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Altın 
leğenın 

kan 
kuıana 

faydan 

ispanyada kıs-Tunusta bir çok no 
mi. !eferbem:-liklarda çarpışma o yor 

ı lan ed İ ld 1 1ilk karşılaşmada Mihver kuvvetleri çtkildi 

ta-

G l F k Tan usun tç tara larına t ngiUz ener a r an o paraş8tç lerı lndlrlidıı 
Bu n1üdafaa tedbirinin memleketin is- Mareşal Rommel Tunusta 
tiltlalini emniyet altına alacağını söyledi 

Londra, 18 (A.A.) - Madritten ması yüzünden, mü~ahidler, gene
bıldirildiğine göre, general Fran- ral Anderson kumandasındaki kuv
konun emriyle kara. deniz ,.e hava 

kıı•ve!lerlntn kısmi srfcrberllğl ı
l~n edilmiştir, General Frankonun 
heyanatına göre, bu müdafaa ted

biri, memleketin emniyet ve fstik
IMinl emniyet aıt 1na alacağından, 
İspanyanın dış durwnunu da dahn 
'&Alam temellere istinat ettirecek
tir, 

İngiltere ile Birleşik Amerika hü
kCımctJerJ, ispanyanın tamamiyet 
ve bılareflıAına riayet edeceklerine 
dair İspanyaya temnlat verdikleri 
halde, Almanya böyle teminat ver
memiştir. 

l'\evyork. 18 CA.A.r - İspanya 
tımumt ~eferberllk emri vermiştir. 
Sef,rherlik harekttlerine dün ha~
lanmıştır. Rıınun, Afrlknnın mlitte-

fikler tarafından işJtallni karşıla -
lllıık mnksurliyle f pcrik yarım nda
ııın1n milwer KU\"' ellerinin i.sti!Ası
na u~ramamnsı için nlınmış bir ted 
hir oldu~ lahmln edilmiştir. Ta
nııımtııyıcı resmi maliımatın olmn-

vellerin Blzert ve Tunu.su geç.tikten 
sonra Gııbes ve Trahlusa do~ru bir 
maka hareketi ynpahilelce~iııi de 
~anmaktadırlar. 

Almanların, İspanyol seferberli
ğini bir sebep ~ayarak, Alman f{e
nelkunnayı muvı1f1k hulrlu~u tak
dirde, İspanyanın müdafaasına !ş
tirAk etmesi mOmkün olabilecelti de 
rliişiinülmekteılir. 

Bununla beraber, şimdilik tçpan
yadn hicbir mihver hareketi kay
derlilmemi45 bulunmaktadır. 

Parls radyosu, yeni İspanyol bü
yük elçisi Jose Vi<fahn Berllne gel
di.itini hildirmekteillr. Fon Ribbeııt-
rop ene!A kendisini karşılama~a 
gitmek istemişse de, c;onra, bulıına
madıZh için itizar heY:ın etmiştir. 

Cenubi Afrlkavı tehdit kin miH
tefikler c;İm:ıll Arrikadaki ı:aıiyet-

!erini c;:ığ!:ıınlııc;tırmarl:ın e\'vel te
şenbiisii ele nlrn:ık ve del'h:ıl geni~ 

ölçiide taornıT.a ııecımck, mihver 1-
cin, yapılacak ilk hareket olarak 
~nyılm:ıklad1r. 

Yeni Emıliyet ' 
miidürü geldi 

ViŞi 

HUKO ı Eli 
' 

Balak Nlbat Pepeyi 
dtyor 111 = Fransan;n mihver-

"tıtanbuııuıara yeniden hiz 

buı~~::::k :~1ı~~~1::mı., le bjrleştiğini 
. Yeni emniyet tr.Ud!.irümüz Ha- ·ıla" n edecek 

luk Nihat Pepeyi bu eab:ıh Anka-
tadan şehrimize gelm:ştir. Londra, 18 ( A.,1) _ Paristen 
• Emniyet dil'C'ktörU, do~ruca vi- gelen ve hkandinav:rn telgraf büro-
~Yete gclert-k evvelce muavini o· ~u tarafından :ıikredilen hnberlcre 
-arak çalrştığı !stanbul vali ve he--
·Cdiye reis: Dr. Lutfi Krrdarı zi- göre, \'işi hüklımctinın, takip erle-
~-~t etmig di;!er arkarlaşlarile ccl'.:i ~iyaset hnkkında yakındn b\r 
CorlJşnıU:ıtür. bifdirikte bulunm:ıs1 beklenmekte-

? 
F::rnniyet mUdU."ilmUzün tekrar dir. 

lltanbulda ve vali L{Jtfi Kmlrınn Yişi hiikllmeli b11 teblii'tlnde \'işi 
ern'rinde çg.lrşınak imkanını bul· Fran•a ının mihferle birleştiğin: 
l'llaktan memnun olduğu görülü - ilnn eile<:ektlr. 
~ordu Vişi, 18, (A.ıt.) - D.N.B. Diin 

Htiİfık Nihat bunrlan sonra em· biiliin Riin UvAI. kabine halariyl.e 
f:iYet direktörlilğU makaın•na gi • , ayrı ı-yr1 RÖrü,miiş ve mülc:ıkiben 
dn,.k yeni vazifesine başlamıstır. derhal kahine tcplanlı<ıı yııpılmı~-

l;' lia·uk Nihat. kendiııini gören ~· • 

~~Şt~~haıTiriinize IJUnlan söyle - Vugos.lavvada 
1 - Bu sabah geldim. lstanbut· 
ı;Uhra Yr-nidcn bir.met CtM::k in~ Çe :ecfler 1111 f8 ~ tr 
~bulduğum icin t-ahtİY:l?'I!n." ., "al ettiler 

Belediva iktisat 
Müdürü değişti 

f Belediye lkt•snt Müdürti S&.f
r~t. ~~~nin Toprak Mahsulleı'i 0-
1~~ ıd:ıre meclisi az~ lığına tayin 
J~ ılcliği bi!di•·ilmektec\ir. Bc'ediye 

1 
tısat MüdUrlüğüne kimin tayin 

~cağı hentiz belli değildir. 

l.oııdra, 18 (ı\,A.) - Yııgo:-lavyn 

da, çeteciler iki chri işgnl elını-;.. 

ler ve miln-erin yaptı~ı biihin ta
arruT.lura rağmen bu iki şehri mu
hafaza etmişl<"rrlir. 

Alman - l talyan hududu 
tahkim ediliyor 

Londra, 18 (A.A.) - ttatyadan ge. 
len haberlere göre Almanlar, Alman. 
İtalyan hudııdunu kuvvetJt tahkim 
etmektedirler. 

Sekizinci ordu Binga
.ziyi teh~it ediyor 

fJıhver kuvvetlerı yeniden çevr;lm9k 
t~hlikes ne maruz bu :unuvorlar 

imaa aja11sıoa gire lnglllzler 
r~Jga a e gO·: I Jkterı çe lyor 

'\',.1131 S ncii sııy!ada) 

Stallngrıtdd:ı Alman askı:rtert ı,pt edilen bir sokaktan geçiyorlar 

St gradda 
FABRiKALAR AHALLESiNDE 

Vt,J, 18 (A.A.) - Haberler nazır mihver kuvvetlerinden temizle. 
lığı, ıımaıı A!rtkad&n alınan ıon ha. 1 mek için keza TunW> topraklarmt. 
berlere göre, Alman kuvvetleri ila girmiş bulunmaktadır. 
Amerikalılar arasında çarpışmo.larm 

bir çok noktalarda başladığı takat 
bunların öncU çarpışmalan olduğu 

tahmlıı edildiğini bildirmektedir, 
Berltnden alman bır neber, bu bb~. 

gede mihver hava kuvvetlerinin faa • 
liyetı artmıştır. Amerikan tank top_ 
luluklarma taarruzlar yapılmııı ve 
bunlardan bir çoğu yalulnııotır. 

Bon bölgeli Uzerinde bir çok hava 
çarpl§m&ları vukua gelmiştir, 

İngıli.Z: tebliğlerine göre, müttefik,. 
ler yılkmda burada m!lhim çarp~ma. 
larm olacağını t&hmln etmektedir • 
ler. 

Londr&, 18 (A.A.) -·Tunus top. 
r klarmda ilerlemekte otan mUtte • 
tik ordusu Alınan kuvvetlerine llit 
darbeyi indirmiş bulunmaktadır. Pa. 
rqUtçU kıtalar Tunusun lçlerıne in • 
dlrilmektedlr. 

Vukua gelen llk c;&rpl§ına s:>nundıı. 
Almanlar geri çekilmek mecburiye • 
tinde kaım~lardır. 

Nevyork, 18 (A.A.) - ŞimaU At. 
tika müttefik umum! karargt\hından 
gelen bir telgrafa görı>. İngiliz para. 
~ütçü!eri Tunus topraklarmm hayli 
lçerlerjnde yere ınmı,ıt-r:llr . Ameri 
kan t&§ıt kollan da, ıeneral Ande:

0

, 

aon kumandaamda l!erlo1en bhinct 
lngtll.a ordu1JU?1a yollan açmak ve 

~'E\TOUK IL\D\'OSU:'\tm 
\'Ermrnı .l\IAL IAT 

Londru, 18 (A.A,) - Ncvyork ra;:I 
yosu dUnkU yayımında blrlncı tn 
ı;illz ordusunun llcri hirllklcrınln Tu' 
nus topraklarındaki A!man ve ltaı: 
yan kıtnlnrlle temıuır. geld•.:.;Jefnt bıl 
ctırml~tlr . 

Amerikan motörlU oiyadesl hare 
ketıcre iştirak etmektMir. Tunu; 
askeri hava alanı ic;;ın yapılan çarpı§. 
mada lngiliz paraııı:ıtçl\lert kullanıl • 
ınıştır 

Ncvyork. radyosu, Tunustaki çar 
pışmalnrın şimdilik, stra ttJik uman: 
larla hava alanlarınm zaptı işlerine 

inhlsar ettiğini llflve l'vlemek'ed!r. 
Malta adasında üs'.erı bu!unan lngt • 
liz uı;aklan bu taarr .. zlara 1.ji §ekil • 
de i§tlrak etme.tte ve İngjliz oenız 

kuvvcUeri de bılttln bau Akden:ı. 

yollarına h&.kim bulunmaktadır. 

ROJIEL TUNUl.)TA 

Londra, 18 (A.A.) - Mareşal Ro 
melin Tunusa geldiğı hn.ber verilmek 
tcdır. Mareşalin perişan halde rlcaı 

etmekte olan Llbyadt.l<i mihver kuv 
vetlcrıni teııkilQtlandırarak, lnglll~ 

birinci ordusunun Tunusta ileri bare. 
ketim ıırdurı:nn.k !lu!Te Uınltalz bir 
gayret aartedeceğl anl.8fılmalı:tadır. 

ALMANLAR YENiDEN iLERLEDi Ruzvelt dediki: 
Londra, 10 (A.A.) - Stallngradds. Tuapsenin §imal dolusunda ön ke. 

Almanl&rın kUçUk ölçüde yaptıkları simde hava kuvvetlerinin y&rdmıll• 

taarruzların hepsi geri atılmıııtır. Alm..ı ı:ılyade ku~Ueri mUd&faa 
Yalnız bir kesimde, Almanlar bira.z hatlarmıızı yarmağa teııebbUa etti. 
!lerliyeb!Lmi§lerdlr. Takriben 400 Hitleroıyi yok ettik. 
Nalçıkm cenup doğuıunda Rwılat Volkot cephealnde dU§m&n ikj alay 

yeniden ilerlemişler ve iki tepeyi fJ. piyade kuvvetlle meııktuı bir noktayı 
l gal etmişlerdir. almağa te§ebbüe etti. Kıtaıamnur: 

Darıanla yaptığımız anlaşma 
bize zaman kazandıroı 

Volkof cephesinde yeniden çarp13 - düşmanın altı hücumunu pUakürttü. 
malar olmuştur. Almanlar ağır ka • l'e~'n...+on, 18 (A,A,) - cu·m· ter. Fakat takviye kuvvetleri alar. - s~ 
yıplar pahasına blra.z Uerlcmlşlcrdir. düşman, akp.mlaym yeniden ta.arru hurreisi Ruzve't, gazetecilere l?e . 
Burada bir pjyade alayı kaybetmiş - neral Clsenhov~rin şimali Afrıka· 

za geçerek bu meak'On noktanın ke • 
lerdlr. da Amiral Darlan ile yapm:.ş oldu-

\'l~t. 18 (A.A.) - TUnpscln §fma. narlarına girmeğe muvaffak old~ ğu .siyasi uzlaşmalar hakkında iza-
linde, Alman kuvvetleri derinlere nU. Kıtalarımız. muanidane sokak muha. hat vermiştir .Mtl.~r.ileyhin be· 
ruz etmişlerdir. Terek vadisi boyu

1
n rebelerl yapıyorlar. yanatma göre, bunln.r katiyen da-

ca bir çok Ruı tn.arruzlan geri atu - iml mahiyette birer itilılfnar.:c ol-
mıştır. Karlarla kaplı Stalingrad şetı r ' mayJp harbin zaruretinden doğ -
rinde şiddeUl ça.rpışmııııır devam 8 t- muş bi~r anlaıimadrr. A::ıeritra 

mekt.edir. f RANSA Reisirümhuru, sözilne devamla ele 
Volga nehrinin öte kıyısında bulu - miştir ki: 

nan Rus demlryolları durmadan Al • H "- General Cisenhover tnra -
man hava kuvvetleri tarafından bOnı A R B •ı fındnn Afrikanın sima! ve batı -
bardunan edilmektedir. eında halihazıra milt~allik olarak 

MOSKA VA!'ll"L"i NF.ŞRET.rlOt yapılmış olan siyasi uzlaşmalnn 
TEBLtG Yuzan: RÖNE BATJGU kabul ettim. Birkşik Amerikl'ldt1, 

Moıkova, ıs (.Radyo) - DUn gece ı büyük Rritanyada ve dii!er birleş 
yarısı neşredilen resmi Rus teb1iğl: Fransa içten nıi r.aptedilmiş- miş mil'etlerrle hA.kim olan hissi-

17 sonteŞrinde kıtaatımız Stalin • ti. -serin muharriri bunun kati yatı anlryorı.ım . tasvib ediyoruı:ı, 
grad mıntakasile Tunpsenin şımal do. surette böyle olduğunu <K>y'emi- 1 Bu hissiyata göre, geçen iki ı;ene-
ğusunda ve Nalc;ığln cenup dağlı yor Fakat eserinin bir Yerinde ı ııin tarihi fı'Özönüne getirilecek 
sunda dUşma.nla muharebeler yaptı -1 Fr:ınsantn düşman casuslarmm olursa Darlan ile dııiml hic:!J;r a!l" 
lar. Cephenin diğer kesimlerinde de avucu içide bulunduğunu anlata· )aşma yapmamak icap eder Bir 
ği§lkli.k olmadt ca.k sözler söyIUyor ve knrargah· de birl~~mj-; mill,..tlerine Viı;i hfi· 

Stalingrad mıntakasında kUvvetıe. la:-ıın iki defa ayn ayrı yerlerdc- kfımetinin Franqııdn veyahut hct 
rimiz, dU;ımanın birçok hücumlarını Alman tayyarelerinin hücumuna hangi bir Fransız toprağında te -
pU..kUrttUlcr. Fabrikntıı.r mahallesi . uğrarlığını ve ynlmzca kararga- e~!i~ etml!sine ne de bl"iv'e bir 
nin bir kesiminde iki gUn süren mu. hın bombalandığını anlatıyor ve 

1

1 hükum~tin tan·nmasına o.zla ak;l 
harebelerde düşman kUçllk gruptan • bunlardan birini ıiöyle tasvir e· j e-rdiremivı:-ceklerdir 
mızı aıkt§tırdı. DUşman bir gUnd.! eliyor: Bi71 er. Hitler .. veyahut mihYere 
takriben 1000 subay ve er kaybetti. ''Saklanın ı:~uklar!" öliim ku-, l rleqt•lı:l!k roden FransrzJ:ıra muarr-
DUşmanın 60 ka.m;on ve otomobilini }arı ~eçiyor, Ne lmdar dR akak- 1 zıt. Ordu.."'!IUZ men!luplarmrlan l•i<: 
ıı topunu 15 -'iper havanını, mitral • tan U!;uyorlar. Hiçbir şeyden kjmqenin Fransanm "e Frnı>rz im-
yöz\inU tahrip ettık. 10 aıcv noktası. lmrkmadıkla.nna inanmak lazım. 1 J :ırator'uğunun müstakbel hilkü -
nı yıktık. Cehennem ate~i 1mşlryor. Jnfilfik , meti hakkınc1a mUnaka.,acla b•ı • 

Stallngradın ııımaı bntısında kıta 5esleri belki bir rlaki1uı flurma- 1 Junma:!a ııalihiveti vokt11r ilfils -
larımız. mevzllcrjni ınudafaa ettiler dan deYam ediyor. Kn!: tayyare taltheJ Fran~ hUk!lmetini ne asıl 
ve dlışmıı.nla ntcş ıeatı ettiler. KU • ,·ardı! Takribt>n ~-~j he';', 11e? Frans:ıda ne rie d<'niı:'.lşm "'ran-
çUk bir grupumuz 75 HIUcrclyl yok - Bo:nbalann hep<.j yine mi karar- sada herhan~i bir kim!'4> tıı"':lfın· 
etti. ~f\h1D \iqtllne, yahut <'İnlnn:ı .- dan ferdf olarak tesis :dilecek de· 
Topçularımız. 7 tnnk noktasını v'.: <lü-,tü! Be~ •nat a!':ı ile, iki mnh ğilrlir mU<1takbel Fransız hUkn • 

knzamatları yıktı ikı takım piyadeyi telif ~·erde, bombalsrm hep ka mt'tini mUttefikleıin zaferi ken· 
Yok etti. ·h ·ı d" · h k'k rlı"sı·n • 'hiirri,·etini iade etcik:cn rar~a m ti-.tı ne ıı~mesı n ı A' - • 

Na!çı.,.ın cenup do"'ufünda kıtala • Mnra bi:r.zat Fransrz milleti tarn -"' • ·~n tnhnr! f rımız faal muharebe hareltetlerind. 1 fmdnn vtlcude ~etiriler-ektir A · 
t:ıuıunduınr. ırnçUk bıı ı;-rupunııız dO~ 19 SONTEŞRlN I'EP.Ş&\fBE rilcanm !!imıılinıie ve bntısrnc!R ya 
manı bir tepenin Uv•rln ıt' milstah . GÜNÜ "HABi<.:R" ı ınlmnı ola:ı ~meliki muvakkat tı7".'" 
kem mevzill'rlnrl'"n attı 1>eıı ıhışını:ıu, 1 ___ ..;s.;;ü•T•UlıiNiiıi·Oıir""'iiiAıİııR_rN.'.n.A ____ 

1 
l'lsma. ":tdece harbin zaruretlerin 

bOlüğıınu yok etti. den doğnıu§ muvakkat bir tcdbi~ 

jir. Bu muvakkat uzl:ıı;ına saye • 
einde iki askeri hed-...f elde edil • 
miştir. Evvela bir tar:ıftan Ame
riknlılar'a İngilizlerin, diğer ta -
raftan Fransızların hayatlarını 
koıı.ımuıı oluyoruz. Saniyen za· 
:nan havati bir amil idi. Muvak
kat ~ı:ı..Şma, Cezayir Fası "Silip 
tfUplirmek'' oir veya iki ny uğraıı
manrn önüne g~miı;tir. Bu bir ve
ya iki avhk devre batıdan Tunu· 
ea ve ümit ettiğimiz ""ibi Trablus 
gn.rbe hücum etmek i<:in yap;jmı~ 
o'an tahşid:ıtr teahhiire uğrata • 
eaktır. Yaorlmakta olan harekatta 
vukua gelec~k her teahhilr günü 
Alm'.ln!arla ltnlr:uıı:mn kı:vvetli 
bir mukavemet te"'İ" etmelerine 
medar ol:ıcaktı. Halbuki ı;alebeyi 
temin ~iebilmemizden e\-vel muaı. 
zam harekit icra etmek mecburi • 
yetinde bulunu ·onız. Rir aydan 
fazla tcıüıhüre uh-attığımıı +akrlir 
de k:ıvbetme.miz tabii oJ:m bir çok 
insan· h:watını şimdiki 'illratli ta· 
arnızıımu"zıa kurtarmış o!nca~tt 
~urası dn kayrl• "avandır ki Gi· 

1 raudnun kumand<ıs1 altındaki 
Fra.,sız kıt<!atı, ı:ı!Mrlicen Tunusta 
harelt~t va'Om"kt<> ve Tunusu kur 
t 'lnn"k i~in AmeıikalI'ar ve fn -
pilizlc-~ı .. ,.~·n,·ana çıırrııı-maktıtdır 

Su kast davası 
Ankara ağır cezasında 

~u sa· ab devam 
lcl 1 ı 

Anliıır:ı, 18 (Te!efonl:ı.) - Alman, 
yanın Ankara bUyılk elçlsl fon Pa _ 
penc ~npılmak istenen suikast davası 
na nakzen bu 83.bah devam edUml§tlr 

Cf!lseye, Keskin ağıı ceza mn.hke 
oıesının, iki Sovyet mııznwıu i.Je BU 
!eymanın reddihrıkim ~ttıen ttıall 

kındaki red kararı okunarak b'lşlaıı 

mıştır. Muhakeme devam etmektc1ir 



• 

-2-

.. 
eşerı 

af yası BUİDAY DAVASI 
1800 aeneinde Franea ihtila i· 

nin vabtet dolu günleri bitmi~ g.; m a cer as l Jilnüyordn. Bazı gün1erde yiixler-
l~a ıa nüfu..,u, UISG tahririne !iUI, çok arttıktan ba~a. memle- c.e kişinin başlannm kesildiği 

göre 6242,0UO l,i ... itlıı'. Uuııuıı 5Si..ı kette, ymn•J-:;uk buğdav. ıiıiiın, fö . 13 ! • t k•f d•ı ·ı• • •n kanlı devrin at'apanmuınt lier sı-
bini )erli, ıs1 bini ı raıı ız. ;,:.! tıj. tün ile istih-.aı eııitıne~e Uasl:ıd•. \!aşınuaıU ız, ev ı e ı en sevgı ısını nif halk istemi5ti; o kadar ki auıb 
rıj nıuht0lif \\ rup:ılıl.ır, 161 l•ini ı.·a ta, h:ıy\'an <-in i çok 1 ... ıatı e· f uinına ihtilalin maksatlanndan 
•le ynhudidir. !'nshl:ır, <•Ylc bir ı\ildi .• leml~kette l!i,000,000 ko- arkrısıf1tı n bag""'ırıyordu . ,, Ben onsuz vazgeçm~ razı olanlar, krallığı 
tasnif dahiline!" !ZO terilebilir: ~Un \ e kec;İ, 2.000,000 <ilğır, 8i0 Q 1 u • anyanJsr asra az değildi, 

1 - ·:ıs 3h3li~inin bir ekalli • bin merlcep ve e'ter, 270 hin lıP.Y· b • d b b ••t •• u Fransadnki yeni idareye direkt 
yeti, Riy:ıtu, ,'\np.aıl 'e saire gihi g'İ'r, 163 bin cle\'e, !10 bin domuz, Anl•ara, 17 tA.A> - C H, P. m~c yasayamam, uenı e era er go ur n " va'r hUkfuneti deniliyordu; ihtilal 
yerlerin •ı:ı:.ı lcerulilcriııi .:::ıf .\. c;rıl; ınll\tnrda kUmes ha,·nııfnrı ıa gurupu umumt heyeti bugUo 07 iizerine Fransaya harp illn eden· 
rap ırkından s:ı)url:ll'. \nrılır, Bıınrlnn tlo!ını ~·uııııırtıı 11.1942) ıra.at ııı dP ~('l.s 'Ckl!i Trıı.h Mt'mH·;IUMUMILiK e\\ell 1o· m-ln.dnn. Yann .k~r~~gr.t. !er harbe devam ı-di,·ordu. Bu iti· 

2 - Sahil O\ nl:ırrnd.ı ) erle mjc; ihracatı d!l ~ uııılı~ ur. Z~ytin ~·a~ı, zon mebusu Hnsan Snka'nın rei:!ll. zın biliriuin izale edilmiş o- .. -. l\lfadem.' kı ıstı~B·orsun, h1'':ı•m barla il::üt~ c;:ırsı'mı~tı: 1ngiJiz at• 
la A 1 •. k . . w • ~ind 1 d • l '""' . . uzel"lnt e verım yar. uyur. üh' ,,. . o ıı \C rarıçn• :rn un.., n Lıır lı· ıı~ç m:ıntnrı \'ec;:ııre de ihraç ede· ., e top an ı: ıup olru:ıdıgmın an a::.ı•ıfM<ıı ır,:ın 

1 
t •• • t . "Ü kT ,., 1_ lukası memlekette m ım vır ıaşe 

S"'" ?·onncımıı.·nn ~.. s· .:ı • ·ı· Cclsertln arı\rnıuıını ve "'eren tO••. k d' . . dl' ı-•·t - s e, :ıııZ\'01, ~J' e"ı .. 11 1. .. e d I - tt 1 d bul·· -..,. • .,. , -n):l, 1Y3n'll?.1 ı>ll)Or. " o" ,... en ısını:\ ıye ,..,..oruna gon • d' ~ld k l" .. 1\ ft "mrük arıgıyarntm:etı; ayn il .. 
'csaire gihi :rcrlercle\i \rapl:ıcı I ı··n ın b:tlıl• ılığı, Mnn~aneı, la.nLı t:abıt hUllsasının okunmıı..!m• ,ıermisti. Xe kıi, ne (le keııdL,'ııi 1•. a . rm, ene: ını, nr '"U - nan Fransız orılusuım Fran~ıı. 
rnıc; Berberiler. nntrn it istirıı>uJii.tı da artını tır. mlltcakib hariciye vckılj Numan Me. k ~ ] rı l ks' · · td' t te ılıtıyıır bir tenem vardır, or.ı~a ma.hsullerile de ttalyan mnh!!ulle-

:~cıraJn (de 1 mn 1 8b ını.hı< .'a. e,..i-· biitiirdiim. Birl;aç ~ün burl'lda o • 
3 - H m Arnpı:a, :ıem ele Iler· Billını:sa fo'>fnt mnilf'ttl rinirı İ"-· ncmer.cloğlu kürsüye gclE>ı-ek bllyU'< nııvor ar ı, ama. u cı etan r .. ~- ~ k _ l ;-:.., •·-- k rile de ~lemeğe imkan yoktu. 

b • k z · l ·ı · · t · ill t m llslnl ili <l be • b" _.1 '1 • ı· ı· tuı-uu ~~nın :ın l\'aCl.lı:ı·n, ~• 0 ı - "-- k ' • fi erıce onu 311. .acr, C'ıb?la Ye etı mesı ço':• rn tl~af etmi~tir. \ R'?I m e ec n son tat n en rı men ~es ıt l"•I mecıı n7.ımge ıvor - "d •1t A ,.. 
1
· 1 1

. k Bu yok ugu :ıGıpatma ıçın m • 
ni're g:bi J erleıvl~l,j 'nrı \rapla<ı- sene inile 8 oorı ton fo.,fnt j .. tih<.ial geçen dört ıı.y urtıntlekj barlct bA. du • <'ll 01 u · ma ı.:..e ge e ım, o("Q. • racant edilc~k en ynkm memle -

ınıc; Berberiler. cılen Fas J<13;; <:Nıe<:jncle ihrnr.n- dıselerle s!ynııı ve aakt>rt vıı.kıa 1am p J-i •• d • kln k J !< kan tuttunı\'errlı: ket Cczayirdi. Bu memleketin ha• 
• ~ 0 "' ''.;ı. el,ka~ı i' r ar .81 a, o· - A 'rt.':< o idin bundan, beni 

4 - Saf B~rberiler. Unnlnr, • ·r tınt 180 hin tonn ~1\l;scltmic;tir. alt ıızıy, lzahıaı·da bu1uno.rak memle rıaoru:'.\kı b m m ıtcc~ ıs nazar ..... k 
1 

l'.' ,... tnn ·o kimleri olan Türkler İngiltereyi 
k l b·ı 1 J ,. d ... 1 F ..ı 1 ketin d • sl tl k k .. . c1 • l .ıe \'1l n.ca <<:ınız. :n..ı yas ~ n· ~ kad d . to ta ı cer ı'l.ıO eu•r f'r ''c At- a tn. fJ:?trol Jiulıınn<'<ı~tuı r a ih· ı., ynec nı u:za tan, ya ııı. )arı on\in<len gcçıp ~ lı~e c okto• ra karnkol karakol do'-!Hftlalll• de bile ha.raca kdecca. nr enız-

Jas d ı ·~ıarııım Bernher 'e ., ıo fribi timal ''erilivor. <:ıın llgılcndjren meselelere temas et- runun l>apısma getdıler. _ ba l d oieııde hükümran ol dük lan cihetle 
yerlnrinde ..,:ıkiıı!Jirler. nu hnlis ~1'~HfR1,1<;R U. Umumi heyetçe derjn bir aıa.kn ı,imcli, cnmim 'ki, güzünütlin ö· .n~e 5b~ ~· k ded'k ~a'.11an :memlekete nakletmek 
Rerb:?rfl0 r, l:erıJi !'-. nl~nnd:ın J.'ns c:elıirJ .. ri, lmlefori, dnr yol- ''e memnuniyelle dinlenen nu izaha·. " 20 so ru 'lftn (1 lı'r d li.kn .n.Fl:ln .r ·aç uru~u var. 1 gü,. olınıyacaktı·, bunu hatta Oeuı· 

uııe • ~ s n a • 1 e n vn, 'l\tJadrl• bir vapttm, ve1' elini "' 
lıa5kn <Jil 1 Clntı<.ft':ll!nr . hı m:ıhalleleri. ('C itli luyafette mUte&klp hariciye vekili lıil:-ekll ıı.I h 17 - 20 :u~l:ınndıı bır gene; ı.,ı: n· ~ d 'R i] b. üd I t .. ·ıı.- yirlilcr temin ede'rlerdi. 

l' cl'lj ah:tli. '•ip b·ı:ccC''lc f'1 ~ c;n. inı;;nnlarla (lolu ı;aN-'1 ve pB7:nrları, kı§!tı.r arasında kUrslivU terketti. h r ·. ·· o ı aıl ırına. ura< 3 ır m ' c e " Derhal lazmıgelen teşebbüslere 
"'.aya. lı ~tınm5 ld ~ unu~·~~ 

1
unuz. adık daha birim<,: şelıir de clolnş-

hip bulunılıılılaf-ı ) <'l'lerd .. , c;iftlik· csl<i -\rnp iio;Jiıbun<la inı:;a f'<lil • Bundan sonra parti nızamnamı>al ...,17.e ( ~mal yaru ıgmttt so~ eme· -
1 

'h ,_ r<1 • ......, tiik n girişildi. 
le u"r:ıcoırJar , " fnr'-'nnnın mnh- mis sarav. ları, "e~m('leri. JrnJef•ri, mucibince her lçtlııııı Rent!ııi başında .. -.:ı -.1· • z' vnı- m tı •, nı avet ·a e~ım .,-z e - Cczavı'rde vaktı"yl ... M.amil\Hldan 

·' <a .. ... mc mu a .... ıe euınıZ, .ım ... n d' bizim. d t th gftnlerimi:r.in so- ,J .... ,J-

&nlü il::ı gE'çinirler. a~ çok (':l:ı:İp bir mRnzrrn arzc<for. tevekkUIU icap eden grup haysiyet knhrOm:.\llı Ot"\n l<ı:r., hm ıs, oı'kel• ı, 1 . e a gelerek yerleşmiş bir Yahudi ti -
Fnstn, tnm ,ı;ii~ehe ha\'atı \'sŞI· ler. dlv11.nı seçimine baolanarak reyler~n de tam 17 l'I ındaydılnr. Kı:r. ıı.ı\li· nu ı:;e ~~· liih cağn? <'arethancsi vardı; iki ortaktılnr 

yanlara, Yahuı. c;arki I•'n"lt:ı \e ~:ılı llnJk, himaye M:ıre-.lııden son· tasnifi neticesine lntlzaren ruzname. ye doktorlu-una sokulup muayene -j e 1 alt ~~. y~~ art k ve birinin adı Bakli diğerinin a.Qı 
ra hucluthuındn tesadüf edilir. m, şelıirlerıl• ya .. amağa r111ğhet nln UçUncU maddel!ln, teşkil eden dL . i için ka.pt kapa.ndığr ;-11.man ben - tan~~ v::e ~rlar 1 

• Busnaştı. ~zayirin ecneh! mem· 
Y:ırı g~belfü İ"<?, lmllill''f'rin ço- l!ôc;terdiler. 'l'nnınmiyle yenilien yarbakır meouııu GI, t<Azım Sevük. \'l\\'t\.~n ılelikaııb>'ım \'ftmna .. o - - ~.m~1lı:r.ı •

1 
n ....... • 

1 
h Jeketlerle o'l.a.n ticaretinin mllh_im 

- · 1·· h d -" ı · b t ki 'in N r· kll · clh • - · - r n .. n asın ar n""'' o sa er ı,,, _._ ~ • -2. ~ ~Dun geçırc ıgi aynt tarzı ır. ıneyuann r.e mı"' ir !il"'hir olan K.ıı,. e n a ıa ve etıne t,ev et. kulmu' bulunuyordum. . . . 
1 

be • kısmını ıouD!3.I' yap~nu. %'.ıı:ı.n• 
Bu Jınl, <laı;lıhr da \e gıırp ~n~la· ·rnblank:ınm 1900 en'!.c;inıle'ki nii· mi§ olduğtı takririn müzakeresine - Havroln kti<Uk! deı:ne~e nı- 'ey bıttı, bobıım ıster stemez nı sava 24 milyon frank tutanndn 
lıınnda AüriiHir. nu yan ııiit:f'bf'· fıı n, 8.000 ihen, htı"'iin 2:l8 1100 geçUdL lıit kalm;dı derin bir nde! ile sans.Ah,·!ke~~ek'. -· y p tahmin olunan buğdayı •da bu fr 
l .. "! ' · .:·ı k .ı.·ı ı · · Bıı takrire cevap v•ren Gl Ati Fu ~ğ •. tt ..... r ba aNıe~uu ne YlliU'•""• a ' ._.ı• ~·- ... -.<~"'1 e er, ;r:t?.ın, '"'uru <'.rını ~ .ı < e yer- ne 'd rse mı tır. ~ · - go un Şı~ırereli \'e na tepe 

1 
k ~ Jlf G9rtt earetha:ne vt.ı.'11. "'a&aı. J ..... enm 

lere götUriirlı-r, kı ı <ln Ynr1ilerde Çöl hodndnııda bulunan Mara- at Cebesoy takrirde mcvzııuba.hlıı "· d • baJ( k ~ h unatla ·ıın ms uyma. • ve :......aı- -"erleri baŞlra başka 
.~l ~~~., ııl'ft gumr n gnror 1 •·o~un. va lmr"':ra ~e!ıli~.r.in i· uv..ı ---....J 

1;j köylerde gE'~irirler. keş. 190 bin .. Fn'-' -.ehri, 141 bin.. lıı.n muhteht meseleler hllkkmda ve. !!OY m.ı • ·' • , _. e""' oldu~·. muhtelif 2'.elnih:rle gittiği. 
k • e Kadı. •. ti d bt A 1 kinc·ı s·nti ..... cle "'nk.'lvı el~ \-~nlik. b.. ,. Tnm göçebelerle ""Orı ~;k .. bcler, hUlrfım0t meı'kez; 01::111 Rabnt, RS Aletin nokta! nazarını ve bazır!an - m ,, .. 11: n en rauer U\ .... •ı " • :ı..!r = 1·La.· "·-•.ıhnlduğu cı1ıetle }ı.,ran· 

., d - .. Und "· ' Kmn b:ıha!ı ~anki volkan, nere- ·uı J.A ··• 'lll.3J""' nrpa eI·meği, üt, sebze ile gec;İ· bin .. Rab:ıtı m:atnn Sale, S'? hin.. lllt§ olan inşa.at projelerini etrMfYl!l ın yaz en... 
1 

k bn _._ _c den sıziara. teSUm eıdil~n 'buğdayın ha-
nirlcr. llanl:ır, Yerine göre, çn· l\fekn~z 74 bin nUtmıht c;ehirlerllir, izah ettikten aonra ~öz alan hatip. Be 'ita ·· dd • u 1 eee, ·u.ını na Yerecı=-.. , IC'Jn '·"-• ..... ~kta.rmı tesbit etmek milin -

... . n ~asen ~a. !, m11. eı~ • ı.ı::e!sc l>f'nl pım:a pan:,a ~ip <'iğer- uı.ı.a.ı -~ 
ôır1orda, s:ızdan Ç::""tfaklnr :ıltım1a Fmım nüfusları az olmalda hera- lcrln bu ml!vzua \Gm&I eden mUllha. mil kt 0ı:-.nm ı.tım JJ\1un hılmc ., '··"n de;;.:'di. Bandan ba§lta Mar • 1 • ~ &•"' ıı.'· ' Ja.rim·ı ıro~M:kl.er~ ntıı~Alc, Bml'k. ki A'U !:J"o' tac; cY1erde ofururlnr. lınr, hil\'flk mlihim Jimımlnrı , ·nr. za Ye mUtaleaları dlnıent'rek celseyo medıluen ge ınm: < b'I lı: müsait değ'I silvalı !bazı mU.tcahhit tUccar}ar 

Fn ta, münferiit ev yo'k gilıidlr. llır. nihayet; verildi. - Yaaa, demek kndmUlT senin ~ "e;;e 1 e 
1 

anun 1 
' Bakrl ve Bı.ısnaş :'3irketinden ala· 

Fashlar, cliğer kahi1elerin Jıücum- '* • * Ba•ın birliği ölümde yardım cJe canını ,"'ftktıtar Juı ! ·n F''~ a • cnklı o1<lUkla:rmı iddia ederek bu 
!lanndnn Jcen<lilerini konımnk kin Fas, üçte bir itha1ltını, mani· muktavel~•i - Ki~in ! Bellim mi tı11.Ş1J01 - ena.. . . . . . g".ı!tedtin Fransa h11kflmetinden 
cshi 7.nmanlnrrlnnberi, toplu ynss- fatura, petrol, maden kömiirU. 5e· Ankara: l 7, (A.A.) _ Tiirk ha· yaktılar. Pöh. tşkem~e yan - - Fena ya, hıkır ıY.:tle~, re-J!llCI ııJacağı olan pnrahı.ra haciz koy-
mayı itiynd eılinmi<ıler<lir. ker, çay, lmhne. <ıanıp n likör ve <;Jrı birliği rl'!sliğiııclcıı: mı'lt \'ar, buynmla7 ln~ın~ \!nl b:ı ?l~ryan km k~ırmak, <lıYe tı\m dumıu.<ftard!. W ta'l"af arasında 

l~ns'1 :ır, O\a!ardn mnhc;u1Jerini s!lire olnral\, I'ransadan ihrncatı· Anadolu Afnıı sı aile~indeıı Boy sı yan:m icenle. Sen nna bak bil' ıJ~ rlklmlı nm<lde rnşı.)ornm, hen ~an fötiliflar uzun milzakcrelc· 
nnb:ırl:ırcln multafnı.İı edcrlcT, Dair m ise, fosfat, hububat, \i,'umorta, I -"efe, H•m h--:m :,.:,..,. mı ".'eni tlf' sımdi. . -, -.r.naka..'!alara ~p oldu. Ti-,,, A \mel Ak:ır'ı A ku~·betmi~ bulun•ı· \I ... una .,.... " ,.,,, JU.l.L -

lılar i<ı~, etrafı Jm1E"li b:nnlnrcla •'\Jık, <'nnlt lıaJ'\·nıı. badem olmAk IJİl\,\'11mftz. Dur bn'ka.vnn. :v. alan <;(iy Biz konu-:;ıı dunnkt-n ıt.dhye dok ca-thane bugw dayı topla.m&'k \ize-:-.·onn:.. t•kııclnşmm:. lıirliğimizin ö • LI kn ..... 
.,.n'klnrlar. ••qto'' J<\r<lıı, her lrn- ibere, ''tin \'llrı,·a Jiransa,\·n atar. i-n"ıye••ı'm il,.ünr.üsli ... AmR, ıli • torluğunan lntpr..1 açJrut, ,.t' V'l\ • re C-nv:r haı.inesinden para al-. -.., lfını \·ukıııınıln ynı-clıııı rııııknYck ı• .... • ·~ • " __.....,.~ 
bil<>nin ''a•radir,, cl•ılilderi, ml\ • M. Rfısim uZ•'1E.."l ~erlerı'c bn kadar dallnnıp bnılak· nın kahramanı se,•giliniıı yanak • '"'""tt,· •1;ıcagı-nr tahsil edemeyince 

nin ikinci dcncsine işllrak etmt~· " 'hl k a mtr .. ..., .. 
t:ıhlı:ern bir );övU \'nl'dır. )JnlJ., er- Yunanlıların ti. Yardım ıııırım olara'k hirikrni-:- lanm3m1,, polise. ·e:ve inhRnl ları krzaım o ra . ·~" ... . . c~ beyine mşvutdn; derd 
~:tkr ile en fer -metli eçyMmı bu- eo~imi·. Dtlhn .,~ .. o;ıhr n· Arkasından ~ oaktılo im gelere. k ,....,dı Y.e ..... ...-.... i~i. Ya.Mıdile 

bulunan meblü~. merhumun nilesl· "5·~ ~ ~- •-1 .,~ J_..,, ..... 
ı:tda bnlnnılurnr fak, tefek m:\Cıer.!lM'dl. muayene ld.-. .... nr poıue """" 1Dt rı·n ~le birlikte C.emyir hazi-

uk ne ödenrni,ıir. Rıı surctlP birli~ tl• r---· 
F shlar, hür ya'lnm.?tt ahsmt ş ranı -- Demek ki. hn b1~1lk lıir ma- etti. --:..1- nft""'S da bataciıit için e-

l zin öliim ''ukııunda yardım mıılrn· , .,._.__ ıs ~_..... ·-~ 'J:--W .s.. n anlar olduldan icin, ecnebiler· cera. MeWt~ \·nara., ~.....,...,, h---...::u.t3,e ~nde dunıluu. 
d d •ele~lnln liçilncü cl<'vre<ıi açılmı-; _. .. ı bi ı-.s. otdak- ·~ 

en, hillınc;ıı;a hJri!';tivanlar an nef Mı'llı- ~elı'mı··e bı'r ••azo ve - Elbette ya ne ~l\n&na'. A- ama hft~·i gm:e r """''· 1801 senesinde 1ıi:t anlqma ya-
-;i • .., tınJunuyor. Mııkn\'e)eye i llrl\k c: • • bo ...,_. ._...._. d. 

ret ed rl<'r. llntt:t Fn~ sulhınlnn- b k h .ı nıı ının gfuile~i bir ltö!'l'eYi abı• ça dA ıteh1'111t116, Y '~ 8anıuıy 1• r,:ıldı·, fakat bu ancak hembtn mllm e11ya la Q eJiye eJi/cıi ınİş bulıınon 7C\'llll!lll en ge<; 10, ılı• J 1 J d l d"'k"lmii• '' ~ mn niifır•lan bl1c eslı:i de\'İrlcrcle 3' kıt<:ırıllft'k, ~ehir şehir tfola~qı hala- San "at: an ı a ~a a g& u u Jt kün oJA.·üu kadar ~ v-~ıye 
J ·ı 1 .. • ' 1 Türkiv. e tarafından mü~kiil an- rincık!ınun. 942. gOnilnc 1kndnl' 1~. 1 b • ah b • .,. t' ""~ _:.._ ıı e, Juvlfü -:0'ıır \'e kn :ıha nrla, yı c:tfası cıiirmek a7. 'ley mi• pen ıe eya:r. teııı m ru ı.,e ın, tdileccg-i Jhn'ld<Jndaydı; yo~ nı.ı.a.~ 

1 , I Jannda Yıınani~ana yap~lan cnda bankası Ankıırn ... ııhı-sirı<wki "238i,. in k lhx.. ·ı al l'"'V-.. on arın ctr. fw .,ki m·a Rrdnn ile- · .,. AmB bir dere<'eye kadar dıa , "a· ~ı ntnun ızı ı-;• ı e el' a"' J" tar te•t olunmuş, tediye zamanı 
ri reremezdi Ru:tchn doln:l'l 8111- maddeleri yanlnnına karJ31 l.ir şii\r numorıılı hususi lll'snhn knlıltr.nk ü bahat hende devil. Eh ben rle te· nıyordu. Doğnıcn delikıınhntn ya- Ve ~a.rt:ı&tf.i:tayin edibii değildi. 
Hmlnrın nlıfm: snlıibi bultmılnldn- ran nisanes.i olarak At!nalı:lı\"'111 zere hnnkftyo ılo;tnulnn do~nıvn iıi l:lhati c;~nniyor, değildim. Se'i • nına l:o,tu: A~:a. N~ harpleri SÜ 

1'I m m'cketin b~te birine, Uilüd- Milli. Şefimite krymetli bir vazo rcr lira tıöncl~ntıeleri limmdır. ~ .. vordum <:evivordnm nmn n<' İ"'im, - '~ fen!\ İbrahim, dedi, !'leni riin aidt>"'lc:"" h .. h1•~.:ıft •• ,:ı~,"'I'!"' ;ı~ 
l M h • d 1 1 1 • \'e iki ta'm>.k gönderctikleri Anka- bank:ısı meslcğimh:c hlr cemile ol· • ' • "I" k'f d ki • 819 ·.:a ,.._ e • :ı zen )nnı e\ rt meme •eh.. ne ı;ır\im, ne k:lt'lancnn ,·ar. ıc· te\' ı e c<'e crmı~. dlirüklendi du'l"du. l ua ..,.,za· 

d ·- b ~·· k 1 rııı-" radan bildirilıni"'tir. nınk iizere l>ıı p.ıranın ın:ısrnf~ız • • K' ~ ı-d' • O ıger c te cıort ı mına < a ' ııcı· le hiraz bfı.J.:le, bir j~ tuta~"lm, "enı - tm soy.-.:: ı . V:rdeki Fransız maUan ve ran 
''"b • • • 1 Bu hl'diyelt-r Atina ~hrirıin lnrıık n:ıkil \'e knbuliinii -;uhelcriııc ·• _,. M ı d'l o n· ·,.· .,. 1 d e<;·:-.ı a yanı' ıtn:ıt ctınıven mem e· . alırım'' d:ye tıonucımmo, nnlncmııı, - 11çenıe ~oy ı- ı er . .,e ın ı~ın konsolosunun para8I ~to un u: 

ket cl"'nİ)orclıı. J\nbilcler. umir 1 meshur bir <'ini fabrikası tarafın • hilclim1is hıılunm:ıktadır. bcl,li.J"l)rduk. "urtulu yoknm~, muhakkak te\' - 7000000 frank U2erinde mutabfk 
t dan ynprlml") nefis bi"r sanat 'l;:se- Balortle1'1e1' ·r d ı · anmuyorlnrt1ı, Yal111z "~lii'' J<n· . Derken a7 izim, krT bt'T ~lin, nh kı e er ermış, kalındı-, Yahudilerin alaca.kltlan 

'J ridir. • .. l•ı elerinde, bir tnknn <1crebf'yli1'· O d A.I• J k ıd , moru mor bana geldi: - Ya een · 2 500 000 frank istiyorlardı. Fran· 
Jpr ''ardı. 1 a maddeler ( J'an' 8C8 _ .\man thrahim, de<li1 vaziyet - lleni de babama -vere<""elıler. ~z m~bkemeleıinin yavaı,l~ ye -

ras kıbilE>leri, <lnimn, "gaz'\'f',, flvall dl 1 Bazı aparııman !'tahiplerinin, kötü . - FJı öyle ise ta1111lm, Ben na· zünden iş gene uzadı; en eonra 
lerle \:tkit gE'cirirler, birbirlerinin J arı ' JOr hüküm.etin mü.saılde \'~edi~ini _Ne gihi? ıl olsa her ~yi ~ii7.e alclnn, tek ôiğe'r bazı hMiseJer de ill've otu· 
sürUlerini ele g~imıiyc P"nyret e· Muhtelif yiyecek maddeleriyle bildirt-~ kalorif~r1erini yakmak _ Haham beni 1orla birio;ine ,·e- ~ana bir ~ey olma~ın. nunca. iki t.al'af arasında harp 
derlerdi. Hayatlan. daimi bir diğer eşyaların tOccar elin<le bu • i~temedikleri görühnü.ştür. Bel~ • recek. Bili"in, ki ben seni se\'iyo- - Oh, lbrahi'm. çrktı ve Cea;ayir işte 'bir buğday 
harp içinde "'e~iyo11du. Iumı.n stoklan o;attlm1\k üzeı•e pi- <liyeden ~l.Mıiyetta.r bir zat, kalo-- ruın. imkanı yok sen~iz yM•YR - PoliR ikİ.'lini de dUrtttkleye-~k: davası yürllnden kiı"i5e<!n<1i. 

Fnstnı·i 1~ !Jin ytihcdinin se- yasalara arzedilmiştir. Bu sebeple riff'rkrin yltkılmıurıa!ı husıısnaa mr.·n. - Haydi bnl<attm, clelli. mahk~ KADIRCAN KAFLI 
lıirlercle hu<;usi maJıallelrri vnrdır. bu gibi maddelerin fiyatlanndfl. hi~bir karar ver.ilmediğini. bila!cis - ı•~eef meye.. d 
ilanlar ticaretle ve lıithas R nr- bissolunur derecede dU fıkliik gö· knloriferJerin ya.kılma~ı lbrmgel - _ F.M, mesi "~acağuı. Ben bir Buradan ıl& doğruca suTit ceza ikisinin de ya~J&n kftçülr oldafan-

~~ ~ fu~ffi~ ~ti~~~~~~-==~~,~~~i~r~·--------~a~i:~~·ru~·~~:·:~:·=~·:·~r~· -----•~~~c~l~i~~~:~h:u~M~~=~·,H:e~r~~~y~l~h~·~m~!;h;~~-~~~~~g~a~~~·~~~l~6~·-~.b-t~~~i~~p~~ 
F'n lıbrm, sık sik yahudi nt;\hatlc- • ter. 
)erine hticum ettiği, yağma ettiği Netioı!cle tbftııhim ~...,. 
gö:rij1mü tür. ğu bdar içinde de, Bone gibi bir de, ri,·a.yetlere in&nıhrıa Bone'- kif m\tiıeU.cere9i ~ Mellı..-

1 "-RESi Wmnllln için, yüksek bir gaye ol· nin gidi tne'lajlan -ile beraber, Ro· ı..c.o:~ -=• ~ FRA SJZ D~ı • illE ...... • n- t1n ele aile9ine ~ ..ns ... v 
do ""an;ı"'n Fran"'••Jn- ,.faJ·ıno maya '"ı.tta.' Bone, DaJ-..weDln ı.uz;• ...._ Fransrz!nrm himaye i'<lal'e'!'li, • .. , ue ..... ._ .. " ,.. " rılnn!b. Melaht m.lıkeme .....- : 

t hattmm geri.<>ine c:ekilmefj ta,-si - lerini cidcH olarak bbal etmeme- ....- • 
marcşnl Liyo~y'in Fıu;n. ayinin· d' • Bo "lk k F" l•rı' :...:n ftal..,... nl-ra laeta --.'il.-. !'lindan 'httngli' hlwsg• agaı)aa 
t:Jen itib:ıren lanmı ur. ~fare· Ye e ıyor. ne; ı unun ran .. ..... .... " ,_,,.. -11.. 

sn· A"man "'e•·f .. rae .. ·onunıı ha· ~-:.L. s-- ~ ı. memleketteki r.üfarunun yiik- 1 11 
... " ~. ..,.vnıu. - tbriıllim 'heie 4Je _eıe___.. 

zırhyan Ribentrop ik kame~ n...... ~nsızln-- "'Peyce bağlan- ....... Dalady .._._ h•~-~n arife- "'- __ ..,..:.. _,......... 'beftİ ile 
'""-"il •·•cı ... " görüşüyordu; gau..etelere Alman :ı· ....!...ö.:11~ ~:_ ......... ~~!~ uan --- ,,,_ ·-1 

• yağmalardan, Jmbilc hUr.um· leyhturı tefsirlerden ~akınmalan ""lll"'le uzuu15.uau .-a,yv•u- ~.Sttinti.ftlıer! diye ~ 
lannd:ın yrlmı olan snlıil \'e ova tın"Siye cdilml ti. Borie'njn Riben- Fnneiz milleti de, 1'e istn'a{llı -· ltwallim ~. bu 1llt9 llıa5aCle 
balkr cb bu idareye rc:mnııstrr. tropıı \•a<lettikleri A'h:nanyanu y__, atl...ae. hapeln"Jinin 8<1~ne bile kıza <'.esaret W1illot4ı:len pır; 

7.Bten hlms.ye iclare i, yerlileri• 5ari<ta nsnğı yakan tam serb~O 'Alehiinder V erl ioııtirlk ediyordu. Bu adftlll MI· kabnryoır, )1liıidanDamn ldMle ~ 
()ini tesltiliitla~n., !';eriatlarınn, sMir; Bonenin mdtemed adamı nilMJe sulbü kwrbltnı~tı. VMan • <lertten bqmı ~ ~: 
öıf ve Metlerine, lmlıiJc hnyntlıı· olan I~erııım (fö Rrinon \'e l'aris· 1talyanlıara kıu~ı harekete g~tt dü Pramrı barjlı9alanna da tJi cldları da bu ytrzden kendisine - Korkma Meliha~~ 
nna müdahale etnıt-diği icin, Ab· tel<i )·n.shca nB7İ ajanı Abetı ta- Daladyenin böyle <lost bir l'ran- ~ö~; A.rııdtb.aaki ~eyaha minnetta'l'dı. Apakı!ıiyo ve Tonu"· ~.O nm&ll Yİne 1'etUer.,... 
diilkerim isynnmclnn onra, f'ns· rnfrndan idnre edilen "Fraıı<1ıı • sız Aibi hareket ediı:i sebepsiz de· ti i~ bütftn Frall91tlann ho'1Jft9, ta Mn.%1iniye meydan okuyan '81ft. tl'ziilme 9en, Clolra hlkarll 
ta, dahili bir gaile çıkmallıl;ton Alman komitesi., bir si~·a.,,i faali- ğlldi. gitti; Fransızlıır bu nutuklan lifti- uutaıdannı sö~ediği !lleSİJlde Frım yanma git ve be~ 1NiUe. 
~- geçeıı harpte. ı~rnn<ın. 11'11.'i yet merkezi olfüı; mister Per i Milnih -ve Mi<1ter Çemberlaynin nibde kmlan Franıqız bays&yetini c;anın bütün inf"ıali ''Rl'dr. Fran..qz Melllıat ~ ~,. h!Jl -
tnn ,,;"'ecek '""' :ısker alnı~l;: lııı u· •. • -. ~ t b. ~- •--d ....... ·r _:ı 'b"r le k mı_"'b. Müba.C:...:n k...-p ~ ,, • .,, " Filip Bonenin c;muırıı< ~cugu ~ihi 'ıuıettiği -ıolhtan 1ki ay cıonra • J1' herereye - ar ,...... euen ı köylerinden a.lılığı bin rce me - .,_. vv- ..s.. 
sundn i'stifade ctmic:tir. ..uz ~uldu; falmt Tııymisin yan mıı tal:ranlıınn oyıııulığt komecli na- hareket sa~lardt. Münih ;;a~. tabon bir 1<yqm ~ s&ıJeN ihtiva bir bardak su ile Te 'ir heyti ~ 

'" * "' " "' ı · n-...-! k 1 '- -.. ' I 'r l'a'"'1a ile kendine ~ldi Jıabiri fİ<:ter Torna Kotıet \"e bu ailyeyi ~~en ~Mcıımı"b. Da· melerı ur.cnne onı an na,yıu e ediyordu. llarp istemiyoras fakat - NtHAT ~Ast 
Fa61a, 1913 4-'cne<;İnıle nncak, 

18 kilometre munt:ız_'UTI yol 'nrclı. 
Şimdi, memlekette, 80f}O !<ilomct· 
relik otomobil MiH•n ~ol \al'(lır. 
1300 kilomctrelilc demtr\ olu dıı, 
lıüyük cıehirlcrj \ '!'.' l•'nsla T:rn<'n) ı 
\ 'c <'..ezııyiri hirhirlerine b:ı~lı;\'Or, 

Ka.zablunl • Pnhnt - ~nt .. , Por
lıi ot~y (~ki Ifonitrnl limnnHı 
ticnret i• 1 e! lerj \iicmle ~etiril · 
mistir. 

!\I ı.\ll~UJ.Llmt 

ntrr)ann muharriri her giin Jccn· lcu'h'e Korsilta. \·e Tunutıa ~itti: ynva5 ya-nş dağılıyordu; 15 mart- siı'e itimııdımw. var; eier bize yti- ı----------------
<lilerini Vrımc;:ı<lnn );m ıılmak leh· Orada Mu.,nlininin alevhine ve'i'(li ta Jo'ran"'2: halkmın b\i'yük hir ek· rilmek irabettiğioi siz söylerscnİ% .n-· ~=·;#IAIA. t~ 
ıliM altında ~iirihorlardı. \eri';oli'nl i. Vnric;te J\one öfke· ~eriyeti ~lh müna.'le'betinin mıı· biz de yiirüriiz.,, J>oladye, llitleri'n -~ 

nıı hnvfl, \'isi~in 7.ihniııi C\ ,-eJ. ...i'rıifen tilrİ\'erek Dala<h'enin ntı - \'Rffak ol:ımsdrJ~mı a<;lktan ~ığn tea.vhlerinden ve MU80lininin 
~ h' l' ı fl'h t 11 z' tuktarını g. llıet•lere · 'er1·1..,....a, anladı. Falm:t Bone Berline ve 

-.& -
" 

cıc~ı ı"set n·on 11• '' en ropıı ı· '" ""<:1' tabriklerin&n l"L.<1&nan, "bugün Amerikan Filosunun yarın 
t • ı t '" l ıı mHinlerini r.ıkannl\.'" ur.rac;ı:l·o'rdn. Roınaya !rizJı' mil.mes~iller ~öndcr-~·nre ı ı;;ıra:.<;ınc a c en ıRYa ı... 1 

• " • o hl\rp ol~,, dedikodalan nraMftl- T 
idi. fiu d~\:İr<le J~ano;~ ftolse,·ik 11>3!' ~·ılının hu ilk ıwlıı.rındıı. t>n· meJ.-t~ devam ediywdo. Miisyö ôö da sinirlt"rinin bütün lcuv~etini OKYO 'haber veriyor: 
\"e y:ıhucli ale~htnrJığındn hirle-::· lıüilyeııin <:iilıreli lıüvfü1ii. H11 tarilı nrioon Berline gitti Ye Rerlin "Amerikan fjkısunan 
tirilmi" mı>tlm ti~le \lmnnya)n ie tıa 'l.. <·ep ıııc;i tanır.mi~)e inlt11i\l Fransız sefirine haber vermeClen, kayl>t'den, kararsızlıktan bıkan, nı batmbk..'' 
t!ıbi o1mn,·ı fıcleh\ tıesin olııra~ kn· etmio;;, :iO .:onkinıın 1038 rle knmii· oradR Ribentrop ile ~örücıtil. Fran her altı Gyda 1mlnt ıteferberlikle 

1 
Bu harpte ,·erilen rakamlarıı 

lıııl etmi~ !"ihip1i Fa'knt nıö ... yil uistlcriıı hn'l.ırlaılıklnn umumi ı.11 scfiH mfü~yö Kolonclr hu gö· ;jn~en güciln<len . :ıı~la.n orta inanMamt7: 13.:zımıtel~yd~, bug\i1' 
ı :ıbd,·~ c;jfüleOi hir harı-J.eti,) c !!:re\<' ıııii-;aıule eıJihneme"'İ yii;ıiin· rii~me~·j h~bt-r aldı.i;"I \ 'a'hit ~7 kal· hallı Fran ll)'l fem-.ıl t'dıyordn. ortada. harbeden hi~bir "awetitt 

Fa"it e\"'\'f'l,. .. w.lnız c;ert Jtn~· • d ı h 1 • ' f ~ !ı· 1 "' k .... R b l • 1 l' n ... hTI tı:wa~·ı dntıttı. ''Tunu . J\or j. llen trnmünıo;tlcr e m C'eıı eı en "'n ı~tı a om:VON n. _,, Sıı<c oma. (DeYamı var) u unmama.;ı ıeap eı crı ı. u par· 
'
1 
""' n rp b7.e. 1rc\tin "i'l•i "c' · kn. N'is,. 11;,.,. veu :ı rttn ~ln~r.t:;ö~ı:;ın;;r~n~·ı;..;."";,ıı;.':.;.ı';."..;.;"~lıil"'ıi.rıiıiıhjj' :ı.;.ll~'.l•l:ımiıiıll)ll·e-b~n-tliıcc;.;;c•l.;.;!iİıii • .. 1ıriia.~;~iiidiıieiiınii.iıniiıoiiı""'ri.~İıl·öİııııİİİ.81ioiıidiıı'ııiı.elini.ıiiblio ... seiiiıfııiie•r------...,.-----•ııiilll-ri tj " - .. _..Jiba o rinsten olacak! 

ler, minı·ın c'lrn .. ll'İ\'e<'ck <l rc<'"de ;--------ı=ı=--• Rürhan BU RCAK 
'"ti<ı;rdi, Son senelerde, bu ınah· 

/ 
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H A B E·R - Akf&Jll Poatua 

Jekera madde'erln Uyatıarı 
... "'-" '-' awwwı awww:s ,_,t:wwwı .-:ıa. .......... 

ABONE ŞAJ<'.l'LA lU 
TUr&r.yt: Ecnebi 
H.00 lir. %7.00 kr. 

Bir fincan kahveye , 
15 kr. fazla görülüyor 

Mısır mahsulü 1r-----~ _N.~J~!Y,_1 N_I z------, 
B~:ta:~t t~•~:~~~rl ıı 

kurutulduktan sonra 
teslim edilecek 

Muvaffak olmayı temin 
eden üç hassa 

leııteıtk 
1 •Yld& 
1 aytdr 
l "31dr 

7.50 • lt.00 • 
Çünkü kahvede çayın yarısı kadar 

şeker kullanılmaktadır <1.00 • 8.00 • 

1.60 .. 1.00 • 
GazE't~ye ,A'tiaderllen ... l!:\"rak geri vertlmtt 

ı.+ •••••••••••••• ._..t 

Dünden ~ 
Bugünei ~ .................... . 

Şehrimizde toz ~t"ke:r kilosu 507, 
kesme sek~r de 530 kuruştan t~· 
ulmağa ~s!anmışıır. 

Da.imi encilmC'n, bugiinlerde 
kah\·e. ç:ıy, ıırısta, c:-ekerleme. liel
va gibi şekerli mamulleıin fiyntJa· 
ruır teshit edip ilfın edecektir. Şim 
diki halde kahveciler k::.hve ve Ç l" 

.>'l 15 kuru::a satm:ık istemekte • 
dirler. Halbuki çayrn 15 kuru~a 
!';atılması doğru olsa bi'e kahve,e 
caya nazal'Pn ya"I yarıya az şek~r 
kondu!Yundan bir finraıı kahve 
irin 15 kunt."i çok ~örülmektedir. 

Belediyenin bu noktayı da gözö· 
nüne alarak yani tarifeleri tesbit 
etmesi ist~nmekt:!1ir . 

Past:?.cıl:ır ve gazino sahipleri, 
pasta ve kahv.e iiyatlarııın yuzcle 
30 zam istemektecirler. Şckt"rle 
~ aprlan t~hin helvala~ınrn 340 
kuru!5 üzeıinden satılı>c.zgı sanıl • 
maktadır. Bir ta~:ık ms.h:ıllebi ve· 
ya s!itla"ın maliyet fiyatı beledi • 
vece 28 kuruş olarak tesbit edil· 
~i•Hir. Buna 7,5 v~ya 10 kuııı§ i· 
malive ve kir i'A.vesik .!!llt?g ya· 
pı~ is•.enmeıkt~dir. 

Derne ve Mekili 
işgal edildi 

&mtral Barlanın 
•zil meselesi 

Cenubi Ru:ıyad'1hi Alman 
l' kıtQJarı Bulga,istan ve 
llrıanista.na geıiriliyormuı: 

Bigadiç zelzele-
den barap oldu 

Şı.znaıı AfrıKa hıı.rE:klitı §arktan v .. 
h1l>tan olmak üzere mütemadıye 
llllı.ifar halındeuır. Kahlrede dUn neş. 
;edilen tebliğ Sekizinci o:-du tara • 
~n Deme ile Mektllnln l§gal e 
tlcutın1 haber vermı~tir. Hava şaı·t 
~ bozukluğu yüzünden hava 

Ev.erin yüzde altmışı yıkıldı, beş kadın 
ölClü. Kızuay yardıma koştu 

n1'"amı saat yirmide Anknnı: l i: lA.A.) Uugiin :ı re, p:ızar ~ 

1
lal.!Yeu az olmu§tur. 
Londra(lan verilen haberlere göre. 

C:eaa,Yirdekl müttellk kuvvetler mlh • 
"r le talanna taarruzla bunları Bl • 
~ arasında kıskaç içine almak L 
~ 'l'unu un cenubuna doğru ilerle . 
llleJctedlr. 

l ~era1 Andersonun emrindeki 
~rikan ,.e ln!!i iz birli1deri Ga
~ istikametinde kuvvetli bir öni! ~k~~I!'!hrdır: Gabes, n:ı nı i~im 
l ltı kortez üzerındc ve Trablusa 
45 kilonı-:tre me,afede bulunmak 

ta<trr. MUttefikler ih th·açlarını 
;'2llin i~in dar hatlı iki şimendi. 

dığımız haberler, e'·velki seec gar. 
bt Anııdol•ınıııı muhtelif .)cılcı in ık 
hissedilmiş olan yer snrsınlısmırı 
BiğııcHc '\'e Sındır~ıda miihinı hnı;nr 
fara ve ma:ılesr.r insnnra bnzı kıı 

yıplara sebep olduğunu bildirmek• 
tedlr. 

füılıkesir nHisf ile kızılay H 

Pıırlf reisleri bu yerlere gıderck 1 
c:ıp eden tctblrlcrl rlıl kl:ın gıbi 

kınla\• ı::rnrl merl,rzl l:ırııfınchın 

dıı gerekli ilk yarclımlıır '"pılnııı; 

tır. 

Ankara, ] '7 (A.A.) - Evvelki 
gıeôdki yer 5arsıntıemd:ın ':>ıla 
zarar gören Ba11'kes.ir vil!yctinin 
Biga.'i~ı; ve CTuJcuk nahiyel~rinE' 
ilk yardım o'n:nk ilv•rc Krzılav u· 
mumi merıkczincc lıı Bankası vnm
tasile bin lira "t: 500 çadır gönde:.· 
ri'mi,.tir. 

vukubulan yer sarsıntısı o
r:ıda Jııızı hasarlara sebep olmuş
tur. Biğadiç nahi~ e merkezinde ev 
Ierin yüzde 60 şı .tamamlle yıkıl • 
mış, yfizde 40 ı dıı olurıılAmeyacak 

bir hııle gelmiştir. Burada be' kişi 
ölmilştür. Ölenlerin beşi de kadııı• 
dı~ ~, 

Smdırğıcla hıı~:ır ) oktur. Yalnız 
Gölciık nahiye merkezinde 17 eT 
) ıkılm ı~lır. Ölen yoktur. 

Ederi yıkıl:ıııl:ır yerlcşllrllmi: 
kendilerine ilk yardımlar yapılmı~· 
tır. Hıılk çııdıı1:ıı:cl:ı yatmaktadır. 

Yer sıırııınt~ı 48 .s:ıntıenheri ı 
ğultuhı Ye ~ldılctll hir şe'kilrle de 
'\'Rm erllvor. 

17.JUITTF. KAR l'AGDI 
'l'den istüade etmektedirler. Bu 
~CVra sayesinde Tunus şimali
~1_ nı;idq,faa edecek ol.an mihv.er 
.. "V\>etleli tecnt edılmektedır. 
iUttefik kttalarjylc ktrşılaşmak 
. ~ Trablue garp i•tikametinde 
ıltl'liyeceklerdir. 

.\hnan telgraflarda birl•!o:ı.il A
~lta para."jUpteülerinin Tunus 
~lannda ~iddetle r,arpt,.tıklan 

OLSNl..llB E RARı\R 
Baltk~irden bild•rildiğine 

lzmıt, 17 (A.A) - Bir kaç gUnde;:ı 
beri devnm eden yağmurlan mfttea_ 
kib senenin ilk karı civarın en yWc.. 

t aek meütı olaa Keltf'pe • • S&mann 
glr d.aflarma yafmıwtır. 

1 
diribnelttedir. 
~taytr radyosu, Tunus toprakla. 

~da. ka~l! müfrezeleri arasında vu . 
--. relen ilk c;arpıumanm sonundı 

.\ııı:ıanıarın geri çeklldiklerlnl bildir. 
llı4!ktedır 

-':nıı ~dyonUll dUn neşrettiği bir 
~~hlıte göre mihvere! CezayirlUer tev 
it ttlilmişlcrdlr Bu tevkifler, Fran. 

•ıı . 
.. kert makamlarUe mutabık ka • 

'llt.1'9.k yapılmııtır. 
'l'uııuata bulunan mihver kıtaıart • 

l'lltı, k 

sorulan bir ıuaıe cevaben beyan edil. 
dlğlne göre, bu münasebetler her ııe 
kadar §ekil bakunmdan mUtareke 
metninde gözônünde tutulmuı olaıı 

şartlar daire.sinde cereyan etmekte 
~e de ameU sahada bu münasebet • 
!ere hAkim olan §ey, Filhrerin mare • 
şal Petene gönderdill mektubun ve 
r'ransız halkına yaptığı hjtabm muh. 
teva ve ruhudur. 

a- urnandanı Tunus, Cezayir ve 
._ halkına ve ı\maU Fransadakl lerde bulunmalt1;adırf-.r. 
~ garnizonlarına bitap eden bir Pöti Pa~ gazetesi Darlanıa 

.UURAL DARLANIN V~tl'ETtı 

Patbı psetelerUıJ,n ootu amiral 
Darlamıı maref&I Peıe.tı ı&rafmdan 

azıedllmeei ü&ertne muhtent tehtr • 

llı@l&j eski iş arkadauıarınm kendl3lnl ta • göndermiştir. 
&u 1 1 · kip et,medlklcrlnl bellrtmel<te ve Pa. ı· 1 lne!aj Amcrlkalrlar a ngı-

ıı ttj • rlste arnlralllk maiyetinde çalı§mak., 
İ~tı n §İmaıt Afrikayn taarruz ta olan subayların mareşal Petene 
~l lı:abu1 et.tinnclt istedikleri se- sadakat yeminı ettiklerini UAw t!t • 
... e!'i haksız olıı.rl\k vaslf'landtr-
"1~ h .. k. mektedir 
ti:ı,rı Ve ma~l Peten u uır...e- Marseı 0Deat ''Oevure., gazeteııind' 
M~e nıutaba~at ha'inde hareket 
:-.ı · A yazdığı bir makalede arlık, vaziyetin l>t lrlihver kuvvetlcrinın vru-

Noy~ Ztirher Çaytun~ diyor ki: 
"İtalyanlar, bil' rok srğıııaklar 

yapmakta ve uc;:ak9avar bııtaryala
ruu ve yangınlara kar§ı mUcade
leye memur ekip'erini takviye et.. 
mektedirJer . ., 
RUSl'ADAK.1 ALMA.ı. ... ASK ll:RLERt 
BALKA....-...LARA OETtKb..tYOB: 

Stokholmde huau•I 
bir m e m b a d a n bildirildi • 
ğine göre, cenubi Ruayada bulunan 
.Alma:ı kıtaları, tankları ve tayya • 
releri Bulgari.atan ve Yuııanlatana 
aevkedilmektedlr. Yunan llmanlann. 
da bulunan bUtUn gemilere el kon • 
mt.ı,ştur. Pire açıklarında bir İtalyan 
filosunun bulunduğu ıtıylenınektedir. 
Balkanlara gönderilen kıtalartn bU • 
yük bir kısmını tanklar ve motörlU 
n;ı.klt vasıtaları Ue teehl.z edllmio bU. 
cum birliklerinin teşkil ettlgi rjva 
yet edilmektedir • 

Bulgar ve Romen hava meydan 
larma getirilen Alman ıayyarelerl 

trltı'Yt "• Frııns?% imparatorh:~.ınu tavazzuh etmeğe başladığını kayde 
tl'l dit eden bir düşmanın hucu- dcrck ıöyle diyor: yet.te buıunmaktadtr rır. 

Uıl'll ·· ,... - tt"kl ,.•1 "Fransa hakiki çehreslle tekrar ŞARIC CEPHEStSDF.: 

gal;p bir ihtimalle Akdenlzde faali 

\.•ı Pus,.urtme"'e azm.e ı e. 
'.ıt <1' ·ı ., göı·Unmefe başlamıştır Memleketi • Stal!ngradda yağmur Kafkıuıyada 'l~ nıektedil'. 1 ik 
'-1t aııbver as.'kerlerinin Fransız ne hlyanet edenler bertaraf edi d • kar ve bi.ltün yollarda ııoğlık ve çamur 
~ib..~erUe yanyana sevaşmak için ten sonra Avrupa Franııaya tekmr t. doi!u cephes,inde ummniyet itiba
~~~ Afrikaya geldiklerini kay • timat edecektir.,, rile Alman bat'('katrnı feJce uğrat-
~- Bu sözlerle bllhaasa Darlan kaste • ""akt .ıır 1· bl'o) d r n "dlar ite ~!' nıesaj. dücımanın taamı~ ... a.. . e tc er e ge e .. 
\>e •nnatt Afrikada bozulan sı.ılh dllmektedir. Filhakika ami.ml, poııtı. daima aYnrdır. StaJingrat, Na 1çi
hıI atl'ltflnun il\desi icin Franıırz kı ka sahasmda daima entrikalar çevir kin c~nup doğu~u. Tuap"cnin ~-
"llll'f ile halkın elden gelen gay- rnlş bir adamdır. ma.ı dnfrıısu. Bu üç kesimde ccre-

ttdı_'-rfetnıeJ.crini tavsiye etmek- Darlan, Jiro dö Lattre de Tassigny Yan ed•n sa,•acıfar artık bir mu-
ı.r. artık inhlltll eden kohne bir rejimin harebe değil, bir carpı~mal.:!rurr ve 

Ilı -4.llllan radyosunun dUnkU yayı adıı.m!arıdtr. bu e:ırr~mal:ıra d'lima 1'ir tabur 
~ '1tde. hi.ldirtldlğlne göre, Vişl hükO. Ruzvelt dün bu hususta demiştir l•i Veya en fazlası bir nfay iştirak 
dt tlııın Parısıeki umumi de!egesl Darlanla yaptlan sıyasi Anlaşmalar etmektedir. T~bliiHer !!İmdi bir 

:&r.ıon, Fransız mUstemlekelerin dalmt ınahlyettc değildir. Bu &Dl&§ yrldanheri siikfınet it:in<'le olması-
aa iÇin mihver devletlerle yan}ıı malar muvakltat olup münhasıran na rağm~n Fin'andb·a rephesi hak 

Ankara, 11 (A.A.) - Ticaret ve. 
klleti valllik!ere bir tamim gönd.ı. 

rerek, yq mı111rlarm muhafazasında. 

Jıl ı.mkt.ııeızlık dolayııılyle mUstaha1-
lln, borçlandırıldığı mıaır malısu!Un l 
kuruttuktan sonra setlrıueslnln lA . 
zım geldiğini, yaş olarak getlrjlec.ı l• 

mısırların almmamaauu, bunun !ı;l ı 

de alım mUddeUerlnin uzatıldığını 

bllülrmlftlr. 
Bu tamime nazaran, mrıır mahau. 

Hayatın düz bir yol olmadığını birçok defa •Öyle 
dik. Önümüze hazan bir uçurum, hazan sarp bir dağ ha 
linde ~·ıkar· Eğer •İz bu manianın kar.ısında zayıf ve kor 
kak kalırsanız kendi ölçünüze menli bir talih yaratırıınız 

Hay:ıf• cesurları, kuvvetlileri, iilicenabları ıevn, 
baısediri onlara gösterir; himaye kollarını onlara acar. 

Cesuı ~özü pek, ayni zamanda da alicen.ıp olunuz:. 1 
Y olunu:da yürüyü~ünüze mani olacak hiçbir engele 
rastlamıyacağınıza emin olunuz. 

ıunü yeniden teıbit edilen alım müct.. ı•---------------------------_. deUeri bakımından, yalUlkler Uc &"'.l-
rupa ayrilmıftır. 

Blrlııcı gruptaki: 
Urla, Tekirdağ, .Mull&. Mardin, 

Manila, Jıı[ara,,, Kırklareli, 1.stanbul, 
bmir, lçel, Seyhan, Hatay, Gazlan. 
tep, Diyarbakır, Bilecik, .Aydın, A! • 
yon, .Atn, Bitlıı, BiDJÖl, Burdur, 
Çankırı. c;.orum, TI&zııt, Erzincan, 
Erzurum, Eıklıehir, Gl1mUfhane, ls. 
parla, HA.kkarl, Kara, Kayaer!, Kır • 
aehfr, Konya, Kütahya, Malatya, lıl~ 
Niğde, Siirt. Slva•, TdEat. Tunceli, 
Van, Yozgat, .Ankara, 
TillyeUerinde aum :müddetleri birin • 
cikt.nun 1942 aonuna kadar. 

l ldaol s ru,.,..kl : 
Çoruh. Trabzon, Rtae, Ordu, Gire • 

ıun, Antalya, villyetlerlnc!e alım 

mUddeUeri ikfnciklnun 1943 sonuna 
kadar. 

Uçülld puptakt: 
Zonguldak, Sinop, Samırun, Ka"ta. 

monl, Kocaeli. Edirne, Çanakkale, 
Bursa, Bolu, BalıkHl.r, A.muya, De • 
nJzU Villyetlerlnde Uıe atım müddette 
ri mart 1943 .tonuna kadar uzatıl • 
mııtır. 

Valjllkte, Y&f :mmrlarm almmıya • 
catmı ve uzatılan müddetleri mınta. 
kaları dahfüncle ilA.ıı edecekle~dlr. ---Yeni Ginede 

Müttefik kıtalar 
Japon üssüne doğr. 

ilerliyor 

Sekizinci ordu Binga. 
ziyi tehdit ediyor 

Mihver kuvvetleri yeniden çevrilmek 
tehlikesine maruz bulunuyorlar 
Alman aıaaııaa gire laglllzler 
ml.aakate glçlllllerı çelllyor 

----0-----

Berlin , 18 (A.A.) - D. N. B. İtalyan teşkillerinin devamlı taar 
.Ajansı dünlı.ü resmi a.'!kerl 1-ebliğ nızlarındau başka, şimdi meycia • 
hakkınd:ı şu ma!f!.matı almı;t:r: na çıllan münnkaJe gU~Jillclerin• 

A!man·İt&.lvan kıtalannrn Tu· den ileri gelmektedir. 
nu.' topraklarına çıkanhşı, Tunu· lılUnakale ve malZC'Dle yollan 
ııun elde bulundu'rulmasrorn bstı fneDd~riyedıenberi 800 kilometre 

.Akdenizle doğu arasındaki dar ı.ızunluk peyda ettjkten ve botıal· 
geçidin kontrolünü temin bakı • tılaıa bölıclt'rde liman tesisleri • 
ırund.:ın, şinıal Afrika harp ı.aha· rıin tahrı1>i ~uretiylc maluınıe ge• 
ıudıı. ~k büyiık önemde yeni bir thi~i çok güçllik!er içinde kal· 
ciurum. meydan,. ~etirnıi§tir. dıktan sonra, şimdi, malı.eme, mU 

Alman-İtalyan krtalannın Tu • himmet ve bilhasııa akar yakıt ba· 
nt11La bulunuşu, Alman snaş u· :lnmmdan lhi!• edfir ni~~ette a1ı: • 
ı;akJariyle mihver denizaitılannın ıaklıklar ve eks•k~kler mü$ahede 
devamlı tehdidi müttefik km"Vet • olunmaktadır .Yıgınlarla İngiliz 
lerle 1ngilirAmerikan hareketlen tftfJt kolları yolla.."'1 ü.stünde hare· 
üurinde felce uğratnbilecek bir k.etaiz kalır.ı, ve Alman·1talyan 
teeir yapmaktadır. hava t~~tleri için pek kolay bi· 
~irenaikte yapılan mücadele & · rer av halini almrş bulunmaktadır. 

rasında, askeri te,isler ve husu • J.ondn, J8 (A.A.) - Durm:ı· 
~iyle kıyı boyunca devam eden çok dan i lerliyen sekizinci ordu. Bin· 

Londra, 18 ( A.A). - Yeni Giıw mtihim yılankavi yollar. istihk~m gaziyi şimdi daha ciddi bir suret· 
adasında Amerikan A'\'Uslurnlyalı krtaları ve ardıc:lan himaye eden te t~hdtt etmektedir. Dahilt ~oy 
kıtaat buna, Japon Üs!lüne doğru hususi te!!..'lciller va!1tasıle tahrip yoolunca ilerlcme'k:te olan mütte -
ilerJemektedirler. Ha'\"a kun-ctlcri edililikten sonra D~rne şehri Al • tik )mvvetlerl. mihveri, c:evrilmek 
eeltflmftt4i olan d~anı durmad11n man·ltalyaQ ~tlerl tarafın• ....a..ne Ylle )'lire getirmekte • 
hırpalamak.tadır. dan tahliye o l11nmu9tl.I!'. ........ 

Ha,.. kuneöerine mensup bom· İngiliz: öncülf'ri bUyUk bir ~r lttttll• le1J'lll' kon.-r ~ekilmekte 
ba uçaklan dün, Rabaul'a taamn kingeniikle kıtalarımrzt talili" er otaq d1ilııD\allm ardcr lı.uvvctlerini 
ehnlşlM"dir. 1 Jemiş, hatti bazı yerlerd• Alman- hll'P.81am .. tadır1a.r. 

lsviçre lnwiltereyi 
protesto et\i 

lUrn, 18 ( A.A.) - lnıiliz havu 
Jcu\'"elleri ne mensup uçaldıırııa h. 
vicre .havalarından ıeçmcleri lneri· 

İtalyan an:k11an ile teması bile Dernanm zaptı, mütte&l~n 
kavhetmhtir. dine Yftli blr ti.a ~ olmakta· 

Bu '"rtlar içinde, mihver k~ • chr. 
vetl~.nin hareketleri normet "la· Jfavalarm fena l(ftmeaine 111f • 
ra.k devam t-hneUedir. men, e1An hua hlkimfyetf mftttr 

ln:!'i1iz ordmnınun göz!~ görU - fi'k hava Jmvvetlerinin f'linde h11-
Mn ağlrlayıSt, yağmur ve Almun· lunmcı'ktachr. 

nr, Loıı dradaki lıı\'içre elcisi, lngı- ----------------- ...:.--- -------
llz hüki'ııneli nezdinde J>rolestouıı 
hulunmuflnr. 

Atlantikte babrılan 
müttefik gemiler 

Kaçak şeker 
yakalandı 

l'i~i, 18 (A.A) - Atlanlik deni- 50 Jd'i ma1alleDl8J8 
zinde, Alman denizallılaı-ı bu son ildi 
giinlerde lopyektın 15 bin tonilato. ver 
hık 3 miiıtertk gemisini batınnışJ:ır 
dtr. 

Harp Ekonomisi 
Bürosu 

Bir umum müdürlük ıeklind e 
geniıletilecek 

Ticarf't Vekaletinde kuru1an 
harp e-konorni~i bürosunun btr u· 
mum müdürlük seklinde genişle
tilrlıesine karar verilmiştir. l!mum 
müdüriiik, evveke ia.'k müıtt~'>ar
Jığı ta!'afınrlan görlilen işleri ted
vir edecektir. Bu husustıı. yeni ka· 
rarnarnc projeleri hanr]al"mı~tır. 

r KÜÇÜK HABERLER ·ı 

Şeur beyanname-si verme müd 
deıti bitmi,tir, Şimdiye kadar 47 
lıin 300 kilo şeker mevcudu bi" di· 
ı ilmic;tir. Başve!taletteıı gelen e
mir mucibince beyannamesiz Şe • 
ke-rlerin aranma.cmıa devam euil
mektedir. Cuınarte"li g'Jnüne ka • 
dar kaçak şeker !'.akirynn 47 kişi 
meydana ~ıknrrlmrstrr. 

Dün de muhtı;-lif yerlerde araş· 
tırmalar yapılmış ve şu kim!eler 
de gizli ş-:ker bulunmuştur. 

lzmir seı betçisinde l 70 kilo, 
Balıkpazannda Süngerciler cad • 
desinde 63 numnada Niko Ka· 
darcada 35 kilo, Yeniçeriler cad· 
de-'iinde malallebici Mu'3tafada 25 
k ilo. 

Şekerlfl!" musadcre edilmiı n 
saklıyanlar müddt"iumumiliğe ve· 
r ilmi~lerdir. 

Ramide 
1110 kilo un 

bulundu 
Bu sabah Ramide 1100 kilo ... 

la 500 kilo buğday bulunmuttur. 
Ramide karne U9U1U tatbik ~<!ildi· 
ği ic:in unlar kaçak addech"lmiı 
yii7Jdc 25 hiikiimet hissesini ~de ' 
yip ödemediği belli olmadığı icin 
buğ<'lay}ara ı:ıtırıdilik el konmue • 
1.ur. Suçlu l~k"i t~rahim. mllddı 
ı•mum!liğe verilm:ştir. 

-~---

Rami nablye 
mldlrl dell•tl 

Rami. nahiye müdürü Osman ~ey 
F.i Olcay Şilenin Alacalı n:?hıye 
mildU'rlüğüne, Alacalı nahiye _mn· 
dürü Feyzi Gülüm~er d e Ramı ~· 
tıiye ır.üdilrJüğüne tayin edilmıt· 
lerdir. 

U d~ek Uzere bUyük bir gönı' muharebe zaruretlerjnden doğmuHu: kında Fi!J umumr karırg!thr tnra-
ttekillni haber verml§Ur. lTALYADA ıut)DAJo"AA fından neşl'.f>dilen tebliğlere ben-
~luı(b) yarı reamt bir kaynak TEDBlRI.ERt ziyor. • Beyazıtta fırmcı Andon oğl;.ı 
0~ hlcliae1erl hakkında şöyle dl., l n g i 1 i z u çak 1 a r ı n ı n Tebliğlerde biraz de~i~iklik ol • Koço ekmeklik una bakla unu karq 

Asrı yelinde durduran }~n bllyUk sanat inkılA.bı 

Varın akşam LALE sinemasında • '" C e novaya ve 1 tal ya n ı n mak üze-re Moskova dlin son giin- tırırken yakaıanmıştır. Koçonun bak. ~ linıal Airlkuına karoı yapı diğer bölgelerine kar§ı yapır.akta ler ve-ya. haftalar içindeki Alman !iyat unlarını komşusu olan bakkal 
ı.c..,uau Ye bunun aydınlanmağı. oldukları hücumlar müttefikleıin kayıplan hakkında mnlt"ımnt ver. dükkA.nında sakladığı da 6trenllmb 

B'raııaız durumu ilzerjndeki J,frikadaki Uslerind~ıı lta)~'ıı) ı bl'm mistir. Tunp~nin ~imnlinde Uç tir. Suçlu milli korunma mUddelumu 
lcSaını ~tldk eden Alman BiYuf bardmıan etmek üzere uçaklar hafta kinde 15.000 Alman ve Ro- ml!jğince tevkif edilmiştir. 
htnı.ert, Amerika birleşik devlet . göndermek suretindeki mütemadi men ölmüstür. NııJı;ik yakınında • .Y. Halil admda, blrj~l kend~lne at. 

alklflallaeak 

oW"'I 1 kır"••• dAlll rejl9i• Amerfkada ıHi ·• 9-11 film biri• • • 
4 FRAN K C'APRA) ma eoa saferi. 

Pra.naız arazısfne ve oradatt tehditleri mihveri 1tat:ı anrn garp ki Alman kayıptan 12.000 ö!U ve vll polia ve emnJyet A.mlrt •11al1 nr . 
~ 4.Ttııpa, topraklarına aokulmaı< Sahili boyunca v~ Sardenya ada- yarahdrr. ~tıtlingratta pazarte!llj diğlnden yakalanml§tır. Halil nrtld!. 
lebbtıaUne kar§ı mil§terek ınUdafa:ı SIDda <k"hal bir takmı mUdafaa glinil l600 ö]ü s:ıvrlmıatır. tı aallye tlçUncU ceza m&hkeme1i11d• 

Ql ···- l i beli 'ba vU .J ., ..... _ ..._ __ ... ---- - . .................... lllr .... . - noktayı teşkil ettığ n r. teıtı tı cude getirmek mecbu • Sanayi mrıhaUC"ri kenarlannda- 3 ay hapse mahkbı edllmlftlr. _ .. ..._.- _ __,,_ 
J'ori&r. B!rtncı derecede olan bıJ riyetinde bırakrr.ıı;ıtır. Yalnız şi· ki A1:man hücumlan tam:unile ke- • Batradan blldlrfldltbM SÖN Ala. .n,._ OOOP&B _ &UIBAM ftA.Jl'WlOK - P"&.Ulll 0APRA 

CiHAN HAKiMi 
Utt.rek llrllldafa& meselesi karşısın mali Fransada hattı harbe sokul- sil:miş görilnliY'OI'. YenidE'n yalnN: cam nahiyufniD Kos ~ ıra. ,.._ ... 

battA llakert ehemmiyette ola.ı mu§ olan son ııı..odeı Foka Vull av t emizleme ve devriye harekltmdan ctt ocıu Temel Jle KIMIMt ottu .All • . DtlUl&Tı bir ....... IOla " ·nh ,_..... ıw. ••' il• ~ diter 111.eaeleler ortadan ellln. uça.klan da İtalyaya gönderiJmiç. ~ibncğe baılanmıttır. Stalin rwıa ._. ıvı.. 7DIDDdea lla•. bfW1 ı -. N: '8111 

~ tir. Alman hava kuvvel teri, Sar- gn.tta ka.panmq olan utrerter ıiııı ıa t*mıı. Mehmet ottu AU. ta~)'•••••••••••••••••••••••••~ Alınan mUnuebetlerine ıe. denya adM1nd a 1Qılyaa bav2'. kuv di dö~ten slyade U. ..--....,.. -~ - -.-11 
ll&Qcıı .. ı»ıı.u da1f ...... ,. ......... 1 ---llt;1ı~Mıj.,_., .. .... _~ 
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Tarihır-. Düyük davaları 
~ ~ ,_,_ - ,_awww::&~ -- __, -

nç kızları 
eyea doktor 

Toplayan: Muzaffer Esen 

TI:4BER-.,, J HPMt'Aift 

Amerika da 
ordulıun rolü 

Musikide intihal 
Edebiyatta, hele aon zamanlarda, u.er hırsc~lı.ğı, intihal, 
hofaza katlar çıkmrstır. Meğer. musikide bu marifetin 

1 
ıaheurleri varmıı· Dünya, çalan çalana diinyaaı. 

;ı· • ,__rhaldC 
Edebiyatta, şiir, hikAye, roman, ret etseler, ne ,..ıyeyım, ~ 

Tarihin büyük •kffalnrı umumi 

1 
bitirerek cıktı. Tnbii doktoı artık 

bn5lığı nltmcln toıılaılığıın ılm nla· .\nınihacln kafanı.azdı, Atltmti~i 
rnı ~ım dôrt tnnc!fi F r:mz:ı.ra rtit hir llaha n5tı lıı 0 iltereye geldi, 
d:ıul.:rd:, bu :nr'"'tıc bu "eri.re b:ış 1-oııdra cl'\·nnnclo. lıir mahnlleye 
l:ırl>cn okuynculauma ,·crc1iğim )'eol'J~ti, IJlr mu!lyeneh:ıne e.cmı~tr. 
ı.o:ıii tamamiyJc yerin<' getirmemi-:; ı Doktorun hu eftor ı•ek çok mii~· 
olu;roruum: onun İ'('in bu~iiıı elim- t"ri i )'G~tu. na lm hir yerden 
de l·ran">:ıya nit dm.ı \('!>İ!<nlarını ~dir .::ıhibi de değ';'lıli, fakat hıı

Amerika orJuıu, her lnıım ıelakkiwiın ii.nn.Je bir birli• 
ğin remzi olacak ve orada terbiye gönn aMe.-ler Jc, 

memlekette, halk birlifini 'YG"'t!lfec.ltt.trr 

Ortaya hiı ve fikri .kıymetler ka· meydana gelen vfııkıa meydana 
<lar eiya&t iktısadl ve içtimai lmil· getirir. Bu, talep ~i ica.be
ltr yığan bu vaziyetin haUi~ t1l· den yeni bir fikir ~acalı:tır, Bu 
kip cdikcek ınetodlar çok müna- fikri, Ameriab1a't' a?U1nda, yi
ko.~ e<lildi. Tek bir milıt esasa ne ordu in.Citaf ettil'OOektir. Aı· 
varobiJrnek ~tin, yenllmesi icabt· ~ hizmet, mMtaıhhaa bir mecbu-
ll"n gUçlU1der p~k bUyiiktUr. riyettir. Bu mecbwri.)l.tin Amerika 

piyes aşırmaya, dojirn<l:ın doğruyıt iyi olur. * ... ''sirkat - hırsn:Iık,, derler. Bu son 
zamanlarda. dünyanın her yerlndl', 
edebiyat ııırsız.ları eo~nldı. Coğaldı 
diycnım; eünkfl es'kfden de \"ardı. 
En ~ur :kl6.cıik muharrirler, ba~
ka mifletier odebiyntlarındnn mev· 
zakw, p.arçalar, piyesler çnlmışlar

dır. Geı;ıenlerde. Fransız g:n:etel~ 
rinde .,üm. Ilir Fransu.ın,. Mnr 
~llya gaRtclerlnden birinde, beş al· 
tı romanı tefrik:ı edilmiş. Halbu~i 

hunlar, kitap halinde, Pari& s:ızelc· 
Jerinde tefrika sıırclinda çıkını~ 
nnıhırrirlerin eserleri imiş. Hırsız 
muharrir, bunl11rı. :ıynen d:ıklilo 
ile bt.iıısah etmiş ve noktasını, \•ir· 
gülünn deiUştiımedcn neşl't!tmı,. 
T:ıbil daktilo ile y:l7.rnak gibi kol.1) 
hir çalışma mukabilinde, pııra kn· 

Birnz uzun kaç
0

an bu li:ışlanı;ıcı 
"m\lsıkide inlıh!\l., e dalr okndll· 
sum bir yazıdan bahsetmek içltl 
yazdım Meğer, musikide intib:ıl 
edebly~Ltan fadoymış. Meşhur ınlt 
sikişinaslar, hiç çekinmeden, biJ1'. 
denişikliklerlc, birlılrinden ınusil< 
molifi aşırıp gidiyorlarmış. 

(menul l"ı no lm.d:ır c:uıh ,.e en· 
terec;:ın o!ıır tı oJ ... ıırı) bır turafo 
Lmıl.ı~or \'c bir <hna iı.iıı haŞka 

bir r.1cmlckett", 1n~İlt<!rcyc g~ı:iyo· 
rum. 

Oniimdc 1931 ı1c ba-ıılmıs bir 
l>itnp ':ır: ''ingıltereııan İıii~·iil;: 
ı·"nnn-tl0ri tnrihinclc bir n~ır''. 
~imdi hn l,n<'runnn t>itaııtıın bjr 
'ak'a, okoyuculnrımın dikkatle o· 
kumasına cle-ğer hir ".ani tipi !;ıka· 
nyoruııı. Bu.., Un aııbtm:ığ:ı bncıla. 
drl;ım bu <lm a, <ohnd.iye lcıuln r ~1l:t.· 
<lığını ferinin C'fl lrnrktın<'urlur. 
l'al,':ı 1892 yılının sonlarrn(lıt ı?e· 
çer, lrn.Jırn.nuım Torna NeJ Gram İ'I· 
mln<Je İc;Jr~ ·ah bir ılo~<tordur. 
Doktorun suru ekseriyetini fnhisc· 
lerin t!.'siiil ettiği birçok ~enı; kız,. 
l:ın :r-ehirle-?nektir, Uoktorun hu 
.-:•ıayetler] no mnk at uğrunda i · 
lc-1"~ bir türlü anlasılamamıı.tır. 

:O ktor tu bir seri <'İnn,·etleri 
i5leme-;, - bMlo.rlığı ,·akit ~ı: ~·o· 
hınd3 emckktnP.ğe ha .tamı bir ll· 
~e:nj deUildi; <loktor ~ol JS69 • 70 
~·ıU.,rmda İn.(:'ı"ltcrede ya.cnyor. ve 
~:t'1İ ~lı 'lmzanıJmış ÇO<'oldnn 
d'i ..... rtmclde çok para lmıanıyor 
rlı•. Doktorun bu husustaki ıı;CSJıreti 
n., zruruı.n ?.al'fmcla bütiln t ngll· 
trr "lle yayıldı, lCabinesi miişter;. 
le .etı dolup ta tı. l"nka t çok siilı-
~ ek..."eriyetlc zararlı bir Seytlir, 
do r N~l i&mi etrafıntl:ı yapılan 
a,,..ı· ı ıblr lı~ 'le naznn 
'M \ · ıj c:ltmtmiı;ti <l<iktor hak· 
Jrın 'R tahkikatn. ba Jadı, fakat he· 
nrr :,u tahkikat mü.sbet bir neti
<'C ~ crnıeden en·cJ ıloktor selameti 
kaçınnktn buldu. 1872 de Kanada 
~·n gitti, bir ınli<lclet orada doktor
h..:ı.t yaptı, ~onra Rirl~ mer1· 
k ıwa g<ıÇti. 

noI•tonın macera dolu hayalı 
"m rikndıı cfa dewım etti •• ~m~r •• 
h 13 <lolrtor "el Mister Skot is
ınindC' ~cnr \'c r.ii;y.I kndrnln ta· 
nıstı. Doktonm k~llınlara kar$J 
derin hir zaafı \'Bl'th, <' t:Une ita· 
<lnr n •ın ıs1 u \'<.' Jrn!'asmn hai;lı hir 
ı.ıu'ı 1 o'-.rnk t nınmı~ olan ıttis~ 
ter-. '-'I· 'u, giil'(IU ··ı b •r tctiı.cl kn ... 
om < "b" \ di, f'C'll'1f' (li tü. nc:-
kı " ' ? ..... , .. ,t'r" rnın etmoi:e ağ. 
nı •• 

2andıktım manda, ismini de tanıt· 

na rağmen çok f)P.rll 1arfe-<liyor. • · • ı f"'-:.ı ..ı_ • 1 k • BirI-ik Devletler Amcrikası ıçın ycnı o an --•CPICl'l• mem e e ınc.}h:nıclere, hnJolar:ı. el;lonc~ ~. ı ~. ~ ı 
b"ırle!'mellf'n clog·mua bir ,te~ek· t n uçl" ta·-·ta hu unmatıt z.an.ırt yerlerine dcrnm edi~·or, daima ı:ok " .., ı ·ıe k ı · 
kUldür. Onun coi!nıft kavmi de- 0 an yenı pne uvvet erıne in~i-~ık giyin is or \'e ccp)~ri Jıer ,·akit • e& 

İngiliz li'rnlariYit- dohı bulunul"Or· ğic;iklikHğine, tmçrenin kanton- mam cdrtir. 
Jarmda o!dııg~u gibi, her biri imti· Demokrnsütri. bilhaııaa Ameri· du. Fnknt bn haJ lıiı; liimsenin c:ik· ,_ t.t-- • ı...ı! ı· d 
vazlnrınr muhafazava azm~miş "aıwa.rm ı'3tik~ni a aka ar eden katini !;ekmiyordıı. Zil'ft doktor · · 
olaıı birli~ı·n ik·..t- -kı"z d'!Vletinin ve cemiyet olmanm itilit ta!lt bu· Ne) hiç l<imc-C' ile <lo\•nmlı mllna· ı:; u"A ,..," ı d 
sjyn~ı büm.•elerinde'-i ikarımtık da UD3n iğer lbir esaslı mesele var: 

~ebette bulıınmuyordıı, dostu dn - ·· c · h ~ a :h k 1 inzimam ~der. t'lllJYet alalı, ummru a lar. ş-
yokttı, •mclınlarla sık sık 'lilşUp tt, mmılekctte, lbu cemiyet hBk· 
lmllnyor. fakat hi~bi'r 1:a.dml~ nr- Amcıikanrn Birle~ik ordusı:, larm1 ya'ro.tıın.lk. meselC"sinde de, 
kllda$1ıf,ını ıle,·anı ettirmi~·crıhı. meııruti hak1am riayet etmekle be· Amerilu ordusunun-geniş bir pa
Doktorun heraher hnhınmal,tnn raber, birlik de,·Ietlerinln her bi· yı lbutunacakttr. 
'lerin bir :z.e\ k (luyıluğu kn<1ınlar rinin <'le, kısımlar üzerindeki im· mış. 
en ft!!ıığı tnhakadan orosptılar<lı; ıiyazınt tecelli ettirecek ve bilbas- Demokra.9i.ler, ft-rdt haklar mer- Bu mesele biraz münakaşa edileli. 
hu tnzlnn flOktor ek'i:?riyn lrnlclr- sa her şeyden yüksek bir ııiyasi bumuna kapılarak, ahvalin ve hu- kapandı gitıi. 
rımlnrdn ynk?.hyor, onlnrı en ''a· birliğin remzi olar.aktır. Onôan s~yle ?:amaca tt.bi lbulunan be3c- Yine birkaç ay cn<"l• yeni ölen 
kın bir otele ~<>tiirii~·or, \'e çok ·ıu. sonrn, kendil(orini aynı terbiye- ri bUlldlmlerin fevkinde olarak kıy- ve epeyce şöhret kazanmış bir mu-
"a bir ?.Amnn . onra kızdan 8,,.11ı. ye. nynt ni?.arna, aynr iztıraplara metler ve kat't knnunlor te~kil e- harririn en kıymetli rornanınııı, 
yordu. Doktorcn bir kızla sa~hla· \re aynı .,e.-re ,,ıı.ı.Jf etrnı"a buluna- den ve ferdin huhukundan fera· .ı. . ld ~ . 1 t 

.,, .... lliA v ha.,..nsının cserı o usunu ıs 1:ı e 
clrtrr hi~bir znmnn ;;6riilmii~ ~!'· cak olan memle'-etı·n he"" tarafın- gati mana~a gelen umumi hak· B 

- 'A • den bir tetkik yazısı okudum. u 
lerclen değildi. d"n ::-.'en asker~e...: va-•ft•ı"yle de Jan unutmuştur. k •• ::-~ ' ·• ........... muharrir, ölen arkadaşının hıra tı 

nu garip halleri ıcli sık (le,·ı.m jerin halk l.irliğini yaratacaktır. Bütün d:mokra11iler içinde, u· ı:tı yazılar nrMında, neşrodilmeml$ 
ettiti <ınfabet \'e o~Jrnre. mulıitle· Birlef;ik Devletler Amcıikasm· mumi hakları tantmnkta en ileri bir roman bulmuş, hunu ikendi C3e· 
rinde tloktora bjr likap kazandır. c:a Y<'ni kabul ~dilmiş ohn kur'a giden me-m!eket Birleşik Devlet· ri diye bastır'ınış. 
dı: ('nplu 1 clcf.:tor. Bu muhitte clok ıısulüniln vatandaş'aro., hususi ler Amerikasıdrr. "çünkü bu mem- Heie, muhteıır milletler rnuharr'ı 

Hocndel, znm:ınının opera bcst"' 
karlarınılan epeyce mnlzcme atı'" 
mış. Hele onun ınunsın ,.e raktl1 

Jmlunnn Bononçini, "Lolli,. nin b 
hesteslnl, olduiiu gibi kendisinr 
mal etmekten çekinmemiş. ?ş me~·· 
dana çıkmış, musikişir:.as hira"ı lııf 
pal:ınmış, ammn eser, bugün de, · 
mm malı ı;ayılı)'or. Açıkgörlük, b~ 
ccriklik belli, her şeyde işe y:ıı-ı 
yor. 

Br:>cl1, ekseriya, bnşka memleket· 
!erden, bilıhassıı Vivaldi'dcn motıf 
aşırmış. Oğlu Fricdemann ise, bJ• 
hasının bir kompozisyonunu ken· 
"disine mol etmeden çekhuncmiş. 

Bootho,·m bile, "Fidclio,, ismi11 
de operasını, Von Pacr ile Gaveall 
mm aynı mevzuda olan, iki cscrill 
den illınm alnnık vücudc getirn::ç. 
"Hııydn" in eseri olnn Alman mıt~ 
marşının hile, csld hir kilise Hah1 

sinin lıc..<;lcsinin aynı gibi bir şc' 
oldu;:lııntı iddin edenler varmış. 

tor 'el İ!'.'tnİni bilmlycnler f)P.k l:ir mcs'uiiy~t hissi aşılarmya ya· leketin tarihi t.ısa ve nisbctcn ba- Jerin..in. hirbh'inden eser aşırması, 
fOktn. fakat eaııınn rloktilnı t~nı- "'",'"'enmnı da zannedi•-'oruz. Orcb- L'İttİ'?',' ...,...nr::ı., Amerı'ka adtı.mr. o- Pftn"ste ç•knı1 ''L" Temps,, .. azctr 

• ···" ı::· ' ""' bugünün ede-biyat piyas..'lsında, pr)ı: .. • " " 
mryan!nra pek az rnsts:l'!!lin.h·nrlhı. mın a,<>lteri rolü kadar medeni, nu, kendisinin yayıtı!Jnı hntırl:tr. rC'\'açta olan işlerden !>iridir, he~e sinde çıkıın hir yazıda, "Veber., iıı 

RIR GJo;~ç IHZIN OLtJMO nhlMci rolü de olacP.kttr. Bu ıhaller, feroiyete tapınmak, U· hiı.de, bu gayret, dolu dizgin at koş. ..Freichütz" üoıı "J.udvig Doelıncr 
18 "onte!4rin ısn güall ~~e Yn- Harpten sonra, Millttler Arası mumt haJı:kt tanmıamnktır. •· d · ~ in, piyano için bestelediği No. • 

terlo sokal:DKla bir polioı memnru . B" 1 •""' A -.:.ı. d luntcaık aa ar pek gcnış uir mey- k - t 
olduğu kadar muhtelif memleket· ınaena e.,... meuna or usu, <lan bulmuşutr. J;:onscrlosıınu t:ılilid edere· vucıt<· 

do!n'8n bir lunn l-irılenhirc yere h" f ı '-A • ki b • t ier içinde de bir "yenMen a<urul· tam .ır e< a .... ıarJf a, u cemıye Bi-.t.. eskiden de, "İİr hırsıztı:ıı 1 1tellrıli!ii iddia olunuyor. 
yuvarlaıiclr;:.nu nörfül Y:ırclmıma ı .......... _ b t h kl "'~ ., " • "' ... ma,, vn lü ... ·m !!".-''l~ktı'r. Balıis lUa.uawıUD u umum a arm o .. . 1 1 • nıızı ınus"·ı· besteleri de, • tc,·:t· k t J - d 1ın ... "'"' _u, u '°""" varmış. nıı.. şııderı ç-a ınan os.o u. 0

" u. meng17 yer c nmyor- mevzuu olacak olan mete!eler, teaellisine hizmet edt-cektir. rilcl,. yani, ç:ılma dc~il de, a~·;ı 
,Ju, poJi<ı derhal halktan hir".faC' Am ..:a. b" 1 • • ... ft .. 1 bir ~:\İl': 

milletlerin hayatlarının d~rinli~i· erıaa şe ır erının 90, .. ..,, a- Sirkati ~ilr tdtnt. kat'c ::tbnrı şeyden ilham nlma mahsulü hulı.t· 
ki!9illin yardımiylc ~enç knı yer· n~ kadar uzanacaktır. Belki de bu nnda Unifonna görUlmesi, ibizi bi- nu"ot·. Brnhms'm keman için oıaıı 
den kaldırdı, f'D _..._ nlan hir f 1 A- • d'" .. . k ldzımclcr. ., ı• _. ..... ," mesel.•ler, muhasamatt.a. ileri ge- raz az a uçnn uşunmıye sev et- fo majörlil sanatının ilk parçası i' 
nra~ı dükk!imna soktu, merko7e t" O d "b" ı k ti" k d" D • ' ·ı ı lenlerden de ~etin olı\eaktır ı. a, ır mcm c.- e n en ı iyor kı mnnos1: 'şı r ca :ın111 ''Tannhauser,, in, ''Sabile yanaşı· 

telefon e(lel'ek bir ha11tn. nnkJive k d' · • f h · 0 · · Biz o kanaatteyiz iki, şurada en ~C\Jnı et e~.. ır. t:Iilini kesmek laııın.,. dır. nirka~ nız,, bestesi Ileclbovcnin "Knbrs· 
arabası istetli, Zll\'t\llı kızr.aihz lıall· ·b k '11 sene evvel, bir 0 uelede, bir hanını ·ı l\t t' il 
tıth:u~~e ~iittirUlUrkt'n To1'la ''va· burada rag et gö~ee meyı er HaJ:p .. onun do1el"liy1c vücut ,, mıınllk stnfonisi,. ı e OUlr ı 

•. .. 1 .,,... ne olursa otsun, demokruiler. an· bulan ve ha..,...- eonra da jnlı:il!af muharririn romanı çıkıyordu. Dik• "Ba_,ticn ile Bastlennc., bcytinl-
ltıyoram,. !'\12nnl en ha;;-.. a tek ke· k ' 1· . bl'k" b • A~· . knt ettim: Bu, "Demirhane miidü· "-
Hme ı;öylE'ITl.eden c:ın \'C'nlj. Cc: et ro :mes u ıyetı, a a : mee urı· ct~ktc devam edecek olan ordu, b:ışlnngıcı arasında mevcutmuş. lW' 

üzerinde otnıısi yapıldı. "etiOOflc Yeti eserlerinin kilid t~: vapmak· Am('tikayı, zihniyetçe de, ahlAk ve rü,. diye enetce, ı-·ran ııcadan ter siki tcnkldcilen, bu benzerliğin bir 
~Cll<' krıın isti'rı'lcni" ile r.elıirlene· la, o meyjlJerin hakild vaaıflanna ~<?:ro-~<'e de değiştirmiye hizmtt cümesi rll" ::rnrıılmış ve b:ı.sı1mış 0 iktibastan. bir ilh:und:ın yahut mii 
T•k ökliiiU anlaşıldı. ve müeMir olabibnelerine uygun ed~ o'an en mühim &.millerden lan romanın ikinci b!r şcldlde im terek bir kaynağ:ı müracaaUan gel' 

Polisin ilk iııi ölen kmn hth İ· bir hal suretine viisuı bulabilirler. mri olacaktır. leme ahnmıtıydı, Te gaıctelerimlz. diitini iddiad::ı tereddüt ediyorı:ır 
:'\'Ctini tesbit etmek nhln. R:ı ku Mazide, ı:..u yolda. çok halalar de tefrika edilmekte, kftap halindr Mozarı, "Don Juan,, ının SC 
<' ci,·nnla sefil bir C\İn hi"r odn"ın· :şlendi. Vergi vemıek, kanur.lara neşredilmekte olıın romonlarımtıın perdesini. VJyann halk mosikişin 
,,a ilturnn Y.~lcn nom·ort i"1n~ı1" rinyet. umınut bir me9t.'leye atfedi· SEHIR TIY A T.R~V yeni şiirlerimizin, kü('{ilc hilcıiyelc- lıınndan Marlin ile Sarti'nin nnı: 
~frmi üç ~'L!Ind:ı bir z.a,·ıt.Hryrlı, len ehemmiyete ait Nrka~ boş ~~·.. rimlıin heıısl denle<:ck derecede melerinden istifade ederek besteıı: 
h'!l'eden crktığı. Londra~·a nere· elimle, ~riya, vatanda~lann \ lll\\l,\~ıll o B a ~ • • • il • coliıı böyle.. mi1. IH hıır Strauss ise, Vııgne.r ili 

l:ir kIZ; ak amlan ko.ranlf.:: hasm- Eu vaziyet, himaye meramı, ken Krompton re. edehiyatunız için hıı dıı bir kiir· n<!n iktibn lnrdn bulunmakl:ı oor:ı 
elen ~eldi~i brllj olmıynn glizc.!"c vicdanını mahznn ~iyordu. ~I il Kol~e Kendmi% f'ııcr ,·ercn:eıii~imize q(i r.oıınrld'dan, nşlk:ır hlr suretle ~\' 
"a lm.lılımnlaroa doln~mn~ hns· dilerini hür addeden. haldi;atte i· : iİİıl dır, diyecfiim anıma .. hu ı;aldıl,tı· ~r. buna, intih:ıl d~I .. sn~lama· 

T\.,·1mbrn l arc;ı z:ıafı olnn dok- h~·Rn "" bi'rlmt.: <oilin mul<:ıhilinıl"' se, hürriyet:n ,ancak, faal bir ni- KOM&nı lllSIU mıı. CS<?rlcr çoğu fena füılüplarfa, dan alrnn,. denf)·or. Schumann'ır 
tor ,., 1 vat""''"' <;"ii'lel sijz ~lh·li- ~enl'ıir:iııi sataralt Ya"am:ı~a ~alı· Z'.lmda bulunduğunu anhmnyan Asrileıen Baba y:ılan yanlı, tfcl:ştimıelcrle ooh:ıd "Mrırselllaisc,, den ve "Viyana ]{pi' 

Yeıı, lt'm:'ı ~hine.~, 'le\ kine ~ ,.e §an bir talihsiz. memJ~ket1crde itibar lcnr.anmış - ediliyor. Hnnımhır, bey!er, bövie 118,·alı,. ndan :ıldı~ı kısımlar do 
~lcncr;vc dii kiiıı, bir insandrr. tır. Oamartui ve hzar s8ı11er1 kola:rca muharrir 11eclnebilirlerkcn böyle sayılıyor. 
nu itilı'.lrla gôzüft<' ke<ıtirdiği ka· CDenını nr> Alılaki med>tıriyctin U!!tlinlül!ü· 15.SO ü Mıttme lıic olmazsıt. fü:ınımı7.1 bfrnT. öğren ?ıfcşlıur mıısiktştnaslann. mcşrı: 
dm !lz~rindeckqerlvetl•muvnffnk~~~~~~~~~~~~~~~~ı~ili~··~ib~ir~~~m~·~1~~~b~lı~·t~U~n~l~il~~~-.n~d~e.n~~~~~~~~~~~~~~~~·m~i•vc~"•:ı•lı•"•~•l•rı•r•v•e~h•o•7m~n•m•~•~•n~a~.\.·4 birinlih~~ri devar:Kcnfil ~c~t 
olur. 'ii ters SJ<ot ılo~tora ınn· ~ rinden intihal. Moznrı, Vagner, 'il 
ka\'c:•mat ctme~c bir müddet çaba· clıkçıı kalabalık ıızalırclı. Hemen v B v Paeağız? cbnrd Str:ıuss, huna cok. milracıııı' 
lnd•!tfan "IOHra biitün iradesini hepsi eYlerinc ılağılırlnr vıı onc.ılt ----· ===== o Diye ~rd• clmlo;lcr. ~·foznrt, "Figaro,, sun:ı 
kavl•-.c1tN>k Yl\kısıl<lı doktf>ron kol- yuvaları rliğerleriııinkiıııll'n ıızııldn ----· ·---- llahiyalcı: motirinl. "Don Ju:ın" ınd:ın almr 
l;ı.n nrrı"ına. diistii, doktorun met· olanlar yoln dc,·am ederlerdi. - Ne m! yapacağız? 1\ırCla ka- Y:ıgncr ele. "Llhengrin,, ne, "P:ır<-
T<""İ' olrlu. 1.. " Bir gün, böyle bir seyahat esn:ı- lır, geceleriz! fal,, den, diğer eserlerine <le, u.ı~r 

;ı_ ... r ~iQeğe konan hir arı)"& sınd:ı üç takibe, ilk rııstıııdıkl:ırı küv Ynzan: 3 Rusçadan ı;eviren: Dedi '\'C ç:ıkmağını çıkarmak vı• "ıec;lclcrinden moUOcr asırmış. 
hE'"" len doktorun bu seff:'rki ac;. d •. i-·•A "k t k · 1. N, V. GOGOL SERVET LONEL b :ı; km-'· o ıı · bi- Acaba bizrleld, son musiki h;ı:"" Ju hirnz nıun "ürdü. l\liııters Sitot- e ırnmanya cunrı · e: mc · ıııye ı'·· çu ue;ıınu ya - zere e nı ce 
la tntlr hir nr;k lıo.yatı yacıadılar. le hiiyü'k yoldan kenrıra :ıptılar, ne soktu. kelleri nasıl~ 
Fakat kn<lının k(){'ac;r bu mii.n:ıse· çiinJ,fı ~U\"alliırt çoktan hoş-ılnw;h. B1ıyük yoldan ken:ırn saptıkları rünmüyor. Fnkat filozor, :ırtık buna raıı ob !!. Rôslm nzm~Y~ 

lı • Bıınlrır: lUUı.iyatrı, llahlva, filozcıf znm~n akş:ım olmtr,ltr. Cüneş heni~z İl:ihiyatçı, ağzından çubuğunu rnadı. Gece ,.,.lmozdan enel allı 
•eti sezer ~ibi 01mu~t11, karısJm - ., S b b' · 
cl<\ha. sıkı bir nrzıırt>t :ılt•nıl:ı tut- lfonıa Urut ve hclaneı Tiberiy Ger- batmıştı. ve hava ıüıtdüzün sıc.ık· çık:ırnııyar:ık: yedi okknhlc bir kö~e ekmekle (~" e e ı neymış 
m:-ır'ı\ b§l:uJı, d-01\tor ve ev~"'lisi hels odınd:ı iiç :ı.rlı:ndnşh. İlalıiyalçı lığını ınııhaf:ıza ediyordu. - Belki de ileride >bir köye ra~ı- hir buı;uk okka domuz yaiJnı r,ö\· Uir kadm, mcı;hur operatörler 
esi; i lm.<lar sf.c JmJns;ıma7. o)rlu. llZUD boyla, geniş OIDUUU bir er. Jt:ıhiy:ıtçı \'e filozof, ı;ubakJ:ırıuı !arız, dedi. ıJcye indinuelr iddlydf. Te bu deltı dell birine: 
l k"kti .,..c g:ıyct ııeaJip truıi:ıh \"ar,:ı. tüttürerek sessizce yfirü.rorlarılı: ı.~akat bu aralık gece bastırmış- midesinde tahammül edHm~:t M,. - Allııh. olein kadını. Hazret nr. 

Aşkının en h:ırf'retli deneı:in: Elinin :ıllınn r:ıslgclen brr -;;eyi mu· heyancı Tiberiy Gorbels elinde!;:! lı, Te olclııkçn knnınlık hir sceeydı y::ılnızlık his.w.dl:rordıı. Bundan m'.l· Ademin diğer bir ux\'Ulldan bir p• 
de se,gili!Ü\•le ist~ifü gibj bulu'.'!· h:ıkkol: çnlıır<lı. Di~<'r cilıellen tıı.. d"ğnekle yol kennrıncl:ı biiyiiyen bu. Kiiçiik bulullnr zulıneli ıırltırı. acta ~n tabbth, oıu~una Ta~en ça alıp yaratmamış da, sol eğcslll 
manıalt doktor Ncl'i <'Olr <iİnıTJf'n· lıiah çok hedbindi, içip sarhoş oluı• dc,•e ılikcnlcdnln kafalarını kopa· yordu ve bütün altiınellcrc göre ne kurtlardan da az çok korkuyordu. den yaratmı$? 
clin'li. Genç J;nclmı k~:ısının tnk· c:ı çalıların arasına ı:ıirip snkl:ıınr rı~ordıı. bir yıldız, ne de ny çıkacağa ben- - Ilnyır, Jlalüva, olamaz, eledi Diye sorunca, operatör de: 
~·idinclcn ehedi olarl"J;; Jnırt:\rmııı; clı. '"c mektep idaresi onu orada bu· Yol, or:ıya buraya gruplar halin· Z<Vniyordu. Mekleplil<'r, yolıı şaşır Kuvvetini hiçbir şeyle takviye ı:t- - Eğer, ba$ından yanıl~:ıldı. ı.: 
clii<öüncfü: bu İ<ı <laktor için Jıerhal· lunc:ıxn kııd:ır ıık ile karayı ,;erer, de rl::ığılıırak ovnyı kaplıyım meşe dıklarını ''C çoktrınlıeri yoldan git- mecfen yere uzanıp bir köpek gi~: dm., tıenize hükmedecck!I. Aynk.ları 
de 1;ür. bir scy de~rilclir, drfı>tor di. ı:ilozor_ılom:ı nruı, şen t:ıhialıy. ve ceviz ağaçl:ırının arasından s.:· ınediklerfııi fıırkctıiler. yatrnıık olur mu? Yine deniyelim; dan ynrats:ıydı, ~kek hrıknıü altı 
N-"" m t_,.• -~ .. ·-· u· ılı. Sırlüstıı Y:ılanık çuhrk irmd:tl'n çiyordu. Kubbe ~ibi yuvıırlak ye- Filozof :ıyaklariyJe lıer l:ırııfı a- b•lkJ' bir me!!kene rastl:ırn. Te hkl da kalacaktı. Yanından ynr:ıtmış eı ın c .. ;;-oıne Vcnı~r 'H!Stcrs •. bo 1 1 " -.c f 
Skol' ı l ı - ·k· ı <,~ti: ş ıınırc ' .şll tepecikler ''e kiiçiik <l:ığlar bnr.ı ra1tır3rak nihrıye! kesik hir sesle: olm"7.5a yntınad:an e'n'e.1 bir kı\ ,. erkeklerle müsıvl olsun. Kolun • rın rncasma yut Ur( u:,"11 ı ·l 1 . • ••. • " 
hap mesel<'Yİ hııHe<liyordıı, :Ui,.tcr çkı ıçlıı.ıı 7aııı:ınl.ır ınuhakk:ık yerlerde vıldiyi \:alcdiyordu. - Peki, yol nercrlc':' Deıli. 1:ırııll İ('t'riz! nlhndan ,·:ıralm:ısı. crkeltln ootf 
Rkot iki 'iP.at İferisinde ~i!rlcdi, ç:ılı?ıcı t.ı~!a; "ehkıız:ı~k:ı oyn:ırdı. O. Yolun kcn:ırınrl:ı hirkac ·erd~ fıiihfyatçı hir müddet smtu ve IIıihiyalçı. şarar> sö7.ünB dnyunt"tı himaye etmesi içindir. Hele. bl 
",İtti. ~ık sık ırı ııo ııı., ııın ln<lnrdı. fıı. pe)·ıl:ı olım b:ı~:ıklı Jıuğday tarl:ı,.ı, bir:ız dirşündiikten sonra ı;Ö)lendi· kenarn ıükiirdii Te söylendi: yakın bir yerde yarabnası, çok J%l 

Dol-ıfor Nel \'c J\tisfcN S.kot bu kat hu tnkrlirdc de rilozofhıra h:ı' birnzrJnn lıir köv görüı:ercğini hil- - Evet, gece çok k:ır:ınhk. - ora~ı öyle. kırdır Jmlm:tlta gcl nah: Erket'in kadını Se\"TD~i içi" 
i-:;j çok ihti ·atc;w. bir tnrnla ynp· ~~l;ukknnhhğmı ~l~uhafoz:ı . ('fl<'rrk · ıliriyorrlıı. F;ıknt tarl:ılrırı grçcli b!r n('yrıııcı kenıır:ı çekildi ve eıne'i· me7 • Diye cevap vermiştir. 
mıslartlı, <'.c.c;edj mıınvenc eden b~· lı:ış.a ~elen çekılır., d<.'rılı. sıınltf'n r:ızla oltluğu lı::lıle e\·e hen· liyrre!.: \'olu aramalt,"1 koyuldu, fa- Meklt'pliler, iJ~rl yürüdüler \"e 
Iecli c doktoru deor~ı bir ~!ılrlf:'n Beyanrı 'riberjy Gorhels. hı)ık ter hfçhfr şe~e rac;ll:ı:nıyorlanlı. kat l'flcrl ancak lilki yuvalarına hilyilk bir sevinçle ıııaktan gelen 
meclen <oiiphelencli, iş 7itbıtn'-a alt- bırakpıak, çubuk ''e ş:ır:ıp içmek K:ır:ınhk, ~ökyüzünü lam:ımiyle giriyordu. Her tar:ıf, lıiç kimsenin köpek sesi rhıydnl:ır. JJ:ıvbmn se
~tti. ceset ınor!•a ~önr1cri•<li, r.ıor- hakkına l•cnüz mıılik 1<'iWcli. knplnınışlı ve y:ılnız lı:ıtıda kalan :1"ak h:ıstuarlığı ııcsu;r; bucaksız. siııin geldı#i tarafa kulak verdtl:· 
~un k:ıt'i raporu n!<'St'lcyj J:c.,tirip 'lnıııı ~·:ılnız ııerçcnıi Yarrlı, lıtın al Ptrıltı ~rıım:ı~:ı l ÜT. tu•nıu~lıı. lıoz kırdı. ten '\Onra daha canlı ndıınlarl:t )'ii 

attı: Mister SJ·ot'n icıtcn:r<oiıı j c ılım ı!ob ·ı o 7.:tm:ın knrııktcri he· Filo7.of Homa Urul: Yolcular, biraz ilerlemek iı;in e- riidfılf'r ve biraııt:ın hfr ışık gördü 12.33 Karışık prognım (PL) 12. 
7ch Jonc::-ek öldiFHi :w)ac;ıhlı 7a. nii:t tekemmüJ clmh lfr~ilrfr; fnl • .:ıt - Bu ne hiçim şey ı dedi. Şiınrli. pey ı;ı2yrı-t sadcıtiler, fakat h<:r lrr. {Denntı Var) Ajans h:ıberleri. 13.to. 13.30 ~rf 
hıtn tnhkikata r:iri. ti. ili; h~~~- sını!:ı ılııfmn :ılnıııd:ı biıyiik şişler· hcınenreci!~ k:ır'iımıza lıir köy çı- lar:ına :wnı şe.\lc karş>lnstılar. Fi- \"C türküler. 13.00 Program ve 
el::? Mi ter Skot'dan <ıiinbc etti, n· ı .. s~Jdil(ine bakıl:ır:ık olursa ı)·i knr:ığını kart olarak tahmin etli· lo1of, ı;eslr.nmck. isledi. l:ikin s~i Rıklden Rusganın hlfcol.· verit:· leket s:t:ıt ayarı, 18.03 Fa!ll fıe1 
TH<ıtınnahr kl\!l•nm rlokt?r N'cl bir ceııg:!ver obrnk yelise<"eiinJ t;ıl: yordum. etrııfıı rl:ığılanıad~n b<>~'Uldıı 'tre hi&; rinde piılrllcn t'kmtklcr ('amn~ır 18.45 R:tdYo d:ıns orkestram t!J. 
ile müna..c;ebetini me~·dana ç•kıırciı, min elmek mümkündü. İliihiy:ıtçı lJ:ıhiy:ıtçı se'iıni ı:ıkarnuıdı. yal· bir cernp alamarh. Anıdan binu k"ll:anı büyiikfiilünde olnr rıe bfr Mcm~ket snat nyan "ti AJans . 
11oktor Nel 1·~ IDefl'Cflj m:\hkr.me HalfıTe Te mozor Homr. onu him:ı •,• ıuz clrafo çöı gcıı.lirdi. sonra yiue :ram:;n secliklen sonra yalnız ku•I somnnırn aöırlı{jı on fie~. yirmi ol- berleri. 19.'45 Yurttan sesler. 2f. 
hazonınn cıl<t•lal" . 1 elliklerine lıir delil olmnk üzeri' cubui(ıınu os:umı :ılı.h. \'e hep lıerıı- uJuvuşunıı nndıran bir inilli da- l:rı gdirdi. JIOl/(l olarnk ~f'rbetcl Ofll Radyo gazetesi. 21'-45 Mnrş ö~ 

l\fulıakeme ~nnn<fa dcf.<tor Ncl sık sık perçeminden tulup çckcrl~r ber yola dc,·om eltiler. yuldu. J.ııllt1mldılJ1Ddgn ba ekmekler bü- J'OJ'O%. 21.00 Konuşma. 21.15 
''c ID(ılrcsi • ırıeıte ltaJ1flC malıı- '9e l~bında müme~sn olarat htlla· PUuzoC durarak yine: Filoz()(: yük obnalırrr• ~n hnn rıffldn 21.30 Temrlll. 21.5() RiYll9eti 
krım edndi. nırJ:mh. - YalL'lh ! dedi. Hic lılr şey gt- - Görr\Qn mü işl. 'imrlJ ne ya- Mm dt cok ln::etllııdi. S. L. hur bandosu 22.30 Memleket 

D ~~rN~, h~oklı~~c on 11· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-a~n. A~ns haberleri ve~~~· 
ıun ) ıJ e'«'

0

nlı1tten sonra ceza•rnı 22.45. tt.5-0 Yannlrl 
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HA B E J( - Aktam Poıtllh 

ları da homardenıyordu: 

- Blzdea IUla Yel'&'} al&İl, lledae,. 
-. yarutını eoyan böyle bir lursu.ı 

u.s.ıı ~or .. batve:r.lr ya.pJ)'oriarT ! 
8a bdar dalavereci. deesas blr ada_ 
ma. ben kapunda 1lf&k1ık bile ver_ 
mezdlm. 

Haber 'in bulmacas li 
1 

\ Uaz.eteuıl.Luı oırlııcı 11:1\ ıaııın..ııı 
• t t t 1 ~ • 7 8 9 tO oaştlk yanıudak.J tariJı cerç~veslui ek. 

ıJyerek göncıereeek okuyucularımız.w 
• ticari mahlyetı hatz olmıyan ıuı~;~k 
2 llAnlan parasız neşroıunur,) 

ıYAZAN: ISK.ENDER E. SERTELU 
HAdlaeler bfl'bfrfnı t&kJp ecll,yor, 

zaman ve saat,ler etıra.tle Jtirtiyordo. 
3 Evlenme teklifleri: 
.. * Boy 1,80, kilo 76 ycış 28, zayıf 

- Battıetllne, efencl!'mlz! ŞJmdi bıı 
lr&delerlnlzt de Soap edenlere ~lldlre .. 
ceftm. 

Arkada duran hazbıe D&ZUI ııedlrio 
J'U.mıa llerlecll. 

- Efendimiz pek :mtUılm dlyeoekle. 
rlaı 'VlU', Vaktin.iz yoksa blle beni dlo. 
leme~ vellnlmetlm? Zira yarm 
ak§am, Batcıa.t tehrl bir hücuma uğ .. 
l'Iyacaktır. 

~ beklemedllt blr za.ımmc1a böyle 
bir haberle kaqılap.n halife NAaır 
bhdenbire maııdıfı yerdem. doğrulup 
kalktı: 

- Ne eöylllyOrtUD, llBflm! Yarın 
&iiam Bafdat ıtebl'1 bir htıcııma mı 
11PQaeakf. 

- llvet, Tellnlmettmt Şimdi babe'r 
8'lchm.. Zeycll kabllMI ytımt blıı aıtlı 
ile ~ gı.iaml, Bağı;ladı ele geçh _ 

!Dek lıftlyonu111. 
llaDfe bu clelltetıi baber kaışam. 

6a, befverdJ1a uyuz tııfekle deVl'llLlem 
~ çıkıpnı ve sokaktan. geçeD 

~ unaıtu. 
- ~ Batdadı ele geçirip ne 

,.._aakh•t Bo bana ~ı bir isyan 
... 1lıitQ DO olabllli. 

- llDAfetln kendllerJne alt oldu,. 
hna ldclla ec11Yorl&rınq Tehlike çok 
~. Hemen tedbir almalıyız. 

- 111 ama, ba§vezlr &!Woı oynat. 
..... Ş!mclt ne ya.pacapz T ll4z1k t..._ 
bfhıeıtn ODUD. lmdadma yedamelerlni 

fllltttttlm. 
"leyit ıı.tSm ballferıln. aözönl kes • 

- llem1eketfıe bu tehllkf71 Gııliye. 
ı:ek lı9tb adam 7ok delil ~ 

- Ba, lıa1ktaıı Vflf'Kl topJamağa 
.._...,,.., lle.flm! Bo, memleketi mo 
"-'aa llldfr .. askerlik, kahramanlık ..... 

SeJh 8-bn keadlni tot,aımıad.ı, 

&alll: 
- ...... ba meııQetleıri -.,.an 

1ıılr ..s,. olclafmm bl~o"1um. Ma. 
1~ memleketi mtıdafaaya 
._.t;eıUr 1'lr ilaç komutan ~kea, 

ha iti böyle akbm bybetml!) bir 
~ bek1emenhe gtltıuemek eı. 
... ıPliDelı. 
...., Jd4de4lencll. J!"llbt, te1lltke 

- qer cJotm ille - ~k bilyW<, 

-:-1 

7' 
~ .. - ., 
: : t; 

= --
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olduğa kadS'-· da yakındı. lt<>mu . 
tanlar iş ba,Vılll geçseler ve derbQJ 
-nzlfelerfne başla.salıi.r bile b&§vezlr. 

ilk makar41Da hemen blrinln getırıı ~ 
meeı IAzr.mdı, 

Halife NA8ır birdenbire ya.mıqa • 
dı.: 

Seyit H.e.tlm başvezlrllk makamm;ı 
oturmuş ve yakından tanıdığı ve se. 
v~tiA'I komutanlarla g\l.re!Jerek, Ba.ğ_ 
dada hücuıu edecek (Ze;ydi) kabile • 
iline kar§ı esaslı tedbirler ahnl!J, şe • 
hir kapılarını derhal kapat~n. 

Komutanlar aekert toplayarak so.r. 
.iare. yerla,tlrfyor ve kaleleri tahkl!:n 

- Komutanlarmıız hazır mı? edlJOl'du. 
- Hepııl de 'fttan uğ'nında ka.Dla. 

rmı aktf;mafa ahdettller. 

Baeer söze karqtı: 
- Ve)jnlm.etlm! Karemn:da Seyit 

Jla§im gibi, becerikli ve ayni zaman. 
da kendini herkese eevdlrm13 bir ve. 
zirJnlz varken, RefdJo yerine WI\ 
başka. birini mi anyorsunnz'l Ben -
şu kısa aklonla - Sayıt Haıılmin bu 
-nzffeyt ~ltteın !;'Ok daha bilyttk u. 
ya.kat ve kudretle yapıı.bllNıeğlne ı . 
nanıyoram. Hazine nazırmıza bazi _ 
nenlzl teslim ediyorsunuz da vatanro 
'idaresini noaen ona brrakmryorsu . 
nozf 

Hacer bu sö!lerl söylerkE"n, gözü _ 
nün ucuyla &>yit Haşimi tetkik edi.. 
yordu. 

Hillilenln böyle ani fel!ketler ka.r • 
"8mda itidal ve muksvemetlol kay • 
bedivermeıılnden tst.lfade etmenin 
tam zanmnlydJ. NAsır, denize düşen 
yılana ııanhr febvasmca, hazine na _ 
zınna döndü: 

- Bu daktkadao itibaren OO,vezl. 
rim oldon. Hemen bo tehlikeyi ön • 
]emeğe çatl§ ! dedi. 

Seyit Haşim, halifenin önünde lğil 
dl. 

DlzJnj öptü, teııekkUr ederek yanm. 
dan aynldı. 

Halife saray muhafnma emir ver • 
dl; 

- Seyit Hatlm bqvezlrlm oldu. 
NaWı;areler çalmııın, Halka ilin edil. 

lhL 
Saray nrahafn'.ı bu emri derhal :ve

rioe gettrdJ. 
tık öooe sarayda, ııonra. sokaklar. 

da nakka.reler ~lmarak, mttııadlk'r 

bağırarak yeni ba,vezirlıı adı ti.An e_ 
dildi. 

.Rıe!JJdl !9e'Vm.lyenler: 
- Yatasm SeY'lt Ha1im. .. 
Diye bağırırken, Haşfmtn l'l1lfman. 

::r 
Q) -.. ... 
c.. 

v'"f; 

Bfttön b&arlddar bir gttn ve bir 
gece jçiDde t,a.mamlanını, glblydL Fa.. 
kat, etraftan gelen yolculardan btç 
bfrl yollarda böyle bir tehlike ~. 
diklerini söylüyordu, 

Seyit Haşim ~ehlr ı~a.pıla.rını kapat 
tığı Jçln, artık dışa.rci.ao gelenler de 
(çeriye giremiyordu. Yollarda olu;:ı 

bitenler h&kkıoda. şebr~ haber gelmt 
yordu, SCyJt Haşim • dedikodu olma. , 
8 m dlye • bono şiddetle menetmlştı. 

Acaba (Zeydf) ka.blleılnln Bağda.da 
hUcom haberlnln aslı yok muycftt, 't 

Yolı:sa bu, ııc,idln aklını oynatma • 
smdaa sonra uydurolmu!} bir yalan 

mıydı'f 
Ne olursa olsun, Seyit Ha.,ım plAn. 

Jannı tatbik ederken cok hesaplı a • 
dmilarla yUrllmU.' ve lli< hamle~ b8f 
vezirlik koltuğunu kapmış oluyordo. 

Bundan sonra onu hangi kuvvet 
bu mevkiden üıdirebillritl? 

Halife NAsır: 
- Aman Haıım, vaıam mlidaf&a 

haZırlıklarına. devam ederken, Beti. 
din ted&Vislnl de Ihm&l etme.. onu 
hAzlk tablblere t,ealtm et. O bii1i1. her 
zaman lAzımdır. 

Demeyi de lhmııl E'tmemfttl. 
Halifenin Reşid hakkındaki sözleri 

Se:ylt HAı!lml daha cezrf hareketlere 
sevJ."ediyordu. 

HQfim: 
- Emdntiot yertne ptti'dlm, ~ • 

dbr>Jz ı ~dadm bttttln tablblerlnl 
tOpladlm. He).1151 de Betldi.n ted&.villl~ 
mefPldlir. 

Ded.lğı halde, Betlltiıı evine hiçbir 
tablb sokmıwnıı ve ona bir tae odada 
5aray ımıba.!'nla.rmm nezareti altm • 

•~nı. 

(Devamı Var) 

-

-

S yapılx, orta tahsilli, içkJ ve ıılgard. 

0 kullanmzyan ,temiz b\r aileye ruon _ , 
8 
9 

Soldan sağa: 
ı - Renkten renge giren bir 

hayvan, 2 - Başma D gelir~e bil 
yük profeSÖr olur. en mühim harp 
ms.12'JClnesi, 3 - Boğu:an, su, 4: -
İştira, taze değil, 5 - Bir muhar 
ririmizin imzası, evveline Y gelir
se helezoni oyuk olur, tc~ gü2el 
sanattır, 6 - Kmnın, aktörün va 
ıı.:!fesf, dı:ımarlarda dnltışan. 1 -
Tahusür edatı, aliüte (argu) 
8 - Eski Yunanlıların gll.Zellik 
ilahesi, tersi memleektini ziyaret 
etınektir, 9 - Diri, nota, 10 sorgu 
edatr, durum. 

Yukardan aşağı ~ 
ı - Bilabedel, hllner, 2 - A· 

ktllil:k taslıyanlar. 3 - tnec 1eğil 
duygu, 4 - Akdeniz sahilinde bir 
kıasal:ıe.. tersi şarkta hir vilôyeıt 
merit~-«ir, 5 - Bir saat mar'ka.<JT. 
6 - Bir muhacir ku, , 7 - Yemiş 
sa.tan, pahalı, 8 - Şişkinlik, ba· 
:ınr kablarm cila~. 9 - Sahtekar 
(argu), ıo - Bir hastalık. 

64 nmnarnb boJma<'nmmn haUi: 
Soldan safa: 
1 - Kumıuıdarya , 2 - Alev, 

evail, 8 - Ham11k, akse, 4 -- Ani, 
AZ, an, e'hramtar, 6 -- Ra. av, av, 
7 - Em.a, tzn, 8 - Na.'iip, zift, 
9 - Girye, Je. lQ - tu. kekeme. 

Gıyime meraklı 
Bayan ve Baylar ~ 

İyi bir Teni mi anyorsunaz? 
tıte Size bir adreı: 

Yavuz Sezen 
PMiS Terzilik Akademilerinden 

Diplomalı 

lstiklil caddesi Numam 118 
Gayret Apartmumı - Beyoğlu 

-

-

sup, Anadolunun !stanbula. ye.kın g-U 
zeı bir kasabasında çt!tllk ve ınağa 
zala.rı olan bUyük tfcart işlerle işti . 
ge.ı eden bir genç; kendisine e~di 
arkadaş olabllecek esmer veya sarı _ 
~ın. temiz aileye men.slip 17_20 ya§la 
rı arasında fakir veya orta halll bir 
bayanla evlenmek ıstemektedlr. (Fı:t. 
hı 127) remzine mUracaat. 

* Boy 1,68, kilo 64, ya~ 24, sarı. 
şma. meyyal, temiz bir, aileye men 
sup, hiç kimsesiz, serbest meslek sa_ 
Jıibi bir bay; sermaye verebilecek te 
mlz bir aile kızı jle p<!k ser1 olarak 
evlenmek istemekted!r (PPI< en.ter 
bulunur) remzine mUracfl.ııt. 

I; ve iıçi arıyanlar: 
• Orta mektepten tahsHirıi leı-k mcc 
buriyetinde kalın!§, tg.-.oç bir Tilrll 
kızı asgaı:l 25 Ura ücretle il arıyor. 
MUesseııe ve ticaret:.ıa:ıelerde sa.tıJ 

memurluğu, kasiyerlik. kitapçılarda 

satış memurluğu gibi vazi!elerıe bUro 
ış!erjiı.de ~ışab.lir. !stıyenlcrtn (Ha_ 
yat 151) remzile gazet6ye mektupla 
ı.atiracaaUarı .. S 

* Tecrübeli, Fransızca dans vere 
bilen bir Türk mürebbiye 8 10 ya 
şına kadar :ı;ahul yeni doğmuş ço. 
cukl:ırın birşeyile ıııcj:tgul olabilı r 
Tıışrayada gidebilir. 
Bakırköy Hiisreııi soka!> No 8 ele 

Makbule Kutlu'ya müracaat: 
* Lisenin onuncu sınıfında oku. 

yan bir genç mali vaziyetinin bo 
zukluğu yüzünden öğlerlen ı;on • 
raları her hanı.ti bir işte çalışmak 
iste mektedir,. 0-Jcriş l\.A) rcmzı. 

ne müracaat, 
• Tıp fakültesinde bir gene; or. 

taokul lalebesine aritmnlik, fi zik, 
kimya yabancıdil (Frnnsızcn)' 

dersleri vermektedir. Fiatlar eh • 
Yandır., evlerine ~idebilir. (fh., Ka. 
remzine müracaat. 

• 19 yaşında üniver.;ilenin ilk 
sınıfına drvam eden b ir genç, bir 
herhangi bir miiessesecte öğlrrlrn 

sonraları çalışmak istemektedir. 
(K.T) remzine müracaat .• 
* Yerlı ve ecnebi şirketlerin yUk_ 

ııek mubaııebesini idare etmiş mUte. 

\ 
hıı.ssıs (muhasebeci ve l'eiıSam) 
h:ıngl bir mUes.sescnln m~hflSOl> 

ı;anz.m veya tunlnrcian bır kaç 
çatışmak .çın İli aram'l <trıdır, 
ressam> rem.zıne müracaat • 3 

* Bir b:ıyan yalnız Itır halı 
işlerine bakmak uzeı c iş nrnm 
dır. (liü!er l üz) remzine nı ıırı 

• Hay:ıt p:ılınlı!ıµı :. iizünd"n 
.sıliui orln nıcklrbın lı:riııcı sıı 

da :erkctm~ 17 ~:ısında !Jir 
bir müess~scılc lıcrgiin l !l,au 
d.lı" ç:ılı5mük i-;l rııcktcclir. ( 
rcr:ızıııe ınüroca.ıt 

~' Orta ve ilk tahsil için h 
dersi:?:- · e~ilir. J3 şil.t !i uzun 
caddesi ;;esme sok k 20 
öiirctmcıı Must ıfa Atnbe ,c 
caat edilme.si ncıı o unur • 

'ic Yüksek t h~-ııı nıuh:ıseb 
sullerinc bilı:ıkk n "oktf bir! 
zi hir ılcrellc o-1<' lcrı .. o 1r 1 iŞ 
rııaktııclıı. <n.c.ı rcmz'ıı ı ur 

• I~ski Tiirb.ç , ~rni ıurk• c 
) azıır (•llnrte d:ıh:i'Jo 

lıııitıııı n Jıir bn~ .. : lıer 
mlin -;ı' r !r " ı \ i~lı•, 
<F. lrz ) remzır.c mürncanllaı 

-:: tıı, mektep nıezıı.ııı (' 1-ı 
iıi ~ azılorı hile11 ımı:ı el· t i 
tlen nnla,,on drıl tılcı h!l ıı . " 
;}in: hitirnıiş c!ındc lıo ı er' 
bulunan hlr h y 
hanelerde. ıııu:ımcl'"ıl ışlcıı 
dııktiloluk nr,ınınktoılır (\ 5 
Sofrn köHind ... '\ü "lı \k ul ı, 
resine müra a ı .. 

* 1$ ~n'\ı,ıdn r•rln mı klchin 
ci sınıfından mezun JJir ~en 
h:ıngi bir l!ilc r:nlı!;mak i tem 
dır. Sırkcci k"rarli\'an nlr 
Ynşnr lüılnpJuna ıniirnraaı. 

* Bir yazıhanede t) Ura bnft 
ayak !~inde çalışacak bir ~"rıç 
nıyor Fotoğ"raf ve el yazıqjJe 

mış tercümeihal mektubi!e 
remztne mnracııat 

Alclırınız: 
A~A"ıda remjzlerl ,az:ılı nln 

kuyut:ularımczıo naaılıtrın ı 

mektupları ldarchaocınlz 1ı•n n 
lnrı barlç) berg'tln ımbıUıtuıı o 
kadar ve saat 17 den !lonrD :ıld 
lan, 

(A.G.) (Asalet) (A.U,} (Acele 
B.Ş. klmM!slz) (Blunmazı (Bay 
(Buluşalım) (Çabuk olsur ı ( 
<E.F)(Ebedt yuva kuralım { F.: M 
CF,) (F.U.ŞJ (F.D,K) IC.:Un) {23 i§ 
yen} (Kısmet) (Kim) (M E 491 {. 
{0.İ.) (Ôzbaba) (P.A ) ı ~il re.ı; 
(R.A.) (Saf) (S.S. Çobuk\ (Rs 

(Yağmur) 
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B r 
F ransııca öğretmeni 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 
ı - Kınıika:e muhte11t orta okulu lçin bir fraıuıızca ijfret.m.eni alı • 

necaktrr. İlttf killer 30.1%.942 günUne kadar aşağıda yazt!.ı tıe>lgelerle ve 
bir dilek.çe ile ok~ direktörlUğ'Une mUracaatlan. 
.A. - Ortaoaw ögrctmenlUtl va.I>t\C&k vaaı!ları haiz olduğuna dair diploma. 
B - NU!llıl kft.ğldı. 

C - OoğTuluk ırtgıdı. 

D - Bağlık kt:lğıdl. 
B - QUi,I eb<\dmda 4 totoğrat. 

ı - Btunf-te &lmacak öğretmeM !leM 1&yt!t kanunun Çtrc:eves1 iÇtnd$ 

en OOk "{140' lira a.ylık üeret verilecek ve kendl11inden uaulU dalrealnde bir 
~t taabhUt.Dtuneal almae&kt;ır. (1461) 

latanbul DelterJarlığınclan: 
Dıltrya !f•. Otnel 

a:tm./"8:5 Büytıkadada K&rsntll mahalteıdnın A.&ranfll 
90ka~ '3 p&tta, 1715 ada. 10 panel, "· 
lrt 9 Jent ll No. lı 8671 metre murabbaı araa... 
.ll1D 618 h1uesl 3~16,.2:5 3439 

Talııud& yasilı gayrimenkul kapalı zarf uau.lile arttxrmaya çıkarııl. 

m.- da taliP zatlar et.med~den 6.11.9'2 tarihinden itlbareıı bir ay için. 
dıe puarllta l>tr&lallDJfttr. lateklllerin muvakkat t:Aımln&t makbuzlan 'ft 

..._ hüviyet eüuıanlarlle bjrllkte 27.11.9'2 tarihinden tUbaren 6.12.942 
•eslMaıe kadar baftam:n pazar~lll ve Ç&l'1&mba gtlnleri aaat 14 ten 16 J& 
bdaT' mfUl e~ mUdürJüğüne mtıracaatlan. (1M7) 

latanbal DJterclarlığınJan: 
.,_,.. No. CiMi Muhammen 

• bedel t;emlnat 
61~ .IL.:niOOnlbıdo Dayah&t.t.m matıalleelnln Tarakçı.. 

.ar •->k&ğmda eek.1 16, 17, 19 yeni 17 UA. 21, 
23. 26 kapı No. lı n iki mağ&ZUJ bulun&ıı 

Oaa.ylrtt namlle maru:l klgir hane aah&8t 
(~li.2f>) 1315000 8000 

Yukarda ,a.z.ııı gayrimenkul IU2.942 çarp.roba gllntl saa.ı llS t• mil. 
ll emlA.k nıCJJr!Uğünde mllteşekkil komieyonda kapalı zarf WR11lile eatıla. 

caktır. t11teklllerlo 2490 aaytlı kanun btikUmleri dalresjnde bazırlanmıJ 

teklit mektup:ıın.cı ihale gUnU saat 1' e kadar komleyon reilllğine tevdi 
e!.m4!lerı ve nillua hüviyet cllzd&nl&nnı ibraz eylemelıert muktazfdlr. P'azll. 

iahat ic;ln m'.!lt emlA.k mttdl1r1Qğüne mllracaatlan. (13415J 

[ :hvW o..~-=~ :~il 
Jııt'.ubamıxıen bedeli 50000 elli t>pı lira olan 60 t.on pamuk Yatı 30.11.9'0 

JIU&rtHt gi11'111 aaat 15.80 d& kapalı zarf u.WUe .A.nkarad& !dare blD&emda 
aa.ım a!.macaktır. 

Bu işe g\rnek l11;iyenlerin l'J'l50 Uçbin 7ed1 ytız elli liralık muvakkat 
t•mlıı&t ile !ı:snımun tayin ettJlt Teelhlan n tekJ.t1erni aynı s11D eaat 
14.30 a kadar komi,syorı relaljğtııe vermeleri JA:ztmdır. 

Şarınarr.eleT parun olarak .A.nk&rada m&1zıeıne d&irettıuteo; Haydar. 
pafada teselliım ~ aevk ıetıiğl.nden datıtuacaktır. (1275) 
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• Resmi ilanfann me1'cii Türk Basın Birliği ve ortaklan resmi ili.nlu kollekHf eirketidir. Bu sirket iıtf'nen srazf'!te 
lerdc ve ~f.steı·ilen ~ünlerde ilanları muntazaman nsrettirme1'tedir. A-iıesi latanbul Ankara caddesinde Kayahaıt 
Türk Basrn 81rlie\ ve ortaklan resmi ilanlar kollektif Jirketidir. • 

-- -~~~--~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lzmit denız aatınalma komi.~ 

I nşaa.t i/Qnı 
t - Keşif hitan 4020.83, 25915.91.2997,99 l1radan fb&Nt olup r&tterlleeek 

mahalde yapt 'ıTtlacak olan Uç btna inşaatı, bit' §&rtııl\mede olara.Jt •• 
bir tallbe fhaıe edilmek sur&t;ile 10.11.9·i2 tarihinde Y&!>ıl&cak pazar 
lığında talibi zuhur etmediğinden ikinci defa pazarlığa 10.11.942 per~ 
şembe gUnll uat llS te lzmitte tenane kepnılndaki kom.l.a}"Oll bl.Duıa_ 
da yapı;ıu:aktır. 

2 - Fennı ve husuat şartnamealni, reıtim 'f'e p~rinl bu gibıl işlerle eh_ 
ijyet Vt' emni.Y&t Veeikal&rmı hamil oladııu' bıııq;lıD ~ ad• 
rebillrıer. 

JI - Pazaılıta lftırak edecek ı.teklilertn 1"2 ıs.. ıt kWtlf temln&tıarmı 
•• 2 tneı maddeae yazılı temlnatıartıe birli.llıt.e bMK san ... .aet~ 
kom.ieyo:.a mUracaatla.rı. (1388) 

/zmit Jeniz aatınalma. kominıonunJan.: 

Clbt&l 

Patates 
Prua 
LAhana 
tapanak 
K. Soğan 
Salça 

ld10911 

315.000 

.0.000 
12.000 
30.000 
.0.000 
2.000 

T&bmta bedell 
kunıı 

40 
16 
115 
15 
22.5 
ııo 

Z'otArl 
lira 
14000 

6000 
1800 
~ 

9000 
2'00 

.... 

87700 112'UO 
1 - Yukal'da clns ve mlktan yarm altı ke.\em ~. kapalı arf 

uaullle ekeUtmeSf 30, ikindtAıfrfn l>f.? pazartesi g{ln11 -.at 18 da 1zımtte 
terıaM kap1smdaltl koml11yon binumda. yapr\ac•tltır. 

2 - Bu ı~ alt; prtname 190 kurut muk&bWıaıa k~ atma. 
bfl1r. 

3 - J!jk•JJtmeye ıottn.k edecek taliplerin bil gJlıt ~ DcDt ~
na dair 1942 ~eolne ait tıcaret TUik&Jarmı w k&ınm• t.arif9'S ..,.. ı-.ı 
zim edecekl~rf teklif mektuptarmı yukarda ,.uılı temtn&t ~ lıt'I'. 
llkte beli, gUn ve .aaıı-n tam bir Mat 9"4!ll1ne keder..._. ıoe ~
#tna vermeleri. (1280) 

M.M.V. İstanbul 4 No. b aatmalma k<ll'.llisy~nc 
Ordu ihtiyacı için 20.000 adet kuzu deri8f ~it edRıeceık ıt7at lanie. 

yonuııca muva:Ik görttl41tgil takdirde pesarhka 1hUe ecllterıelrtir. MQmıa. 
neeini görmek ..,. l.zahat almak tatlyenler B'rndrldrd& a.tma-tma 1lom187<>. 
n-a:na mllraca&t etm.ekrl, 

. th.aleei 28.ll.~ pe.aart:eei aGnG Uıllıt Jı6 te Jepd H&lt•• 
koı:ı:ı.ia;ona ge~ (11•9) 

M.M.V. l•tanbul 4. N.o lı Sat. Al. Ko. 4tlft: 
K.lııt. V. muayf:ne heyethıoe befenllmek " teklif ecm.ı. flJııllt e.t. .lı1, 

ıco. nUDU m~atılr g&1llmek p..rtlle 20 tem kadar V'aı.t& 30 tClll kadar 
penc;elik ldleele ve 20 ton kad&r earı aabunıa köMle pua.rb:kla •tm .ıı. 
nacaktır. 

Pazarlık gacn ıT tkin.tef. cuma ,onn .-at 1t5 tıe ~ •.X.Y. Bat. 
Al Ko. nunda ,.apılaca.kllr. Tallplerin muayyen günde Ko. ıa ge\mel9rl. ..... 
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M.M.V. lıtanbul 4 No. lı Sat. Al. Ko. Jan: 
K.M.V. mu1.yene tıeyetjnce beğenilmek ve teklif edilen tı,.aı l!I&. il ıto. 

nunca munf·J. görülmek oartlle 20 ton kadar vaketa. 80 ton kadar pençe. 
lil< köııele ve 20 ton kadar .ııarı sabunlu köııe.Je pazulıkl& ıatm atmacalttrr. 

Pazar!.tk :;llnU 27 tktncite,rın cuma günü ıraat lli te Tophanede Jıl.M. V. 
Sat. .Al. Ko. nurda yapılacaktır. Tallplerin muayyen günde Ko na plm•
terı. (1176) 

[ ,, l.nhiaarlar U. Mü~~r.~üJ.~d~ı:,t · J 
1 - Şartnamesi mw:ibl.Dce ~.000 llilo fabrika veya al !fi bel IPt p.ı 

urlıkla saw almacaktu. 
s - Pazart:ılt 27.11.942 tarihl.M reatiıyaıı cuma g1lnt\ mat 10.ao ıtA 

Kabıl~ıw ıevaımn tu*lncieki alım kotnlsyonııııda yapılacaktır. 
ı - Şaruıa.n- .. 1er 221 lru?'Uf mukabilinde aözll geçen şut>e~n .,.. A.tı • 

kara kmlr ~tidtlrlU~rindeıı almablllı-. 
4 - tııtekIDıerin pııı..zarlık !Çin t&Yln edfiee g1bt .,. .. tt• ,o..9de 16 

gilTenme ~r&:.arile birli~te adi geçen koawıyona ~ U.t.o otunıır. 
I (1285) 

• 
TURKiYf iŞ BANKASI 

<üçük Cari Hesaplar 
194-3 lKRAMı YE F LA.Nl 

KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mavu Z .4fıı•tot 

1 lkinciturin tarihlerinde varnlır 

1943 IKRAMIYEL~K: - · ı 
l &deC ... Llnld - 1999.- ~ .... 
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7eıtdye it Benkaeıaa pare J'Atlrmalda yalan; para btrfkflmt1t " 
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