böyle düşünüyor ve 
Almanyanın harbi kaybetmek üzere 

Mısır' da 
Geniş mik

yasta harekat 
b,aşlamak 

üzere 
Tobra§a atır bir 
akın dalla yapıldı 

Londra, 22 (A. A.) - Mısır 
C'C'pncSlnde ke~ ve topçu faali• 
Yeti artmıştır. Geniş m!ıkya.'!ta 
bir hSlıelkctin ba..,Iıyacağma da• 
ir emareler 8ezi.lmoktedir. 

Tobruk limanı yeniden bom• 
bardıman edilmiştir. İngiliz ha.. 
va. !kuvvetlerine mensup orta 
bomba uçakları J imana taarruz 
ederek birçok yangınlar çık.al". 

~ ve infll!klara. sebebiyet. 
v~. 

Hafif mlittefik bomba uça.kJe• 
rı ise Sollum ve Mersa Matruh· 
da ~cflere taarruz ef.mişle:P 
rlir. 

Rafkaslaraa Alman 
ileriemesi aevam edlgor 

Londra, t2 (A. A.) - Stalin. 
srad gehrlnden bütUn siviller 
Volga nehrinin öte yanma. geç:. 
rihnişlerdir. 

Sokaklar ölü, e.ğır yaralı \ "C de• 
mir yığrnlan ile doludur. Alınan• 
hır yaralı eserlerini kaldıraım: • 
:raca:ıt bir hale gelm.i.şlerdil". 

Almanların kayıbı bura.da, 100 
bini bulmu~tur. Bu §oehir Alınan. 
ların eline dliş.:ıe bile, dü§'lllan 
aneak bir enkaz yığınmn sahip ol. 

ingiliz 
donanması 

iki yeni ve buyuk 
·zırhlı hizmete girdi 

Amerikan bahriyeıi için 
;yeni ta:hsiıat verildi 

(\'azısı 8 Cncilde) 

muş olacaklardır. 
Voronej ~e Rus ba.&kIF4 

muvaffakıyetle devam etmektedir. 
Ukra.yne.cla, ~teciler u.ılşm'ln 

hatlarınm ~crilcrin.e nUfuz ederek 
87 Abnanı öldürmilş ve mUhiınmat 
dolu lbir treni \lerhava etmi§ler • 
dir. 

Londra, 22 (.\. A.) - Stalin· 
gradQa. vaziyetin biraz dilzcldiğ; 
tahmin eıd!lmekte<fo·. Almanlar 

(()•\'llmı 8 U11riı r l ı:- ı 

Akdenize 
uçan kaleler 

geliyor 
Son 4 glade 200 
tanare Akdenlze 

getirildi 

olduğuna inanıyor 1 Yngoslav çeteleri 
muhtelif şehirlerde 300,!~~r:,=.er,!!'!::ü · 

Kargaşahklar çıktı. Par iste 5000 kişi Londra, ~;:~~"Ü YugollavyL 

rıat ylksellşlae 
karşı tedbirler 

Elce:traı, 22 ( A.A.J - DokM! 
uçan Kale sabahleyin Ce.beHiltank• 
tan Akdeniz istikametine uçmu~tur. 
Gündüz tayyare p:ırçalarmı taşıyan 
büyfik sandıklar braya çıkarılmış. 
tır. Vapurlarla getirilerek sür"atle 
montajı yapılan ve ı;on rJört gün 
içinde şark istikametine havalanan 
tayyarelerin ııdedi 200 ol:ır:ı:. t:ıh· 
min edilmr.ktedlr. t k•t d•td• ş· d• k d A d da, Yugoalav çeteleri faaliyet)erlna ev 1 e 1 '· ım ıye a ar vrupa a devam etmektedirler. Son günlerda 

800 .İtalyan askeri bu çeteler taratın. 

207373 kİŞİ idam edilmiş da;/~:: :~:~~~rYugoeıav?ar mtt. 

VekAlet, vllAyeOerden gelen malllman 
ve alınacak tedblrlerl tetkik et!lyor 

Dilter cihetten hava yoliyl~ sekn 
5(J kadar hüyük bombıı •M·, ·:ıre.<.t 
aynı mfindet iı; i nde Al.deniz is~1-
kıımctinde yollıırına devanı ctmış

lerdir, raıyözleri sayealnde 6 Alman ve !tal. 
yan uçafını tabrlp etmişlerdir. 

Lonct.ra, ~2 (A.A.) - P&rl!te p-ı. r kıırşı muka,·em,.tin arttığını y:ı~. 
zar gllnll sokağa çıkmak yasağına ınakl'ldır. Muhahıre göre yüksek 
karıı gelen 5000 kl§t tevkif edilmiş.! riilbcli polis menıııı-lıırı i~gol :ıl· ,. 
Ur. Bundan başka iatihb~t ııezare. lıııd:ı bulunmıyan Fren1>12 'toprak. 

Anlrnr:ıclan bıldirlldiaine göre, 
Ticaret \"ekiıleli !.>on günlerd~ zarı.· 
rl ihtiyac maddeleri fi:r:ıt!Grı üu. 

Unbı aldığı rakamlara göre. Alman 1 '"" 1 _..1.k 1 • · l k" · 
1 d be 1 ht ıi! · urında ıa 11ıuı ı a eynını e ·ı mu-ar harp başın an r mu e mcm. . . ~ 
lek 207373 kltl idam etmişler- c-:ıdelenın qenı5 ölçfide akaml'_ıe_ u~. 
d etlerde 1 1 gaı :makll 1 

1 r:ıdıftını ve bunun Frıın~": nolısını.ı ir Bunlann ııuç arı § m an. 
• k abotaj ve komu <Devnmı ll UncUde) na kal'§l gelme , a • · 

lllaUUtUr. Verjlen rakamlara göre <:c,.. 
Ollovakyada 1765, Yunannlstanc":. 1 BÜTtlN A YAKK:\BD..ARINJZI 
Booo, Lehlst,anda 200000, Yugoelavyıı. l"enJ Postahane kal')ısmdakl 

da geçen sene yalnız ıkl &\da 5000 rl'. 1 A it l 
hfne idam edilmiş veya, temerk!!Z 1 1 n t o p ı 
kaınpıarmda 1ildUrlllmUştl!r. 1 ı 
t.l.MANl"ı\l"A /ŞÇ/ r.rrxr~Rff,MT:. Mafazasınd:ın ahnıanı.z dalma SAl.1 İ 

Si INF/TL UYAı\·nmnr LAM \ ' C ŞIK kunduraları e.o ucuz ti • 
~A. tt (A.A) _ \~o~ksrecl 1 yatlarla glymı, olursunu~. 1! 

lsntındeki İsviçre gnzetesının Maı- , 
sıJya muhabiri Frans:ıda \"j~i.t~ • 

llll esrarkeşin 
bazla aklbetı 

Esrar içmemek için bir odaya 
kapanmışlar, fak at bir ha'ta sonra 

yine zahire baş vurmuşlar J.. 
(~a.1111 S UncJhle) 

rindeki artış h:ıkkında vilıiyetle:
den gelen malumatı ve alınması 

lüzumlu tedbirleri incelemektedir, 
Ticaret \"ekili Ankar:ıla döndük. 
len sonra lüzumlu tedbirler alınr.· 

caktır. l\Ia:ımafih \"ekil seyahat el. 
tii;i yerlerde hemen ic:ıbcdcn t.

m irleri vermckteılir. 

Milli futbol 
takımımız 

Kara;·orsavı iyi kontrol 

etmediiii icin 

Bir iaşe müdürü 
direğe bağlandı 

Uç maf yapmak üzere ADADdea geÇeD 
Al:nanyaya J!'vet edildi ı U 11 

Ankaradan bUdlrlldlline gısre, Al· halk 6 gln yllZtiD8 
man çor tekilAtı ıaratmtl.an 8 m~. ı· tlktlrdl • 
yapmak Uzere, Türkiye futbol takımı ı 

Almanyaya da\'et edil.ınl,2tir. (Ya.zısı t a.·~lCc) 



• 
-l- !i A B ER - Ak§am Poatası 

ecessüsler: 
, 

Dünv anıın ithalat eşyasının 
onu ne ola.cdk7 vurguncuların eline 

düşmemesi için 
.. jJrin bir yaz gecesinde gök~ il h"Uraldtk t.A'ltip etti. Suya ,.e rutu• 

~ltinc bıl'up cln ayı gören ve biru:r. bete ruışkın hnyrn.nlnr \e nehatlnt' 
lıilg-isi olan bir insanın 7.jhninden cfa bu suretle yok olılu. Suhrnyıl,e. 
su sun.I g~ :-: Ay \'llr faknt hau ı bir , Tibet, Gobi, ve AvustunıJyı\ 
olmadığı , e soğuda,6'll için ilzerin. l•öyleri de bu kuraldıf;rın yidi'gft.rı

Dün ithalat ve ihracat birlik. 
lerinde yapılan bir toplantı
da mühim kararlar alındı 

de hay:ıt )Ol•, b;r ctin düny:ı da bu dır. 
hale gelecek mi? :Fakat yer 1izUnde hayatın eoas DUn lthalAt ve ihracat birl!klerlnda 

To.bii gelecek. Zira ya~ıyan her lı düymanl:ırı bu \'Rl>it \'akit zuhur bjr toplantı yapılmı§Ur. Toplantıda, 

Gelini 

.. eye bir son mukadderdir. eden büyük felaketler değildir. ticaret vekt\lctl teşklla.tlandırma u • 
] 1 ,, " H -"·"t ı h t mum mUdUrU de hazır bulunmu;:ı ve y Acabıı bu son nas1 (!e ece.. er \JU\ı me\'cut o an \"e ayn 1 1'..'Ti\llS bes_ va.5ııulıs bir ku· ı - Yetişin, ka) mı.nam lıımi <lüğ 

• "'I Ü h i k • f k tthalt\t eşyruıınm pİyasadu tUreycıı - " 1 GUrllltttlU bir kı.}:ımet "' n a! n· yava.s ya\"SŞ cmıreıı ar ına var· clın sırl' o~lunu bir clcfncık diı, lrn.!iaret etti, lteııdisimlen d:i· 
• ıı:. ı-~ d --" ac1 • lı" k b t ~u 11 bir tnktm vurguncuıann clfne geçme. de mı. yahut nbrr a.,.. eHun çuen m ıgnnız ır tl\ mı ayn <• ~ma ''ul'lllf!.ı< i"in "clininılen Ye toru. \urı~ım, )nknlayml cliye bağıra• 

•o y u u d 1 d-'-- nl n dil 1 mesl için tovzlatm ne suretle yapıla. .. • "' 1 bir ölümle mı• ery z n e yavn, an wua \"3 ır. n ~n ar • uanılıı.n <1nyaJ• yemiş, baygın bir mk ortalığı blrı'fıirine katmıs, hak 
ya\'aş tckemmlil eden hayat yine elan bir tanesi bir zehir olarak im. cağı sörU§UlmU~tür. lıal<le solrn~lnr:ı serilmidi'r. kmcl:ı. bir z:ıbıt\:tn\k.1sı tnı::ı:im el" 

-" ---•·• ı •W• • h d d" Diğer taraftan ihracat malları üze. l 8\"R§ yav:ı.ı mı ...,n~' 1 ıul ettıgıınız \'e a\'n n me\ en ı- Hiı.dis.eııin muhakeme,, kcndi:.i tırmiştiı·. 
...,., .. i'n ı · .,_ f L.."I.. d kn'"tır.· rindeki spekUIAsyon devam etmekte -Bu hu u ~ı ı ancmuz ne o ur yetını~• azuuu.smasm an " ~· • kndnr acıklı cereyan etti 'e nnıi· V.t- bö) lece bntırna "'elenlerden 

Is J •~-'· J .._.,_ karb 'dl • .... den gü dir. Son günlerde ketentohumu 72 ,..e sa o un mu ıaıt.J\llli o mı usc §eY mız on ası nın ::.un ne in ııı·asında bir,.ok .. ·ufkn '-'Ureldi· r:oc:kııı, \lirudunda';fi türiilderclen 
• t .. _..,.._ • hrk ı d .!Usam 71 kunı~a çılonıgtır. "' " ,, 'ar. Haynt bır -..A ..... .,.... çoga ·~ aza ması ır. leriıı sık sık ~.kın•,..Jarı isitildi. hıiltili lfasibc ewcliı nuliycyc, 

1 •t• 1n •·-rbo ld" • h tı • Ticaret vcWetı, İngiltere ve Al • -bir taraftan da tabi ömrUnU bi ı. san ""' n as ını aya ı. 1ht: .. ·nr kndm Rumeli muhacirle· !)Onra da, şimdi maznun yerinde 
1 d ğru • · · 1 k •-b ı t k' -~11 · manyaya taahhutlerlni yP.rine getir • .,, riyor, yav:ış yavq ö üme o ga- çın mtıZl'r o ara AA u c mt- 'ı.uo ıJ • rinclendi. Hasibe cok ••en~ ya.ı;;ııı· bulundu!:;'ll rulh ceza mnhl<emc l· 

d :ı:.. • ğu B ı 1 •- Fftkat "h miyeıı ihracatçılara, başka partiler ~ " diyor. Yeni Oe .. n bir ÇOOU n Una yan iŞ ucnemez. Sı - <hı kocasını l>a', bctmis, ü~ "0CUİ'U• ile \ erll.mi~tlr. 
ıı. ı ·1 b. ak lı \m" d ku k" b içln lisans vcrllmemeslni rulikadıırıarıı v - ,., ,, "' 

doğusu anın( a o ilme ır an Y • at ıze zararı 0 nan .. r on a- mı okutup ndıı.m etmeli için bü • )U\lt;min i5areti üzerine e\'Ycliı 
1~ gibi. &idi yeryüziinde hayatm df!\·ıunı i. bildirmi§lir. tün kt metlerini redcletinls, e,·. LÖZ ııJ:'ın rlih f•cı .ı:elln: 

Yeryii2;U~ toprak tabaka.la. tıiıı l}al"ttır. Sularda' e top~lnrdn leıınıemiş \c nlhayet de emeline - Ah, ah, bu kadından çek· 
n arasında l"&.Ptlan kezmalerda, yasayan milyarlarca hayvanlar ke Ticaret Vekili muvnff:ık olmuştur. tiklerimiz,• diye anlatmı;ti;;"ll boc;ta. 
bugün tomatnİ)~ yokolnrq hay • mtlüerini Ye kabuldannı yapalıil· .Ancak Juıytrlı e\ !atlan elleri dı, gün ı;cçmez ki, btze gelmesin 
\'anl:ıra ve otlara da.ıl- kemikler, mek için kalsiyum knrbonata muh • • d ld eknu!k tutm.-ığa b:ı-,tar baı:;la!naz de h:ına t\irlü hnkaretler etme in. 
ksb ıklar, taş kesilmiş itler \'.S. tnttırlar. Karbon R'liiH olmadnn tzm 1 r en ayrı 1 birer birer annclcriııden aynlmı::; Pnrıı isfor, yiyecelt ist.er. hcJ><ı.· 
OOIU)OTUZ, Bunlann sayısı bogiin ın.erNm lınyahkbn nasıl ~kkül \'e laıılmc:ıj;',rızT ynpayalnız bırnlt- ıni veririz. 1}sf dilt de lınknrctini 
ya Yllll hayvan ·ve nebat oin61e - cd<'r! Karbon asidi olmadan nobat -o-- mışlardır. Artık Hasibe Jmdm i'ki 9ekcrlz. Diin tlc ka}lıyı biraz ~eç 
ıtnden clalta 9Qktur. lar nasıl gıdasını ulu? Şa lıalı'lc Bugün Denizlide dokumacı • oğlundan hiç hahcr alıı.mıı7. olmuş, nçmıŞ!z, diye ne yıııııH'a~ını sft~ır. 

1şte ~ize bir misi'ı.l: Fransız rı. hsvad:ı.ki karbon asidinin mfüllnrı ların toplanhsına riyasetten sadece kUçük oğlunun 4!-vlcmliği- clı. 

22 EYLOL - 1942 

Hariciye vekilim.zin 
rahatsızhüı ----0-

u ~ ecnebi mütchassıı 
konıültaayon için Ankaraya 

geldi 

Anknradan bıldiı !itliğine gör~. 

!Jirkoç znrııııııdnıılıcri rulı:ılsız bulu 
nıın llarici:,c \"dilı Numan Mcnc
ıııcncloğluun gihlcrdıği .:ırıu iize. 
riııc lıb :.ıeıııinin meşhur mıııch. S"' 

"•slarınd.ııı iıç Ahrnıı profesör c.lok. 
1oru Ankoı aya gclmi !erdir 

Uoktor Saııcrı uclı, Doktor Şn•lt 
\C D::ıo\•ning'dcn müt"-şclckil ol ın 
bu heypt lfarici!-ı' Yek:iıııı!zı ıııun· 

tnznman nıunyenc ve l" lııvi clmt'I.. 
lediı ler. 

Ü,.reııcfü:imi:ı:e gôrt' lltıricıyc , ..... 
kılinın rahaısızlıihııcl:ı son ~ıını~ ... 
ıJe bir SDllilı f;Ürıllmf)C lrnşJnnııo;tı·. 

' ll:ıo;tnlık hu şekille lnnil S"Ht.ıı 

lnkip ettiği ltıkrlirdc l\"uın.ın :'ilene· 
nıeııcloğln pek yakında lvfl!'şcc-c'-· 

tir. 
~hılılcrcm Hariciye Vckılimiıc 

fıcil şifnlor temenni cderi7.. 

Çöpçülerin maaş .. 
ları 60 liraya 

çıkarıldı 
-o-

Ayrıca elbise, yeınek, ağır 
işçi kartı ve tahta nyakkabr 

da verilecek 
llmk-.rlnıclen N«tmııyere göre Jurn bıfıro inc1iği ı,rfuı yeryiiztinde haynt sonra Ankaraya hareket ni, bir tane de 9oct1b'll olduğunu - Vay, siz bnruı •mpryı a<·ma1• 
devrimle birbirinden fnrklı 700000 da somıet~tir. edecek !iencl~ senesi sonra öğrennıisUr. btemiyorsunl12'.. ha~ diye bastonu Belediye son zamanııırda temlzhk 
CİDS hay\'an Ye nebat ynşı)or<lu.. I..anuıı'k ve D:ırvin hay\'nnlarm Artık ayağı çukurda!lır. Spn g(in· ile üzerime ytirüılü, ben~ dövfü, amcıcsı bulmakta mti§ktilAta uğra • 
Bugün bunlardan h:ı~attn kal.la Ve neb:ttlnnn muhite uyarak tc- lımirdcn bildirildiğine göre ticaret lerinde bir:ız oğlunun ~·nnmclıı. ra. :ığza nlınnınz ktlfürlerle de h:ı.kıı. mağa başlamıştır. Bu ~1l7'den bazı 
nesiller on<]a bili bılc değildir. Knz 1,fimül ettiklerini i'ddiıı. etmi le:rdir. vekili doktor Behçet Uz, dUn aaat hut edip oh <lctul'k ni~ctiyle git • retler etti. Davacıyım, cezalnndı • semtlerin tcmlzllğı eksik kıılmakta • 
dığmııJ t.oprnldar günden güne AlJm ~nııknt bu değe mtyi kahtı~ 14,45 te lzmlrden Dcnlz.1iye hareket nıis oğlunu gelinini', tonıınınu rıimn"'mı i ti,Yorum. dır. 
-1lgioleşen ,·e dolan bir m<"Ulrlılc· ediyor, fnltnt bu <leğişikliğe tekü. etmıııtlr. g•j;.:nü!Jfür. l•'almt gelin: BUtün ımulan b:ı ını. iki eli~·lc Bele.diye bu ihtlyncr önJ-emek Uzere 
m. Hay:ı.t ollime n·ıznran çok kı- nıUl dcmiyor1 ,dejenere olma, bozul Vekil, bugün 6ğlcdcn evvel Dcnlzl\. _ lleıı kıı~ımmı. y:ınuı<l:\ otar- tuttuğu bastonuna <1ııynnıuı<ı oln • tcmizlık 11.muleecnin ycvmlvcıcrlnl art 
liilldır. Ye~W.üncle yaşayanlann ma mlım veriyor. de dokumacılo.nn yapacağı toplantıd:ı ınam da oturmnml diye aynk di· rak ~'aşlı gözlah uinliycn ihtiy.u ı tırmnğa karar vermiş, bll-ıdellk Ucrc. 
de,·rl ha :atın olmndığı :r.aıııanlan\ Nesillerin bU suretle ooznlmn-- hazır bulunacak, 4 saat kaldıktan rcclil;inclen tclltrar evine dcinmek 1.mlın, n'hay.et smı J cncli<ıine :;c· tl 2 ttraya çıkar~ıştır. Ell:!se ve ta.bt.ıı 
nazaran g<h nçıı> !m.p:1şınr.ıı.y:ı Ira. r.ına sebep olan hi.i'liselerclen bir\· ı sonra 1spartaya ,oradan da doğruc:ı mecburiyetinde kalmıstır. Gt•I;. lince onıy11 puflıya yerinden J;u,k· nyakkabı dn \•crııccektir. 
il:ır ~en bir nn gibidir. si' ilk dcvirlerdl"ld bliyiik hayvnn.. Ankarnya gidecektir. nintlen sadece şunu rica etmiı;tir: mak i.sted1. JA!kin hikiın: 

Yeryüzünde kaybolan hayı."&11 - tarın. büyük ku5larm, büyfil{ oah1ı _ Sizdc:n ıstedi'ğim ımdec-:, on - Znııır yok, hanım nine, otıır· * BUyük Tilrlc amırıül llnrbaroııu'l 
lan hnt.ırl:ımnk için toııra.ğı kat: • !arın lmca. \'Üeutlıı.nnı lrnlay hare-- •• IJ t enler·ın beı; !!linde. nyda bir defn ~elip oğ· <luğıınuz yemen anlatınız! Bc.,lklaştnki turbesırun et.rafındaki 
m:ı.}n. fosill<·r aranıa~I\ ihtiyıvı - ket ~tiremcmeleri Yf' lttı yüzclen ogre m lumu, torunumu göre:rim! İhtiyar kadın ha'kime te'2ekkür b:ıhçe \'C yolların lngaaı yarım kaimi§. 
nm ~ok. Ninrlerinıiz.i'n mnsallarııı· J:ayat uıUc:ıdc1eshıde ~alnıkça ) e- k b d 

11 
. Gelin hanım, bhı nrır. Ye Jstiğ· ,.e <lu:ı ettikten sonra mıı.sanııı ke- tı. Belediye bu bahçe \'e yolları B!Lr. 

da diıılc<liğimiz dev~r, z~nldünn 1 hilmcleriClir. Bugün biJyUk hay. ıdeın e e erı ııa ile bnnıı mfümnde etmiş ,.e ih• 1unhınnı tutnrak, titr.ek bir ses- Laroııun ytlrlönUmUne knd.ır ikmalln:> 
im ],u l:ırı .ııo.ktlyle ılk ınsnnlann \'ıtnlıırrn ~ıı enkazı oln.n hnlina - Uyar danca~ iki ay«.la bir, üç le; karur vcrml§ ve ycnlôCJl ah:ıiııat ver. 

Janıbtışnı.dn :rıı.şayan kocamnn tıft.y lu \'e filler n.kjn, tenbel Ye a~'ll" ver·ııı·yor 'llydn. bir gelip oğlnııu gönneğe \,(; - Zar:ır yok. (ledi, yine \len mlştlr. 
rnnlnnn şİirleSıniş w masnlln.y harcketlj hay\'nnlnrorr. Miicadele· bi'r iki saat oturmağıı.. ba...,lamıştır. kabahatli olayrm. Pnknt gelinim· 
mış haynUzri değil midir! ci ntbu t:l,5Jltlnzlar. Jl:ılbuki uni • Jlcr neclense gelini MUnewer <len yediğim <lesıığ-ı ltomşnlar ~ör 

Buı.;tln dahi yavaş ~a,·aş yer ü. yet ne kadar fazla ha.rcltct edc1'5C kaynıı.n:ı.sı Jl:ı~ibe:ve bir türlü ısı. ılli. Onlar herke e söyler ı;onra, nnruıdldan ha.ide, tnmaınen :ık!-ii 
Mela"'· ·ıf vekaleti,20 senede 14 · ·rac1-··1 btılunclula.. Bun! k b v.erindo:n tckilmekte ohm ha)'\'an hayat eeerlcri o Jmdıır çok \'C de· ııamamı~ ve her gell~lncl.c kc1)(li ı l inc lttm"di'll ya1n:-<•ı çılcnr. lleııı ı çUe ..... ar '!l il• 

\C nehııtl:ınn yısı az değildir. • '-anılı olur. l•'akat fa.da hareket bin öğretmeni ev sahibi ya. komşulara gitmek suretiyle ihti· len bu yn~Ut böyle bir genci· na• hat!n tumami)'le Münewerd:: ol • 
Tonın1arımn bugün bizim bl!digl· nefis lınyatın aleyhinedir. pacak bir kooperatif kuruyor yar lmdmcnğtzı istJskal etmekten ı.ıl dö\'crim! Sonra biiyle ~Uzel <Juğunu, ihtiyar kadnıı bir iki mu11 
nı.iz., t:nmdı":rımız kendilerini deği'• Dejenere olmanın ba Sm birse- ~ainmemistir. Hnsibe blitün bun· Mr tazeye elim nnsıl v:ınrT Utına ta ile yere )ıktığını, sourıı da tek 
ıe bile resimler?ni ~ördü!;ümüz hir bebi' de sernes haynttan pnrtı7.İt Anknradan blldlrlldlğin" göre llko. lnrn rudmnıunış ,.c oğltma da hi~ imlıiln var mı! melcrle tl,hdUğ~ııü \ 'c nihııyet de 

•. 1 1 b ti b"r kul öğretmenlerjnln kıdem•zammı ve daynk ycmlı:; bir insan ~ibi kara-ta .. rm ı )\1?n :ın Ye ne a n.n ı hnyata geÇistir. Pnmzitlı:rin eski bir şikayette bulunmamı!'itır. :Ceni bir iti4e yere <1Uş\1r<lü. 
ı :ı al ;.. bi dinliyıecek H'Y& o"tCtJyıı. ikıvjr)erde serhe'I yas&yan bi:- h'ly • mesken bedelinden blrikmı, olan, ata. Ni!uıyet geÇenlerde ihtiyar k.ı· c·nrn tomn:.mla b;rfü•te iizrrinıe l,ol:ı ltostui:'1lnu söy'ediler. Faknt 

k ..... ,. b 1 bil" ı cakl:ın hakkında manrif vekilliği tıı. Hasibe clarnC'ı olnuul•ğmdıw. llii • ca ·tır ..... ıtuıı un an ıp < urur- \•tm eldnğuno jo,bat e<lem<'yiı.. F ı· dm yine dcğn~ğine d:ı:ı-•anıı. d:ıyo• atılarak lfö,·diiier. n::ıyıloıı~ım, ı.lı -
k • li · u .. ı ııı!ından hazırlanan ltanıra projeSi bU. ıtC\\Pr ale)lıÜ~ bir da\ii J,'oktu. en ın'lnn nes nuı ~er'} zım< e co h.nt bugi.in kolay ya.-.aynıı hn~'\·an. J!.a oi•lunwı c\ ine ~itmi!'ltir. Oğlu ha onrasını b:tmlyorom. Neden 

d f_ .... • Jd" ı· yilk Mfllet Mecllsfnc srvkedilmlşlir. Uül•im Müncnere son tözl!!,:.!ı bedi ol ur.u u.uıı ıt ıa et ncn•ez.. lnrm ya~a~, lsrı için kenclilcriııe hu •,ıra.ita c'de yol.tur. Kapı~ı ~1- f!Qnra komsu"nı· A.llnh nza...,ı için 
1 • ·· 1 ·ıı t Projede, bu alncaklıırın 6denmrsl, "'" scrdu. Genç k2dm, knyna."1Mlllln \ nprc:ık ha.c; ctı :". o mny:m mı e lfümmo;uz ol:ı.n uzu\ hırını ku:Iıın - mı'7, f:ı!ınf ~C?lini ııcnr.eroıleıı b:t· hirknç <lnml.lcık s•ı "'crııti'Jcı de 

lcr bt' 'kıtsız ilimlere 'e nnznri n.ndıldnrını \'e bıı uzuü1rın .)w.wa~ bundan ımnra bu ı;ibi geclkmeler o! • o;ını tız:ıtrp ken'fisini' görUr.c~ 1ta· ayıldım. Amma, ben keııdilc;·~ıı· 1 CC?~l:ındırı'm:ı ında ısrnr ediyor • 
f('1 r .... c .v.•· ltrymet \ermi"lerdil". "•"\flCI <lu"mu- tıgr· ~<]ıı;,1111 rr:ı'rt'"ı'"'- maması için hUkUmlcr varılır: Öğret. il 'b 1 1 l 1 ;ı• 1\ 1 •. ,. (1:;. Nih:l\ct muhkeme kararını 

'"" ,.,~ .... " ... .. ., "'~ ,,.,.. menlere yeniden meeltc.n zammı ve • 1 l)'l ı..çn "!.ml'1~Ir. ns· ı- <a< ın u~· c "n .. ıı··-cı c egı ını. 1 lıillliıdi. l'ıİ"1\cut deHIJere göre Ilı\• 
., ·~ b b" den mağlup çrkaıı Fr:ın ıaz. ıııyı birl::ı~ •l('f:ı dn!ı:ı calmt5, bu llnııibe kadın sözlerlııi bitirılik· 

. · t 1 •· ~ · rilmlyccck, fakat kendi~rlnc birer ev .,. ·~ ~ h~nln :reliııine hnlmrct etti"i, sa ım C':t \eıu n.~',nyn ı l!ı) ..:n "o J>cjo.ııerc olmanın t-n miıh\m se s~1er !.orunu o~nn 14 yacımua Çıı;;- ten sonrn koyııunUı"l lıir m::mdil ı " " 
· 11 temın maksndilc manrlf vektlllğl bir l>cndi ini <]ö,'dü ·u sr.b:t olınıınwı, 

>ıunu n~ .. ,ırn.n bir tukım f'tlıı ~r- lıebJ yr • 1ruın1al:tır. İnsan \ lirudun. öcm r.~n"crcyc l'ıkm:' 'e h:Wa nn· 
1 
çık:ır<h 'e bı:rn!:ul< yannklarınciıı n - · ı yapı kooperatifi kuracaktır. haklondn. bernet knrnn \'crilınic; • < • So :ı~"ln n~rıyutı nrnsınc n c1a ynğ•nnw..:ıyı vn.lmz fnzla ::emeli' u<ıin"ıı b:ı.;ınn lı:ırclnlı: lınrclak su ' urlm nrkı~·a .;i\zUliip dıırnn ~ la· 

10 · 1 1 Yapılan heııaplam göre yirmi scneae ti hu l•İ 'J'a.rdıı.n tnm tanr:\ı m. ten ileri gelen bil' ~iuliSf' olnnı1< c1 · ı;mıe~c. "lmn., rc,iz lınbukl:ırı rını ~·urul:ıd•. • 
1 , 1 ]"kl 1 H bin küsur öğretmen ev ııah.ibi ola- lliikhn karar1 billlirirken <lava 

m3 tt ( ır. Unn ar< n•ı c• < ı ta c kıılml etmek ~·aıılıştır. 1 n~lnıımn!1 ntmn~ ba5lrunı5tır! \'akaıım tla.ha nc1 tnrBfı, o~ln· 
1
. 1 1 

.. 
1 

kt 
· · , blkt1?ktir. Öğretmenııı.:. ber ay maa-:. r.ı ... ,. ne r .. un nrı o'· en•e · ıen · -.r o•n.nı ll:ınri lllr;;üjın.n '<'nn İ:ç gudt1clerfo ifrnz bozuldıığudur.. ftıti' .. -ıH· :ınu~ bun1ara. ela tonı· ıııın el., mnlılı:c.m.cde bu'ımm .. st ve . "'. 1• , 1·~ · • 5 "' ' 

· · lnrından kcsllccclc cüz! bir para Ue b11 J kcmh n :ı ıuııadı 
r < • <ımın iht:~Trlın·ı"'ı, ı,,ıın ~·nğl:ınmnk. ferdi ml ıflatnn 'e 'h"~ ıımum s:ıkn! l s:ın:ırak nldımıa· aıın 'ııc .:\cı ~<-nf.'1 yerele keıırliııl· 1 _ı •• • c 1• 

r'd:r. l'ıtul nnir bu kitnbnıdn yntı kıs:ı!tnıı mühim bir s.<>\ıcptir. kooperatife uza o!ıı.bneceklerdjr. rll'~. yinn knpıyı ~nlm:ıi{ıı dcYıını ne kin clolu ::;fül .. rle lmlmınc;ı i<h. 1 •. - .~ı:.rıılln.r '? 1' nıınlar .<ııtU. <le-
~· "rtd İ-L: h cltkinıi:ı: fiVirler? Bugıin inmn ve hın"\"lln toplu'uk • c.tmiştir. f<ı•c bu ı.ra.r kıırsı-ım··a Şnl2itl-if!':ı biri~l <lr lfasikniıı '-11

1
m'j J>~ ıht?ar J-:ıdım. o!~~~.• 

rr ' 1 ı.e. " ('IJj or. larır.da fertlere mnlıı-ıu,.. b"r hfı.dise Viyolin pirinci 235 huruşa r,elinir. cinleri h.ı~ma li~c:mü", tor:mu, :\Hiı~·, eri:ı km Oiğdem· lar< a 1~ ~nııbn nnı ıl goıılumız 
Rmrj D kaii Pnris bar<>"ımun ol:ırnlc gördü!:rilmUz y.ıığL"nm:ı kcy satrlıyo~mu§! bir madılet nşnl,rı:vn. inerek lınıu~·· di. En·cıa bu çıı~r::ııı ,.e tabii nn· nm ~lu3o~··· . 

en il rl ı:;cl"n nvul.ıı.tıannclan lıi· fiyeti e ki <le\·irlcr<hı gıdasını im· Ticnrcl o<.lnc;ı, geçcrı cunuırtesi nçmı5 \" .. k:ıvnıı.r.:ıcıınm üzerine "" ıı .. ı:;·ı•in lt-hİT\d~ ~=hnd:zt ecl,.rel•, l\kn~\' er Juç CC\llp ''ermedi, 
riıt"'- '"'•on scncl .. rdc svuk•t· lny bnhı.n ha.}"\ıtll cins!erl nro.~ııı. giiııli 11ivasortn el altından virolin.ı tıforal< l~end:"\;r.1 ~·ere <lücıUnnUq, h:ılm. :ırneslnin .-nr.~'ni· dö•.düi;i~· hır 

1
'. ~ır ta\!rla clıı;an ı:ıl•tı ''e 

M> n 7.İyntl~ ilim meselelerine <lu bir Hcsli tamnmcn .. arını" ,.e l'>imlı 0

lüks pirin.·ın kilosunun 2:~;; iıı'-afsıun !löğmfü;, bayıltm•,.tır. nü, J ... r.cl"shıc fena Jilflar !'Ö\'lclliği• ı.en< 1,5101 belc~!Y~ ~nea..,m:n lkoln. 
k,. • ·cnncye lın"'ll'!mıı:tır. Bu ~·okctmi o1ıın bir <'<'mivet afeti ot· kunısn otılclı~rnı tırber n!'lıı"lı'". Sonr.! ela ,\':\'\'U7. hm;;ız c\' c;nl.'b1ni ııl nnl!ıttJ. . 1 na gır.erek yuıilmegc lı:ış acı. 

1 "b .... • lb !'be kadın onhutl:ın "Ok son· li ... ı .. ,.d • C'''... e\'m: imin ta. nıuştıır. nu ~l'kilde \'llfllUnculuk \npanlııra .bustmr .k~bi!in·lMt ne;: bac;t dnr- Hıılbulii, \'tıkııyı gfü:lerile ~ören .. 
n: . "m,i t' "rt il" 1 i'tlcmimle Nr CDC'\·amı tJ lloclhle) odn, takibe karar "ermiştir. m:ıdağınık kırıı.lmla ..:o.,mu,· iki lrnmşu kndın, lfa.'!>ilıeyi lıiç ta.o rn h:ıstonunu tnhta dö~meye ,,,. 
~ ... , '"•\iJrr n mnrşt:t. rarnl;; maMtemeclcn !:ıkınıştı. flir 

"' r ctln gere veTyürltnle Mrr-•-------------------------------------------------ımo-ı•-~------1!.taraft'a.n gödmindeki ya5lan sili· 

lnrd.•"tb'""' Y1t" '- :- n mMtMdann 3a rin Brit.anya kıyılımnda dayana • ruz.,. Bu sözlo belki haldı be~ki 3 or, bir taraftan da kendisine hiç 
yı , \e c;•nr..:c:-i azalnıtdt'bıdır. Bo cakla.nna kani; hatta Sen laloda Jtaksu·~ aldırm:ıdan öniintle giden oğlWUl, 
~nlcü l?ftyat t'osiHeşirso eski fo.. hir İn,;illz ilss\i kumlnıRk UT.ere ot Pfkar llıı.rb~·e naurhğınclnn gelinl'ne \'e torcnuno. haktp i!;ini 
sitk:re n:u:nrı:a Mk fn!ıir bir taba. rlvğunu da ilüv.c ediyor. J\lüstak • diinilsünıle büyUk t.aarru1'un bu çelciyor<lu. 
k ~ cdıeooktir . bel sarnşl;ı.rda Polonyahtarın 1n • aabah bo.sla.clığını söylefli. Btı hn· 

F.ski zamnnlanla yeryüzü uç · gilizler J~in ~ faydalı olacağını her bilmem neden cnounı sıktL 
!':ı"UZ b11cnltsrz onnnnlnrla k."\pnlı i- söylüyor. Fraıısl7Ja.nn <lejcnerc Belki Almanl:ınn bira7. <lalıa fnT." 
<l!. nu ormanbt.Nfa göklere <lt>ğcn ol<hı~'UDa kanidir; fakut Britan)s in, hiç olmusa Husolininln har. 
a~"ll.~lııNlnn b:ı..<:l~ birbirine s:ın1m15 ıımr bm<kmda başka türlü du:;ünli. br. ~irmt-5ine ltaclıır beldlyeccltlerl 
tiocıımuın o hır do. vardı. BUyiiı. yor. PoJc (;Öre İngiliz uÇaklan A. J'atna:' Çevtren: ni umuyordu'k. Fnknt lıcldemedı· Patatc11 püreai ve 

NlHAT ŞAZ1 

a 

lıny,nnl mı lac;:ınu.sııı~ r.ol< mü . merikaılnn gelen 4 tonluk bomha- "Aleksander"V 1ırt Muzaller E.ıen ler. Şimıli Almnnfarm eU'ndc çok hamam böcekleri 
E,ait olnn bu omıantnrın ;>anıba.<oın l:ırla Es<;ene lıllcwn etmisler, şclı· ma'Etme olc;a gerek. Frnııs11.lara 71_) .. • 
dtı derin sııl.'.ır 'e otlak çayD'lnr r 1 tnm~miylc l ılmıışlar. "Ilnn:ı kn· da clo1n~tınlıyormus. - )<}ınin mi iniz? hnzırlanm.-ıli Ye lııgiliderc om ii · ,O 1~? gazete, ~ıunböce~eı;ı 
aytl:uruyarok Jmdnr !;Ok rinst~ıı tırsa bu bir Polonyaıı masalı o':-. Çarşsmba. 5 ha:ıirat. - K;ıt'i o'nrnk" emin değil;ın zerine yeni hir "efcr ordıısıı gön~ 1 . ıle mıc;ıl mucaclt'.Je ~lılebı" 

hrs)"\ anbrın y:ı~ma~na ıtnkfın Ye cak.,, Seki'ze cloğnı uy:mdr.n; froln-nl. fukut Uıuit e<liyonım. dermek if'in vnkit bırnkmnnuık jo;" leccğfnı okuj ucul&rına bıkllrir-
l'ı)oniu. Dalla ins:ın meydana gel Pol harptsn sonra tngıltercTIİn tı ettim; \C Paric; bomlıarcl.m~nı· Acnb:ı. Frıı.ns~larn kur ;ı halilı ti:rorlar. ·nam • Pron gedi~i iizc• '.c~m: "Önce büccklerin Ye)ip ire. 
mt:den e">" l yani rn.ı )Onlarca r- \'e ı•oJonyının Auup:ınuı iki b\!. na clnir gazeteme bir nuıkalc ynz <lm•rnru~o.- n•usuiıu:r." V:ıl.ıa onla. :rintlen \P. Somun kenarıncln tut· bılcccklcri şeyler2 ortadan knldır• 
ııe ttzak knlım bir mu;de yel")Ü - .rül< de\'leti olnc.'lğını ı;oıyledi. l'o· ılım. Tuileriden g~.c:rek Jfontinan· rın Mı.:z n<'hri ilzcrimle koca bir tııklım kiıprll h:ı5T0dnn jstifııde eM nıalı,, <llyor" sonra da: ''\·anm 
zünun mnnuı.rnsı bu~tlu. lon:va.hlar yeni Jmım ihtiyarı o'an tııle •rittim. Ila\ft toJt srC'&k. Bsll('c Jıult c.ttihlerj mt•lıalt'.<ak; faknt tıu~ tlerek znyıf tıokfalarn !'alrlırıyor. kilo pnl1ltt.'S püre->i yapılRrftk,, di· 

S<ınra ycryiirline 1.>irta..'mn lıli rransayı gçrıçlest!rmelt için f.'rnıı- 1>anltj öz malınıınıs gibi tenhn. nu ~"!lp~dnr dİ\ I" hnrbi kaybetti!<~ l::ır. Yemefü Ru ·Is.da beraber ~·e- ye baslıynn uzun bir tedbiri an-
ynk folfiketler tlıc gehli. Bu felii - ~tela ~ r .. lcc cekle ·mis. Tuhnf iiz • Yalnız tarhlnrd:ı çnl•~n iki ba1:- lt>r·u~ htıı.mctmf'I< 'c kcn<lim11.i <l~m. Pol ne~li <lavnuuT'~,ğ.a çalı51. lutnıaya koyuluyor. 
ketler bUyUk hn:v' anLınn 'e nel>nt Jer. Fa.kat ben <1 ~ Fraıısı1l11rın Po çirnn "nr. lfontlnnnt:ll oteli e<ıki · Alm:ınl .. rl:ı. te'< b:ı..,ıııa mü,.acldc· yor. 1\olya yahut b:ış'. yere gir Yeyip i!;eeek ~;\·Ier ortadan 
lann l.c<.ıinü lr.ri~ıdı. Bıı fcl:ıttet M lonyaJılarclnn a• ağı gönnbe b:L5 • si t.ribi lumıakarı~ık. )'e mcc:lmr ~oınıclc ifoğra mu? meyi clü'lüoüyor. kalclınldık~ao sonra hsmam böoe,k· 
ır.;n bı,Iıcrunrı cümııdiyclcrclir. lı~·onun. Poltin \'cnliği ı•nherler Om.dün hilroya ~ittim. \'olcln nün CöJ'('::'. ele mıtkıılt'ln t.mın Sony" ha'aYl:ı beraber e- lerinln 1 rarla orada kalacağını 
\ ecy1izU buzlana "kaplftnrnr.t\ ım~: nnısm<la hir d'! gRrİP hikiye 'ar. \ :ınılon mcychınındn.n ~ec;·rkeıı he.111.cr eylPr ~öylcmi!ltİ, l·aı;iin 'inin l;i.ist k:ıt~a dü5en l>omlı:wı s:uın.nlar: doğrusu ya ya.mn kilu 
mu 'tl,,.re n,lıs nn olnn h:!.)\l\nlnr Non~b henüz lıi1.mcte çağrılma· gözüm NapoJyon ~\ilmıuna Bir.ti. Ilht>rbn.~<ta tayyare fobriknlnrı t;örmcy~ gittim. 1'folıa11Me t~k ııatateslc ynpar.altlan püreyi, bö
~ ot'.ar soğtı~'Jl t~inylc Jdiinst. m:, bir İngiliz t>Jneldl ::cnernlj bu. Si.itımuıı knir!cc;inclel•i lrum torlı~ · nmcl::lerinc hitnp edcrltcn n~·rıı ha nr \'nr. Sağlnm cnrn kalmamış. celdere h:ızırlıyncn~ları ilii.cı yaı>. 
ta?t ciliı;ıd:. l'c pel: az canlı ın• it· loa 3 onm:c:; Alnı-ınb;- t:ır.ırıııt'!nn Jnn k:ı~"n'ıc; ''e ~·ılulmış. Yoldn ~c~1 ö~·Hi)'or; ''Bugünden itibaren Son ·n halnnın e,·int!e ıt"a~r ,,_ mnkln y:ızık etmi<J olurlar. İy:l!l 
li'ıl< tıerımtı:1t1·~ lnıtuplnr im • t.' ;r ~r.:-n l:ıu ~,.r.~rn1 ı:inı'I: ~"' Rcjyiyi görtlUm. Ye~~nnt hnttının lıiz 'e imp:ırntorltf.c '"~ 'nı:r. kC'Tlıli lcmi,·or. Suyn komc;ulıırıfon alt· n•J, ha:ı:ırJnnnn bu püreyi otunıp 
c.eHin ıı.di.,.irı o1'rırak lrnlclı. ı f~. lı;-orisinclc ııor"b c;oknkiarm • <hQ-nnncaj'..'lnı füiı;iinllror. Sordum: km'\Ctl rimize gü,cnml~·e mcel u· ''otln~r (Der•nmı 4 ıiıırıirleJ nfiyetle kendileri yemelidirler. 

~idtletli c;oğt1'1nn ınlithiş bir......-- • ~ürhan Burç-.k 
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1 
Alznan ordulan ba§komutanlıtı tarn . 
Uid.ı.n dUn ne§redilen tcb!iğcle Terek 
llcbrı kıyısında Terek ve Viladi. 
llli:rovıık şehirlerinin zaptedildiğ! 
bil1!rUmcktedir. Tebliğe gorr. 
StaUngrnd'ın tınzı ınabalıerlnde h~ 

lltlı: son derece intıtlı. yapılan sokak 
~Uharcbele!"l devam etmekte ve dlis:an taze kuvvetler getjrır.ek ııuretiy _ 

~Pbrf muhafııza. lçın Umltslzce ut-
111:ınaktadır. Şehrin §lmaUndekl an 
:evzıc kar'§I yapılan yeni ihraç hU. 
unıııı.rı dllfmana kayıplar verdjrll· 

nı~k suretiyle akim hıraktırılmıştır. 
lt Saratof yakintndc Alman tııyyare. 

rı \ olganm kıyısındaki petrol sar. 
ı:ıı~ıe.rmda yangınlar çıkarmı:!ardır. 

Voronej'ilı bat.ı ş1mallncte düşmanın 
~8Ptığı mUtc!lddıt hUcumıar bir kere. 
dı.tıa O.kim kalhıı§tır. 
1 

lıznen go!Untin do~u cenubunda \"e 

-fidu~a. ı;:ölUnUn cenubunda Sovyetıe. 
~il! arka arka~ a yaptıkları taarruzlar 

Ut Un ellAhlaı ın mllşt<?reU atcştyıo 
~Ukedl!ınlştır. lJil§m. n cıc. kayıplara 
1.ı 
lı 0raını§tır J..adoga goltinr.E uçaklar, 

• r Yilk gemisi ı:ı:ıtırmı~laı, ba§ka bl: 
~eınıyı hasara u11ratmışlar ve bir 

lZU botta yangıo ı;ıkanlmıştır. Al• 
~a • n Arkanjel yakınında Dvlna körte. 
~ndekı bUyuk 1ngl!ız _ Amerikan ko.. 

11esln1n gcrj kalan kıc:ımlarma l:ıUcuru 
( ttnlşlerdlr. üç tıcnrq gcmlsı ağır 
~ata!.ır almıştır. 

Stokholrudan &el n h h rlerc göre 
lııı 150 a~ır tanltln d<•steklcnen Sov • 
l ·t kıtaları Stnlı"lgrad şimal ve cenup 
tııaha.Uelerlnl kısmen gerj almışlar • 
dzr. Bat,ıdıı. Rus hatları mukavemet 
ttnıckt..edlr. Cenup bııtıd~ Almanlar 

l'ıek az ~rle:ın!şler ve bu <!a di~er kc. 
8ltn!erdekl Rus hallarmm ıslah edil • 
ıncmıe kar§ılannll§tır. Almanlar fon 
nok tümenlerinin ağ1r kayıplarını dol. 
durmak lçln uçaklarla. takviye kıta. 
11rı gdndermlşlerdlr. Stallngradm bU . 
1\Uı .ı;ivU halkı mUdafaya ·iştirak et • 
lll<>ktedlr, Kndmlnr evlerin damlarına 
' 1kenıan mitralyözleri kuilanmakta -
•. r. Gene mermi yağmurıı altında ilk 
1 •tlara kadar nıUhlmmar ta~ıyen!:ır 
'<a kadmlarc.ırr 

Londradan ı;~lcn haberlerden birin • 
cı A.lznan tank tUmcnl ?<"mutanı fon 
l<.taysun ö!dilğU blldlrilmlı;ti. Alman 
l blıg-ı ise bu habcrf yıılanl!l.mııH,I. DUn 
~ kova ise fon Klaystin btr tU!tlt 

"" ı>rınısııe tildUğtlnU ısrarla bildırmck-
te lir. General, bir Sovyct karşı tnnr. 
t 

1 
"~ nctlccısinde hırp:ılanı..n kuvvet • 
erinj toplamak için btr tankın yanın

da ve Terek nehri kıyıoında bulundu 
~u sırada ölmU!itUr. Tah ı•ıne göre. 
+;eneraı tankın mnzga! d ılğlnden ba. 
llıı uzattığı zaman nlnındnn bir kur. 

'un YeınlJUr. 
\İl.elit tlOSKÔ\ DA: 

ll.uzvelUn phst mUnıcasili Vilki 
ltuaYadadır. Ruzveıtten Stallne blr 
tnr l!.j gölüren VUkj gazetecilere de -
1 ~tir ki: 
~ nıdlyc kadar bende en bUyUk in • 
tıaı :rnpan §eY Rue mili tinin en kll

~:lk bir alçalma. dahl göstPTmlyen ma. 
•leovıyatı, zafere kadar mUC"adel" aznıl 
,_.c llSkerl gorçck!erl gormcıddlr. Rus • 
Jıı.r ı:ıazı ordusunun ktıdnıti hakkında 
hayıııe kapılmıyorltlr. 

Sovyct makamları beni seynba~ 
\'o la.hkikatımda hlçb!r talıdjde tatıı 
lltınawıar Sovyet hUküa.<>tl ban:ı ( . 
bllbl"ikalarmı ve çlftlll<lerl tnm bir seı 
ıı-'ttııkle ziyaret mUaaad:?2lnl verdi 

O.brika içlnde ve dı,ında scı~ı gUzel 
'• adUf ettiğim lıcrkese t rcUmen va 

lıı.eııc sualler ısordum. 
Vıııtı, Rusyatla ıu iki ırrhebten bu 

~?!dutunu .söylemiştir: 

l - RuzvcltiD oahııi mUnıCMllI aı!a . 
il~ onun :rozı taıımalını ~erine getir. 
~k. 
2 - B1r :runertkalı sıtatile R!.ısya . 

1attı §art.lan tahkik e~rek Ameı'llmn 

~Une blldl.rmek. 

Bir kaza sonuncla ölen 
pilotumuzun cenaze 

merasimr 
, Aııkaraaan hilcllril ·l'i.iinr. gfır~ 

1~0 lıir lı:aztı nelkcsinc!c vcfnl eden 
: .. ~rlckuşu ö~rGlt•ıenlcr nelen pil"! 1 

"it Ekrem MarmaT"anın ccna. 
··l~ri lnısün mera imle kaldırıl:ı· 
dl.tı.-. 

H '1B1E R =-AK am .Poata&J 

Japon askeri he eti re·s 
miral Nomuranın ta ass .. s eri - . 

Tf1!enı n-u n 
olmadı Dtinkil saymuzda Ankaraya gi· ise ilk defa ziYIU'Ct etmiş buiunu. 

den amiral Nomuro. rirasetindeki yorum. Tayyareyle Ankaraya gi • 
Japon 6.Skeıi heyetinin Ankara· Gt"ııkcn 'gördiloöfun dekor .içinde V ' i A t kb · 
druı ~ehrimize Jöndüğünil yaı:mış. lıôyle modern !lir şehir görünce azıya vrupamn ıs 1 ali 
tık. . 1 hayret ~t~m. BtiyUk ~rlc-~ycniı• DaklnllOdan tetkik Bdll0C0k 

. Amıral, matbuat mensuplarına gosterdığı gayretJer benı mutehns ~ '> (A A ) , 
~unları söylemi~tir: bis etti.,, BerJJn, 2... . · . : . - Ynrı re~ 

-3~ 

.,: 

Ne )azık ki çok zaman: "Alnı yukarda,, tabirüe 
"burnu yukarda,, tabirini birbirine kan5tıranlarımız. gö- . 
rülür. 

Hakikatte ''burnu yukarda,, tabirine hedef olanl<ır 
ne kadar acınacak bir halele iseler, "alnı yukarda,, olan. 
lar o kaclaı· takdire değer insanlardır. 

"- Bundan tam 18 sene evvel Heyet, yamı a:kşa.rn Sofyaya. !ıa· ı mi ımah~Jılen ~ı~li~or: . 1 
bir ke"re !etanbula gelmi~im. Şim- rcket e<lec~. orada. Dti gün kal • S~yıu;ı m:ı~ı !eıe 48'Qre İS'ieç sc. 
c.iki seyaha.Limclc ~hrinizde göı· ~rktan sonra BülmeŞ ve !Budapeş. çınunde komünıSl' m~uslarm 1az 1 
düğüm ileri hamleler :ka.n;mmda. teyi ız.i~r.t erler.ek Berlinc- döne 1a~ A';r~-ı:.~bali nox. 
ş;ısa k~ldon. Merkeziniz Ankarayı uktir. t.?sın_d~n .te c 1 e~e üeger. 
----------------- ------------- ~h(.,munıstlik lsvt"Çte .re•u temel -

Biri •'gurur,,a diğeri "haysiyet,,e taalliik eden bu c 
tabirforr!en, herke3 "alnı yukarda., olanına gitmelidir· 

Unutmayınız ki, alnınızı ne kadar yukarda tuta:-ia. 
mz. yere o kadar sağlam baamz7 ofor:nrm.ız . 

Sahte 
kartları 

Dünyanm sonu na Otacak? 
ispanyanın kararı 

Uç gün süren na.zırlar 
meclisi toplantm bitti 

Şa ce be ı de 
<Bns tnrarr 1 ln~ide> 

blr iki kere taanıuza g~işlcr 
fakat her defasında püskürtti.:0 

miittlt>rd ir. 

ler ku.ııroağn. muvaffak ohnu~tur 
ve bunu gcnişletmcğe çalışacak • 
tır. Bu, Bo'e:.vik dil6fnana ka~ı 
mücadelede bldeŞcn A'•rup:ı. dev• 
Ietleıi ta.mfındıın d:kkntlc ta.kip 
c"<iilmelidir. 

spanya • Amerl 
tarihi tesanüdü 

teyit edildi 

8 Mozd?k !kesiminde i~ Alman • 
Jar l enidcn taa:rruz:ı g~er 
fakat highir netiee elde · ~~ 
mişleıxllr. 

Stokholm, 21 (A. A.) - lsvcı,ı. 
ıınıurr.i seçiınlcrin.ln ilk merhalesi 
t"U n~"tlce erl ve.mı.iştir: Sosyalist 
Ö('1lllokratlar! 831, (33 knyıl>), 
ç:ftc;:i ,arıi>i: 212 (36 kazanç), 
muhafnzakar parti: 266 (15 ka· 
~np), ahali JX!ljisi: l59 (6 ka. 
rzanç), lronrilnistlcr: 42 06 ka. 

Muclı·id, 22 C.\. A.) - Pel"§em· 
l:e, cuma, ve cumartcSi gUnlcrln 
cicnbcri general :F'rıuıkonun re. 
ibliğinde yaptlnn mUhim nnzrrlar 
tophntlSl dünkü pnzarteöi ak~amı 
&ona t"rmiııtir. 

Bu hususta nc~redilen rcemi 
tebliğde şöyle denilmektedir: 

Harici i,5ler balum.ndıın meclis, 
komünizm nleyhinde1<i mUcatlel:;. .. 
mizin ıruhuna ve yeni Avııırıa nI· 
zıımmm ieı?.planna uygun olarak 
son altı ~ne içinde takip edilen 
siyaseti teyit etmiştir. 

Tebliğde, lspanyanm Portdtize 
kal"§ı sıkı dostluğu ve 1spanyaııır: 
İspanya • Amerika mem~ekcteri i· 
le ıtarı.hi te'iodnüdii teyhl edil~k. 
te<llr. 

As'keri sııhada lsp:ınyn, ha.zır • 
lrklannın teksif ve ıslahına• d~· 
vam etmektedir. 

Dahilde, !ton Mdiselcr dolayı • 
sile tıükümct oütlın lspanyollanıı 
mnnevi birliğini idame ctnıeğe, 
onlar h~da lkanuna ve h\ikü· 
:rr.etc riayet hususunda en .set"t 
disiplini tatbik et.l]leğe kat'iyetle 
azmetnrl~tir. Hükumet bütün bh 
n"k ' e nif'alt teP-;bbti81crini d:ıha 
hn.,'}langıçtn Ricldet ıe iboğa.cak "c 
aevletin kudl"et ve şerefine mu• 
gayir elan bülUn cebir hareketle. 
rini ~zal::.ndTacakttr. 

Diğer cihetten hükumet. iaşe 
i~le1inin ı.qlahı için muhtelif tecl. 
Hrlu almıştır. 

ıki esrarkeşin akibeti 
nu sabah, emniyet direktdrlUğ'U ka. 

çakçılık bürosuna garip bjr muracaat 
olmu~. dokumacılık yapan Cemil ''o 
Mustafa adında iki kl.§1 ağlamaklı bir 
halde büroya ı;elerek: 

- Bizi kurtarın, dtye bıığırmı~lat" 
''e şunları e.nlatmı§lnrdır; 

- Biz ikimiz de csrarkc§iz. Bu lt:ı. 

dar senedir hu zehjrln mtibteltı.sı ot • 
makla sıhbatiınlzdcn ba§ka bir ı;ok 
şey kaybettik. Nihayet kendımlzl ha. 
lA.s için bir odaya kapanarak bir hafta 
~arıya çıkmcıdık. Fakat ı;cnc bu ze. 
hlrden k.urlulamadıl<. I3jr.i kurtarın! 

Bu vaziyet ketrşısınrla Ltiro, bu za. 
vıı.llıları knç;nkçılık mUı.ldelunıumUlği. 

ne ı;öndcrml§. mUddctumumlllk de ken 
dllcrlnl tedavi için Bakırköy akıl ha!. 
tancsınc ııovkctnıişlir. 

CLİPS 
ŞÖVALIYE 
PLAK iGNE 

ve 
• 
1 E 

ittin ve Pırıantab 

Novoroois~-tin een"Jhunöa Rus 
arl'ild:ı.fil~i me,·zilerini müdafaa 
etmeye de.vnm ('tme'ktedi.rler. 

Sinyavinoda. Ruslar HerlemıEı. 
ler Ve Alman kanıı taarruzlnrını 
~ep Sf'ri :ıtmışlardrr. 

Mcıütez kesimlerinin hepsincle 
Rus'a.r ilerliye.rclt araz: ka.zan."nt§• 
iardır. '. . 

SOVYET TEBLtGt 
Londm, 22 (A. A.) - Mosko

vada ncşr('<iilen Sovyet geceyarr 
sı terMği: 

21 EyJiıldc, lkuwetlıeıimiz dü.s· 
mıınla ıStaJingnıd ve :?J07,(lak ke. 

·mnç). ımilU pal1li: 3 (bir kayıp). 
Stokhobn gauteieri !'>C!:imlere 

~it olarak :ya.ptıklan tefoirLerde 
bu netioelcri..n, umumi efkfınn ta. 
raf.s:ızlik ıPOJ.i.ti'ka.s:nı ve millt ıbir· 
iıği istediğini ve 1sveçin dcmvk· 
rat :-.eji;ınine itimadmı bir ckfa da 
iba teyit ettiğini Mdi1'lllektroir}cr. 

Bır iaşe memuru 
direğe bağlandı 

s~mlerinde şiddetle çarpşmışlar. l..ondra, .21 (A, A.) - ~mi 
<lrr. t,'.Almnn ajansının 'bUc'"'Ün bı.1dirdiği. 

Diğt'r bölgelerde ıka:ydn değe aıe;ıgbrc, Köstence inşe mumakbc 
lıiçbir değişiklik olmamıştrr. wromı direktöril, ıkıını. borsanın 

lı\"GfUZ GAZETl~U~RİNF. .kontrolunn. ait kanunlara a,ykm 
GÖRE hare-ketinden dolayı t-.şhir direği• 

f.ondrıı., 2:.! (A. A.) -~tngildz nc"llxığlarunıı;tır. Elleri ve.ayakla• 
matbuatı Stulingrad<lııki vaziyeti • r..: axı.ğlı olarak · umumi~a' 
t.o:vlc tefsir etmclttedir: a:u gün te;"J'hir c(t;ten d~ktörUn 

Stalingmd için :müdafaa muha.. önünden, bily.iik klsmı. kadrn ol . 
l'C'besi ~c;tl şimdi ıba§lamaktadrr. 'ma.k i.ızcre binlerce halk .geçmiş 
Ruslar alman son :ha;berlere göre • ve r;uçlu ile nlny ederek yüzilnc 

tükürm~1 ... •"-. tam bir mukavemet , ~stcrmekte• ·~~w 

dirler. Almanlar son 24 saa.t için· ' İngiliz donanm&Sl 
de ~lerliycnıemişleroir. Ruslar 
Almanlar tarafından 1~ cdi mi!! l..on<lrB, %% (A,A.) - 3Ci bin tonluk 
tirkcw; ıSo'lt.-ığı temizlemekle mcş. Anııon ve Hor zırhlıları ııcrvısc gir • 
guldDrl<>r. ml§tlr. Yeni 2 nrhlı hava hücumları. 

KAFKASYADA ALM \NJ •. \l~ 
U.ERLİl"ORJ.AI? 

Vişi, 2.2 CA. .) - StaJingrad. 
da sokok mu.lıarebeleri devam e
diyor. Rusların tıid<letli mukave
nıetinc rağmen 'Atnınnlar bir mlk 
tar ilerlcmi~le.rdir. Şehir üzerinde 
cirook hava mı=ha.re1'eleri olmuş• 
tur. 

Kafk:ısy<!da' VlıldemlrovS!i ve 
Tero'k'i zapteden Alınan kuvvetle· 
ri cenuha doj;'l"tı ileri Jrnre'<<'tine 
devam edi;.-urlar. 
(iENERAL Yh'J\IAR Nf; Dh'OH? 

Londrn, 22 (A. A.) - Alman 
rodynı;unun askeıi muhnrrfri ~c. 
nemi Vitmar dün gece Almnn 

na karşı daha mukavim haldedır Tor 
pillere karşı çok iYi mubıUaza ~tın~ 
alınml§lo·. Her biri 2,000.000 tnı;illz 

Urasınıı malolmuştur. 

Bunlardan baeka 40 'bin tonluk Llon 
ve Tcmeralrc zrrhhları in: a edilmek. 
tedir. Bımlarm servise gjrme ıtarihlcrl 
çok gizli tutuluyor. 

Al\IERlKAN BAHRtn:st t~'jl'I' 
YENt TAHSİSAT 

\"nşlnı;ton. 22 (A.A.) - Ruzvelt. 
bahriye için 2 milyar 7lU milyon 155 
bin üolar tahs1aat islemiştir. Bunun 
100 milyonu tüccar gemncrine Bil~ 

konmasına aııııfedileccktır. 

Acaba cinayet mi? 
radyosunda şu beyanatta bulun. :au sabah Rumellkavacı aıklann. 
nıuııtur. Ru.sya gibi bir dii!ilJlana da tanınmaz: bir hale gelmiş olan bir 
knl"§l ..nelicc!crin kolayca ve sil • ceset bulunmuştur. 
rntıe 'Cl<lc cdilemiyecc~ınf herk"s Ceset uzun mti:ldet drnizdc kaldığı 
anlamalıdır P.<lvlc bir düşnwna. ve ölcaınln bcmıinin koııtuğu anln§ıf. 

eliz çöktUrm~k · kolay dcğilı.lir. mışt.Jr. 
Rus maneviyatı birkaç agır darbe Vnkaya Jıındarmıı. kumandanlığı el 
i 1" eıil~mez. Oı: ıara karşı reuvaf· • koymuş, ceset dışarıya çıkarılarak 

fakıyet ynvnş yavas ola.bilir. tahkikata ba~anrnıştır. 

SAATLERi 
EMİNÖNÜ 

Caddesi No. 8 

İstanbul 

1 
' ( B:ıştar:ıfı 2 nclde) 

<iı•rile:nıenin b<>n bir c;ebebj o-
(Baş tm·af1 1 incide) larn• ... tenasül knbili) eL:rinin ne. 

Bu flş.hte ka·rneler, meharetle ~ilıhı nesle nwlmıs olduğu da~ 
tııklit editmi§ olduklarından, ına· tc:ıileb!lir. 
ı.: rif matbaasına gönderilerek ora· na seha1•lcı· n~ ohırı:a orsnn.or
cia te~kil edilen bir mütehassıs he. tada muhakl>aK ulan bir -.'akla 
yet tam.fmdan' bıı mat~and:ı bulu• ,ar: \'cryliıliııdc hn):ıt giinden'Sb 
uan ve ikıvnıetli evrak tet!.:i-,..indc ııc ııznıı~ or. N c\;iller ufali:ln~.Qr, 
ıkvUanılan iıletlcrle tetkık o un • , e )Okoluyor. l\l:ısnlıh bize tdı.ra!'h 
nıuştur. Heyet bu h~sustn bir rn· üığı lı:ı.lri'iiat<: diinüyo1;11z: Ninetc· 
por venru.5tır. rimhı ı;elect'j{ 11c~iUcrin nyakknp • 
B~ledb c tefti~ hey<-1ti bu iŞe e. Jnnnıız<ln binnlnr lmr:ıc.<ı.kllı.nr.ııve 

lıerrın.iyctle clkovrrnıııtur. Beledı • 1 ıledci<'r;nı ele\ lr.t olnrnli kabuJ e· 
Ye tefti;ı. 1'e~ eti bu s:ıht.e karn~ • ı ~ec.clderini ~o~ Ierl~<ii. Gerileme 
lcrden bıl"e" parçanın hemen bu • 1ın-am ettikte bir ı;ün dünyanın ıtü 
ti.in fınnla.ra. ve kayma.kamlıkla.rn iftin ''direler"flıemlcl,eti,. ola~juu 
göndcrilm:smi kararlaı;,tııımıı:ıtır. l".ubul ctmel• halıikaten doğru o
Pınnlar b'.l karnelerden almamn. im-. Ye ond~n oııra da hayatın 
in dikkat ~tlT. )e~ üzüuden .,öneceğ~ giiııe az bir 

Beie<li.ye t~f · · h.cyeti ı;imdi jki z.ıımun kalır. 
rni>him kold. .1kikatmı yap • l"eni a.Jimlcıiıı idüialurını ~'11 
maktıtdrr: ı.nrctlc bağlan,b!Jiriı: Ye~·iizfin. 

1 - Bu .karnelcr,;,n basıldığı üı~ l\&"\rboıı a:wlıyur, l,;arbon nı .. ah -
mntbaa ve stirentt-r kimlerdir:· )Or dcme'K ıhay\"!lni, n'!bati, madeni 

2 - Bu karne!.crin si.ıriılclü~ ı;ulıı.l:tr nznlı)or deınclitir. llir tıı• 
fınnJann sahipll"rinin bu i~le :ıJll , rnttan gtdnlanrı az:ıJmnc:ı bir ta . 
kalan Yl\l" mıdır:' mftnn uı.l!vlnrda ~ıpranma yii

Bu j~c pek tabii olaro.k büyiık vünden 'uku:ı gıelen ucği~ikllliteı 
rir eihe:nmiyet \Cl"ilmektedir. Baz: : neı.illeri ufaltr~·or, rıhılnştrnyor 

ı ''! yoltedi~·or. Şıı halde l\,rda ,.e Ü• 
fınnln.r bu sahte nğır işr;i karnelc· 1 
rinde:ı bir günde yüzlcrec ve bin. tı-k1 yıldızlarda olduğu gibi yeryü 

riinde de l,;jya.met lwpm:ıdan evvel k&e :dmı~·arclu-. 
..,. hayat ;\Ok o~<':ll<tır. Dünya eskisi 

Ba artık azan 
ürmly cek 

(Bn,Ş tnrafı 1 incide> 
hu ınücadcleclc J:Ö'>lcrdığl 1'~yıtsı1• 

lıklıııı ılcrl E:eldıA'ını oçıkça itiraf 
ct.mckted i r' er. 

Muhabir, Fraım7. işçılcıinin Al. 
manya heı.:ılıına S<'fcrber cclıJıuc'ii 

İngili7. rad~osund:ın ö~rcndiklcriııı \ 
,.c l.ıu kı:ırıırın lıulün Fr:ınsııda h r 

ınrıal u~nnr!ırdığını hilıP • cklcd i ı. 
l\l:ık:ılcnin muhaı:rırıne ı;ore , ~azın 
Alınanlar lamfırdıın ehle cdıl"n 
nıu,·1·dfakı) r.llcr 1· rn nsıılar iııcrı.ı· 

de hıı;>bir tesir bırakına•mştı 

Prnnsız mıllellnin hüy~k l.ıir J.ı&nıı 

Alınan~ aııııı harbi kııy!Jelmel> üıı--

re l.ııılııııduiJunıı lrnnidir. Bır çol 
Frnn~ızlar :ı~ ıkçn şuylc demc-klc. 
dir: "Bıı 1, :ırlık uzun ~rınıi;)cN·.
lir. Şu lwlılc \";ıT.ifomizi ~ :ıpm~lı 
\ 'C 1ıniııleri11 t•czıı"Sını 'ı• •rfid7. .. 

Fransa.ya yeni Alman 
hıtolan gönderileli 

J,oııdra. 22 ( A.A.J - Brrneurn 
nl•ıııJrı bir lrnbere ı;örc, Li~nn. \'ı_ 

şi 'c M.-ırsiho~;ı \lınnn ınufrczelcr· 
selmişlir. Bur:ıd t J.::ırı;a~nlıl. 'ar OıH 
rlııf!u :.ö~knınt·ktrdir. 

Parhle 'enıdnr 120 kisinin rch- ' 

~bi dönecek, 1?,tincs e-;kiı;j gibi do 
ğtrp bntaenf,;, ular cSltisi ı;ibi aln!. 
c.ak, rii7.~iı.r ~·ine .esecel< fakat lrli· 
tlin hu h:ı.yat te7.Bhill'lc.rinj silim 
layncak ne bir kuc; sesi'. ne bir y:ıp 
rJk Jıı-.ırf151 hatta ,.e tıatt! insan 
ınerlcni.retinin ı;ilrleyı;ııı top '\'.C mn 
tnr cesi hiJe knlmıyımıktır. Hazin 
bir iıkibcf. 

J tiklllli için hi!;blr tebll. 
l•e•len yılnııHut kahrnmıınlık mey •. 
tlıı.nlarınd ı <'rkeklerlc boy öl~en 

bir kızın harllmlAdB 

Ba;rollerdc: 

a 

Rcnlıli ve muazzam film 
! ' KINDA 

• 
1 

ne olarak ıılını'lı~ı hilrli ·• .,,.klcd r ld~~~!!!l!!lll!ll!l!iil!i!ll!!!l!!I 

~.ın •.ıtırı uıfrrl 

Olan hll3Uk g11J1 3akla ıyor. 

BARBARA STANWICK • HANRY FONDA.'mn 
rattığı 

LA E AS NIN 
ilk tıu~lı.k Jllıııj, en ııcrrlll 3olu olncat.tır. 

JIKL'\'&': numnrulı ~erler imdiden kııııahlmııktndır. Telefon: 43.59.'i 

D 
ŞEN ŞAPKA AGAZASI 

ı::ıuıtnnhamom 1' o 46 

llvrupadan Get rdl .. i apka ode !erini 
'l

. J • _.. ;,;.· d •3 O dnıı 20 o OU ttırlhloe lt.ad:ır bel'gÜA öğlcdc.n e: ur .-..tıeebııı en • ı • · 
ı.onra e&loıuuıda yapWı.ca/;ı :;.cı:Gll'f; eaym mU§LcrllcrUll davet ocıer. 
&.Kı da~taame aımaıs.,, olaa ıw0,tt1rDer1nln l!J1'u 11 ımı daVf'Uy~ yco:rtnc 

kıı!>ıı'Unı. rica eder. 
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Bu harbin hakiki hikAye~eri 

Zebtrllve kadın G .1 """ h P 
---o- e ecei!e ma su 

Kapı önünde bırakılan antlplrln 

ıT Saiıdaldci 20 ki 
Kurtulufumuzdan dört saat evvel ölen annesinin ceaed 
sarılan mini mini bir yavru bu cesedin denize atılm 

mani oldu. Bu acıklı hikayeyi anlatan lıviçreli bir kaşalerlnln 6~rarı nasıl anıa,ıldı? 

... ı .. 
mürebbiyedir BEl{TAŞİNİN birine: 

- Harr.zanr n:ı~ıl çıkardın? 

Topltyan: Muzaffer Esen 
Dıye ı;orrnuşlar. 

- O.az kiş1 toplandık, bir gUnde ı:ıkardık '!'" 
Ce·!O.b':llı vermiş. 

, Ncvyorka bir günlfik yolumu1. Çok ü~ünıiiştuk. Ya~ur 'd 
kalmışlı. Jla\'..ı çok klilü idi. Gemi elliğı müddetçe günde bir ka 

ı:. . . . . .v. * :;. sallıınıyor, .raııa y,ılıyor. devrılir gi• fa çırıl çıplak soyunmaya, ya 
Jleıno ,·j!.iyetinıle, t{ıı.rc;ıyon lızü tam:uniyle ~erılmıştı. • 

~ehıiııılc 2 ilkldintm 1877 tnrj;ıin· Vaziyeti her nrı c!aha fazla fe.. Baca er~nlereı sorarlar: bi oluyordu. Fakat lıi7. hıc de enn ı• allında ı~l:ınınış elbise!erimizi 
N · 1 ~.eli de<iıldik. Uö,.I .. s;ıt'i'am bir """" "llntı sıkma'':! mecbur o}uuo 

ıle do~muş o!:ın ,Jfü • t~löter nalaştığmd:uı hi:ımetı:iye bir ılok. - • amazı mı ı:ıcveraın, orucu mu n " " ,. .,,, " · .. ,, 
,... nıide in•an korku du''Jr mı hiç'! Soı1rn ::ırl· 0 daşlarımız ölmeye b 

Go(Ja.r, m;?'>.eğine Paı·is operasında tor ~ğırttı. Derhal gelen do!<tor - • .-rıcu? J a '" • • 

B ı lı w • • • "d ..... . _ ~'oden?, . Birdenbire korkunç bir infı!ak Stti ıhlar. hir ı;okları uyudu ve bir 
ba~lnmıı:-tı. uyye ııısta gm ısmı'f1ı mı e uu "'' 

Gotlar fakir bir ailenin ~ocuğuy.. zukluğu dedi \'e hinclyağı ,·erdi. - Yerır de ondan! ııf Nevyork ''apurunu Jn;ştıııı b.ışa ııyanınrıdı. Fakat içlerinden 
ıiu; genç ytışmdR, bayutıru ka:1.nu. Ha..'ita.ya hindyağını içirmek :ıı: ~ • sarstı. den cvv~J ç1ldıraolar da oldu 
ıuak için maden ocaldarınlla. !;a i(;in bir saat ka<lar u~rn!;'mo.1• Pektasıi tıl'.balarınJan biri. Ram:ı.zanm ilk günU tartılmı~. 60 kilo Gemi <;ub:ı.yiarındau birisi ha:1-~ setleri denize attık, fakat deniz 
lıı,mağ.<I. mecbur olmuş, on sekiz mecburiyeti hasd oldn, zira sancı· gelmı~. c.ı tesi gUnli tartılmış. ibre 58 de durmuş. Ertesi gUnü oruç kırdı: m:ıclan evvel i:iliilerin elbisel 
~aşma. kadar kazma ~:ıllamışt.ı. Jar i~erlsinde Jm ranan ha~ta bir tutmrın:": sormuşlar: - Gemiye iki torpil İsabet etti. üslünıiiıP ö)-ımek icJn soynıa_ 
Fakat tabi:.ıtln delikanlıya verdiği türlü otım:unryordu. - Nı don bıraktın? Hu h::ıLer JZcınlde bir panik uya:-· nutınadık. CesetlPrl denize atın 
çok güzel !'l~İni faı•~eclenler araya Biraz sonra. doktor tekrar ~el<li, Cf\·ap nrmt11: dmlı. Her:.:es ne yaplığını bilme- evvrl kısa bir dua ediyorduk. 
ı.;irdi. Delik:ınh Brüksel konserva. "'e hastaya sülii~Jer yaıu5tırıTma.. - HugUn 60, yıı.r.n :SS. ve Ramazanın sonunda ben yoktum! den kamarasına koştu. Ilazıları da pek halıkl:ırının !andalımızın 
tu,·a.rmdruı bir burs elde etti, ve ı.mı tavsiye etti t'ik ılefa o)amlc :/- * 'l- üst giiverteyc fırl:ıdılar. Fakat kap• · sıra ~eldiklrrini de dehşetle gör 
aldığı der.;ler say~inde göze ~ar- Vremiden bahsetti. Blr gün deı-viş Ha.sana sormuşlar: tanın snkin sesi Yerdiğı haberin Ölüleri suyun dibine Inme 
ııan bir artl<ıt oldu. Saat üÇe doğru buhran ağn bir -- Erenler! Bu Ramazan kaç gün oruç yedin? korkunclusıına roğmen ~erilen ı:i• m e y r! a n' ,. er m e d e n 

Bütün temsil ettiği eserlerde, ftekil aldı, vücuduna. dokunur d<>· - Elli beş gün! nirleri yumuşattı. lokmada yutuyorlardı. Fakat 
lıilh&!lea \"agner'in operalannda kunmaz hasta kıvranıyor, el de. - ~a~u! olur canım, Ramazan otuz giin değil mi?.. Ilı- inrilaklıı 10 kişi ölrnü5tii. ~;ıl:rn b::ılıklar çok açtı, öJOlcr ke 
haklı bir muYaffaluyl"t kazanmıştı. ğcn l"tleri kaskab kesiliyordu, - \·aııa!ıi, oruç yemek çok zevkime gittı. Yirmi beli gün de seıe. Bu lıeyE"cıııı dolu an 1.ıııhı kafam Jerine y~tişmiyor, dirileri de 
Halk kenıJi-;iJÜ Samson Ve Dalilc\I• Jla~ta mütemadiyen su iı;-mek is" ctk Rı;.mazan.- maheuoen yedim! binlıir <c·şit düşünce ili' ucldu. yorlnrdı. Gemiye o kadar yak 
da, Famt'dd, V::ılkirin'de, J..ob$~. tiyor, boğulur ~ibl otuyol' ve kor. Niçin kapdaki Aınerikar. konso]o-.• ~·orlıırdı ki bir s1ın bir tayfa 
rin'de, Tanh:ı.vzer'de' a~lamı~tı. kunç bir can çekişme deni ba•f D~jiım dlnl' zarar mı getirir, h~nesinu<'kl nı~ıfemi terkctmişliın '! Jerine tüfcnkle ateş etmeye me 
Şimdi de yakında oynayacağr Iayordıa. ı:.ıımazanı tutabll,.em yer idim? · LAEDRİ Konsolosun çocuklarına mürebbt• oldu. 
Zlğfrkl'e hazırlanıyordu. Cçüooü defa gelen do~tor Buy. yelık elnıek fena bir iş miycli? F&• Balıklar kaçtılar, fakat biraz 

Ya.1aeağmuz faclsva çok ya.'" ye vaziyeti ümitsiz ~ördü, hıısta ~~~-~ l' ~!J~~~m• bt ben yaııi Anna Zürlıer 21; y:t- ra tekrar gpJdiler. Durup dinlen 
km bir za.mıında, hatta aym haf' olmck üzereydi, <lilini çekerek - 6 9 A. - e -~ ~ şındayım. Düny.ının bu ıztıraplı elen s::ıııclalın altından geçiyo 
ta içerisinde Pariı; opera~ında rol. hastaya sıın'i teneffü<ı yupnıala" ~ _.\. A ııünlerinde daha iyi bir iş :-.·ııp:ıb,• onu devirmt'k istiyori:ırdı. Y 
terini nynamı!}; 13 eylUI l90f> pa.. rmı taniye etti. Saat dörtbuı;ıık. • - lı:ccğimı düşünmfr:; ve bir h~~ıalıa• luğumuzun en feci anJarınClan ib 
-ıarte-91 akşamı Samson ,.6 17 <'U-~ t& Goda.r Tenor son dakikalur:ı Yangını köpek haber vermı! görerek söndürmtişler. neye göniillü olarak y:ızılmak ist<:>- de hu anlardı. 
ma aJ<,amı Tanha,·zer- olmuştu. kadal' şuurunu tıunami~·le mu1rn." lngıllercnin Hüşington kas::ıtı:ı.~ Kadın, artık fi~.rini deği,ti:-mh;. ıniştim. Bana Montrehalde hir Vll7.İ• Fak:ıt en korkunı; dakikamı 
Mun\ffakıyet bu müttvazı san. faza. ettikten Mnrn '!On nefeo;\ni ~ınrlan Yhecher , ,,minı!~ bir kadı.•, Kendisine bu kadar büyük hizmet fe lıulmuşlardı. f5te hıınun i(:intlir fukla a gemi ve bir uçak görd 

atkarı eıl~a döndürmemişti. Ho" Hrdl. köpeğ inden bıkmış. Onu sa~ıııJk eden. m::ılini mülkünü kurtaran k<:r ki, batm:-.ık üzere olan bu ,·ıı~ıurda miiz gün oldu. MenrlillerimizJe, 
f.A>nb'da. müte,·azı \"e mesut ait~ Doktorun dörtnal bir iıremi at. isıcırıi~. Salaınayınca ölrlürıııeyc peğini seviyornıu~. bulunuyotdllr.ı. liınıhnlıırınıızla mütemadiyen S. 
~·ın"l\Smda. oJd~a meşhul' hll' fettiği bu feci ~be~ ka.rı;~~rnd~ J;:ırar Y<'Mniş. * * * - Herkes cankurtaran sanôollıı- çeklik. Hic bir faydası olmadı 
ı:arkıcı olan karısı Eleonor Gr:ı.zit kimse Tenorun olnmtinde ~uphe·ı Bu sınılanln. h ' r !{Ün, kadın ~''<lı- 1.000 dolara bir yumurta rına! bilıliğimiz ha1dc boğıızmm: yırt 
, e iki .fa,mılaki 0 r.'lu ite bernber bt"'r nokta ~örmedi. kk r k • Gemiılc sükunet teessüs ederken c::ısın,·ı bns-ırdık. "' ~o en, mul n ·ıu yansın hıışlamı:,. Nev)ork müzesi, nesli binlere~ 
yaşıyordu, BİJ#A.aç gün sonra eıı.kj madenci Evde kupalı lıuhıııan küi:~k. hunu '>eıwdenberi ortııclan k:ılkıııı' ol.rn h.a emir birdenb:re çınladı, yü7.ler llu sırada içimiz-de bir ümit ii 

Belçika- toprakJannd.a son uyku·· b . b yeni elen ızlıı apla doldu, buna rJ"· gı'bı· ol .. tı. Genıı'Jerden bı"ri 
pöı üıı c t', urnu~ l.:ı cnıı pencereı.ini liyiik bir l\f:ıı.lagaskar kuşunun yu• b " 

rnnu uyumağa. gfcliyordu. Cenaze 
1 

... r 1 1 1000 men herke.~ sandalını evveldr>rı do.l'iru clöne-r .~ihi oldu. Bu-tu•n 
ııçrnış ve so ,n!;a ır anıış ,·e o rn · murlası111 dolara salın alnıı5. "' - •· 

~l !llı.·te"rın' 1909 .. no:•nü artı'st Pariste bulımdt1ğu müddetçe Ka. 1 1 . 1 .._. 1 h . biliyordu, sakin sakin sanJulıırn rabrnıızı bir an i<·cri~ı·nde unu - ı• J -.u r tııv atı acı ıa\ l 1 1mıy.1, lelıış ı ıc- .,ası sn mu :ıfoza edılmiş olan hu ~ ~ 
arkaıl&;ı Minyone aileıtinin clave. rengon kilisesinde saklnnnu~tı. Jıi5lı koşın::.)a l.ııı~lanıı5 ki, komşu- yumurtanın büyiiklüğü 150 tavuk doğru yollandı. ' lıık. F:>kot semi birdenbire dö 
tinJ kabul ederek saat cnbirde ... lar, kadına bir şc.v oldu><uırn zahı,.,_ yuınurla.~ 1 kadarmış ve i"i de 8 litre Benim lıın,Jiğim sand.ıldn benden ve hiıclen h'.nçar glbi uzakl 

"ESRARLI KASEL}';R " " ha k 1 r: k k 4 k 1 } · ailenin Tiyer sokağında 17 nUDllı· • olmuşl::ır, eve girmişler ,.e yangı:u yani yedi kilo imiş. ş ·a ., er ·e. ·acın ve Jır ço• Belki de bıı bir denlz::ıllıya e 
ra<la \'e-o;İne \'İllasına. gitti, Halbuki iki Antipirin k8.:;eı;inin cuk var. Sandal o kadar kalabalık k geiiren bir vapurdu. Bu ihAdis 

Yemekte her iki aile-ru'n mü~te.. garı:P bir macerası vardı. " en ufak bir hıırek'!t ~apmay:ı iınkur. sonra iimihizli~iıııiz en son der 

rek dostu o.an kan kO<'a Despiye ıs ilkteşrin gönü, Despiyelerin M u ŞT ER E K 8 AH ı' s LE RE 1' ŞT ı• }~ok. Yj buldu. Ve ilk ö!ümi.iz bu ümit 
ile hulundu. Ilu aile ;\'a~m bir biznıe~isi l\lari Jeanno bah~ede, • Deniz kudurmuş ıı•lıl. S:mdi.!I::ı Jlk :yüziinden ülclii. 
\İllıi.'.ln oturuyordu, kapının n.rka~mda ~·ol Uzeriıııle hindiijiınizin ii1.erinde11 arw:ıı, <> 5-fl glin sonra ayakl:ırımız ve 

Giınü ho5 ~e!;irmek l~in üç er. tertemiz beyaz bir kfığıtta -;anh RA K • • N u Mu M" ŞA RTlA R dakika geçmı,u ki palamar kortu. l l'rinı iz şi ,.meye 'başladı. Bunun 
!,ek otonı~bille Juvisi hun. mey· oir pa.kt bulmu,tu. 1 1 1 Bı.1 defa her şeyin bittiğini .-.:ınuıın, niinc ,geçmek için birbirimizi o 
ıl:uıına ~jttiler. Tayyareciliğin ye· Hizmet~i merakını yenemİ;\'ı•rek 'J . Dalgah.ır sandall kapladı. Dohn Sar.• yorduk. Fakat hu ovma hit;:bir işe 
ni ba5ladı'" lıu de,·irde ilkte~rin paketi ~ı~tr, paketten evYelfı ıı- dol ağırlnşlı. Erkekler sandalı bo- rarnı~oı·du, 1'1.1,rtuiduktan son.-a e 
a~·ının üı;:üncü haftası tayyarecilik fak bir tahta kutu çıl<tı, bu yu\·a.r Haber v~ıtasilc Ankara sonbahar bu at üzerine oynanan biletlerin pa • şaltmayn b,ışlaciılar. l~iraz lıarifk• rııııııı ve n:ı- akl:ırunın :ı-dwh 
hı~fh'.'-ı sayılırdı. Akşamın saat lak kutu üzerinde mürekl<cp'e at yarışlım müşterek bahislerine l§ti· raıarı iade edilir, dik. T;ı.hfüiye kı>merlcnnıız beli • h:ıf(o sürdü. Bugün bile ayağım 
.,, .. ,,linılc <lönuült-r ve herkes Anti'pirin kelime-;i yazılıydı. \ e rak için aşağıdaki umumi şartların 4 - Ödenecek biletleriu paraları ınizde yolculuğa başl:ıdık. Hu :ı- oktı• kunılura ile bir kaç saatten ra 
'lin:;on:!ler:ıt e,·incle ,·emek ved; iı:eriıinde iki Kiışe , ardı; sonra bilınmeın lazımdır: Ankara. husus! muhasebe.sile yaptığı. luk 13 ıtün sürecek, içinıizd<'.1 7 eı- duramıyorum. 

Sllfra<lıı. '(k>dar ~ok• nz bir. ~e; beyaz halm:ıntlyle kapntılmıs b:r 1 - Sip:ırlş kabulü her !:afta prog_ mız mukavele mucibince banka va.sı. kek, ;{ kadın ölecekli. Ancak h~ı Size sand:ılımızdaö..i çocuktan M 
HCÜ. Es.şının fe-ila hnlcle ağrıdr. ı.ağıt torba ,.e 1iatıt torban·ıı li ramın gazetemizde çıkacağı cuma gU_ taslle gönderileceğinden ıuua.nan bi.. ölüler i:ılılüktc11 sonradır ki s:ıncl:ı· yanı I-:lterdcn bahsetmedim. 13 g 
ı::ındaıı ~ilıiıyet ecliyordu. Bu ağ' ftrinde b:ı.<iılmı5 ohnı J':ıpat~"' ke· ııU sab::.hı .saııt 9 da l:n~lnr, akşam 19 letıerin karşılığı çarşamba. ve per. Jııı içerisinde ayııklarınl!7ı uzatacak bu z:l\·:ıJiı y:nnı durup dinlen 
rı~·a sebt'p olarıık 1Z"ezinti sırasında [ lirne'ii, fö;üncü bir kağıt pakette a kadar devam eder. Erte.sı cumartesi şem}>e gUnleri ödenir. Bugünlerde pa. bir yer bulahiltlik: den agadı 
yiizünc ~arpnn rnğuk ri.iz~an gö.s. , mühürlü ambalajı üzerinde \'işi· günü gene saat 9 da .sipariş kabulUne ralarmı almıyanlarm bl!etleri öd.en • 11 sün fırlına bütün hızıyJa ':k• Hepimiz onunla uğraş 1 y G 

lerdj ,-e ~l:ıdıım Despiyeden e\•l&> tuzu. başlanarak saat 1~.30 da nihayet veri- nıeı. vam etti. Son iki güniimiize cloğa.ı fııkat hiçbirimiz onu sustura;nıy 
rlndC' Pir:unidon kaşeleri olup ol'' Ayn bir !<ağıtta da ku~un l<I\.. lir. 5 - Haber müessesesinden başka, ııüne5 b!ıe biraz kuvvet \'erehilu ' . duk. Annesi kurluluşumuzdan d 
ınatlı~.nı ~ordu. rf'fllle bu ilaçl&l'ln isimleri n• mil( Gn.ı.etemiz saat 13 te intişar ett!ğ! Ankara at yanşları için ıı;pariş kabı1t Günler ..\'C geceler, yağmr:- bizi ıslr.t sa::ıt sonra (ilılii. Çocuk annesin 

- Katlının ,·erdiği ce''I' meıtfi tarlan ya.zıbydı. Palceti hn:nrla. için ilkbaharda olduğu gibi ayrıca ede~elt diğer mllesseseler ·bulunursa, lı, rüzgar bizi dondurdu. 1lk gün• cesedine sarıldı ,.e denize atıJm 
itli: yan ~ac111ın çok dik':nıtli biri!'\i tahediJen program cuma !'ıı.bahı saat bunların hususi muhasebe ile hiçbir Jerrfc çok ç.ıbuk kurlulac:ığııııız• sırı:ı mani oldu. llu surcllc kurtulu 

- H:ı~ır, fakat i'yi Antlpirin olduğu anl11ı:ııhyorclu, 10 illin itibaren Vnkıt Yurdu Kitabe. resmi anlaşma üzerine yapılmış sipa. unıdııi;unıuz için hes:ıpiamorhın iı;• canı ka<.lıtr kadının cesedi sandal 
kasem v:ı.r. İsterseni;ı; ~etireyiın. Mari ,Jesnll() pnlleti hanmıa vind"n tcunrik edilebilir. rişler olmıyacağl ve bunların sırf, o m!şlik. Jl:ık::ıt kıs:ı bir zaman sonı'a knldı. 

Gcdar teŞekkür t>tti, hu il!M-ı götürdü; oda. içindekilere baktı. Gazetemizin başlığı yanındaki sipa. müesseselerin ~ahst teşeb';üslerne gt. <ıncak 3-t giinliik suyuınuwıı i.;,!J, S:ıatlcr ünıilsiılik, öike, ilelili 
hi~ i>ull:ınmnmıs oltluğu. için ı;ab. Ht'r ikisi kurşun Jr:-.'emlr. y·ızıh rlş kuponundan blr adedi mukabilin- ielerden bil".lt almak sur-'tile iştirak clıftıııı :ınl;ıdık. Ve a~·ık dcnızlcrır> dun krıfiir YC İs}nn arasında ge 
redip ağlıya tahammiil etmeği Uğıdı doktor reÇe~i anrlılar. de l llrnlık mUşt~rck bahis biletl 6i. edecekleri blljnmelidlr. orlasında giinll'l'C't> ~·alk:ınac·:ı~ımı1ı Yordu. 
t<'rdh etti, Fakat sofrada söyledi' Diğer tarartan bt>ee:riksiı, yalıut parh edlleblllr . Gazetemiz, yaptı<'h anla>.mava "'Öre clii5ünclüiWınüz için Sll ta'-'ın·, 111 ~ • 

ö• " " ,, " Fenalığın insan ruhunda na 
ğ-i gihi hemen C\'ine dönmek iste. aceleci bir eC'ZIH'ı çıraf,ının ilftcı ::ı - Yırtık ve i.izerinde tahrj_fat ya_ siparışleri telgra.Ila bildirecek ve hu. zalttık. ~ifı:ı\,·et "Ünde fi C',orlıa "' .... " do~duğuııu bu yolculukta anladı 
(fi. Ve geoeyi De3piyl4!'rin evinde p,ittllreceii y<>ri yıı.ıuM(;i;l!lı ,.e r;.m" pılmış bı lctıcrin kar~ılığı ödenmez . ııuat muhasebe bunları ilkbahar yarı,- ~ıi(ı su ile iktifa elmeye meclıur lzlır:ıp, ölüm tehdidi, insan ruhu 
g~;innt'" h:ıkkınd-'·ı' l"'"-•'""'runu "'"ıraö-. ,,_ı.;ı.tr~-n sonra bj..:~j~izı 3 - Herhangi bir koşuya., progra. larında oldu<1h· gı'bl yarı .. hcaapların:ı. kaldık Otı "Ok r . b" 11 

w .... -- • ... ,.. ., • .,............... • • •• t>W " ~ • • ~ <'Ct ır sev o l Lt da i •i hisler uyandırır derler. y 
uç>ga. vurdu. Artist t'l'ia•- bı.rka,. •·etmesin:• beklemeden i'lkı '.mn mın gauterr.lzde intişarından sonra tıpkı bilet satmrQ gibi ı'lhe edecek ve V:ıkıa "ı'receıooı·r 1• d ı ' · t ı· · 
ı f 1 

~... ,,, .,, • .,, ·' J ~ ı ız c aza mıs ı .. ,. lan, IJunl:ır en kötü hisleri uyaad 
c l' nar onda ~e,çirilmjş oldtığu arkaıınna bmüap ~ttiğini tr.hmiıı yeni bir at kaydedilirse, o ko~nun b!_ yarıştan sonra siparş edilen biletıerin k:ıt nçlık susuıluğun yanın;l:ı · hi-; 
lr.in De.piyeler bu teklifi~ tabiii ettiler, \'e eh·arcla ya.cılı \'<' h.:ı• ta letleri oyn"nmaz ve :para!;._r sahjp!erL ıesmt hesaplarmm bil!.nçoısunu musad bir ~cyui r. Rm·'nlduğıııuuz ~akil rı,·or. 
laı,ı.;,ııdıiar \'c Aktöriin yatağını !\ladam Bonyi isminıOe hiri~i otur. ııc inde edıllr. üz.erinde c-etişi1<1ik o:. dal< olarak göderecektir. :vanınıızıl:ı viyec~·k ol:ıruk il-.l ht:tu 1:1

1
i.rCleAnhikre hı~ ünb:ü gün bir vapu 

.•·"ptı'-r, d x..~1- b ·ı.o. ı •t ı · cıı -~ k ıa ı ıı ti B . 1 Etec ı. rtı ıç ır ümit besliy .... .. u 5 -......,.n u ı af;: arrn ona nı o mıyan 6 er O§U rın ı e erj oyna. u itibarla, her okuyucumuz ıster. ı oınnles ~alcası. iki kutıı nohut k 
•"'ktö··r .._~·ai!rrsm ... ra'""en ne-~ ıJu<rnna 1°htı·mal ,·cr-'i]"r. ı> d~ kayıtlı he h i bl t h tt · ın ı bil t " k r.ek ·uv\·etiıniz kıılm:ımJştı. Mendi ~ .,. .. . ::-< •• ..... .,._ ,,_ .,- uı , mr. rogram "' r rı.ng r !'!,... ee, o a a ıç siparj,ş ed: en e ue. ·onservesi. bir kutu d:ı erik koın· . 

liytli. hatlft ·soyunurken oynad.ıjt , ,, ,.,,. .. " '"' ı sonradan koııulara işt'rak ettirilmeı:sg &aplarını tetklk etmekte serbesttir. postu~u konservesi vardı. lerın:ıizlc i~::ıre!lere tekrar başladı 
cıpern.!ardan şarkılar mınldanı. ve ııılı.:ıyct ı.ıöriildiiifümüıü anladık 
~~~ UyuJ~~ya~nda~ ko~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o dakikada sc~nçtcn ökce~m 
ııık k·-mı madam Despl"eye a0··1ı' KmALtÇE ROZETA K.lMDIR? sandım. Bizi gören gemi bir sahi _..., ,, ,.. _ taliplerden hlcblrlnl kendi~ .. koca ola_ 
derdi ,.e f\-Ofnula kf'ndi~ine teklif Gtircist,an ordusu mah,·olduktan son rak ııeçı-mlyor. ın•ıharazn ııeınisiydi. ıG.,mide evvel 
ctmi!'I olc]um• iNı· Antinfrin kise. ra, llkbahan bekllycn (Akku!') hrrglin şişen ellerimizi ve ayııklarımııı l _ ,.._ ,. • ., - Neden? HenUz e\lenmp çağrnd'1 
•ini ktctli. Kadm uykusundan ııv avlamak, koıular yapmakl" ,-akit değil mj yoksa? ela' ı~e uğr:ışlı ar. ;'İ'ihayet Kanaclay 
ka.lkn,....ı., mutfa],tn hı.ifenin bir geçiriyordu. çıktık . . ._ ... - HaYTI'. Kendisi ylrm! he: ya,ıu 
:..rizün::fe bulunan ka~.ekrı' "rkardı, Hacer hAJta (Akkrıs)un kendl5inl .. d Fnk:ıl ~imılilik Montreal h:ııtahıı .. ., . ..a ır. '!om evlenml'\ çAğtr:da. 
\e \'P. rd:, sevip acvmedııı·ı hakkmıla bir kanaat 0 nr;;indc.-ı vazlfome bıışbınııdım. A• ,.; - hald~ ne beldhor ~ 

• .\ktör bu ki..seleri derhal yut" "e nklr aahlbl olamamıttt. _ Bir kahraman.. ~ uklarıın tnırınıncn iyileşmiş ddllıli 
mal, fikr.~n<le değildi, onun için Böylece günler, haftnla!' gPçlyordu. - Ermenlııtan ordrııın komutanı Rıışka hlr i5 bulmak ihllyacındayun. 
lıeklooi, takat !mbahrn clo"rctun·· de nkbabarı~-akla,ı•'ordu. YAZAN: ISKE.NDE.R F. SERTELLi ı Ve cileınin, lsvicrede Bern Kant"· ,, ( van)ı nedP.n koca olaralf "eçmJyor? 
hcni:z 00.~:ı.ğrısı g-~ıneıniı; oldo~ Güne, •ık •ık ormanın arasından 30 Taıırut;. glildU: nunda lrnlunan iki halamın, Zürihte 
kin ~d Antipirin ka.,rsini üst u... kızıl ve ılık çebreeını gösterm<'l{c ha, • - - tvan dünyanın en '<c.rkak ada. ki hemşiremin bu maceramı ~rer.• 
le yuttu. Derhal derin bir uyku· Jamışh. - Erroenlst:m kraliçesi n.ozetadan.. - Sen Roı.etayı yakıncbıı gördün mıdır? nıesini istiyorum. 
~·n d:ıldı. • - Çok mu güzel? mü f • - Ne dedin, korknk mı'! ----......:... __ ,;_ ______ _., 

Snbah 1~,\in yedide uyanan ka· Bir giln (Ak.kut) un ihtiyar '\'e ea - Dün~a güzeli desem yeridir. Tanı Tangut baeınr a&llaclı: _Evet. Bllhasııa mogotıardan çok Usküdar halkevinin dil 
rısr nl;:tdrc rr.hat u~-:.J·ııp uyomn. dık okçnlarrndan biri ona .f:nneolstan_ 8lUla lllJrk t:_ir meyva. - Evet. Bir &'lln el tahtlU'&v&nı üze. korkar. b 
ılri>-ı, nı sorrlu. da bah di •ordu n t T" -'-tı -• -"' lnd ı rd ayramı protvamı n· n ıe l . - ,oze a . .ı;..ı.-..,. l'lmuır .. dC"'~ll mi? r e Çartıdan geç yo u. (Gl\zel Ro. - o halde nedl'n komutan ;\'apnmt-

- .&P.<;Im geçti. 'Falmt ~ce bir'' tlıti)·ar Tangut birkaç .hne Erme • -E\·ct. Ful.at, Flzücıı çok ltÖtkar, zııta> yı yakındatı gördüm., w:ıınC1.1 lar? Ba,ka bir cetnır askt>r yok mıı? Cııküdar balkevlnden: 
t:tlmn Jdi.büslerle kar5ııa,tım ve nlstane gidip gelmi;(i. Tnn;ııt o giln - Nerden blllyorsun b--nden l<ork. boylu, ~hin boJullı, kara göslü bir - Var ama, tvan eıııkl kral CorC'i, 26 eymı cumartesi, naat ıe dıa :Dil 
-i'nn=>ılmry:ıcl\k lıa.dar ı;ok terle. (Akkut)ıı. dedi ki: tuğunu?.. kııı:dr. YUzUne bakarken &'Özlerim cü . nln enittcaldlr. Bu sebeble o.nu bn bayramını evimiz aşağıdaki ~ 
tliın. - GllnUn blrindA J;'f'TIÇ \e guzel - Ren gcçPn yıl Eri\'ana glttlı'ti.c: 1 ıneı,e bakmı Kibl kamaıtı. Eter senç mevkldeiı atamıyorlar. la kutlayacaktır: 

n·rkaç clıı.kikn o;onra ınidr.sa·· bir kraliçe ile evlenme!< ıst.emez mı • zanıan, anası kraliçe- (Tamara) ~·eni 'olııaydım, ona ,,•urulurdum. _ şu baldo ErmenlsUL.ı tahtını de ı - lstikHl.l mar§ı, 
ııin bulandığınılan <~diret ettj \C'. ıln, yejtlttm? cilmlıııtll. O &aman Itozeta: "Anneci. - Her genç onu seviyor demek?! vlrmek g'ilç bir ı, olmıyacak. 2 - Dil devrlınl.nlıı manut '(Yunu!I 
ndo bfr kahve kmek is~edi. - Hoşuma giderse, evlenirim. Fa. itim, crl<ek kardeıılm (1) d9 öldü. Ben - Se\·iyor deml!'k de IAf mı? Erme. Kfıznn Köırtl 

(Devaım ,·ar) 
~ktör kıılweyi fı;tiktt>n ~onra kat, benim soyumdan olmı~·an bir l<a. )·alnız kaldım, Yurdumuzun etrafmct.. ni,.tanıta (gllzel Rozeta) y: ııevmlyP.n -------- 3 - Halk edebiyatından ~ 

fineAıu alan lwnsı bir lahza ko. dına hiçbir 7.aman güvenE"mem. Bütün bir Karaim~ doın,ıyor. En büyUk l<or- l'rkek )'Olı:tor. Her deU1'an.1ı onun vur_ (1) kırallçe Tam&ra.dan sonra, Er- (Kenan Sanel) 

ŞİDDETLİ BİR BA~AGRf5!1! 

C'ttıııını yıılnız bırakarak dışan !}lk" ömrlim ilzüntll içinde g~r. kum odur. Bu yaman akıncı günün gunudur. menlsta.n tahtına oğlu Corcu Laşaıı 4 - ös tUrkçe edebl~azılnıı,'OJmS. 
mıştr. Fakat tekrar ge1di~2 ''akit Tangut bll'denblre eusmu~ftl. birinde Jıırdumu7.!l. sa.ldınrsa, benı ve - Rozeta evli detfI mi~ geçml.§ti, Corç kısa bir zaman 80nra ması (Hıılkevi/gençlerj) tara.fmdan 
kt)Casmr garfp bir h!ılclP. buldu; (Akim~) 10rdu: yurdumu ldm koruyacak?,, diyerek - Bayır. Henüz evlenmedl. Kendi· ö!dU, yerilıı kız karde§i (gu.I Rose. 5 - Temsil •(Kata Tamircimp: Bal· 
\l·~'{ir 111tlt~cliJ,.· .. n I•:ı'larım l:a. - Ktmden lıdııedly°""'1Jtf ana!luım mezarında ağlam1t.. •inin binlerce talibi var. Fakat e bu ta) aldı. -Kogol tarihi_ tacıoğlunun. 

u ı:.hrmc c~·nnhyor, k1'·!"an')"ordu. ------.-..--mı __________ niıı _____________ .. _______ 1111!!~-------------------ı Herkes gelebiılir, 



HA. B ER -Aktam Po1ta11 

G~~B?.l~) IHaber'in bulmacası 
. @ t 2 .) 4 !ı " 7 8 'I to h 

parça, arapça (sa) 9 - Bir l<U!> 

kıu.hnınrn lsml, lmdıt btiyenln 
feryadı, ıo - Ab1ı, uzwı zaman a•; 
durıruıkbt, ıı - Fransızca lluıyır) 
bir emir, bir ~n vasıl•ı. 

Nafıa Vekaletinden: 

lzmitte parlayan :ı-t-t-+--1 Yııltorıdan Oftl~ı: ... 

Jı:kmltmc.7e konulan if: 
ı - ~u ifleri aekizincl fUbe müdUrlllgU bölgesi lçtnde bulunaa ça 

b& b&takUltlan ıalah itlennden Kirazlık _ TW'i'JtlU d...aert · 
takl .klan l..urutuımuı ve derelerin ıalahı iflerj • 

yeni teşe.kkül 
KAğıtspor kulObUnUn 942 f aaliyel 
yılı buyuk muvaffakiyetıerle doldu 

t-rt, (HUSllll) - Sponın 1 kara aporian aaJWiımda d& mo
tr.ıa_btelif lftnıtarmda ibraz ettik- \•affüryetltt kayc}ettlmtıltlerdir. 
ltrı pa.rlak m.ıJvaffakıyetlerı hep Ziyafet sofrasından kalkarken 
l r 8.1'3.da tes'it etmek nzere g~n r:azarlanm, bu aofranm bfr b&§Jft~ 
J ll'lfenbe ak:amz K!.ğıt Spor klübü 1 dan öbi.lr batına kadRr mraJaamıı 
~llllaplan 1emııoz ıanayli mü. bukınsn \lmpeaaria •1onm duvar
uıa~ainin kentin Balonunda top- Iannı bili~ ibo.sa kaplayan bi:: 1
• IUJuşlardrr. sürü bir'ncilik ve ikinc!lik lıay. 

ı - Betelenen (mlrekkeop keli
me), 2 - Temiz, yıkenılan yer, 
3 - Hfnt hfiklmdarlan, bir hayv .. 
nın isminin tersi, 4 - Bir emir, 
lltlfeCi. 5 - ''Sahip" in tersi, ka-

"'*· 6 - Uzak, yazılı ses, 7 -
• F~, bir mabut, bir sayı, 8 -.. ·.li· neft tahıs, Avrupadıı bir deniz, 

•. t - Kadıköy Ciftl'ın
r -~bir J'mlif, ıo - Tll" 

Soldan •ala: tuftnraa, iskainbilde bir cin., 11 -

1 - Dekar (nıfır~kep kelime), Açıklık yer, vakit. 
2 --z.n.n uman. bir ba)'Tan, .Dünka &ulmacammn 1ıant: 
3 - DüyOk bir J.ap, k:ılın ve kııha 1 - Yalıınatan, S, 2 - El•ffeoen, 
dokuıınıuş kumaşlar, 4 - Crreyıın Se, 3 ·- Sen, Z, Muh•l, 4 - İta, 
eden. eski Rus silvarisi. l:i - Mü."lü. Üede. 5 - Lo, Ehily Kıız, 6 - m~ 
manlar1n bir ibadeti, 8 - Vuıl o- pn .'Nice, 7 - Valılt, Kmner, 8 -
lan, eski saç boyası, 7 - Salala Analar, M, 9 - L, Demir, Dir, 
cinsinden bir teY• 8 - Bir spor, 10 - At, Zekice, ıı- Rıh, Çekilea, 
____ ...;.... _____________________ __ 

rahmin edilen kqlf bedeli fiyat vahidi eBaBt U7.erlnden (l,7N.W> 
'({fl) kul'UftW'. 

2 - Ekalll.me 18.10.9'2 tarihine raaUayan cuma gtınü aat (115) te 
karadı\ 'IU itim rotautı blJJaaı içinde topla.nan au eludltme kOm1.,-.u 
aı.:ıoa kaprJı sarf uauı.ue yapılacaktır. 

3 - 1•tek11!er ekaıiltme prtııameal, mukavele projeal, lıaymdlrllk 
ıenei oartnamesl, umumt au itleri fennt prtnameal lle huauet ve feınnl 
n:wı~ler! v,. projeleri (50) lira (00) .kurut kafJllığmda .u lflert re 
a.Jabiıirler • 

' - Eklllt.meye girebümek fıoln iat:ekllleriD (6'U18) lira (•> 
luiı: mu'>-skkat t.mlnat Wl'meaf ve eklrlltmentn JW.Pll&CllCl stlndea 
Uç illn en~l bir dilekçe ne Nafia VekAleUne mUracaat ederek mile 
ım;ı l>lımak ~ vealka •luuııan ve. bu ....ıkayı ı~ert. ~. 

Bu mUd<'et lÇlnde veelk& ıatetinde bll&uanuyaııtar dmlitımeY• _._ .. 
5 - tateklDertD tıül&f :mektuplarmı iJdDc1 ma4declıt yadı A8*n 

™l &ı~e kadar • Jtlel1 reıautmıa m '1 w ~ wrmelmt 
zımdır. ?ost;ııöa oiaD pcikmeler kabul edBmes,, (lOIH!alll) 

lmınbal Jandarma Salınalma Komiqonm,,J.,., 

Biftr Sporcu olan mlloetmeıe rdclanna takıldı. Kazanılan ve 
ln\inUrii BP..y Adnan Berkay ve artı'k sa.vtlmakla bi~even muvaf· 
~~Jııimiz ha.l.Jcevi spor başkanı fakryet!~rin adc~i canı; bi.rer tan. 
Saadettin Yalımdan bqka iabri- l\&.li olan bu bayraklal' ve kup:ı· 
·~ ileori gel~nleriyle bi~ lfÇi. tarla iftihar duydukları Klfıt 
!1~ hazır bulunduğu bu ziyafette Sporluların gözlerinden ok1111u-
~ılı1Lb nutukl:ı.r irad edilerek yordu. r 
l\lflt Spor kH1.b6ııftn 19'12 senesi ) 
fıı&liyetf mıldanda imbat ve'riJmi§ 
Ve toıiantı pek samimf bir hava 
içerisinde~ vakte kam levam 

Beni oku \ 
:Kaywerll (Aplkotıu> namlı 'l'tlrk mmldumr Wellı ...... ~u 

adald yapdltt ter1dbtnclelı:ı 1-baratl n 90fü llaft clepo-....aq 11111. 

balam etl'~ lauebl;rle emaalab 1ı1r pl9dlr. J1917en1e ara7J1UZ. 

Klktart, cinai ve her birinin amhalAj teldllerlle '7ft arn·~ 
nan:e11}1ıl.2e tııfallen yasılı (13) lcalem. IAç- n .ıaM me' LK IAO.tU 
g'.inU saat l:i te latanbul Taktılmde JanckTma .tın -. JcCll*.pııİlllll~ 
kap&lı urf ebtıtmealle ahnaoütır. 73 ka1embı maJwmmen tıiiiar..{ 
.Jııa (70J 1'.uru, oJup muY&kk&t ~tı da (lrO) ıtn (158.) .k:aıaıtaz. 

kalem,lnd~n uokaan olmamak Uzere '18 k.alem DAç w ~ a.Tif. 
llıt.tklllen! ihalffl calsdir. Fiyatıarm ber :taııem için .,.-erllmell 

ttnıiftir. 
Ga!at3al'ay ~nda birçok 
l.~ ve lldncillll hz&Jı&n. 
koeaeıı bölgesi kürek eampiyonu 
alchatan sonra da 'l'ek!rda. 
~da en önemli ldilplcrin i~tira. 
·~J'te icra edilen Marmara kilrek 
l°lrltlıarmda ikinciliği ibraz eı
IQelt suretiyle KA.ğıı ~poııı ufcr. 
!,~ zafere ulqtıran çelik iradeli 
4 111"& leçilerini ve KAğıt Spor klü· 
ııınun faal ~Jerini hararetle 
tebrik etmek bi.r vui[eclir. 
lı 4a ~nda bltUn memlekette 

tlldiJerinden bab9ettirmefe mu. 
~~ olsn Klğıt Spor diğer 
--.ara. da ~lanna im 
~nniller n daha timdidcn gay
~~tleriınin eeuw-ııesinl görmeğc 
.... ,ıamışlanbr. 

illa cı8mleden oı.- gu ,m 
't~ Biaiklet •tk'at biriuriUIL 
11i ... lldnı Boc!laf, 'b61ıe at11 mft
:!.~la.n birinciliğini ve itincL 
~ Cemal Yat111 ile l'etbi Akça, 
-wnbalı!a yapdan 800 metre llllr 
at Jrıota.ı ildııcillifni Kemal At.il. 
!..... b.,nmplr aaretiyle •Iüplerlne 

1 .... 
~ 

l 

1 

(Ga:r.eıelllbbı flll'tllel uytu .... 
ba§hk )anrndakf tarllt ~ ek 

u,.eıı a"ÖDdfrW'k ..,_ıa~ 
u..t malll)'ea _,. obm)81i .oçıa l 
iblan tıılll'UJS OefrofanU.) 

Evlenme telJilleri: 
• Boy 1.75, lrDC' TC. Jat 2G llJat> 

açu, elA g&ııU, Hrilebllecelr bir ttptf 
85 llra maqlı, devlet memura bir lıa), 
lG ııt. fO yqlarmda. Jr.endislne ..-.t 
bir il temin edecek derecede Ullllfll 
gbelce bir bayanla ev1enıM• I* 
mektedlr. İç gt1Te7'a de dretllr 
(N.K. 159) N11U1111e mttracaat. 
ıf ve ~ anyonlar: 

.. ıı:rstncan fel&ke~ bir ar 
koca, berbabel bir a~ lr8pt' 
cılılmJ yapmalı: t.temekt~ler. ~ 
mwıdar vul)'9tt.e old1l1uarmcl&D .. 
.......... !idHFF twr Jfr 

KDQDpe•• Lebleblcl eolrafmda ~ 
_... wte Kadrlw CIOlmıenıt 

mGraout - &. 

Aldannıs: ............. ,.... ..... 
~--- ... 
mektuplan ldareha.aem?&deo (puaı 

Telefon: ,... l'lUI) 

1 - ııo~ueaenln Hl ma'IJ yılı illtl)'acı otan (17t900) adet IOG ~ 
~t •lı:m•lı: 1le 8000 Jsikı ~ RdaJ81ı 'kapaJJ arı mam. •luı 
alınacaktır. 

t - Ekmettn muhamme:ı llyatı adet (18) kunt tutm't (1110&)-.. Uk te. 
ndnatı i2182) Ura (&O) kU1'Uf, lllBdlftlmıt aclqat 1dloealnln mubaaı
men fJ.Yatı <'> Ura bedeli (82900) Te ilk teml.netı da (HOO) llrecbr. 

3 - Ekafltmul e.ıo.942 ll&1J g11ae aaı 11 te B'Mtemcmu Jılaa1"lf Knd11rltL 
A'Unde toplanacak komtqorı &ltlnde yapılacaktır. Ş&rtn&melerl hergGn 
Kastamonu Jlaar1f KlldtldGlll .,. ~1'6)' Dwtttbll mtldtlr!GIODde 
garOJebWr. 

4 - 2490 B")'llı kammun 2 lncl ""9 1 Gnc9 madc1elertadeltt eTafı bala fatek. 
ltlforin ..,... kanümm u lllCl 11111d11 dme itin llUldaDacak tıMJlf .mek. 

tvplva:ıı u.ae ~ 1* -ı ""' ....... ...... olaaaa.n 
tlAa oıuar. (loaal) 

73 l..'atemd·~ nok.sarılle talebi mutanmmm mekt;up ....... ~ t 
.Jif oıwııın .kalemlerin prtnamedekl muhammen flyatla.nna,c6re ~' 
buçuk nl.ııbetinde teminat "-ertıecekUr. SalT tafafl&t ~ 
o:ap prtııame herJrQn ~ para.m aı...tımr. ı.tıalrinlfıa" 
.Uf)ıM Vüt!n6!ıa bir Mat .neliM Jraclar 2480 ~ ............ ~ 
e&beden v..uuı .,. temb\at :mekt,up ~ makbmılu'lllfl mabtftl'-.-"",. 
teklif lllt'ktiıı>lanm kom~ wnnelerl. ~ 

DfotterdarJlk ;biııuı ara oepMeln 1#11 .l.b&ta •••• ,.. "8$ab 
1t«pa11 .aıot auuıe eıaıııtme,.. koumu4t:ur . 

ımwltme G.10.942 pazartem ctlnll mt 16- tıa ltt:;ndıwt* 1 2 ' 
ft .ICmlü KlldllrlOIUnde mOtıeııekkll k~ ya.pdlı llıbr. llllllf 
(21071.ft) ltra muva~ tnatuts (ll90> nr. ('N) ......... 

Jl'lmkaa nnJa lfilll DnlAJc mUllrlQbde ı&•ı1-. 
- .. bir t.aatlhtttı. o( llOOO) ltralık lııa "9 bemer' " ~ dıatr 
relerbıcftl •lmlf olduld8rr ~ latlnadell ı.tan'lılal Tta.Jıtma 

lan llulfJ ._... ........ ....,.1 (Ka,nalı) (Ltle U) (il.iL '81 caaUa fha.Je gt\Jatmdeın (tatn cGnJert bu?o) Do IUn nTll lllmmlt 
llılldıu "..- ı, ._ -- ... =- (lılarm&ra) (Osba1*) (P.T.) (P.A.) ve M2 yılma alt tlcant odıut we'heDe :amvakkat te'"'Mb ı rtt • 
lan. -(1. R.U.) (&.8. lrlml'll&ll) (8.A.,B.) 2490 •yılı kanunun tarifatı datreetnde hazlrtımlDIJ kapell • 
(A.E.No.lJ) (.A.G.) (B.T, 415) (Bulml (l!lemiml) (il Y. 18) (V'lodml) art dermıunda teklif mektuplarını ihale glntl -.at H e kad9' .... " 

mu) (i'.N.8.) (i'.D.K.) (K•a1etım 8) _:_.:.:<Y~·-=.B&l:-=.:.-W..:....:> ______ ~---~-·~--11-ıa_k_bı_ıa:ı._m_ı.u_k_abi""'Un_cı. __ tındt __ •_tmeıarl. ___ .c(_~ _______ -ı 

-
-

i .... 
-: 
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-6- HA BER-AJttamPoataaı 

aza.. lıliktarı 

ıf>OO kilo 
1500 kilo 

400 kilo 

Pazarlı:ğuı 

GUnU &&&ti 
29.9.942 SalJ UO 
211.9,942 Satı 9.30 
29.9.942 Salı 10.liO 

J•l.t tin '• )ıız:ık.. 
Jıpl&tln "gışlık,. 

Glı.sero fo1>rııt 
ı - Yııkarda ciM •e m11ttan yawı malzeme pazar'.ıkla aatm alma. 

caktır. 
2 - Pazarlık bizala:ında yazılı gUn ve saatlerde K&betqf.a levaz:ııt 

~ubeetııdek! n:crkez alım kombyonunda yapılacaktır. 
s - JclA.tın ve Gliaero fosfata alt pr:nameler berglln 6ğleiien .onra 

ıı :J~D geçen :ubede görWeblllr. 
4 _ tısttklllerln pazarlık lçln tayln olunan gün ve saatlerde teklif edG-

Ct!kler. f:Sat üzerinden yUzde 15 güvenme paraslıe birlikte mezkilt komta. 
yona mUraraatıan UAn olunur. (9937) 

Oertl~ Fabrikaları Deni Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 
ı - Fal·ri,kalarımız malzeme ambarı lçin 81S.HO Ura lkretıt bir be' 

ambarcı a!WAeaktsr. 
t - laıeklllerln bu !§h!rde çall§mJ§ olduğu.na dair v,aikalarile blrlikte 

Gölcük deniz fabrikalan genel müdUrlUğtlne müracaatları. (9%6) 

. 
btanbul Jandarma Sallnalma Komisyonundan: 

Mlktan 
kilo OIUI 
18N.6'7 Monta ÇlVl,ll 

60U.836 K&b&ra çlvWI 
1194.257 ökge perçlıı çivi.il 
4~,903 Takviye çiY-Ai 

21•,032 Nalça çi~ 

113M.IJ715 Yeldbl 
3'102 Çift nü;a 

tmaı ıtyatt 

Kurot ~ 
93 10 
61 33 
Ol 60 
63 39 
80 as 

... LlıO 

111< teminata 
Ura J<.u. 

4.l5e 16 
us 7T 

ırrı 8S 

Miktarı, cl.nai,.. imaliyelertne ait :muheımmen fl:ratıan l\e Uk teımtnat. 
lan JUkard:ı yazılı be, kalem ırundura çlviaılle kundura~ 1malf tea. 
beden demiri J . e§J& anb&rmdaD Teıil.mek f&l'lile 3.10.IKJ c:umartMi u.t 
ıı de lıtaııbu! J. Sa. AI. komi9yoııumuzda kapalı u.rf eUilt.meeile ihale 
~dileoektir. Altı kalemin bir Utekllye ihalelli caıs oldutu gibi bet kalem 
~vinbı bir ve nalçalarm da aynca bir iatekljye l..Ule9t cal.&cllr. NQmuneler 
her gün ko~numuzda görttıOr. Şartname pa.ruız komiayonummıdan 
verillr. tsteklDerin kanunen ibrazı iea.beden wnka Te teminat mektup "· 
ya ınakba.z!&rm= muhtevi kapalı zarf Mıkllf mektuplarmı iha1• nktmden 
blr -.at enrline t.adar komilııyonumUM. vermeleri (10104.) 

Karar Hulôaaııdw. 
lhUkAr 42/2i& 
Kilıt kt1runma kanununa mllMiefetterı Beyoflu Aanl&lmleecit 69 nu. 

mua.c.la. mezcclllklt' meHUt Rız.e. otlu lıl.ebmet ÖSkul haklı:md& t.tanbol 
ik•nd milli korunma m&iıkemeaılnde cereyan eden muh&lremeııt neti<*lind~ 
~ ılm a&bit Olduğundan lıülll korunm& UmmunUD 3~2, &9/3, 63 
madtleleri muclbioe bet lira para cezaaı Wemeeine ft yd g11Jı mtld<Wüe 
de dUkkAnuı:n k:apatrlmaaı:n& ve hllkUm katlleftl#ilMM tıcreli auçlu,a att 
olmak l\zr.n: karar b1llUumm Haber gueteainde ne,redilmeıline f.6.H2 
tarihinde ltarar verildi. (10300) 

1; 
s .... 
= 

Saç bakımı gibelliğ>'n CD 

birinci prttd.ır. 

PETROL NllAll 
Rer ecza.nede sauıır. 

ti Dr. ıbrahim Denker ~ 

I= ::;·:.. ........ ~~ =ı 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 

Nevralji, Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 
BeJolfo • Afılcamll. a.ıaaapı. 1 

JCABINDA GUNDE3KAŞE ALJNABILIR 
cllıddell ÇlplD ...... e ..aııM Ne. il 
reıeton: d&I&. ı ı 

~------------------------------------------:------------------------------------------~ 
Nafia Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan lf: 
1. - Su ıııerı ~ ıabe .mtıdUrlutU böıge.l içlnde IC&yserlde SU ba_ 

taklıtmm kurutuJmuı BanmAldı •uyu,.. t ... btiDID iıdabı iflerl. 
Tabmio edilen kept bedeli ttyat 1'Mldi 1bıerlnden "709. '70,. lira ••M,. 

kunııtur. 

3. - ıabllt.me 30/9/HJ t,arlJdlı• rut.1&7Ul .l&1ı gbtl a&t llS de Anlw
rad& Su t§lerı reuuti blauı tpdıe toplaDa 8u eluiltme komt.yonu odutn. 
da kapalı zart uauljle yapılacaktir. 

S. - tsteklller ekai!tme prtname.ı, muk&Tele projeat, 1-ytndır!ık ''~•. 
rt gneı p.rtıı ....... umumi .. 11111'1 ftml prtllameıi Ue hUWd ve teDDI 
tartnameı.rt n proje!erj ,.31,. Ui'a "'1,. 1nlrut karphtmd& lu lflert nbll .. 
fiDdea alablllrlfl'. 

4. - Ebntm.1• prebUmek tem t.steJrlbtrla 12.118 lira IO kurufl1* 1m1. 

T&kkat ttminat nllll.-( 'le elalltJD8D)a y&pslac&tı ıtınden eD U ~ Jilll 3Y-. 
Tel bir dilekçe ;:~ Nalla Vek&ıetıne mtlracut ederek bu ye mabaua olmak 
beNı vesika almal&n ft bil ~11 ~ı.rt ıartm. 

Bu mtı~t Jçtnde ~ ~ buluamıa)'Ul&r eutı~ye ıtnm". 

1. - t-te&mlırta t.ekltf mektuplanıu ildlıd maddede yasılı ... ttft 
btr ıaat önceaine kader Su l§lert reı.uttne makbua lcarfllllmcla "rm~er! 
llzimdır. 

Poetada olan seotkmeler k&bat edllmu. "'HH.. ...,848,, 

tttanbul Jandarma •tmalma komiayonundan: 

TaüllUt mura!ı olarak J'&PIUDUI icap eden u.mlarile btr metrellıu 

416 kUT'U§ 6f aantım 6 de.tmtllm tl,at tahmin edDen 42000 metre klfltlı 

elbUe kumııfl ı9.9.M2 sı&&t 1~ te lat,anbul Takatm J. Satmalma kom:,_ 
yonumuaca l:apalı S&rf •Uiltmeaik almac&ktır. Kuftkkat teminat 112'11 
Ura. 46 kımtttur. NtımUDMt herıtın koml9JOftummda görQIQr. Ş.rtnamut 
1001 kurut be.del karfıJ.ılmd& atmır. latüıUertn 1'Mlka w teminat maır. 
buz wya mektuplaruu mullteyt kapalı ttkllt mektup!anm eklllltme stln "" 
saat.il'den bir eaat eneHfte kadar komtayNumusa "rmelıert. (9137) 

-
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Resmi dairelerin 
nazarı ·dikkatine: 

&nwkıe Jmftllt .. llaaHt Oeml7etl u. lıtrlBrte llMMet 
.... (Beaml tl&n1ar T. L. Ş.) ~ ....... stmdt .... 
llmmaktadlr. Bandaa eoara psıetembde 1M11redl1ecıek 

8Mm1 tı&nlar 16.9.tU taı1Jılncle 7ealclea ıqekkW eda. 
nık tte bqlıyaa 

Tlrk Buıa Blrllll Resmi Ublar 
BollellUI ŞlrlleU 

Carafnulaa idare edilecektir. 

Guef,emfm lıandaa enel DAn 11etrfne ~ .._ 
ıtrkec n tetekkfillerle hiçbir al&kaaı k&lmadltnıdan '"1a. 

Ga blfJle llAalanluui &7Jll ılat ft ~ .... IHNe 

btaa.Wda 

Ankara eaJJeıinJe Kaya Hanında Tirit 
Bturn Birliği Rami ilanlar Kollektil Şirketi 

merkealae 7ollamanmı ft bedellerfnt ele &flit adreM IGll. 
deı'DM!nlz.l rloa edertz. 

M.M.V. Derri% Miutetarlığına Bir Yük•ek Mühentli• 
Alınacak 

Denir fen ve tmallt !JUl:ıeaine bir yUkaek mühendis altnacak ,.. sel 
ayılı kanun hUktımlerlne göre 300 liraya kadar tlcret verl!ee.lı:ttr. Talt1 
lerı.n Denjz mUııtqarııpa mUracaatıan. (10219.8182) 
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