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Dil Bayramı 
Bu sahalı Ebedi 
şef in kabrine bir 

çelenk konuldu 
1 

1 

1 

Dil lskll4bımızın leylzıt neticeleri 
bagtin 111rdun her taraiıada 

önemle bellrUılyor 
Bugün dll bayramıdır. Bundan on 

aentı evvel dil kurultay;, Ebedi Şe! 
AtatUrkün ve onun meni arkada§ı 

Milll Şe!lıniz İsmet lı:ıöntlılUn irşatla.. 
rile Dolmabahçe nrayında toplanmış. 

Bom bayda 
kargaşallklar 
PoHs nümayişçi
lere ateş açtı 

Polis memurları 
bıçaklandı 

tı. 'l'Urk dilinin yabancı pUrtızlerde~ 

temizlenmesi yolunda, o gündenber1 
earfedllen ga~t. feyi%1.1 neticelerini 
çoktan vermeğe ba'laml§tır. 26 eyıuı 

tarihi, ilk dıl kurultayınır. toplandıı:-ı 
gUne mtıaadit olduğu için buglln dil 
bayramı olarak yurdun her ta.ra!m -
dakl halke\•lerjnde kutlanacaktır. 

Dil bayramı mUnaısebetile Ankara 
da TUrk dil kunımu menauplan, bu 
sabah 10.30 da, Ebedi Şef AtatUrkUn 
muvakkat kabrini ziyaret ederek ku.. 
rum adına çelenk koymuşlardır. 

Bu mUnaaebetıe oebrim.IJI balkevle. 
riDde kullama törenleri yapılacaktır. 
B!llıaua Eminönt1 ve Beyoğlu h&lkev. 
lerin.de zengin programlar ha.zırlan • 
m~tı:r. 

Emin6nü halkevillde ezcümle pro _ 
feııör Sadi I:rmak, dil tnkt2Abma dair 
bir konfera.ııa verecektır. Genç mu -
barrir Neriman Kurtb&y taratmdan 
yalan aman edıelO&t.JDdaD parç&la.t 
okunacaktır. 

Beyofıu balkevt de dil banamı fe. 
&mbay, 26 (A.A.) - DUn Bom refine Tepebafl bahçeainde halk oyun. 

oaych üfler uı.ra.f'ındnn 4 polis ıarı tertip etml§tir. üaktldar halkevin 
ırı~muru bıçakla yara.lanmış ve 1 de laman Hakkı Baltacıoğlunun '(Ka-
1lataae~ :lıaldu-dnJl~ahrin &İ• fıı-tamll'Ciai) .wmil pl.yeaıi O)'Un&C&k_ 
mal mahalle!inc!e '\"e Uman mahal• tır. Dlfer h.alkevıerl.llde de blıcQnDn 
le8inde ta!ebe yeniden nüm:ıyişler ehemmiyetine uygun gösteriler ~rttp 
yapmıştır. ZabJta evvelki ı;:Jn Da• ed.llmi§tlr. Diğer taraftan bu alqam 
dar bölgesinde nünınyü;çner Uze • ıu:ı te kurum adma Ankara radyo. 
rlne il:.i defa ate-ş açmnğa mecıbut aunda blr söylev verUecektlr. 
olmuş, dUn de iki nUmayişÇi kafi- Dil bayrammıw, okuyucularımıza 
lesini dağıtım,t:IT. ı kutlanz. 

., Norveçte 

llasvekil nu
tuk söylerken ·-İngiliz taıyarelerl 
19bre blcam ettt 
Birçok evler yıkıldı 7 kiti 

öldü 
Lond.ra, 26 (A.A.) - Dün, tn

giliz bomba uçaktan Norveçte Os
Jo tchrine taarruz etmişlerdir. Tır 
a.murun yapıldığı gün Kuslingin 
l:ir parti tezahilrU vardı. Parti 
mensupları ve Kusling mahzenle
re sığınmak mecburiyetinde kal • 
lllJllıardır. Geçit rum.i de ya.pıla • 
mam11t.Ir. 

Japonya 10 sene 
harp edecek 

Japonyanın eıki Vatington 
sefiri böyle ıöyledi 

Boma, 26 (Radyo). - Japonyaıım 
sabık Va§lngton eeflrl Nomura Do _ 
mel ajansına §U beyanatta bulunmU§ 

tur:, 
"- İngiliz ve Amerikalılar bize kar 

fi be§ aenelik bir harp dl11UnUyor1ar
a&tU kendılerine kartı 10 aeneden 
fazla ılirecek bil' harp ic;:ln hazırlana. 
cağız, 

Dünyada hiçbir devlet Japonyayı 

bUyUk Aayadaki va.zilesln! yapmak • 
ta.ıı alıkoyamıyacaktır. 

Japonyanm yeni n1zaJDI aayeaınde 

A.eyamn milyonlarca halk: yeni terak 
kiler kaydedeceklerdir. 
Aıya Aııyarılarmdır, tabiri manasrz 

detlldlr. Yeni Umıtlerln tjmsaltdir.:, 

r 
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Sahte şahadetna
meli kaymakam 

( Y AZl5J 2 nclde) 

1Ef.Xl-'O:S: YAZI İŞLERi: 288'72 lDARE: 2-1870 * SENE: 12 

Stalingrat' da Tobruk 
limanına 

100 günde 
4 bin ton 

bomba .atıldı 

Londra~ 
kuvvet 

A!manların 
cektiklerini 

,;,) 

---<>--

ş~hirden 
bildir~yor 

Almanların kat'i netice!:lİ almak için 
fopg~kUn hir hücuma fesebbüs etmeleri 

.Londra, 26 (A.A.) - Kahlrede batı 
Ç!ilU üzerindeki hava faallyeU hakkın. 
da §U raka.mlar if§a edllml§Ur: 

Yilz gün jı;inde Tobruk limanına 

tam ~000 ton bomba atılmı§tır. 

~-

8t&~rad eeJırlııde llOD vaz.lyetl göetenr lıarHa 

Suikast d 
müra/aası 

vas nın 
gapıldı 

Maznuıar mtldall glndermedller. 
Keadllerlnla de balanmaıarma 
ııaaaaı IDlllAa gir& ıemedl 

Birinci ceza dairesi maznun
larıngıyabında karar verecek 

Ankara 26 (Umu.si mahabiti. 
mizden tıeİefonla) - Almanyanın 
Ankara bUyUk elçıiei Fon Papeııe 
suikıu>t yapmak.tan suçlu, Pavlof, 
Kornilof, AbduITehman ve Süley • 
man haklarında Ankara a.ğJr ceza 
mahkemeslnce ve-rilen mahkfuniyct 
kal'arJ1lln, temyiz mahkem.eei bi • 
ıinoi ceza dai.re&i tarafından bu • 
gUn ktk.ikine beşlan<h. . • 

Heyet, reis Halil Özyü.rük'iln rı• 
yasetinde AM Rıza Oğan, Kasım 
Engür, Bedri Göker ve V ehbiden 
mürekkepti. 

ınua'Yini Nazif Çağlıyan bulunu • 
yordu 

Oelee 9,15 t.e açıldı Rde mllba• 
~ire hitsl:ıaı: 

- Çattı- suçluları, dedi. 
Mübaşir gür bir 19C.9le salonu in· 

Jetti: 
- Pnvlof, Kornilof, Abdurrah • 

man, Silleyman 
Ort&da lci!t:.seler yok.. MU.ba.şlr 

tdov bağtrd:ı: • 
- Pavlof, Kornilof, Süleyman 

A bdur.rabms.n ! ' ' 

bekleniyor 

Vişi 
ATmanların bir çok 
binaları zaptettlitlnl 

blldlriJOr 
\'ftl, 26 ( A.A.) - Almanl&r, St&· 

Uı:ıgrad §ehri ic;:lnde fiddetU muhare~ 
!erden aoııra Volga kıyılatma varmı§. 
!ardır. Birçok bina blokları ve esle( 
belediye bl.naaı da i§ı;al eımml§U:. 

Ruslar Gepcunun kı§lal&nnda muı.ıı • 
vemete çalr§ıyorlar, 

Ka!kasyad& Tuapse ve Grozııiy3 
ka~ı tehlike artml§txr. Almanlar, 
Katkuyanın merkezindeki dağ Bil.sl -

1ıeal.n1Jı 4000 metrelik zirvelerini &§Dll§ 

lard.ır. xo.kova, Novroai.akln cenup 
!dofuSUDd& yeniden Alman taarnıau • 
mm bafl&dılml bildirmektedir. 

LoDdrC, :il (A.A.) - S~ 
tehrfnln içinde Ruslar muvattaklY'tt _ 
ler ejde etmekle kalmamql&r, Alman. 
Lan, eol c:ena~mı tehdit eden Tlmo. 
çenko kuvvet;ıerlne k8J11 oehirden 
kuvvet çekip oraya göndermek mec.. 
hurlyet:iDde 'blrakml§lardır. 

Stalingradda ehemmi;,eW bir tepe 
zaptedJlmlıtir • .AlmMlar aıtr kayıp • 
lara 'Uğramı§lardır. Stallııgradm fi . 
mal b&tmma dOfman durmadan takvl. 
ye kıt;alan getirmektedir. 

Kafkuyada, Mozdok kesiminde AI. 
man taarruzıan, defeditmlştir. Birke. 
aimde taarruz eden sıs tankm 20 si 
tahriP edllm.lıtir. 

NovroailkJn cenub dotuaunda 3 gUıı 
devam eden bir çarpı§ma em&llDl!a 
Rwıl&r 2000 Alman subay ve erini öl. 
dürmııoıer ve 12 tankı d& tahrip et • 
miılerdlr. 

RÖYTEB MUBABlB1N1N 
\l'EBDlOt MAL'OMAT 

Moııkova, 2S (A.A.) - Myter ajan 
mun huııusl muhabiri bildiriyor: 

Stallngrad muharebe,9inde, aradan 
bir ay geç.mi~ bulunduğu ıu sır&db 

muhuebenln cereyanı ba.!ka bir 18t.L 
(Devamı 3 ttncUde) 

YU.Z günde yalnız :S gUn Tobruk ıı. 
manı taarruza uğramı§tır. 

liaz•rıı.n ayının btdayetındenberi 

60.000 tonllMoluk 40 mihver gemli! 
batırıımı§?t'· 

Pasifik harp 
sahasında 

Şiddetli yağmurlar yagıyor 
müttefik uçakları faaliyette 

Londra, 26 (A.A.) - A.merlkatı 
devriye kollan, Oven Stanıey dağların 
da Japon öncUlcrl.nl durmadan hırpa. 
la maktadırlar. 

Bu aabah gelen unup batı :raalfn< 
tebliğinde §Unlar vardır. 

Muharebe sahuma fiddetll yağ .. 
murlar yağ-maktadır. Dtt,ınan leva • 
zım hattına taarnız edllml§ ve tam 
Jsabet kaydedllmi§Ur 

Buna•l1aki Japon hedefi.erine hava 
&km1an yapılmı§tır. Yer~ uçaktar 
tahrip edilmJ§t1r. 

Rabauld& da ımUtte!ik uçalt;lan dOf. 
man hedeflerine t&aruz etmlşlerdiT. 

Orta tonajda bir §llebe tam laabe~ 

kaydedilmi§tlr. 
2 Japon uçağı geceleyiu Port DaT • 

Tine taarruz etml§ler fakat neUced!l 
elde edememişlerdir. 
ŞorUan adası dolaylannda mUltetiıı. 

uçakları Japon deniz ta~tıarma ta • 
amız etml§ıerdlr. Uçaltla.rımızı 20 
Japon uçağı kar§llamı§t.ır.Bu uçaklar. 
dan üçll dll§UrUlm~tUr. :eu taoıtıann 
buralarda neler yaptıkları ifşa edll • 
memi§tır. 

Dablllye 
Vak Aletinde 

iktısadl işler 
barosu kuruldu 
Vali ve belediye rei•leri 

iktııadi i§lerle daha yakın • 
dan vazilelendirilecelr 

(YAZISI S Driide )' 

Çimento kullanaJI. 
• •• • 

sanagı muessesesı 
tddi:ı maka.romda temylz mP.h ' 

kemeSi l:xı.~müddeiumuıniliği, baş 

Biraz eon.ra mübaşir içeri glrdi: 
- Kimseler yok efendim! dedi. 

rük~a: :ı: N~ H~~ı~·~:: . iktısat veka~eti, ihtiyaçların 8tokbol.m, 21 (A.A.) - Dün a&&t 
17 ye dofru be§Vekil Klallng hU~met 
erktm ve b;irçok delegeler karoıamda 
aut.kwı& b&§ladığı aırada &!çaktıuı u. 
gaa 4 İngiliz tayyareııl O&ıoya yangın 
bombalan atmI§lardır. Killtngin için

Yiyecek lıırsızı hitabe~~~ ;<illerine tebligat 
1tesbiti işini belediyeden aldı 

ya.pılmJŞtır. Maznunlar verdikleri 
istida.da !kendilerinin lbi.z7.-'l.t bura• 
da hazır bulunmalarmı talep etti• 
ler. Halbuki TUrk ceza mtihakeme• 
l~ıi usulü kanununun 18 inci mad· 
desinin aon fıkram "mevkuf olan 

de nutuk eöyledlği binaya 18abet vaki G• d•..., • 
olmamı§&& da blrÇok evler ağır hasar~ il 1 r 1 g 1 
utram11 ve bir ev de tamamııe harap •b• apartnnanda yağ, bulgur, pirinç 

yiyecekten başka bir şeye olmuotur. Şimdiye kadar 7 ölU, 8 YL ı g 1 1 
ralı vardır. Enkazın k&ldı:rılmaaım. 

eevam edilmekte " daha b&§ka kur • el atmamış !? .. banlar verllmiı oımumdan korkul -
maktadır. Derhal havaia.ııan Alma:. 
av u1:aklan 4 İngiliz uçatmdan UçUnü 
birkaç dakika zarfında d~UrmU~ler 
dlr. Bunlardan biri Oalo k!Srtezlne, 
liman afzmd& birkaç kilometre uza. 

ta dü§UIU:tur. 

TevkU edilen Mısır 
m1111yotperverıerı 

Roma 26 (Radyo) - Gecen h::ıf· 
lıı Mısı:da IC'\'kif rdilen Mısır mil
liyetpcrverler!nin sayısı 121 c çık· 
mıştır. Bunlar rrncbf Af~i~nda 
Pretorladaki kampa .ı;:öndcrılm!~
lerdlr. Bu k:ımnln hinlcrce Mısır 
ıoiW)'.e~eJ;_'r.erlerl J)ulunnıal.tıdır. 

Hamdi admda bir hırsız. dün 1 kmtıla.ra tutunmak surctile ~ 
gece Tok.3.l sokağında.ki bir apartt• ve pcncereyl kxra.rak içeriye gir • 
manın en ~t katma duvardaki ç:• n•iştir. 

Hamdi, daireden !adece yağ, bul 
gur, pirinç. makarna vesaire yiYe
ce-k maddelerini bir çuvala dol • 
dunnu~. başka bir Şey çalmamı$. • 
1 ır. Hırsız bunları bu sabeh birisi
ne satarken memurlar tarafmda.n 
yakala~. ad1iyeye teslim edi:• 
r ;ştir. 

AUnada bombab 
bir ıalllaıt 

Vişi, 26 <Radyo) - Peşteden a• 
lınıın haberlere göre 22 eylülde Ati· 
nadn bomba ile bir suikat teşcbb't· 
sündc lıulıınulmuştıır. Bazı c\·lcr ha· 
sara usramı$ ,.e ln!'>nnl:ır yaralar.· 
mış!ır. Yııralılnr ml'yanındıı iş~nl 
kuvvetleri mensuptan dahi Tardır. 
Fnilkr bulıınnm:ımıştır. İtalyan ku
mandıınlı~ı <;ok ciddi 'cdbirler il· 
tihaz etmiştir. , -· 

Oaadi haıta mı ? 
Suinl Louis, 26 ( A.AJ - Bir 

gıızetenln yazdıitına sike BerJin 
gazeteleri Gandinln o~ır hasta oldu
Aunu hıldirmektedirler,, 

M;ıu sanayi Blrllll mltebassıııarı 1•· 
rından itibaren mleııeıeıerl gezecek 

maznunun bizzat isba.tı vUcut et • lktıss.t VckR.'eti, 1stanbulda çi- 1 re imnl ~en iına.lithanelerin ol • 
mek talebinde bulun:unıynce.ğım" mento 1mlhnan sanr.vi müesse&e- mento ilıtıyaçlannm belediye ka. 

(Devamı S üncüde) Icri i!c moz:ıyik, boru: kUnk vesai· ııaliyle değil vekAlet tC§lkilAtı. ta.-
-----.:.::.::.:..=~.:....==:.:.....!......:..:-=...:::.__.:,_..:.-______ rafından tesbit olunarak tevuine 

Otomobil listlkle· 
rl klralaaıyorl 

lastik tevziatına tekrar başlanması 
için emir geldi. T evziaJ• 
Ticaret Ofisi yapacak 

.(yazısı S OacıBde) 

karar vermi§tir. 
Aııkara.ya gitmiş olan çimentO 

ile i'le-r yapan sanayi eıt>&bI ~ • 
mına vekilete verilmiş olan lı$te 
lEtanbul Mmtaka lktıaat MiidUr • 
lüğilne gelmiş ve mmtaka tktıat 
Müdürhiğl de milli sanayi mftdtir 
lüğilnden bu listede tııahınan b11 • 
tün· müa!191:selerin aybk çimento 
:htiyacmm tetlbit edi~ctıini ist~ 
miştir· Listenin haricınde kalan 
ban r.ıilesseselcr de bulunduğu «tl• 
ia§>Jldtfmdm'l bun larm da imal kud 
retleri tesbit edil~tir. 
ınu Sanayi Birliği mttt.cha!SJSo 

ia.n ya?11J.dan itı"ba.rcn lm~ne
leri geııerek çbnen~ iht~açlarm• 
te&bit edıceelderdir~ 
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ovyet Rusyanın 
H RP kabiliyeti 

=:.ı[Mahk~melerde ~ ~~iıE~~ 
Sahte şahadetna- Bardak hırsızı kadınlar 
meH kaymakam • uıyayı çok iyi tetkik etmı olan 

blr. vrnpab mtttebassısın yazdığı 
bu makaleyi, ehemmiyetine bi· 
aaen, olduğu gibi naklediyoruz 

-Dfin Ankaraiia 
m11ilak t?mes ne 

başlandı 

Rmn nnın cenubunllaki e\ ku 1. 
c\ s Iın°rcket'eri l'llo.,kO\ a hiıkümr. 
tı;ıin umumi harp c:hnv.ı lı:in, ol. 
HlrücU lıir tehdit teı;kll etmekte-

dir. Bu hal, milner ı:c,letleri1c 
harp ed n de\ ktlerin ue :ıkılları
ııı b:ıı:; arınıı getirecek bir \esil<? 
rle olın:ılı<Jır; ı;Un1<ü onlar, hfılıi, hn 
ı,jJıntleri ı:; 1zl:: n(',k \C lı" lli eleri 
tahrif etm"'de, umumi efkiırın al. 
danm:ı ınd:ıld fniclrııin pek fiini bir 
le elli oJıııbi eeeğir:i anlnmn~'ll mel' 
l.ıurdurl:ır. 

l 93~?-19'10 dersi, müttefiklerin 
ııck de ~öziinü nçanıamı!I. l\lıitte. 
tikler, 19-10 senecıi l\la~ ısına 1ta•lar. 
J.ı .. ndilcrinin dııh:ı kon eLH olookla
nm ileri sürerek hal"bi kazanacak 
hırını id<lin edip duruyor ardı. Bu 
jddia İ'!lc, Almanyayı güldürüyor 
du. 

••• 
A~nı söz nikbinliği, 1941 a.tı. 

uesi Haı.lranmda da te~ahiir etti 
ve o senenin birincikinunundıı en 
) üksek derece ini bulclu. Anglosak 
onlar, bu defa da, Ru lann kış 

muknbil taarnızlarma aldan•rak, 
bütün gayretler~i sarfedip Rusla. 
ra izimi yardımı yapacakları yerN 
de, galibi)et idclialarile uklt ge. 
tlrlyorlardı. 

Hatta Almanların bu 3 az giriş
tikleri bi!) ük taarruz btı§IMgıcın. 
da eh, Lontlra ve Ne,·york radyo
ları, R) ni nikbinlik teranelerini 
hıtturmu,lar, Almanlarm i'\'JlerJnin 
h.ti't oldu~uno öylüyorlnrdı. Ha. 
ritadan anlamıyanlıır, onlann söy 
ledikkrine inanıyor, meselenin bu 
defn efcle edilmek üzere olduğuna 
inamyorl:ırdı. 

Anı;lo nksor:lar, Ru lann mu
\'Bffakiyetl<"rine o kadar ltimad 
bağlnmı~lardı ki, Maiııkl i,e. Litvi. 
nof'un feryadlarını İ!7İtmlyorlar, 
kendi arnl:ırmda fikir mücadeleJe. 
n1e \11.kit geçiriyorlardı. Ba hal • 
den ümftsizlenen Sovyet Rusya ha 
riciye komiseri Logo,•skl: 

- tngilkrlerle Amerllalıla.r, 
So' yet Rusyanm mii.ne\.i, iktisadi 
ve askeri kudretini, okla#undan 
) ültsek görmeleriıe aldanıyorlar· 
dı, Dl'llliye mecbur kaldı. 

Mo l<o\ :ıda, nihayet, bu göste. 
ri 1i nil.binliği'ıı, yalnız bir Şeyi, 
iı;r.ci <'ephf' 3!;ılmn"mın ioıtenmedi 
ğinj ~:ı.klamn,( ~ayretinden i,erl 
~eldlğine kanat husule geldi. 

·~· Yaz harbi ba!llndığı zaman, MI>§ 
l,o\T.n n hnkilmti görenlerini, pek 
nz iim'cl Sllptırıyordu; çünkü Kı-
21 flr 1'ı · ·n, safra atmak zamanı 
r.ctm; H. Bu harbe, yeri blT ılnha 
dol lorulm!l) .l<'Ak olan, bUtiln .1ıti. 
3 at le ın ctl ini stlrttekti. 

Kı nylıı mda, Sovyet onlnlıırı 
n:•<.kumancbnb~ derinliğine btr 
tnuka\emet mınt3'm.51 hazırlamaya 
t"alıstı. Azimli, atrgan bir kuman
rlan ol:ın Mareşal Timuçenko. Ma 
n'- ayında, ileri atıldı \'e teşebbilsli 
dine ıılmaJc istedi. Onan Rarkof 
llzetine taarru70, Almanlar tara. 
fındnn cenuba inti'ka.I ettirlidi ve 
hiİl le bu ha'" • br bir hezimet· 
le netlcclcndl. 

Ank:ı.rar.lan !ıildiril<.liğiue göre, 
1 Hu ric:ıt, lı;tennılye ist('ıımi~ c, sahte ve~aik tanUnı ederek kendı· 
ynpı ı~ onlu; çünkü bu ricat l tizun sini D"•ilıYe l:aymnltam tayin er 
tfrn, h:ırbiu tle\ :unın:ı. lüzumlu o- tirm<0:e muvaff::ı.k olan Çob~n:ığlu 
tan yeni b"r takım mıntnluılnı dıi~ Kemn' Eti?.erln n•ubakemesirıe 
rıı:ınu terhedilb orclu. Eunn 1mtlan. j c!Un ağır CP7.nda bnşlanmı~tır. 
ınal n mecburl)•et 'ardı: zira ıııı·~ Evv,.lô. 0 :ımnn kar:ırııamede J{ .. • 
\lmnn orduları pel< km vetii itli. nıulln 1936 yılında Ankara hukuk 

Rusya ise, g~"n tene clbi, ordu-
lıırını muhao;:ıra ettiren·k fedakar ı fakü t:sine ait untet i, altı mu -

lık edece!' '-:ıziyette değildi. derclt i!zerin•~eki y~:lırrı aildıgi, 
1 

hllrlil ve imzalı bir kağıdı elde e-

Bu :ıat 9 tabiyesi (bıı hılm, yerine hUvı,yetini yazarıık bunu fa 
~ ükselt nıilıll\fl\ıı. konıite!iiinıfo ricat 
karnrının s:mt 9 da verilme ~den 1 kıilteden muva.kka.ten almmış bir 

vesika haline gt:'tirdigı, b•.ı vesika 
ıleri g-elmekte<lir.) ile, Ruclar, J.a ile tııpudn ,;:ı.zife aldığı. daha son-
clo"'a "'Ölünden \'oronej'e kadar o· :ıı d:ıhiliyeye mUraca:ıt ederek E
lan c:!phe 1m;mıncla d:ı~anacaldnr. öirnc mn.iyet memunı olduğu, ot'cL· 

cenup ceplıcsin:ıe ise ricat_ cclec:k dan lroyma:..lcamlı:k kursuna iştirak 
!erdi. Bu. son umlt'lln baglnndıgı d k k"- bitir.:ı,:·· ·hay t 6 •• 
bl l lil U t tmııl l k. R e ere .... ,..u ..... ı, nı e ı 

r osu 1 
• • nu mı 11 ır 1• ııs c.llcrin tetkiki sırasında kağıdın 

Yımm elıntle, g~~n "l>nb~ha.rda sahteliğinin arılaı::ılclığı, cürmUn 
haıırlftnan daha oır kısmı ıbtıyııt I sabit olduğu belirtTvordu lstic
'nrdır. B:ı.,.kumanda.nhk, "'eçen lıı -."J'I 

1 1
• ·t· f 

· • 'k' · · 1 d · , \'ap cuı en maznun suçunu 1 ırn 
ııncı ve 1 ıncı tf'ı:;tın t-r e Mo.,ko- ctmiR ve bu sa.htekftrlığı kalabalık 
'l·la karşt y:ırıılnn tııarruzl:ı.r da a·ı., 9 · ,.,. ı a· kt UakUl"ta 
b·ı b 'hU t k i d k ı. - :nı .,eç n ırm~ e m "' u 
ı e, u ı 'n U\'\'et ne o unınn ı.ğrad:ğı için y-a!"ltrğın• söylemiştir. 

mı!ltı. Bu kU\"\etleıin, kı ha.rckihı Müdddwnu:nt n;az u~un ceznlnn -
mı. _ı tir8~. ct.tiği söyleneli i e de c:mlmasını istemiş ':nuhRkeme mü• 
dogru rlegıldır. da!na için başka gUne katmıştır. 

••• 
Ruslann topra.klannı müd:ıfaa 

gayreti Mrsılmamıştır. YaJmz, 
Knfkıı.slard:ı, bir "miuıevi kuvvet,, 
çiiküntüsU buluııdn~11, resmen tes 
hit ~ilmiHi'r ve bundan dolayı 
\'aıJyc• tehlfüeli ır;örillmekteclir. 

Tcehizat temininde de btlyük 
bir buhran ~·ol<tur: çünkü Ural, 
Türkist:ı.n, Vo1"a nehrinin sarkın
daki fabrikalar, aycla, takrii><'n 
2,600 tankla 2,000 ta~"are yapa. 
lıiliyorlar. Vijni, Tula \'e Moskon 
fahrik~lan ela, hft.18., !;lllışıyorlar. 
\ksine, bilhS88a petrol olmak li· 
zere btiyttk stoklar yapılmı!I olma. 
!ima rağmen, iptidai madde sılııntı 
sr, igtgfde, ağlrla'7Jla.ktadır. 

Sovyet Basya. henüz, sillh ter 
ldnc t:ıraftar de~ldtr. O, ''olga ~ 
tesindc de harbe devam etme!c ni. 
YP.tindedir. 

Yalnız şu varki. bu defa da, 
yalnız Angosakson y.ardnm !IÖr.de 
l·.nlrrsa, Sovyet Rusyanın mukave
meti nihayet hr.lur. Simdiki hal. 
de, Ru.cıya. harbin "On safha!lı için, 
ron ümidini ytı11İ SOn İhtiyat kuV• 
\'<'tlerini '-'lld:ımnl<tailır. 

t<OÇOK HABERLER 
* Ankar&dan haber verlld!ğinc na.. 

zaran latanbul, .Aııkara ve tzmirde:ı 
gayri yerlerde ekmek kartının kal _ 
dırılması ıçtn yapılan tetkikler ilerle. 
mektedir. 
* Maartt mUdUrlUğU bUtUn ilkmck. 

teplerden talebe mevcudunu ve yeni 
kaydolunan 336 doğumlulardan artan 
yerlere bilnyeleri mUsalc olan 385 
doğumlular kayd::ılunacaktrr. 

* Terziler cemlyett emrine verilen 
terzilik ma!zemeaı tcvzjatına pazar • 
t.:sı gUnilndcn itibaren terziler cemi. 
yetinde ba§lanacaktır. 

* Amerikan elçisi, dUn ak§amki To. 
roe cksprealle memleketine gitmek 
Uzere Ankaradan aynlml§tır. 

--0---

Rakıya göztaşı mı 
karıştırılıyor ? 

İnhisarlar İdaresinin ispirto 
mevcudunu tükcttlğin1, bundan do 
layı rakı ve ispirto darlığı başladı· 
ğını evvc'Uti gUnkU ,eayımızcla Yt17J1 
ınuıtık. Bu s&bshki bir gazetede 
nıkrya gözta.ş k~tırrl<lığı, bu 
suretle rakrlarm slirRtlc ı'linlen • 
oirilmesi yoluna gidildiği yazıt• 
maktadır. Halbı.ıkl rnkılarm, tabii 
Şekilde fıçı"arda dinlendirilmesi 
;cap ettiği, göztaşı ile ailotojtn 
Slhhate muzrr olduğu beyan edil· 
ru ekt"...dir. 

Parasız eker 
datıtıımıyacak 

Evvelce çok ~lu fakir ailele· 
re şeker tevzii iç;n Uç buçuk milyon 
lira.lı1c taıı..=.sat ayrılmıştı. Tevzb
tın imkfuıS?:Z1tğm dan dol ayı bun • 
elen vazgcçi~tir. 

Bu :paı-a.nın hsstnncler ihtiyacı • 
r•a vera tuzum hasıl oll.IT9a KJZlla
ya ta.hsis cdilınesi muvafık görUl
ıniişt'Ü.r. 

Bir otobüı devrildi, 5 ağır 
yaralı var 

Bandırmadan bildirildiğine glı
re, evvelki glm 35 yolc:u ile Gö
nenden Bandırma.ya gelmeıkte er 
lan bir otobüs, Edlncik nahiyesl -
nin Koprüba6! mevk.üne geldil;'i 
zaman devrilmiştir. Hidiııe yol 
üzeıi:ıde giden bir yolcuya çarp • 
mamak için ~örUn manevra Yap.o 
ması !:ırasında vukua gelınij ve 
de\'rilen otoolis hurdehtı~ olmuş • 
tlJl", Yolcularclnn beşi ağır su
rette yaralanmıştır. Diğ"r yolcu • 
lar da az çok ımubtellf yerlerinden 
yaraalıırtıl!!Jla.rdır. Ynralılar Bnn -
dırma hastanesine knldırılıruşlar • 
dır. 

"Bu ınübarek ramazan gününde çahnmış 
bardakla nasıl su içeriz, hakim Bey, 

Vallahi de, Billahi de şaka yaptı~ ,, 
Kııdm ôyleslne yeminler ediyor

du ki, mnl<sndının tamamiyle aksi 
hasıl oluyor \'e yalan ~ylt..>diği 
hüsbUtün katile,iyordn. 

- Vallnhi de çalmadık, billahi 
ıle ı:almadık. Bu nıllbarek runıaıan 
gününde çn.lmmıl} bardakla nasıl 
&u içeriz hakim bey oğlum. İki r. 
llm l anıma. gel in ki... ellerim kı. 
nlsın ki, sağ salim gitmiyeyinı, l<İ·. 
liur'an çarpsın ki' ... :Ekmek ~arp. 
•ıı, ki. .• 

Nihayet hiltlınin sabn tlikettdi. 
1'.Jlini mn..;n\-a \'tll"Srak: 

- Ece~: diye bağırdı, bu ka • 
dar yemine lüzum yolc. Ne kadar 
istersen yl"min et. Sl:l.in yemioini· 
zi.'n kıymeti ydktor. Bo yere 'akit 
geçireceğine hlidise) i anlnt! 

Maznun yerinde iki kadın ,·ar
idi. Sorguya çekilen de ya51ı'!ıydı. 
A~'Dğmda lmh\•e rengi Jii<;tik 
nnıkkabılar vardı. Beya.zlaşmı, 
~lnnnı yeni pemıenant yaptırdı. 
ğı besbellly(ll. Hnlhnki giyinl"I ço'k 
fakiraneytli. Hakimin ihtan ur.eri. 
ne bozulamk ~wlları anlatma.ğa 
bu§ladı: 

- Dört ar~tık. Öğleye 
doğru İş Bankasından geçerken 
e.reakt&n ağrxlaronız kurumu_ştu. 
Arknda.şlar, ~ köJedekl -F.,·kafa 
ait olan sebil- pannnkhkh suçu. 
dan bi'rer bardak su içelim, dedi • 
ier. Ben so98111amı~tım. Gittik. su
yu içtikten sonra -yanındaki ka
dını göstererek- Jla5ibe bardağı 
'ermedi, elinin albna saklıyarak 
arkL<nna götUrdil. Sonra bana '\er. 
eli. Ben aldon, bir iki adım ilerim. 
deki arkada.!lfltın ynııına gittim. 
Fakat s11eu hemen arkamızdan 

tm tu, 
- Dar<lağı ı:-aldnm:, verin §U• 

nu ! diye ba.ğtrclı. 
Hemen bardağı ,·erdim: 
- A oğlum !&114 ~tffe YJpt$. 

dtodtm. Sen aakadaa anlama& ••· 
sm.. Hakikaten c1e niyetimiz ı;;aka 
idi. Ba.kalmı ne yapacak diye? 

- Peki ya görüp arkanızdan 
koşlDMllydı, götürüp bardağı ve · 
reeek miydiniz! 

- Aaaa tabii "~reoektik, oğ
hım. Değeri' 50 kuruş etmeız baron. 
ğını mı çallU'.aktık. 

- BAl'(lak §İmdi hiç de değer. 
&iz değil. 

Kaclnı yine aHrii silril yeminlere 
başlammı, ki hiki.m elinin sert 
bir hl\reketiyle kendisini yerine o
turttu '-e dlğen"'ne hitap etti: 

- Ntı!!ıl oldu, anlat bahslnn. 
- Efendim, arlmd:ışlarln su iç• 

tik. Ben ba~da kalan suyu 
Aliyeye ,·erdim, Aliye de içtikten 
50n?'a cebine sakladı. 

HMibe anlattrken Aliye yerinde 
duramaz olmuş: 

- Hasibe be. bardakta ıa , .. r 
mıydı, dofnı söylesene. Aman Al" 
Iahun ne yabn, ne yalan, Diye 
k .. .ndisbıe doğru fasıldamağa başla· 
ft111Jtl· 

Möbıı...~i'I' gördü, ken<lhıini su8tcır. 
dn. Fal<at ne de olsa tamamen ıı.as 
mayonla. Yine keTl'ıli kendine bir 
§erler <4fiyleniyı>rdo. Jlikim: 

- Hasibe doğnı mu söylUyor. 
Bak sana bardağı !faka (I) diye 

'ermemiş. içindeki suyu içersin di· 
ye Ycrmi,.;. 

- Vallahi efendim içinde su 
~oldu. 

- C:ınım doğru mu sfı~·lil~or? 
- Billahi su yoktu. 
- Allahnlla.Jı lı:inde "U var mıy. 

<lı bu<lağln be kadın? 
- tnan olsun ki, Allnlı inan· 

ılırsm lıi içlndo sa yoktu • 
Hakim patlıyaealmuş gibi ııuOa· 

dı: sonra mlite,·ekkilane sakin bir 
"Cf.le tekrarlnclı: 

- Bu \adının sözleri doğru mu 
ynlan mı? Onu sıiyle! 

Aliye ~ine: • 
- Allah Ç{nhret-;in, ki J~ınrlc su 

~oktu. Deyince, Hnsi'beye döııdti: 
- Bak l!;lnde su yoktu, di~or, 

valan mı söylüyor! 
• Hasibe kntt biı: tavırla: 

- Ya.lan söyJiiyor, dedi. 
İllto o 7.runan Aliye ki)pürdü. 
- Aaaa, ben de doğnısunu ıoöy 

liyeyim, öyleı ise hakim y h':!Y, diye 
bağırdı, bu kadın barda),.'l boş oın· 
rak bana verdi, hen de sakladım. 

Hakhn rahat bir nere nl<lı ve: 
- Hah, diye M>ylendi, şimdi' ağ-' 

ımndaki bakla çı'ktt • 
Ve şahitlerin ça.brJlma.'lma ~e. 

!:lldi. İlk şahit Ahmet'di. Faltat 
bu sucuy<lu ve davacı olduğu!ltı 
t.-fü Jedi. Da.'t1lCJ yerine geçerek cin. 
,.;"mı anlattı: 

- Ben evkafın maa.'h memurtt· 
~-um. Dört lmdm g~ldi. Uçu •m içti 
biraz sonra baktım, ki barılaklann 
biri'si yok. Arltada.,ım Hasana: 

- KoıJ bardağı i<admlar çalılı, 
yn.k~hyahm! diye ha~ırclon. Evve
li. ben gittim ve H:ı. lh:?l i yakııln
dmı. Çünkü içenlerden birisi oydu. 

- Ne- bardağı! dedi. 
- Ne bardağı olncnk, rledim, 

au ic:ti~ bardağı \ ermc•1iniz. 
Biz milm.kafa ederken bu A Iiye 
Jdf ,.., eeblnifen bft.rdıı.~ çrkara· 

ıü: 
- Al banhğmı oğlum, dedi, sa. 

na şaka yaptık. 
Ben bu kMlrnlan polise ver• 

.mezdinı. Ukin son bir hafta için· 
de belki de 4-0 tane tıardak ~alm• 
dı. Bunlann hepsini ben ödedim. 
Belli, ki im knchnlar bö~leli'kle 
her yerden bardak çah;\'orlar. 

Neticede bakim evrakı tetkfü 
ettı ve !mçu eahna mahiyetinde 
değil de, kendilerine emniyet edi· 
len bardağı kaçırma, ynni bo 
suretle emniyeti suiistimal etme 
ıoahiyf'ti'nde gorerck kenılile
rlni dah:ı. alır ce-mlı f'U~ oldn~"" 
<lan aaliye ceza mahkemesine sev• 
ketti. 

t1d lmdm dı!Jftn çıkanlm('.a, A • 
Jfye boş:uırverdl. Bir çocuk git,j 
ıı.;;tıyordu, ko,tu sucu Ahnıed'in el· 
lerine ll&l'lldı. Şapur ,upur ffpmt'. 
fe baş)Mlı: 

- Ah, oğlum gençsin, crkt'k • 
sin, gel bizi affet. B~ ettik, sen 
~une. Jnırhanm oby:ım e,Jadıırı. 

GiYıya.,lan !hmedin e11crlne 
cJamhyor ve kMlm mütemadiyen 
ellerini öpüyordu. 

Netlrede Ahmet a.ftetti. Mnhke
mede da, asından va1~eç.ec.eğint 

(D::,·nnıı 4 ttnctide) 

Sabbllallyam& 
~lmdtr ? •• 

G EÇF~ sene 0 Dalkn' ulclar• 
gecesi,, aclmda bir ' rl>' 

ınnncıl<,, hasılmıo;tı. Ba:zı kim cıer 
üzerinde nlaka uyandırdı.. İçinde 
yakın tnrilıin d~d,1mdn mnhi3 eti· 
ni geçmiyen bnzı hidiııeleri 'a.rdı; 
bir lo ım isimler tenine çevrilin 
ce hogun ya.5•} ıın, hatta mühın 
me' kl sahibi olnn kimselerin ı im 
feri mcyd:ma gell~·ordu. Dc•liko 
duyu se' enlerin ali!cııhlnnı uyan 
üımın 1 da bıınun iı:incli. raka 
gfıyn bir hlc\ iye olan bu kitapçık 
ba,; ağı olmaktan kurtulamazdı ''e 
5uıınt lu:vmeti tn.,ımıyorda ~ buntl1' 
ic.n tle ciddi kimseler ü1erinde 
de\nmh bir tesir bırakmndı; unu• 
tulup gitti. n 

J;'l:ı"en da1kn\ uldult o kadar e
lı.emmiyet verilece'k \'e görülmemi" t\ 
hır rne\'"LU değildir; her clevtrdel"( U 
dcr«c derece d ]k:ı,•ııklar ek~lk 
olmamıştır; honlann çoğa da dil'- le 
kavuklult sa. ·esinde, adam olmuıt 
~örUnilrlcr; zim kendilerini be
ğenmi"'} nd:ımlar her zaman var 
dır; bunlann iki~ de blribirini ta 
m:ınılıyan ma.hlüldnr<lır. İn'!anln.r 
~ekli it.ibari:vle hep lnsll1t"'alar el" 
ruh itibariyle aslnn, kaplan. fil, 
deve, uı.;ız, e'ek, köpek, yılım, 
kurt, solucan, t:ı.vus, lınrtal olnJıı. 
l.ı'tl"r. Dunun içindir ki Fikret bir lkr 
ı:iirlnde "bir çukur yerde birikm1',_d 
ml.itelteddir bir ~u - Solncanlat• f.ıt 
la, sülüklerle, yılanlarla dolu.,,~ 
ılcmiftir. ~ 

Bir oJnıyucom o kltapçdctaki i• ~. 
simlenlen ba<ıhcMJ üzerinde cln'"• Set 
mu!öı, Bu i<'m SubblloliyumaıJrr. ~ 

Tersine çevrilince niçin tanıdt • ~ azı 
ğmlrz bir Mnı c&mıyor? 'l' ön 

Diyor. Zira ba isim tarihi bir i- il 
6imdir; ~aşamı, bi'r adamın, bil.• bu 
l ük bir Etj hükUnıdamıın ismidir. dre 
Hiciv )llpılmal< ist~ııirkeu bir ıtll 
Tıirlr bü) liğl.iı:ı.e de hakaret edil- ('tıug 
n•f~tlr; hadi eler imat edilmi tJr. •aaı 
'Undemki bn bir "romancık,, ta; ltiti 
hayali bir b=m konabilirdi. ıet 

Subbiluliyunıa milattan 1880 ;;1 

6ene ev\ el ya<ıamııtır: Eti kı1"1aH~ 
8 

t 
rmdanliır; Ansdolada nizam tAn.- u 
nuyan kab''l 1 j terbiye etml~tfr. ~r 
Sonm. Fırat nehrini geçti: Swiye .ı.r 
§imnlindeki kUçilk prenslikleri t;re 
yendi; Soriyenin Mmrhlar idl\n.• 
slncleki kısımlarına kadar Derledi. ıa>r. 
Bu sırada Firavun dördöncU A• 
menofis, \'al'İ!I bırakma~ 11 oldü: ~ 
dol kırali~.e Eti kıra.lmdnn bir ko. ~~ 
oa göndennesfni rica etti; Ml9tra ruy 
giden ve kraliçe ile evlenen F:ti ,ı. 
Jırensi de,•Jetin ileri gek!nle!'.1 ta• l-1 
rnfrndan hOff gôrülmedi; öldürül· '1ll 
clii. Suhbiloli'ymna Mısır toprakla. ~r 
rmı lstiUUlan ~inmecli; kendi !'llrJr 
lehine bfr sulh yaptırıJı. Daha 90n• e 
rn. Asurlar elinite buhman bazı •öet 
to11rntdar da Eti İmparat.orluğa i- l-uttı 
daresi~ geÇti. Anadoluda sulh ~or 
ve zenginlik yaratan, fte,·let oto • ..ltıa. 
l'İtesi Jcumn, halk tarafından pel< ~ h 
SC\ il•n bu hükümdar mi1lttan 9\'• ~; 
nı 1850 senef'inde 31dil; "Unu • 
t ulmaz ata.'' diye anıldı. 
}~I ne' ilerden birine bftrü

nen Jık,iyeler vardır; bunların 
en ıne horu Harnamedir; ayd•nlrk 
bir zekitnın :?Uzel bir eseridir. tr~ 

KADIRCAN KAFLI ~ 

-Rllfl'ldr-~ Bo hezimet de, Anglosakson. 
lan. Almanlarla bir söz yan,ına 

&e\lı:etti. Onlıır, Rus hezimetinin e ··----------------------•------------.. -----
1
·----------------- Ayakkabıcılar cemiyeti 

mukavva Jafıtıyor 

il 

r 
Mlnmlyetinl, böyleee, amami etkir • • • 
<lan ~zlemeye t;alrsıyorlardı. b~ battığı .Narvık denız muh~e-

An"'lo~'\.ksonlar, bih•le hareket '!"ınılen son~ Fn:n•cla İngıliz 
~dcrkc:n, Kremlin de, hadiselerde GOnAnması lehı?~ bir eereyan ~ 
ders almış bulunuyordu. Stalin, r.!l oldu •. fn~ı!ız. u~aklan dahı 
ha Jarmcla .luranlef bulunan genı; lranm mılletluın ıtlbannı kaza~.· 
gencr:ıllen:l,.n mlirekkep bi'r ko- dı. ~t tngtltereye olan bu. ıtı
m~-yonu, ı . t "nlki.nlarile 1 mat Dünkerkten scnra tamamıyle 
Alm&n tfı;:;;f'~i~kikı ettlrmİ!lıtİ. yok oldu. Herkes lngiltereyi ~ün. 
..,,u k • rdi."C.' hl'k.. kerkten keneli onfo~unu çekmış ve 
n omı yonun ve ,..1 ı um ı\ 1 1 ö ·~ dl. man ara kaJF Fra.nS&JI ynlnız 

l •'Alı~an ordu'50, 1912 yazında, bırakın~ olmıLkla itti: ..... m edi!orifn. 
e\-'\'clkinılen muntazam tethizsth ·~~rbeden Fransız ordmo hıle 1n
idi ,,. hUrum rnsıtal:mnnı t~r gilız ne!er1erlni kıskaru)'ordu. Zi. 
krizü i1e So\'yet harp nlzaınma t~ ra İ!'gilız neferi günd~ 17 frank 
fe\'vuk ediyordu İtte bo tetk"k ald•gr halde Fransa: erı ancak 75 
IH'ticıesi lU.erinedl; ki, Molotof, ı;e ,..,. ntlm alırf. '!:gaat bunal mbedakabil 
zaketle deıwı a~ sözJ--ıı- A 1 • ranıız ne er, rn annı ava 

' &""t ... .- ....... ng o. t • ed Fransız eri • aiJ • 
~~•Ja.ra mtiracsat emrini ahnlf'! emın - er. k" run etı 
tı. o, Vaıııin~ton'a Kuzvt"Jt'ln 1 nU: oturdugu yere ıra ver:--, !ak•t 
maralı mtlqvirj Harri Hopkins'fn nefer.bunu anlar mı Y,~· ~ ıtibar 
Stalin'e T•ril~ği sözü hatniattr. la istıhbarat naırn M~s~ö ~" 

radvoda Fransrı neferıne kendı -• * • 
Moı;kova, bu siyui teşe!>bibler 

ile bolunartcen, diger taraftan rla, 
8 ile 14 H:uiran ve 27 Haziran 1. 
le ı Tenunm arasında, Rm lnt
mandanlarmtn Mosknadald top. 
IRntıbn 'ltetfeıetıillde Yelf1e11 -.. 
ra ;:öre, veni ...,_t tabae91Di tat 
1 ıl C'tmeğe b&§ladı. 

!ftYİe tnstiliz ukeri arasında böytik 
hir fark o1madt~ı an1atmava ça. 
lısma<ıı hile fa d:lıııız oldu. Jlatti 
~locıyö ı·rosann Mösyli Livale dost 
lulmtn Wfeın H!O MJıfer istiJı
barat na1.1nmn .. netafd..,,ta 
IJMıunt"alnfr ~""' ,...... 
ğmı dafıi iddia ettifer. Va.in& Fru 

fi&nm harp mıntaka md.'\ bulunan 
erieri günde JO frar.k alı~ orlarclı 
fakat bu bir azlıkdı. Bundan baş
b İngiliz neferlerinin ya~adıklıırı 
Şehirlercl" halk İngiliz askerlerlni'n 
ıtece yaptı!ihın güröltUden slkayet 
c.tJiyor \'e bu askerJerin !'Üziinden 
öz yurtlannda hayatı pahalıla.~ı' 
bt1luyordu. 

Abn:ıntar lnpiliz ordusu aley. 
.hiae l'l':t.ru11zlıınn beslediği bu düş 
manca hi111erden i&tffade etmenin 
yolunu buldular. Uçıı~lnrln Fra.n -
si"" topraklan tb:erine kartııostnl. 
l:ır :ıttıbr. Bu kl\rtpo'Jtnllanla düş 
nıan siper~ri'lle Jıftcam f!clen Jo'ran· 
.. llıfferfl!'lflll9 lb sis• sı 99lı6. 
\'e fherferinlf~ - ,_,,, idi: 

"Tomiler nerede!., •·akat kart 
gtin~ tutulup bakılmca içeninde 
fıliğ?am bir f't!t'lm dolıe. görttnHyor 
du. Bu resimde İngiliz subaytan 
ınuıaffe!'anc bi'r ~vırla Fransa: 
kaclmlan ve kızlan arasında otur-
1D11ı1 Şampnnya #rken glSriinilyor. 
du. ~rinde Almanlar Pari'I ü
zeri™' de İngiliz posta pula 'lnlr. 
neJerine ~nzfyen 'kttçtlk kmnm 
bro!'lttrler nttılnr. 

Bu brö ür iki• l'ylölde harp 
knbincsinin nizli toplnntısmda • iki 
J;yl61da Çörtil İngi~ kabinesine 
dahil değildi • Çörçllln bir nutku 
ile başlıyordu: "Son Polonya nele. 
il JtattA son Framnz eri Blll~e 
bc!ar Jıame devam ~eceJjı: ,. Di-

ger bl~ok iıahat 9rra'!lında ı,. bro. 
!'iilrde g~.en harpte Fransızlnnn 
bir buçuk milyon er kaybediı;lı\e 
mukabil f nr,iıtzlerln yalnız 420000 
ki!i • Almanlnr lngill:ı: 7.ayiatınm 
Yansını saldıyorlar • uyi etmi' o1-
<1oğunu da yazıyordu. Bro!l\irtin so
nunda Hitl:?tin ~en9 hny,·anlnrı 
ara .. mda gttzel bir resmi bulunu. 
yordu. 

Cuma 7 HazJran: 
Jurnal gazetesinde Edvart Hel

teyin Alrnnn ordusuna dair heye. 
cnn verici bir makalesi '·ar: "Al
man piyad~i otomatlar gibi tncn. 
yor, Her Hitler diye bağırarak her 
tarafa mitrafyöz nteşi sa(ıyor. 
Bonlar asMr değil dervitlerdir, 
fııkiTlflnllr.,, Muharrir yazı~mda 
ağır bir ysr:ılrnrn hikayesini de 
anlRtıyor. Ölilm halinde bulunan 
bu yara.h cllzdanmı istemi,. Cüzdıı. 
r.rnı açıp kı1nsmın regnini \'eruıiı:-
1,.r! "Hayır, dellh), huna ileğil 
Ji'\lhrerlmln re.'lminl İ!!tlyorum.,, 

Helsey boncl:m b~a Alnuuı sn. 
baylannm hltcomdıın en•el askc..,. 
]erini SCU'~ •ttiklerini de i<ldia 
ecl;yor. 

(Devam• \-U) 

H ARPTEN evvel. bir ayak· 
kahıcıya: "MaUannııda mn 

ka\•vnya. bir hayli yer veriliyor!,. 
clen.cnıezdi. ÇüııkU, onun: "Biz<le 
(;;, ı~ feY yok. Aya,,ka.luda moka, ... 
n kuUnnılclığını dıı. sizden ititiyo. 
rum.,, di) t" ce\ a.p vermesi kr 'i 
görülürdü ve bilinirdi ki ayakknbı
cılıır, muka\"\'B kullandıklanru ört 
bas etmek i!:in ellerinden pleni 
l apnı'llda, dilJerlne geleni ~ylc
mekte "'eri kalmazlar, 

Harp, bize. onlann Brt bM et
meye çahıttTkları ba hakı"kati Ol"' 

tayA vurdu. Bil' mlkldet • ..,... ga-
7.~t~lerde :t) akkabıcılar eenıfyeti .. 
Um: ".!Uukan·a te'Vıi ed!Jecektir 
d' " '> c b3.r bar bsğıra.n illnlanıu 
hile ördük. 

Jlarr bittikten eonra bana na. 
ı.ıı te' il eclecek~r, dly• mi m .. ak 
erl:yoNunuz ! 

Ben ayakkabıcı olmadı.., hale 
dıe, ne ıUyc<'~klerini timdiden k,,s• 
tirebill)onım: 

- Harp ıamanıyds O.•. KiMle 
neredeydi r .. 

Blblaan Barr"lı 
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HAHE L ER !r .~Y.I.~.~.Y!.~l.?. "' 
~u;kast davasının ·l Akılliyle uğraşmak, aptalla uğraş- 1 

~~!: ~~~ ::u,..., } · Şark cephesinde 
&BONE l)AK'ILAJU ı (Ba§ tarafı 1 ·ncideJ 

Ttlr~ Ecnebi kamet atmış gibi görUnUyor. Timo • 
H.00 B.r. ıı.oo tt.. çenko askerleri, Volg& yolu ile yen~ 

,'~:.~ .-ıs 'iM • H .. 00 • Sovyet kıtalannm ~ime.si üzerin.ı 
. • llJI* &.OO • ll..00 • ı;ehrin içinde Alman hUcurnırnu elt\n 

~;1~~~ ~"* lJMI • ll.00 • zaptetmektedirler. Batı şimal®ki 
OazetAııye ırftndPrhf'J> Sovyct baskısı şlmdl Alman1arı. ııol 

d • ICvrak c-erı 'l"erllmE"I cenahlarına kartıı yapılan tehdide mu. 

ı . 1 
• kal>ele etmek üzere yana ı!cinr.1~e I 

111'" • 

b
. , mecbur bırakmaktadır. 
ın~~) •••••• o •• 4' ..... • ·~ 
im~ D ~. d t. ı:>::hre hakim iki lepeniı~ \'P. Strat~. 
o un en ~· jil, önemde bir kaıoabaıı.ın .. aptı. s~k:ı.~{ 

t !arda çarpırnn kahramaıı müda!ilere 
an· r · 
kat Bugu·· ne ~ yardım kun·etıerıni yaklaştırmıştır. 

ti< 't Sovyet mukavemetın: 200 tank ile v? 
>!: ~ı •+•+•••o; •' • • • • ••• .,.• kamyonlarla nakledilen •.inl~tce al!. 

ve 

U· Stalingrad 
neden ~üştnedi? 

mi~ ......-o---

· r~:~USlar, müttefı k
lenn harekete 
geçmesını 

tstıyor. 
--0-

Vllld cesetler 
arasında doiaştı 

b~r ıs..rk cephujnde harek.!1.t Stanlin . 
l\I 'ad va Kafkaslar bölgc.sınde toplan. 

&t· ~ gtbidjr, Cephenin dlğE>ı· kısımla • 
u •. ,, ~ barekAt mevzıı ta.;ırruz!e.ı· ve 

"1§? taarruzlar halinde ueva.nı etmeJ; 
i i·~. 
ll"• llerbnin yarı resmı mahiıllerinin 
• . •uanıeıesine göre Stalingradın zaptı 
t • t txıllddet gecikebilir; fakat bu şe. 

onUndeki Alman ı;ayret.ı asla azcı.l 
'r r "'1nı§tır. SovyeUer bUtUn varlıklan. 
bü. ı burada teksi! etmekte ve büt\in 
dir. ;udtetıeriDı harp sahasıı..a. atmış bu. 
bir ~ı:ı.ınakladır. Fakat Alman kuman • 
dil· laıı.ııgı, Stalillgradm b1ra.z geç alın • 
tir. lae.ı bahaama d& ol.sa buraya tahsis 
ta; ltıti kuvveti çoğaltınıyacal<, pjltuıını 
je~~-

580 Giornaıe D'it&Jy& mubabirl çektl~i 
na.-*1' tel~le dlyor: 

.., Su hareket zamana miltevakkrl 
tir. lr harekettir. CUnkil ~e!:ı.irlerde dağ. 
·ye .ı.r gibi. yllkselen enkazdan istifade 
erl Aierek tnUda!aada buluna.D.lara karşı 
n." 'ıldırım harbl yapıl.'Ylaem~ im.kln yok 

di. fır. 
A• >um.an komutanlığı :fazla insan feda 
ii: 11.Jnemek ıı;in §lddet tab!yeııi kullan. 

ko. l\aırtan çekinmekte ve adım adım i
rm eruyerek dll§man şehrini kemlrmeğ. 
Eti trcih etmektedir. Ruslar. ara 811'11 

ta• llYbettiklcrl noktalan geri almak 
"l· ~iı:ı. karşı hücumlara te~ebbüs ediyor 
la .. jııl' i8e de muva.f!ak ola:nıyorlar. Bu 
di lat-oı hUcumlar mUdafilerde M.J.A. bır 

ereceye kadar canlılık 1.ıulunduğunu 
&t>atertr. Dll§me.n öyle bir şiddetle dö
l·U§üyor ve o kadar malz~m2 sarfedi. 
~or ki, §ehtrde muazzam miktarda 
~lzeme ve mtthlmmat cıepo edildiğl. 
ile hükmetmek IAzrmgellyor. BUtün 

ev• lıtaklar ve bllyUk asker mevcudıı tU
u ·• tell.inciye kadar Stallngradın haleti. 

eıınm devam edeceğine ştipbe yok . 
tlll, 

rii- -~--· 1 ıt~·;ı;.. ..... 
~~ lttlltg. tNGtLtz TtGARETt 

lf 

'raymjs gazetesi ba~makalesln; 

'türk • tn~ t.ıcaretlnln gos~rdiği 
lbuYllk lnkl.şa.!ı tahllle hasretmiştir. 

kerle kuvvetli bir hUcum ~sparak ez. 
mek için Almaııli\rın vnlt; o1nn ümi~. 
sız ı;·::.yreti katı suı-cttc k;nlnı:!Jtır, 

Alnıanla.rm bu şelül<lc topyekun 
bir hücuma daha te~cbt)ü! f'tmdert 
ihtımali vardır. Fakat jlk u~rndılquı 
qıuvaffakiyetsizlik ınuclaf.l~l'in eHın 

Ji\ıvvetıi ı:ckilde siperlcn.nış oldukl.t 
rmı g-österıyor. A!manlıı.r, hı>.fif ,.c ıı

~ır tanklardan mürekkep bı!yük te~. 
killer ı·uııanmak suretile ııehjrde!l 

Voı-:?aya do;tru gıden önemli bir yolu 
ele .;-cçirmc:te ıtğragmışlardır . • 

m·s ı;ı~cE YAHTS! TEBLlı".t 
Londro. 21J (.\ .. t) - >Josknv:111.ı 

nr"·erlilen S<:ı\ \et :::rı-r yarı~ı 

lclıli~i: 

2:i e~·li\lrlr kıın·rllc·ri•niz rlii.,ııı:ııı. 

hı ~lulinr.ır;ır[ 'c '•i111.ılok l\c~iınlf'• 

rinde ~iıltlrllc ı;;ırpı<.1111,lnl'\lır, Sin· 

ynYino ke\irııinrlı· <le ~·arpı~ııı~l ı:· 

olnı::ıkladır. 

Di.ql'r CPllhelercle kın ıhı rld~cr 

hir- lıir neiH~iklik olmımı'.'lır. 
::\fOSKOY\ Hin COK \L:'<I.\~ 

KG>IA:\D.\XLAnl='-'IX üLoCGC:-iL 
BiLDiRiYOR 

l~ondıa, (,\..1.) - '[o:.k0\':1 

radyosu , 29 uncu Alman tümeni 
kumandanı ~eneral Rettau ile daha 
birçok ·yüksek ~eli,. ~ubaylarııı 
Rijevde öldUklcrini "dün"h.alier ver• 
mi~ir. Alay mevcutları 600 e in• 
miş ve me\·cudu 25 • :rn rlan ilıaret 

bötük!erin ı:;ayıs1 ~·iillerl bulmuş

tur. Voronejde 593 üncü ala~ ın pek 
az mevcudu kııJmı_, ve hazı böliil<lr• 
re ~im'di yıırsuhaylrıl" l\umıın rla el• 
mekte htılunmuştıır. G-eçen haft:ı 

zarfınrlıı 22::1 iincüı tümen' yal1r1~ 
yaralı 0J11rak 400 • 500 ki~i ,·cnıılo;. 
Li~ • 

MoskorJa, 26 (..4 ... .ı\.) - Tıts ah11-
sının bildirrliğine göre geçen haflıı 

"1manların Slalin.ıtrnd önünde!.! 
ı~ni:rtları 2:>000 rlcn fazhıdır 

A.L.'IANLAR KAFKASLARDA 
FAZLA ASKER YJG~llŞLAR 

Moskova, 26 (A.A,) - Nef.sl Sta. 
lingr&dda Sovyet kıtaıarmın muka 
veımetı arttığmdan Almanlar, başlıca 
gayretlerini sokak muharebelerine d~
ğil, Tlmoçenkonun· Alman ordusu $01 

cenahr üzerine yaptığı ta11.rruzu zap. 
teLmeğe ha.srediyorlar. 

Sovyet kıtalarr, top ve havan topu 
kullanarak Atmanlarr 'ltra.tejlk IJ!r 
mevziden ı.;rkarmışlardır. 

Novrosisk bölgesinde Sovyet lotala. 
rr üc; gUn ıı;Uren bir sav~ een::1.11ınıi1 

3000 mihveı· askeri ÖldUrmüşlcrdir. 

En !'On alın.!n hal>erlerc göre. Alman. 
lar Timoçenko taarruzunun dört gün. 

denberl devam etmekte o!duıtu Stalln 
grad ôoğu ~imal kcsinıi.l'.e ıılelAceb 

ihtjyat kuv,·etıerl gönderınektedlrJer. 
Bu kesimde Almanlar dtln boşuboşu. 
na karşı taarruzlar yaprı.ışlardır. Btt 

taarruzlar Almanlara 1500 kişiye dıı 
ha malolmuştur. 

Almanların biı·k:ıc haftrı evve: 

Mahrukat 
ofisi 

Kömür tevzii için 
bir taliınatnanıe 

hazırl.adı 

bil
. dı·rır. Bmu h~u.~musı.~r:a5ı.h1 t1ır·1m. Bcı~zdeo>ı .• ' Ek ~aklban çok daha güçtür 

11 
j 

Ll,1'. s~rıyet, İl' akılliyle uğra5n:ıay!, bir apta a uf;, 
larm istidasına cevap verdik ''C ta· ı raımakiarı daha kolay gö:·ür ve aptalca yapılm~i id:::,-i 
yin edecekleri b'k müdafi, bu~ada 
l.nılunabilir ded'ık. düzeltmeye uğraşırken: "Aptalla uğraşmak, bir aptalın 

Bu tebligata rağmen onlRr .dnc yaptıklarım düzeltmeye uğrel§mak ne güç! •.. der. 
kendilerinin gelmelerini aı·zu ettı· Fakat bunu söyliyenler, muhakkak ki akıfüca yapıl 
ler. Biz aynı şekilde kanuri mcv· mış bozukluklara teaadül eirniyenlerdir. , 
zuatm bur..::ı müsait olmadığmı bil· Akıllıca yapı/mı§ bir bozukluğu düzeltmek, tabirile 

Evvela memurlara, sonra 
esnaf ·~eşckküllerir.e claha 

sonra da halka '\{ömüı· 
satılacak 

c!ircHk. k" d h -' Diğer taraftan Abdurrahmanın diyebiliriz ı eueye enaek atlatmaktcrn çal.. daha 
avukatı Şakir z;ya Ankarn bı~!O - gii-;tiir. 
sunca kaydının silinmesi dolayı<:i· 
le buluna..mamıştrr. 

Vaziyet budur, ne denııni~? 
Vilayet, yakacak ofisinin halka . B:ı.<ı ~üddeiumunıili.k ba,'l ım:;ıvi• 
memurlara ııe suretle orl 1.ıll kv nı ayaga kalktı, ceza muhakeme• 

v~ ' ı ı · l.. k 318 · · milr c!ağıtacuğı hakkında bir taı:• erı us.u ~ an~nunun ~ ıııcı 
nıatnnmc hazrrlamıı.ıtır. madd1esınır~ sarıh .. bulundu~unu, 

Uo:un o:n.n bu talimatnamc~liıı ırnçlu arın ısb~tı vucut e<lemıye • 
!ıul&.sasın:ı göre. ofis, evveliı. res· ceklerini vr bın:ıenaı_ey.h gıvanla _
mi dcıirc 1 er-de, ~onra fırıncı vcsaı· :ında kara~ ve't-ılmesını ta 1 cp cttı· 
re ~ibi esnaf tesekküllcrine d.ıhu g,nj ~yledı. 
:wııı a devlet m~·murlarına, niha • Reı.s: . 
~·et: !ı:'.ıka teniat Yapılacaktlr. . -. G~yaplarında ka~r v.er~lmc • 

Bu husu<:l::ıki talimatname yarın &ıne ıt~ıf:1kla karar verılmı!}tır. 
ııe~redile0~·ktir. De~:Jı. . 

· Celse sona edı. 

llablliy~ vekcllet!n 
de ik tısadl işler 
bilrosu kuruldu 

Ankandaıı bildlrUdlğlne görr, ti -

Birinci oeza dairesinin kıı.r:ırını 
ı;ok yakın bir zamandn. vernıe&i u• 
ınu~makta<lır, 

Otomobil listlkleri 
kiralanıyor · 

cari ve Iktıımdi bakımdan. hUkO.met laşe te!}kilatınııı lfı.ğvınclanberi 
tacııfmdan alınan ve alJnaak iürfü <hırdurulnlU§ olan otomobil lastiği 
kararların tatbiki ve takibi, bu aradrl tevzio.tın.a. tekrar başlam'mcı.Sı için 
borçlandırılma i:Jlerlnln ;ıoksa.n.sız o. cıt:ir gel.ı:ni~tir. Tevziatı Ticaı et O· 
larak ~ lirlltlllmesi içil. ,.·a!ı ,.e bele-<11. fiı:ı ~·:ı.pc.caktır. Es:ısen lastiklerde 
3e reiıılerinjn daha 3·ak1nüo.n vazlfedar c..fisin elinde bulunmaktadır. Bu 
kıJmmaları kararlaııtırılmı~tır. tevı.iatın şeklini ka.rarlaştrrmak 

\"aliler ve br.JediyP reis/eri bu işlere üzere Tic:ı.ret Ofi!-i alakadar dair•! 
fevkalade zamanın istilzam eylediği 1 ve t~~fülcrlo temaslar yapmak • 
ehemmlyetl nreceklerdlr. DahlliYe tadtr. 
vekAletı bu huıınslar hakkında direk • C>tomob;l l:ist;ğinln u:ıwı mild • 
ttflerlnl -..·alllere'1blr tamimle pek Y8 • ciettenheri tevzi <:dilmemllj cılm:ı. • 

·kmda vcrec.eldercllr. Bıı ynnl vazlyef 1 sı,ı1cTan '&,E.yı son zam:ınlardtı ga· 
dolayısile dahtıtyeaB "fütıııadlt lş/er! hip bir..J".icaxct onaya çıknııiitır. Bu 
doJ.a.ymile dahf1fyed6 "lkt;ıendi IııleT ticaret ... kiralık otomolıil lastiği ti
ret ve Lktısat ..-ekaletforl llt" vaQ'ler 'lo· caretidir.'~Eller.inde her nasrlsa 
rasmda rabıtayı temin e<l.e<:el<tlr. lastik ibu].ıınan :v~ .. ~e bulunan 

Alman profesöri; bir 
koni erans verdi 

Hariciy.e vekilimiz Numan Me· 
ncmencioğluna ameliyat yapm ş 
c..lan Profesör Sauerlruch, dün ak· 
trun Ankara Numune hastanesin• 
de (Harp cetrahisi) mevzuu Uee • 
r;nd e bir konferans vermiştir. 
Konfer:tn<ıtan sonra Nümune has· 
tanesi sertabibi doktor Rüştu Çar• 
çı Profesör rerefinc bir çay ziya · 
feti vernıiştir. 

Ramazan Takvimi 
Cumart,eııl 

Akp.m Yateı 

19.1 20.83 

zaptettikleri Novorosisk şehrinin 
doğu cenubunda cereyan eden mu. 
lıarebeye dair tamamlayıcr nıaiü· 
mat yoksa da bugünlerde Kafkas• 
yadan gelen telgraflar, Almanla• 
r:n bu kesimde fazla. miktardn ns· 
ker ·~'Iğdıklannt haber vermekte· 
<•ır. 

Lenin~rad yakınında Sinya,-i • 
110 keııiminde Alma.n.le.r birçok kar 
şı taarruzlar yapmışlar çok ağrr 
kayıpl::ır bahasına Sovyet mevzile• 
rir.den birine girm•iş1erdir. 

c.tomobı11cr1n 18.'Stikleı::ini kirala. • 
yan bazı !kimseler bu· lastikleri a• 
cil .ihtiyaçları olan otomobil sa • 
iıiph>rine muayyen bir nı'Uddct için 
kiralamağa. b~lımu~Jo.rdır.. Bun • 
cian i:itifa.de edenler de cok bu • 
lunmaktadn-. Esasen bugün bir rr 
lomdliltılastiğ"min kara borsa fi • 
yatı o· k?.dar yüksektir ki böyle 
lir lastik mtın abıak herkes icin 
mümkün ol.m.a.d.ğ-ı ~ibi bir lastiği 
e1e g~çirr.1-k bahtiyarhğı da her 
zcım:.n .kabil değildir. Bunun için 
I.!ralık otomobil lastikleri kirala • 
nnın yi~sek olm1sma rağınen bir 
lı:lyli talip bulmakta ve raği>ete 
mazhar olmaktadır. 

Kömürünü ıatan bir memur 
mahkum oldu 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
2 ton körnU.roen ı tonunu bir fı· 
rıncla pişi!'icilik yapan Hasan Ka• 
raoğlana satan Devlet Demiryol • 
!arı: mem.urlanndan Mehmet Koç
la p!,cjrici, milli korunma mahke
mesinde Ü<;er ay bapse ve 250 şer 
lirn ~~r p:ı.ra C('Zasına !;arpıl.ıriış • 
!ardır. 

---o-
Bir çivi ihtikarı 

............ _.. ........ _.. ...................................... -, ........ 
Rus .mensucat kırdı 
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·--------------~ Fransada doğum 
artıyormuş 

Son ı;elen Fra.rusız gazeteleti harp • 
ten yorgun çıkan l<·'ransaom ı;ençıc,. 

meklc olduğuna bir misal vermek Uz~ 
re Fransada doğumun hlssolunur bir 
derecede artt.ıgmı söylüyorlar. Ve bı.r 

buçuk milyon genç Fransızın Alme.n. 
yada esir oluşuna rağmen bu art.ınayı 
Fransa için çok hayırlı hır alil.met s.ı.. 
~·ıyorıar. 

Liyonda 1939 yılının son dort ayı 
içerisınde 1494. çocuk doğ"muştur. Er~ 
tc3i senenin a~'ni dört aymda doğan. 
tarın sayısı 1397 ye lııdl. Halbuki 19H 
yılı.n.ı.n haziranı temmuz, ağustoıı ve 
eylUI aylarında doğum sayısı 1829 ti. 

çıkmıştır. Halbuki Llyon erkeklerinin 
den 40000 kişi Almanyada e:sirdlr. Bu
na rağmen doğum yüzde 31 artmr§tır. 
KeUtl.ı.k bu şehırde kadınlara verilen 
tatla gıda vesikalarının sayıaı 5713 
ttlr. Demek oluy<>r ı(i bir &yl& aekiZ' 
ay arasında -geçeC(!~bir...mllddet içe. 
risinde Llyon şehri 5713 vatanda§ ka. 
umacaktır. 

Fakat Fransada henüz doğum sayı. 
sı olllm .sa,;·ısın.ı geçnıiı,ı .:!eğ.~dlr. Pa. 
riste doğwnları artmış olmakla bera. 
ber ölenler ldoğımlar:ı. na?.aran yilzde 
yirmi f&Zladır. 

Bulana neisiin:11ermeli? 
\mcrika cüınhurreisi Rulvc!t 

lıu~i.ınl-ii harbe uygun bir İ5oim lıul• 
mağa ı:ok meraklıdır. Bu hususta 
kt!nflisiııe bir rok isimler de gös• 
terilınişUr "lki ıürlıi C.i.han haı-bi" 
"kıl;ılır harbi" "diktatörler ale~·hi• 
ne harp" "demokratrnTın har.bi,, 
'e5air~... Fakat hu i5imlerden hiç 
biri~i Amerika eümhurreisini lal• 
ınin cılcmemi~tir. Yirmi heş sene 
on el ~ eo üzüııiin hir kısmını ı.a· 

raıı harp :ıle~inc cihan harbi bmi 
verilmişti. H::ılbuki o harp bugünkü 
~av::ışın yanında ~·nlnız A\'rup:ı 
kılo'>ıııın bir kısmını saran ufnk bir 
yıın~ııı halinde knlmı~lır. 

.\~ıl mfırıasiyle rihan tarafı bıı• 
gün dünyanın nört bucağını saran 
atçştir. Bllgüıı dün yrmın beş kıta ~' 
ateş içerisindedir. ,\tlanlik ''e P.ası• 
fiğin hudulsuz boşluklarında bjrbi· 
rini yokelnıek için yol al:ın düşmrın 
gemilerinin izlerini ıtörüyoruz. 

:'\rilletler .n·ıtsı h:ı~ :ılın :ıhrnr.ıini 
lamamiyle ,oı..ecleıı hıı umumi ç:ıı
pışmanın ilk nelicrlcri harbin sr.vk 
ve idaresinde ıtiırülmüsliir. Iıı~aıı· 
Jar, )eryüıündt> gÖl"iintlıil,leri siin• 
denberi çarpı5mı~lardır. Fakat lıöy. 
le bir noktarl:ı y:ıpılaıı hir miicade· 
lenin çok uzaklard;:ı !esirini ı;:öskr· 
mest ilk defn ,·aki olmuştur. Bugün 
A'-rupanın cenubunda kozo.nıl::ın 

yeya ka.Ybedilcn bir h:ırp uzak do· 
ğunun mukarlderalındn mücs~ir ol• 
ıııuşlur. 

Trcl va kof, lıir kö~ liıydu. \~akla. 
rınd;:ı ~arım ıı:ıbt·dar. ki.ı~ iinılcn 

ıınılmı:;, şehre gitmişti. Ur:ıda, bir 
fal>ril"1tla süpürgeci olnıuşlıı: f::ı.. 

kat atlamda k;:ıbili~cl 'armı~ ı..;, 
mensucat kırallığına ::ı iikseiınio; ve 
öldlığu zaman 1311 ınil~·oıı alh·n 
ruble bir ~ervet bır<ıkmıştı, 

Bu adam, dindar Rus ail .. leriıı ı 

anane<.ini takip ediyordu. l ı ın sa~ 
kallı bir adamdı. Ahtıına rıgııra, 
içki namına bir ~ey l<oytnııınıı~ı· 

Bir adanı vapurdan. düşüp 
boğuldu 

Dün ~. Y:ılovaya barelcet 
eden Maltepe vapuru Feneryolu a.o 
çıklamıa. geldiği sırada yo 1 cular • 

dan birisi deni.re dü§llli.iştür. 
Kaza.zede sulara kapılaı-ak kay

bo1mu~. cesedi nihayet dc,·amlr a: 
rama.la.r sonun.da buluııabilmiı;tir. 
Üzt-mide ~rkan nüfus kfı.ğıctına gö 
re, bunun N~cati adı!lda L'ir İznik· 
li olduğu üğrenilmi.,fr. " 

--o---

TaciTler 2 bin fakire hergÜn 
yetnek verecekler 

~ta.nbul tü.cearlan aliıkadar 
ınakam1ara müracaatta bulun3rak 
lir a.şh:ıne açmak arzusunda ol • 
dııltl:?.rınr ~ö::Iemiı;!e:dir. 

Bu a.~haneye :lit bütün masraf· 
laı· tüccarlar tanumdı:ı.n nı ilce.ek 
ve günde 2 bin fak'.r doyııruiacak• 
Ur. 

Mimarlar birliğ; reisr 
istila etti . 

fst:ınbul yük..<:.ek mirr.arlar birli• 
ği reıis.i yüksek mimar Fahri Ergin 
itlerinin f:ı.zl:ıhğı yüzünden bir • 
lik reisliğinden istüa etmiştir. 

•-iL AN-
El dokuma tezgahlarında 
çalı§mak üzere ulltabaıı. 

arı;yanlarcı 

Rom.anyamıı muhtelif yerleri'n. 
de- \ e tstanbulda 4: 5-enedenberi 
muhtelif te:ıı;ihlarda ust.aba't o
lıırak çah.,mı;:; ~I Dokunıa u~la• 

bası~ıyım. 

nrı.en j-.le.ıine tamamen ,.&kıf 
\f\! usta. ~·eti~tirmeğc muktedirim. 
Sanotmıdan jo;;tifarle etınek Jsti" 
~·enler Fatih İtfaiye eadde8i tba· 
rlPthnne :.okB.k 50 numaracl:ı HU. 
...eyin Tuncer'e ~ifahi veya yazı 
\'ie müracaat edebilirler. 

United Kiııgdan Komerı;lyal Korpo. 
~'lsyon tarafından imzalanan yeni 
~Ukavclelere göre, İngiltere bu sene 
'~'1l.rkıycden geçen seneden de fazla 
lltabsul aımaya karar vermiştir. 

raymLs ,a:ı:ııımda §ÖYl<'I diyor: Dün Tarlabasında bir .a 

ZA Yl - 939-940 ders yılında Per. 
tcvniyaı lls~slnden almış olduğum bi. 

ttrme ve olgunluk diplomalarım !en 

fakUltesl yangmında zayi oldu. ienl. 
!erini aıacatımdan .cskilerınln htlkm1.l 
yoktur. 

"Yunanistanla adalar denizindeki 
\>unan adala.rınuı mihver devletleri 

k· 
yaralama vak' ası oldu 

~n 

' 

l:ı.rarından işgali, Tllrkiyeye mUtcma. 
CliYen daha taz1a lngillz malı gönd~. 
rllınesine mani olamamıştır. Türkiyç 
lııiilltere ve Amerikadan bilhMss 
l!tınır nfamulltı ithalini arttıracağın1 
~ııut etmektedir. 

Sarhoş bir kadın, dostuna bıçakla 
beş yerlat:en ağ.rsurette yaraladı 

Ga.latada. Frruık hanı karıırsında 
ticar.etle uğraşan Zodikyan ~dında 
lir tacir, ~?.indeki 6 bin kilo ba· 
Jnr çivivi hem ithalat birliğ;ı-.den 
kaçtrıınak, hem de birçok tacir ve 
rnüesseseleıre eöz vermiş olduğu 
!lalde gizlice b~ kişiye yükııek fi· 
yatlarla satmak suçundan yaka • 
U&Dmaş, millt korunma mUddelu • 
.mmıu"liğine verilmiştir, 

Yarının miiYtırrilıleri. yinııi <-c• 

nelik hir miitar~kc devri) 1r hirbT. 
riııden ayrılmış olan hu iki harp• 
ten birincisini "Avrııp;:ı" :r:ıhut 
1 'kıta harbi .. ismi~ le ;:nacaklar vz 
iklnri;,ine de eihnn harbi adını ,·e· 
recelderdir. 

Perte,·JIJ~aı liııeaı rt'n kolu me. 
zunJarında.n 227 osnıan çağ. 

lar (171%4) .,, 
<le 
" .• 
o. 

hı· 
rt 
ni 
le-

ı. 

e 

lnı;-Uiz metodlan Türkler llzerjnde 
Y1 bir tesir brra.kmıııtır. Ticari müna. 
'~betıerln kU....-veUenmesl 81kı ve nıı. 

ınlllııu iltifakımız.uı muhafazasında 
~\~ §tipheaiZ Amil oimuııtur. 

·lı\l>ON J1ENtZ KUVVETLERİ 
"lLANTtKTE 

Japon umuml kara.rgA.h.ının bildircll. 
ilıe göre, Japon deniz kuvvetleri ~_'. 
ilıı.tlke kadar ilerlemiştl.r. StrateJı1i: 
lltekAta ~t)rak etıne~tedlr. 

1
' Us GAZETELERİ M1'T'fEF11<.LE 

ıcı.....- H.t\,llEKETE oEÇ)!ELRUiİ 
1 ·l1Yos 

M:oskav& gaT.eteleri .lazI}ordunur. 
~aUngra.dda peyderpey te~ebbllsil el.; 

~~füdiklerini yazmakta, Aı:ınanlarm 
~anpıar:ım telafi etmekte gUc;lUğe 
u~ra.dıkla.nn1 belirtmektedir. • 
r- b •e· "il~eteler bugllnkU durumun ve a, · 
l'rıevcut ııartıarın, müttefiklerin kuv 
\> tlo iıarcketo ı;roc;:melerl ve başktl 
~enhelnrdo nıli.s~crek lE}>ir~lt.i l'apmak 

Dün gece Beyoğlunda J arla başında 
bir yaralama hAdiBeei olmuş, biı· ka -
om dostunu bıçakla be" yerinden ya 
ralamıştır. 

Tarlaba.şında Lti}eci sokağında 7 
numaran evde oturan Nıyazi bir mtid 
dette;-ıberi Azime adında bir kadınla 
tanışmış bulunmakta.dır. Dün Nıyıı .. 
ziyc misafir gelen Azime, şerefine ter-

için vaziyetin fevkalade mUsait oldu. tip edilen ıçki ziyafetinde bir hayli 
gunu yaz.maktadırlar, kafayı çektikten sonra yl!ksek sesle 
\'İLKİ HARP SAHASINDA şarkı söylemcğe başlamıştır. 

CESETLER ARASINDA DOLAŞTI Sarhoş kadının bu hareketine mani 

--Zirai sigorta liyihas 
hazırlandı 

Ankaradan bilcTirildiğine gore, 
tıı!}lıca mai~t Yasrtalan toprakla• 
rı olan vatanda1lan, her nevi tabii 
fe-18.kctten sonra. yardnrlerz bırak • 
wamak i~:ıt (Zirai sigorta) usulü 
ihdas edilmektedir. Bu us1ıl Türk 
tiı.rort.acrlığmda ilk defa tecrübe 
edilecektir. Bu hususta Ticaret Ve· 
ka'etince hazrrlanı\n kanıın rıro· 
Jesi, şimdi, ~~iğer v.ek5.letler tara ~ 
fından tetkik edilmektedir 

Viıki Rljcv cephesini ziyaret et • oımak istiyen Niyazi ona ııarkı söyl~. 
mıştir. İlk hatlar arkasında bulunan memesiniğ' etrafta başka erkeklcrln 
Vilki, istihkamları tetkik etmiş \·e bulunduğunu, konuya komşılya a.yıp 
o gUn alınan esirlerle konuşmuştur. olacağını söylemişse de Aziıneye me. 

1 KendY,ine cephe kumandam Lilli U- ram anlatamamıştır. Nihayet Nlyaz.l ti< İhraç edilen yağlı tohmumları 
ııerko refakat etmekteydi. · ile .sarhoş kadın araıımda-bu yüzden yaM.ncr maddeler karı~tmldığt güm 

Otuz ~ckl.z yaşmda olan bu ku. bir !rnvga çıkmış, Azime kocaman blr rükler ba~müdUrlü~nce teebit edil 
mandanın meziyetleri V.I~i ttzerinde bıçak çektiği gibi dostunun üzerine mlştir. Son g'linler::le Necjp HancıyJ 
büyük bir tesir bırakmıştır. Birçok atılınıştır. ait t-ir susam ihraç partlsinde kUl!l . 
Alman taarruzlarının akamete uğra. N'iyazinln bi.ltün müdafaa tl!dblrıe. yetti miktarda toz toprak bulunmuş 
Wdığl bu cephede ce.seUerj,n üzerin. nne rağm.en, • .sarho§ kadIL zavallı a • t\lı·. Keyftyet, Ticaret vekaletine bil . 
den geçen Vilkt ile k~dl~bıe refakat damı rnüteaddi.t yerlerinden tehlfkell dirilmiştir. İhraç mata1,armr tağşl~ 
etmekte olan Amerikan askeri eks -, ~urette yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu ağır cezayı müst<!lzimdir. Bunda: 
perıerindcn gcn..ra l Bradley ve yaT. hastanesine kalôırrımış, Azime ;vaka bbyle, diğer lhra.ç mallarının ihrBcırı 
bay Mışel bu ziyaretler.uıden .ı;ok !anarak hakkında takibata bo,Şlanmı~ dan evvel esaslı muayene edilmes 

.ı:ııtist efid olm u~lardır. ttr • • .Karıu-laştmlIW§tU, 

nu harbin şayanı dikkat tarafında ı 
birhi dtı kıtalar arasındaki :ı~ rılı· 

~a hiç kıymet Yermeyi~idir. Miille• 
fiklerin denir kuvvetlrri mih,·erc 
nazarJn iisliin ol<luihı h::ıldc ve hal· 
ta mihver kuvvetleri Siranrı~ kncl:ı. 
Ye Japonlar uzak sarkta trınrnıza 
scc;.irilmişfor. Bu ilih .. rln rih::ın h:1;
hi ismine 19.yık bn~lrn hir nıııh:ırche 
lrırih seyrinde giiriilmcnıi}lir ele• 
mck y:ııılı5 cılnıaz. 

" ;, ,,. 
ZA il - Haydarpaşa ıı .. csinden 940 

yılında almış olduğum l!ee bltırm(I v~ 

devlet olgunluk diplomam fen fakült"'. 

si yangınında zayi oldu. Yenilerinı 
çıkartacağımdan eskilerinin bUkml: 
yoktur. 

Ha~ dıırpaşa. ll!!eııi fı;n koTıı 1Zt!I 
ke~-ı:t l'io. ıı me-zunl:ınndan Ah· 
mf't Refik Tür~k (1112.;J 

, •!ESIHIS!ll•, 

,\,kın kudret..ni .... LUkı.lm lhtırıamını ... Hey~aııııı zevldnl topleynn 

bn~ uk fil n 

BUGüN LAL E Sinemas~d! 
~MEMNU MEYVA 

BARBARA STANWlCK • HANRY FONDA'nın 
D . cennetinde ya.,att.ıkl:ırı en güzel a&k. 

uoya üz.el flloıdlr 
Bütün ~E>.)redenleı-1 meste.den en g • 

ı•ı·os;-ranıa ııavc: ' 'AL'r DtSNE'f'tn renkli MİKİ~ ( 
·-----·ı• Bugıin ı.a.at l de tenzilıitlı matine. ·-·w 
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o 
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Tarihin oovok aavaıarı .nttsralı ,.. 
.-- - ~ - - ~ - -- -_,_ 

Zelllrllyea kailin ,, 
Kapı Oalae 1nrı111ıaa aattplrla 

Uplırlala ••arı •Ud aalqıldı ? . 
.5. Tophyan: Muzaffer Esen 

iyi nümune, 
ıtüzel örnek •• 

DO'NYAYA yaman bir bl&braıı h&ldm. Yabm lıarp içinde baJu
ııan memleketler delil. bu tel&ket)D dıpnd& kalan ulualar 4a 

muztarlp. Bural&rda lıirÇOk dertler. blrtıh1D1 kovalı)'or. Hallc, h•rıtJn 
BanlarWln herbiri meydana çık· falıuiıı müee~iade çalışmııtı. bir Jıilç!Ukle k&rfılqıyor. 

blıılıa i'btl)'V kız itiraz ediyorda: hrada milfettiı mnıninl Möe>yi Çok ,Ukür, bU~lerimlslıı lY1 gör11flert. temldnlt idareleri yU. 
- Ba mllın·ethılerden hiç biri. li•ten kendisine yau makinesile zılndcn,bu korkunç aavqm dıfmdayız. Fakat,bun& ratmen, biz de, bu 

il .._ ait delil, t:euen 90k aa JUi yaanap allflllak için müesse. tıUyük buhrandan mUteeatr bulunuyoruz. ~t. ıauaur tolnde )'&fL 

Dünya gazeteleri 
umumi efkarı ne suretle 

harbe alıştmyorlar ? 
Barp 8C~n mllleOer, yalmz 1111' d 
cadı: ma111.::·itrıtten kartaımıll, 
ll•ıaam••.· 'flUltlllr, bltla JUIJlarl• 
da, OkllJllCDlarıaıa lelülrbll blale 

klrllllllyorıU ı 
mektup yazan bir kadmnn. Banla- ~nin yazı makineleıintlen i'stif a· yoruz ama, r•lıatimUt bozan ,.yıer de var: Bir takım ao)'SIWaroı, 
mı hiç birisinde burada olduğun. de f'tmoMne müsaade etmiı1ti. vur&'Uncul&rm alatemli hareketleri. Harpten evwl, dUnya gasetele. ALMANYAD~ 
d9n Jlahrim 70k, bunlar herhalde- El yazl!Jile bulanan bütün mtk. Vurguncu aaltanatma. rezaletine nihayet ...ermek için hernıln ıine bakıldıjı uman, 0 mi sahi- Almanya.da, ~ fahrilııdıtf 
kötil tipli bir t8'ınn illllanlar tara- \ 'ecldeleria ele Kari Bareti• kale- llıilUne IJil'fCı:ı bir t,akım vulteier vardır. Ve bu vultelerl fed&klrlıkla felerinln her blrlnde, inunlann tnnlDIDJI, fakat laio 
rmdaa baraJ"& bırakılmıt olacak.. minden çdrtJjl sabit oluyordu. yapmalr. 1terektlr. Bir •il• içinde, kUçü!er, b&balarmm, anaıarmm hal iaraf anulamıa itaret eden yazı. ~ ahut pek az satqıa •• mal 
1la ..... titekrini' ve talan evime HattA ,U.t Sea Lezar istasyonu. ,.e tavırlarına, unun Jıare]lete Ç&lJllrlar, Halk da, m1lll vazifelerini lar ~tlnllz: 11• iJlncla devam edıjorlR. Ba 
ptirmler de herhalde ayal adam. na bıralolırbn ınellajeri defterine yaparken, bqlannda bulunan bll,U.klerlaln hareketlerin• dikkat 

0
Dabna, daha faza iıtilıllk edi · retle, hetlı marklannı, unat1ı 

ludır. rualaa lılalaa&" dahi Mari Baretl'n ederJer. O:ıun için, ~U durum 19inde, bUyUklerimizin vUi)'etl nial İktisadi iaanoketten servet do. tan kuıtanyorlu, htım de •• 
•·-ı--•-.a · ._.... -'"- •~ -- DC9rlerdL" ~y -pho :..:-. 0e-=ı--.. s.n .. Ayni gttn Mrga Jılldml Mad • - oı:ruuuuen çt.uwp. benzıyurnll. ıayet öne4.lldir ve huawıl bir .....,mmvetı h&ladlr ve çok 1Ukür ki, e-·,, - ..... ..,..... ·~ 

.... ı lfı&ri Mareti mönevver Go. Bandan başka M81'i Buretin bqlarlll\wJ& bulun&Dlar, taUt vazi>'eUerilllD bu ebemmlyetlnl takdir Bugtln ise, gazetelerin nuihnt ı:ey lazım.,. diyerek haHa ka 
dan ulalrtem& ve bnkoea Deıl • Taberin mtl•5ef1Hfnde çalıştığı edlyorlıtr, leri aksine: 'e taMrrafa tetvik edlJorlar. 
•iJeleri zMirlenteie telebbi• et. JnUaJUa gözle-rinde bırakılmış ,.e B:ıtnıı hayatını, talUn veya tkUdarının aevkUe bQyUkçe rııevktlerde "Az istlbWc: ediniz. Tnsarruf AlmanyanJn ea hlJlllr d 
melde ~ı. daktilo De yazllm11 bir adres bul· g-:c_:irmiş olanlann, bu mevkilerden ayrılm11 bile bulunıalar, bunlamı ecli'niz. D:lha fazla istihslle ~alışı- nnkllyat.. Her tanltaW ellllael~ 

Kadın Ny),e bir itlaam kUfllllll dalar. Despiye~rin adresi. bilhAsıNL böyle zamanlarda Ucaret iflerine, karqmalan dotru olabJUr na!,, Dır. sevkiy:ıt llzım. İtte, bir 'taae 
da _ __......_

1 
.a..111-nr; lcimsmı"a 22 Hart 1910 da Belçikaılım ge. mı? v,; bunu bot görmek mUmktın lımlU İtte midffer: \'ar Uim: OıuaJı bir re.im ft 

--eau J•9J' 1 - T ·d b ğı _._ k B t ı iki ·'"-· d biri' bir cümle: laa1atma JauıdetmediAl"'ni, kİIDtleJe ... n enonm mı e, a rs-, ara unun &§ ıca m ....... run an . . 
h...,.. mMtap giadennediifni ve c.)ter abtuinda yapılan araıtmna· Vıal<tıle Y"Plıklan hlametl•rin, gördUklert itle~ kıymetini azalt. BİRLEŞİK DEVl,E1'LER "'Her.fazla vaıoa, 800,000 
DİIDdİ evinde bulanan mektaplıuın Jara dair mor,; raporu geklJ. muaı, ık>uc:ı.t de: AHEBtKASINDA raJyöz me.mıiai dem.actir." 
"-dili taraflndu yauhNdıjleu Bo rapor kati idi. Ne katiar dUrüs. çallfırlaraa çal .. uuar. ballan katumda Abnaaya, P&l'UllUll lli"l711ıeti1~ 
iddia ediyorda. Tenor Godar' ölümünden en-el nllfuz!)nnı, kuUanmak, daetluklard&D, eakl arkadaflık!ard&"l Lltlfade dirlcşlk Amerib gazetelerinin dlltllımemek ldn lııllt111 p 

Jl'abt ba iddiaJaıoa J"aimen ifa anenilı ve stn1mln almıştı. Fakat etmek ,Up!:eırintn uyamnurdır. bugünkü modası, en·elki hoppa r.arfedlyor. Alntaa '- • 
ri ...._ S.. Luar •ılilb .... Uh' tiltlmln tekfine cöre bu iki kaşede Gorek tt.Wert. gerek ikUd&rları ile bil memleketin en .ııtt,Uk ına. ~bn aksine, cen~iverllk ba· idare edenler, ba ga~lel'indea 
MJllıdl. bahuıan zeh!rin çol< yllksek bir kamlanna cdtmıı, vekllllk, vaUWı, etmlf olanlar, o vazifelerde ltulun.. VllJJI yaratmaktı. Orada, bana ıü- 1 Yi semerelf'r &'lmJ11ar ve bil · 

mikdar olma~ı ica pediyordu. Dok clukı;a nasıl bir takım p,rtlar, kayıtlar içinde yq•mak lUzumıınu dU.. samda vardır; ~ünkü halk, ,..arp dil?'er memleketlerden siJaü 
l'EN0Bt1N mmt TABUT.ril tor Bayye tarafından te~bit edilen yarlar9& oralardan çekildikten 110nra da hallan dalma göztl llnllnde cepheleıiııde-n o kadar uzak ki, u. ,·atfak ohno,lardır. t.-
~I de~lerde ölümUn Striknin ze.1ılr. bulundı•klarmı hatırdan çıkarmazl&r. Bu Gııemı1 noktayı blran blle u- ten hiç bUmediAi harbi, henüz, bU Jıalka tavsiyeleri: ' 

lenme fekline benzecUiini pteJi. ııutmular. tlin ehemmiyetale ka\Tayamamıı - "H!U'JI unıanmda bl8Uftt 
10 İlkkllıanda i'ki Reldkak Jorf1a. CUmhurt,.et idarealnln en bQ)1lk kunett fa.UetUr. Bir hllldlm. trr. Yalnız, ber ailede bathyan ma del'Sf'n, zarerden soma bol bol 

...._r ~ ._ kazuı • • • darlık, fertlerde '-Pa ttlrlU vamıar arayablllr. J'üat cUmhurfYeU ifft darbiı, Ameriblılan, harp i. tm alabilirsin.,, 
--. llAMmi 11--a -...ı:..e oı"'-.ır..· Birbiri arbsr sıra meydana çı. tı;tan, ya_:atan blrlllot amwıı tullet; oldutunda 1Uphe )'Okt'.!r Te bu ~ balaıad.nldanna. kanaet veri- "He"""9, gttndelflbdn Wr 
-•- -ı ._,, ....... bll L- ~ f!ll- ki y .. ""'Or. mınr .._ __ _. --A.a-- -halele Tenor Gedar'm cesedi icin- 1111 ve PJCl'e Mart Bu ret ne ce- noktada ta e• UD&n .ulOMllardadan samen•mmm mcıtetekldrterine -1 "...,... • ... ._...._...... -1.-

de lllllaİı4ala lo tüattan ~ np verdi! vumcaya kadar, bütUn Sçttm&lptçılar itt.ltak et.mlllerdlr. Gazetebr, ba halden istifade az para sarfecler; ~..,. 
lar. ~. ve çılı:m bir inada ka. Hv memleketin yOklelm..mt Ye clttfme9iaı 11u:n1J7an 1llr &miller ederek, vaziyetin l8ka götürür J'• atı ds çalsak 1'1hehnell.,, 

o.edl ... ,.ene edecelr ._tor pdaratr lle~i tnklr etti. büyükler eUsilutdlr. GeııGlutmJ.-, ı:rt ntlmuiııı.r ftl'lllefe, caııpn ıı rl olmadıiını, ciddi ve toplu bir İşte, lrvbln ,....*talı SAl!'Qrılll! 
Jar lel'ef ve vicdanlan llzerine,. ihtiyar kız 1908 yıbnı1a bir gtln bcl•ıııdtt.ki hUyUklerimlz! berkule bl~ lf bqmdu çeklmlı olan. faaliJete 1ilzum bulanduiunu aa. leıı gösteren bir ilin: 
lllİD efmiller ve ~ lmllblı bltlla l\nÜtsrlanru çaldırdılt ve 1ar dA örl~elr almalldır. • latıyorbr: "Her fabrikan..- mlllttdılTil4 
lramllluma eke de 7_. elimle. ita yllzden yirmi d5rt !laftt sokakta Bf'n l»Uyle ı.terlİa ..ı: Bep leJle _..... Bir radyo nef"lyat müessesesi, Bunnn mlnbı. lllaret D:IUlımıt 
.. "'Allü Ye Mtla adller JUıo bMılmr, ba mtldde-t içerhlinlle •· .,.,, ,oie, lııep ..-rle dola lılr--... .acıı ...metler arası rCSpörtaj teıkiliu markalı eşya ...... _11. 

-La... k ""rd=~-• -.- • •---• sayHİİtde, tatbik ettiii bir pro • dir. (\..le - • Ta--- L--""llı~ ... ..,..... olıAuı,. Jıelimeleri'le bi_ 9IUI~ J&ptll'U'a 4!'\"e ıır,• ... ....., ._...._ ı~ı -1- .,.,_.., --

tinniflenB. kodi aleyhindtki delillerin huın-a gram lln ediyor. Progrnmmda öy bityttk fabrikahu- ,.....,_. J1ir 
da ...:-- ---- '-LIJ &: ~ 1 le mcwunr var iti. l>nnlnr da. harp fabrikalar da, io. tWal _....,._ :l'abattaa _., __ , __ -aa,. -ıı.... e .... _ -·-111 o..., eeea1nı _ w--·- ,._.. -.- idii& etti. f~iası şahlanıyor. Artık, sinema )olundan işlemiyor. BIJle Wr 

lam, Mlet vlleatha bir ad••• ee. 1 3'11dm, 
0

AmerUca bahriyel~lnin ''e ziyette, nıevcadla iJııtifa etmek llli1iJ'di. İki ay tabut ieiade ~ Fabt ll•r &?tin açıp kapa.,~n ''e . d 
.ır..-... ..._! ___ .__ ••- t ... ___ poli9 •ifettlti Banar tarafından bup .... ayli amelesirun önlln e mndır • 
..... -..- - a ..... e lv~-_,or m__._t .-._rentı.;...r iN~- ''J'..-.lt-1'! 
d nl:..ı- • - -•--ı · · ara~tınnadan holunftn rom ~lşe .. i. o::~.,,.,., !'jVJ,.., •JV • uıı.. ... ~-

a. uv.r.aıı::n, goz tuaw- annm ıçıerı Bir ga.zet.e §O tavsiyede bulunu. l•te, ın .. :ıter.cte, f-A .......... 
• ı...ıı... d-..a-- ...a-aas-- dili..___ 11in, il&( -Lrtlerinin ,.e mt>ktupla ~ - - .... 
an-.. ..-aua •----; --- P- Dokt Y keyf" 6 im id k . • yor: davet ilblanndan bUt: nı sanmtıralr renkte kaim Wr,.. nn ıtsrtlnmeden :nllarca "almıt ol or avman ıne • re ya ur ya ırma ııtıyor .. Sabn s.l:lentm teve Amerikan .. ~ 9Ctledenberi, dleıDaa 
tabel&uile tıaplama11tı. ... .. mümldln olabilir miydi'!! Doktor Yavman isminde bir Almu Doktor Yavman euywı buharlaoma- gküyle bn!. bunun ·nıa,,aıu: Ya'- örgüleri arasmda, can aıkm 

Oerdia •tlal •ir muJe11e11ile clea:-:adi.m&dafaa sistemi çıkar J'OI lliml Derdoyç Voltvlrt mecmuuında mı tautnı etmek tızere elatemll blr nız dayanıklı ~ •tın al! ''e ıııen ıtiade bunalan harp • • 
hirley anlapiamadı. a.a- loia bl _.. A vrupaıım iklimini deliftlrecek b1r wret.te ata.o yellfttıs•Yl "'• J19raitı den fazla, Amen"J:a ordusuna ili. halini, hiçbir Mis ıuvir 
tiba c etleri mihlrll ıileleıe lro. Polhi taıırtmak için M:ıri P.o- plllıı neıretmlftlr. .w&rmı tan&lDi •tm•Y1 tekUf ediyor. wmta olan '911 satm alma! ılır.,, mes. Haydi, her liO hıams 111'1 .. lf 
yaralı......_ Sllldermelr _...Uİ• ret eamatır kamıe .. rı"nde bulunan "Avrup&111ı:ı gayri mll8ait tkUmJ ·ltı- Bu huaıata diler bir büyWc proje Bir Ame-rika gazete"i de, harp dan ytl:ııde 1,5 811 ftlflals. .. 
)"etj hasıl old\ı. kf'ndl JaJ.181 çamaıırcdann ya. t&mızm zirai kablliyetlnl azaltmakta. de Pad6kate bolUWD ı•Aifletumesl sanayilnde ı;nl:ıan l~ilerln ~6zle on esirin, bir aenelllı ldtap,,. 

llalatellf tahlll ve ••Jeneler mlanm kendine ına!etmek istedi dır, Avrupada kıflar fidchUidlr, Ya - ve Danimarka )'U'Ull&daun1 baltan - rmi ~için, şu ntanpcrver:ıne ra ibtiyaenu tatmia eder • ., 
de ~ netleeler llari Ba. ve her iki ~'ırcı protestolanna zm fazla aıc&k yapar. B•J kuraklık bap. been bir kanal açlmumı haki- n81'İltAti tekrar ediyor: 1n~lterede uca fiJatla 
ret,'in aleyhine olda. nlmen ba noktada i'rar etti. mevılınlnl de ıtddetlni yefmurlar ta. ut ahuma çıkarmaktır. Bu aayede ••7.afer, hazırlı,ltnda geciken mil ı,ir biroşlr var. Serlevlaam: 

g,,_ir .._..de aatipirm keli- Adalet kadının gttneei çnmnf'* kıp eder,., fiaıal ve Baltık denizleri gtınlf nil~t- mi!Jetfn Jıaldn ddiJdir . ., .. Harpten sonra, eiddl 
... i JUl)ı olaa ~ta bt1I o.pi la sıvamak kabı11nden olsn bu mi Doktor Yavman Avrupanm yafmu?' 

1 

te birbiriyle lıb1epcek. Golfatr'm a Bir memıua da, şu propagan. sayeelnde, Mlllll •a.....U 
Jelerin bahcesine lllralulan kutu. nAlız mlldafaalarile \'&1'İt kaybet • mevllmlni çitçinin iline yanyacak bir 1untwnm ,olu dettlecek ve ıımall da mükilmıesl ''!lr: 111emleketin .. llmetlai ...m et 
aun tıpkısı idi. Banan içinde ~ medi. Sadece kadını cinuete sev~ zamana muelA ilkbahara çevirmek Avrupa iklimi bu auretJe delifteektlr. "Babs! Otomobil li11tlklPrlmizl mek için dii~Jn" dir. 
ıu... tiri ....... İ1le Mr ...... öl eden DSlkoloJik llebepler önünde niyetindedir. Doktor YaYDWl Avrupa., Bu huawıta 21.mngelen aermaye çok görmüyor mn~un! Böyle iken, n.· Ba broşlrde, neler Yar 'bilir • 

darfll. rl..,'kl bUtUn memleketler fennl 'bl! it- yQkae1ctJr. J'akat kuanç 1na bfr sa. tomobille s:zemıenek, bö'""~j( bi'r fe .. ~-=·! t-"-!14p ı- ··~·ın.ıı•leıl •lnlele tllfi ge~ miktarda ,,. ... -·- ....- --
Btlilmili, anemik bnfmıt olanlr · rn•ı vapacak olurlarııa bu ilin çok f man IU'fmd& bu .uma7eyl pkaracak Gek&rbk UJ'llabı'lir mi'!',. ~imdiden daha,_...... .. ol 
hlu9ywda. llARJ~ BiR RUB k •l.J.J .. ıacal't fikrindedir. kadar ful& olacaktır. "'Şahat rallatnnız cihPlinılen.. caiı ı..ıinmlyea ~ 

İklnel kutatlaki kqede de ••. -----0----1 Evet. Eı;er gklerimiz, tlaha malı ittlm:ü inkilip ,....,._. 
ai Mir vardı. .., llari Baret bir ~d~n. bir deli Bir kaclm cenneti ve daha yll)mell arqtmrsa .. Ha- itte mA.nUı bir ..........-. 

ldr ıetlva:ııf'nesis deiikli'I'. Zengı"n y:• "V .-:v•tname • t Ha t b• .. na malrabil _.___._ -akta ... a .. ~.. nıı va ra 
'lr~ ~ wayıJabileee"k bir ailenin kızıdır. Asam e:raJetlnde sakin olan 1 <'ısı, k111, kızı yoksa en yakm ka- Bir fahrlk!uım saat kulesi Gzf'.• .. yıldı"- böyle bı"r --de, va.:• .. iaran iiJ ... ,. Y. Alnız dtİ..._,_1 ,.a ııı;• ııı;uu -..,e .. 

ihtiva ediJehhı. ro... rn lıqlna Yatarken hem ha aile "Hasis" i~mindeki kabilenin kadın- dın akrıba.,ıdır. rine, gemlcl Narti ile otlunun res· numenlzi haal1'1amuuu lluaal ... 
M'VetW.i i9tifade etmiş, hem de Jıırı dünya yüzünün en imliyazlı ı-:vde, para kes~lni tli.ıdc !ulan mini gW.ft!ıll ltir NllİJll uılmıı. Bo -:nu• fabt ı..!- ı--• d&a:il, L~ 

Bom ı=-an· a·a :-...:sinde •stt m • .,_ • uu -- ... •• ~ -· "' !!alaearaJr lrMaıcdıAr paradan kuf· kadınl:ırıdır. OnJar, o kadar ıeniş kadındır TC erkek kadtndıın çok ~im, hitttln ~kalılara: te§ekküli ~1 ıisterinls. Soa 
.\nenyo malt161ile dola idi, bu ı'· IUIMlftD'. İlldyar lmm Heneli".< ira hakl:ırıı nıalrktirler, ki bu yüzden faala tııiı~mR>• mecbut"dur. Bıınl.ar Amerik.'\am, daha çok tayyare, arnlanna, aaeak u a,ede, tat. 
een\n dibine ~it olaa llQu dr Altınut llln fl'ftDne. kadar yiilı. bulundukları ye,. '•Kadınlar,. ceaı - d du k daha ~ "'eDli, dalla -k 9jl~h ,.. a.:k ---"'· a.-1-Liffr.,, lort d b eh.rd ~- a, 1 •llan kadınlar, Hindli tlııl " yw< ~ ....... -u 
·•-=-~ ... a 0 z 1 en ~ birtey ıeldliinden tatil ınenimlerinde neli" denilse lAyıkhr. Bu kabilede. cephane yetiştirmek için. canla Dİ\ar U.3.alanndaa, ı; ... i at.er 
,...__. YyfiJ91'f', deniz kıyısına '9yola• :ıile namına mirascı, bü)"ük erkek kadınlarının abfne. evleneblllrler, batla zammı karanmaya çahıtrimı çiı.rinia resimleri' , ... ,._ Banlar. 

Cze~ kırquıı, eUketn k~tlk ti. ra gldel»iliyorda. çocuk delil, en kıiçük kmhr. B'r bu yü1den, kimseden b::.karet gör- (öiiKteriyor.,, İşçilerin bnna gö~e nıllU kahr:unan 9&)-ıbyor; ~ 
~eki mahJfUde ami maddeydi. (Devamı var) kadın öldüRü zaman, bunun mlrns- mezler. l çalıpıatanna ltarct ediyor. deniz na.\liyatı, tnıtı=Jerin baJal 

Püetlerin baaılannda •nenle. ı----------------··----------------------•••r _____________ • nıem:ıt meselesidir. budannda .•trilmin vudı. Ba ili.nlaroa altmaaı 
Belediye ve poı-. kla~ llalıafnlar baaa daJQJICl& korktıı. blr kutuya bemef'dl, lçtcl ldmııeye "Gem:eilerlmize, ., .. , 1101 .... 

lel'lıace yapllan tahliller ba •etiee lar: dlkmec, •uyıuJuau ldmMıye açmaz para. veriniz!" 8kJeri okaUJ« • 
...... v.--:..ti.· .. -- • • • -1 .... _ - no-un lıalda varmı~. (Ak.o \·e ne J'•paealmı en Mıvdltlne bile 

• llllfttle Mart Baret'ln evi nele lmt> aartyednl ba bide ~ OrUttOJd. aöylemezfll. 
balanan zehirlerle bir ol"dwya bat •ll&U duyana bt'!:lm deranlzl ytlzdU.. Koboa bir ulıalı onaı 
lıınba,. zehirlemek mümkün idi. rlr. _ Bir kao sin eoara aJ&ta kala. 
illi kimJahanedea vertlen raporda Detllar. 1'attıklan yerde poet •. blieceketa, defli mı f 

Bu harp, düa)'ada. !aaJ"&tm mi 
naunı ne kadar deiiştirctl. ıleiil 
1111! x. .. o. 

liespi,JeJerin llalaeelerinde baldak . rlp --...... IJUew.-~nl belded)ler, DIJ"e •rda. Hacer tatb bir bakıJ. 
lan JtÜdtf'ki Vi'ti taamnm içeri- • * • l' A 7AN 15,,,runr• r . SER.TELLi ıa iN ~ ertcett lllbdtl: - - - - ___._.. 
ı-lnde Striknin n u.enik :kanıtı. ..._ ,.._ lllr kac kere llae'!l•I • ~ : .w;,,..., -.n c.a - Bul'&tla kalıflmndan mNDDu.a <Ba ~fı ı -W.> 

MABDllR-DDI 

nbn., olduja JMJh idi. Ecer Pil- :) okla10r: • 34 • detll mıern ! Miyledi. Dlier ıoçhl Jluibe ile ftll 
ke!i balan- adam antlpirin "-tele. - Selıl buıta lılraa tllllaa iyi &,ör. - .,.im ~ bava bot. Ar1Eada1- J.U- emindi. Beya IUdal AJÜ 
rine iltifat e~eyip midesin! dti- dllm Kolııe• • rh fuJa lıl"r 191 .. ,.. .. ola6ıı ae Japıp. J819H'kı lt•-.U 1•. lar1111 eı&laluJorlar_ ''Bir an öaee ya_ kablian i'~ in~ uzun vUcacJanu 
zeltmS kin Vişt tazta almış olaay Diyordu. Hacer bir &tbı Kobone- medl.. lundaD oevı,.,.ac KM&kunuDa &1tmr. la çıkalım.,, dJyorlar !!&. tabya sa'ry& -taWI lllmdilerini 

trılr «ene 41'hf lillhnle brplqacak_ aordu: , Oallae llıakaralı. t .... )1lrekU lttr mele çalı..-,ktı. - Bl:ıı yo1aıquÜ. deıtt.tlraek. oı. r;etlren poli<tiD nezareti aıı.cı.-
. ı 111.1:,1 -•- Juan teveknll • oeldllp stttl Batdad ctllberl ...aı& llAIA 9*& •. mu ar Koltont iJolqryont 

Yaa va lll&Jcfne mlla..L--1...- - Benim J .. me ..,-..~t•tını sö. ile....._ a. 
,. .. _ __.. rllyorum. NPden bl\na l~kller ctbl ~ Jnıadl lEeailmet feadlal ballfenbı mı ~ Motel müaflzı .. rdfli'lıılre pph dr: Biraz ıııonra Ud bdm da ullıe 

na tetkik ettirU.a mektaplar ve 6wnıa..,-rnuo '! Sen rolr in lılr ._ - itte .. Tam .,....... lılr erkft. a~orda T - Ne dl10 ...... Arap yd4m ! e... ceza ID4hkemesi tarafmdaoı te\ilil 
m1ııı,·ettelerden çıkan netice de ib.. .._ __ --- , BNtnttbtl de ....ıttlm. Falrat. •• Kobou kaadlnp a.tdada mı ne, •ı cllellea mı eıı.arma)l ıtıt11onu•f ohındol:ır ~e ... , .. )il,---- ...ıt-.. - -
t.)ar kızın ale.vlt.inde oldu. - unıı&lyonun. • _ •• ..._ ,..., ..... - ...... - la , ... ~ •·-

- Benim * ötekJlerdea farkım keadlm itim tıellllkell c~ ONar. malc latQ'canlaP - "'-•·-- _,,_ rildller. Mnhakf'llleleıi karar ve • 
dtlm. Koboıı ona bear.eml .. or. 0 1 ... ._ y..a..... tııu cıek eevcUtı erkekle ...... lııer _ .. _ ..... _ • .__ ..... nrr ..... r·ı--•- -- __ .._ Lt- ...... _ yok. llea de Olmgls ortlıHu•ıla IJlr a " _.. - - --_... -. ı .. _ -re - _. ..... 

laaeQ-ı111. l'lbl llrlaea merd ve anlan Jllnk11 ......... ka itil' andalt.e slderek. onda - Benim k&tJaDmıyac:ataı1ı ••r• 1.ılmııh. 

S 1 
- Bayır, wn acanHmı, lıııttA llt'V lılr ~ BuRU elde edfneaa. Kar• onllllla ....... beralıer Jılf&lllaıtl mı dea blllyoraanf Sucu ı\hmedin davutna.. ,... 

uç anaa niDde bulanu ıaaki. llMllılnl ...._ lılr iman .. : koruma ~ de laırtulurum -. dtlfbt17orcluf. - o halde bu secıe atı.~ lla. r;~ para eta"Mif*i. Zira -
ne yuılmlf Mitin vesilEAlar. ~ nıyOl'IUD. Bana bl1ea JOktu. urla..! Demen 7ola cıkablll. ~ _, _ _... __ ._._ • ._. __ 
)'ta ,._~. paS.-a.Je.:nı. a..--!-- .._ .. _-. .._.... _ _. D ---- amıne ..._.,_ ....... ~ • 

""' ...... _.,., -.ı: .... -- -..... ---•-· --· ....... yorsu ·· ....,.., ıı.llona elde_...,. oabl!. Kollon met1ece aevlle&lnl ulıyor KalW..aln k1UJ181 öalntle aplr ee.. dandı 
>-.,,.,tmlmıt ela adtta ......... r-... IHdlil•I nerden aaladm ! rordu. • " anl)'orda. al da7M K-.. ....... lllPrlJ& ııdr. V .lıancbn iri --...! 
)-t --•"'-h L!I- -- ~s..t--ıı. ___ .__ • .__._ llrk ı.a • it ··~· ..--. - ..... ...,_ Dır <#- -- - ___ ..._ Bakttlanndan. T DlflQ _,.. çok ....... ..... llaoel' ~ lale ldmM,.e ac- h. Ve ıattılı o97• ~rek .. arka. r a..--A-- .._. ___ __ 
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Fransa da 
ekmek derdi ve 
bir muhakeme 

''Fen ilerledi,, diyorcar, ama kepekli 
ekmekle, kepeksiz · ekmegin faide ve 
zararını bile tefrik etmiye muvaffak 

olamıyor 
mm 'DlaBDt UnQndan, hayvanlan lOln 1cepell çı. 
I>Clny&DJD buJUıı en birinci derdi kardıfı halde, bu ekmek. yeditlmlz 

~kmek... berlcM, UlıfUU t.ı&ı! edecek ekmekten atırf'ıkça farlt!ı detildlr. 
çare anyor. İftl, bu naklettithn!.ı. çUnkü kepelulz bir un makul niabet-
yuı da onlardan blrt. te blr au payı aıdığl halde, kepek l'l 

BU l'ra.neız mecmwurmm muh:ııTf;: kaldırmaz. 

.eahibl aöyle diyor: Bunu aöyle<!ikten aonra, yı.lnıa hl!. 
••Be11, bir çok doktorlarla konu§ - ı kameUn. halledebUecefı bir mesele o

tum. Onlar da, ziraat mUt.>haEBıslanı.. larak ıunu teklif ediyoruz: Acal.:t. 
hetn!iktr olarak,, hem daba mugaddi, unu, yüzde 98 den aoağı •ndlrecek ıu. 
hem de buml daha kola\ bir ekmek rette elemek kabU deıtı midir T B•ı 
7apıJm&1ma taraftar bulunuyorlar. unun, yüzde 10 kepeA1 almıraa, lıt•ıı:ı 

Doktorlar da, ziraat m\!tetauıalar: inaanlann ylyecett ekmek daha l)'i o. 
da, alırlık muelulJlln aleylılnde. öy. lur, hem de hayvanlar gıdaaını al. 
le ya., hamur, gıdaeıa okka çeken bir mrı bulunur zamıediyorus 
ekmeir neye yarar! Teknlayenler, bU Bir reflkimiZde, Arator imaaalle ya. 
ttllı kepefi 1Ç:inde, yQzde 9! nlabetmd.ı zılar yuu bir mUtehauıl: 
bir buğdaydan ekmek yapılmaamd" "Ağırca bir ekmek lıtlhkakını te. 
lıtr tayda olup olmadıl'mı tetkik edl • m1n etmek kolaydır. Ona, ağaç kab·.ı. 
)'orlar. &u da konaa meaele hallolunur; çUn!c~ 

.Kepek, lııuldaym kabulU olduf'.! bunun da, .kepekten farkı yoktur.,, 
halde ve hayvanata çok gıd&lı blr yem Diyor kj, kepetf beyhudt yere yedt. 
Olmuma, onları HmırtmellDe ve tne.c ğlmlze l§aret ediyor. 
Jeıw .Ot wermuiDe ratmen. bıAD 1111. Acaba, bu meMle hallolunamaz mı! 
delme. tılru ferabllk 'ftr.nekten baf. Franaızlar, kepeklJ un, kepek•lz 1Vl 
lıa bir faydası olmayı11na ne derıiniz• meselulle uğra,ırlarken, bl.zlm tırm. 

Jlulda7 mU.tablill otan k6ylU, ıu. cılann, hamur çıkardıklaıa ekmeklerı 
mma uprak. buld&:vmı belediye de . 1 anıtırmadıklan ıey yok Blr yerd.
ltrmenln• götürüyor. Ora•la ölQttllrll. kulak mlııafirt oldum: Bıri•i· tmncı. 
~ "PD• nlnmm verdiS'l mUA&de. !ann, Ç1lr1lk, kurUu b&4<1a nohut, fa. 
den lıtf!ade ederek butdayını, un h•. eulye topladıklarmr ıöylüyordu. Bele. 
linde, alıp gidiyor. ıı:veı. unu. f6yl~ diye, fazla ekmeftn nereden çıktığını 
lllr •ırten ceçlrt)'or " btrk&ç kilo arqtmyor. Keeele meydanda .. uıııa • 
kepek ÇJkanyor. Sonra unu yoturuyor ra, böJ'fe her flY katııınr., ekmekler 
•kmek yapıyor, Meydana gelen elrm•k hamur, fena cıkar, bem t!e tınncNT 
~jtlmlz ekmekten daha \yl, dab3 kart fUlu1 olarak, .. taeak ook •"-
'iten? ve t!ııılı• tu•zm• katınlvet11dlr mek bu1ur1ar. -
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1 

' c 
1 

b . :.. E R - Aktam f oıtaaı 

(Gr.zet.eıntr.&a DArlaol ..,,...._de 
Claflık yaomda&I arUa ~..........., ek 

UyHell "6•de1'9l'1811 ~ 
&Acan mablyect :aab obluy- KQçW& , 
IADlr.n parua 11e1roloau.). 

Evlenme ıelılilleri: 
* otuz yqmda, uzun botlu, KnJm 

ve namWllu, ulter atlelilıe menn, 
bir bayan, evJı:ıe 111dık, aaker veya ıri. 
vll (gedikll de olabilir) bit bayla ev • 
lenmek tat.emektedir. Bayın eımer ol. 
maeı ıarttır. (25 Gru) remzine mtıra. 
caat. 

• Yq 18, boy 1,115, orı. mektebin 
1ktncl amlfmdan allev! vaziyeti dolay· 
ıılle ayrılmıf, kimı1eıılı bir genç; 20 
30 yqlarında, kız veya c1ul, gel1r1 T.a 

bir evi bulunan np ..,...:Jest olao 
bjr bayanla evlenmek l.eteıll!ektedlr. 

<S. Bal. 9) remslM m~t 
Bay; bentıa ifllZdtr. l'akaı blr me. 

muriyete girmek tızeredlr. 
• Ya,, ao bO)', ı,n. kilo H, ımm. 

ZI tenil, stlzel, ull, Amer\kaıı koUej!Jl 
de tahat! etmıı. • ıtana 11pna, taam. 
mi§ bir mUUlellede me.mw, •J'da ııc 
lira neı kazançlı bir l>&y; tyı tabalı 
görmtlf. a.ııU, namUllu ugl.ri, 1 •Yl o 
lan veya öfretmen gbel, orta boylu 
balık etinde IO Dl 2G y&f arumda b!Y 
bayla evlenmek l.atemekledlr. 

(M. N. 14) rem~ne mtlracaat. 
• Y&§ 22, kilo 62, boy l,d8 orta ta?!, 

.UU, U lira maqll, letlklıaH ~. deT 
let memuru b•r bay; ketıdt balfnde 
ı 7 • 21 yaflarmda, balık/ ettnde, orta 
boylu bir bayanla ev!enmek iltemH 
tedlr. Bayın bir de evt nrdır. (J',.: 
ıt> remzine müracaat. • 

it o• İfçİ anyanlar: 
• 40 yaımda tecrObeH bir Ermen 

bayan, iyi blr a1le yanmd~ orta lfle'I" 
veyıı ~ocuk O&kmu .l'lbl btr il ara 
maktadır. (Dadı) reır.Jdn• mUracaat,;ı 

• lran tabli)'etlnda, İstallbullu 
ttlrkçeyt bilen, fnJWzcadH biraS U 

layu, iyi reter&Mlu .. reblleCek b'.r 
bay, ber yerde çalıımak llıtemekte 
dir. Tqraya da stder. lYl bir mu 
verenler ~rclh edilir. (I' Ji, ıaı reııı 
&ille müracaat,. • • 

AltllJ'llld: 
Atalıda -................... ~ ... • 

1nqaoaıan- MlllJamuı ... 
llM'llrtaplan tcla....._emlsden ,....., 

-
-

Eıkrim tetvik mü.abakuı 
ı.tabul E*rlm Ajr.alıpd&D: 

1 - BGlgemlz blrtncl Eelmm mtı.. 
1&bakUI f.10.IK2 tartblDde yapıla • 
c:aktır. 

J - Bu mU..1-kalara ltt.irak •~
ceklerm 30.9.942 tarihine kadar Değ 
Cllık kulUbUDde Eskrim ~ 
.uıtır&e&&t)arl. 

Galataaaraylı apo~lan 
davet 

~&por~; 

KulobllmOZUn blrlncı takımı ru. 
H2 ~ stınO aat 11,80 da Be7k1U 
aaJıumda Beyotlu epor birinci takı 

mfYle husu.at bir maç yapacaktır, Bu 
maça QeJ.atuar&Y en kuvvetu 1cad • 
rostyle çıkacak Be7otlU&?Or da takt. 
mmı ecnebi oJUDcularla tüviye ede
cekUr. Arsu eden Galuarayh arlc&. 
d&§larm aaat 1Ul5 de '3eykoza kal. 
Jıacalc vapurda bahlDma1an. 

lan lllMIO) ...... ......... ötleJC 
kadar" ..aa l'I .._ eoua al~ 
lan. 

(A O.) (B.P.> (Bu1unmu) (l'.N.8.) 

o(l'.D.K.> cr.x.> <Kmnetam a> 
(Kaynak) (L&le 11) (Mahir) 
(Jııl.Jll. •9> ('llr.nnara) (Özbab&) 

>(P,T.) (P.A.) (2. R.U.) (R.8, klm.seıla) 
(B.A.'81.l (l!lamlml) (Trikc.l) 

8aıtll ~ 1ılldlrmede .. 
leDID• tekllfl ,ur.a bllt11n okuyucu 

ıarmma - A4reals mektuplan Def 
retmtyorus, beJıbude 70:Jarc•man.sı 

rica ederla. 
• (An. 83 .,. 11 ı, 29) remlalerUe 

mtlfterek mektup yuan oku)'UCUtara: 
8&rill ~ olm&dJl'l iQln ıı~ıu. 
zus netredll-'lt,lr. 

• ll0.7Qkdoede cuaıu .oku • na.. 
maradall mektup Ja1P okuyucu:pa. 
ll&nuua tıcnte tabidir. Nqredlleme • 
dl. 

·' 

-

Kutyepof 
meselesi 
Vaktlle, sueteıer, uzw:ı uauı:ı yaz • 

mlftl. Franaada, komtınlatler, Kutye. 
pof ilmlJlde bir beyaz renerall, Par1ı 
ten kaldırıp Ruıyaya kaçmnlf ve ora. 
da GldllrmOflel'dt. Bu tejn falllerl a 
ranmıt buluııamamqtı. Aradaa bir 
ook _.ıer geçtikten aoara ba meH
le tuelendl; çllnkll ll'rall9Z pntele. 

rine ıöreı Parilte Serj Tret)'&kot f•. 
mlnde bir Gepeu reiainlll yakalandı • 
tmı yUJ)'Orlar. 

ftte, bjr J'raıwz ıuelealnln verdll'ı 
maıamaı: 

"Bu bldlM bo1pvik thtllllllldenb'9rı 
J'ru_,a JlUc& etmlf ve 79rlef11111 

-5-

H 40 • 1:5,00 Temeıı. 18,00 Prog. 
ram 18,03 radyo da.na orkeatra11 ı o\, 
'5 radyo çocuk kulUbO ıt 80 Haber. 
!er 19 '15 konuıma 20,16 R&d7o ga. 
zete1t 20,4~ ıarlcı .,. tOıkDler 11,00 
konuıma (ltendJmlzl tan~lml) 21,U 
21,48 konutm• (meslekler kODUfUJCrl 
22,00 Radyo alc.n orkHtJ'Uı 22.30 
Haberler 22 l!O kapanıt. 

Sablık motör ve un 
fabrikaıı 

35 beyJlr kuvvetl.nde muutla mu 
tebarrtk bir fabrika AD&odluda -ıı . 
httır. KUracaat yeri Aııkara cadd .. ! 
42/l dlr. (11117) 

olan birçok beyaz Ruıl&rm hanetlJll sengin kfm1elerdller. 
mucip oldu. çtlDktl bunlara J6re SerJ Beki Ruiyada Tretyakllf clmillnce 
Tntyakotun bir ooıt abeblerle Pa- Deterdlııg1ıı petrole, Zaharofml aDA'ı 
mte, Oepeu rei-Jf.tl yaomryacatma ticaretine bAkJm oldutu sibıl. ..uu. 
kaDl bulunuyorlar. e&ta b&.kim blr k,lmee oldutu laWDlrdi. 

SerJ Tretyakotwı allul, Rollfellertn Yalnız ıu var ki, bu mel18Ucat kralı 
AnıerUıada 1fp1 etutı mevkte beUlt 1 buctıntU mevJrutwı btı)'Qk lıabul bu. 
'bir mevki ..ıatbl.ydi 8ana.Yi• bWm 1 lunuyordu. 

Sıhhat ye içtimai Muavenet Vekileti Hıf zınıbha 

Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

ı - Ftelik S.,.dam hdzıudıha moeueeee\ mt:m•ırln apartanaall• 
mevcut pe?t:C'Nlertn takrtben 220 metre murabbaı tutan ı.torlan IGktllert'I 
tamir .,. temildalp boyandıktan eonra yerine takılmuı açık •1llılltmeT9 

kODulJnUft;UI, 
2 - Keti1 bedell 1000 lira •e muvakkat temlllat 715 Uradır. 
a - ımc.titme ı.ıo.HJ pe11embe gtınü aat ıı de mektep:.e mt~ 

aabııalm& komıayoaUllda yapllacaktır. 
• - T&lJplerln ehliyet veııtkalarlle birlikte mezker g1bı n H&Ue illa. 

zır ~unmalan ve prınameyl görmek ve muvakkat temtnau yatrrmak ti. 
zere daha evvel komlllyona müruaat etmeıert. (7829-9978) 

A•jıeri labrikalcır Erzurum alala labrikaı 
mücliUlüjünci en: 

1 - Erzurum IJiWı tabrıkumuı ilıUy•cı lgln almacak 1600 adet~ 
~lıidı araba tekerı.11 onbef sUn müddetle ve kapalı art ..WU. ebilt· 
meye konulnıUjlur, 

2 - .thaJcm! 7,10,9f2 çaıpmba gtlDO aaat oa altıda fMırika bmlmnd..ı 
tı.ıpl&n11cak kCIDliayonca yapılacaktır. 

3 - .Ah~ap b&fbkll araba tekerJ.etintn beher adedi 10bı 16 U.. • lal. 
rUf flya: talınun e:lUm,iıür. 

4 - Mu ... akkat teminat mlktan 1803 Ura 60 lnanafblr. 
5 - feraıtuı1 ötream•k S.tlyenler resmt t&W dnlerl b.U1c Olmak 11ze. 

·re hergUn tat.rıka mUd~rllll'ULe mOrac-ua 61reMblllrlıer. 
6 - lb~ &'i!DU f.ltekJUeriD teminat mektuba wp -.atlık .U:llm:ı.ı 

Ucaret vııelkaelle teklıt •rtıanm ihale er.atlnden bir .aat en-eıtne bda:
koınteyon:& V"'1 melert ll&n olunur. (10180) 
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r. iŞ BANILUI 
~.l:ASAK&UI 

BllllAPLABI 
ı bdaelıe,.rt.n 

Kefide.stne aynl&D 
lkr&mtyeler: 

1 &det 1000 lir&lı• 
ı. 600. 
•• IC50. 

14 • 
ıo • 
'° • 

100 
DO 

• 
• 
• 

[ İnh. .1 !.:ır U~ Müdürlüğündenr 
s CA2 

] 
Cln81 
Je!Atln "y&Zdk,, 
Jplft.tln ··ıuotık,, 

OILlero foafat 

.lıflkt&ft 

lllOO kilo 
1600 klJo 

400 kllo 

Pazarbfm 
GOııtı saatl 
29 9.9f2 Sal.J 9.30 
29.9,.9f2 Satı 9.80 
29.9.9f2 Salı 10.!50 

1 - Y\Jkarda ctm Te mtktan yazdı malzeme pazarlıkla aatm alına. 
eaktır. 

2 - Paurbk hf.zalarmda yuılı gOn ve aatıerde K&bataft.a levaz:'JI 
1Ube.9lndeki merkea alım komlayonunda yapılacaktır. 

a - Jeli.tin ve Gllaero foetata ait flU'tn&meler tMrgtın lSğ1edeıı sonra 
.azıı geçen ıubede 1tl.5rWebUir. 

t - htekJUerln pazarlık için tayin o!UD&ll gOn ve saatlerde teklif edo
c:ekler' fiY&t Oaertnden ~Uzdc lll gU~enme paraslıe birlikte m,.~kQr komlı!. 
yona mUrarastıarı ll&n olunur. ( 9tı37) 

~ -::. -~ ... . ' 

H A B E R - Ak,am Postan 

1,.- Resml dairelerin ilan işleri 
Bakluada mlllbD bir 

Tebliğ 

Şimdiye kadar reaml daJreJcrja lJaolarınm netrlae tava88Uf 

l'df'n UM'rk»ı.I lata.ahulda Erzurum Banmdakl (T\lrk MaarU Oemlyetı 

Re•ml tılb lşlert Büroau Llmltecl Şirketi) taaflye ballack"Cllr. 

TIC"ret kanununun 232 ncı maddesi mucibi.ne• ma'~kemenin 
tlL'!vihıne iktıran iltmie blr ıUrekA. karan olmadığından Erzurum 
Hamn::la1.I Şirketin muamel&ta devamı, kabil değildir. ~ •ebe,Ple 
~!Aıllımnızın doğrude doğruya 

iıtaabal Ankara caddeııaae 
Kaya Baaıadald 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmt ilAnlar Kollektif Şirketine 

gönderllmeetnl rtaa ederi&. ıtbadb'e kadar l:rzarum llamndakt 
Şlrl,f'te ırönde~a llt.nlarm u Şlrketlmbe tevdi edll~ bUcUrlL 

me•lnl &avalye e,)~ 

latanbul Jandarma Satınalma Ko"\İayonanJan: 

Şaı tnamuine söre icabeden köeele ve vaketaaı 1atanbul Jarıd&ım.a an. 
bıınndan nrilmek vuair malzemeal müteahhidine alt blılunmu f&"tllt 
bebeı çlttli .çln (292) kurut lJDailye ücreti tüımin edilen numuı:ulle ,.,.rt. 
na.ı:ııeslne uygun (40000)llf (!50.000) çift J. ayakk&bwmm imali ili R.10. 
942 pel'f•m~ gi'nU 11a&t ıa t• llıtanbul Tabimde J. Satmalma koml'!):>nu. 
muzda kapau ur! •lmllım-tle ihale edllecekUr. Kuvakk&t teu.Jnat ~'60 

lira olup köııele ile n.ketamn müteahhide telllmt sıraamda maliyet fi1&t1 
Uze.rjnden aynca banka mektubu veya vune makbuzu l8tenllf'Oektlr. Nü. 
ınune hPrıüo komiayonumuda görWUr. Şartname 780 lmruf b.ıdel Jcartılı. 
gııı.ıa kımı!olyonumwr:dan alınır. İateklilerln kanunen ibram lcabedfln vesi. 
ka!arı ve tf'miat mektup veya makbu.sullu muhtevi k&pal, zart tek!if n:ek. 
tuplarmı ~kı«llme glln ve au.Unden bir aaat evveline kadar ko:ulayonunıu. 
za vermeleri. UOOM) 

Deniz Fabrikalan Deni Levazım Satınalır::l 
Komiıvonundan: 
ı - Fat>rlkalanmız malzeme amban lGID 815.1'0 Ura Qcretll tıtr bat 

ambarcı a!ınhcaktır. 

' - lr.ıl!klllertn bu !11Vde çallfDUI olduluna dair "8fkalari1• birlikte 
Golr.f\k deniz; fabrikaları reuı mQdUrıtıttıne mtıra.caat)an. (91.ılG) 

a,; ... -• :1 
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1,---------------------Tlrldye Clmllartyea 

ZiRAA T BANKASI 
&IUldllf &uWı lKlll. - lier ... P911 100.IOO.OOI l'kll ıaıMI 

, .... ~ ...... ıu. 
Bira! ft Ucar1 ber neYi tıanka muamelel•rl. 

Para tıtrtkt.11 enlere m,ooo Ura Uuamı19 ftrtJOI'. 

Ziraat 8&.DJrumda lı:mnbar&b " lhllanU tuarrar ~ 
•il .. DO 1truı bulunanlara MDede ' defa oeldlecek kur'a Ue .,..llJ 
ptlna ,ore Uuamlye da81Ulacaktır. 

' ede& ı.ooo 11ra1ı1s uoo n,. 100 ad9t al l.nldl .... in 

t • IOO • 1.IOO • uo .. .. • &,111 • 

' • l60 • ı.ooo • UO • IO • 1,M1 • 
" • 100 • '800 .: 

DiKKAT: B....,ıanndüf para!&r bir .ene ~da DO llndall &f&I' 
c:a,mt:rellleft ~ ı;rırtıtı takdirde IJr. 20 tuJ..Ue nrueouur. 

Km'al&ı ...... ' de(a, 11 Mart. u BaalnD, u S71Gl. 
U BirtııctllDUDda çekOecekUr. 
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Kapah zarf ilanı 
Aı. Fab. Akyazı kereste fabrikası müdürlüfündenf 

Akyazı ukerl kereııte fabrtkul Kudunıu kuaaı lçtndekl dlpol&rda.ıı 

bec bin t1ç yas ~t.mı, llç metreküp ve üçytls on Ur:l delltmet:'ekOp cam, 
köknar v .. me19 tomruklarnun nakliyatı kapalı zarfla ekalltmeye aamq. 
tur. 

ı - Ekmıtme 9 tq?inlevveı 9f2 tarlhlne mtısadtf cuma saıaa aat cm. 
da Acıapuannda park karflamdalq fabrtkanm yollama dalre8'Dde 7&1»d•
caktır. 

J - Beher metre mikA.bmın muhammen ücreti onbef ıtra .w llCJ !Et.ı. 
ruıtur. 

1 - KaT&kkat teml.natı altı bin Ud yQ.a eW dolws Ul'adır. . ' 
4 - Eluflt.meye Cil'fll>llmek lçtn tıcaret odumda kayıtlı "'-laacJQluea 

dafr veatka lbraz etmek ~arttır. 
1 - Şartnanıe8l dört ytlz on yed! kurut bedel makatıW~ t.blika 

mUdUrlU!Unı:!en almacaktır. 

g - ?tı:t-klilcr muayycc gUnde saat ona kadar kapalı ze.rf'ıt•mı k'>m~. 
yon..ı. ver:nel<>rl ı!An olunı..r. (lOHO) 
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