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Diyepte esir düıen lngiliz 
lerin prangaya. vurulma•ı 

üzerine 

Bır kararın Önemı 

ingilteredeki 
Alman esirleri 

ZiNCiRE 
VURULACAK 
la karar yarın 
IQleden ıonr~ 
tatbik edilecek 

... - -
Vurguncu, yalnız is
tanbulda 7 milyon 

1 

liradan mahrum kaldı 
1 

1 
Bankalar gıda maddeleri üzerine 

verilen avansları tasfiyeye başladılar 
Bankal3rın gıda m!!.ddelerine 

verdikleri e.v:ı.nsları kesmeleri et• 
rafında alman karat', bu sabah 
,ı-;yasamızde memnuniytıtle kar§ı. 
lcnmışt.cr. 

1 

Bu saıba.h öğrendiğimiee göre, 
bnn.k.:ıl:ı.:r avans sürm8J'§&ndiz s:ı
rı.~tile bndilerine kred~ aı;trkları 
bazı mti. terilc.ri ne hemen tebligat 

- ----------~-

llecli•t• 
tlilinf, 

aolrada 
elinl 

kıuı tat 
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Norveçte 
9· kişi daha 
idam edildi 

--0--

Trondhaymda §İmdiye kadar 
34 kiıi kurıuna dizilmif! 

IStokbolb, 9 (A.A.) - uslodan re11. 
aıCll blldlrlldlğlne göre, h.ıswd mah • 
!teme bugün Trondhaymda yeniden 
10 kl§jnin idamına karar wrmiştir. 

Mahkümlardan birjnın cezası genç 
olması dolayısllc 16 sene ,:Ureğe tah. 
vi! edilm~tir. Diğer dokuz mahkO.ın 

derhal idam olunmuştur . .!'J:aznunl&r • 
• dan lki kf.tı serbest bıra'<ılmıştır . 

Bu hususta neşredilen tebliğde tas-

8\allngra& müdafaa eden So\"Yet tayyare defi toplan ı 
rilı edildiğim göre, mahh-üm edilen 

<De,•amı 3 öncUde) 
Londra. 9 (A.A.) - Almanların Dı. 

yepte esir ctUklorj İngiliz askerlerini 
zincire vuracaklar'\ baklct:dakl teh • 
ditlerinl tatbik mevkline koymaları 

üzerine İngiltere de mlııl'lemtı hare • 
ketinde bulunmağa kara~ ver:mi§tlr. 
tnglllz harbiye nezareti tarafmdan 
neşredilen bir tebliğe göre DJyepdo 
ealr edilen lnglliz askerlerine kar§t 
bu tedbirlerden vazgeçilmedlğl takdir 
de yarmkt cumartesi gnnr. 8ğleden 

ııonra aynj miktarda Almı.n eıılrlerl 

zincire vurulacaktır. 

Vels divor ki: 
Hitleri mağlup 

etmek için 
Baıyaya ber 
yardımı geni' 

olarak yapmalıyız 

~uoarak he5aplarım tasfiye etme
lerini bildirmişlerdir. Verilen ma
lfım.ata göııc, bankacılık t.eamUHe_ 
rine dayanılarak bankaların. bil • 
tün avansları bıçakla. keser gibi, 
l·irden ve ydclırım sUratile kesme
lerini beklemek doğnı değildir. 
Eu, ha.zt maU zıorlukla.r da dC\ğura• 
bilir. Onun içlr. bankalar evve1ce 
mal mukabilinr:le kendilerine a_ 
vans ve-rdikleri m{lşterilıerini, ya· 
vaş yavaş, inti~ dah'ilinde ve 
birc-r bh-e lıcss.pl:ı:rını tasfiyeye 
aavet edeccltlerdir. Tasfiye i'inin 
azami bir ay zarfmöa ts.manılana 
cağı ümit edilmektedir. ' 

Staling.·radda 

lııgiltz harbiye nezaretinin bu teb.. 
ljği. Alman radyosın:.an bu mese!P. 
lıakkmd&ki ya.ymımdan Uç saat sonra 
neşı'•d~T. 

Harp fabrikaları mahalle
sinde şiddetli çarpışmalar 

londra. Y ( A . .4.) - Aınerik.• Bu k3.rann muhteme] neticeleri 

NevyoTk T aynÜ• gazetesinin 
cuken muharriri yazıyor: 

hariciye müsleşnrı Sumnl'r \'elı,; : hı;kkmda bu s:ı.ba:h matümatma 
dün ge<:e söylediıii nuhıkto ı\meri. müracaat ettiğmı?ı sa.hllıiyettar 
kıı ile mütıefil\kırin Sovyet Rusvayıı ı-~r z:a.t. bize şunlan söylerei~tir: 
eıı Reniş yoırdımı ~östenneleri lii. - Bank3.larm, emtia mukabi • 
zumunu ileri sünnfıı;; ve demiştir linde a.vanll Yerma'Ji ne dcmektlr, 
ltJ: bakın size P.nlaıtayım: M~ la be • . 

Yıldırım harbi 
devri geçti 

Dlşnıanın a vetl 
azalmakta bellil de 

sona ermektedir 

- Bu vardım. ister silAh. leva• n>m. 600 bin lirahk emtiam vnr 
um v.,. ,,.,.hi1.aı lfÖndermek. istl'r dl?'. Bunu, herhangi bir bankay~ 
ikin~i cephı> açmak sureli~·),. ol'iuıı reltin ederek teamül mucibinl"C 
en ııeniş ölciiCW. Rusyaya her çeşit yüzde 60-70 ~ avans ata. 
yardımda hulunul:ı~,aktır. HiUr.ri bilirim. 600 bin liranın yüzde alt• 
mağlüp &tmenln en emin ı,;are3 i ml'§ - yet:m2şi 360 bin li:ra yapar. 
Rusyııya her yardımı genış olarak Bu sde-r, el~.ki 360 bin &~ ile 
vermektir. baŞk.a bir~ ya.ps.mn ve bu msJla

110 gün içinde 
?ı.'euvork. !J rA.A J _ Ne'·lorı. Mısırdaki Amerikan 

Tımes fl:ı7.etesınin asker! münekkidı 1 fayyarelerf 
Hen'ion Bnldvin yaınor: U 

Harbin dördünrü k.ış meYsiminin ' Ç milyar on altı milyon 
b:ışınd11 ~ ıldırım h:ırhi deHinin libre ağırlığında bomba 
kati surette geçmiş olı.hığu1111 \C o- atmqlar! 
nun yerine yıpratm::ı harbi devri \"&finıton 9 (A.A.) - Muıırdald 
ı;eldij;lnl ı;ôriiyonız. Hn "aziyeı Amerikan hava kuvvetıe~ı kumanda
Bırleşik milletlerin elde ~ilikleri .ı- I m general Makavelln bUdtrdlgiııe gö. 
vantajdır. Cünkfi bir y:mdan bizim re, son 110 gün içinde Anıerlkan t•Y. 
kuvvetlerımlz çoı:talırken düşmnnm yareler! Libya ve §&rkl Akdeniz Uze _ 
kuvvetleri Rzalmnkln \'e ~İki de I rine tlç milyar on altı mjıyon libre 
sonuna y:ıklnşmaklndır. ağırhğmda bombalar atm:§lardır.,. 

Şeker stoku yapılan 
yerler araştırılıyor 
Şeker darbtı bayram dolayııııe 

ıstlb1Akla artmasından ileri gelmll 

(D4!Jvamr a iaeüc'le) 

Türkiye 
Amerika 
arasındaki 

iktisadi 
anlaşma 

8 sonkanuncia tatbik 
mevkiine girecek 

V~lngton, 9 (A.A.) - Şimdl Va. 
§ıngtonda bulunan birleş!k Amerika. 
nm Ankara büyUk elçl8i Stelnbardtı 

ReisjcUmbur Ruzvclfü p,ört.1.§tUkten 
ııonra üç dört hafta sonr<\ TUrkiyeyc 
döneceğini. söyıemlotu. Elçi eon zn.. 
m&Dlarda ık! memleket ars.ıımda akte
dllen lktıııadl anlaşmanın gerek Tilr • 
klyede gerekbO birleşik Amerlkada 
nıemnunjyetı mucip oldu-tunu beyan 1 
etm'İ§tlr. Müddeti on dört ay o!ıın bu 
anla§nıa sekiz sonkAnunda tatbilt ; 
mevkUne konacaktır. Tür1d)·e111n bir. 
lqfk Amerikaya derplıı edılen miktar 
larda krom jbraç edcbUe.:.eği ümit o 
lunmaktadrr. 

' Blngaıe misli· 
manıarımn Şefi 

Vilkinin 
Hind.istana 

gönderilmesi
ni istedi 

Nahasapha komitesi J.e 

Rozveltte Çankay. 
Seke telgral 

çekerek 
Hind miUiyetperverlerinin 
lngiltere ile barıftırılmalcı 
lcırına tavanut edilme•ini 

istedi 

Yeni Dcllıi, 9( A.A:) - l\fahosap· 
ha komitesi, reisicümhur Ruz\'elUe 
mareşal Çankny~c birer ıelgnır 
göndererek lllnd milliyetpcr\'Crle
rlnin lngiJlere il<' barışmaları icın 
tnv.ıssultıı bulunmasını istemiştir. 
Avnı :r.ıımnnda Benı;ıııle mü~lüman· 

lnrının ~cfi de Yi1kinın ılcrlıd 
Hindistann göndcrılmeslni htemh· 
tir. Bu zat Birleşik Amcrik:ının Hln
di"lnndl! gözü olınay:ın yeganç b:i· 
yük devlet olınnsı mün:ı.;clıeliylr 
onun lınkcınli~i sayesinde Hinıl 

mesele inin hnlledileb!leceğı kan:: 
atin dedir. 

Vilfıyetten veıilen emir Uzerine · cıesl, ba.kkalın çırağı Hrkmet Ko • 
l,iJtUn kazalar ve na!:iyelerde şe- ' iuğun ·yirmi lira ağrr para cezası 
kcr etoku yapılan yerlerin araştr ı C.dem'!Gini, dükknm on beş gUn 
rılmasına başlanmıştır. Halkın ba§ ! kapatılma..-.ını v~ dükkanda ele ge 
lıca ibtiyaC' maddelerinden olen çen otuz yedi buçuk kilo §eker.in 
~:k~r lizerinde stok ynpı"masına, ı musadere~ini karar altına almış • 
hılha.ssa bakkal, §ckerci, tahin ur. Diğer ta.raftan, dUn aksam da 
1 elva.c.r ve çikol3te fabrikalarının şeker saklamaktan millf korunm~ 
işlerini ha.hane ederek ellerinde ' ınüdcleiumumili~ine verilen baiı 

~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~-~~~~ 

ıülliyetli mikta.rdn 6eker tutmaln bakkallar hı:ı.kkmda taktlat icra • 
rına meydan wrilmiy~cklir. 1 sına ~i.rişiL"biştır. · 

Çanakkale vapuru iz. 
mirde karaya oturdu 

Belt'diye lktL~at l\tildiirlUğii de 
toptancılar.n h.esapıannı sık sık 

letkik ederek Türki.)'e ~eker fnh • 
r'kaları şırketinden nldrk]cırı ıiC
ker m kt ... rı."lı v~ bunlan kimlere 
!i:tttıkl:ırrnı kontrol cderektir. 

içindeki 180 yolcu Çeşmeye çıkarıldı. 
&uda umanı yeniden 1·20 Yahudinin bindiği · bir Romen 

bombalandı . . d Lutıdrll, u ıA.A.) - Ç~rşanıba.@. vapuru da sahiilerımiz e karaya oturdu 

Giritte 

Bugün, ~clcere görülen tehacüm 
Ve b:ıkkalJarCln şekerin daimt ola· 
rak hıı'namsm=ı..c;1 rnrnn:ı:an ve şe 
'PT havramı dol:ıyısilr i0tihliıl:!n 
''orm~ldeıı knt kat fozl:ı nı tl"'"nı;ı 
·e ~k<'rcilerin 1'~\'r"lm hnzırlıkl~· 

nU mUttefllt agır bomba uçakları Gı. 
ı r ltte Suda körfezine ta.ar-J7 etmlelcr. j 1zmirden bildirildiğine göre, BİR ROl\IEl'" VAPURU 

KARA 1'.\ OTlJRDU 

rı ile iı:ıh ohtnm!lkt ı1:r · 

Jo~K I:R '-AJ\f 1\ o\N 
n um n ı \r: 

Şehr:rnı.nin<le :O:: ır3) rn<'ychııın· 

da bakknl Nuınanın di\kkünında 1 
"•rn.k Hikmet Koluk bır muşter j c 
'',U~kfıncln şeker bulu nmnct:~ını 
'Yemiş, ı:rıüşt:!ıinin şik'ıvetı uze· , 

. ~ 9Tnna!l dı.ikkiı r.da otuz vecli ı 
' 11<'U1! kilo şeker el" l?e~mistır 

Un :kınci ~=ıı; '·t\runma ırahlv. 

cıir Tobruk Jlmanı ycnıdeıı hamt.ardı. Mersinden Hınanırnı.z;s. gelmek:e p 
men edllmlştlr Yangmıa: çıkarılmıı;. lan Çnnakka.le vapur•ı geceleyin 
tı• Sr.!lıım ile TJnbba a ·.isınd:ı dUş Çe~·e öniincle karaya oturmuş • 
man naklıya~ına tanrruz .. dıımlştır tuı. 

GUndUz (4lbya sah11l b .. vunCB mu 
ha: <'h<: Mhası üzerine 12 akır. yap 

. · Vapurun !çinde 130 İzmir . ve ! tstımbuJ yolcusu vardır. Bakrr va• 
puru hf.ı.discyı mütea..ldp, 1zınirdcn 
vO'ka lllJ\hnJiııe gitmiştir. Çan:ıkka 
lo- va.puronun b3şaltınm de'inmi!l 

mı§tır. 

Fon Papen df.rıdü 
M~zunen Almaıı .... ıda bulunan 

A lmaıı bu~i.ık elc;isi Fon PunC'n 
dün tan'cıre ile Beı·Iiudt·n ~ehrimi 
zc dönmiıı;ıtur. 

o~ması ihtlına.li vardır. Yolcuların 

ı 
hepsi Çeşmeye çık:ırılnm;l.ırdır. 

Vapurda İzmir Ve İ<Jtıanlrı.ıı için mu 
lıim miktarda gıda maddesi de 
bulunmakta<lır. 

G~cn ayın 19 unda Romanya 
ııın lbrail limıunndan Re.men ban 
dırah Vitorul ismind: bir vapurla 
lmreket eden 120 Yahudiden , ara· 
dun eiinler geçtiği halde bir haber 
~lıne.mn.mış ve teknenin ya frrtı· 
nadan ya.but cin meçhul b1r deni• 
zalu t:ırafınd:ı.n b3.tır:lara'k iı;iıııle 
kılerlc bera?er sulnra sömUldlığu 
sanılrn~tı. 

Gemi ayın 22 sinde 1st:ınbulda 
bck'cnhordu. Bu tarihte gelme • 

• (De\'&mı 3 üncüde) 

oluyor 
Almanlar yealdea 
iki · sokak aldılar 

ikı Alman 
ımha edıldı 

Mozdokta 
bölüğü 

Bertin, 9 (Badlo) - ötalingradda 
ba§lıca muharebe, harp fa.brlkaları 

m&haUelcrindc cereyan etmektedir. 
Ruslar, en ucra yerlerdcı:. getirdik • 
len ihtiyat kuvvctlerinl ta.rbe süre -
Tek yaptıkları bUtUn ha!itletme hQ . 
cumları pUskUrtülmlltıt11r ~peu me. 
murlarmdan mürekkep n•emurlar dn 
ate§ hattına ısUrülmll§Uir. Bunlar, 
bol§e'llik askerlerini hücuma ve multa 
vemete teşvik etmektedir. 

Kafkasyada Almanlar uıratrndan 

zaptedllen Malgol::aç şehrt.>ıin ehemmi 
yeti hakkında §U malümat verilmek 
tedtr. Malgobcç, Groznl ..-etrol §eh • 

rinin §imal bat.ısında olup bir demir • 
yoluyla ona bıı.ğlıdır. Ma.gobeote bir 
Çok petrol tas!lycbanelen, mot&lU 
burgu imalA.thaneleri ve daha bir çok 
Ca.brikalar mevcuttur. 

Ruslar lstatlııtıklerlne göre 1938 de 
t.lalg{\beçtcn 961.000 ton petrol i6tih. 
sal edilml§tir. Muayyen maksatlar i. 
çin kullanılan bu petroller çok mlk -
\arda parat'lnl muhtevjdlr. 

... ~ . 
\'i11, 9 ( A.A.) - Staliııgradda A!_ 

man Uerle~i devam ediyor. Şehir 

alevler içinde bulunuyor, 
(De\'antı 3 lncUde) 

Resmi ve hususl müesseselere 
Bir tacirin ucuz 

Pirinç satmasına 
nasıl mani olmuşlar? . 
Tacirin pirirıc getireceği istihsal mıntakcuına derhal 

telgtaflar çekilmi§ ve bir misli fiyat verilmiı! 
- .. - --..~ ---

Pirinç tacirleri, Pirinci 125 
kuruşa kadar 

düşürecekleri.ni vadettiler 
Haber aldJ~'lınıza göre, şehri• 

mizdc tantnl>nL'i bir tacir , pir.nç İS" 
tihsa.l mınte.lnı.I .. rındun pirinç ge 
tirtere'k tmnb:.ıldaki resmi ve hu 

tı11sl mUessc5eler men&upiarına 
11 O kuruş~erı ss.tmağa teşebl:Us . 
ctmis, bu k.aıwmdnn da resmi 
makam'ara ma.liimat vernıişti. Fn• 
J.-zt, hir mlitidct sonra, ev\•elce si• 

1 pariş vemi~i b r kısım müstahsil • 

A k d P • ' Ç lcraen a.ldığ: telr.raflard:ı teklif e . n ara a ırın oilen fiyat üzerinden kendisine 
mal verUemiyec:ftl zira bo mal • 

115 k d•• t•• lan, d.3lıa yüksek fiyat1arla baııka 
uruşa uş u Uıc:irlere sa.tt-Xlı.ın biJılirilıniştir. 

1 Yapılan ara.ştmıı:ıl:ır neticesin • 
An~n bildirHdiğine göre 

1 

cie ~ehrinıü: p!nnç piyaaasmda hi· 
vHılyet, p.'irinç t.toklannın dışarı kim rol oynıyan bazı tacirlerin. 
gönderilır.-:r;ine müsaade etrnelliği keyfiyetten haber alarak Tc iki 
iç;in fiye.tle.r 140 kuruştt.n 115 ku· ) üz kuruşa çtkarttıkları pirinç fi. 
ruan düşm~tıir. Diğer taraftan yatla.rmnı kendiliğinden 100 Juı • 
hilkfimetc borcunu öd•.memi§ bu • nı~ kadsr düşmemesini temin 
ıunn.n diğer mıntaknl:ırda da bu nuıksadi1e hemen mevt:ubahs phlii 
na benzor k:ı'rarlaz alıuarnk borç larn. yildırmı tc:lgrat'la.rile mflraea· 
3denmeden pirinç mııhsulttnt\n h:ı.· at ~erek mallan ka.patt.ıkJan an· 
rice gönderilmesinin önlln'! g!Çİ • J l~ılımştır. 
leceği haber verilmekterlir. • (l&D't81 .. • ı 9ılddtı'ı 



.ti A B E R - Akıam Poataır 

/Jige-p ihraç ' B\lR'IMtlh~erie!er:Cıe~I 
baskını pilô.nı ~!~!!y.,!!~!!!ı Kocasl ve kaynaiıası aley! inde 

c 

Londrada nasll.ı ,,.~~~~~:::pfı[c'1E~.~:·:~ğ'. şehadet eden bir ge in 
UlllJI naka a edı·ıı·yor Sinde. <,:ikan thtilaf yilztinden yan 

kalmış olan Mısır~arşısının gıdtı ''B • •b• k d ı ı k k' ·. 
Kana .anın neşrettijji reı 1 rapor, LOD· 
dra a mflblm münakaşalara sebep oldu 

ve i raç pilinı şi deUe tenkit edildi 

~~~i i~'tn~~::u7e~h~:; !~:1rv;ch~a: en sanın gı 1 a ın ar a onuşmam ı, 
~~~ e~~:ı1:~;~ık.takarrür sen rnezarhkiarda gezinen bir kadınsın!,, 

Belediye, Mısırçal'fjısrnda bir ke . v 
cif yaptırmış ve bu keşif çal'lltnın AKA bo~anma i,Jerlne ba· - Her iki tarnf da ka~ılıklı bir 

kıın asliye hukuk mahke- lıirlerine halmret ettiler. İbth aı· me\•cut projelere uygun şekli ala• 
bilmesi için daha 302.000 liralık m~lerinin koridorları önünde ce. ktulın ew.eli bu~lndı, genci oııa 

KANADA.ı.~IN Dıyup fürat ha . 
rekiitı hnklmıdıı. neşret ti • 

gi rapor uzcrine İngiliz gnzeteleri 
uin askeıi mulınrrirl.~l'i hnttiı iyıı. 
aı bn~m:ılm1cc~Jer hnrekcte seldj • 
ler 'e 'n.zi~·eti toplu bir ~ckil<le 
gö teren bu rapora dayanarak 
tc-inlddler l nı1dırdılnr, 

.\skeri muharrirle~, ıılimın tnt. 
bikınclalli Nl saluıt nc/.i\\l~·ı, lınr.e. 

l.ütın liç n~ rı kumııncln nltmd:. ya 
ııı.imasınd:ı buhıyorlnr. Unnlar, bu 
1ıarp u nlUnün, bug\inkiı hnrp tele 
niği ktıl'§ı"mdn köhnemi~, hnrekt'ı 
tı altıı.mete uğratan en geri bir ns
kcri kaide bulundu{:,"lınu söylüyor. 
lıır, De'llz, ha.\ a ,.e kara kıı\'\'etlo -
rfr in ı.c::di başlarına hareket et -
l;I<ltrinc, lmrnandnlnn bir elde 
toplanmadığına göre, yapılnn ~ • 
rac h;ı:;!mırnın en bliyük habı!i:ı 

hudur. 
Müteh:ıso;ıs1nr, pliınııı umumi 

lıntlnn üz,.rinc1e de llıırmuı;lar, 

hir lnıınu pllnın iyi tanzim edil • 
nıe<liğini, icldin ederken, ötokller 
ıııuvnfık bulmtı~ •ardır. niz b11rudıı. 
bu münaka~-ıla.rdan clcğil, bu miı. 
ıınkaş:ı.lar netiecsirHle tn,·nııııh 
<;den Di)·eıı t'hrnç hnrekfıtmın han
~i cs:ı~lnr clnhiliııtle ynpıhlığrn 
dn.n oohsecleceğiz, Bu uretlc, o • 
"uyueu)amnızı nu )ara . ynrcl ırn 
nıaksadife :ıtıla.n bu me~lıur "ikin . 
c1 ~phc" hnklnndı:ı t~ıwir etmiJ o· 
laoağn:, ..... 

lannn pel< mUhim bir teşehbU:ıU a. Hr insaat ma.srafma ihtiyaç oldu· reyan dmiş, kar::-ılık vereli, Sonunda da ~u er • 
knınete uğratmıyn l.fHj gelmişti. ğunu göstermiştir. Bu inşaat he • Şimdi de cüımüme~hut sulh ce. kdk ile -gelini göstererek- bu 

"' * • men kflmiJcn denilecek kadar çar 7a m!lhkeme9inrte durnsm11oıı gö - hanım dn işe karıştılar. Küfürler 
Standnrd gazetesinin ukeri mu umın dahili 'kısmındadır. Çarşnım ·rülUyardu. ederek clövilştiiler. 

Jıabiri bu hususta fi'krİni ~yle an. <İI§I kapılar ve mUcavit kısımları Uzun boylu, tombul Ü"uthı, sa. - Ne diyorlcırdı, birbirlel'i'ne? 
lntıyor: mUstesna olm11.k üzere tamıımlnn • .rı saçlı, giiz.elce bir kadın oltm - S:ı.miye hanım, Muallfıyn 

"Hücumda kullanılan kuwet, mlf;, kubb:>ler ve dam yenilenmiş- :\!ahide kocası Fikretten boşan. "&eni Dursa mUddcinmumi i an_ 
nuıh<lut bir akın için ~ok, durdn.. . malı: iizereydi. G~~en gtin muha. 1 yor" diyordu. Muıı.Ilil da Snll)i!·cye 

• k tır. 
ki Alman müdafan tertılıatını yo ~ Beledi.ve l'lehrin bUyUk gıda. hali kemeleri görUhnt>k üzere yanınıln. l "ben ·eninle lmnuşmnm. Sen mc-
lnmak için ise azdı, Hücumun, an· olncak l\fuırçaı'§ISI't\In iki ay zar- urkatfac;ı Mualla olduğu hnlde hu· uırhJdarcl:ı gezinen bir knclmsm!" 
C'ak "iaman fı.nıili"ne, dar ba'kım. fındn ıkmalini istemektedir. Bu J·ulc malıl<tmeleri bina ma gitmb, ı (liye bağırıyordu. PolMer, mUba • 
ıl:m Jır.zırbndığı anll\,ıll)Or. llu vaziyete göre Çnrfilntn ktiııat resmi Ealon kapı mda cluru5m:ı smı,.ını 1 t.oirler li0511ı;tu. Kendlleri'ni ayırdı. 
gibi baslunlar, u~-nnıl: bulunun Cilmhu..""iyet bayramında yapılamt be."11.~meğe hn,ı:u:ııı;tı. n:rru: son • Bu sımcla ı•uadm ne ynptıb'lnl gfı. 
-ki Kanıı(l:mm raponi dn. Alman yıca.ltur. / • ra da kocası Fu:ıt, an~i Samiye rcmeclim. 
larm bu uyanıkhğtııı tasrih eıl~ A ile birlikte görllnmüş, iki' tarar ay. Uakinı bu mlibayenet Uı.crine 
lor- bir dü$mana karşı 'en nıües- Tarlbl B&bl il rr ı;rupbr halinde kn~hkh yer al. Mahideyi tekrar çnğırdı \ 'e ikisini 
birdir ve,. baskının temin ~eceği bl t mi mışlardı.. yüzleştirerek: 
fny<lıılnrı tahucnk giderir. TeC'ril· DaSI a I' t,tc bu ~ınıdn. Pikretin annesi - Ac.'lbn hnnırinlz <loi:ru siiy_ 
l\e gösteriyor ld, en muv~fakryet. edlllyor, Snmiyc, gd!nfn!n ynnııırfaki Munl . lliyor! 
lj bnskmlar, yeni sevlo.ılt'eyş ve lanın karşısına dikilmJş, sııçlartnı Mualla: 
tabiye usulleri dnhitincle ynıııl:ın. letanbul vilayet binası olan ta· knvrayarnk: - Ben doğnı snrnıyorum. F.a-
lardrr." Tihl Ba:br8.l.i ıb!.nasuun gerek dıu, - ~linihıi bıı~tan sııl<aran sen· l•at İsnmıı d <liği gil>i' de olahilir? 

Muhabir, bundan sonra, Japon· serekae !~ kısımlarmm esaslı ta • tıin. Oğhımdıın ayartryol"Sun! Çilnkli f .. :ı Jmenmın nziz nrkadn51. 
lann, Si'n~npunla, Ran~unıla nn· nıirine lba'jlannu:;;tır. Binanın sıva Diye bağırmft~n, tepinmeğe, bir ılır. Jfattü. adliyeye onunla bcra • 
&ti e\"\'cla tnyy:ırc meydanlarını olan harici kısmz klmilcn ikazın . taraft:ın f1a ManlJanrn sac;larını be-r gelmi5ti, 
~aptetti'k.lerini, ondan sonra tla mıştll'. Bunun y.e'rine serpme ya. • lwpanrcaaına ç~'İştinne~e ba,ıa • İsıı. ise Fun<lr trı.n.mınclığını, ilk 
Hmnnlan eli.erine ~edrdiklerinl pılacak, pencereler bugünUn mi· nnsb. defa orada gördüğ\lnll öyledi. 
anlatıyor. ınnı:i tekniffeine uydurulacnktır. Tnhii, gelin de !Uuıı.Uinm taraf. Neticede mtıhkeme, Fuatlın be . 

Muhabiritt hu mi-;allerden ne Eabı~i çevreliyen eski ve yUk • tnrı olanilc keııcllslne mnl•a~le _ rnt:tinc, Samiycnfn lUunffiyn ''seni 
kastettiği meydnncla: Pnrasütı:ü. Eek pamınkhklnr k!milen kaldınl. 'le gecikmemiş, Mahidenin kocnc;ı nursa miiıldeiumumisj nrıyor'' <li -
ler. Girid<le Almanlar, Pasifit•tc ınıştır. Vli!Ctyc:t konağının ~nU sU• ela annesfni'n yıınmcla yer alarak ye ha'lmret ettiği sabit olduğun • 
Jaımnlar, para.,.Utçiileri \'e ha,·a zel !bir meydan halinde olncnk, l«ıridor bir apda kannakarro;ıık oı· dnn S gün hapsine, ancal\ Muallft. 
nnkllyatı ile mm-affnk olmuşıı.rllı. muntazam taJlhlar bulunacnltttr. mu~to. nın ela kendisine mukalıelc ctmeııi 
fn~ilizler de, pnraı1UtçUl.erle, pl& • Bu Stıl'etlc ııilyetin manzn;rası ta· Netfoede Mualll Sa.nıiye ile Fu· dolayı ile bunun d::ı. j-.kntına --dii 
nörlerle. Almnnlanıı ilk mil<1arnn mamen de~ecclrt.ir. attan, nn:ı oğul da MuallAdan ~ürülmesine- lmrnr \'erdi. 
hntlannın geıisindel~ bl•;yare mey Vila:yetin yanrndaki defterdarlık kan:ııhklı birer dav:ı aı:m1ı:lan1ı, Ge Her iki tnrar ela. kar:ırılıın mem 
<lanlannı yalıut i-.tir.at noktalarr bina.smm ıevvelee geri bırakılan lin ise \'a!mnın l'nhıdi gösterllıni ııun olmuştu. Zira 1\luaııa S ~in 

Pl!uıa ~bre, Diyep, denir.in en nı ele geÇirmeliydi, ık"l"!k i'stiyor. arka kısmı da tamir olunmakta • ti. hnpis sö:ılinü islttikten onro "is. 
11.7. nkmtdı bir deniz kenan olma • * * ., J dtr. Dış kısmı da. serpme yapıla _ Şimdi mahkeme<J.e her i'kl taraf kat" kelime inin her halde mll."ln.-
ı.-ındnıı dolnyı, ihraç ımwki'i olnrnk •1 h cn-ktrr. • da kab:ıhnti b~rbirleriuni ib:erine !llnı :ınlnmnmışb 'ki, füsan'la bek· 

Di~r askeri münekkı< ler are- Defterd.,~Irgw•- n .. k., k'"'mınrlak' nt 1 d ,... h hl 1 1 intihap ed:lmi sonnı, bu me\'kiin ""' ... ..... .. '"' ı t;\'Orınr ı . .ı::oı ayet sır:.. 5:ı t ere liyen ~elin l\lnfıideye lıoştu, Sanı. •mt beraberliği olmn<lıl'.,rına, bu Ba~...n·alet ,,..,.,·1v bı"nn"' da t""':r rr ldl ,. M h"" ıı: 1.1 • tnmliz :ul:ıl:ınna ynltınhğı <lolnyı. 1 - c"' ·-.... ._. ...... ..,e e n ıue Slll'trı"Yı, yeyi ışnretleycr~: 
c· ~'liz<lcn de, Alman havn kn"et e. ve . t"•""ı'l 0 1,, .. -..ktnd- ur.k' k l" · hl t '· sile f:ıtk bir hl\\ a km \"etinin Jıj _ .. u ......... _ .. ·' ım Cft(. ı!lıne r tarn. ta ıno. - Oh ol•mn, liç p;lln hapl!I yııt _ 

rlnin, thrnç z..'lmanmda, flilqman ~ • • · ·1 ka d'1' l mn,·esi nllın<ln. buluntlıınılabilece· L"•tık te t b d cası ı e ynann.sının lJ,,,~r yanı~ ın dn aldı hnsına ı;tdsin !. tliye " mihln.fl\nsını tıımamiyle imha ede. .... vzıa ı ayram an 1 -'-d 
;.; d ilc;iinil(müs, Plilnr ttrtin r.ılen· 1 k < a a...... a~• ve aynı :r.ıunnncta ak. sü,Ylendi • 
.,. •· mediğine i arct edirorlar. Hallın· sonra yapı acc. 1 lcre ~öre, Alman nwı tay) :ıreleri nı ınsmm bulun(hı~nu lı.ıaret ecle· Bundan "onra her İki taraf da 
lhror. hnrelıl'ttmd:uı anC'n~• Uı; ~ey • ki böyle h7r bııslundıt, ilk tıetnin Otomo'bil 13.&tit?i fevz:ia~;ı hazır. re[;: nsn i'stik:ımetlere <loğru liiriiye-

r.:Jl'cn f;e~· bu olaooltl!. Iıkları ..... -aınlanmıatır. Bu husu"- t t _, • h"tJ''-'- ' 1 ı rck sıı.at sonra, Alman tn.nt.:lnrı d:ı ....... " ,,. - e~ "enıı ~a ı ""'en ''a7.gc- rek nz:ıl• n5t• ::ır. 
BUtiln bu anlattıltlarımPT. ı;:il!\ • tn Tıcarct Ofisi. icap eden bUtiln çch·r...,· ı bu ·" ·ı • ı · · dokU'l sant sonra harp snhac;ııın 1 ı.,,ın z.. 1117.ı! vuı .nııs ıır Fu.Jmt kl\n koc!lJ'lm lurkaç glin 

~ ctisebileceklenlir. tcrbor ı,i, m\ittcfikerln altı nv tedbirleri almıştır. Bu partide lıaktırl dedı. sonra. hukuk mahl•emcsiıırlrhi rln· 
İn~llı.ler. Uç QeYrek aattc, ih. uAm :ıml< hnzırJndıl<hın -~<enı1: 'lOO de:ı fnzla. lastik dağıtılncakur. Mnhid.c: 'nları c;öri\lliı"«~n, '1ir fırt:rn::ının 

ntt salı:ı ı tızerindc, ta ~arc tefe\' tnbfrlerincc tecriibr. tatbikııtı- Tevziat b!ı.yr:ımerte'i ynp•lgcaktır. - Ha)'1r, elem, ~nıtftt{ ecteC'c. t'e.hl\ l·o•>nıMı muhtt" mcldir. 
'ıılmnu \'C tankça dn dokuz '3Rt - ikince ruııılı~ tec;cbbllsii, hıı"1inMI ı·:::;;:[j;::; ; : ... ğim ,._, tcoclmla knynannmın ar. 

~<~~:ı~c!~!~~ b~s~~~~~\d~e~~~ ~~;~~:~~<k~~~~::;~::~n2~!~7, . ~-~ç~~ =~~~~~~~:] ~~:d~~;ak ~:tı~ln~~!~a~~~n~!~i:~~:ıi~ 
\cıxle, rnluıt rnh:ıt bir köprü ba51 1\nynannm luallilnın ıq\rJnrrnı 

i~in ıl~h <:ctli bir hez'metle 11.,tiee. ~ Bu sene aaker1 tıbbiyenin askeri 'ak ı d nı t ft d ı.umcı'ıdnnnı hesnı> etm~'şlt'r, Al • " a a ı. r ara l\n a, aman "3mli tnc:ilizler~. li telil• hınn tablb, cezacı ve kimya mJhendlsi kt. ~11 h - ı kt·r·· ınan tıuıldan yetic;tlği zaman, mü . •· a. a nn, :ıg17.a n ınnıaz ne · ı ur • 
V.<.'m!"i r1c kc.vbettirllı". aımllırına alınacak talebenin tmtı. ı r ı Uf'\ ı :ı:. ı - b 

NlHAT ŞAZl 

Temyizin üç tevb~cH 
içtihat ar arı 

ılnf:uı tertibatı ikmal e<lilmlş bu - c • ne t ı r er yab"l ınnııgn n~. 
Iıınarnlc, Almnnlar ela tayyarele • M. Rftsiın ()ZGF.X hnnlnn ayın yirmisinde yapılncnktır, Jnclr. lfocam da btnız ~nra J,encli. Ankara.dan OOJclirildiğine gpre, 

:f. Paşabahçe şişe ve c:ım fabrika. "n • t"..:>.1 ..-1· B k d Tımv·· M J k a· tevhid' ·ç rin hombalan, h:ırp ~ilerinin ı c l?i ııu c .... ı. en ar il aıımu .,J.. n ı c.me ı ı ı . 
sında müteh..,suılar yanında "en,.lc_ • ·urw.-1.,/hı f _,nt b ı • · 1'ıt 1" h"t umum·ı h -.· t ' u··,. kar a r rr.ermil~rj nltuıcla ba'slnrını ta":ı · ...... ., " - " • ..,. 11 

..... ı." u anıa<ınn ;mr: " ·~ c., c ı ~ ' 
tıılncakl:ırdı. Sinemada tccaviiz.iın sonu rln yetiştirilmesine knrar verllmj;itlr. larrnı anıç &\'Uç döktüler, yana'k· \'ernrl tir, Bldncisi takibi ~ikftyete 

Gel gelelim, c'·d~ki hes:ıJJ ~rsı Bu gençler yabancı lisan da bilen kim- lannı !jalnarladılnr. bcğh davalarda. berael' e net~ce • 
·u uynıa<l.ı; r;ünkii ıtnbıı;ılıyor ld, E vvelki gece. yanında bir de yn mühendisleri araaındaıı t:eçUecek. - Ya l\fuftll&, bu rrads ne lendiği takttird.e mn.<>raf ve l.arç • 

t kadın old:.ığıı halde bi'l"flz sarhoş tir. yıtptı? larrn davııc.ı mnhiyetındeki mU~tc-
n ~il?ı:hr, AlJl!nn mlidafaa terli • 1 · zi S. . :t- Romanynya ısmnr!nna.n ·!00 ban. }{' • k"d 1-ııtıncl:ın bihaber olarak, k:ıraln _ ır vn Yette umcr sıncmasnıa - ıç cc\ııp venne<lj, lnızu t:ı. ·ı en alınmasına, ikincisi resmi 

IH'\ bir .. ~kilde hareket etmişler. g iden Seyfettin adında birisi. bal• dnjdnn 200 tanen! dlin yola. çıkarıl • bit!) su5lu. Sonund<L ela polislere ınaka.mlara ' crilt-n istidalaroıı. ;a. 
:t- ~ • kon b:Jeti u.lm~ olmasına rağmen mı§lır. Bunlar geldikten sonra 50-60 ;:ikayct etti. zıh hakareti taznm.mun çden söz-

1\iks verele oturm'.l.k istemi"'tİr. Bu nrnbrı. daha setere konula l"!lecekt.lr. }'" " 0 11 ,·anlı o sı-da"' lerı· · Rlen"" te 'l1tl'"'t un uı·lnn 

Vagon ticareti ... 
B ALil\:E~tR \'e eh·annd:ın 

gelen b.ir yolcu oralıırda 
l(iıyluuUn clincle bol fa u1yn olclu. 
~unu, hele km un \"C l<arpnz yı{.rın. 
lnrınııı lmrgnJnra yemlik ,-azife<;I 
gördüğiinli anlatıyor. Ge.rek tlicca· 
rın \ 'e gerek mlistahsilin malhm· 
nı se,kctm.~k iizere \11c;on buluna. 
mıyormnr:. 

Her halde memleketteki mlihim 
mc clelerden birlni'ıı de nakl.iya.t 
bi oliluğunn ~iiphe yo'k. Jler taraf. 
tn !;'ılmn cins rln gıcln mıı.ddeler.i· 
ni İli dağıtmak dnrJığın tnresi gi· 
bi görilnilyor; <lnğıtmak ise tn L 

ına \'a ıtalannuı liizumo l•aılnr boi 
olma ile nıümliUnclUr. IJuA'iin ruern 
le.ketin bUtUn fnsulya ihti'yacı ile 
lıUtiln fasulyn istih ali, büttln 1111. 

tntes ihtiyncr ile patates i tihsali 
linr<:ılnştırılsa anı.cln beliti bUyUk 
fnrk yoktur; ft\sUll•ıı.nın (7(t 80) 
ı~ntatci!İn (45·50) kurusa yliksel
mc..<\.iııi icap ettiren ehepler bulun. 
ınaz, 

Kam yollanmız ''e rnotörlü na. 
idi \'asıtalnnmıı.: pek aı.dır: sana. 
l ide ileri memlcltetlerle mukay~c 
kabul etmez. Pııkat demlryollan. 
mız yinni sene en•eline göre çok 
nrtmıştlr: kifi olmamakla beraber 
normal zamanlarda memleket ihti" 
ynclarmı knr~ılaynbilir. Jlarbe he. 
men hemen hazır \'tlziyette hulu· 
ııuyonrz :ıma harp iç\nde değiliz: 
normnı zaman :ıyılır; buna l'ftğ. 
ıneıı tlicC'nnn 'ngon bulması ~ç
tür: bu güçHi~Un doğurduğu dar. 
lı'k hrmen hemen blltün memleke
te tesir e<liyor. Buglln Devlet De. 
nıiryollnn, mü takil bir umum n1ii· 
dilr]ük p•yn JUünnkalat Vekaleti • 
ne bn~Jı lıir re mi claire j:İbi' ı;a.lıs. 
mamak, inse i.Jerile me~gut ,.O:<i'ı . 
lcUc sıkı sıkıya isbfrliği yapnınk 
irnp eder; böyle bir 1 birli~i mü· 
lıim ö'r;liclc j~·i netk:ler ''erir, 

GaÇrn bllyi\k harpteki \'agon 
ılnrlıt'l dillere aesta,n olmu~tu. 
"Vngon ticnreti'' tabiri ele o ~n. 
moımı yn<ligilndır; bu suretle hiç 
hir ticaret enerjisi sarfetmeksiziıı 
on lılnlerlc lira kazananlar pt'k 
çoktu. O zaman İzmi'r i ta yoııla • 
rm<'lan birinde tll1ı§&n memurlar_ · 
Cl:m lJlri a ı attı : 

- Bir ~in bir hoes ~eldi; hnt 
komiserini nrndı. Ne ynpacağını 
r.orclum, Harbiye Na:ı1n F.nveı- ı•a

"ndnn t :n"'llyesl '·nnnıs: onn \"er~. 
ccl>mh. l\artı gördiim: her tilrlii 
Jrnln~·lıi:.,n glisterilmeslni f'mreı'li' • 
~ orılu .Va2;on İ<ilccli; 1ira tiiccar_ 
Jnr mcmlel•etln focrilcrinıle bot n· 
lan r,ıd:ı. madd~lcrini elıre ı;eti. 
riyorlardı; gctirılikleri takdi'rılc 
~ok knz:uuyorlnr<lı. Jlocnya bir \'a• 
~on vcl'flilr r; lı"'mcn orn<'ıkta il<i 
hin limy:ı. snttı. Iliiyleee her hafta. 
birer \'n~on rniisn:Hlcsi nlıyor; bıı. . 
7.an d:ıha fnzl:ı.ya. sntıyorclu, Bu 
Jını bec; altı ay ür<lli, yUl(ünU tuttu 
Ye ~ittl 

l!a'l<ikntte bıı p:ırnlar 7.a\'allı tıa1· 
ı·ın lolunnc;ı nl!zmı1nn alınarak \'e. 

rilnG olu ordu. 

KADIRCAN KAFLI 

ln;;ilizler. ihrnç harıekiitını, bn!ö- :ı - .... "'- ne •. n ... · n ı .• e ı lU s 
;. tizden Ein"ma mlidlırii Cemı· ı ile :f. Bugün saat on yedide Eınlnönü ı•-n "'i" B "11 k·•rkudıın•'·a • hasıl oldu<7•ı tnl•d'rcl • sur t ,._•, ·ı l,nı eklinde yapma;, iyi dü~iiı·· • " ~ - -c ... • t! " " - "' • 

1 e " "'1"" 1 
b Pirinr 

mu le-r, nnın mu\'aUal<ıyetsiı:lif;i l!.ra'arındn mUn.,':a,'::ı çıkmış, Se~· halkevindo hazırlanan bir serglnjn n. cac-ak <leliJt anıdan bıt. · hfıkim, eü-eceğiı1e, UçlineUsU tecil olunan p :r 

-.~ l.mtmnmı ·lnr. Öyle yn.. fcltin, Ce:nile teeavliz etmiştir. çıtı§ töreni yapılacaktır. Bu sergi llalbukf bundan aonrn dinle - cezıı.yı i~tilzam eden sucln sonra- iRtNÇ fabrikatörleri \'alinin 
) ·r l-arr\~~:: giriı.i'llr de mmafta _ Mütecaviz, verildVi cUrmümeı-hut 1nglllz kUltUr heyetince tertlplenml§. nen fsıı nclınclal'i şahit i-.e, vakıı ılan ilt:ı eıdilen mıç bir cina•ı:n ol- rd liğinde yaptf.dıırı bjr 
~.,, et"i~li~" uğr.ınırs:ı, ne yapıl. ınahkf'.mesinde iki ny 'hapse mııh - tır. Burada 1nglliz maarlf binaları Mrn.sında \rnr:~ ...ıru.a,,_, ~·· ınadığı takdirde tc-kerTürün tattık t<ıplnntı<lcı pirincin 120 kuru5a 
ı .1111. lfı.zmulır? Bunu da evvelden kum olmuştur. Cotokra~arjle tanıtılacaktır. Jiyerek: cöilmiyeoeği..'le dairdir. İncbilCQcğini söylemi~lcr, 

ı c~~am~~~ ~ip~u. t~~.--------------~-------------~~-··----~~~---~~---------------~ İn~kd~d~~ ~~ m~~c hu mlihim ohm noktn.nm ltatn1t ge- yoktur. El•silı: olmasınlar fabrika· 
tiril~eme"'i, i in zaferle netice • fakat ynğniur yli%Undm köprii - nziyetinden emin olcluğundnn'' türlerimiz. 
lenereğinin muhako.k addedilmesi ıılin ~·eri.'ni tayin eı\ettı~iklerini, bahsetti'. Jur muharrirlcrinclen hl 

( 
; i."züntlcn, !"a~ here'kltT, 1ftgiliz. !!Öylcdi; Ahnnn~r ncnha Franqa • 1-isiyle de kar111laı;tını; (ÇenfTel gi· 
lere dtlht\ <loğnıo;u Knnadnlılam nm btltiin yoJln.nnı talıribe mi ha. 1.ıj burnu, ufacık siyah bıyıkları ile 
ıtcli tuılnva mal olclu; ihmr. ı,uv. zırJıınıyorlar? Hiila J.'ransnların hiç hoışlnnmaclığnn bir ndnm. Si. 
, etlerinin· yarısı, tnnk)arın hc~i hüyUk ölçUde tiendilerine .mr':t ııema filmlerinde h:ıin rolünU oy • 
, e tayyarelerin de ~·üzden fnzl~c:ı muk:l\'emct. göc;forebiJecelderini nıyan Fra.nsızlarn ~nziyor); a~lı 
ıeda edildi, mi sanıyorlar. galiba D.elpeynı olac:ık, Beni gö -

Bu büyUk hezimetin ebebi, i!e· Bir çocuk gibi mışıl mı ıt uya. rür görmeu. ~lerellc <1unlnrı söyle. 
ıliğimiz gibi, b&'lkınm mu,·affakı • <luktan 'e i:vi bi'r kalıvaltı er ı'uı.aı:>: 1:9 Çe'l'lrea: di: 
:''et-sizliğe uğrn.ma ı ihti'mallni dli . tjkten ~onr:ı' Turda dola~ınap çı'k· . Alekıarider Vert 'I Muzaller Eıen - Harp sont.esrin<le bitecek, 
1 ünnıemekti. Hıılbefı<i, ihraç hnrc. tmı. A<: borsasının ikinci katına . , Fran ız nferi Luv:ır üıerlnde kn. 
Mtı, ba kın şeklinde Yaıııl:ınındr. yerleseıı Albny Tornanın lrnufe • 1 <londiim 'e l\fa~)'onlıı. bernber \'n · ı çok mesut göriinUyorlıır; ldcta rnnı):ıcak. 
Uiyepe mUttefik ku,·,·etleri, a.ba· ran ır.a bıı \"\izden gr.ç knlılım~ !>l~·orl sol•nğındnn ge~ere.1, J.uur ni?şeli in anlar. insan bu tıklım ~a:r;.l<ın hir hnlde muharririn ytı 
hın nlac.'\ kanuılıj;'lnda değil, gU. fııkat arl~daşlıı.r Albayın öylcılik ı köprüsline gittik ltöprti iizerinıieıı tıklım <folu otelleri~ kahveleri gö ~ zHne bakıyorum. llen;mı~ n!)· mı 
l\c gündüz <,:ıktılar: çlWkU bu kuv. lerini banad:ı anlattılar, Alman\nr etrafa bir ~öz gC?:dirllik: 1.m·ar ı-tlnre kendini Raılil;:a]Ler kongre. t:<liror! Böyle buclnlac:ı. özlerin 
\etJeı'i nnldeden ~emiler, dcni?:de Son1i ch·nnndıı.ymı. : Marn \fi "'en 1 cliişman nkımna miini ofocnl< bir si :ı:n.m::.nmda sanıyor. Du mnnzn- t•e lüzumu var? nu sözlerclcn son 
lıir Almıın semi knflle&~ ile lmrşı. nehirJ~rini' t;etmlsler. 15nmpn1wi nehre benzemiyor; derinliği az, \i. ra gtilünç bir 1•fıbus. Bu operet ra. han:ı Pnri<;c derlıal on İngiliz 
!astılar. Bu ylizclcn yirmi dnklltıı. fle mütnclelc çok şiıldetliymiş; dıic; 11erincle ncl:ılnr \'e dibinde ltum yı l "nlıncsinin hiçbir ~kaiği ~·ok, :tı~t . tümeni gönderi!e<'ek olursa P4rl -
kny~ttiler. lh~ Jıarek!i.tı, ortalık mıın .l\fajino<ln.ki or<lulnQ nrl::ırlan I ğınlnrı \ 'nr. Uzaktıın bli;\'Ük ~<i'Jlo;e· \ii Pnrisln ~-ırnn;ız dcli~i J..op hile ~in kurtulması mümkiin ol<luğunu 
nydml:ındığı znmn.n yapıldı. ifa · ı;evirmel< 1:-ıib:ıt nı ite"mpğc, bnş. ııin ıki lrule,in~ balttıl<: oyuncnk bunıya. gelmiş, "Fransayı ben ktır tla nnlnth. 

Bir ucuz.luk clünyaaı 
T ~N'DA bir rtiportnj: "Bu~a 

c.ezaevincle 24 !IRat.,.. De. 
mokrat bir mem]elcet • Bi'r ucuz. 
luk c'fünynı1ı'' h:ışlıklanm ta~ıyan 
bu mzmm serle\•ha.lannr glirenler 
tKıklı ôln.nı.k buraya gidebilmek 
ırın klerinde derin bir nnu du· 
~·nrlnr. 

Böyle bir 7.amanda bir "Ucu7.lu'k 
ılünynsı" nere-;j olursa olsun ter. 
dh etmiyccek Jdm enin bulunabL 
leceğ:'ni 1'.annctmiyorum. 

Bürhan Burc.,k 

Reşadiye cadcleıincl~ki tren 

hattı bu gece a~ı!acak 
ıuıdn.nm raponı: "A iterler, büyük ka bir kelime i'e Ahnsa inme~c "'füılerle dolu iki Jmle, yalmulan tnnı.cnğrrn" ıHye !ôÖyl~nerek doJn • .Jilherı ve arkalıaşlarını otelin 
lıir (l('":tretlc il•ri 9-ltlc'lılnrsa Jn, ~nhşıyonnuııı, .r; '.!>er oh•mohille Pn· tefüike dea-nıire<'ck. ı sıyor, Bu özU ~~k de yanh'j değil, &.ar.iısıncfakj kahvede hulaca'ktık. Sirlteci<le Reşadiye ra.ddeslıt~ 
P.lay, biiyül< ır.ayi:ı.t ,·ereli ''e mın·ak ı 1 e knd:ır ı:ti\fp gelmeyi <lü~l.lnclü Tc.'.<rnr Nasyonal ~oltl\ğınıl:ın Frnn.'>anm hn~ntlft son yıllnrcln. Ora~·a giderken tanıdık bir simn i . inşa edilen yeni tren hattı bu ge· 
ı at bir mUdclet tutunııblldi. Bun. ~,!inli öyledl: ba ba.nn bir delilik clön<llik. Mağnz:ı.lnr ~-esit Çe!'iİt c <ö - l.op ~ibi cleli bir diktatör o! ay<lı le l<a~ıla.cıtım. l\lelm lnr mccli~i • ce işlemeğe nçılacaktrr. Bu sur:t
dnn doln)ı Di~·epin ş:ırk burnu ı:ibj ~önlndU; fnk11t :ırkadıı,mun ~n, P:-rls m:ıllnriyle <lolu. muhn<.'ir her h:ılde i51er bun<lan daha fena. nin ihtiyar knpırısr l\l iis~·ö Jolien. le, her gece en e.z o:ı vagon itha• 
dft~ıın temhlen.enedf. Bn dn ı·e6Mlni kınntıl{ istcmeclim. \'e 11J,ını ı:ittil<ı:e .artıyor. ICahveler, gitrnc:"Ldi. Cıı' atlım İ)i znmnncla bile her ~e- ifıt e~u:nın antrepolara boşal . 
bııı,lroa pl!Jlınıı ~ıktlış mu\•affnkı. kenıliaile beraber !!itmrt' • hnzıt' ol tnnınmı ir,.::nılnr, ~azeteci'~r, clip Polonya el~iliğinıte J,eşnnln ~·i 1ıötiı görUr. hu~iin nğ~ı::ılan ~k lılme.t.-ı temin olunacaktır. 
Y<:tsüliğe utrnttı!' itufnmu MJyle<lim. Bn sl'lhah r,ll • lomatlnrla tlolu. Bu ndnmların karo;ılıı~tnn. I.cşon hallı onlara İli 1 nc:ı seyler dinledim. "Fransız g.enç Tren yol':ırmda i!le 500 kadar 

nıyol'. Ol':111Uyor ki, yirmi rla.ki. ıctc~ e hir.bir r .. v \T.zmadrm. Otele lıeı~ı Pa.risten uzak ol2!!l~ları iı:in ı::örünüyoı:. B:ına "ı:;cııel lmmın~ nı l.'ğinı yol:ettik, ynzı'k o'• 'u rrnn _ vagon ithalfıt eşyası :-'ilklii bir hal 

h 11ilib~t~~.~ba~h~ır-~----------------~--------·~------------------~------------~dettblifti~s~~l~~t~r 
• 
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tiaktD tuık uı 
uuıldr• yer: v.ıuı Matb&&.s 

ABOSE ŞA..KTIAJU 

Ttlrkiye l!:cr.~ tt. 

~~ıa U.IO Kr. t1.()C "'' 
1 •Yl* ~.ati • l~O< • 
l "J... C.GC! • tl.Of 
J &Jldl l.Mı • il.ot • 

~1 .. .)t ~derllee 

1'!na lf ı: ~rı nl'tlıl>e 

Noneçte idamlar 
ce., tanlı 1 ..... , 

lnı on k!Ji bazı ~leme bareftt,le • 
rinde kullantlunı oıl&n patiayıcr mad . 
deler taıım&kla zan altl4a atmmıı 
!ardı. Tebrlğde netlca olarak ıimdl 

l•ütUn balgede l!lltkOnetln avdet etUği 
ltnydedilmek~tr. BunuD1a berabtt 
istiBnal ahval lıdarut ipka edtlmlıtlr. 
f;iimdiye kadar Tnınd.lıa:mıda 'A. le:~ 
idam edllmlftlr. 

Hindistanda 
kargaşahklar 

Bombayda po!is ka
ra kolaaa bomba 

atıldı 

Şar~ c~pbeslnde 
(Baş tarah J inciılel ı 

Loodra. 9 (A.A.) - Almanların 
·:ıı ahn&rada kar" §lddeUI hücumları 
lıjç gc~Dmni§ttr. En §[djctıı muha. 
rebeler, bir fabrika mınl<ııkaaında vu. 
ktıbulmu11tur. 

.Mosko\·adıın ge!cn haberlere göre 
B1ryansk ecphe.9indc Almanlar tkl mu 
blm ycTden ~ıkarılml§lardır. 

Bir kaç düşündürücü söz 
~· Beraber ağlamak kadar iki kalbi birbirine bağ 

l.-1yCln uasııcr olamaz 
·" ,..\sk cok lfey, para her sey yapar. 
ı,': Havatm ne yorucu, ne cckUm2z oldui!unu ö/iime 

yak/asanlar bUirler. 
:-. Kötülı'ik demir üzerine, iyilik yüz iiz.erine yazılan 

vazılnra benzer. 

...... ~·········· ..• -···t 
~Dünden f Yeni Ginede 

Grev yapan iı~ilerle polia 
artuında ~arpıımalar 

old.: 

Ber1ın, 9 (A.A.) - Yarı resmı bir 
kaynaktan blldiriUyor: 

A.ekert mahfıllerin kanaa Une göre 
Stalingrad maharebcslnin §ekli dcğf;,4 
mcmışt.ir. Şehrin m«kcz\nl lşı;-al et. 
mclı: ve Volgaya kadar varmrı.k sure 
tile istihdaf ed!1en askeri hedefler 
!!ldo edilmiırtir. Artık ~hrin geri kıs. 
lan laeımlarmm piyade ve lstihkOm 
kıtaları tarafından tnptedllmeslnc 
!Uzum kalmamı§lır. Bu ycrlcl'in ağır 
\•e en ağır toplo.rla 1ıl1Jp BUprtllmcsl 
Stn.!lngradın geri knl.ın kmmlnrınm 

zaptı için kifayet edecektır. 

· ·· Fikr<:n ômir olam~yan c:sir olur· ikisi orta1J1 1oktur. 

~ Bugünef 
<., ••••••••••••••••• ..,,....,...,... 

Japoaıar adaaıa 
ıom acaaa 

kadar ataıdllar 

ŞanJtaıl, 9 (IJususO - Hindista
nın her iararında kargaşalıklar ar 
nı şiddel1e devanı clınC?kledir. Kı... 
yamın merkezini hilliı Rombııy te~ 
ldJ etmektedir. n()mbııyd:ı rxıll,, pcı
şenbc giinü yine birco'k 11 ,iıııayı~ 

çilerc karşı 1ıarckolc geçmek :ıo

runcla kalnıtşlır. Nünıııyişı:ikr J>o. 
!islerin ii:ı:erinc ıa.,ı:ır almışlardı.-. 

Rir polis karııkolundo hlr boırnbeı 
patlamıştır. Holkın hasmanc <lııru• 

muııdnn dolayı r.:c<'<' polis den:i)rı,. 
!eri lııkvhc cdilmişlir. ~ 

merkezi ~lnn Ahme<lnhndda Sl"l'W 

halindeki işçilerle poli~ 11rJsında 
ı:arpı~alar olmu~, polisin işt"ile•i. 
ışe ı.c\·kclmek yolundaki lcşe-bbü'\. 
Jeri neticesiz kalmıştır. Bcnanle :
yaletinde W'ld milliyetçileri bir 
İngiliz askeri ~drarBiıhınn hücum t"' 

derek askeri lesi sah ıa.hrir> cl.miş. 

lerdir. Oıuz bir kişi tevkif ı·ılılııti'ı'
tir. cE. P.) 

Mersinde şiddetli 
yağmurlar 

Ders saatleri 

Daalmarkada 
daram karışık ı 

Uıınjm:ırkada vaz.lyet kurışık gör -
rUnmelctedlr, Da..ııjmarlta va:veki!i ~a. 
:raftnuan halkı BUkO.nctc davet ıçiu 
ne rcallcn ooyauat Uzcı!ne Danlmar .• 
kn ı;azı:telerı, Danlnınrka milletinin 
sakin durması \ c bcrbang-ı bir karııık 
lık husule getirecek nUrr.ayj~lerden 

~kınmeııl keyfiyetjnln kati bir zaru. 
ret olduğunu yumaktad •• l.nr. Aksi 
tarzcıa Lareket memlclcctin istikba • 
1•111 tch!jke)ie dO§Ureblljr. 

'Müstakil Belçika ajansmm bildirdi. 
ğ'uıe göre, Brtıkseldc Almanların işgll 
lı altında buluıwn Mııı 1 Vaux sine -
masında, Rusya scfrrınc ı 1t bir film 
gosterlldlğl ıııı odo l.on\b'.1 patıamı~. 

b!r J,ı ıı ı ölmll§ ve bir çoJclan da yara. 
!Rnm .ştır. $C?yircileruı hepal reksist • 
'< r.c naS)'onalist fl:ıınıuılardan iba -
ret bulunu:rordu. Su.;lularm tevkifini 
l '"mjn edecek ınalumııt verenlere b'r 
n ıl~cm frank paıa ml.ikllatı vaado • 
ıunmu4 tur. 

="'"vyork r.ı t:yosuna ı;:ör" A!manlar 
tarafmdan U:ıııımarkayn verılen lll. 
t.IT'atom şu t> nnktayı lht ıva etmckt". 
cllr: 

BUtUn Danimarka gC?n' 0rı ı;•! Ah 

landmlacAktır. BUtUn Dn.ılmar\11 1 1 

tar teklif edilen ''BUyUk Alınnııya. 

çcrçeveej içinde işblrHği yııpacaklar -
dır. Danimarkalılar Alm ı"yavı:. üah":I 

fazla miktarda yiyecek nı:ıcJcltrl 
ı;öndereceklerdlr. Dan! ' .\,.ta rıusya. 
va barp tıtn ecLcı'.l;tır. ıınoımarka, 

:'\.lmanyaya l§ç! göndere •ektir. ?\azı 
pollei ve Geatapo, ba1t l.ı.uı.a. he.reke. 
tinde buluııanl&rı •rrı:Rllr .:ıak iCln DL 
ıı!markah!ada bldlkte çalışmak sa1!1. 
hlyetıne IMrts olacaklardır. 

Ne.,,.ai'k .radyOllllnmı spikeri şunu 

flAve etmiııtlr: · 
Ultımatom içlıı bir mll1.let tayin 

dilip cdllmewği billnmen.l ktedir. ı.~a
~ "t D&nlmarkaıwı hatta aonundıuı 

evvel cevap vermeleri be1elenmekte • 
dlr. 'Oltinıa.tomun reddi · alin.de Al -
m3 ny&nm almak tchdidırJe bulundu_ 
~u tedbirler hak1'uıda b!ı ,ey söylen. 
mcnıl§tlr. Danimarka par'Amcnto en. 
C'Umenl gimdj illUmatoım.ı tetkik et • 
r cl<tedir. 

UARP 01NA1t"ETLERl ME~ULI.E -
ıdNiN OEZALANDIRILMJ\!SI 
HESELEst: · 

Mihver dcvlet)erlnln bıı.rp clnnyet
!erinl tahkike memur bir komisyon 
kurulm&Bl. h&kkmda ctuzvcltln deme. 
cıııe karııltk olarak B.'tliııdc yan 
rcsınJ bjr kaynak ou ccv .. bı ırer!?'ek. 
tılllfr: 

Almanlar taratmda.n böyle bir me. 
sele bahla mevzuu oımıımı~a da bu 
rnuhunn tara!tnki mesuı ıabslyctıe. 
rın gtınün birinde bizzat kendi mil • 
lclleri mesut tuta.bileceklı:ırdlT. Ber _ 
linde jleri eQrUlen mUt:ı!eaya göre, 
Huzveltin Çörçllin, Edeni.11. Stalinin 
, ... diğer yabudi auç ort>klarının bu 
ı nrptı•ki mUcrimiyctlcrlrP d:ılr vesi. 
\atar nccrctme'k suret!lc bu hususta 
'ardımda balonabjllr!er. Gt>ne ayni 

ahCUler, Almanynnm. ~e mUtlefik • 
leı;mn harbi zaferle kaz ırmalan tak 
1ırtnde bu gibi '\'eslkalnr•:ı bu klınae. 
l•n ne gibi bir cezaya t1 rUklfyece -
Siııt gene kendılerlnce o 7.amnn dU:;U. 
rıuıe'blıeoeğini !!eri sUrüycrlar. 

Gene burada mütalea ""ildığjne go. 
tc, ıne.eıa. Stalinln l'jn1andlyalılara 
Ve Çörçllln .Alman §Chlrle"lnln tedhi§e 
Uğrı~ an halkt eline ttsllm edilmel!j 
halinde bunlu tarafından kcnclllcrlnc 
n~ı bjr muamele ya,:ı•lobl'eccğ!ni 
lagavvur etmek mU,kUJ oJmıyneaktır. 

,,.,..:.ı..T.nAL l'"EDIQ lBTu··A ETTi 

.ı\l:nanl11.r tarafından ı.•.rulan Sırp 
bükunıetinln rel.ııl ı;cncu. Ned!ç l!th. 

'ıl scbcb~er yUzUnden istıta ctn1l•tlr. 
f"akal lslffa~ı Almanlar tarafından 

ka.bul edilmemiştir. 

ŞARK <Jl!iPBUJl'mK: 

\"&!.ilngton 8 (A.A.) - General 
Mak Artur ~I ltarar~lhmm teb_ 
liğl: 

Şin.all ıarkl ke41lml: Ordu nakliyat 
ve ia~e aervjıinin inanılro:yacak ka • 
dar bUyUk güçlUklerle kanııaotrfı 

Oven Stanley dağlan bölgealndc dU§. 
'ID&l1 bijzm de tahmin ettiğimiz zibt i&. 
~ meeeJealnln derl>al h&llcdllmesj lmkl 
nı olmadıtını anla.mııııtır.Au meaeleniı\ 

halljnl güçleştiren ııebcblerden biri de 
C:Uşman muvııaala haUarmm durma _ 
dan t.ayyare!e.rlmlz tar&fmdan bomba. 
lanmamdrr. I>Ufm&n lfgo.I ettiği böl • 
gclerden adanm aon ucuna kadar atıl
mıştır. Şimdiye kadar llcmen hiçıbir 
kayba uğramadık. DU§m&nın mUıkUl 
bir durumda .bırakan arui gtlçlllklert 

bizim il6ri hareketlml;r.I eğl?'latbrmr§ Nevyorlt T aymia ga::.ete•i 
tır. 

Şimali garbi kealmi: Kf')if taaUJıetı Y a:ıyor: 
olmuftur. 

Parti 8eael HIEl'I· 
teri Aatepte 

Aıatıep 8 (A.A.) - Dün Urtadan 
a.yrılu o.H.P. genel aekret•rt lırf~m • 
duh Şev.ket Eaendal yanmda blriLcl 
umumi matetU, Abidin o.mftl oldu. 
ğu balete yolda Blreclk, Olln.bulaa Te 
Nislbe utradlkta.n .anra -.t 18.80 
da rhdmi .. gelmlıttr. Gtael aelt:-e. 
uır ~ hududunda nll Ye ba!;'k!!. 
birçok zeva.t tara.fmdan :ıtarpuıımış. 
tır. 

mamar nehrin t-nen hemen k.ıy . 

sına kadar gelmişler, bfrJcac aoitaJlı 
i.şgaJ eden iki Sovyet birliji a.r.ı· 
smda bir çıkıntı tflfk.il elmişlerdir. 
Kızılordıı ı. kerforinden iki gorop, 
<lüşmanın sa~ c~ahını vo ııerisini 
çevirmeğe m~·affak olmuş, yakııı• 
dan yapılan şiddetli bir sa\"8f(an 
sonra mubsrehe meydanı d~şıman 

eesetlerile dolmuşıur. İşçi mahalle -
sinde külliyetlı A1man tank ve pi-o 
'a<ie kuV'ftÜerile yapılan on taar• 
;uz pü*iirtü1miiJtiir. Ruslar, bir 
karşı !11arruzdalOOO Alınan öldürü!
müşlerdir. Bu bölgede son üc güu 
zarfmrla yapılan mubarehclenle Al 
mnnlar ancak birkaç metro toprak 
kazanmışlarrlır. 
Yalnız Rljev mıntakaauıda Alman 

!ar muharebeye yeniden iki tUmen 
sokarak taarruza geçml,ıerdlr. Rijev 
yanmaktadır. 

Dığer taraftan Alman 
malümıı,tı .,ermektedir: 

teblili fU 

ı.-atıasya o;e\'l'CSİnde düşmanın 
larruzlnrı püskiırliilmü~ ve bizim 
l:ıarnızlarııııız ıliişııı.ının şiddelii 
mukavemetine ı :ığnıcn tiah:ı ileri 
gölürülmüşliir. 

Stalingradd:ı da diişııınıı ~irlde! 
li tııııharcbc1cr neticesinde lopr.ık 
hırakmayıı mecbur olmuştur. 

Şehrin şimal-balı~ındn kuşalıl , 
m14 Ye ikiye bölünın ih nlaıı düş· 

man kuv\'ctlcri ye>kcdilmişlir. 
J\uvvelli Alman hanı le~killcri i• 

le Romen savaş uçakları n karşı• 
koyma topları karn orduları muhr 
reht'IC'rine tesirli olarak işlirak rt• 
mişlcrdir. B:ışkn sanş uçak teşkil~ 
feri Aşağı Vo!g:ı ,.e Hıızer denizi ya 
kınl.ırınrla rhişmanın ehemmiyellı 
rnu\·asAl:ı ''e ia~ )'Ollarını .yeniden 
~errli giiniliiıJii homhalamışlardır •• 

1'alnganm balı çcvre~inrle b'~ 
b:ıskın t:ı:ırnızu ~·:ın:ın Alnınn kıla· 
lıırı hir lcperll•kl Sovyel mevziini e · 
le ~ccirmi~ler Vl' hııraya ~rrleşerek 
nıııılarand:ı hııluıınııışl:ırdır. Mr'l"l.il 

Baş uca 
muharebenin 
sovret toprakları 

barlclade yapılaca
tı glD azak değ~ldir 

\'atinıwu, 9 (A.A.), - Nevyork 
'faym\ıı gazete.al yazıyor: 

Stalingr&dm bu harbin en şiddetli,. 

hücumuna muka~met.,ettiğ1 günleri 
nr~ı!; saymıyoruz. Ölüleri sayma~' 
daha. muYalıkt:r. St.&Un, bu llktef".ln 
a.ı;illda yardım aa.aUnln cııJdığını bize 
birdenbire hatırlatmı§lır. Fakat ilk. 
te§l'ln ayı Almanlar içjn c!e gcluıiftir. 
Son •a.tten bazı hareketlere geçme'k 
lçtn zaman Rualardan ve müttefikler
den ziya.de Almanla.r için geçmiştir. 
Tarih, Volp ..ıdlinde Alman ordula... 
rmm (leri hareketjnl durduran 1>u is. 
kelet haline gelen lflhrin inaıu.lma'Z 
mukavemetinden bahsedecektir. Şım. 
di arrık ne obırııa olsun :Ruııtar· muş. 
terek dava.ya hizmet et.mitlerdir. 
Ruıılar, mll.tteflkler ha.zırtlklermr ya. 
parken dll§mant <lu~U§lar ve za. 
yıflatmıııtır. .MUttefilderln Rusla. 
rrd taıııdığ'ı yUkil hafjflctm<-lerl za -
manı gelmiştir. lıllltteflldeiin Pasifik' 
harekAtı ile mefglll olurken Rusla 
yUkUnti de halifictmtş olc1uklan mu _ 
hakkaktır. Çünkü Japonlara taarruz 
eden Amerikalılar bunlann Sovyetlc. 
re ht:eum etmelerfıre mar.i olmakta • 
dırlar. Aynı suretle mUttefikler ort.l 

prkta da Almanları durdurmaktn ve 
onlarm Sovyctlcıi yandan vurmaları 
nm ö:1Une

0 

geçmektedirler. Diğer el • 
betten mUtte!ik tayyare!crl Alnınn. 

!arın harp fabrikalarını bombelnmnk. 
ta ve zayıflat.maktadırlar. MUttefllc. 
!er Sovyetlerc çok mlk 1 cl:"da yiyecek 
"e harp malzemesi gonderjyorlar. B~ 
Jı.ca muharebcıı 1 :t Sovyct topraklarr 
barıcindc yapılacağı gUn •.zak de~il • 
dir. 

Irak kabinesi 
kuruldu 

Ba•vellll Narı Salt 
pllfa barblye 
aazırlıft11n da 
lzerlne al~! 

h:ıreketlerrlr diışmaııın hir çnk ~a • Bağdar, !1 ı 1. t) -'Irak kııbinc-
Yaş fc<,İslcriııi tahrip ellik. si yine füıri Sniı Paşanın rei.,Jil!ö 

l.:ıdoğn J:i.iliinhn cenubunda, rl~ altında kurulmuştur. Nuri S.ı i t tıı .. 3 

mrının ormanlar i~·indeki )mv,·elle harbiye nezareti n·killiğıni ele iıır· 

ri me,·zilcrinden çıkanlrrı :ılılmış rinr almıştır. 
'"r elde edilen yeni menile re ~:ır- J,,ondra, 9 ( A.A) - Xuri Sa il Jl ı 

Rua kiyn&klan Sta'lnc-rııd mubıı · 
rebui hakkında iylmsrr s-arUnU\Clr 
lar. R.8yterı:ı Moskovadakı muhabl
l'f de Ruslann amele mahal!r!erlnde. 
ki menflerlni dUzeltmfY~ .1('v11m 1"t • 
tl'klerbd, 80ft 86 ııaat •tında ban 
~oh~l•rm geri b!lt cılmtiı~"lnr bildir. 
Zllektedlr. 

~, dO,m;ının br.,1 ıaıırruıl:ırı aki'll sııııın ril·~ndc teşel,kiıl crl<'n l<'• 
kalmıştır. ~i lra1' kabinesinde ::: ıhık iklı~n~ 

l>iişnuının ·r.,·a n~hrini geçJlh'K nazırı Abdulil;ih Hahz lıariL·hc •ı· 
teşehbüsleri topçu ate,imiıle akln: bık Kahire o;l'riri Tahsin E1:ısiıcı 1 
hırnktırılmıştır. Bu arad:ı şimal cep daJliliyelC, ~alıık rfalııli~l' nnıın 
he~indeki kesimde So''Jef demir Salih malİ\r~c. H:ırı '.:\Juhsın ıktı-
,.olJ:ırının rhemmhetli kısımlarına ı;adıı. Ahmeı'Muhl.ır Bahan ıçlımai 
ha,·a taarruzlıırı hedertcrc atılın işler nt-1arclinr ~cl•rıhni~ll'r )jr. 
hombalarla tesirli olarak df'"Mlll .X Diler nazırlar , )crJerlnde lı;almı~. 

DON OE<.1ER1 RVS TEBLH'lJ 

Mo&kova, 9 (Radyo) - Diln gece 
yarısı neıırOOUen reaml R••.11 tcblı.ğl: 

s Ukte§rin gUrıü lntaatımız. Stahn. 
grad ve Kozdok mmtaıu!annda dU§. 
manıa çarpl§tılar. CepheıMn diğer ke. 
ajmlerinde ehemmiyete dı."ğ'cr bir de. 
t1fikJ1k olmaml§ttr. 

Harp gemileri~. Baltık denizındc 
12 bin ton har.mlnde ild Alman nak • 
liye gemi&nj batırdılar. 

Tebll~ yap'l\Ml il&.vedl' de ~yle 
denili)'QI'.: 
Stailntınd mmtaokannda fiddetl! 
muha~ o&'IDQftlar. Dloman 50 
ta.ııkr:ıı-~ 'DH!YJlİlerlmble oid • 

Ue"hOcum • .ettı. 
BllıhMsa bh' fabrika tattkame • 

tinde muamııid&De mubareb<-..ler vuk:ı 
buldu. Kıtuıtımız. bUyük :ııayial ver. 
ciiftrek du,nı.anı püekUrtdller. DU§ _ 
.. n lblr nollt~mm iki. eokatmr lega1 
etti. 

KJta&tlDUZ dUIF'8>'JI 16 tankmı 
hasara uğrattı ve yaltt.J. 4 tabur pi. 
yadcahıf imha. etti, 

Staliııgraduı ııtmal beh-ıta kıta 
a tnnız .at69 muharebeei ,..,.r. Kiı. 
çük dÜ§man gruplanrun htbatnlarmı 
pOsktırttmer bir börok ıJOflllan plya 
de kuvvet;tı:ıı imha ettiler 

Mo:ı:dok mmta.lnuımda ıuıkerlerlmiz 

dtişmanm hpcamla.-mt pll.ııkUrltuler. 
Bir mestwn yer için y&pllaıı muhare. 
bede takriben Utl d8flDMI bölUfünU 
yok et.tiler. 

Slna.-ino mıntakwmda dUııman 

t1l1lklardan yardım gÖl!en bir alay • 
dan fazla kuvvetle bir günde s· defa 
mevzileri.mire saldırdı. HUcumlan 
püskürttük. 9 tankı tahrip ve takrl • 
ben 600 düıımanı yok ettik . 

Yeni kararıa laemt 
(Baş ıu.tı 1 incide) 

11 da ibankava. terhin ederim. Mu
kabilı.ndc vi~e aynı nisbet dahı:in 

• 1 

Sokaklan ve bir kuım cıJ/er ı 
sular baatr 1 

70 milyon ıa slnetı 
sema11 kapladı 
Mersınden lı:ı.ber vcr.ldiğıue 

göre, orada müthiş bir :fırtına ile , 
kan~rk sil?"'!di yağmurlar yağını~· 
tır. Cadd~lcr adka.ldar, birer ılerc 
manzar:ımnı a~ deryn haline 
gel-en Kürek meycİıınmcla var,Jier 
) \izmcğe başlıyı:ıra:k sularm cere· 
y3nrna ka~ıhnı§ta-. 

B;ı arada şimdiye kadar rast _ 
ianmsdık diğc'?" bir mc.nz:ıra da 
ruhlara korku Veil"en illiri bir kıı • 
r:ın hğrn §e'brıin ilzerine inmesi ol• 
muştuı·. YUzLercc evi ve birçok 
dtı~nr su basmıştı. Doru ile kıı
~k ~ağan yağmurlar pek çok e. 
vin ~nccrc cam.lanru kırmı~tır. 
Uzun müddet yaya. s~yrü.scfer y.ı• 
pıJams:ınşbr. Efrenk ırmağı ta~ • 
mıı,ı, Mersinin d13 kısımlanndan 
baı.ı yerlerde, Mersin - Tarsus n 
ra.sın<ıa bir kı.srın tarlslan ıu 'bas
mıştır. 

Su tiuekl~ri adını alan zararsı~ 
hayvanctkkı.r Mersinin U.Stilnh a· 
deta twir bulut tf\baka&!e ört.mil!}. 
tür. İl:lfönce c.c-kirğe akını korku. -
6ı..nu ve.ren ve miktarlan yetmış 
mil'yon kadar tahmin ~Men su ~i· 
ne'lkleri bural~!'tl nisbeten daha sı· 
cak olan Suriye t.vafl:ınna bi~t 
etmektedirler. :Maddi hasar bıl. 
hnS9a pe.muklar üzerinde olmu§ -
tur .. .\ynı şlddetk Adana h&vıtli • 
sine d~ y'llı;an yatmllrJaraı Sey • 
t:an böl~:11<1e pamuk ta.rla.lann_ 
aa zararlar yaptığı muhakka~tır. 

----o----
Plrlnç meaeıesı 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bu m:lsal çeltik ve pirinç fi~a!. 
!arının ~ fimıaJar tnrafından 
i.stın.saİ m:ntaknlanndn bile yük• 
scltildiğiııe :ı.çık b•r delil olarak 
alııunaJ<tadrr. 

DÜN' ViJ,AY.ETTI~ YAPILAN' 
TOJ'J,A:STI 

Yaz saatinin kı§m ôa tatbiki 
kararına göre teabit edildi 

ı\ııl.wa, S < .\. ı.ı - Ma:ı rır \'c. 
kılliHiı11.kn ıclılis cdilmış tir: 

Ynı: snıılinin tallıil,rnc dc,·ıı.m I!" 

dılmcsi l..ırarlaş:ırılmı hulunduJ;lıı 
cıhellc 1 sonıc:rın IOl::! tnrib.iaden 
İlıbaren okıı!lnrd.ı vakii cekelleri 
:ışağıdaki P.~J o;ktr ı ,;orc lertiplcn• 
miştır: 

J - tıkokulları11 Jcrı.lere haşlJ• 
nııs ,.JJl!c . ı, ilkOkullar lolimatnannr 
Slllln JS inri m1ıddesinc gore fesbj:f 
,.e , ı !i lel mıık,ımının t:ısdfkl ılıe 

taHı. :. olunur. ) nrım sun oğı-otbı 
)apan ılkokullar da bu <'S"shra t;ö. 
re davrnnırl:ır. 

nu okullardan çiflc uc;rctım )'9-

pnnlnrda sabahki de' relerde dus. 
ler 8,45 le başlu~ ıp 12,10 dıı bitecek 
\'C öğic<l<"n sonı akı devrede (le 
12,25 de hnşlayııı 15 de sorı:ı 
erccektl-r. 

2 - 1.-ısclcrdc ortnokull~~ 
retimc sıınt !l rl:ı lıa~lanacat ve 
15,45 te son vcrıkcl"klir. nu oku~ 
!ardan ı:iflc öğı t'linı ) ap.:ınlard:l 
13,10 da ba~Jıwıp 1 i .4 il tn soıın e
reooktir. 

3 - hıanhuldaki im. cnstitulc.. 
rinde öğretim 9 da haşJılarıık 16,iJU 
de bilcccl.. fsıanbu1 dı~ınd.ıki kız 
enstitiılcrindc ise 8,45 le bıışlalın 
l 6,50 de sonn crt'crklir. 

4 - Lrkek ıcknil. •ığrclım okul· 
lnrında derslere s.ao dJ 1ı~lnııarul, 
17,30 da son vcrilecd\lir. 

5 _ Ticaret öğı'clım okullarıntl ı 
der,.Jere I> da hıt<lanarnk 16,10 dJ 
aon '-erllecckUr. 

G - Bütün orıa 'c teknik öğn
lim okullarında okul ıdare4eri <lı• 
siplirt veya umumi iş lın)atı b.U.ı
mındnn zorlal ıcı sebepler görür
ler c derslere nihaycl la dakika d:ı. 
ha cıiken \'e~a daha geç lımdıynh 1 . 
lceeklcrdir. 

7 - Yüksek cğrotiııı J.uruml.m 
vai\il ceh·cllerini, bulunduklaıı ~e
rin icaplarına göre, kcndllcri ter 
tipliyeccklerdir. 

de 200 bin lira :ılumt. Bu a\'al'~.ar 

) üzde 60 - 'iO nisbetinde teva)l e . Dün viliı.yette vali ve belediye 1 (Baş taratJ 1 i~clde) 
der. Böylelikl~ ben, '3ıx:ı bin lira· reis.i Dok~or Li:.tfi Kcrd:ı.rm b:ış _ me5i üzerine. Romanya htsr!meti 
lık scrmayeınc mukııb\l, n\e,elı\: J~nnlıihnda pirınç: fiyntlalının in· tarafm~n .Tü!'k makamlanna k~y 
J 200 000 liralık ' f! yapa!:ilece'k dirilrnesı etrafında pirinç tacırle- fıycı b1J~in1:1ılş ve S'J.lanmrzda hır 
lı~le gclir'm. Yani, mali kudretim rinin iı;tir.ıkilc bir toplantı ~apıI· kuza >htımaline mcbnı a~tn-mn • 
sırt' k.redi voliyle :1rt.mış olur. Bun nıtttır. Ta~ir" cr, bu isteği azami lar ynpilm..~1. 

Canallkale vapuru 

dan ba.n~ lcl_rı •• 
11~dj.r? , F~iz. w" gayretJc vcı ine ~ı?tirmek için D:ln alm3n ::,ir ha.'bcrde vapı: • 

Banlın ecmınycS'!nı ış.:etır "c t,;ım cierh:ıl tcşebbUJı>re gt-Çeceklcıinı ıun Kara.denizde Türk mhi~rin. 
di niı;mi o!crak yilzde 8 

5 
.!aiz uı· b:ldimıir:.lniir . ae ika.raya ottirduğu ve içindt'ki1e-rrnk .:Uıkiı.nmı b!.11ur. Bu. dunyanın 

1 i _..... n·· Bövlclikle pirinciı~ perakenı c r:n kamya ~rılara.4< beynelmi• her tarafm'Ja bÔ\" 1. .... ır. ur.yanın " 
clah 'L' d 1ilOSt•ınun ~z.uni 12:5 kuruı:~ satışn IcJ kavait mudhince rc-smt makam nomı!ll ı1artJ:ı.rı ı m e cevaz 

\'elilen a\-a,Jl'I silr mıırşıındi:.ı:clerin ç,ıkaı'IJmast temin cdilcce~i umul · lar tamfmdan ıcnterne Wiktiklcrj 
ltiyı:ihr!oette kctıilmesı. ~ayet ta _ n.aktndn·. cğrcni.lm ştir. G"mid-:'ki milrettc • 
lıı.i<l :r EM.-sen b:ınkal~r, bu suret· Di~~r tarnftan çeltik fabrL.1<a • l:at ve volcula.nn hepsi tamama~-. 

ı örü Ahmet Çaırnkçılı da elinde • 
0 

_ 
le r..vnnsı açarlarken mü5teriylc bulur.an 15 too kadar ririncj 110 
mukavele yaparlar. Eu muikavele· 
lerde bir yııhut üç aya kadar mU!j. kunı!}tan yugiın mcmurhr İ°'ti.h~ak 

' · koo,:ıC'ratifine verecek ve bu pırınç terinin borcun11 tas iye etnıesı 
lıirkaç ciine ka-:lar memuı'lara tev-~c.rt kOf}Ult!l'. zi cd:Jc~e~tir. Gene :;annkçıl',yn 

iki duvar yıkıldı 
iki çocuk ve iki 

amele aı~ı~da kaldı Şimdi, oonkn mUst.:rileıi bu sı... a:ıt Platin v:ıpurile so ton <'cltik 
retle :hedapbrını temhlemcğc ela- p-elm~ktefiir. Bu da ı ırı kuruştan 
'""t edilince netice şu oJnbilir: daha ac-..sı.ğl ~tı'abilec<'ktir Gene DUn oeitr.ır.11z.~e. ~ ~cıgmU1~ı-~ Y:ı borçlu, nakden horcunu ö· aynı fiıınıı.~'t ait iOO ton <'<'ltik 1 • d4ıl dolayı telılıkelı. h~le gelen ikı 
tler. fakat malını banl<a ardiyeein. kentlenında ~k'emekt~ili.. Bu 1 duvar ~·Ilulması hadıaeSJ olmwı 
den ce>!{mez, ardiye kiraSt vererek mal icin viliiseı: \·a.pur ve vaı::on iki amele ile iki. QOCuk, anka.z al . 
~ine cl<'po etmekte devn'll eder, t<min edcce'ttir Eıı fabri.kamn tıncia kalarak a~r suret•~ yara • 
~ aJıu' mali ku<lrctinden fa;::la işe münhnc;:ra.n Vil.i'"C't ermiııclr rntı<: l ıannu;;Jardır, • 
r;;rdigi için banka erJi.yt-sir.de de• rrıısı foknrnir ctm;' ı r y82·,·c !' c ç.:ıcukl,:ır Ilcyodu~.d.:ı.. :A~a.pc:. 
po rttiği .ır.nJla.rmı piyasayc1 çıka • hılun•n:ıkt"ldrr. rn sinde oturan H_u&e}t-'U~ o.,. 
rıp satar ve borcunu ıidcr. Hu ık in· DH!l"r tr .. rafta"I br .. ·m b; .. taftir. Melı~et ite kw Müyesserdir, B ı 
c, c:rlt daha !)Ok muhtcmc:lrlir. Zira Mısı.:dan sekiz r)ıı ton ı-,,..ırır pi - iki kardeş bahç~lcrintlcki duvs~ 
tacirin fazla parası olto:ı dahi, ban ?'ine temin etmi" ve w•kil vns·ta• Uzcrlııde O'-narlarkcn d~var yıkıl 
l-ny:>. bağlamağı kı.>b11: ctm"'öİ ek sını rh lın%1rlarr.yqtır. Yakıp.rl:l hu mıs, her ikisi de taşların altınd. 
Eeriya 1 icaret ahliı.!tın::. uymaz. ririn<: f!,. 1st· nb··ı~ .... l "'ile; h ıl•ınR• kalmı•lardır. Çocuklar, . ba.,lıı.rt~ 

~ehı imizdc &kccriyn, avans mu• rak v• ~-zami ohrak lCl('I vcva 1 tO d11n ve mı.ıhtclif Ye~.eı~n:r" 
1 
~ır 

ka b;Llnde banka.lar11. terhin cdi • ku11.ı .. ~ <ı;:H 'rı.~i1t<'e ·tir "';c-lecck bu "urctt~ :y:>r:ıL1n r:ık 1.,.ıı;l ' r. a> 

len mallar kuru m:ıll:u'CJır. Yani. ıı r:-ır:in diıC" bin tonu da memur tnın~ine knldır-d m~~~yde Jıılu-
fınd~. peynir, fasulya, mcrcimek, ,

1 
larn tev1.i cr'lilıtt .. k üzere lkoopera • !Jonc· . vak~~indt otmaMnr 

1 ohut, ay çiçeği, ketrm tohumu, tife verilecektir Eı.lbmdnS.C: :'_ v1lbe!di"'t--"'· 
·1iı.h d Bll1'f!. a .,. .......... e • • ou.n11:&. ı>USR.."'n, ra.pis:ı tohumu ı .. rr. teıNr cd,.n amele 51\ley 

Bankaların. emtia mu'kabilindc Arjantir.in yeni Ankara ~ı lfustatll- loirdcnllfre ..mı. 
" ı k "er f " . . J "/ _, • man ı e • r.e nu:ttdr parayı a\·ans o ara. • ~e rn tayın ear 'lf 

1 
n duvann ..ıtırtda kalmıtlAJdır 

C.:!kleıfoı kP.tf . su~ettc tesbitc ~m • ~1.cier dertıal yct:"eA!er ~ 
krın yoxtt''" Zıra ~ hR\'ntı daıma Bue110" ,\yrt'ıı • <AA > - ,;.taret -

Ciece&eyiD yapılan bu.kında Al: miştir. 
.... • lardv, 

müte} vvlİdir v~ g'nii:i çıktıhdıT. kAtiplcrlndf!n OCarlos l'"R:"que, Ar • ~~n. ı:;11ç ll::ıalk ı;rka~dır. Her 
Fal·a/ e"·reriva bu iı;e tnkriben jantinin Vlfl eetnret1 ml\:fetrrlı~3 ~ d~ bti.yğnı ~ h!l!dc 'Br,"1fh. 
4 "5 n•il\"~~. hatta bazrtn 7 m'1• c>n tayin cdılml:ıı'ir .Tuo:ı \ ... ~111 A'l'jan. ı h.~ts.ncısine lı::"ldrnhnışl:u-dtr. b • 
Jıra hd~ ba~!.lndığı tahn;in edi· ı t.inln Ankara sc!iı·J;~ıne LA.Yln Nill • ~~alYatla..., tehilc~ ı;r · 
~bilir. m1ştir. -
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------- l ( Uıl7..ıUemb.UJ GlrluCJ .ayıa.mw-

~ i-'t"-'t-1-""t--t-""t--t--. 

:ı 1--+-+-t-t--ı 
l._ı-~..-...... 
it 

~ 

•' __ .....,_ 
7 

8 
~ 

1, 

·uıdan sağlı: 

l - İstanbul o~ unların<lan birine: 
lı ıyılan (iki kelime), 2 - AııkarJ 

l'f\·arında bir istasyon. bir edntın 
1 ıo;altılmışı, 3 - Merhameti ,.e 
ıııuhabtiell fazla olan, mide Imlıın. 
ılırır, 4 - . Herke~e bil-dirilmek isle· 
ııilen şe.} lcr, tenhllı ed:ı.tı, 5 - Jn. 
ı ıon)aıl:ı bir liman, 6 - t,çiler, bir 
snru edatı, 7 - nır pcygıınıber, ,bir 
lıLJlıeri kunetlendinne. 8 - Salıirı, 
kliı;üklerln oyuncoklıırındım, 9 -
lliıkiiıııdarlıkla Hk:ilef, Afrikaıfa 

bir İngiliz müslenılcke~i, to - Bol 
~ optır:ın, sıfat edalı, 11 - Vücut· 
ıııkl laırır sertı:c kısını. 

"Yukarıdan aşariı: 

1 - Parası verillf hemen gölQ. 
r[ılen (ikı k("lim!), 2 - )füafirlıo• 

11e, lnııt cdı:n, S - Yeterlik, ,lıir e. 
ıııir, 4 - Mürekkep bir omtr. 
l\lel.kc.} i, ~fedincyl ziyaret etrnl~ 
olan, 5 - Kekelemek, bir emir, 
6 - Uwnaııııı bjri, mektepli, 7 -
Yeni selen vapurlarımızduıı birinin 
io;ıııl, bir komisyon azasının topu, 
8 - Eski bir Türk devleti. lrcs 
çevirince bir icki olur, isim, 9 -
llutubcl, hile. 10 - Unsur, bir 
rmlr, 11 - Ters çe,·trinte hlT' edat 
olur. insan )'1.l"llSJ, nıateınııtiklc 

kull:ınılan bir harf. 

Dün/.'ii. bulmacamı:111 halli~ 
1 - l\urııblyecl, 2 - Arabi •• '.!l

ey, 3 - B:ıyat. I.ef, 4 - Ay, Nihrı. 
yet, 5 - S, Karine, Od. 6 - Ami· 
ne, Anide, 7 - J\lr, Nan, l\fll. 8 -

• A~ll. C. Cali, 9 - 1.:ışeJer, Ren, 
10 - D, Vale, Ere, 11 - Doroalc~, 

T. :\, 
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1 AKTtF PAS1E 
Ltna 

Kaııaı 

Altm: Satı klJo~am 11.616.416 
BanJaıot 

Utakltk 

DahJfdekt llfohabtrterJ 
1'0.rk L~ ruı 

llarls;&ek1 Ma.babJrler t 

• • 
• . ~ 

Altm: Satı Wlograı:r:ı 24.301.1811 
Altına tabYlll ll&bU .erbeıt Döv, 
Diğer dOvlz.ler ve Borçlu k.llı.rtna 

bakiyeler! • • 
Bazlne Tab.Wert. 

OeJ'Ub ta edlle.ıı •nalu oakdlye 
karytlıfı • • 
Kanunun ~ ı.ııcı maddelerin• 
tet'tlkan H&z!Iıe taratıodaı. 
tedtyat . .. 

8enedat CO&damı 
ncarl eenetıer • • 

' l 
B 

f;ııtıa.m ve Taln111t Olhdanı: 
Deruhte edUen evrakı nak... 
dtyenJn. karrıtığt eıısham n 
tahvillt (ftıbar1 kıymetle) 
Serbest esbam •e tabvlllt , 

A•aoalar: 
AJtrn H dOvta llzerine a•am 
1.'ahvUAt UzerUıe a•ane 

• • 
• • 

HaztıH,ye kıııa vadeli ~vam , • 
Hazineye 8860 No. ıu kanuna ıonı 
açılan :ıltm karo11J\clJ avaNı 
Hl11tle<la rlıu 
Mubte:tt 

• • 
• • 
• • 

t 94.Dst:-Oıs,oo 
8. 108,69S,-

2:ll)69.SJ 

083.409,811 

llt,18~.715,18 -.-
,..,,601.587,6ıt 

158.'7t3.56S,-

u.soueı.-

887,090.288.ıı 

«.9M.OS9,9S . 
10.506.US,24 

s.121,11ı 

7.809.522,-
'1.'716,000,-

ı.,0.000.0()(),-

'l'ek6.D 

llS S:ı8.90!S.90 

583.t09,36 

81.M '7 .802,82 

l.S-'.4AS.loı,-

367 ovo.288.~ 

M.600.SOS,17 

2ftS.8%8,6-lS.6ı 

4.1100.000,-
1'.81',8'7'7,00 

1.031. 707.osı,os 

Sermaye: 
lhtıyut Ak~ı 

Ad! ve tn·kaJQde 

Hwru.sı 

. ~ 
• • 

l'eda\1lldek1 Banknottar: 
oeru'lte e<illen evrakı ııa&d.lyt • • 
Kanunun &--8 lnc1 madctelerlDa 
tevfikan B&z!Dı taratm<1an •ald 
ı:ediyat , • 
Derubte edilen enalc aaltdlye 
baklyea! • • 
Karoıugı tamamen a.ltm oluak 
UB.veten tedaY11le •azedtleıı • • 
Reeıkont mukabUJ nanten ted&., 

vUle vazedilen • , 
Ha.dneyc yapılar. altm karplIJW 
avans mukabili 8902 No. u kA.DUD 

mllCiblne UAveten tedA.vWe ra.. 
zeQ!len 

MEVDUATr 

rarıı Ll.ruJ 
Altın: Saf! Kilogram 

• • 
• • 

8'7'7.4'?'! 

8850 Ne. lD Kaowı.a gött hazineye 
~ avaııa mıı.kabW tıe"r41 ı>lu

oao altuı.lar: 
Safi KJIOgT&.m 

00vl% Taa.bhtıdab: 
Altıllll tahvili kalrtl dOTiz.Jer 
Diğer CIOvlzler ve aı.ıu--"Jc.U 

rlDg Ofl.kly61ert 
Mn.btelll_ 

5~Ml.9ıo 

• c 

• • 
.• . 

P.41%,185.i, 
8.000,000,-

lGS.748.668,--

21.SOS,462,-

uıı.us.ıoı,-

4-11.JM)O.OOO.-

%88,500.000.'-

1 R8.900.000,-

9!,1'9.'768,2 
L2St.184.0! 

'7lUU,16'7,9l 

-,-
.26.Wl.~74,5[ 

ı Temmuz 193~ tar1lı1.nden ltib&ren: .ı.skonto baddı C 4 Attııs tlııerlne a"8.!la % S , 

istanbul Defterdarhğmdan: 
. 

Dosyo N:>, Cinsi Muha.mrı:u'!n 

rıtl12/62 Beyoğlu SUtlU<:e mahallesi imrahor ıokağmda 
oııkt ve yeni li0.52 No. h ltl528 metro mura.bbaı 
arsa. 

bedel teminat 

12!66 930 
Yukarda yazılı sayrlmenkuller 28,9,942 tarihinde kapalı zar! uausil9 

arttırmays ~ıkat·ılmııı 1~ de te.!lp zuhur etmediğinden bir ay ic;!nce pa. 
zarlığa bırnk.~ııcaklardır. Nezle - Grip - Baş 

Llnı başhk yanmdakJ tartb ~rpevee1Dl eı... 
ıll.000.000,- llyerelı: sönderecea olmyucıoJanmızm 

ticarf ıuablJlJU lıal:ı o1mlyaa dç8k t. 
lbları parR.tırz •eerohuııı~.J, 

16·'12.lllMS Müteferrik 
Evlenme teklilltri: 

Jf. Bir baba yaıı 24 boy l.M kilo 5:. 

kumral orta t&hallli harlc;te çalıoma.. 
mıo kızını 3:5. 40 arası lçl:Uı olmıyan 
bakir veya tek çocuğu bulunan muaı. 
Um veya dlfçl eevtyemndD llleslek aa 
hjbile evlendirmek istemeııtcdir. (Ha. 
yat • 1) remzine mUracaııL 

iş ve işçi arıyanlar: 
'#o Genç bir bayan muhuebede mu 

baberat veya dakUloda 11 aramakta. 
dır. (R.A.) Uo gazettrJ• mUraca:ıt. 

• Ortamektebl ikincJ aınrttan ter!-. 
etmek mecburiyetinde ilr.lu btr 

tıM.IU.101,- genç kız ehven UcretJe tş anynr.~k 
tpo bilmez, takot 6ğrenebll1r, Dok. 

tor muayenehanesinde ça!ıomak, t.fe!ı. 
rethanc ve mUes.seaelerde satı~ l!le . D4.S88.9%Z,30 
murıuğu, kasiyerlik gibi ı~lerl ~·aP& • 
bilir. lrıtlyenıerin (Yagmur 51) rem 
zlle En Son Daklka gautealne mck 
tup göndermeleri. 

ıs.t,4.161,90 :f. Almanca dersJerı • ı.:suıo tedrl!ıı 
mükemmel olan blr Almaı: öğre-fmenı 
almanca dersleri vermekt .. dlr. 1-'nzar 

:t6.'791.274.,66 dan maada hcrgün saat 4 ten 7 :re 
kadar, İstiklll caddesi 133 Nu !hsan 

\Nt.11\2.•!9,56 bey apar·tıman 2 lncı merı:!jver. 1 ın. ı 
kat 6 No. ya müracaat. 

l.OS'7.70'7.0Sl,OS * 19 yaşında, ortamekttp mezun •. 
ee:kl tarf!erl bilen, faaı t•b ııer.ç tı • 

tlrket \'el'& 111r mUteah.lılt .raıun.H 

ı§ aramaktadır. Ta§raya ..:ıe ınuebU~ •. 

Diş 

(A.U, lO) remzine müracaat, 
·"':. Hayatta hJç kimsesı olmıyao bir 

bı>.yan bir eı·kcğtn ev l~lerine bakma.{ 
istcmcktt>dlr. (Uysun) remzine m11 
racaat.. 

Aldırınız.: 

~.tıda remlzlert yamb ıtla1t • • 

lmyucıuianmaım aamlarouı ııeıen 

mektupları tdarebauMlll.zden (pazar 
lan bario) bergb ..a.btan bğleyl' 

kadar n -aaı 17 dea "onl"ll alclrrma 
larL 

CA.U.) (A.G,l (B.Ş kimaeslzı 

CBuıunıuaz) (B.1'.R. ::S) (DIWJ) (F.U.6.) 
F.D.K.) F.18F,) (25 GRl1) (23 lf hı. 
tlyen) (İnan) (İYi gUn) • (W• 11) lıteklllnln muvakkat teminat makpuzlan ve nUfus hUvlyet ctlzdanla. 

rile birlikte i:ılr ay zarfında haftanın pazartesi ve çar~amba r-Unleri saat 
H den 16 ya kat'.ar Mi!Ji emlak mUdUrlUğUne mlil·acaatıarı. (2t~) 

ve bütün ağ:ıları derhal keser. Her Eczaneden arayınız. (K.K, 19) (M.S. 36) (Jııl.E. 49) 
(R,T.) (P,A.) CS.A E.) (Samtm1ı ..... ' ~: ......... - . . .. - , ... 

' 

~ - -
-

·. 

, 

-
%. -

(TekkU§ M. 7) (Y.P. 18) 
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