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Danimarka mihver or-
... 

taklığından ayrılıyor 
.. 

Hitler ve Kral Krlstigan 
elçilerini geri çağırdılar 

Rusyadan geri gönderilen bolşevik aleyhtar 
alaylar Kopenhag sokaklarında dolaşıy~ 

Alman af eyhtari iki numay' şte bir çok kahve ve lokantalar yağma edıldi 
Londra, T (A.A.) - Danlmarkadan alman b!r 

hab:ıre göre, kra.? Krürtiyan ve Hitler e'ç1Jerlni geri 
ç&g'trmI§lardır. 

Danimarka ile Almanya arasmda gerginlik art. 
maktıı.dır. 

Stokholm, '7 (A.A,) - Danimarka fıe Almanya 
arasında diplomatik münasebetler ke.ııilm!§ g1bldlr. 
Kopımhagdakl .Alman orta elc;lal Frayher ton Rent -
Fink, anı olarak BerJine gitmiştir, 

Amerika Genel 
Kurmayının 
Fransızlara 

mesajı 
Askeri hedeflerden 

2 kilometre 
uzaklara gidiniz 
Va~niglon, 7 ( A.A) - Amerikan 

genelkurmayı Fransulara şu me
sajı göndenaektedir: 

Amerikan hava kuv .. ·otleri nazi 
hedeflere karşı taarruzları na devam 
edeceklerdir. Bizim ve Amerikan 
halkının Fransız halkına karşı bli·· 
yük bir sempatimiz vardır. 

Almanya için çalı.şan bütün fab. 
riknlann, garların. bava alanları• 
nın, denizaltı üslerinin bombardı· 

man edileceği için bu hedeflerin 
iki kilometre kadar yakınlanndn 
bulunan Fransızlara buradan git. 
melerlnl tavsiye ederiz, Yüksekten 
atılan bombalar bazı hederlerin dı· 

şına isabet edebilir. 
1 

1000 Alman tank 
askeri 

(De,·anıı 3 llnetlde) 

Yugosıavyada 
l Gener~allovlç 

kanetıerl 

Ceneveye giden 
demiryolunu 

6 yerinden kestiler 
Londra, '1 (A.A.) - Yugostav

yada. Milıa.iloviç kuvvetleri faali 
' ,.et göst"enndctedir. Şimdiden c;. 

nuba gitmekte ola.n demiryohı 
:tıi:rbç yerinden kesllm!ftir. Mısır 
çölünde çarpJF!lR.lrta olan Rome1 
Oruvvetlerine takvfye kıtalarmın 
bu yolda.r.. gitmesi .Ahnanl~ dü-

Lig onda 
işçi toplamak için 

~urulan 

Alman 
bürosuna 

bomba atıldı 

§Ünd:Urme'lttedir • 

Tobrall jenldea 
bombalandı 

Lonclra, '7 (A.~) - Milttefik 
Lomba w,;e.klan pazyt'e6( gü o ü 
yeniden Tobruk lima ':lma taarruz 
e~lerdir. Es&S Hm.anda bomba
W' ~flere dUşn~Ulr. 

Derna ve diğer dil"man ha.va 
alanlan da bombardunan edilıni§" 
tir. 

Aktleniz:tle tlört mihoer 
IQfıtı batınltlı 

Londra, 7 (A.A.) - Akdeni1-
de l:ıgiti.z deııizaltılan 4 dü§man 
taşııı torPilleyere-k 1"tırm11lardır. 

Muharebeyo sfreceı- bir SoVTet ıaakma ~rmt verlllyoı. 

Bazvelt 
Stalinin 
beyanatı 
hakkında 

Tefsirde 
bulunmaRtan 

çekindi 
Amnikanın Moskeva elçüi 

ele V a.,ingtona gidiyor 

Vaşington, 7 (A.A.) - R.cia 
l<uzvelt, Stali.nin son beyanatı 
hakkında ne tllişilndüğü baSl!l . 
toplantJSioda sonılduğu zaman 
t~fsirde bulunmaktan imtina et. 
mi~. 

Sovyet r.u.synde.'lti Ameri~t..t oo • 
yük tlcf .&i Anı~l Stanlcy i'e Amc· 
r~anm Tilııkiye bilyük clı;isi Ste
inhardtm Birleşik Amerika~-:ı gel. 
:nelerinin ne mana ifade ettiği ~!!· 
atine ka.rjSt, Reis Ruz-.·elt ,bunan 
husus! hl.ç'>ir m!nası olmadığını 

(De,·amı 8 ilnctide) 

Ladoga bölgesinde çevrilen 
7 Rus tür11eni 
·imha edildi 

• 

Yığınlarla alman paraşüt . 
çüsü bozkırlara indirildi __ Amerık~d~n 

bugday getı rııecek 
Stallagrad'da Demir ~llebl sefer

lere tebılı edlldı Alman taarruzları fasılasız 
devam ediyor , 

Ank:ır:ıdan blldi rildiı;iinc nnza• 
r.ııı, Amcrlkadan doğrudan do~ru• 

~ :ı · buğd:ıy (lctirtf anesi itin "De-
tahkem mevkl mihver kuvveUerl ta. mir" şilcblmiz h:ızırlQnmnkt:• dır. V'tl. '7 (A.A.) - Stallngrad tehrin~ 

de flddetll g6ğüa göğüse çarpıtmalar 
cereyan etmektedir. Yenl ):ılr kaç .ma . 
halle daha Alınan kuvveUerlnt:n ellne 
geçml§Ur. Şehrin içinde iklnei btr 
R1UI grupu ııarılnllf ve imha edi!mlı. 
tir. 

Kafkasya cephesinde bir kaç mu.. 

ratmdan hUcpmıa zaptcdllmiıtir. "l>emir., şilcbı 6500 ton hac.min• 
Tuapae Umanı !.~in tehlike şimdi da · dedir. Bazı forronlitclerin ikmalin· 

ha bUyümll§tUr. · (DeYamı S UncU.de> 
Londra, '1 (A.A.) - Moakova rad. 

yoııu, Volga kıyıaaıd& bulunan Ruii 
topçu1UDun R111 piyadeııLne bUyük Bcngale üzerinde c!üıman 
yardımda bulunduğunu btıdlrmekte _ tayyareleri uçtu 
dlr. 

Kanatlada bir eair kampına 
götürüldüler 

Londn, 7 (A.A,) - A1ma.n 
Afrika ordueuna mensıp ıoou 
ta.Dk sakeri Kana.da . limanların • 
dan birine varmJŞ bulunmaktadır
Esunlar Kana.dada bir e6iT kampı_ 

na gönderilecektirler. 

rran111 ıı aeıaretl 
ylkıell mımarıa
rından oaa lltlla etU 

Ren o f al;rikalarında i!Çiler 
grev yaptılarsa da .•. 

Vişl, 7 (A.A.) - Dün Atmanya
nın Paristeki büyük elçililine 
mensQP orta elçi Rudolf Schlei« 
ile ViJl Al"Jlan ba~kosolosu Krug 
Fon Niddayı kabul eden LAvA.l, i~ 

ve endüstri istihsali devlet sekre
terlerini ve Alman • Franw: ekoo 
nomik münasebelleri umum1 mu. 
rahhasını da kabul ederek kendlle
riyk gö~müştür, 

Beledı1e bitin 
işsizlere iş balda 

Moııkova gece yanaı tebliği eki, I.ondra, '7 (A.A.) - Doğu Hin. 
Sinyavjno kealm!nde Almanla.nn 2 <!!standa, Bengale cya.letini.n üze• 
tümenle taarruza kalktlkltrını, tak3t r !nde dUŞI:ı:tn uçaklannın dolaş • 
hlçbir netice elde edemediklerini bil. tıkla:-ı görlllmiltttllr. Mahalll ma· 
dirmektedlr. DUıman 4000 kişi kay • kamlar ala.nn iş:ıretl \"erildiği tak. 
'betmi§tlr. l dirdc halkın sığınaklara koşmam 

(Devamı 8 öncüde} nı te, ... iye rlm~lir. 

Madagaskarda 
Umumi v .. ı ilim 
tebllkeıı geçirdi 
vııı, 7 (A.A,) - Müaterolekeler ne. 

zareti blldlrlyor: 
1ngfllz kuvvetten Anairabeyt ışgaı 

etmıı bulunuyorlar. Şimdi dUımaıı 
ı..çakla Fran.eu; kuvvetıcrlni bombar 
dıman etmektedir. Ada umumt vali.il 
Annet'in otomobll1 bir lngtliz uçağı 
taratmdan mitralyöz ateaıne tutul
muı ve tabrjp edllmlftlr. Annet o an. 
da biraz ilerde bulunan mt.vzllen tef. 
ti§ etmekteydL Kendisine bir ıey ol. 
maınıııtr. 

Alman proleılrl 
Ankaradan dindi 

Hariciye Vekilimize ame!iyııt 1 
Yapmış o!aıı Alnıan profesörii Dr. 
z~vel"bruk bu sabahki ekspresle 
A.nke.radan fehrlmiz:: gelmiştir. 
1 'ı"Of~r memleketine &id~cktir. 

vı,;, 7 (A.A.J - Liyondan almtıİı 
haberlere göre, Fransız işçileri top. 

(Devamı S iindirle) 

Günde ölU veya 
teslim edene 300 
Belediye 1ehir dahilinde son 

zamanlarda :?ek fazla üreyen llö • 
peklerle müaa.dcl~ Jfa.-rar ver 
mif, bu jŞc halkın yardımır,: te _ 
min çarelerini de düşünerek bir• 

Glrll•emlş 
bir canavarlık 

.. --. . 

Vaiovada bir genç biri 5 diğeri 
8 yaşında iki çocuğu kirlettikten 

sonra boğarak öldürdü 
< Y a&1S1 a llaclde l 

diri 1 O köpek 
kuruş verilecek 

çok i§$izlcre i§ çıkarmlitır. 
Bl!nun için de &U formül oolun• 

mu~tur: Köpekleri gerek diri, ge
rek ölü ola'rak belediyelere veya 
Hayvanları Koruma kurumuna tes 
lim edenlere her ik~k ~çin 20, 
beş ta.neden fazlası için köpek 
banna. 25, ondan yukarıya da yine 
'köpek ba.şma 30 kul'llf verilmesi 
kararıaounlmıştlr: 

Bu hesaba göre, iPiz bir adam 
soka.k),al'da ufak bir av eont:nda 
gilnde ölü veya diri 10 köpek tnp . 
lnss ayda go liraya. para demiyee 
cektir. 

Be1ediyenin bu husustaki kara• 
n 1 ilAn edilmiştir. 

Hıtııat veldll ieldl 
İktll':ıt v,kili Sım Day, bugrrn. 

kü elapreale Aukaradan ıehrimi• 

~-~~ 

Karne usulü 
1 

Henüz kati karar verilmiş değil· 
dir, HükOmet tetkikler yapıyor 

. 
DUn Ankarad&n alınaa haber

lere atfen AT.kara, latanbul ve 
tmıi.rde de karne usulilnUn kaldı. 
rıJacağmı ve ya.~nız devlet memur• 
larile bunla.nn harcırah ka.racna· 
mW,ne göre beslemeğe ::nechur oı. 
dUkla.rı irimsclerle dul, yetim ve 
Tatanl hiz:n~er maa§t alanlara 
resnt fi.vata ve karne ile ekmek 
verilectğic,i yazmıştık, 

Blu husutJta maltıımatına mnraca 
at edilen Ankarada s.alihiyet ısa • 
hibi tir zaıt demiştir ki: 

··- Elem~ karnelerinin kaldı • 
nJmuı hakkında veıitın!t bir ka 
rar yoktur, Karne hiçbir telıirde 
lral~. yalım ~ yerler • 

öe bu i§ viliyetlere bırakılmıştır. 
İstanbul gibi bir şehirde kt.ı.rne u
!ılllüniln k15!!1e., dahi olsa kaldırıl• 
ın~ı şimdilik tatbikı doğru olmı_ 
ya.oelc bir iştir." 

YAPILAN J'ETl\iKUı;R VE 
\'tLAYETTEN tS1'E1"'ES 

MALOM.\T ~ 
Karne usulünlin kaJdınlıwı.;';ı 

haıben şehrimizde iyi karşılanma• 
Jl!llftır. ÇilnJtU S '!'rbcSt piya!!:ıt\an 
tedan'lc edilecek buğclaylarla yu· 
pıJacaık ekmeğin b!LgünkUnd~n d·ı· 
ha pa.haltya maıoı'\eağı muh3kkak 
görülnı ~k tedir 
Öğrend~ gC:e, l'icarct 

(Devamı S ıiDOO.ucı 



-2-

Dünua taygarecili- 1~~~n;ıoc~ı 
':7 . 

yJ gz nereye gidiyor? ithalat Malları 
-----.o 

Yedi kat gök yüzü f ethedilecel<. En Ta amı ta"'~rler 
tararın«U!D 

hızh uçan kuştan daha. çabuk uçulacak. serbestçe satılacak 

''O man '' 
Muamması 

Vaz:tn: Ja. ~. 

7 llJKTEŞRlN- 1942 

ir astabane ve 
bir çeşmeı. •• 

Fı\KİR denecek bir ailelleıı 
tloğmu'.:; sonra l;:ar5Nna fır 

~atlnr !;'ılunı). bunlardan istifaıfo 
etmesini bilmi;; be~erikli olınnlt 
tıuycs!ndc büyiik pnrnlnr kazım • 

Yüzlerce tonluk heybetıer boşlukla_rda 
lutunacak ... ve L .. 

Ankaraden bildirildiğine güre, um. nu~ün mem!eketin sayıh zen· 
1ıc:aret Veltilleti mtlhiro bir karar M uztrLlöt çok Sfien \e zn. 1 )eri (Sü~yınan Ş:ıhı) Diclede boğ ginlCJ1inden biridir. I 

ntnuştu. Bu karnr:ı göre, ~'Urdu - ınıın .l!UJUl.ll iğnelemekten , uururlar. mıntiınurn göre, Suhan 1 Çocukl<en nnne i ona <lo*1ıııı 
mu.za sokulan bütün rnaılar •l ,ğ ıe\k alan l>tr ı.~\lem!m bııluncluğu. 'Ormanın ,babası Soluman tıu orıuıı :ı:uınanınıla tel.tiği ıztıraııları an _ 
rudan doğruya serb~t pıyas.ıya • tıu inkar ellenü3 eceğim. 1 talıirile Solbnandır. Biz alnı i·-inı. Iatmı-:;: Hayatı tellliheyc girnıi-:: 
cıkac.<ıJ<tır. Şimdiye kadar yurt! :.ı • Bu iğneyi, blr lıere clnlı:L "Os· 1 ele, eski Türk tarihlerinde birı;ok mütehassıs doktor tıulunnmamı5: 
muza getırilcn manifatura, demir, ın;ınh Tarihi" ile iı.ti0al ~en 5.. i ... iınlere tesu.diif cdeıiz. Acabn bir hastane ;,olmıus; metin olmuo: ,.e 
Çielik, suç ve her cins tellerle !mna lim tu,rihriler~~i1e batırmak i~uıı 1;ok garp mÜ\ errlhleriniıı iddia. et. 1 ıı.et'ice<le gerC'k ltendioo;i "erek ço • 

''lste Allcılı in:ıa.11/arın önüne pek haklı olarak 
bir mania kilidi koydu. Eğer insanlar bir de 
/.at al arda gezinseydiler. yaptıkları fer.alıklar 
dizginle idare edilemiyecek bir hale .ıelirdi.,, 

ıni.m;ısil ~yanın yansı ııahipleri ediyor. t,klerl gibi Solaman ve)~ıhııt Soli cuğu s:ığ lmlmı';'lar. 
tarafından piyasaya arztdilmckte, Ilugiinkli men:uumuzda Osman. mnn, l!!l.bilecıi ib dertten der<le ı ç.ocuk zengin olcluğu 1..am:m an 

- LAYIPNJC <liğer y:ı..rJSI da ithalat bı'rlik'erj ta h ı;ıılt:ınatının bi'ıuilerl hııklunlln. • girınlı:, kendisine bir melce' ara • ne~ıne sorm~~: 
r.ıfmdan \htiyac Mhiplerine veril• dır. B~n Osmanlı tarihinin bir a.· ınak m:ıksadile ~·ola ~&r.1•5 bir ıı. - Bir :ıcfağın , ar mı? Ne yap. 
mekteydi, Yeni k!l.r.ırla bu gibi matorü olmam sıfatiyle, bu .ır.iihi.m dam i!eğ!I miydi! ıruımı J.ster<;in? 

K tM'. düşıineb:IirJi l.:i: An•cri. ruubn.'kltak ki be§eri~et bir cehen· m:ıllır ithcl3tçı tariı.fmdan ser - muammayı hal i'ini, bu. kıym!!tll Bu da Cengiı ~ibl ikinci bir fa. - Benim doğum ağrdarı ı;ck _ 
kulı \'ri;;ht kıırıle~lerin ı nemden kurtanlm15 bulunurdu. bl'stçe sat:rl:ı.cnktır. tıırjh~i!crimize bırnkıyorum. Yal • tih olmak :ızın;ude miy<li? liğim ,.e ölüm tehh'kc ini atlııttı/i;ı· 

~ltf! otuı J<:a1ometr.eclen Cazln l'ortekiz kıralı lohıma ha'a. nıı ~nıyonım: Acaba O~nınuh ~al iste bir nıuamnıa ki, bunu hal, n11z yerde bir doğuru lın tanesi 
hız. )~pmayan ta~yare<:.i, kırk ;\ıl \RSıtııalrının naklı'ye, ticaret, iaşe tuna.tının mÜt-S';1"leri, Q._man}ı ta_ ~ade bu tarih ile J~tigH\ e<len İn• )ap! 
~omuıda saatte <750) kilometreyi \e ikınaı i~lerinıleki işe ynnırhı'.'.rı_ Kabve ve ay rihlerinde görtildü~rü gil:ıi, gii'liten sanlara te,·eccüh ediyor. Bu iti'bar ~e güzel bir fikir ... Genç adanı 
a~acnktır.. ıu çok iyi gömıib, harp sahne.sin· clüşer gibi !ne~ snlt:ınat üstUne la O m:ıııh t:ı.rilıi ile fı.tiı;al eden bunu tılkı5Jnmıs; bcJl.i yüz bin Ji· 

lilın tasarın~ nbilirdi ,,i; on iki deki yırtıcılığını bir yandı\ unut_ fiyatları 1.onanlnr mıdır~ liUtün Mimleı·i t:ıunu halle davet ra~a yakın para harcnmış; se,·gili 
ı..aıı tten kısa bir zn.ınanda koca mu gibidir.. Bu tarihlerin "Ertnğr<Al'' ,·.e-tai. etmek lazım. annesinin nrzusunu yerine getir. 
Athıntik ,.e on bin erce kilometre_ Ve i te buglin milletlerin nıu" Kahve ve çay tevziatına bugiln . re gibi bize ,·enlikleri isimler <loğ Şimdi ds.h:ı mühiır. bir noktaysı. m:'~! 

cien itı'b, .. rcm lnh'sa.rlar İdnresı'ııcc r ı mudı• .. • "S ·ı "" 1" · t ı ~· r. kt ·ı ..._ - tel wı d b' lıl\ ınes:ıfe nşılıw:ıl~ \.e bir çırlııda kaddcrıı.tı üzer:"nıle rol oynn)an i_ " [ ;.a • u eynınn •::ıa 1 ı'>- ema.s e< ecegım: •C ao:ı er;n mu ıı.tıuıbu a. Az!lı•KU!)ı a ır çe~ . 
ll'tmi bu knrlnr tonluk gö\deler lah olaralt kaNiımmla tayynrecilik 1 baı;ılaıımışlrr. nıinde bir zat nr mıdır? Yok mu. kaddes bir l•itabı vardır. Bu kitap me \ardır; orta 1 shkin ve l"an • 

· Kııhve ve "av. i"in İnhisarlar <lur'f tb "-~·ııı· p k 1 -•m ı ı ı bo<:lu.ld2 m tımıannrak handarda di'dilmlş dum1aJ,tıulır. nuırün i~ın " .. mıı ıı UJCgt ır. e m: e y__. .. a. arı çıkıntı ı yapı mı_ştır; tligcr 
dolnsaca.l tır. ta..c;ıd1ğı on bes ton bombanm azlı. İdaresinin hazırladığı ı;işeler bit· hte muammalar ... llalledi1me - lan 'arıhr. Bu ya:mmlarda cahil çe;;.m~lc2'~ beııztnıcz; oncla bir ;;c 

l'inc !tim tahmin edebilirdi ki; ğına, binlercesinin yirmi dört 111a_ mediğinden satış. bayiler tarafı?l" leri için, bu tarih ile uğm,an kJy. bc'.ata~i "babalannın" ellerimle be kadın lıali görülür. İ~te oraılıı 
J ran-.ız Hanri F.ıımamn , ·irmi he~ alte nsırlıl, şchirl<!?ri \e fabrika' can şimdilik açrk olarak yapıla - ı:ıetli mil\·errihlerfmizin ata<'11.;,Ja - nıübim "bir sn"' olnrak 5aklaıınıı" I enelce küçük ve harap bir çe~nıc 
nıetr"' 'lrfifaa çf.mn ta~·yaresinin ları yok2<liş ku ]retini'n yetersiz. caktu·. n küçük bir ham~yi bekliyorlıır. ltarice Çt.lrnrıtmamı.,tır, lıulunuyomıu ... Bir gün bir besle. 
otuz batın onraltileri Stratosfıcr Jjğinc innnmıo;; bulun11lnyor. Çekirdek kahve 500, kavrulmuş Oa.rp müYerrihleri, bu slita)eyı.: Osmanlı tarihinin ha~hı.n'.'YIC• iti. ıne kız, hnnımıııın ,·erdiği destil i 
lıaA'unı.,'lcı olan on bir hin metre.. Sınıı.s meydanlnn tayyaı·edli' ve çelcilm's kahve 630, ikinci nevi b;rçok i"irnl~r lmrıştrrırlftr, Bun • bnrile pek mühim olan bu el ~·M- nlmı<:; doldurmnk ür.-ere teşmcye 
nin yulir.rı-.ında knnad süziiıı, ııer · ğin en büyük hnmiesi inki!'laf s:ıh. ı;ay 1300, birinci nevi ça.y 1'I 00 l:ıntan birlncle, birlmç zaman eY • masını, o~manlr tarihi ile i-;tip;al t,1tmi~. ı~nkııt doldurduktan ·onrıı 
\':.ınc çc\İrcccktir. ııesi, ilcrleyis '.esllesi olmnkta" kurm;tan satılacaktır. ,.el bu sütunlarnnızda. inti~ar c• eden miidekı.iklerimiz ~örmek is - yahut doltlurmtırlan enel her ne. 

!sfr..·en]er bayilerden ,. .. kı·rdek ı J d bnh ı ı·ı J b 1 • k Ve dolnvı9İ' le; bugünlcii mede_ dır. l'nnn fçi'n bu he~ b~tin nereye <T ....... <en yazı amnrz ıı <ıetm' ı <. ter erse, en mna memnnnıre ·en. , dı·ııse ılestiyı kırmı ... Hanımı faz • 
niyet ölçüleri h-nrı;ıısın<la rıı7ı11 hi'r ıloğnı gitti;;ini pek de Jtat'iyetle \·ey:ı kavn.ı'muş ve cek.il:niş olarak O manh S3ra:darnıda bir hnyli cl1,erine rehberlik ~·apnhilirim. la insafsız olaca!< ki çığlıı;rı hasmı';', 
he~ cct•na ı.aıııhııayan in anlık, keo;fümek kabil değilse tle, hlıyii'k ıl ah ve alnbileeeltlerdir. otunnu~ olan lUol<lo\ a rren<ıi, ne- Bu kitapta <'la SuJtan Osmanın lıir ı.enara sinnıi5: kırık destinin 
fn~~·arcciliğin h:ımlelerj karşısın.. harpten bugüne kadar g~irdiği Ambalfıjlar hazırlanrlrktan Slln mitriu'J Knntinir, hrr;ı:;ti~·ıın olma. ne U çok tuhaf gö terilir. İlk Os. gö\llc.siz kulımııu göğ-sünde o;ıkn -
<la he.netten iııı~ re1e o.;ürliklen~ ce~ rek asırlık batm değlı.tinrıe_ rn ksJwe ve çay kapalı paket ve . "''Dl\ rnğmen bir Tiiı'.,tür. l'e "°ya_ msnh saltnn:ıtmrn te isl zamanı - rnk Jııçkıra hıçkıra ağlnmnğa ba ... 
nıektcdir. indeki isti'h.'l.lf'ler göziinUnde tu · ye şişelerde satJlaca.ktrr. clı bunun en ;üı..~1, en doğru bir na tesadüf eden, ve her sey bir lamış. Etrı•fına toplnnmıslar, t" 

Asıl ~öz k:.\maı;;tıran, heyecan tulınal< suretl~'le bir çok yenilik. ~hididir. znptilrabt altına alınan, bu devit· 1 !ielli \emıc~c çah~ırlarmış. O mı· 
ıı~aklnnömm knral<tcristik hfıdi ler ılı' umulmaz <foğildir. Doktor otomobilleri Bo uıt del' ki: Anacloloda Tiirk de bunun hiıe gfüıterdiği ne-ebi ıl:ı bir aray araba.ıoı görür.mil 
~el r !';'imdilil• ne sliratte, ne yük-: Stratosfere ı;ılu.ş ezelin i"ite. üzerinde tetkikler l'-mi Snltnn Oam:!ıtın kelimesin<len de tem:ı.mi~le Osmanlı mlinrrifı - ı:c~menin önünde durmus; jçinclel,i 
le \c ne d" ~ üh~ldiktedir. Daha ıliğidir. nuııa göre yerlinci kat ~tik <;ok e\\'el nrdı. nu i'sim bilhaıı;-.a. ı~ri'nin gösterdiklerinin nk inedlr. 1'V1tnn hıı.nım m,.nı.k edip sormu-.; 
:d.}ar• .. giiniin me\Zııu olan 'lnu.s yii:lüniin fcthedil~eğine kRnaatl_ Otomobil lastiği tevziatı için bıı- Cengiz hanı takip ile ~elen ~it kıt· Bn kitabın n:ıklettiğlııe gi;ıe, ın.e.,eJeyi anlayınca ~ocuğıı alnı 
Ttlcycl: ntnrımln 'C savaslnrın icabı mi'! ,·nrdrr. En hızlı kn~tan daha ;::-lın Tiearet Ofsincle bır toplantı Mlclerine verilmi~ti. Bnnlar İr-4 - ~ulta? Al5.ettin Bursn~ı fethrt. hı•nnnına. götürmüş; ri~ ctmi~, 
ol~n ,n ıflar(iadrr. çabuk uçmnk a.c;nn -.ür'atidir .. o 

1 

~aptlacaktrr. Hazrrlanan liste kati rıın ve kliı;ük A!«.yanın ~r tarafı. m~k ıster. Fa.kat bu sırada Tntar para 'Cnl'İ5 ; Itızı kencliısi almı": 
On snki:zinci a ır bac;lnngı~la_ hıtklc t:lyyarenin .,.a.ntte bin kilo.. ı-.rkJini aldıktan oonra tevz1ata n:t yayılmıı:-Jardı. Hanı blitiin lmn•etiyle üz.-rine ~·ük Mi.) iitmfüı. ~ctio;tirmis. O lm:cnğu 

ımda mbip <Bnrtolomro J.oran~o) metreyi ns.'\cak hızın Aero di. b~lanaeaktı:r. Tcvziattn, bayrıım . "Oth:ımnnın habtl'!ı Stdiman lrnir .• Alaettin (Sultan önündı.l bir giin sare.vcln ı;elızade!erden ı1i
ııuıı in :ı etmek i~tcrli~i balonu ııamil. iınlıhı mutla~c balunac-Jktır. dan E<mra yaprlması muhtemeldir. da, --dikknt huyurn1sım Sii1ey _ tophuiığı ordu unu geriye <'ekmel;; rinin hoşun; git~is; ~ehzadc pP.. 
lıa'ld.,ncfa kım~ Yohıuıa'nın ''ermis Bu ~akıcılık, ve ~·ılocılrk hıırhi Bir kısım doktor otomobilleri • man değil Solbnan- Nera pren- zarw-etincle 1;ahr. Fakat o ciMtten dlşnh olunca 0 da "kıldın efendi" 
olUuğu berat ıuwa \"B.!lıtnlannın çabuk bitiremediği dtl !iniiliirıY?, nin i"lernekten alıkonularak bun • tıi idi'. (',en~irln fatihliğini t&ki • de bir taa1TU7. y:ıpılmtısındıtn kor. olmuş. Yaktlyfo destistnin kınldı 
1nnbnr.ebc aJtn:?lerindekl ma .. um tir tayynre gönleslndeki on beş l:trdan tasarruf edilecek benzin ve I~ onun izi üzerinde ylirtimek i"lo ~ar: ih J.-ilçük ~şınenin yerine bü,·ül· 
dü~tincelert'.'! fılet ola1Jileccğlni te· ton bombanın muhnk1mk o;urette lfuıtik1erle piyasaya :renj taksiler tcdi, Ve elli bin kişllir.c bir ordu • - nur:ı.y:ı lro\ vetli biri.'ıılni bı • bir ('.eşme vaptrnnıc: orada d~tİ· 
b:ı.rUz ealrmclıtedir. Bu beratta elli tona t..-adar ;tü~eltilme5i ya.- çıkanlmaeı etrafında tetkikler' ya· nun oo..,ma geçerek ,Azıerb3ycana. ı:ıkalrm da dü,mana amnıı verme· ısi ktnalcak' beıJeme ku:lara y.enisi 
tıı dcııH;'yor J<i: ~ııma çare"Iİ, hti.rriyet tedbiri ola. pıJmaktadD'. Snriy~ye, Hnlebe kadar c:itti·." bın ! . tılmmnk Uz.ere ,·asiyette bilhınmv~. 

"&n ı.nn!; rahi[l nartolomro rnk el<le bulonı'!oruluaktrr. \•e (~~: ~~~~ !;~~ l~te 0.:manh tarihcllerine nd Der. Yanmdakı beyler de şu taY. vnkrf brrakmt~. 
Lorıınço'nun ynzmış olduğu i'>tin hlitün bıınlnr önünde de ikinci KOÇÔvK:· ::~A-BE:ıR:•~l::·E; R:::::} hir fikir <laha. .. 05manlı tarib~i • 6iyede bulunur:dr: }'o]da avnğmıı7.a çarpan bir tacı 
ile nrzedil<liği iizere ham), e~·- <~Unyn harbi eleği! amıı, olmaması --·· ···- ____ :~~ ·- ~ ~ ~:~~.~~~~ ~ ~:~.,.J .- S'!.Jt::mrm bi~ı askerimir.in kenara atnl"!'lak ba~kasının aynğı 
r<'dchllccek bir ülct iraclctıııı .. bu. temı>nııj c<lilc«'k bir iiçlhıcU Edirne trenleri ~ınde Ogu:r. cerr.:ıabnden I\a:va hek ı:arpmaz. f,.,.;anti1\ hu<lıır. 
lum1u'hına \e bu ületin karllA'İa \'e hurbln kat'j netiresi haulnrda * Almaı:ıyadan devlete ait malzeme oğultann<l:ın liç karılcşler vardır. KADIRCAN KAFlt 
ı ·n'zcle seyrcdıın meı-akip ı:-ihl ol· fuızalanmTŞ bulunacıaktır. Dilnya ile tUccar malı gelme~ bıı.~lamıştır. Edirned~n b:!ldiri!dlğine göre, üçü da.hl nta ,.e ana bir karmdaş-
m~ktıı beraber bunlara ni<ıbetle lia\'llcılığı iae, düne, \'e bu~n!! Bu mallarla dolu 30 40 vagonun her. clün sabahki İstanbul• Edirne tre• trrJnr. Bunların, Oğuz, ata i"lim)e. 
pek !uzla sir':ıte malik ol<lu"unu. r.ıt7.:ıraıl y:ınn kin hu Jı.ed('f Ye gUn budutlarımızdan l~r:yc girdiği ni Edirncye vamu.,tır. Avrupa:fan ri<1ir. Ve 1'em Alp demek Üb'lll ıli· 
'c !,'"Ünde Jftcı4<al 200 mil ,.e ılaha {.!Ryeye doğru gidebilir.. bildirilmektedir. gelen b"en de Karaağaç iııtasyo • lince pehJiva.n demektir. Sultımını 
ızi;p:dc mes:ıfa lmfeılebilcce~inı- A •• ARKl.l . *Y Vefa e:::k 118~~~elsere ö:ı-etme. nunda kalkm~trr. Diln sabah E• bunlnr gayet balıadir ~·iğitl.erdi~. 
m'tıUnli oldwıı. :Cu fılet vasıt~iyle nı unua ım talim ve ter. dirnedcn tstanbula yalnız bir tren Sulbln Alaettin böylece Ay<log. 
<Jrdalara. \'e ~n uzak memlet."•c biye heyetı azauğı.na tay!n edi!mi§- hareket e'".mlştir. mucı Alpa hı)r~ kuşatır, Sultan aclı. 
Yerilecek emirleri hemen nılır ol Taksim askerlik ~ut-esinden tlr. Bozuk olan kl$1!m iki Uç günf' nı verir. İ'id sene sonrn ~~·clo~m5 
d klan a.ncla io;;nJ ('~me'• mumJıü~ çağrılanlar * Meslek sigortası me:oeleslni gö kadar ta.mir edikbilece~tir. Bu Alp ölür. Yerine karclesi (F:rdoğdıı 
'U1ncaI.tır ı.:·, bn iilkcııin ni-.heten rli§mck üzere baro umumi heyeti cu. nıüddet zarfında trenler aktarma 1 '°\1P) ~~er. Bunan da. bil' o~lu olur 
clalm- , asi <Jlma~ın<fan ılolııyı eli. A§nğıda açık künyeleri yazılı ııu_ martesj gUnU öğleden sonra EmlnönU suretile :i.:;liyecektir. kı, adını (031nan) kor. Anıısı ba· 
'{;er prenslerden daha ziyad~ l:i. baylarm acllcn §Ubemfze mUracaat halkevınçic tıir toplantı yapaca'ktır. bası kendisine ''Osmanrıl<'' rletler 
:znntlrr .Bo. ~oretlc zapto:urnn etmeleri akei halde 10'T6 tıiıytlı kanu • * Ymtaka ticaret mUdUrlUğü Bey. nıi~. 
meml~ketlertle kısnunznmı tarnfı. nun tatbik tdıleceği ilAn olunur. yoğlunda ki bakkaliye mağazalarında lzmircle bir cinayet İo;te bir muammB tbıha •.• Fakat 
-ma :s:ıı edilecek olan hab:rleıin ge (293.9i0 kayıt numaralı piyade 11&tılmakt& olan gıda maddelerinin lzmirden ha.bel" verildiğine gö • biz, Ha.cı Be1ita!1 ''~linin ~·Anında. 
c;1mıesinden teHlliid ehne'kte bu teğ'mcn Hasan, :nyııttannı tcsblt etmiştir. Bu mağa- re, dün Sanat Okı.ıiu .kapısında bir ki kiıtiplcrl mnrifetivle her ~eyi 
itını:Pı <ouii<lareyi bertııref etmek (15063) kayıt numaralı pj_yade teğ. zalarm l.strı.nbul bakkaJiarına naza . cinayet işlenmiş, Eıkrem aclmda zapt~tt:'Nl:ğine n~ gerek "Aydo~. 
~< .• ·1 olacal<tır. Bu alrtle bili:•r.run İsmail Hakkı oğlu İbrahim AgA.h, ran daha pa!:ı.alı sattıkları anlaşılmı,. Erzurumlu 24 ya~hrmda bir genç du Alp". ne ~erek "Osmnn" ile 
ihtıyacııtı .. jmd:~·e kndar olun. (17460) kayıt numaralı piyade tef. tır. Bir kısım mllarm fiyatları şöyle. kasket m!!Selesinden kavga ettiğı 8ah an giirilşttiğüıw :le eminiz. 
ğu dnn daha emin 'e seri su men ômer oğlu Ekrom Geçmez, dir: 2o yaşında a:rkad~ı Recebi tornl\ Bundan <;onra. me~ tlnnı, Oı;;nıan 

Emniyet müdürleri arasında 
Dııhlliye veklleti emniyet mUdUrlerı 

arasında yeni bazı tayin ve nakiller 
yapmı§tır. 

Zonguldak emniyet mUdUrü Nevzat 
Armas-an, 1çeL emniyet müdUrü Ha_ 
lim Saatçı umum emniyet müdürlü
ğüne, emniyet umum ınUdUrlUğü cm. 
niyet mUdUrJerlnden Hadi Eraybff~ 

lçel emniyet mUdUrlUğllne, Sinop em
niyet mlidUrU Necmettin Akgün Zo:ı 
guldak em.niyet mUdUrllllüne, ı ncl 
umum mU!ettl§lik eııınlvet mUşavı

muavinl Tevfik Celil Özer Kütahya 
emnjyet mUdUrlUğUne, Trakya eskl 
sıhhat mU§avlr muavlnJ Sırrı Ulus 
Kmre Sinop emniytt mUdürlüfüne 
tayin edllml!flerdlr. 

, elb t' ~· 'h' (32288) kayıt numaralı muhabere Pi.inı; 190, zeytinyaıs- 225, mercimek •;ida ~le ka1'-'~:- üzerı'ndc.n vura• Iı t"..:h· .,_ ·~t·O" .. I •l ı b ,.,, .:.e c et ırecegım ~· 1 tücear '"""' - JJUt•...:1 "'. 1 lrı: I': l e n e "" eri:} ıra • Türk na, a Kıınımunun kampla. 
1 l J t 1 • - Ust~ğ'menl .1uammer o.ıç.ıu Abdurrah. 126, dermason fasulyf'.sl 90, Adi fa. rak öldu""rmu··ı:ı.tu .. r. ı~---·m B"'·-lım hıı.nrrl '· l>n ·~·t l r a met tıp \e semıa~e crmi se~ 0 n•Ju•u • ~ u~ ~ıgı rml n, göl.terimizin kahraman)arr 
rjsn orobra gönderebileceklerdir. man, sulye 7l kurut. Katil yakalanmıştır, pirincin h.5mı ayıklayarak!.. nı yeti-:;tir,.n ha\·aeı bir ne!lil Ure. 
Mcı1u:snrndn bulunnn biliımum m~kt.etlir. ımm yardnndan hn ve 
ıı cml.eketlere her zanıan efrnt, P--------··---------·--------------··-----------------------------•ı.uwet alan bu tahı:ma.Iar İ(in 
<:cı>n1l.ne ve ermk g·önder~1ebile. Franaız bozgununu kabul etmel< i~imU yan bir sokakta, ı:Invarlari' Türk llıw:l lforumuna fitreler;• . 
<·ektir. Kotupln.rn yal..1n oJ:ın me. itin ht\ILlnz ! ıun sıvası dükii1mü' eı-l•i hjr bina mizle ynnlmı etın6llyiz. 
n:atık keşfedilecek \C bu .;uretle Galiba Şato clönd.e ilk ara- ,·ar. Bura.<ır eski posta merlıe7.iılir, 
Portdlti!z lıt;kiımeti simcllye kadar bada haJ!'f bir tamir yaıımak üzere kapısının üzerinde po~ta M telı:ı;rftf. 
et·nebi milletlerin o I<ıular teşeb" hir daha. durduk. Rıır;y.lya. dair o. telefon yall'lı duruyor. Ka~ı ında 
lıllii ettikleri lıalcle bir türlü ba5a_ tnn handisin doğnı olup olmndr. eskiden r, borsa'iı olan pis bir 
ramadıldan hu 1.;.e~fe mazhar ol' ~nı öğrenm.el< isti;\·onu. thtiya r bina donıJ·or. Sansür, ı'<ıtı'hbarat R l enam arın reiri dugund:ın dolayı, <oeref Ye şıihret kadın bu haberi isitmediği, fa!>at uazrrhi;T, ga~teciler salonu bu il.;i 
knznıınc:ıktır.,. Amerikanuı İtalya.ya harp ilin et· tinada toplanmı-,, Bnrayn gelir EaılNÜl\'C Jla:kcvinde top]a -

1709 :cıene ... inde Ya1.ılan hn be tiğ'ni' söykdi. P.ıkat bıı hnhuı..ta ge!mez Andre Gl:ı.nıe'ye ra.<ıt~el · nan re samlnr , e he\ kı-1. 
rt:.tm akM~i. lın\'3°dan yapılarnk ıl:ı knti bir ey bHinmiyormn-t. c.lik. Bize posta binasının iist ka· tra lıır, aralanndıı ikiliği bclW lle 
i,,tJfii. dii.şUucelerine katlar \armış, _liadın ,·aziyetin kötlili.i~iinden . j- tında ·bir !,'31:~ıa. salt>nıı hazu·la. beıdiliği kaldırmı5lar ,.e': "Türk 
'e Wı.n karı1mtiiric;tler, hn\a ta· !•ayet ecliyor: onn Fıım anın her <lerek Metropol oteline geldik. gibi Metropol ote1inin bir ~ok o· dıi;mı "'öyLetli; bu salon yazı mu: re c;amlar '" hekcltrao;lar cemivc 
an ıız.larına karsı ~elik im feslerle 1 tnr:ıfındn İngiliz olclu~ıınu 11öyfo • 1\fist,-c;. A ,.e kızı ba. ka bir yol_ dalan hükumet daiı".ıleri tarafrn • kinelerimizi' üzerine koymak için ti'' adını tasıJnn bir <'emiyet k~r: 
ruuh:ıfııza edilmi şehiı·for ta..'ia,·. rliğim vakit: 'Az, dedi, ı;ol< az. elan bizden biı-k:ıç eııat evvel ge. <lnn işgal e<li'lm~. Sonratbn otel mektep sırnları da koyacalınıı~. nııyn karar ''ermic;fer 
'ur etmişlerdir. Paha çok, ~k çok tııgj'fl:ıı: askeri le bilmi ler. tı;iminl.e oJur. altı sa· ~ahibi olan <lüşUk bıyıklı, azuıı Bir kulenin iç.eri inde kıvnl:ı kn· Vine k:ır:ırlan· n'etkesi Çallı 

Jbvadan balonların n.tarokları i~t-er!" İnı;ilizlercbn çok h~lıın • attenbcri gfülinil tmpayıp uyumu~ boylu lsv.e('Ii bir ihtiyarın kÖnus" nla liik<;elen bir merdivende~ tbrıı.hi'tnj tlc 'rcio:liklcrine seçmiş • 
.!'İHi uçla demir Pal'Ça.}nn. aJe,·li mıyan bir muhitteyiz, Şehrin mey olan !timse yok; hepimiz çok yor_ tum; hültiunett.en sik&yet!:i, i~gal tıl.tı~t; i1u>11 ı ~\~t parçalan, ta.. ler. 
yu ·~h pnçavralnnn çıkaracııklan <lanında. halfa pn.mukhı esyrL ve i). ~unuz. edil'!n odalarm kira<:ını peı:in bsla dolu koenmnn bir tavan a CaDı tbrahimin en ılefeT]i ~5 • 
,rnııgmlıı.r uyn R! rı ClüşUnıllmiis - te beri .. atılı:yor. Bir bakkal cHikkanmın ôniinıle 'ermiyorlarmıs. KiraJ'a lmr';'ıltk o. rasmıt. bi!miyor. Şuraıla buraıl; &nn;brnnndan bulunduğunn kim· 
ttir, Ve de:ı.ebillr ki; bııai.lnün Tur'a gP.lmeclen enel bir uçak srra beldiyen luo;:ı.nlara karıstık, tarak , ·erilen oonoların ne ,·akit destelerle ra.?:ı kağıdı ,.e birkaç ~c ı.ıı'ı.:ar edemez ve yine hlç kinı
tnyynred1iğinden nele;- u~uyor meyllanmm ~·anından "eı:tik, mey. burnıhn epeyce kon'ler\'e viy.e~ek iıcleneceğrni Allah bilir, belki de- re~mi ri-.afe ,·ar. Otnnll'ak hiç bir c;rnın. onan F:ıhrettln Kerimin 
,.c 'mluyol".'ıak, on <:ekizinC'I asır dan bnmbnlanlan epeyce :mrnr akbk: \'e ~ öşebasınılııki kahn'~·e hiç ödenmP.!Z. Otel snlıibiyle dost.. ;,·er yok. Uirlm~ i~f diiscmeyi kur" <1ost1ar1ndnn olduğuna ~phesi 
oo"langıcmrlan itibaren bıı çnre ;:;iinntic;. Luvar köpriı.,llrıiı ı;:-eı;lıl<. tn,.ıchlr. luğmnuı.u ilerl~tinee birer otla ca]ı~·or ,.e ı1ovarlnn tcmizleyor. yoktur. 
''e teflbirlerin basit ,.e masum bir '.fur <ıokn!•ların<fa inanılmıyncak ,Jilbl'r meyus bir çehreyle lwhlnk :ırruı ilk gec-e değil. A~ağıki lm1a gazetecileT lcjn bir Bir dost "Ye5il:ıy .. remi;vet~ bıı. 
şeokil:t:.. fe<"~llt e<lecelı:leri tasanur knd:-ır ç<>k snvıda. otomobiller, o. "qüniiıt lıirinıl~ mııha<'İr olıtı•af,;ım Kah\cCle yemeklerimizi yedik_ rud)'o yerleştiriliyor; eleklrilde "·11tdu bulunurken. <liğer bil' dos • 
._ch'Qliş lbulunuyordu. Ve öyle tııh. tobli!!ler, karnYonlar ,.~ lıiiı;iik ma_ !ti!": d!' :lldımn gelmedi.,. di'yor. te11 sonra Jilbcrl.c beral.-er fstih ' birici".ı< tel~raf yolu Xe,·y(lrh iize. tun roşka bir r.emiyet h1\"'ına g~. 
nıln edilebilir Jd; fıugüniin ate~ ve \'İ trnmYaylar Y&r. Giiı•liikle yol \'ntncak bir V('r hulnıa~ll imi :in b:ırat n:ızırhğını a.rnmağa be..-,la_ ı-indt'dir. Keli'me-;i 6 fr.ınırn' Dnha mcSt mlin:ılr ı:ı;öriilürw. <le orta<:a 
1 lüın blebnbımMı halinde işle"' aTahifılfğimi·ı ş.ehriıı ha,.hca yolu ~ok. J\olfc;ters \ 1 Mck~pol otelintle dık. Ne 1.:ım ıkhk! l{jç kim-.e hiç 11It katta, Frn.nsız san.ı.;ürü ve hun" ~zli bir taraf yoktur. Elbette 0 

~n tayy-.-\TC<'l°llğİn btı ('~şit !\f~t ft. olan Na. .. yo,.al r11.cldcııinl tat•=r e~ hir otla lınl:ıbilrll. Riitlln oteller bir !'ley hilml~·or. Gnmbetil sokağı lnr a.rar;ıııcl:.t ~·cıtin<'I füh-ar solm. fla snnatmı tamimt> rah~acaktrr. 

:., · ·~ :ıJı~ gelrQiı lmlaıtSey.11, -L-.--------------·------------~··------,------.----ı-m:ııııc::ıı-r--!mlımıİİİ Bürhan Burç.,k 
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Karne 
.... l)AKTLAJU (Bq tuah 1 iJleide) AbbU &alim <BAttaraıı 1 nclde> j <Bq tanla ı illeide' 

~ lll*be llalıelll Loadıe, 1 <A.A.) - K&Buyacla. lamnk u re bu şehırde kurulı.ın Al- Vekaleti. hll1e11 drmeğı vilayetler 
... M.11 llr. n.ee a.. blr çok noktalara Almanlar paraftll- P&faJ8 alf ııı n lıu u u, paz:ırtesi ak amı ~a ı tarafından ted:ırlk edilen şeb rler 
•.... 1.11 • H.oe • çWer at.maktadırlar. Rua kuvvet,lut 

20 
.
1 

f I 
1 
k ıu da lıonıbalarla tahrıp olunnıu'· cıe o'1uğu f"i.>i İ9tanbul ve lzm'r-

8:9111111 '-" • il.Ol • bunlardan bU)'11k bir kwnmı imha et. mı yon ranx 1 tur. de de )runrz ~murlarlıı ~eıtınt 't'e 
1 ._ 1.11 • "-" • miflerdir, J,otıdra, 7 ( A.A.) - Bıaıı cuuı tdı· dul 1mı.aşı alanlann el.mc:kl:ik b •f: 

Chlll'le7f rlncltlrll• Vlıl, 1 (AAJ - Dotu cepbeaiııln altın kul 1 • kı Reno !a-brıkalarında ışçıııın grn c. ,>ını ofaa t&ntfm~ar. ,~rmeğ1 -. 

IDwrall ._.. -rtırna flmal keajmlnde. IAdoga böl1utndı çe erı yaptı#ı ötrcnılmektedır. Grev 3 ~u 1 bıır.lara ~şiınoiki fiyatbırJa ekmt'k 

Ylaı •kine· cepae 
meıııest 

birkaç haftadallberl çevrıl~ı bulu • ..... -· dcu 1 elmıştir, atttr.r.'.lgı uunuıı ha.ne-inde kalan· 
nan i Rwı \imeJllnın imha ili •on• &'O.-........ Q(]lrl• Al n ınakomları, 50 tutalı f b- lvrır da 'ıl ' t ve bel:d ~e tara • 
ermiılir. • brllea Jakalandı rıkanın b. hccsındf! kur una dızc. fından 11er~t piyuaclıın tfoınin e 

ALllA!'lı PARAŞUl'ÇVLERl ce kı lnı h ld.rer k !freHı nıhaycl c. ılti!ek. buğ<la) dan yapı acak ek • 
BOZKIBLABDI\ Kan, 7 <A.A.) - Ünıtetl Prel! 'enni lerdır. nıd clrk-n r~ <'c alabılmelerini 

tildııiyor: l'ı§t, 7 ( A.A.J - Alman.) aya 8 • • üşü•. 'c b nun t. tbt'lr 'kabili • 
M09kova, 1 (A.A.) - Yığınlarla EBkl Mıaır Hıdivi Abbas Hi mı m le ,e ışcl ff<)ndenhne~ı k:ırarı.n Htlnı öJı;r.ı.~ ilz•re vı~'~lıden 

Alman paraıUtçUsUnUn Bozkırlara in Pa ~ a a. ıt e i ınde bcı; ki i bı • ıırote o mek adh:le ış nnaı ctının <le bazı m"ltımat ~mıştir. 
dınlmıı oımuma rafmen ~oYreJlel luoan bir otomobıl, ylrmı milyon eıı a ıo )ı.ılı;sek memuru f tıfıı e. • Buııur. t1U'.lıne vılayct tarafın • 
koıunun, Don nehri boyunca Stalln • frank Juymetind~ a. tm kiılc;e eri mı llr. ı, nazırlığı de\lct ckreterl oan fstanbu da mevcut devlet mc 1 
ı;- ad IJıtıkameUnde ileri harekete de. ta ırarak "ududu gi: ı k t digı La~ardeJle"ın yanında <.; lışanl:ır. • U~ srı,...ı~ıl utu e. muh 'S1~b"-kt h •

1 ,am ettiği bıldirıllyor. Cepheden ge. 8 rr d F a.nı<ıız poli i ta fıııdnn dau çoğu ı hfa edenler errı 11,d • EnıltYe, UC"' e ııerınayegıoe uru • 

Btaıtnm beyanatı Uzenne ık ncl cep şal Timoçcnkonun gönJer.ıtı )ar • Etüi H div altın külçelerinden lı ll ın ıı \lınan)a.) a gılmedığınl ı:n~den mau a1Rnlar1ı bun arm 

' 

len telgraflara giSre Almanlar, maH. tevk cdilm' ,tir, dır. lstıfalar, toplanan ı cırerdcn m~ oonke. ve mUN~';ıcr b~t e· 

.be m...leai yeniden a•ev Pnm uıu. dım kolunun tehdidinden kendilerini ib re bir Dlı ervetıri C ne\•r • , c ıbhl muayene He ış lmııtuı •• ı.;er.:n•Jınn•l<lc mli~ellef olchıkJl\n 
n~. Dl1n İngiliz avam amar sm 1 kurtarmak ıc;uı b lluuaa &ol cenahla. bankalRn•1d n birln" r.akl,.tmdt tarının imza! nması lı;ın daha e' kımr.c::nn a.dedı 9 ~ Acn~ iııtatı .... 
da Qllırçllden Stalinln bt'y ( hak - 1 ını kO"Umağa çat ııyorlar. GörUlU - ı V<.' kc:::ı :ıltın kuleci rınd il mu - ı 15 ıuın .serektfltini bil il tıklerıne gö~ tahmint bi~ hsayı. 
landa beyanatta bulunup r ki, Almanlar, bu kolun ı maide rclfk,.p .b .~ kıen tnı da Montek lo ıııi ı 'lıf)ın ıntışarı g(jnuı:e r:; a~e~; te~bi• edil erek V"'1cAJcte bildiri! 
catı mnıl.muı. Çö.rçll ıu tevki! edilmesi , e staııngrad mUda. 1 oa demır ı bulunan husu'.'lf yatın . clıniştır mıstı . 
miftlr: !ılcııle irtibat tcaıı el!llemeei toap 1 da gizlom"'1t c;arele ini aramıştı. I \1ti.; (A.A.) _ Boluona garmcıan KABNZ USULU KALKAR8A. .. 

"lncDt.en ııuırometlntn <ıttığınl anamı§ bu!unu)orıar. Eter HepP: Fr nınz tebsas• ol n \ c 900 .kl§IJlk bir ..ır kafilui g'eçmı, GörUIUyor ki ortada ber.Jız kar&rl&f 
ımdlkl hal Hualar bu ırtlbatı temın ederler.w, ~i.er.ind~ b ri i Riv eı·nnın en tir, Bu katııc Komplyen iı:ıUkameUn- mıı ve katıyet keebetmıı Dir vıuılyet 

de lluDdan evvel yapılan l&ııat b .. •• Almanların bu ~elirin muhaarumı ma:.ıf ya-ş atlan ahtrlnnnru sa• de gitmekteydi. • yoktur. Bununla beraber lataabulda 
1'icllMs. bir PY aöyle~esı " tuzum oı. kal llrmak zorunda katacakları hemen bibi bulurı~ otomobil ~olcııl:ın • V8fhlıtoa, 1 (AA.) - Burad:ı o C&Yet kame ullUlll kalkaıa yalnu 
madltı hakkmdakl kanRııt m ı h ı • h rnen muhakkaktır. nın b i de tmrkif edilm~ ve a tın renlldtmne göre Alman hUkı'.l • vı t bUtç ainden 1DAaf alan mvmur 
mubafua ediyoruz... Almanlar, TimoÇeııltonıın yaııtlbm ~'Ulçelu nıü.sa.Ucre olunmuştıır, Franaadan pmdı de 20 000 t metl " miltekaıUerlı dUllara delil namı 

l>J&-r taraftan Amerika bar cıye · ren ame- gayrlresmı mileueae ve ~rkeU.rde 
mQlıtepn Bumner v ı ,o.> 'e de. kolunu hırmaıamak tçln oılbua pa- Görü•mem Ş 1 k lesı i•temektedil'. at anlarla h tblr tarattu -·-- -• raşUlçüler kullanmaktadır•ar. Para • 1 1 canavar 1 -- --.. ..._ 
mlftır: a··-·- 1 ......... a •lll•er mıan meali. .)alnıa bir tek ~in mu Utçl.iler her tarafta tıuaklar. ,._r, Puar sUnü Yalovanı Gü ...., . ., 
''Bu be~tı bUyUlc bır ıiikkat'e anialar kurmuşlar, en akla relmu ı J(ÖyunA- -ı, ..,_,·- ...... an nbey 0_.1811JIA.•dag ayyen ve mahdut. ktruUe geçinmek 

rbdım:n, .Ameriul Biri ile dev • 1 1 rdlr 

1 

ue ~ 'il"'"" ..... ._.. \ n.rca ır .-&.-----·-- 'mecburiyetinde kalan aabıt gelirli fa. 
Jetleri bWdbnetinin Sov.)et kUV\. yerlere kadar aoku mut" . <."inayet ışlenmi.g &he.ettin adııı 1 kir hatkm da ekınea hWlQmetçe te· 
vc.tlerine maddeten 'C bedenen 15 ~ydanberl oete harbi yapmata s. tla 17 yuınua bir genç aynı k..ıl• &Jrl IJOr mın edilecektir. Bunlar h&rtclnde ka. 

lıtık Rua nifancııan. Alman .para,ut. c'cn Habi'o:- "drnda 8 yaQında bı'r ( .... • •·-.. 1 : ...... de) _. •ilıı olan blltUn :--ardımı y p. 1 tt<' - ... 'J - -·-.. wUI lan hıılk ekmettnt miktar IUbarUe 
mek ~ bulunduğunu tek. çillerinin hareke~! b~uı: J a::.ır • kı .. ı komşudan aldığı ate"ı evine Kral Kriatlf&D kenda!Je görilımek biç bir tabdlde tabi olmakasm 881' -

rar --_.A.e ...... :ı .. az lılzıun "ardır, önlemektedirler. te • k gotıiriıricen at.ev.ten al'""raaını '-'ak• maksadlle Dalılm&rkanm Berllndeki tıutoe ..... aıablı.cek••·. Kanila ..... 
_.,. ~ ' larda bir makine harbi olmaktan çı • . " .. •-. -1 ...... """ um 

f'ıtra htlkiDnıet bu politıkasını uır mış Adeta lusıl derilılerj.ı birbirleri. n:ak ba.hane&ı e kulubesıne çağır- Ol'la elçill! lılohrl çatırımftlr. U.tdıac&k ekmetın Uft .. batdaJI Top 
çc>it defalar bildirmi tır .. Bu yar. • h&l1Jıl almıltır l.!116 ve bura~a kendisine tecavila Rum! mabftllerde, k.rMn 72 leci raJc otl8I taıetmdaıı mWa!tetHen ak 
aım elden geldiği kadar Sovyet le çarpqmaları ' ~ttikten aonnL zavallı yavruyu bo ~ • ııUmünun kuUa.ıunam mtlnuebe nan )'tlsde yirmi -flnden temin edl: 
hükfunetinln emrine talısift edıl. RUS 'll:BLIGl ğarak öldünnüftUr. Katn, auç de- tıle Almanların gönderdittleri tıbrlk lectllnda bu ekmek • flaıdikl stbi 
mittir. lilledai Ol'tadan bldmaak için l lgratma. kral Kriatlyanın 'teşekkür ucua malolacaklır. 

Amerika t.yaıı mecllai harbiye en.. ......,.., 1 (a.dJO) - Din atee Jınreltni ıtutuya atmı~, !;O'!u• cderım glbl çok ima w aotuk bir Kanı• uauıtı kaldırıluw. •rbee ek. 
eUmenl reil( ~old da Btallnlıı aöz. geoe yans ~dilen ~ıml BUi ğun 111111dini de bir çuvala. koy • cevap verdltl aöylenlyor. mefln kaça aatııacatı .lıenlls 'beW 
lerl baklanda dendftir ki: tebtili: mut 'tıe lıı&Jdlrı 60 metre mesafe. Danlmarkadaki it&'al kuvveUeri O· deflldlr. ADeak etvar letlbaJ mmta • 

.. .A.lkerl tefjeriınlM itimat etm•JJ. 6 llktetrin Ji1ntl kıtalaronız, de lrıoNJula gfbmOftUr. Jllandam ı-eral Luedtke kraldaa lraJ&nDdUI ftJ'atl&r bu hu.uta fba . 
7iL Aba taJlıdlrde ha.!imbı fuıa olur. StaUıısrad ve Momok nuntaiala• x.m 891& ....._,eııi Uwrine a• mlhwr dınlet,Jerl ve l>wılJrm pe7.lde. diden bir ftldr wr-.. mtıaıt gOrL 
Aakerl feflerimia, bu 111. halktan ve nndan d\ltmanla muhanbc'ler yap na I*> ... muhtara ba§VUMDU!f • ri!e kendi anwılle blr ittifak muaııe. lUyor. lıleae!l Kartal baledlyeal, ken. 
)'&but &.1aD JIMICJiaılnde bu1unan blal•. tılaı'. Ceplıt'Jlin diğer kesimlerin • Iar ve hep birlikıte km arama 0 deai ımalamuını l•t mi,.. de kral dı lht yacını karşılamak IOla Eaklfe _ 
da bln bre daha Q'l ~llirler. Stallnl:ı de ehe.mmiyete değer bil' değişik- bqlamatJlardır, 1 bu talebi reddetml.§t r. birden kırk kuru§& buld&y •tm al. 
enclifede bulundufunu ve mUttellkle. lik ol!namı0lır. Bil mr'9da Ba.haettini !!Üpheli Ge91apo gefi Keın.steni. D&Dlmarka. DUftlr. Bu buğdaydan J.m&1 edilen eoo 
ziıı ;yardlmma ihtiyacı olduğunu pek Tebligc yapılan ilavede §Öyle 1:-iT 'Y'Az.iyette bir ahırda ynkn.la • yı, idareyi eline .almak kararlle tch • gramlık btr ek mek 32 kurut& -.tıı . 
111 &Dlı7onım. İifl tamam le, ttimadl. cenlli.yoı·: 5 ilkleirinde ta:n arele• mı§lar; Bahaettin nıc;ın buraya d t etmektedir. Alm&Dlar Ruayadıt. maktadır. 
arım vennif oldUl\lmUZ ve meseleyi rlmiz, dülm&JUI\ 5 tankL"f, 25 kam &akJandJiı aııaline, efti bir mah bulwwı bolpvUc aleyhtarı Danimar. Sjllvride geçea eumart-a sQDI b • 
bltnden pek ıyl bildiğine 1 ani bu!un • yon otom0'>ilinı, 5 aarwçlı kamyoo kfuniyetlııden doJ~ jandatmaJa• ka alayJarmı sert gtındermtıııerdir. Bu rulan mahalU p&n&71rda lıalda.Y •k
dııt'Jmuz zat.ıara b ak yorum . nunu tahrip veya hasara uğrattı- nn eline ~ için gizlendi• hareket kulen yapılmış sanılıyor •• aen kurup aatılmJftır. su Ud rakam 

Barlciye encUmen re si mum d lar, O bcstaryayı amturdular. Bı1' l ği cevAbı:u venniftir, Fakat vaır bun2arm, mihverin ayrılı:.ata tema. arumdaki mutava..t .bir llel&ba l'ö.. 
"'9 demlıttr: luJı.iğe ya~tın düııman kuvvetini yel ştlpheli görilldllfllnden biraz yUl eden Danjmarkalılaruı tenkili 1, re şelırlmlzd ııerbeıt ekmettn kilon. 

''Amerika b rıe k d ve l r lngll • dağıttıJar ve kısmen imlıa ettiler. ı,ıJcıştırınca Jı&kikati itiraf etmiş flnde kullanılacakları tahmin ediliyor. nun 50 kuru tan &falı aatıımıyacatı 
ı.re n dlter birle ır..1§ m letıer, Sta. St&üngr3.dda dtln de şiddetli ve Ha.hibeyi gömdüğü yeri göste" Bu alayıara menaup olanlar Kopen • tahmin ediliyor, 
1JD;in UtlDci cephe hakkındaki talebini muharebelere devam edildi, Dili - mi9tir. Cea!t bareda bulunmuş • hagda, tehir içinde ırill.hlı olarak do • Buı vUAyetlcrde oldutu ıtbi ı.tuı. 
tatbik mevkline koymak bUyUk mec. man büyük piyade ve tlU'.k kuv • tur. la maktadır. bulda da devlet karMaUe ucua ekmek 
'bwi)'etlnl kablll elmekledlrler. Fakat '\-etleri oehrin fe.brika mahallesin• Bu aırada, bundan dlWt sene Şimdjye kadar iki patılaılı nUmay!ş muayyen ve mahdut ktm, "'!t:re tahala 
'bu hueuata fıraatJardan ve prtıardan deki mevzilerimize ardı araaı .ke • evvel bil' bayram gO.nU aynı köy • oımuı ve 28 kifi yaral&ıuınıtır. Bir edlüne, herhangi bir okmek darııtma 
latlfade etJDek zorundadırlar. Klltt•- r.iJmiy~n hücum1aıd& bulundu. Öğ <len bet yuttında Raziycnin de es· çok kahve ve lokantalar yatma edıl. mahal vermem k çln, vt14yetçe yap.. 
tJ-.er taablıUtlerinl tutacıaktnrdır. Fa leye doğru 12 dtltım&n tankı bir rarlı bir au~tte ortadan kaybt"'I tır. tmlacak ııerbeat ekmeklerin de blru 
Irat bu, pek tabii olarak mUnas p za lı:t>aimdeki mevsileriıniae girmeie dujunu hatırbyan ldSylU, Bahaet- Kopenhac, 1 (lluaual) - Salı ıunıı daha pahalıya mal olmakla beraber 
ııu.nda yapılacaktır... muv:ı.ff&k oldu. Yapdan muhare - tine tııa ili de llıctldistnin yapıp ~enlden açılan parli.mentoda nazır lhdaa edUecek mahalli bir karne ııa 

-l- ... -- d~· t2ta-~tan ~ .._til bu • Bohl kralın bir nutkunu okumuttur. VaflnJtonda herkes Ruı .. ra m:ım _ belenaıı: _a .,.. ... na Y•~auı .,......, aa Cı • satıımuı da mllmkUndllr Nitekim 

." llSIJ U 

MEVLÜD 
Rad)'Oijn dl m unu KJı p uı ~ 

cip w Cemil Aku kard94l1rin P'der: 
!eri, 

Merhum 
HUSEYIN AV H 

Beyin 
vefatı ııeneyj devriyesi mlinaeebeUle 
tamazını şerlttn 26 ncı bugilnkU çar_ 
ıamba ak§amına tesadüf eden Jltt. 
&\REK KADiR GECESl teravih na 
mazmı mUte&kip B yazıt camii §eri: 
tinde mevtadu Nebevı kıraıı t etttrUe. 
ceğinden merhumu tanıyanlarla bil. 
ctımıe din kardC§lerlnln t<.'Jl'ifl ı ricıt 
olunur. 

B•mazıı 
Ak,.nı 1.ıpı imlik 

18,4S 'Je.H 1\ !3 

SES 
Sinana ı ve Tiyatl"OM 

Be)'ağiunda, İ8tiklil etı.ddeain
de, H&lepçarşJ&tndak' ~eni bina. 
amda yann geceden itibare.JJ fa
aliyete bqhyor, 

SES 
SINEMAS/ue 

TiYATROSU 
Sayın 9e~ircilerinden görduı.u 

rağbet ve tevecctlhten ccsuet a
larak büyük fedakar ıidarla Av
rupa ve Amerikanm en taı.•ıı..nJf 
yıl.chglarıııJn çevirdiği en lieC;llte 
filmleri get.irmcf muvaffak o . 
mu.,br. 

Yann ıece ıaat 21 de 
Fewalide aı:ıluı toreni · GA

LA MUSAMERESI. Gıngen Ro. 
gers"in ten ~uh. ttıı.kl'llk, n6 bir 
kocr.ediıli 

Han ~sini 
ala•ıBm? 

kUn oldutu kadar bUyt!k ve mUmktln on bir"ni ~rip ettik. ön mevzi • nayed ciıe kendiliNn i•lediifni iti• Bu nutukta Danimarka iatikWlniıı bufJaylarmı kendilerj tedarik eden 
Gldu&u kadar çabuk )ardımda bulun l~rdeki erlerimiz. bir tabura ya • raf etmlttir. Y~ bn ceeed· göm emniyet altında bulunmaamm, mWe. bazı vllAyetıer ıuzuınundan tazıa ls. 
nıt.ll DlyeUlldedir. Faka. umum yeti kın dil~nan kuvvetini imha etti• <iüğil yeri g~~li saman na tın hürriyetinin ldamulnın DaDl • tihlt.ke, darlığa ~e tehacUme meyrut.n 
p cihet de kabul edilml'k edtr ki va lcr, 12 tankı da huı.ra uğrattı - ı.ılaa bir yoluna. lııalarak lı:açmış • ı markanın baılıca elyaaetinl tefkil et. nrmemek lçln kendilerine rnab.aua 
~· aakerl mW&hazala.ru: hlkiilı !ar. trr. F:ıkat btl eıdıeıli gUnU OrhAn• u.ti beyan edilmektedir. Kralın nut. karne ihdas etmJşle .. dir Bu talcllr. 
911.maa:ı gerektir." Stalingradm fimal bat11tncla ön gazide jandannalar tarafından kunda bundan \>aşka bugUn, harbin de ıehrimlzde biri memurlar nufre (T om Diclı antl Harry 

:e.rUnde çıkan Doyçe Dlplomatşe mevzilerdeki erleri.mi:, dü,manın yabla11DdltJI'. dördUncU cncslnde sulhun ne zaman l~ln bugtlnkU flvallerla Vl' karneler 
-~ bi i geıecca-ını k u ' Sazlı sö&lü, dan&lı ödU en!ea. 

1IDd Polinlt KoruiYOndena pı.eteal d~ inştÇI mulılav~ yenena 1' ger 0 n a yen taYin edile • le, dlfert de vtlAyetln telllln edeoe...ı • ...._ m:oo ed &ine •0 a Pt d ı k .x • · bir •tk maceı ftsı a 'TIC&: 1 -ltaUDln demeclnden behstderek dl • miktar ılerlf'dil<!'r. Takriar:u, ~ m 0 "' r e 1 ıne te ve yvyle buğdaylarla biraz daha pıı.balı fjyat. J 

h tile K ''- ..... Dilmektedır · Türk"e söz. tl bir , ... ,,.,r "'azctes'ı, 
1or ki: all~an ukerini im " et r. "'" """ · la ve yauııs latanbul vllty-.ıne malı • -.~ «> ••Danlma k ~w iki büyük İngılız futbol t im.:& &· 

Alm&Dyanm ve mUttet lderlnin ka. ~ük frllplannuz, me*6n bir Ye • r anın cayn muharip dev. aua karnelerle lkt tllrlU ekmek aat111 
&aJıA.a. bir •rl aterden ııonra, Sov • rin kenar mahallelerine kadar (a. .. ...__._ 1 ı-·ıde) ıet durumu bundan eonr• dahi mu. yapılacak demektir. ra9?Dda maç. 2 - Wald Dis · 

-· · h - -· """ haf za. edıl cekt;tr Bi&lm ı ney'in renkli bir ciftl"k acnfcni-
,.Uer blrlill gittikçe artan gUçlUkler iJcrl.) erek 1 O ate şmevziinı ta rıp ve her iki büyük elçinin hllkfımett · aiyaaet mis. TATBiKATTA G()ÇLÜKLER 1 si. Kiteler peJ'lfllllhe !fÜnünderı 
KmcSe çapmmaktadır. Kızılordunun ettiltt ve 150 na.siyi ölıdUrdüler. __ ,_ bUkıllneUnın!-niean ltKO tarihli be -' Diler taraftan kame usulün un 
k al k i 

Mozdokts kuvvetlerimiz, 3 dUr f fabl ra.porla.rırıı bildiRUC"a ilzere yaıınmea uc ve daha eor1rakt remıl . itibaren ~ktrr. Telefon. 49888 
anlı ka)'1pları, y nız hap l' onom. gellliklerini aöyıemittir. beyanname ve beyanatta izah edilen muanen ve mahıhıt kım!lelere talı· ._ ____________ _. 

aiad• delil, fakat RU8Y&nm bUtUn ı. man hücumunu pUskUrttU. lki giln Rei.s Ruz~elt, kendi9ine muhte- · 
•- .ı .. emmde vahim bir durum do • t:Uren şiddetli bi.r muharebtdcn ayue'tir ve .böyle devam edecektir 
_.. -L ıif 1Jah8iyetJrr tarafmdan yaptlan Bu h ta ö u 
•·-n•t"·· Bu Stalınaı Aceoclated ronra meakii.n bir yeri boplttık. uawı n mUzdekl yeni Anu. ....... _ - tel!dn1erc ait olar&!< on, on iki ""'"'de Da·•-
P-- muha ........ e """"' ... e"dt&l mektup No\'T0613k c;cvreeincic kcvvetle pa _. -.uuıarkanua Almanya Ue 
·- ~- av " o kndt.r mevzu etrs!Jnda G!lUmtlıde- bir ı.bi ,......, 

tan da •R'·--·ırtadır. s alm bu rimiz. dU man hllmıma·nnı püs • ~ • rue• yapmuuu tımlt ve t• __.._. ki on gün içinde radyo ile bir de ~ edlJ'orus. 
lllektubwıda. m11ttefiklerden bir lkin. tOrttUler ve tuttuktan mevı.ıler. m- yapmak n;v.....:-"'e oldua..-u m " 

h f t
_,_ .. ,. .., .. QP.l & 1111 Kı..ım nutku fU .ıı.terle .aına er • 

el cephe açıbnaMll• aarüı surelte ve n111 a aza et MC:r. ifııa etmit ve bu hashihaUn duru-
&Jeaen llt ... ktedlr- Sinavino bötgNinde, dülf!'11&n 2 mun ı·--r --L1..-..de <IMnryaca. ~: 

Aım.a 1-fkumandanlığı tarafından 

-rediJD teblllde ha~k1t hakkınca 
111 malaıut verilmektecllr. 

Kat1cuJada dllfma.ıı bırblrinl mil 
teutp birÇOk tepelerden atı!m11tır. 
Dapıan ıaıneuert dt1n Tuapıe in 

tlmal b&tmnda ve Terek bölgeelnd.ı 

~m lılr auıett• tahkim edUml~ 
blaJıallerl ve dal' mevıı:Uel'fnt cıs.ter. 

dikleri fiddetli mukavemete ratmen 
bırakmak zorunda kalmıtl&rdır. 

St&lllıO'&d şehrinde g6ğU.a ıötuı 
apuan pddetll muharebelerden eo
a 18Dt terakkller kaydedll.mlftlr. Sa 

"&f ~ htlcum ıataıarmıızı des 
teklemlfl9rdlr. Şehrin 11mal batııın 
da ..umu blrllklert ıklneı bir dtlj. 
~ sunzpunu çevlrmeğe muvaffak 
Ol.ınUfl&rdlr, 

l>cıia oephealnck Romen • ttalyan 
'Ve lılacar kıtalan dllşmanm nehri 
ıeçm k için yaptığı b.r gcık ııamlelıı• 

tu ·ı •---- g çt' htlcum ~· .._J"".. ••KemJeketın aellmeU aklmellm ve men ı e .._.-.- e 1• • ğınr da ili.ve etır•ştir, 
lan püskUrtUldU ve 4000 kili ka • işblı'.lğlnl iııtllzam etmektedir.,. 

dar zayiat verdi • •-erl .. ad•-·• \iti, 1 (A,A.) - Kuyblfelden alı. 
AIM a ._.. nan b r haber, Amerikanm Kosko•• 

!&tanbul Beyaut Ntlfua 
tundan: 

ll•Adar ....... ıecek sctırl Amiral Standieyin hariciye ko. 
llennırhl. .. ...-a mı e • Moloto!la görU,tUkten llODl'!l 

Fevziy mahalleaı ft CMtıdul hane 
4 elit 9 ıayfa 5 t• kayı~ Ali Hay. 
dar ottu lbrahlm Alp Aılan Bakmak 
eoyadmı latanbul 11 llC1 ull;ve hukuk I 
ht.kimlil'illln 19.7.9'1 tadlh ve Ml/'°2 
•yıh karartı• General FeySI otullan 
.na detışttrmif oldutu mf'rtent kanu 
nun 26 mcı maddeme tev. kan illa 
olunur. (171'&8) 

ptl.skilrlmllflerd;r. tımen göıtınUn ce
nubunda Almanlar lıtr lle•leme kay • 

Dtt•r taraıt,an 8tokholmdaıı plla 
haberlerde, Karlfal ~ 
Alman aoı cenuma JlıPtrtl .. 'bu. 
la alır wrette Dertemektt dlr. Bu ta 
arruz 126 kilometre uw · ıtwıcla bılı' 

hat Uzerlode ) 11pılmalı.tauı~ 

(Bq tarafa t incide> 
den sonra lflJcıbin bu ayın sonların. 
dolnı hareketinin milmkun olur \ 
şilep bu derini iki ay kinde '. • 
pabllecektlr. Diler tıraftnn n) nl 
mak alla İsveçten ilt ticaret gemhı 
kiralanması ıcin temaslara deuın 

olunmaktadır. Gemilerin kira ilcre
tı mu,.afık «6riHmüş ve el:iknd r 
makamlara IAZlll'I gelen emirler '..,. 
ril nl tır. 

lstanbul Erkek LiMsi MUdilr. 
lujiaıien: Mektf!bimıaın kUt ı h :ı-
11e ve dcnı i.le~ri memurluiu 
mftnıhaldir. latekıüerin, ta.rt?an 
ve Jmtiluuı mmamnı öirenmek u 
zere 15-1~19'2 tarihine l:ad:lr 
mektebe minlcaatlan. 

önllınUzdekl hafta içinde Amerlkaya 
hareket edecetuıi aöyl•dittnl bildir . 
mektedlr. 

l,onılra, ı (A.A.) - Amerikaycı 

Jıarc1'et ede ek olan Amerikan 
&cf•ri Amiral Stanley diin alışnm 
Stalın tarafından kabul edilmiş 
tir. 

\lenullr. {l6nill \e kalpleri ıe.lalr edecek. 
atmeltırlle latanlJulu meetedecıf!Jc, 

Senenin ilk bö)"tik ~ııerl: 

• 

TüRKÇE Sözlü TüRKÇE ŞARKILI 
ZEYNEBiN ŞK 

Baş Rolde E1ma;"::..:..m;a.: AZiZE EMiR 

TAK iM Sinemasında 

i Z Ci 
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Kul ndsıl B--
örnek 

, H"7fl#lllfer .,. _,_,., 

MUtch11 tlctbtcl anada Jqanllf Po11sı.1* ..... ,... .._,. "16 
olan Bben idtnct. bfr "Yunan mu- itti i111Dt18• Miıl. MJt. clolHin in. 
barrirl.1 .,._Yftalarıa ..-.ı1et1r 
rl., uıtftillı el.etliae. 1>1r fillo acfa
ı.t' batıl ~ •tuıınt 7uı)'or. 

!Üt adam, ~Dl BlclOrmllft dL 
iti' bir kacllnlt eTJeamlf. lUr IOn, 
kadın balıQeife buluna$~, fil 
~l• blr 7tii, aJ&klM'ı "' borlu. 
tı1le kazam, ota4& &ldOttlhpa ~r 
~D cNd{Ql ~JlaJ'lllll.,. ltfclİ9' .._. 
bq.iıa d&ı~ si~l~ ~ ~' 
•e utif ~ )'abla ... 

Tarihte. ıı~ ~Pell de. 
aablbhü ~ ~er Jalnde 
İ>ir •claıau mıydana çıkaiaiekta •• 
mahkemı1 ıalonua kadar IOkulank 
ea,nıye .. ıclırarak. onu mtıbkUa r 
tiraıek .. rol 071ıamlfW. 

Daha ~Hl wpu,larda, ti aaou 
urıa b .... naıcında, ı,.lJOD(la, Mr 
kedi. ha1UJ1Umn kat.Wenat moı.da
na oakamufbr. Kedinin uılıJM. ibo 
tlJU' Jwl kadındı. lkl tunu. bir 
ıece. para& !oha öldOrdiller. Ciaı 
ret eınuında. ihtiyar klduun kr 
dbt. >'IUlk bir dolabın &serine 
eılıımı .. INıkaJorda ıw.saar. kedi. 
Din erada GonlllPu slalrJeneret. 
ona. dolabın Datflnden lndlrmeıe 

~ll'r :ama ..-rtak el .... .... 
hlla Jld .... flpMtnnalf" 

" o..Jm 7akalack 'N olaant ~erı. 
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Amerikan iş federasyonu 
reisi dedi ki : 

iSTiHSAL MUMAREBESi AME
RiKA TARAFINDAN KAZANILDI 

TorOllt<\ ft (A.A.) - Amerikan if gemilerinin denise indlrtlnıe mUddetl:ı 
federasyonu rel.ııi Vilyam Gı-een, Ame. de kaydedilen terakki 7 ayı bulmuı • 
rlka ifçllerlnin ıeneljk 62 ,ncı toplan.. tur. 
tıları sırasında yap'...ığı ~'lleÇte ıun. Reıa Ruzvelte, tanzim ettiği ekono 
l.ırı ııöyleml§tir: 1 nıik latıkrar plt.nı için tam bir ı, be. 

lstlhsaı muharebesi ltlrJPşlk millet- raber!lğl yapmağa aöz ver;yorum. 
l r tarafından kazanı?:m tır. Runlar Bar1ı:ı hedefleri bUtUn dünya mlllot. 
pek yakında ezfcl bir UstUnlilkle ta • lerlnl il~llendlrlr blçblr t.naan ırkı ve 
rruza seçeceklerdir. Rej.ı RuzvelUn dllnyanın hiçbir kıtaıı • la§kalarmcı 

lsllhaal programı daha ç1Mı1lden bir • M.klm olmamalıdır. HerkP.ıı, himayesi 
kaç aylık fazlaalle ileri bır UatllnlUk altında yaşamak istediği hükOmetl 
eldı etml§tlr. lova tipinde.af n:ubarebe aeçmekte hür ve serbeet o malıdır. 

işgal altmdaki memleketlerde 
fevkalade tedbirler allmyor 
Oslo, 8 (A.A.) - D.N.B.: 
Umumi w.li, Trondhayın d:ı ve 

uolay'annda örfi idaı~ çerçevesi 
ıı."inde fevkıulde snlahiyet in nı • 
mıttır. Bunu be.his mevzu:.ı eden 
Naayonen guetcsl diyor ki: 

Bundan çıkan ma.na yat11tırnm 
"iyasetinde ve bozguncuhık huc
ketl(rinin ortada.n kaldır:lmasında 
milli bilkflmtt itbirliğı yapmakta
Glr, G!.zli servislerin tahriki He 
~ apı'an bozgunculuk hareketi eri 
açıkc:a takbih edi!mekte:Ur. 

lııforrenbhıdet ga.ze~eEi de Al. 
ınan komieerinin Noı-veçll\ iç itle. 
rine dofrudan doğnyn çok ~Y • 
rek müdahale ettiğini yazdrktan 
sonra diyor ki: 

Eğer Tronthaym'nrı böyle bir 
~ey olmutaa bunun vahim sebep 
Jeri <>lmak gerektir. 

revklfler 
Stokholm, 8 CA.A.) ·- ~, ..-nu:«, 

3Cı kadın itc:ı gizli g&Z'!';eler daı;ıt
nıak ıuc;undan Norveçte tevkif e
d lmiı:tir. BunlaT, ~o:-veçin c nu. 
bund:ı. Aakiıı kauçuk fabrikalan 
i~çilcridir. 

c: 
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Danimarka da 
Stokholm, 6 CA.A.) - Kt>p«'!ll· 

lıagoa ö~diği.ne gli!'t, l>ani· 
marka posil }lllldUrU Mellen rt:t1ıni 
l:iir beyaname ne~reder~'k halkı 
!llkııklarda top:anmam~ya ve nii
mayL"llerin tevkifinde polile en
gel otı:ıamaya davet etm1ıj+il". Bu 
emre itaat edilm"diği takılirde 
ıı:ddet usuUehi kuUanılacaktır. 

• • • 
Berlln, 8 (A.A.) - Kopenbag. 

Cian bildirillyı>r: 
Danımarka sogyal demokrat 

p:ırtisi verdiği bir kararda Dani· 
marka ha,,·ekili Bullı t:ırafın<inn 
rdllcte hitaben negredılmiş ohn 
Ue;).'RTIRmeyi taaviıı etmekte ol<lu
~ıınu belirtmiştir. Bu beyaıın~·r.c. 
ile hıLilcm soğukkr!lltl•ğını nıuha -
faza ederek ta.nıiri kdbi! olmayan 
neticeler verebilecek hn<'ket:er • 
cen ktin:-ıp etme.si tav&lye edili -
yoniıı. 

Belçit<.ıda 

JJoMra. 6 < 1\. ,\,) ·- M tisuıkil 
Belçika ajansının bi!dirc!iğine gö
re. Brilk~l. Liyej ve Monr;' la yı 
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H A. B ER - A.lqam Poıta11 

Haber'in bulmacası 

~ ı-+-+--+--
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11 

Soldan s,ığa: 

1 - Harpte olen (ıki kelime). 
2 - Mamu hı, mecruh, 3 - Bö~ıı· 
na UQUP gıtmcklik, ürnil eden, 4 -
Bir edat. derdlinin Cenadının ter 
si, 5 - Arkasına bir (ş) gelirir.s..: 
niz a~zınııdn bulursunuz, ters C<'. 
virln sinirli olur, gfizel sanal. G -
Mektup, sürüyen. 7 - Asyada bir 
nehir, yakıcı bir şe.y çocuklara bıı· 
nunla anlatılır, 8 - Kuduran, ga~· 

relin tersi, 9 - Knıler, tsmin ler.s· 
lO - PeJerın 31'rı:.ı, gt'tlreıı. 11 -
Sur (iki kelime), 
Yukarıdan tıfalı: 
1 - Bir hı\dlserıin ('e~yaııını 

ı;ozJcrllc gören <iki keJinıe', ~ -
Bir cins labndn)ıhk, nezaketaiz ı,-r 
şekilde, 3 - Bt-dava venneklık, 

milli, 4 - Bir :şl ynpmııklık, hiri 
ni yürütmek için \'erilen kumanda, 
5 - İran dilinde su, ters çevirinc" 
derinde bir >er olur, ı; - BOyük. 
çe bir delik yapan, sıfat edalı, 7 -
Doku:ıup du;) mn hissi, cfsane,·i bli· 
~ :ik haynııı, 8 - l>ulıııall;ı ı;nı!j· 
mak, ters çe~ irin ileri 8eri söz sö)
İ) cn c>ur. 9 - İrunıur (ekmek) c 
bu ismi ''erirler, kr.ıliçe, erJ<e1 , 

l O - llayan, nlf:ıbeden iki harf 
;)llıt\'&na, 11 - Bir ağaç, bir enıır. 

Dil11kü bulmacamı:ın halli: 
1 - Bidesi ıiıten, 2 - Aııidc, 

İrice, 3 - Nabi, Amak, M, 4 _ :\, 

Ebe, Ana. 5 - Sek, Dul, Rey, 6 _ 
İz, Me. Kola, 7 - Yiv, BUkiJlcn, 
8 - Orak, Zulüm, 9 - K, Silpiiren, 
B, 10 - Kapamak, Fe, 11 - Balat, 
K. Fiş. 

Ruzvelt Vugoslavyanın 
büyük Elçisini kabul etti 

Vaıtlngton, 8 (A.A.) - Reis Ruzveıt 
yenl tayin edilen ve itimatnameıılnl 

tevdi eden Yugoıılavyanın V&§ingtoıı 
bllyUk elçlsı Konstanten 1-"otjçl kabu' 
etmiştir. 

Büyük elçi, mutad olarak, iki mem 
leket araamdakı mllnaaebetlerjn e . 
hemmlyet keabetmeal llurlne orta el. 
çlliklerln büyük elçilik .11ertebeıdn~ 

yllltseltıldlğlnl ltade ederek §Öyle de
ml§tir: 

"Siz, bu fect devrede hUkQmet•. 
mlz :nezdlndekı mUmeasHlnlzl bUyük 

pılan baltalp.ma hareketlerine kar 
ı:ılık olmnk üzere Almanlar lM 
BclçikR.!ıyı silrgün etmeye karnr 
v"nnir,J,..rdir 

Franaada 
Londra, 8 (A.A.) -·Radyo ta. 

rafından zs.pt.cdılen bir Viıi habe
rinde Pariate Doryomm nutuk 
söylcmeğe hnzrr'andığı bir sine • 
rr.ada bir bomb:ı ele gt çirildi~iui 
l:ildirmekt.E'dir. Bu bomba blıl•Jn. 
nıs.m1ı1 olııa.yd1, bir ka~ dakika ';,m 
ra patlayncakttr. 

-
-

I 

-

elçilik dereceaine yUl<Hltt1nla. Kille • 
lerln merh&metatz ve allm bir dti§ • 
mana kartı mücadele etlikleri aıradcı 

Amerik&n hUkO.metlnin b~k öme:k. 
leli ılbl YuplaY m.lllett.ne yardıp:ı. 

himaye ve teıvlk için ctıterdtti bu 
hareket cidden tqekkUre it.yıktır. 
Blrleıık Amerıkada kralıma karıı ya. 
pılan aamlml latikbal Y\!goalavlaruı 

kalplerinde ısertn bir makeı bulacak, 
general Kilıatloviçlıı kumandaamda 
çarpı§&D lnaanlarm ceaaretıert.nı aleY. 
lendlrecektft. 

Amerika bükO.meUnln bu asli hare
keti mlbver dev!etlerlle çarprıan Yu. 
goala•lar için ceaareı, 4'ertcı oldutu 
kadar aullkn altmda kalan ve evvele' 
güsel ve mewt olan Yurtı .. rmda fim 
dl Ur&beıer arumda tıll.ı-.ala yaeıyan 
vatand&§lanma da blr tımlt kayn!J: 
oıaca"tır ... 

J'otiç, Yuıoal&vlarm IDkıyat etmt. 
J ecek!erl.nt, Amerika cUrıhurrelaintn 
dllnya hUrriyett iÇln yaptWı bu mU • 
eadelcye tam yardımmı hl'melerl ba. 
kımmdan çarpıımaya devam edecek • 
lerlnt ııöyliyerek ııözlerl.nl bttfrml§tlr. 

-
-

-
-

( Utueıemtr.uı olrtnua N)"IU&aOlt 

Dalflık ) anauuıtKI tarih ~r~ı"-ıııı eh 
Uyerell röaelerelıek l>kUfUcuJIU'UIU&WI 

Ucan mablyeCI .:ıal& OlllUJ&O li~ ~ 

~lan paraaa D~rolunW',J. 

Evlenme leklilleri: 

• Yaı 22, boy 1G8, llae taJuıWne de 
vam ederk~n mecburiyet alunda tab. 
al!lne devam edemlyen blr aa:ıat oku. 
lu mezunu baba yanında bUytlmüı, fyt 
bir aileden, biraz da geliri buıunan ve 
yardım ede'Jllecek vaz y.ıtte olan 23. 
26 yqmdan kUçUk bir bayanla e\'lcn_ 
mek ve iç gUveyai girmek latf'mekte. 
dlr. (26 Güşeden Ak) renızlne mUra. 
caat. 

• 38 yl§ında, bir men ucat !1,bn 
ır.uındıJ müdUr. ayda 800 ura kazanac; 
aagıam vUcutıu, hiç evle ımemtı. •'• 
gözlü, kıvırcık aaçıı, kumral tıtr b.ı.~ 

23 ııa. 83 YB§ıannua. ktm1e11z dul atr 
bayanla evlenmek lıtemektedlr. uı.s. 
86) rem&ln müracaat. 

• 158 yqmda, öğretmen titr bat"; 
4(\.42 yqlarmda, lyt •e DO, tabiatı • 
oocukauz bir bayanla ev·. nwek ıııu. 
mektedb. (Elinde bir 1tl olanlar te.c 
clb edlltr. (MU&) rematntı mUraca,. 

• Y .. ao. bo7 1.eo, d .. ıııet daire • 
ıertııden birinde tef, 100 tL-a ıınet k
zanç\J, karakteri aatıam blr ba~. 

kendl.81DI yııvuına batlıyacalr aecı • 
yede, 11ekt. nlraz geliri vt blr evl !)' • 

lunan gtızelce, 20.a& ya~ıannda kıt 

veya dul bir bayanla derbıal ('V•enm 0 k 
ı.temektedtr. (Ulgollkan) remslr ... 
mUracaat. 

lı oe ifçi an10nlar: 

• a&yatta hiç klmsesı olmıyan bir 
bayan blr erkeğin ev itlerı.ne bakma:< 
ı..temektt"dlr. (Uygun) remzine mu • 
racaat. 

• :17 yaımda az çok okuyup yazmıı.. 
IJl bulunan, çocuk bakrmı:ıdan anla -
yan, nakıt ve el i§ler!LI b!len bir u. 
lcer alleıd, bu gibi lılerde çalı{m&k l•. 
temektedlr. Ev lglerlnde çalıpıııa ak. 
pmlan evine dlSnecekUr. (19 M.K> 
remzine müracaat, 

• 19 y&1ında, ortamektep mezuna. 
•ki tıartıeri bllen, faal blJ' 1'9Dc;. btt 

flrket veya blr müteahhit yarımda 
lf aramaktadır. Tafraya .ıa l'tdebllir. 
(A.U. 19) remzi.ne mnracut. 

-s-
5 -= 

• Almanca derelıen • ~ tedrisi 
muı.emmel olan bir A.ımaı.: Gtretmeni 
a!manca dersleri Yermek .... dll'. Pazar. 
dan maada hergUn aaat t ten 7 > e 
kadar. lstikllU caddeai 133 No. lJıaan 
bey apa.rtıman 2 lncı mcrt'i\"Ul ı inci 
kat 6 No. ya müracaat;. 

• &O yqınaa teer11tı.ıü tıtr Erme:ıJ 

bayan, 1)'1 w il.ile yanmd• cwt• ı,ıen 
veya çocuk D&kımı gtbl tııı it ara • 
makt&d•r. ( D•<U> re.u.&Uıt mıırıu:aat.~ 

Mütelerrılt 

• Beyotiunda, satlkl81 cıddeainde 

kiralık dükk&..nı buhna r Jo rın şartlarj 

ıe birlikte (DUkk&..n) remzine bildir. 
melerl. 

"' •·uaıu bır talebe tr.ıv .. udte yakıtı.. 
larmda veya C.gaıogıun.'a l):r p&JI • 

ıtyon veya kiralık oaa r.rıuaaktad:r. 
ı M.K.P.) ttmzıne mtıracaaı. 
* Bir ıenç; lıstanbul ny11 BeYat!u 
aemtl.nde kir• ık oda •••e&ktad!r. 
MOata'tll ve hafit möb'eu olm&lan 
tercih edlllr. (OOa) remaı.ııe aUrac:a~ 

Alılnınız: 

A'8l•da nımfsl•rt ,..... •• • • 
lruyucular1111G11a aanuan- ~ ... 
mektuplan ıoarellakml&4ea (psaar. 

lan nart1:) •rstla --~-· ö~~ 
kadat ve ·-• 11 chıe ... ,. aldırma .. , .. 
(A.G.) (B.Ş. ktmH•l&> (Bulunnıaz) 

(B.T.R. S) (Ba7 34) (Dadıı (1'"'.U.S.) 
t1',.18.F) (23 lt lsUyenı (Kriz ntem) 
11',.D,K.) (21) GRUJ ılnan· (!yl gilu.J 
(LAle 11) (K.S. 28) (M.E. f9' 
( ... T.) (P.A.) (A. \!.) tS.A.E.) 
(Samimi) (Tukkuf .M. 1.\ (l'.P. 181 

Türk vatsnmın mukadderatını 
göklerin kahramsıu bir nesle ema. 
net eClebllmek için Hava Korumu 
na yapılan yardnnlann arka. .. ı ile. 
idim.emelidir. Fitremizi ba mak· 
ut itin Hava Karamana verme
liyiz, 

ZA Y1 - Sahibi bulur.dutum Türk 
tıcaret bankaıı A.Ş. nlıı a:rafıda nu • 
maraları yazılı dört adet blNe aencdl_ 
n1 zayi ettim. Yeniııtni çıl<aracağlrı • 
dan eaklleı inlıı htlkmU ol.Rlıadıfını Ut: .. 
ederim. 

Adedi 

' 
Numarası 

28359 dan 28362 ye kadar 
Neomt Arkan - Türk tkıare& 'baa 

lıA• A.~. umum mulluebfı mU8ı4 

ır.. 
M 

' 
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lıtan~ul Elektrik, Tramf.>ay ve Tünel isletmeleri 
Umum Müdürliiğünden: 
ı - Tıı'k:ıb' itc.şıt ~deli 4:i21S.70 lira oiP..n SilAbtarda bır malzem~ 

l\!ll:>an infU>I iş\ mektup!" nyat ve teklif ısteınek usulu ile ekalıtmeye 
koimu~tur. 

2 - .Muv3.kkat teminat 3391.40 liradır. 
3 - Aftgr.r1 25000 lico.!ık 'bu nevi bina in,asmı temellndP~ :;11trsına ka. 

cı..:- yaprnı:ı olduğuna dair vesika ibrazı ıuımdır. 

4: - Teklt.flertn en geç 15.10.942 perşembe gunU saat 17 ye kadar şıı.r! 
oıı.meatndelti tr.rifnta uygun olarak Metro Han 4 Uncu katında l~vazım mu. 
dOtfü~lnt le~d' l !Aı.ımrl•r 1360) , 

Tlrklye Cilmlıurlyett 

ZiRAA T BANKASI 
lf.ıu·uıllf taTlhl: ı )'lgıt - ~rmay-ı: 100.000.000 ı wı. ı!r_, 

Şobe ve &Jaıııt adedi: ısa. 
zu.aı V(J t1C&ı1 ber nevt banka muamelelert. 

Para blrtlrttıenlere 28.000 Ura tkramıye •eriyor. 

Zlraat Baııka.amda ıı:umbaralJ ve Uıbaraıı ta.atLITUJ ou&P'&nnda 
en u fiO 'lruı buluııarlara sene<ıe ı defa c:ekllecl'k kur'a U• &f&ğıdakJ 
plAJla göre ıluamıye dafttılacaktır. 

4 adet 1,000 Uraldl f,000 llJ'a 
4 • 500 • S,000 • 

' .. l60 • ı.ooo • '° • 100 • f.000 .. 

ıoo ade• 
~ .. 
180 • 

Uraldl G,000 Ure 

• uoo • 
• s.ıoo • 

OIKK.AT: Ren.,aarmdakJ p&r&I&r blr aene l\11ııde 50 llı'adan qatr 
~tlfmiyeıı.len ikramiye Qıktıtı takdirde CJ(ı 20 razıasne verUecektlr. 

Kur'al&r MDede ı defa, 11 Mart, 11 Haziran. U B:yltu. 
11 BtrlııclkAııunda çekilecektir 

lstanbul Delterclarlığınclan: 
Doııya Ne. Cinai Muham.meı.. 

b!del temin& tı 
. 51217-1114/ 63 Mecidıyekoyllnde 5 pa!ta 12 ada 8 parsel 

!-1'>, lı 1731 metre mUl'&bbaı arsa ıo.~.60 78 
Yuka:-oa yuzılı gayrimenkul 30.9.942 tarihinde açık arttırml\ ile satı,a 

çıkıı.rıl:ııış fı;e d" ln"ip r.ıhur etmediğinden bir ay içinde pazarlığa 'bırakıl. 
mı,S"tır. 

btekhlt>rm muvakkat teminat makbuzları ve nU!uıı hUvi)•et c1lzdan. 
!arıla h!rl!ktı: bir ay za:frnda haftanın pazartesi ve Ç!lrşamba ~llnlerj saat 
h ten 16 y~ .kadar mili\ cmIA.k mUdlirlUğü.ne mUral'atlan (428) 

-.. ... 
- ~.o:. 
~ .. 
;: :-
~, 2. 
"'"'· ,. 

.... . 
H A 8 ER - Akşam Poıtas• 

j ŞEHiR TiYATROSU 

1 l";l l'li" 11 

URAM K 1 S M 1 

lııııı ı . 
Saat trı soda 

KIŞ MASALI 
KOMEDİ KIS)U 

YALANCI, 
Cumartesi ve pazar gllnlerl 13.30 da 
matine. Çar~amba &"ilnlerl Çocuk 

Tl~a.troı.u 

.. - . ' - --- - -. . .... 

'1 lLKTEŞRIN - ·1942 

-

Yem Neşriyat -- -Yarımay 
1 Bırincıteşnn eavısı c'.a Uç renkli 

bir kapak içınue ıntışar ectt'n bu güzel 
nıecmuanm bu sayısında l!Ukerrem 
KA.m!l S:ı, Halük Njnat Pepeyı, Nuı_ 
ret Safa Coşkun, Hu!W!i GUnayın ya. 
z;ı!ar1, güzel Burdura alt muhtelif c_ 
dutler, şiirler, Burduru gılzelle§tlrmc •ı 
cemiyeti reisi ııe 'bir mOIAkat. hıı.rp 

ı;anayline alt bir ctud \'e ı::tşltlı resim 
ve yazılar vardır. 16 ~üy1ık sayfa 101 
ı~uruştur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Ne~ralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDEJKAŞE ALJNABILJR 
. . . ~ . - . . . . - ': .. - . - . ' . 

Tercüme clergi•inin 14 üncü 
ıayı1t çıktt 

Maari! veklllifi.nce ne::redilmekta 
oıan tercüme dergisinin H Uncu ııayı. 
ııı çıkmıştır. lçin<le §U ~ercUme ve 
makaleler vardır. 

KonfuçytisUn sözleri - Eaki hır 
kama hasret (Diderot) - Corneilll!' 
ın Rodogune'U (LeasıngJ - Kahra. 
manlara dair (T. Carlyl~) - Çingeler 
(PU§kin) - Oem.anlı devleti kuvvet. 
lerınln esal!'ft rı (L. fon Ranke) -
Andrea de! Sarto CA. :le Musaet) 
- Tenkidi tenkld (Halide Edip) -
Edebi eserlerin fjJm dilim.. ttrcUmesl 
(Lıltti Ay) - Yabancı dl.'.ll'rdekj der
giler. 

Türk rcaıamlar ı>e İteykeltraf 
lar cemiyetinin kongresi 

Türk rcs!>aml~r 'e he~ kelim şiar 
cemil elinin koııgrcsı ruzıı::ıınc~ i ta· 
nıamiaın<lk üıere 10. JLI 94:! Cu 
ınarlc1>i günü saat 15 ıic J~ ıııin0nü 

Hatkevinde tekrar aklellilc>ccklir. 
Bütün meslckla.5Jarııı gclınclcri ri · 
ca ol•ınur. 

ltu1nanıc: 

l - J\lcslektaşların ana nizıımna· 
ınede !adii '"eya ilavesini istiyecck· 
leri ıııadd~ler hakkında ı:ıörüşnıc. 

2 - İdare he~ l'ti seçimi. 
3 - Haysiyet divanı sec;iıni. 

4 - Bi.ıUı.u ıümreleri hakkı ile 
leıııı.i! edclıilccek bir ~erği nizaın

nanıc~inin lesbili. 
5 - Cemi~etin ga~e~ine "araLll• 

ınesi için alacağı tetlbır \'e y;ıpac:ı• 
ğı işlerin bir program halin .le Le-... 
biti (17157) 

l•tanbul Jandarma Saıınalma Komi•yonunclan.· 

Mlktarı, cinai ve her birinin amtıalAj ıekillerile a.yn ayn flyatıan ~rt
nameıı!ln~e tdııilen ya.zllr (7Ş) kalem UA.ç ve sıhh1 malzeme 9 10 942 cwnA 

g'.lnU a!l.3.t ı:; te İatanbul Taka1mde Jandarma aa.tmalma komlllyonumuzda 
kapalI ıart ı;k.siltmealle &luıacaktır, 78 kalemin muhammen bedeli (7607 ı 

llıa (70} ı-.urı.ô§ oıup muvakkat teminatı da (1570) lira (158) kuruııtur. Oı: 

kalemindl'D nı>lu&n olmamak tızere 73 kalem UAç ve malzemeni!J &Y?1 ayrı 
ıst,cklUe?'f' ihaleli caizdir. Fiyatlaruı ber kalem lc:tn gösterilmMt şarttır . 
73 kalemd•:ı nolu;arıile talebi mutua.mmın 'mektup verildllt te.Jcdirde tek 

Jlf oıunıın k&le:nlertn ıa.rtnamedek1 muhammen ftya.tıarma göre yüzde ~d1 
bo.ıçuk nlııbetinde teminat verilecektir, Salr ta!aillt prtnameainde yazılı 

e>:up şarttısmf. hergtlıı komlayonum~an para.ınz almablllr. hteklller'.n ek
alltuıe v&ktı.r.deıı bir aaat evveline kadar 2490 uyılı kanuna göre lbrazı ı. 

ca'beden vestkıı. ve t&minat. mektup ve makbuzlarını muhtevf kapalı zarf 
teklif ır.~kturıarını kom\ayonumuza vermeleri. (2) 

r. -
"" ~ -.... = c.. 
n 

-
-

-

-

-
~ 

-

., 

.... 1 ... ...::: .. 
~ :::ı 
.... t:f; 

BESAPLABI 
1 lktncltelfrln 

Kefldesine ayrılan 
ikramiyeler: 

ı adet ıooo Uralıll 
ı. !500. 
t • 260 • 

14 • 100 
l50 
ZD 

• 
• .. .. 

M 
M ..... 


