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Fransada 
70 rehine daha idam edild· 

Beyrut: 25, (A.A.) - Alnu.n 
mnkamlar:ı Fronsanın BordeaU>: 
~chrinde 70 tutıı.ğı da..'lıa ku1"§1•ıuı 
dizmiş) eniir. 

'l'EL1':FON: YAZI lŞLERt: 288'1% lDAltE: 24870 ıtc ~'E: 11 

·Mü lb lb 0 ş rE: F 'JAlr1ıanl 
do -umlarıaıD k~ 1ar_ı--0---~~ 1 

r f-r 
or 

ı dönlmldlr· 4 bin metrelik dağlar aşıldı. Rusbar 
Grozni mıntakasında gerilediler Bugün, Büyük Milli Şefimiz Reisicümhur lımet lnö. 

nüniin 58 ine: doğum yıldönümüne müsadil bulunmallw 
tadır. Reiıicümhurumuz ismet lnönü, 25 eylül 1884 tari 

•hinde lzmirdc doğmuslardır 
Gene yaşındanberi bütün hayatını memleket hizme 

tine vakletmis ve bugün de en büyük kuvvet kaynağımız. 
milli. birliğimizin yüce timsali halinde memleketimizi kan 
ve ateş cemberi ortasında dimdik ayakta tutmak kudret. 
ve mucizuini göstermiı olan aziz Milli Şefimizi candan 
kutlular, kendisine daima başımızda geçecek uzun ve 
saadetli yıllar dileriz. 

Londra radyom da ba aabahki neşriyatında Cüm. 
hurresimizin doğum yıl dönümlerini hararetli bir lisanla 
kutlamıs. uzun ömürler temennisi ile Milli Selimizi tebrih 
etmi§lir. 

Memurlara tercihan 
kömür verilecek 

j 

Kömürden tasarruf için vapur, tren ve tram-
ay m 22,3 a ka ar ·ş etilme i düşü ülüy 

• 
ın 

H··komet· 

ihtiyacı olmadığı halde kok komuru 
ahp başkasına satan 60 kişi 

mahkemeye verildi 

p 
lara 
old • 

' STALiNGRATT 
Göğüs göğüse 
çarpışmalar 
devamediyor 
Moskovaya 

göre 
Almanlar gtlade 
bir tOmea zayiat 

veriyorlar 
Vi.'i: 25, (A.A.) - Almanla. 

nn Kafkasyada Terek nehri Uze. 
rind~ bulunan Priblşkaya ~ebrini 
zaptetınel<'ri, kendilerine Vlacli. 
lrnfka.ıs yo1unu açmaktadır. Alman 
larm önlerinde bu istikamette nr. 
tık mllhim bir mani kalID.2.mf!}tır. 

Stahngre.d eehri içinde sokak 
muharebeleri şiddet'k: devam et. 
mek~clir. Şeiırin şima.linde, Rus. 
lamı yapt!klar.ı blltün hUcumlar 
püsktirtillmlit;tür. Alman tayyare. 
leri Sa.ratof ~r.ini şiddetle bom 
halam.t§la.rdtr. 

LO~DRA1'"1N VERDtGt 
MAL~T 

Ruslarla ayrı b·ır Ankaradan blldirildiğ\ne gö~ 1ktı-
ut vekAleti latanbulda bwunan dev. 

1 h 
..., let memur!&rile devlet mUesaeaelerl su yapacagı 'fe teoekkUlletj memurlarma tercihan 

kömür vermek için bazı kararlar al. 

ğı yllzünden ihtiyacın ka~ılana. Londra: 25, (A.A.) - Stalin. 
mamam mC"Selesini iktisad vekili grad :nuh!l.rebcsinck> Mareıııı\l Ti. 
Sırrı D3.y geçenlerde ~rinıiz<lc motenko, bir taraftan Alman sol 
ynkmd:ın tetkik etmi~, bunun se- ccnah.."JU taeyika devam ederken 
lx-plerile hal çarelerini a.raftır. §ehrin mUdafileri de tahribcdi'k:n 
mıştı. mahallelenn enkazı arasından Al 

Pasif. 
• 
1 

Buna mukabil Pearl ~arbour' an 
beri 55 Amerikan gen1~si battı 

veya . hasara uğradı 

n 

V8.§lııgton, %5 (A.A.) - Jarvts 1 larındakl hareketin ba.gmdanberi b& 
muhribi Jle LHtle isimli kUçtlk yar • 1 tan veya hasara uğnyan her C1DJI 

dımcı tnoıtm ba.tmaın Salomon ada. Amerikan gcmilcrjnln sayısını sekize 
çıkarmıştır. Buna muko.bll en az 2l 
Japon gemisi batm~ veya hasara ug-. 
ramıştır. Perl Harburd:ınberl bUtU:ı 

r·ıvayetler·ını· '.llltııtır. Bu~ ıçtn bir talimatname ha... 
~lıuunaktadır. Bu talimatnamede 

k 
• • hangi memurlara tercihan ve ne au • te zıp ettı retıe kömür verileceği. 'Je memur. 

Öğrendiğimize göre. bugUn ~b. . j"lla.Dl:ırın me-rkeze taarruzl:ı.nnx a. , 
rimiT.ıde yetecek kadar kok kömU. kiın blrelnn!l.ğa çalIŞiyorlar. 

Sabit gelirlilerin 
geçim darhğı 

harp sahalarında batan ve hasara uğ 
rıyan her nevld'!ll Amerikan ge.ın.lsl -
nin sayı~ 55 olup buna mukabil ~77 
Jııpon gemisi batml§ ve hasalll!l u#'ra. 
ml§tır. 

larm iatihko.kları teııbit edilmektedir. 
HeJ in.ki: 25, (A.A.) _ Fin ı Ankaradaki devlet memurları ile 

18.nda'nm Sovyetler Birliğı1e ayrı tımme hizmeti gören müesse.!eler ve 
bir sulh yapmak i'Stediğine dair de.,let teoekkUllerl memurlarına da 
Birlcsfk Anıerıka.'cla, tngi'IUıre'de taksitle kömür vermek için hazırlık. 
ve başlm memleketlerde gcten 1 lar yapılml§tır. Teni&t, Ankara me. 
Pazar gUnUndenberi dola~n bli- murlar kooperatifi ile yapılacaktır. 
tiin 'layin.l:ann yalan ve e<Jasc,ı:r. 

1 

öntımUzdekj g11ıılerdc, tatbikata ge. 
olclalronu Fintindıı hü1dimetl ifa. çflmesi beklenmektedir, 

herler Bürosu, dUn &k~am resmen 1 • * "' 
lılldinniı: 'e bu haber1eri yalan· Ha1k.:ı beyannameler dnğrt:rlml§ 
lnmr.ıtrr. olduğu halde mevcut stokun azlı. 

............ -.------------~ · . 

Fatih iaşe teşkilatında 
bir karne yolsuzluğu 
Belediye teftiş heyeti bu kazanın 
iaşe muamelelerini tetkik ediyor 

Belediye tefti§ heyeti, görülen ıu 
zum Uzerjne Fatih kazası Uı;;ıc te~k!. 
ıa.tı ekmek karneleri hesaplıınno. el 
koymuştur. Bu tcşkna.tm muam~ • 
'\"C hesaplan geçen hafta bcledlye iktı. 
sat mUdUrlll~ ınUrakıpları tarafm • 
dan kontrol edilmiş vo evvelce lktısat 
mUdUrlUğUne yapılmı~ olan beyanıa 
muhalif vaziyetlere tcsadl\! edllml.şt~. 
Öğrendl~lmjze göre bu nıtynnda mer. 
keze teslim! icap eden evvelki ayııı. 

rın karnelerine de teııadlif olunmll§ · 
tur. 

.Belediye iktı.sat murakiplerlnln b•J 
kontro!Unden sonra belediye tc!U§ h~. 
:reu riyasetine bir rnporls vaziyet b'I 
dırilmt;ı ve tefti!} beyetı ı;rHrdilğU ıu. 
zum llzerjne i§C el koymuştur. 

Verilen karar mucibince belcdiy . 
ikalBAt mUdUrlUğ'ü murıık.pleri djğc: 
kazaların ıaşe bUrolarını da kontrol 
edecek ve bundan sonra halk blrllk'e 
rinin ekmek ka'('tlan tevziat ve mua ı 
mclA.tı kontrol edilecektir. Bu halk 
blrllklerlnin ilk kontro!U olacaktır. 

Madagaskarın 
merkezi işgal etf I dl 

Vlııt, 2G (A.A.) - Madagaskar a. 
dasınnı merkezi Tanıınarive düşman 

tarafından işgal edllmtıı bulunuy0r. 
Vali Annct zııptedllmcst gilç bir nok. 
taya ~kllml§Ur. Buradan mukavc • 
mete devam edilecektir, 

(Devamı l'J tincttde> (Devamı S üncüde) 

Ankara at yarışları 
Müşterek· bahis siparişi kabulüne 

bu sabahtan itibaren başladık 

Ankıırıt at \arı!jl:ırı blrlnc-i Jınfta koııulnn önümUulekl p&.Ulr \Bpılac:ıktır. 

JW •nilıı:tschetİe ilkbaharda olduğu gibi sonba.bnrda da ko u meraklısı o. 
ı.u;tut·ularıınızııı nıü,terek b:ı.htıılere ltUrıık1nl Anltara busu i rı.ouha!'ebcsUe 

-Barp ekonomisi 
b rosa tedbirler 

ara,tıracak 

.AnJroradan bildirildiğine göre, 
yeni kurul3Jı harp Ekonomisi bU. 
ro~u ay ba'}Dlda faa.liyetc geçecek.. 
tir. BUro, Türkiycnin hnrp son:ası 
ıktisadi pottikn.sı üzerinde de şizn 

(Devamı 8 ilncUde) 

iaşe işleri 
Dahiliye VekAletıae 

Bahriye nazırlığı aözcllsU, gerek 
Jarvisln gerek Ltttle'ln kaptanlarmm 
öldüğünü stiylemi§tir • 

70 kilo patates 
çaldığı için 

61 ya ında bir Macar 
idam edildi 

Buda~te 2:1 (A.A.) - l§ıkları:ı 

s6ndUrUlmU~ olduğu 111rada 70 kilo pn. 
tates ve elbU!e çalan 61 y~mda bir 
l§ÇI divanıharp tarafından idama maa 
k\lm edjlml§tlr. 

d8Vr8~118C8Öl Bu ayın ba§ındanbt>J"İ 
Söyleniyor 132 .k 

Ankarad&D blldirildlğin.?" göre nca m ütt et 1 
ret vek!U doktor Behçet Uz, l:z:mlr b 1 d 
trenile dün Ankaraya dönm~tUr. gemisi atırı 1 

İa§e i§lcrlle halen vilflyet ve beledi. 
yelcrln meşgul olmaları 1'.11seblle lo.~e Vi~i: 25. ( A A.) - Abn:!.D rad • 
i§lerinin idaresinin dahiliye vek~etı- yosuna göre, bu ayın bidayetinden 

, ne bırakılııcağı şayiaları Ankaradıı beri Alman &ilAlılo.ı:ı tam 13.? dUş. 
ı _d_oı_a§_m_a_k_ta_d_ır_. ________ m_a_n_g<>_m:s_._i batmmrşlnrdır. 

Hususi hizmetlerde 
kullanılan taksiler 

mul•avclcmizf ycnlllyerek temin ettik ve slparı, kııbullliıe bu !lftba.htan it!. Tesbı·t edı·ıen 
bAren lr.i:ıhdık.~iptrb kabulU yarın saat 16 ya lmdar de,·am edecektir.Cet· 120 kad.ar 

verilmlyeeek ~eı bshndl'kl progrnmımıı.ı ve b&ftıının ko ulan tıııldtmd;ıkl tııhm!olmlı.1 k • b • 
0 IH,1 ıır.~·f;.mızdn bu!acak1;ını7~ 1 ta sıye enzın 

\'ukank] rm;lmde bu haftaki koşulBra jql;:ak edecok olıuı.lardaa \"ara.

1 
. I 

din, Oetıte:-ili. NUUter ve Sava a;örü~tecı. •. (~ .... a """''İ{c) 
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Ev sahi inin 
kartını gö ~ince 

Bir hırsız kendini 

T ahta.'<.urusu gü
zünden boşananiar 

• pencereden sokağa atlı · o 

or USDl!4811 
nasıl 

bahsedlyoriardı 'l 
Oe~~lcrde Almanynnıo AııW 

rn bü~ Uk elçisi Fon Pepcn. ıbi 
ııutkundn Türk ordusunu aıcth ·~ 
li. Bu yUksek dirayetli siyaset f 

damı Türk orclu!'Sunu yakından \ 
ea iyi tanl\-anlardıın bfridJr:, s1S1 
Ieri bu itıbarla d:ı.ha çok kıyın 
lmznmyor. Zaten dost, mlltt~f 
\ cyn tartıl ız <le\ Iet adamlarilc 
nıemleltetlerin muharrirleri ttı. 
fındaıı \akit \akit bn {ieklkle sö 
ler söylc1ımesi, yazıhn yazılın 

a 11~~ ~~~:n~1r~~~;~i!i~ı~ ı ''T alıtakurusu süprUlecek kadar bas-
H ıf l I.iıleli~c GcnçtUrk cadde ınt!e ~ t H •k• • • d J ı kt 

s 

• 1 o n!JMarnlı apartımanın UçUn:·U 1 drınış 1. er 1 ımızın e uy <USUZ u an 
~~~

11

~: ~~:~~c~=~ı;:r~~=~~~~ 1 go··zıerı· şı·ş ~iş olmuş habire öldürll-
Yazan: K,myager ~ A lt 

lınşlrunıştır. Eevveln hır saat bul.. V 1 

~~ı·~~eC:~!n~u~~~:u:ı ik:ıci ~~~: yorduk, tamam bu sırada" 
Çoyclanl!.dnrmuzda demlediği. uıvs"ye etmclttedir. Tein, ki\Jl\'erle rıtnma mildde:umumf muavini Hıi.. cl<slk olmuyor, 

ru~ ~ay, nclıatıı.t llnıind~ Cıunellir. tci Kafein ırlbi, ba~ırsnlt nrm lınre. mit SelekLerin mas..'\ Uzerinde <lu. Asliye hukuic nı11.bkeme"inin 
Chln~:t i ; C:ı.nıell1u Tiıclfcrn \"e~a 1 atını d:ı kınb'h l'<lcr. Cu sebeple- ınn cUzdanmı nlmıcıtır. Cüztt·uun ı;nlonu bır hayi kalabalıktı. Bo!J 
Tho in"n is tAbirbri i e i iın!en- dı'r lii, ernekfordcn sonra bir fin. •<:indeki paralnrı almak Uzcrc nç. olan ~er s:ıdece haklm1n küNüsiı 
dirilen, çn~ ıı~ının uıulilnc le\ cnn knll\e - ha1.mı teshil bdnnıın. • ın~. ancak ::nüd:leiwnumi muavını ile tnrnflann arası ,.e kı tanberi 
fikaıı • h!lzırlnnmış )sıırnl.ların <Inn • il.det olmuc;tur. Jjin knrtı ,.Jjnc geçince korkudan ihti~·atcn lmldınlmaya.n ltöşedcld 
elan ibaı'Ottir. :Fazla Tein (\'<.'~ 11 Kafein) nim- ı.e YO!)ac:ığmr şnşırmıo ve cUzdaııı bobnrun etrafl idi. Herhalde &t<'nk. 

Ça.y nğneı 25 'e h:ıttfı. SO met. m'.lsı, lmlı• ı;:nrpmtısı , n...~bi tal at. Yere n-tnrn,k pençerec'len atınm•fi hk Uıfüin eden blr nesne ol<luğun
reye lmclar boy ntabilirsc de c;ny .. ızlıldar, u 1;ı t•l tık 'c":ıire nrlzn bı<'mıştır. da herkes milınktin mertebe yarım 
d'ft!.iJ,lcrind ... - uıprakJ:ınn toııbıı. lar te,·cllüt etti-inden l.nfne \'c Meçhfil ve korkak hırsız n.rıın.. <1nn m:~d:tsmn:k ister gibi f!obayı 
masmı lm'n~lastınnak mal< adil ı;:uyın ı:ıle)iıintle bı ıuııanlnr ~o'•tur. rı>aktndır. cepeçe\l'e boş bıra..lmıı!'ltı. 
l.80 metrerlen frıdn ı!mma~ınn mü J'ıılmt hıın!!'i se~ 'n fazlnsı nıuzir Dııva edilen yerele orta ya!lh 
snnde edJlmcz. değildir Ç:i... enlerle tıc ret bı nıdıını, davacı yerinde (]e gen~ 

Çay fidanı, dil,il<lildcn S eue Dün~nyı arnn hnrp \ıu.lyeti I bir kn.dm \'tU'dt. 
sonra mnh!!fıJ \'ermcğe bnşlar \'e !:UY tednril<iııe tl.<? engel olduğu11 - 881 J8PJ. 1 Her ild lnin de yitzU hem sit'Bk 
ı<enede 3 - 4 v~rc ~nıırel.lan t.>p dan çaya nhşmı olanlar bi'r eksik. Ankarc.dn Ticsret Vekaleti ile tan hem tle mahcfiblyetten kızar. 
la.nclıilir. iil< hisı:ıetmekt dirler. Senelerin Rom.'Cn ticaret heyeti arasında cc. mııı, tcrlenu)ti. Er'kel!;in lıeyaz men 

Çay yapr.ıklnn H<i UirlU i~1 e. meydana "'etirt'Wi bu itl~ııttnn mü rcya.n eden mti.zakercler nonıı. er. clili aınlsıldam kesilmiş, kadmm 
:nir: 1 - Çny uWıern·lnn toıılnnıı.n tc,cllit ihtiyn<'Jll tatmini için mulı ınfş, iki tam! arasında bir anlaş.. elindeki işlemeli bcyu elclh·enler 
yuptnkl:ır yığıntı hnlindc-nmnnen telif m:ul.l lcrc' \Uruhnu tur. mayn var.ılmrştır. de I6.pala.5mıl}, rengini knybetmiljti. 
artl!\rn rin• et eclller<'k tir mUıl· Çny ~erine l1ullaııılnn nebatln- Bu nnla,.c;may~ gô're, Romnnyn. Yıuunita kUçUk bir de çocuk 

det bekfctİld.'kt 11 '"C tnlınmmlir rın !l~ ı ı 210 k:ıdur olnp bunlnr. dan sın3! ~aml'l!dn kullanılacnk vardı. Nedense son günlerde 00-
cttiıilclil teu onrn im n•ır; ı.uru.· dıın 90 tnnesi \, nı11:ı; 57 tanesi bazı malzeme ile otomobillere ait fiannınlı isteyen kankoca.lar hep ço 
tul ur. Bu uret1e hazırlanan çal 111 Aı.~n; 49 tane ı Aıncrike; 11 dnne mndenl yağlar mu.htclif ispcnçlya.. ~ukhm olnnlardır. Bunlar «la lki 
rengi iynlıtır. 2 - Çay ye.prnld:ı. ı;i J\\"mıtıırnluı, c 8 ttıu .. ı ıJe Poli ri mnddeleri ve pnrfilm ithal edi. nylık ile 4 Ya' .a.rcısındadır. Bun. 
rı sadece l n nlrr \e lmnıtulur. nu u ;ıyn ıneııoıolidir. lec~ktir • .Anla§m'lya göre, yakm. tlnn llaluı b\lytlk Ntf\ !:OC11khıft o 

ıttilclP. ha ırl n:ın çayın rengi ko- Çimle <lnhi çay, muhtelif nclıat ön Roınanycıdnn nıcnıleıkctimize lan kankocanm bollanma claV981 
ru ~·e il lr. Oind~ \e diA"er As 311prnl·l:ır1 İl cknnııtınlır. karpit, nsit kostik, karbonat dö pek eıuler<Ur. 
m~lehetlcrindde bJIJı:ıss:ı ye il cny Geç.en umumi lmrptc. mcrl~zi cild, nnıonynlı: ve şişe gelecektir. E\"velA kadmm istiila51 olmn• 
ı~ıfır. Anup:ı ıı \e tliğer menll't' • 1 1 • Bunlcr:ı. mu.kabU Türkiye, R,. • du. M\itealdben kendisı"ne <ıöz \."e. Avrupa nı<.'tu eltct erı'nde, böğlirt. "" 
ketlerde i e daha 2i eclc r.iynh çay 1 1 1 d ınnnya.Y:ı. n:unuk ve bakır Cıra,. .. n°ldi. Kadın ~unlan anlattı: 

ıı 1 len, çJlek, :ılılliluc u, tap n, fm ık, .-- " ._ -
im nı ır. de-cekt"r - Koc.'l.m 1·ıe bir OO"M ~edlr tııuıan otu, ilılnmur, ;\'nı rnl.lnn im ı • " 

Çaym menŞci olnn Çinde, miın.d n i urettt? i ,lenerck ı;.ay yerine e\'liyiz. Fakat bir türlil uyu!lama• 
daıı asırltıro:-. t'V\el de çay içil!- lmllanılrnı tır. ln.ca k6.nınon dık. llem nıhlanınız, hem tabiatle. 
;\'ordu. Qİ'n!ilcr r:nyı, Ük ~drimnlnr. 1 16 rimiz birbirimize uymuvor. Ben bfl' 
d ·ır. , Anıt.dolu \"O J"afktı'lyıının muh· i d .. • 1 
!l l "'~ o :ımk lrnllnnrnışlardır. yer e yor .... ye ak <le---- o mutlaka knra telif mıntnlmbrmda Ye bilhn<osa b"' • ..._......., 
"onrnhın çny i~ek tnrunmiim et- <liuor. Sonra biraz da. kalın ruhlu-. . nursa, Tırnbuzon, B:ı.tuın, Kutai-; .Ankar.ı.dan Pildirlld;ıY;ne ..,öre, "' 
ın.rs, su~ un .) erıni tutmuştur. <oo> <=> lnclnr. Kadmt oynJa.n<lıl'BC&k hiç 

Cİ\nrmda ·cUı;cn ynynıı mcrcini Ankara. valiliği hat yolunda bu. 
Çay pi irirken kullanılan su, (Vneciniurn) ynı,rnklnrı ile hnzır_ luruı.n ve h!lnp ibir ~a arze. 1;1r harekette bulunmaz, Evlencliği 

ı.nyııntıbrak tnkim e<lilmi5 bulun. lnnnn tnkli<l Çı.""1.)I pek ma.lcburclill'. den Sin.,e.an köyünU yikarak yeti. nıiz..denbcrl kendi<ıinden en ufak 
duğnnclruı su lerlne çny içen Çin- Knfü:ıs .ç."lyı nıunlf.!)o maruftur. r..w\ ~ e ycni.$1n1 kunmn.k kara.ttnı ver- bir hedi'ye almadım. 
liler amsıtıda • Fe'\imltıde fena y el t:rnmm ·m,, m"-ı 01 n -tttım" ~ Soara her ~ ~r ve k6Ml• 
hıfzrs ilihn şartlanruı nığmen - ~u rnyı, i!!lenmi<} bö'illrtlen yaprak _ ır:r;, V~lllilt ~ mabsatla bı..r proje tük e\•e cllr. Haydi bir lm\'gtt, 
ile Jnt!.iaı eden salğın hastnlıkra. lan ile tefti olunm:ıktadrr. ll 1 J • h!\jdf bir t&ts171rk. 
rn. tesadiıf olnıım:LDll tır. ll%I?" a.tıntş ve proje No.f a Velrllli. Son günlerde beni dölmelte de 

l:' ban mersini pek eski' devir. ~'ince tasdik edilmiştir. Ye.ptlan 
Scltizirıci nsırda Çinde bir ~y lr.rdcnb<'Ti mııl\ımclur. l'uben mcr- keı:;üte yeni Sincan lk~yünUn 400 l:aııladı. RastgeM yerde, 1'Mtgclt 

Hri; dn.hA doi?ıusu bir"'"' mellı"- lıe~yc kar;! dayak atar. Nih,yet 
e .. -., .. ınl ile luı.ynntılnuc; su gorgnrn. ichı lrü.su.r bin l.kraya çt!mbilcceğj nn-

lıi t.P~lls ctıni5tlr. J,uHanıldığı gibi gfü Utih.n.plann • la~lmn:ktnd.tt. Y~1 Sincan kôyU cn·elki ge-ct' canı:ma tak, dedi:. Çün 
Çay 805 tnrihlnde l'udn rnhiıı. dR, cild nnz.nlıınnda Ye yanıklanla ~imd"Xfnin arkasındaki 6tl"t Uzerin kti Jıer zunnnl<inden şiddetli dö~ 

!erinden TenJQo itırafınclan Japon <la i tim.fil etljfjr. oc k'urulrux!k, bu modern köy in63- dü, ben de ertfl<;İ giinti anneme 
~n~a .'thaı cdihniştir · D:ıhllen alındığı tal<cli'rdc • ıtı.. edildikten sonra köylüler yeni bi... l.-nçtmı. 

15nrinsırda.Ja1>0nlndadıı.ray • tiw"Arb lı A_..11 . d rıaJ!l.1'3.na.kledilccdkvc-'mdiktkö'-' ArtılclmkA.nıyok,bu adrunh 
m.ezh1::bi te s\I.,; ctın~ : her snb3Jı b\ n. c t gı ut 1

' )nt ın °· 9 ' -1 ycı. ıy:ımam. Boş:ı.rımıı. lmran ,·erll-
layıslyle - R:ı~rsalt iltihaplarına. evlen yıın~.3I'ak burnyn yeni köyün 

~fnk sökerken çny fi.yinleri ~"tlpıl- ___ ,_ . • di ib resmi !bina.lan ''Bp®ıca.k~-. mesi'ni is~rim. 
m:ı "hl bn5fanmıştır. mesane u~c<imo ıyi e:eı ğj gı : " ...... - :Kn\·~ neden ~tt? 

Ç r;;cker h!ı"lt:ılığmn cl:ı fnitleıi do'mn Trakunda mahnıllin teslim B • x.: 
• 17 nei asırda Malnknyn. ka ınnl tndır. Amcrlknlı cloktor Allen ,,_ - u ınclr ~el<inlt'6.ni bile 

c;nr "rnyet etmJstfr. 1686 ela Pn. vaziyeti doldunmı.:r.. O gecf!' yansı ta'htaku. in tel'kikatmn. nazaran My.rtillin, 
r· : lt~ et !?'Ctirılen çayı, Pcırl"tcki l Trakya \-e Mıuıınnro mıntaka.s: nıla.n biraz f:ı.zla lın.'lhnn"'tr. 
1 •ı 3'ri 1688 de foskovayn ;.~u- ı ;~1:!:;:!c-r: <falın iyi neticeler Yet. köylilnu.n borçlandığı mtı.hsuliin Kıtlktık, bera~rce toplnmafa bn.ş 

- Mutliikn bo,anınnk isti') or Türk ordnııunnn ieşkilntsızl 
musun? ldnre izlik, iya.sct \"eya asl,erl 

- Tabii. Bir dJ\ha lmkunı yok odnrnlarmın liynkntsizliklcri ytl 
l>arı~am. ründen mnğlup olduğu, bozguna u 

H!Utlm bundan sonra erkeğe rndığı znmanla::- yol{ değildir; f• 
clöndü. Eı~tt-1' bir iki, ökslirdUkten lmt bu hal onan yük ek kuclr.cti ,, 
sonra ı-S.Mnleştirmeğe çalıştıj;ı bir kohrnmanlığl ho.i{ktnd!ı. süplle el< 
ses!e şunlnn a.n19.ttı: h"ltrmnktnn uzaktır; Tüm onlu~' 

- EfC'tldim
1 

bütiln bunlntn cı nun mağlfıbiyetiode bile kalır~ 
hep taııtnlmnılu.ndır. manen bir \'M.İyet, bir esalet görU 

Bu yilzrlen her tkimiıo: ile, sinir- lür. En yorgun \"e l>itki'll g9tllııdi 
lİ' nsal>t dalın. doğrusu yan deli, ~.-U zamlll'llarda, nıhnıulrıki yükse 
olduk v~ buml:ıra kadar ı;,e1dik. l lmdreti mubnfnza etmiş; keıtdl:>in 

Ne yap~lım, e\' buhranı malum. lii3 ik idareciler ve ktım:ındnnlnr. 
Du zrunnndu dalıa iyisini, buluma. f,avu,tuğtı anda clerhn.I ~bl&nJUI 
dığımı:zd n ohşap, harap bir C\'e ha tır. 
tımızı soktuJ<. Jt:\•in her tarafı her Tarihin her clcvrinde TUtk or 
kii!ı'e i, her tahtasının lcc.n:ın öbek dıı-;unıın vnsıflan, dostun <1U~ 
öbek bu h&y\"aocıkhula dolu. nın gözlerine ndet~ c;arpmıştı~ 

Uer gece bir s:ınt ya uyuruz, ye. Abbn..'liler dc\Tinde f liim mem~ 
uyumnyn. Uyt."11suzluktnn ikimi,; ketıctfnt btiytlk Biuı.tıs lınparnto~ 
de bir- deri, bir kemiğe döm1Uk. lut;.'ll ordulannıı. karşı muhafaza 

O gece de, tnhta.lmrularm sil. den kuvvet Bağdat Halifelerilli 
pürge ile süpilrüle<.'ek kadar Ç-Oktn. emrindeki Türk ordu!lnydu. O z 
tır;ml!: <le göderimh uykusuduk- mtlnm airlerinden Ebu hhok \n 
tan &iş sis mUteaddit defalar ltnlk. lrasid.esinde diyor ki: 
fılc temidedik. Son defft yine bir "Nftraları Yıldınnun glirllltU 
11;nnt ka<lar rahıı.t uyumnJc Uzere nü bn tıran knlıt1Vnan Türkler, ü. 
tntnyatnealıtık hi, bl:ıim hannn :ra le bir Jan·•'lldiı'id, görU"tllhleri ı. 
ka!n.ihğı iri bir tahtakunı.sunıı: num melekler gibi giizel, güre.,ti 

-' Bak. Dombay! diye burna• leıi zaman, ejdc.r1cr gibi amans 
ma doğnı stlunaz mı'? oturlBr.,, 
l)öö, midun, bul:ındı, :ıffederslnir, Başka bir Arap ııiri de TU 
lrusJlUlk !çın IcenclimJ zor tııttnm. askerlcrlnJ §Öyle medih edjvor: 

- A be kıı.n, <le<lim, bu ınatte ''Tllrk sü,·nrileıi kıvrak bir h 
höyle ~aka. yapılır mı? la düşman askerini çevirerek k 

İste ka\'gft bilyle rıktı, dedim mıı. lam ı1c Ye dıırma dağnı adet 
lR., ikimiz de sinlrli~iz. O ban~, Türk muha.reOOlerde ba8kft haf 
ben ona. derken, kendistne §ÖYl" \11\nlara b.'l.5 vurmayan mairur a: 
hafiften bir tokat \-urdum. Repisi tını yanından ayırmaz. Atına keı 
im kadar.. dist bakar, kiliUıınr keıoı'lisi }'&pa 

,... · ı.n, koc ·mm bu Jcednr luıy\'nnmı kcndM n llnr, binieili 
!:ı. tnha.mmUI edemez nıl~ tP.kl rnaharetlle dünyayı hayretlere 

, h:ı.lı bu. İnsan kansım dil. düşlirür. Her ~ürk aa.nayide baa' 
~er de, !!eVer de, öyle değil mi? kasma muhtaç olmıyacnk kRdat' 

l<"'akat mademki, bunu ta,ulir et nınhnretlidir. TUrk askeri kaçanr, 
mtyor, ben d<.' bo. :ınmak j terim. ttı:~nı tutmak için aaf;a sola kosar: 
istediği gibi kO<.'A arasm, bulsun. dıığlunn tepesine ttlmr, \ıBdilerltt 

Hem esasen dediği gibi biz bir dlpcrini alt\ist eder. Türk stivaıifıi 
türlü bi'rbirimizlc uyu~amndık, git· kendisini· ars:an. atını tıeyWı, dtl' 
ti. manmı da av tellkkf eder. TUrl( 

Netiecde. mnhkeme. kadmıı. ço. yılmaz, korkutur. Kendisine hH..ı 
cniu ile birlil,te SO lira t~<lbir ııa- cmn ec'lihnedik!;e hıı.~ka~ma ht1C'Dl11 
fakaaı kesti \'e mRhkemeyf, kadı. ctm--..z. AEmettiği ı;eyi elde ettbedl~ 
nın ıı.hitlerlni f.Ağrrmak üzere baş cc rnlınt yilzü sönne:z. Son derec.e 
im bir güne bırslctı. yol'gun olmadtkca uykuya dalmaz. 

NiHAT ŞA.Zl Uylrnıru ağır tle1ilc1ir. Daima knş. 
lmlu bir halde uyur.,, 

tlir 'X' • f' '3 taktim etml<4i"r. ~u b rn.n evvel ~ işile meşgul ol J drtc. Zira göztımlize uyku ~irme-
) ocfa t l · .. ni ıı::ı~ ynyıhnrstır. Anadolu çayı namilc m i:rruf 0 mak :ızerc şehrimize gelen toprak ine !mki:ın yolrtlı. No İ!'le tonbıtlık Atina ve Pirede 110 bin 
Ça ıcn <1"' Jc;fnhann, 1638 de lan tnldid ı:ay :\fcl'Z(ln uş (Origa· n:a'h ulleıi ofisl umum müdilTlüğu ''e )'1lttrk. Tam baımnı yastığa ko. çocuk açlıktan öldü! 

na parç&d:ı.lci ''l'llrk, kendisine 
lıiicunı e«li'lmedikç.e baŞlmsıns. hU-. 
cam etmezi,, SöZU btıgtinkil Cim. 
huriyot i'ilrldye'-tlnln takip ettifl 
siyaseti anlatmıyor mu! Demek ki, 
l'ilı'k milleti hin sene eweı ôldutu 
gibi hakiki karnlrtcl'ini muhafaza. 
ediyor. 

iv. b Yn r;ehniı:tir., num) (ı."Crgi otu. Jinrnkııiaj:;rı) Yal' almı müclürlJ Nu.,.; Or:ık dün a.k_ mealdten, halttnn hi. iri ve c;,_·cm_ - ıın Kudlls d bild"rd"ğ 
ı ·ı nıldtırilc Jıazırlanrr. A• • . ra )'0'3unun ı ı ine 

r. ,ı tereye Hk ~ay scvldya.tı ı;am Tekirdağrr.a gitn:iştir. Nuri hir tnhtnlrurucu, lıa'!!tnı 'a"tığn 'kor gö~. Yunan Jm.tlhM cemiyeti ve. 
lftj? scnesim:~ ynpılmı-.tır. ~knt lcn.cngü • 1 ırıcı, midevi, mli- Orak Tekirdağındruı. itibaren bil. koym'lı uykuya da.lan kot'ıtmın kili Dr. Ka.pn.di:s, dün ynptrğı blr 
ingı ·zıcr çayn pek tnbtık nlı,,:m... ,. .. kldn1 bl!?:lm söfttürncü, tericti'. tün TrO.ky:ı.yı dola.~a..1t teslim va.. bumnnn yi~r. Hemea tuttnm. Fa d~meçte, J!Ida darlığı ve bundan 
1ardır. 1685 ~ Jngiltcrc l!indM.an ci, nezle)l aznltnn, snn<'ıları ıı.liin ıiyetini tctkk edecektir • knt bu S?r:ıda p:ıtıa<l•. J\nm d"' l<0• Ut lli 
dnn 5000 lt'lo . h . lec;tl ve idrar «öhtüren bir ne- .. m eve t hnı!t!iliklar y\11;{inden 

ı çay ıt nl otmıstir. tnı.ı·"'"arlar uekı"lı" ""eyahat• ramm Sllratma S!fradı. yahuz .Atin3da son ay. ;..;"de do. 190 ,1:ı f ·ı ed · hnttır. U:ıhim znfi•·etinr, nefe-; n .. .. .. ,~ • .,..... 
" ngı ter O yeşıl ç."\"I tü• "' n,v s .. nmıshı, btıno va. nan! lıan JO """u.ktan 9 öldilw"'' il 

tu.. ...:ı.! • -• -"" lmu .._:: llnrJıı:..,na, mnhtcllf mlıatsızltkhır. r.kıyor ,,.~. 6 "~ unun gun 
n 1'!UJ'I ıl'llıo::.ac muun o S•ur " :ç• - Dfüıtin~'<iz, ;·1.nn.c;1z l<ndı:ı, söylemiştir. Doktor Ko.padis'e gö. 
~~gün «le İngiliz~r QI\~ 'tir·~=nki. d il mli•eYl'Ilit sinir Iıaline \C 1.c- Anlmrodan m!ditildiğ:ine göre, benimle hn C::l.litlC mi e~1,.nmr.~i re, Yunanistan te<:!ıvilze uğrnma-

]er nın IY.ışmda<lırlar. nu tiryokilik lıirlenmeğc ko.l'lil dıı merzenı::fış ça_ 1nltls&.rlar Ve1dli Raif Ka.rad!Wiz, bnlı'ht'n? ·rL'l".tn ise ı:idece,ğim' blJ. dan Atina ve Pirede 300 bin "C'cuk 
o !-adar o;jddctlldi'r iki, 00...atn hl"ı- 31 faidelilli'r • u"'1" !erde Samsun ~ havallsı·n. m;•·cr ... ,,.,,_o. .A. B -

~· 6
...... .,, "'""""'.. "11nu.. unun 110 bini açlıktan ve 

tün dünya hnrp ateşi itinde ynıuı.r mcvaıru 8 Uncude) de :bir tetlcik seyahatine çıkacaktır. Ve t~t, Pftt. i>a.loımsrzldtnın ölmliştUr. 

TUrk ordusu h~ ecnebhe. 
tin ı;öyledilthri parlik dzlerln 
Jıcp:fsl toplansa ~lki, cildi~ tutar. 
OUn g~tikce görUUiyor ki, ba tak 
tlirlere yenileri iHl.\•c olunuyor ve 
r.iJdler aotnp çağolıyor. 

KADIRCAN KAFLI 
ken bile, A\fım kamarn ında, in. 1 .. ıc::ıı ........................ 11n1 .. :İııı.m1 ............. 11111mı11 ......... .:_ ............................... ~ ............................... ..!_ 

ilterc hlikfuneti, k&.!i mlkıl, rdn na~~. 
~ clepo ctroem1 · bulunmak ha.si-- ıınmlığtndn. Di.irok İngiliz havn. --''~ 
ret8itliği fe iUınm Hı tcnkid olun. Jm l\"etlcl\nin l'eygant hnttc üze • &1 Fr-amalla tlll5manca d~Unoeler 
mnk~·ı 1937 ·~ta.tiıtikler"n- · · d arttr. tnrriJterenin mt!cbnri askerli-··- ır. = ı..., gcı- ı ın c Jdifi olm:ıdığmı 1 ilha s1. av " Kô.;;.t kebabı 
:r,e, nilfus basma senelik ç:ıy r. uc~kl:ırmıu buhmmndığrnı iiylii • İ(i knbul etmeyiJ bu dilısmanlık e.• 

fjyatı İngilteret:lc 4,010 klto; ,\\"us yordu. },rnll'!ızlar ı tlyorlar 1ti, a• hnasınr birkat <lnhn kuvvetlen • A RUADAŞI,ARIMIZD.A;.'°'" Dil• 

tunıiyada 2,800 k:ıo; Knn:ıd:ıda 1, un topraJ,In.nmmn mlidnfn:ır;r ~in dircli. \'alna. fnrriJterenin 1989 b1- :ulan, okuyuculamıa 24• 

660 ld'o, Fcldmenktc 1,400 PciJo; hanrlııdıf{:nm: blltiln av u M.ırını snmda m~burl nskttli~ kabul e- man~ uygun olınıy:ın yemek ta\'!li-
Amcrilm Birle,cıilc 'lm letlc:riıule R, Frans uğrıındn. harbe solmlım; dişı 1'"'ransnda heyecanla k3.l"fılnn- yeteri ncsrcdfyorlar. 
SSO kflo; Almnnyadn. o,070 kilo; hkat Çol'('n I:,,nnsay:ı olnn itima dı. Fa.kat bir çoldan bilha588. sağ. foıte bir :11'.lnıcla.'1Jllmn t&\'5İ"ye-
İ5V~ \C J>olonynda 0,060 kilo: 'luu. tuı.y'be~ti. nu itilıarJ:ı. bilyiik lnr \'e boneler, Dclft.r ve Belinler si: 
~~ 0,080 kilodur. tehh!:CYc gırmclt istemiyor. tııı:~~- \ Yaun: btt alman t.e<lhirl l\z btılılular. Harp "Ka!;rt kebabı." 

Dirim çay arfiystnnrz vnsnti tc.:remn b Minlcü dü<ıtnnı ~dur: .. Alek•ander Vert haşlayınca Britanyanm ı.nn gü- Rebab olMıak et atee pzı.ltası 
:tı:i'r hes.'\p1a ad!t.m ba mn 0,050 iti- "İngiltere hf>lkj <le "IW:.\!I:\ .:vnlnız • riUnı~yon harp gayreti Fran'!Wla farzedelim ki bunu tedarik etti' 
1 d K U el w b -"- Jar mr, 8e\mlyorlar mıf lın lınrp fokl itimzsrz kabtıl cdllmi olmak J k . ~ U H • w t , o ur. u nn ıgomz ~yda \ııs:ıti nsınn <A:\:tllla mecbur lmfacal • 1 • .'l... • ıcr ·esın goz ne çarptT. albukı, ı.ugı n~e'? y;.... farv.cılelİm 

,_ , 'u:lşınuaııberi çok dei'ri-n htr ıne la benı.'L- n.ıı- • . b. l!. • • h • ..r. ~ .... o ... ra.k yllzt'le 8;5 riitubet yti~ıle 2G trr.,, Il!Ul 1>:ıhrsa bUtliıı mnlaıl...... ~ ""' ur.r euuwn•utımıyemlt ır u.cıp hır arp ı~erisınde ~n ko. ki k~~(lı boldur. Kchab olacak et 
A ti ftA d .... - t-';e olmu tur. İn"'iltere'i &.!\"me'-'t •-1 bOh:--"~ .. .ı:.'-- 1n ... ·ıte bii'r la d ___,, w u mı: ... ılelcr; yDzde 1,5-4 Te lcrim e a\"l'ı 'c bozııhnr<lım n ,... "' ,, "'"'" •WK'O s .. ~...- ..,.,ı reye na ' ttıııl11lSln & .Frnn~t7. top- nrn."le! 
•- ,,;;~" 1 k nnane haline getinni: bazı l•'ran~w. dUşmand • t bu •ır d t ·ı· ~-t ,.. h uı; JULA#e C'!aruı; ~e 17 Ta.. ~nğı olarn ne g'ı.lıulcre nt~lt ı. '~ e .. a a ngı n 21- r11,. ann .. a mnen hfo 'k'mse ölme Sıra ne zaman gelmedi !.:!,, 
:nen; ylizde S,7 madeni ma.dcle]er Fratı<::ı~-n gönclcmıemizi i"tcmjc; • muhitleri \1\rthr.Fnka• hn?J!' e J•'rnn leyhtan olan cereyanın hn) li kov lliği l1nlde diinnnro di>rt bu~ın. c Rl 

M~iı:ı. İııglftcre arasındaki mUntl$e \" u· ımııı:.. G '--- d • ı ,, ............. ,...,,. btrhınur. flm. F:ıkat hen de ı;imdi t~redt'lıit e ı o ,.u renguvar g&ze~in. ski denwler n~liz knntyle ~.u uw.ıu.ıaa\'E'ITE Feri(lnn 
Çayın 0$f] mü ir madde j Te- nJliyorum. Fntcat ne olurc;:ı fll un b ler <1a.ima r-0k Sftmiml deSildi. ı'ic 198.=i de ~ılm.n Uanrf Reronun m1stı. Alnut.n propn.g3n<lıısı Fran - 09ma.n; "Artık piyasaya 

~ d lfl19 dnn sonra. da tamamı"yle f;"• (1°r m-•-ı · fi ~ UktU .. 1 k ı im L~... sı- 1 ı · ın meflıumu nr. lutc<lil mlkclar. rmnsızl:ı.nn dorumu çok arıklı. "" .. 1 ""'1a l")ı c f:>Vz • "a ale - •~ ftnn ~ini bir kot d!th& kö •Q gem ti!,, b~lrkh blr :razı 
d nıhnlydi muhaf:ı.zn. --tlememı"sl ... rdı' l ı ..... ... ., n 1( ,.__ \ a jmllnnıl<bğt fa1tdirde lmlb;ıı ha Mlitemnil:yen kcnclisinc mtitfefil, s· "" " • nın ser C\ııB."ı: ngı t~l't'yl esir r k iyor, Annnn rn.<lyolannm: .·ru:mı • 
reld'ıtmr tenbi1ı ve takviye eiler; 11,.nynn Fr:t'!l simdi :v, er vtiziin • ıynscdt b:ıkrmımlan iki memleket lmJinc ~etinndk lh·"1Hlır!,, i'di. Ve ''Tomiler nel"C'le?,, l'Cklindeki söır.. Doğ'ru~;unn söylemek llmnge:Ur • 
._ arasın :ı :ı.ğrr ruı1-~-1:ımazhk dev. sü•l •~ ı 1 "B" kJ t • F" unnm cıevetinmı nrtmr; \Ücu ife t~lt b:ı.c;ma ""rpıc;ıv, or. nr<lım- 1_ ..,.,,.. • " c .,.,s ıyon tı:. ır !f.e\" tabii crı rnn<;ada aldsler ın-andın ·or- se yazıyı okumadım. ÇilnkU yalnı> 
_ · ,.... r<'~ri olnınstnr: TUrlc-'\"nnnn harb"ı '1 I ı t ;a Il""' • nun lınrarctinı Ye ozyiyetin ftınU. er otarnk v:. nlno: birl•a" 1nır..,ifı"ıo: n. ,_ 1 e \"e anane e.re llyıtrn t n~iltere. uu. ILlbtıki' ha.rb•n bU;\1ik rAferi ca. scrJcvhasr bana bu mevzuu te. 

• .., ll'thn.n, Rnhr ha\'7. srnm Alman t f t -A· t ~ fetinj l"tikscltir. Bu sebepten ~ çaıtı \'e birlmt lnr;iliz neferi mr. ı.. • (en ne re cuıyorom... ngiltereyf or.ın Grar Şjpenin Jıntmb!"t btr İn nıfn etti. Sorabilirim: 
;;; .. ,, h ,..,r tarnrm.dnn i'cı~i de•....:, siliıh- ,...,....;• t-·"blrl h kkt :ıı "lh: · A 
.-uu n\'fıb.rda ~ay j:ayet !)i bir İç. Ve nrtrtt br ':lrdmmı dn nrl'ftsı ı ••• ....... -...n eu eır- :ı. nnnki politi- ı;;ı b\ftıri di, roba, piyasa.dan başka• bir 

'

..... "' ><• lör7. nnma ıc;ln<leki anla~nmn7P,·. ı J '"- F t -• •-.mır. Sırol< me,>simdc de susuzlu- f.."'1!sildi. 1 " rns Yre rnnsR \"c fa.ı'Vft n.rasmda 1940 ,,lmm ilk '1/Jrt avı. İ'"AJ'!.':..._ Şt"Yaa me9gul oluyor muym: ld, 9Irft 
x.. ar. 1934 den ~oııra Fr"""sııdn!~ b" .. k f • " V" ... -,..u 1-cseF. Viy!\nnlr rızi.)olo~ Dttrlğ GERtl'Jı; DAJUS,I.AR 1 ,,_ t .... " ır nnrp ynratma stem'f'kle ittt'. ile Frnnsada tn....:ıaz alcyhtnr]ıg-1 ona gelmiş bultınsnn. 
*-- ıttuun ynn..-ı ngil"zlcri yansı ise Jm _11• ..-. ~ • 
ı:.po~t ... ~ııle f1e (:'lltsanlara 1"ransnhr tngilizlert SC\ i:çor. ftrıl 'tınl n ~ 1 t-cırdu. tn~niz itti· m euıyonıu, n bı\befen az:ı.ldt. Bilha~o;a htr tc,t PıfMnnıa rorbaya dönmtio; ol. 

~ ~\~~b~~~i~~---------~-------~~-... ~~---~---~ .... ı.&~~-'~e~l~9~3•D~d~n~~~g:n~t~c~~;~~~~k;~~r~~~:U:n:d:c~Y:•:1:i~A:b:ı:~~M:~:ı:a:o~m:~:rl~.Jm~~~dc~~~~~. 
Bürhan Barç~k 
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Dilngecc(~~~~~!v:~~d~cş Muhafaza ediniz ! 
...... !1.00 ""· 
.... • H .OCI • 
• .... &.00 • A.00 • 

redilcın resmi Ru-s tebliğıne l)Öre Va• a•· 11 •yat,ı 
<lün St:ılingradda. ve ~fo~doktd §id 1ı1ı A W U 
öc.tli muharebeler olmu~, Volkof 

Sakin olunuz, en tehlikeli :z.amanlarınızdct bile şoguk 
kanltldı i 11aanrn düaünme mekanizmasında en kücıih 
bfr arıza yaratmaz, ak.inde bu mekanizma.darı !tayır 
beklemek bosuna bir ümit oluT. 

..... 1M • &.00 • 
~ gaad,rUaıı 

CT1'a11 r:e.rt Yt'rll mP.'I 

Dünden 

kesiminde Sinavino c;varmda mu. ilan o oslag,_. ada 
lıvrebe dev:ı.m etmiştir. 

Tebliğı: yapılan ilivede .Alınan. 
ların ~t:ılingmdda yaptrkları lıü. 
~umların püııkürtüldiiğiı, l:.U!I ha. 

C \."an toplarmm ıki Alınan piyade ta 
~ l:.uru n u imha ctti~i kaydedilme'<. 

ttdir. 

.. Bugüne. 
+O O#OOo + o++••••••+•v....v• 

llir Ruı:: bklıği 3 tankı la.hrip 
\'e :!50 mihvc rciyi, Volga fi!osu da 
!::aşka hır tlü ;;man l.;!Jntpuru imha 

iki verici telsiz yakalanch, 
konsoloshane kapatıldı 

Vil i 
Stalinle görüştü -
A••anıar, Kalkas"' 
ıarda bir e ri 

daha al llar 

clmi~tir . 
Teb'iğ-e yapılo.n il.ıiveye naı.a. • 

ra ıı Ruslaı, !:;lalingraclın §imal 
ooğusunda !Jazı l<esin.lerde biraz 

Moskova ise konsoıoshanenın bundan 
dolayı kapatıımadıjıaı bildiriyor 

il~rlemiş'er, Alm:ınlıırın çaı-ş:lmbjl Budı:ı.peştc: 25, (A.A) - Bu. 
ı:;i.Jnü kayhettıkl'n'İ bir tcpevi ;:;eri raya gt'len h:ıbcrlere gnre Bulg;ır 
aimak '~in yaptıkları taaı rı:.ziarını ınukanıları Varnada.kj Sov,Yet koı1-
1ıüskürtmüslcrdir. Bu muhnrebeue ı:ıoloo!ıane'.;ınde yaptıkları arac:;tır. 
:n di~mar. t~ııkı tahriJ; \'e bir ta- ınada kısa dal~a ü.wriııden iş!cycn 
pur pi~·arl"~İ yokrc]j!mıFtır. ı;.izll iki verici lels:-z makine.c;i bu•-

luğuou daha 5 cyli.ılde kapamaya ka. 
rar vermiş ve bu l<ararını o zaman 
Svfyauakl 5iyast :mümessili vaGttasıle 
Bulgar hUkiımetinc ve ayni zamanda 
Sovyctler bırliğindckı Bu1gar rlçlsin<? 
7 ryıUldo bUdirmjşti. 

T chlikeli z.amanlcırınızda aoğulıkanlr olabilıyor mu 
sunuz..' En müskül ~artlar icindc de ol•anız, dü:ünccni
:.in sizi st;lamete 'cıkarabUeceğinden emin olabilırsiniz. L . 
Vaşlagtoaa gire 

· Avrupada 
mahsul bol 
Bu kıt yiyecek darlığı 

mevzuubaha değil 

Yaln~z yakacak 
sıkıntısı olacak 

(Bn ~tarafı 2 ncidc ı 
An&dohı otu namile ~mılendiri

len (IJannabinıım) 1'"npatoriunı A. 
)arana yapra~Jnrile lıazrrlanan 
tuk1id çay Ayapan:ı ı;a~ı; Anadolu 
ca~ ı nômile mnnıftur. Anııclolu o
tu lle hazırla nan ç:IJ m le-Tzetj lıo~ 
tur, hakiki çayı andınr. Terletici 
\e nleı;.i ke-sici hassası Yaı'Clır. 

Böğürtlen yapmldarile hazırla. 
nan çay boğaz iltihaplarına iyi gel 
rnektedir. Araplar münebbih gihi de 
l.ıı ll :ınırl ar. 

Ru:.-la•, K ... fkasyada' ~iozdok nıırı ıuu0l:ırdrr. Buncian b3.!:ika m:ıbreru 
LJk:ı~rnda, c;ıoz•ıi Jnı.ntnkasıııa doğ L·ir takım evrakla bazı infilak mad. 
vu Alman ilrrii('Yi"-İnc kar!'IJ koy. lleleri de bulunmuı:tur. Konc;olo.sha 

Moskovackı t>ulun'ln J'.:•~vcltın ın;ıktaılır. Bir Tlus ~opu, l 2 dils ııenin ajanı olaı nk <:<ılışan bazı 
ll!9İ mümessili Vilkı ~talin ile m,tn t:-ınkınr sr.kat'am•f'!tır. So\'~·et Bulgar gen(;l~rinin irimc ri oğre. 
illi e&&t aUren bir gorüşıncde bu. l•irliklcri bmlı bir ım:harcbeden nılmiş Ye hunlar .ı,,hal k\kif c. 
lunmuştu.r. Görü.E\Inelerc Molotc.ıf Eo•ıra ger rı-":ilm::i!<' mecbur kal. ı.lllmi:tir · 
da. iştiriı.k etmiı;tir. Vilki bu ll!Ü- ııııc;Janlır. r.i.o.,.ko\11 ~.; (A.A.) - Tas njansr 

Uulgar poliı!ıinin konsolo!lıığa yap • 
tığı C§kiyaca baskın ve konsoloslu~ 
kaıııasının ~illl.Wı tecavüz.le soyulma!l 
ve taşkınlıkla 15 eyltiide yanı konBo. \ aı:ıln.ıı;lon, 2.'.i (A.A,) - İyi haber 
ıoshanenin lmp.llılması h•ısuıııınd.ı. alıın bir kaynaktan öğrenildiğine gö. 
sovyet hUkum,.t.nce ,·ertlcn ka_rardtı!l re mihver memleketler.ile i§I;al allm. 
çok ıııonra olmuştur. rla bulunan Avrupa mem•eketleri ge. 
---------------ı c;en ııcnt'nln hlı;bir mevsiminde eldrt 

Ada ~~'I (SaJ,ja) muka\ \J, wu 
ı..ekkin ve müıtebbih oldtıStr gı"bl şi 
lerj dağıtmak Jıa..c;sasma «lıı maJil• 
lit'. A,·nıpa ~yı nnmUe tnklicl ~· 
ıılya.<ıa..'4tna '-e\1'olun'!llakbldır • 

Avrupa. pyı namile anılan dl
gcr btr nebst dn ta' nn otu ('\'{'.M. 
nica)flır. &kiden münebbih olarak, 
~öğüs nez~, SLnhsa. mesane 
bas1ahklan:na karşı ku Uandn'flı. 

jiJm:t.t miltıcakip Moskonı müdu.ta Volkof kcsıminde, Sınaınn çevre • bildiriyor: • 
a mevkilerini :ı:iyarct etm'ş ve U- sınılc Almanlar. Rus mevzileri arasın. Bcrlin ve Vjşi r11dyolan. Vamada. 
çllmvar topla12nı~~ _ç._o~.ıu~~ı 1tar~ı ı <h bir gcdık a~nıağa !.lğraşıyorlar, Ta ki Bulgar konsolos uğunu polıs tara 
slnda hayrete duştugtınu soylcmış. şebbUsh:rı pliskUrlUJmti~tUı . fından yapılan araştırmalar netlcesJıı 

Da ay içinde 

tir. Cephedekı harp muhabirlrrinin İŞ • de suçian<lırıcı bazı ma!7.cmcnin ele 
PAPEN ı.IACAR DBVLJ<~T arııtına göre Alman!ar. Karadeniz sa. ı-ççirjlmeııl tiz.erine Bulgar hUkumelia ! MOTTEFiK(ER 

NAİBİ İLFJ bilinde 'fuapsc limanı Lqtlkametimh cc kapatıld,ığını yaymışlardır. Taıı a. 
1 

Bedine giden Alman:, anın A 11- bir tepeyi z.aptetmek için hilrnm ey. Januı bu haberin yalan olrlııl\'unu bil. 1 Mihverden yüzde 
25 fazla tayyare 

kalıa. liiyük elçisi Fon Papen Ma., lcmış!erdlr. Bır gün süren nıııharcb-!. j cllrmeyc me7.ıın<lur. 
car devlet naibi Amiral Horti ta. beden sonra geri pliskürtıllmüşier • Sovyct htilrnmcti, Varne koruıolos. 
rafından P:udapeşteı.lc kabul edil. dlr. · - -- ---------

n;iştlr, voronejde 1500 den ı:az.ıa Aımaıı Razvelt diyor kl : · yapacaklar 
ROMMEL HASTA J\11? 

Londradan bildirildiğine gö. 
?'e, muhtelif' bitaraf kaynaklardan 
~)in Elaiemeynde aklın ika.lan 
hücumundan sonra. haatalandtğr. 
na dair ha.berler gclm~tedir. Bu 
haberlerin :Alm.a.nlar tarafından 
Rcmxmelin yenilmezlik §9hrctini 
m11hafva dme'k için yayılmış ol
maar da muhtemeldir. Hatta bazı 
~~ial&ra. göre bir boğai hastalığr. 
na tutulan Raınmelin cenubi A 1 -
wanyada Freudcnstnrlt'da bulun. 
rnası da muhtemeldir. 

utNDiSfANDA tNGİLlZUı:Rt 
YAIL.'1AGA JUŞLADILAR 
Yeni Delhiden bildir.ildiğıne 

göre teŞrii mecliste dcm~te buiu. 
nan adliye nazrrı Sir Sultan Ah. 
met yapılan bazı vah!}et hareket. 
• <'ri ha.kkmCla izahat vermi~tir :. 
~en cuma gilnU Blhar eyaletin.. 

den Narayanpunın batti!l!!.da düşen 

hlr ukert uçağmuı müretteoatı hallt 
tara.fmdan öldilrlllmUştilr. Pilot dil • 
rerken 8lmilştU. 

Yine Bihal eyaletinde 'Mahcrah'da 
himaye mntrczesinden bir tngilız su. 
bayile 4 İngillz eri pusuya dilşUrUll'. 

rek otomobilden inerken c)lrfürülmUş. 

tür. 
'.Minapur'da 0000 kl§i tılr polis kn. 

rakoluıuı. bllcum etmiştir Halkın b-ı . 

!!mdaellcrindc kongre ba,vrağı bulu • 
nan kongro &zaaı vardı v~ bunlarm 
baZııı:ı: Bi.lAlılt idi. Muka,·errıet eden p> 
ııa müfetti§ muavini diri diri yakıl. 
ml§f.ır. Kez:a L&mpant•da bir pofüı 

mU!etti§l ile ikl polis merr.uru do. '1.. 

ı;erlerine petrol dôkUlerev diri dir: 
yakılmıştır. Bibar eyalct.yle merk'!Z 
eyaletlerinde ve başka yerlerde rie 
rcıııınl memurlar öldürillmU:tUr. 

HtTLEB • A1'"TONl'~SIW 
MtlLAKATJ 

Romaro"a. BasvekiJ muavini Mi. 
··el Ant.ond!llro Hitler tarafınJan 
kahlıl ed~. Bükrcştcn bıldi. 
rikUğj,ııe göre, bu görü§mtlerin. 
sebepleri Jıakktrı,da şimdiye k;ıdar 
rok Sila ketumiyet muhafaza erli! 
ıı.ektcdir. Bükr.eşin iyi haber nlar. 
mahfilleri, ~clcrin galib bir 
ıhUın&11e '.Al:m.&nya iktisat n:ızm 
r>r. Funk'mı son günlerde Roma..-ı 
·, adan geçişine ait iktisadi Jfıler 
· tra.find3 ~p11dığrn1 tahmin etmek 
'('dir • 

ŞARK OEPHESL~·nıı; 

Şark ce-phesiıide cereyan et. 
·1ekte oları harp harekatı hakkın~ 
rta dibık{1'.Alınan tebliğinde şu ma 
iımat wriJ:ındrtedir: 

~ 

Kafk&sya ~1 b:ıtı kısmında lop 
çu ve hava ıruvvctlcl'Ile desteklenen 
piyade ~arıımız bir çok hAkim tc. 
pcterl !dJcıımla a.lml§ ve dUşmanm i . 

n1.tçı ~emeti,nf klrmı§tır. 
Alman tıa•a kunetıeri Tuapse 11 • 

manına karıır §lddetll bombardıman 
taarruı:1an yapmı§tIT. B!.lytlk bll' yUk 
gemim tutu§turulmuş ve kıyı auıarın. 
ıJ" ba~ka bir Uca.ret ge!cisl ile bir 
otml!ye gemfs} hasara uğratılmıştır. 

Ttrrek ı:ıehrl Uzcrjnde Pirl~ibs'kaya 

ciJdUrülmU~tür. • 

lloıkova, 26 (A.A.) - Royterin A e .. ka 
hus~l muhabiri bildiriyor: m rı 

Stallııgrad meydan muharebesi 
en nazik noktasına varmı;ı. Belki de 
bunu geçmlı:ıtlr 

Almanlar günde, ınubarcbelcrde 

bir tumen asker kaybediyorlar. Ruıt 

takviye kuvvetleri gelmektedir, Ya _ 
ralılar, Volganın öte yaka~a nak • 
lediliyorlar. Çünkü onlar ~in §Chlrde 
yer kalmanıl.§tır. 

Berlln 2 4. (A,A.) Kıifikas dağla • 

. 
Sulh ma.aa.s~ba,rnda 

Milletlerin bft!'r l 
yetini mCldalaa 

edecek 

Londra, ı.:., (.\,.\,.) - Blrle§lk Allıe. 
rlka haTp istihsal §Ubes.t fic! muavin. 
terinden iblıi bu ay ?.arfındıı int-a eeı. 
ıc~k elan ınıUttcfik uçak sayıamuı 
.Ta})Onye., İtalya ve Almanyarun in§J. 
edeceği ıııayının yllzdc :!5 nısbelinde 

!az.la <>lacağım: söylcm~Ur. 

usaıl hizmetlerde 
llanılaa taks ıer 

rmda savaşan Alman t~klılcrinin ön. 
cülerı 4000 metr' yüksekleri faz!aııih 
U§Jnl§lardrr. 

Londra: 25, lA.A.) - Birle~ik 
Amer.ilca devletleri efi B. Ru:ı:ı;clt, 
Kolgatc üniv~rsite~inde sbylediği 
b.r nutukta milletlerin bu harbi Vilayetııe hususi ve ferdi hlzmetıcr 

Vu,:!ington, 25 (A.A.) - Va§ington 
daki FinlA.ndiya elçisi, Kalkasyad~ 

Fin aakerlel'lnin çarpııımakta olduk 
!arı haberini tekzıp etmiş ve DÖyle de
ml§tir: 

müteakip ekle edecekleri sulhün de kullanılan taksilerin ortadan ka.L 
dıtvamJr olduğu kad:ı.r bu :;ulha da dırı.lmaaı için verilen karar Uzerln~ 
hak ke.zanma!a.rı ıa:zur. geldiğini emniyet altıncı şube mUdUrlUğü han. 
söylemi!} ve demiştir ki: gl taksiler.in mahiyet itibarile taksi 

t • - Bu sulhtan bütün dünya_ olduğu halde hususi mahiyette kul _ 
ı.ın i.stifade etmesi lıiz.ınıd:r. Sulh !anıldığını gösteren bir liste hazır • 
n:.asası etrc.fmda Amerikanın sesi lamıştır. Öğrendğımi::e gore bu ljst~
ciünya.nın her tarafmd'l yaşayan dc yUz yirmi kndar taksinin numarası 
milletlerin kentli mukadderatlar;. ve kimlere alt olduğu gösterilmekte . 
I!ll hakinı ~lm!iSI gayesinden ;nül. dlr. Dün bu taksı!erin bir kontrolü 
hem olac'llrtır. Biz.;m için gaye, yapı1mıştır. 

- Bunlar muntazam kıtalar de~ilo. 
dir, belki bazı gönüllülerden mürclı • 
kep birliklerdir. 

Macar milli müdafaa nazır1 
değ itti h~rkes için azami hürriyet temin Aldığımız mııli'lmata nazaran, vjlı\. 

,_ · yet aynen fazla. ceza verllmcslndc'\ Budape)tl', 2.> (.\ . .\,) - Macar mıl. 
ll mlida.faa nazırı general Barta, !.ıstl. 

fa etmiştir. 

ctmea..br . ., 
-------------.. - dolayı haklarından emniyet mtinsciip 

HAVA H A RBi 

ingilizler 

olan fınnlara idareten un verilmediği 
gibi bu taksilere de benzln verflmcnt1' 
al hakkında.ki kararını ay batıından •• 
tibaren tatbik edecektir. Ancak bu 
arabaların hakiki taksiye çıkacakları 
kanaati hasıl olduğu takdirde bun • 

Macar naibi, harbiye nazırı general 
Barlanın iııtitaısını kabul etm!§lir. 
Başvekilin teklifi UZerlne nalp, müte
kait general Guillaume Magy'yi mi11i 
mUd:üaa nazırı tayin etmj~tir. 

şehri şiddetli bir ça rpışmaaan ıonra Al d ·, it . a j lara benzin verilecektir. man en za ı ınş Vllll.yetin bUtUn dış :taz.alarında:ı 

k 
• bu l(azalann belediyelerıne.kayıtlı tak mer ezıne silerin numaraları da gclmcğc ba§ll' .. 

mıştır. 

işgal edilmiştir. 

Staljnği·adda evden eve şiddetli mu. 
harebcler devam etmektedir. 

Şimalde mühim dllıımar. taarruzla. 
rına karşı yapılan mUdafa.a uvaşlal': 
eıınasında 3~ Sovyet zırhlı tankı tab. l 
riP olunmu§tur. DUşmaııır. Volga doe- J Tayyareler dam ara sürünür 

bir akın yaptılar 
ve batısındaki demiryollar. üııeriDt.'e cesine alçaktan bomba 
t&§ıdığı takviye kıtaları ile Saratov at'ı:ılar 
clvıı.rmdaki akar yakıt der,oları yeni. Londrıı.: 25, ( A.11.) - Çarşam-
den Alman hava kuvvf'tl, .. inln taıı,. bu gec=si lnı;iliz.ı hava kuvvetle. 
ruzlarma uğramı§tır. ritıe mensup a~ır ~b:ı. ucakla.n 

VoroneJ ~imal batısınd!\ duşmanır, F'e~burg, AJml!.11 deniz;ılt: inşa 

)ıı.ptığı ycnj taarnızlar ıı.kim ka• . n.erkezıne taarruz ctmi~lerrlir, 
mıştır. l<,t'n a he\& içinde yapılan bu 

Cephenin· merkez kealm1nde kuv • taarruz iyi neticeler vermiştir. Bu 
vetlerimizin taanuz hareketıcrf tanı ı-.ava akmrn:ı iştirak e<len uçaklar 
t:ır ba,arı ile devam etmek tedir D'.ıt 4 mötörlü ofop ağır LaııCMteı tı_ 
manın Rjjev yakml&rında.tt karşilt.> pindedirler. 
taarruzları pUskürtlllmllştUr. Bu hava akınına bir fırtınalı 

Cephenın şimal keaimicde Lado:;:.ı havada ba:ılanmıo:trr. Hedef üzeri. 
ı;o gölU cen•Jbunda giri§U~ tsarrnz ne gelind;ği val:it ha\'a acmış \'C 

hareketi <lUşmanm neticeıi:ıı kar~lıl< ay rM~ncla taa.ı;rJz ~·apılıntFtır. 
taarruzları ve şiddetli m:.kavemetiM Blr uc;::ılc pilotu şunla\'J ~llJl~t -
rağmen toprak kazançlaıilf. bitırtlm!ş mı!'ttr:. 
tir. Dosu cephesinde dün 62 düşman t:r.aklnrımıza hindiğimiz \'<ıkit 
uçağı d~Urülmtl§tür. Ya!nız iki Al. havıı. <:c'k fena idi. Uçaklıı.rrn iç n. 
man uçağı eluılktlr. de çalkalanıyorduk. Bir yandan 

Neşredilen Alman husmıi t eb.. Hr vana atılryorrluk. Flesburgun 
liğl, Alman d~nizaltılarınm !zlan. \.ıurİne vardığmıız vakit hava açtı 
da ile Spitzaerg arasında bir ~1:i!L ve ay rşığıocia harekata devam ct
leye taarruz edert"k ilç muhrib, bir ıik. 
yardnncı knıvazör v-c beş taşıt ge. U~aklar 60 - 70 metreye ka 
nrisi bııurdıklarınr biJdi~kteciir. ôar ini~·orlardı. D~lara siirtiıne. 
Baı;ka ilti gemi huarn uğratılmış. rek hava bat~ryala.:"ına ka!'!'r ateŞ 
tlr. edildi. 

Bundan ba11ka AtlAntikte ve !n~i.liz hava kuvvetlerine men. 
Antil de~ cenubun da h areket l!Up Bea.ufigther uçaklar Frans3.. 
yapan nım...·n 'dellhaltrlerr top nın Atlintik salıilj ilzerinde iki 
Yekun 75 bin tonilato t utarmda Yunkers uçağını tahrip etmişle _ 
]:i ticaret gemisi ile bir Y& enli ılır. t1<i Alınan tırağı da kaçmağa 
gemi batırmrşlardu; l mectı•r tutulmı.:ştur,. 

Memurlara yömür 
verilecek 

CUaş ıara{ı 1 indde) 
rü. butunaına~'l~:. ihtiyaç S:ihibı 
oimıy:ı.n birçok v::ıt:ındar.lsı ııı n uh 
telif SJ:bcpler:e ellerine gtt;ır 'ıi. ~ -

ri beyıınnamcleri mt"nsup olduk 
·lan m!?.hallt- birliğine tasclik etti. 
rer.olt kömür alm3.l:ırı ve bu kömür 
]eri elaltınİ:ian yüksek fiyatlarla 
ba-'jkalarına satmaları yüzünden ta 
!ınddüs etmi.,,tlr. Kömür alma.1' il. 
zcıe F:ıhte beyanname dolduran 
kirrıselerle bu bPyannamcleri tas. 
cı·k eden birhkler hakkında kanu. 
ni t3.kibata giri.;;ilmi~ ve ihtiya.w 'sa 
l•ibi o'nu:.·:ın f)ll kndar vatandaş 
Mi li Rortı'l."l.a Mahkemc.«ine sevk 
eııit:nl~tir. 

Diter l:lr:t[tan tevziat.• \•npan 
ba,·ileriıı d-.: brrok ,·ol !'IU? hare 
ketleri 1.!Öı-\ilrlü~ün d~n bunlar hak 
kmda r!a ~lıibat yaprlrr.ıya başlan 
ııııştn. 

Kr)n•iir Tevzi Mücs-.cscsi. İ(ı:ı • 

ınUr satışını tamamen durdurmuş 
ve ancak evvelce parasını yatırıp 
ordino!n.ınu Blar! vatancla~lar-.ı kö. 
mür tevzi ctmiye baslamL«tır. Ay 
nuı ı::imdı"ik memurlara, birer ton 
kömUr verilmesi"taknrrUr etmiştir. 
Dıifo.- ta.raft::.n kömiirden tas::ırrcf 
:ınaksadile gcoelef vapur, tiren, 
hramvny ,cibi nakit Yaa:talannın 
22,30 :ı. kadnr iş1 etilme~i dii§linül. 
ınekt~dir 

edemedikleri kadar fazla ylyecc.k ımad 
delcı ine sahip bulunmaktadırlar. Mih
verin kışın açlık çekeceği zannedilir. 
sc aldarulacağı da UAve olunuyor. 

Bahardaki don ytl.z\4ıden ve yaznı. 
ilk kıemmda vukua gel?n kuraklıktan 
A vrupada mahsul kaidırma işine vaK. 
tinde ba.şlanmamı§ olmakla beraber 
sorada.n çok iaz.la ınahaul alınmıştır. 
Bu da birçok memleketlerde yiyecek 
miktarını artlırnu9tır. A!lnanyada 
,.dem ~a ııcıilen erzıı,k m~ 
gc~n seneki nlsbe~ ytiklJelf;llml§Ur. 
Ay rupadaki tarafsız .mU§C!.hitJer, .Al -
manların geniş ve verimli Ukrayna, 
tarlalarmı ekip bıçmeğe muvaffak m. 
duklarını haber \'eriyorlar. Bununla 
beraber, bu ııeııe .ki§ geçen scDıCki k&, 
dar §iddetli' ohlm& mihver memleket. 
Ierile iP altındalda:cmlckeUer ya • 
kacak noksanından mılaJ;ı eoğuktaıı 

çok sıkıntı çekccı:klerdir. Şuram da 
kayda değer ki Fransız 'fe İtalyan 

alplarmda elektrık cereyanı iatıhsall 
{)ek zayıflamaktadır. 

Sabit gellrUlerln 
geçım darblı 

B un lardan ha~kA ihbunur, m~e 
yaprağı, lmraabç, k:Bym, &ö~t, 
ynprakb.n da taklj(J ray imalindl! 
kullanılmakta.dır. 

Memte'>,.fthıizıfo ~'etişen im ne
t.atlarıfan nh,alin flo.l;(ıırGu~ ihti· 
JllÇ te<ıiri ile tnklid ç:tl lar yapıl· 
mııktadır. Ço~ esl-ıidwıbcri illic 
'DW'bmmda. irnllnnıJaıı \~.nz çok 
t.Meli t.danan mezldır n-ebatlarlıı 
• lıma.n tddid çıaylar. hakiki 
t ay cla hahınan Nn maddesini \h· 
tm. etmediklerinden haki'ld Çaya 
f\J,.Jfıtar obnlan da memnun edc
cdc dunmtdadır!nr, 

Hakiki ('3;\" tiryakileri, ~nyrn 
kendine m:ıh uı koku~mna., lcı.1.cti. 
He \'e manzara.,ına alı~mı \e bu
nun 7.0-vtdna hnkki•c 'amıı" olıın. 
la.r bittabi hu t:ıkll!l !;a~ turla a\·u
mmazlar • 

Gönül ıne çay ister ne çayhane, 
Gönül Gihhat ister roy balıane. 
~~e ve KanMti,e en~·lnrn 

.ndenlerJe, lokm:tlannı t!>ln taca'k sı 
C&'j tarafı l lf'ride) tak, bir kki ihtiyncm<ln bulunan. 

cıdcn tetki~lerde buhuıacaktır. lıırn hakikatten ziyade tıı.klid ı;a~. 
Biiro, h:ı.rp iç:inde bulunan yaban. lar sayanı tıH iyedir. 
cı devletlerin lklisadi vaziyetletini Jlatti buhran zall olof' yolltıı 
ae tetkik e<lecektir. Büro rei'lliğinc ~ıldıktan ~nra dahi, siJili:ıte mu. 
tayin edilen Necdet Altın, ııy ba. zir olmayan nebatlarla hnzırlıı.n· 
tında Ankuaya gelmiş ve vazife. ı uıj taklid çaylan iclıııne ctt;nnc. 
sine b:ı<:l.anuş olacaktrr • melidir. Hakiki ça~, muahcn nis· 

Öğrenildiğine göre sabit ve mu bette takti<l çayl:ırla Jmn<otırmnk 
üYYcn ..,.l'lirll Yatanda.5lann marfız u!-.uhi de diisiin lilf'hilir. Zira bu su 
h~ıiund~klo.rı geçim <lır)lğmı ha _ retle hııJJlii çayın mUL.lr teıiri h11-
fifJctecek tedbirler üzerinde tel. fiflefilmiş, cı:taltılmış olur. 
kikler yapmak \'azifcsi de biiro1·a Ki'mynı;er: i\f.A.K. 
ı·erilm;,ştir • 

/ nönü gezgi•inin ikinci kı•mı 
için hazırlıklar 

Belediye. küşat resmi ys.pılmı§ o. 
lan tnönü gczgi yerınln iklncı kutnu 
ve imtjdadı mahiyetinde olacak Sipa. 
hl Ocağrna kadar uz.anacak kısmın. 

yapılması için bazırhkıııra baslamış 
tır. 

Şlmdıki halde İnönü gez.gim 'faksinı. 
belediye bahçesini de iç!ne ıılarak 

dağcılık kulübü ve gazino h'ldudun _ 
da nihayet bulmaktadır. Dağcılık ku-' 
ltibllntin yıkılmasından sonra gez.ıı:l. 

nin lmtidadı mahiyetinde ye:;ll saba • 
lar SUrpa~op arsasma yapılarak se
kiz bU)'ük binanın arkuma isabet e. 
deccktir. Dıı aparlımanların bittiği 

noktada tram,·ay r-ıdd~sl.nt kadar ı;e. 
ne Ye;ıil sahalı bir yoı" ve mukabil t~ 
T'a!ll boR;auı hı\klm bir trr.sııı nihayet 
hulan gene hir yeşil saha vllcuda ge. 
lfrilccektir. Bunların orta.•ında i!er:ı ı 

dikilecek bir Abide için yeT ıynlacak 
tır. 

f KOC.01< . HABERLER ... 1 
* Tramvay idaresi biletçll .. rlne ya. 

pılan yUzde Hl 1-11m az !!Örlıldl\ğün • 
den bu mlk~ar ytızde 2:; e çıkarılmı,. 
tır. 

"' Yüksek fıyatlarla :ıatıımakta olan 
muhtelif ııya.kkabı çqdtlrı1ne csklsı 

kadal' raıtbct ı;östcrilmeırıektcdlr. A. 
yakka bı satışları ~cvııcm!~ ve bun ur. 
neticesi o!arak fiyatlarda dU~ükltl'< 

b~lamıştır. 

* DUn bir altmm ttyatı 33 lira, 
kUlçc altının bir :::-ram fiyatı 3111 kU. 
ru~lu 

.. Eyüp yardımsevenler ('emiytt. 

Adalar srlh hıf~uk hakimliğin· 
den: 

94!:"16 
Büyük:ı.da saUıane çöp illkele. 

sinde 5 numaralı ha.nede sakin :1.. 
kt:n ikametgıi.hlan ~ül kalan 
İzmarağda, Ka.tinat Anika. Amel. 
ya, ve Yani'ye. 

Elcni, Zinoviya, Elic;avet, Ora.. 
ııia, Alemndıra. ve Eviycııia ve 
Miltiyadi • ile §ayian ve mUştere. 
ken mutasartıfhulunduğunuz Bü. 
)-ükadada mıı.dcn ma.hallesi.ıde sal. 
lıane ve ~.öp iskelesi sokağında es
'ki ;>4, ycni"l, 3, 4, 11 kapı num.a. 
rah alurı havi üç evin kabilireti 
taksimiyesi. o!m&ıi~ndan açık ar. 
urına, ile fatı!arak esrnanının hi 
sedarlıı.r arasında taksimi sureti!c 
~uyuun izalesi baklanda adı geçer 
Milth adi kendi namt!la asaleten 
ve vekili bulunduğu El savet ve 
Orania. ve Aleksandra V<' Evy<'niıı 
tarafından \'~k:ileten aleyhinizr 
f!c,tığı davanın D. 9. !l42 giinil 5a:'T 

14 de-ki duru~n~ına ge'meı.liği 
nJzden h:ı.kkınıro:ı gı~ ap karar 
\'erilmiş ve ili'1rn n~rin 'n erte 
gününden mutebr.-r olmak üzere 2' 
'İİn rnürlr'-•L. • . ..,. ,.,. • " 1r(' mu}nı 

kemeırlin 16. ı O 94 2 ~nü s:ıat 1 ~ 
de talik.ir.c karar verilınic;tlr. (' 
gün ma.hkc-mevc gelmediğiniz ve 
ya \"ekil göncİcrmediğin 'z t:ıkdir 
c'ie gryabmızda m~hakrmenın <lı
vam edecefi ve bır dııha mahke 
meve kabul ı-dılmi,·cceğinlz tebli• 
makamına kııim o•mak üzere iJaı 
lı•ıı·•r. (5363 ). 

Amerikan mümessil:. papay\1 
veda ediyor 

Vişi: 25 (A.A.) - Vatikand..,r 
alınan bir ha.bere göre. Amer.k ~ 
mü.-nt-FSiH Myron 'T'~y'or b\.•.gü·· 
T'rıpa~, ziyaret ederek vcdalaşacaı: 

civardaki 400 fakir ntaııd&§a birer 
buçuk kilo pirinç da:ıtmı~trr Bjr 
nıUddct evvel de bu ııilderln c;ocuklıt 
nna bjrer kılo şeker dağıtılmıştı. ı tır. 
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Resmi dairelerin ilin işleri 
Ballluada mtnıtm lllr 

Tebliğ 

fll~ye kadat' reanl clalrelerln lı&nlannm ae,rlııe tavaııııut 

eclea lllf'rkezl btanbulda Erzurum Hanmdakl (Tt1rk ıu-rıf Oemlyetj 

Reaml tıln tılerl Bürosu Limited Şirketi) taaft)e ballndf'dfr. 

Ticaret kanununun 232 ııcı maddesi muclblııce mıukemenln 

t..Vihlne lktıran et.mı: bir ıUrekl karan olmadığmdan Erzurum 
Hanın:1ali.I Şırketln muamellta devamı kabıl deı!:.IQlr Bu ııeb<?p e 

11ln11\r.nı:tın C.oğrudau doğruy<i 

iıtanbal Ankara cadlleslnde 
Kaya &anındaki 

TUrk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

cöaderllmflllinl rica edertı:. Şlmdi,)e kadar Erzurum Hanmdakl 
Şirket.o J;Önderllea ıllnların da Şlrlıı.ettmlu lc\ldl edilmetiııııı blldlrll. 

meıılnl tavsl)e eyterla.. 

Nafıa Vekaletinden: 
ıı:ıutltmf,ye konulan 1§: 
1 - ~u t.sleri 11tklztncl fUbe mQdürltlgU bö1gcal IÇinde bulunan ça~am. 

b& bataklıkları 111l&b itlennden Kiraslık • Turgutlu dereleri an.amdakı be.. 
t&lıll kla:ı l..urululmaııı ve derelerln ııılahı igleri. 

raıunln edilen keııt bedel! tlyat v&bidt e.11&81 üzerinden (1.793 Hl) lira 
(07) kuru~tı:r. 

ı - Eks~llme 16.10.H2 tarihine rutlayan cuma gilnll ııaat (UI) te An
brada 911 itleri rel.tllğl blnaaı ıQinde toplanan ıu eksiltme komlt1Y011U oda 
ııuıcı• kapalı zart u.su.ıue yapılacaktır. 

~ - t•tek1iler ekıtıtme ıartnamesi, mukavele projesi, b&ymdrrltk l§lerl 
genfü f&rtDAmeDl, umumi au l§leri fenni prtnamesi ile huaual ve fenni §art. 
n~derı v,. projeleri (60) lira (00) kul'Uf ka?'§ılıfmda .su t,,ler1 rt'lallğlnden 

:ı..ıab: ir!er. 
4 - Ekblıtmeye gırobllmek lçın isteklller!Jl (67,563) lira (28) kuru,. 

luı> muvakkat teminat verme.ili ve ekalltmenln yapılacağı g11nden en ez 
Uç ~Uc ~vnl bir oilekçe ı\e Nafia VeklleUne mtıracaat ederek bu 1'e mah. 
sıu olmak i:7.ere 10esika &ima.lan ve bu ve.ıkayı g6-termelerl prttrr. 

Bu 11.lldt'et IÇlnde vesika isteğinde buıunmıyanl&r ekalltmeye giremezler. 
e - tste':tlilenn teıtı;f mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

&ı\al &n~alne kadar au itleri rejııllğine makbwı karıılığında nrmeleri l&.. 
:tmı:lır. ?ost:ıc.a °"an gecıkmeler kabul edilmez. (1027f.811l ı 

.. c: 
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H 4 B E R - AJ;şam P Dstast 25 EYLUL - 1942 

1 Bu haflanrn 
programı ve 
. tahminleri 
Pro;rrammı cetvel ha inde .,.e!'

d.iğ:mi: bu hafta koşulan hakkın. 
da kı a bir tahmin . tıpRlmı: 

Biıiııci koı:ıu: 
Mt't.'afes' 12CO m tre olan ve 

dört tayın iştirak edeceği bu ko. 
şunun geçilmez favorisi şüplı.es:z 
Mc..'1e'·~ tir Falı.et ahır a.rkııdaşı 
til')'RKİ feclail.ik yapacağı çln ikın 
c:.i p ı ·"eye Sobunnm eirmesi mu.'t. 
t~Me'~· ... 

ı:..inci ko,u: 
D rt Ar:ı.p alının ımyıtlı ve 

esafcsi 2noo metre olan bu keırm" 
cia favori Tomurcuktur. En mtlhim 
rak bi Sava6tr. 

J Ütlirıcü ko~: 
Gunün en rnühım k%ultmncian 

b ı: 'r 'c çifte bahsi:l bir avağı 
d& u t'rındedır. Eğer bunıda ko. 
~arQa favori Gon~adiniir. 

Uordüncü koşu: 
G~ne İngiliz at ve kısraklanna 

mahsUf.I ve ~safesi 1800 metre o. 
hn bu koşuda, Gongadin UçUncU 
koşurla koşturulduğu takdi?'de fa. 
vori Demettir. Karabiberin ikinc: 
p'Jaso olm.ast muhtemeldir, 

Beşinci koşu: 

Burs.ya ~kiz İngiliz tayı kayit. 
lidir. 60 kilo ta~ıyacak olan Hilma. 
yun bu ko<",.uyu rahatca kazılnacak 
gibi görü"ürse de diğer taylar da 
programda gördüğünüz veçhile bu 
büyük kHo farldarını verebilecek 
n:.idir? 

Geçilmeyen at olmadlğrnı dal. 
ma gôzömlnde bulundurar?.k diger 
taylara. da ufak birer şana vermek 
jfiz:ın d tr. 

Altıncı kosunun da başlıca fa 
vorisi Alceylandn". 

çııte balllıler 
3 • 5 inci lıoıaıar 

lzerladedlr 
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C~ )&şındaki )eril ~arımkau inglllz ~rlıek Vf' dJtl '.&)lara lllahıın•tur lkratıt•~e•I '!3,j lira, ıı.ıeı 56 ktıo, .......ı 

ızoo metredir. 

ô 1 ATtN 
.~ ı Abn Sahibi1----,

1
---

... , ı lsmı l{eogı .dabs"lı 

1 Tahir lşbllen 1 Kader Doru erkek Frig 
2 S. Koraosmanİ Tiryaki Doru erkek Vregoskon 
3 S. Karaosmanl Meneviş Krı difi Vregaskon 
4 H. Ermis ~ Saydan Doru diıi Essex 

!.-...;...!-~~--.___; ___ ..:.. __ 'l KtNct KOŞU 

Ana-.ı 

Müberra 
Alnaı:lı 

Mis 
Sünbül 

ı~ 
3 
3 
.i 
3 

Aobenöru 

A Sofya 
S. Koraosman 
S. Karaosman 
Mehmet 

Dort ve daha yukarı ~ettakı safkB n Arap at ve luııraklara mabauator. lkramtyea( %66 Ura. sıklet: & J&fl 
kiler 58 kllo, 5 ve daha )'Ukarı ~aştakller 80 kilo ta,ıyacaklar. MeJo&fl"!ll: %000 metftdlr, 

5 A. Ersan TorrurC\Jk ı Al ot Gandi Suade 
6 N. Sümer Cevlantek Al ot Ceylôntykta Neriman 
7 1. H. Tekçe 1 Sava Kır ot Kuruş Fındık 
fl F. Vural Tor:ı:on Kır at "' Kuruf Sübeyhi 

ırn~v 

6 
7 
5 
4 

Bayram 
Mec:it 
1. Atçı 
F. Atlı 

Oç ve daha yukarı yauakl ve IH~ aeneal mrfmda kaz.andı~' ikraml.)elt" :tel,ftnu 300 lirayı tttavöz etmemi 
lan ufkan lııglllz at \e kıı.rnklara nmhııustur. tkramtyeııl: 21'>0\ llraclır. St .ıet: a yafDldakller 51 ktlo ' ya, 

kiler öS kilo, ~ \'C d ıha yuırarı yaştal<ıler 60 kilo tlllfl)acaklardır. 1'1eııafe-ııJ: 1600 rnetredlr. 

9 Dr. Seferof Komlso•j Al ot Oberto; Bosia ---:-=7~~A·r~ ... a·d·y-----J 
1 O F. Agan Siftkan Al ot Capgrine Cirfra .., 6 T. Ate an 
11 A. Atmon Gonco Al kısrak' ~ Onuix 11 Mistynguette 5 A. Ahnon 
J 2 1. Avtoc; Heybeli Doruot Claud Cop Moda ~i 1. Aytac; 
13 F. Atlı Gor-gad:n ~ Doru kısraı: Valvis Bay I Apleakin • 3 F. Atlı 
14 R. Ko. ol Rest Al j.,ısrol-: Onuix ll Mis n uette 3 R. Koral 

DOKD KOŞU 

r.ı; ,.e daha yukan y&Dta \:e 19ı' ~nesi urfında ka&andıtı lllramlyelM yekbu 1000 lirayı t-~°' etm~ml 
lan saflmn lngtlb: at ,., kr'lrftklara ı •h•uıtur. lkramfyMI 300 Uradır. Stklıııa ya,mdııkller 63, • ys;ınıf:ıklle 
~ ve dahR yukarı ya,takiln 60 klla 't&ıyacaklardır. 19'% senetti zarfında luzaadrl'ı ikramiyeler yt>kftnıı 500 ıı 

dolduranlara dörder, 700 lirayı de .ıı ranlara tt tar daha fulaam1 "ıu.aamıtt olanlara ı:eklr.er kllo llh·e 
Mesafesi 1800 meuedlr. 

15 
16 
17 
18 
19 

Or Seferof Komisarj Al ot 9 1 Obertaı ~" 
F. Sim.:ı. oğlu Der.ıet kır kısrc'~"'ı Alisch 

A A1rııan Kar::ıbiber '. Yağız ot \ Stratfort 
1. Aytac; Heybeli Doru at Claud Cap 

Bo~icı '"' 
Yugc;nia 
Apleokin 
The S. He:re: 
Moda 

7 
3 
3 
3 
3 

Ar~ady 

Boy•am 
F. Atlı 

A. Atman 
1. Aytaç 

F. Arlı 1 Gongadin.,.. Doru kı•rc•: Valvis Ecıı 

- I BEŞlNC KOŞU ( -Y!'!"'A'!"'Ş'!""L,,,.1-MAHD'!"!"""'!!!!!""!!U'l!!!!'""' "'!!!'JIA!!!"!!"!!ND"'!!!!!":tKA~!"!!P!"')_.. ____ --ı-ııi 

İki ya•ıııd.a yerli ııatkan lngtllz er kek Ye dlfl taylara malmuıtor. buaaıl ye91 500 U,.clJr. AzanıJ 91.k:eı 
dur. l\leııafcal: ızoo metrı>dlr. 

20 P. Halim Humayun 
21 F. Simsaroğl Destegül 
22 F. Atlı Vara din 
23 A. Aynogoz 1 Pınar 
24 C. Apoyık iz 
25 F. Atlı Zelırimaı 

26 A. Atman tlaspp 
27 1. Aytaç Nilüfer 

Dört n daha yukarı yaetakı yerli 
1800 metredir. 

28 H. Özen Alceytô" 
09 M. Ovra Gükon 
20 A. S. K. - Sekban ---

-

...... 

..e. 
-~ 

~ -E-4 
z -

' Doru erkek • Ronflo" ı Churbora 
Doru dlıi Carrif Chlnes Girl 
DOtıJ erkek Legalfeı 1 Springboord 
Doru diıi Coup de Roi Llthia 
Doru erkek W. W. Abbot Keı:iban 

Doru diıi Coup de Roi Mrs. Atkins 
Doru diıl Manna Santolin 
Doru dlti Vınalot Moun~ain 

ALTINCI KOŞV (Handikap) 
yanmkan lnstUs at ve lmraklara ma1ı .... tur. 

Al at 
Al kısrak 
Alat 

:. 
,.Q 

... 
~ -OD 

~ 
~ 

~: 

= "' c 
: 
'IJ 

.. ... -~ 
ı: 

Olga Yerli 
Drokurt Kartal 
Hilôlünaman &ter 

r. 

2 P. Halim 
2 Bayram 
2 F. Atlı 

2 A. Aynogöı: 
2 1. Atçı 
2 F. Atlı 

2 A. Atman 
2 1. Aytaç 

buamlyeel 166 

7 1. Malc;ln 
4 M. Pura 
d F. Atlı 

62 
58 
57 


