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Londra ve 
Berlin arasn1da 
Bir n1Unakaşa 

-Hüseyin Cahid YALÇIN ... ...,...;;.. ....................... .......... 
M CTTE1<11\l,J<..R numınıt yaın- 1 

hın rcc;mi beynnnttB hıırb 
t onrn ı niw.mım1nn b:ı.h"eui1'1H;i "1- , 
rnı1B Almnnynnııı bir llnlııı ortalığı 
ğı kıırıştınnnl<tnn ii<'iz bulunacak 
bir surette ctlnclcn silithı ıılınacnğı 
Ye teşkil edllec...\. bir ndalct dh·n • 
nınuı cmrinılc k:ırnrl. nnı icra et. 
1İrebi ~k bir nı;l.cri lru\\et hııiu 
ıınc:ığı temin olnnmu<;tu. Jlcrlin bu 
mc elede sükiıt edemiyecçj:,rinl 
ı:ordü. Alman ~ariı-h c ind'en çık
tığı tasrih euilen cenı.hn göı·c 

milttefil.lcrln bu b-~ nnııtı hıı rb
dcn Eonrn A\'rııp:ının kızı memlc· 
1.et l<'rint Rmıyur.ıın 1 ~ııli nltmtln 
lnrakmnk Uzerıe ,·erilmi~ ı:;lzli lm
rnnn nı:ığn. \'tlrulmn<ırfiır. Berliıı 
lıunun itiraf edilebilme 'ne hayret 
• hnckle beraber, biç ml\tccssir ~o
rünmemeye çnlışnor \e Alnınnyn. 

nın her türlli tf'dblri ittihaz etmls 
olduf.,"lm:ı dnlr teminat 'eriyor. 

Böyle bir mt>Selede her Jıa'lgi 
Hr tedbirin nasıl ittlh~z edilehilcce 
ı.,ine nlul erclir:ncl< zordur. Ilir i. 
ldnci c~pbe teslcili ih lmalint" knr. 
cı Almany:ı., Prnnc;:ı kı~,lannr talı 
l,lm ettiğini, hnz.ırhklı bultmdnb'll
ııu Öl leml~ti. İşte, bn ''c b•ınn 
hcnzr-r h:ı.rcketler bir <'ıkunua ilı
timallnc ı,nrşı tedbirdir. nıı ted
tıirin mlic c;lr olup olmıynrağı ise 
nncııl. t<'Criıhedcn sonra snbit ola
bilir. Fııknt lını b onr::ı<;ı lın'.dnncb 
Alman~ anın W htmı t<'cridi :ııcse
Jc ine .lımllılcn bi'I' tcılbir dlbti
niildü.;unU iddiu etmeye iml,"ın 
'(l],tur. Çinl ü 1 ı n' ı m ~lfılı o 
hıN>n nrtık ~nliblerln nr.rnlarını 

:\.erine ~etirm .. ıcten bt!..,ka hir ey 
v p:ıımz. Bn yalnız A 'manya hnlt
f,ında Ynrld olabilt:cck hir ilıtinı:ıl 
lh'ğildir. Her haru,>i bir de' let iı;in 
'le ın:ığllıhi~etten sonra nrtıl, gali. 
hin ko~ nc:ığı sartlnn lmbulcletı 
b"5kn yapıhca1• bir l<ı knlmamn .. ı 
ınL1idir, Uinnen:ılc~h ~lmanyn t::. 
rnfmdan tcclbir it tıhnz edihlii:i 
hald ınd·•l,i özler mıittefiklcrin 
bnhc;ettil lerl lınrnr do'a.}'1..,İylc mn 
lml bir cevnh nddNlileınez. Tedbir 
nn<'ak harbi kaybetmemek hmnı. 
ı.unıl~ it tihnu. edilebilir, 

Gerc.J· mlln erin, gerel• mUtte. 
fYıderin hu ht su t:ı ellerinden ~e
teni yııpt ıldarın<ln da l\İm"'enln 
ı4iphe!>İ ~oktur. Yok n ted!ıir :ıl 
ın:ık, rr ğlfıb olmamnlı: ir:ln kafi 
ı:c'se:\ di Foiıntliye im<ltır lıi<' mağ. 
llıb bir eli:'\ lctc tN>ndüf edilmcmcl;; 
İ<'ah ederdi. 

~lesclcnin cs.'lsmn ~elince. ild 
tnraf için fle harb 1'onrnı;;ı:ıilıın 
1,orJ{111:ıl,tn hir mımr. ;\rf.<tur ;-.mı

rıederi1~ Çilnhli, onl:U' her Şeyi ı:;ö. 
7.<? :ıhlıktmı !'IO!lrn hnrbe atılmış ol. 
mnl> ic!lb ctl<'r. 1lıi taraf de,·let a
tlıımlnnnın nasıl bir harbe 1 utus
nıuş oldııl.l• rını 'c ma~lfıb olurlar 
~ıı baslnrın:ı neln g-elf'ccğini nı:ık 
ıı;ık btlmenıclcrine imk!in ''ıır mı. 
•hr? ll"iittefll lcr ;m 'ilı ~c\irlcr e, 
iıımııJ onız ki nı:ıj!liıb milletlere 
millet ı;;ıfatiJ le bir cew YcrilmiJ r 
u-:,tir. 13- fıb nı·ııetlcre menc;up 
rerdlcr;n husm-i tıir in<;.ın ıfativle 
1ıuldnn ınrıhfnı l.:ılnf':ıl•t•r. Fakat, 
io;tcflllderi cilıi cıllfıhlnnnı1, iste. 
• likleri rr'bi i~tila ,.e t:ıhal,l<i.im pi. 
laııbn hn7.trla,,rı tnthik:ı koy. 
mnlnt .-ı:ı imi • n tıırnkılnc:ı~ıııı 
uüc;linm~Jc bii lik c;nf(lf'nınhık o. 
tur. 

l'ltilletlcre <'l'rn 'crilmiy<'rrktir. 
rnı nt bu!"linkii rC'lılııc nnmmc'e 
leı ini c\ 1: w idare e<lmlerin ,.e 
huna hcnz<>r lıııreltctlcr 'c hulunırn 
lı:ırm nlelfıde surhı1ıır ~ibi cezaya 
uğnımaJ•ncaklııt ını el ıl<;linnıck ıle 
ı ntnclır. T:ıtı"icllr t.i nıjh\ erin gnlc. 
besine yuröım c 1~ ~ nrdak1ar ıfa 
-ı~·ni rnu:ımrleJe maruz lm!n<'nk. 
lıırdır. 

l\lth\er l!'alil.ı ,..,.,lıliği tnl\dirrle İ· 
se mn';lt' h1.\nn b•t<;ffi9. ne1er ~f'lc
ce~nr'en halıse lı:ırct 'okhu. t -
~at • ltmd.tl<i menıl ketlerin huli 
bu h:ıbda l:fıfı lJir fikir \'erebilir. 
Orta<lıı bir hnl.iknt \ar: 'l'ıı.rnflnr 
ne yaprp Y"PIP m'l;;lfılı olnı:ımn~·n 
h:ı.l<m:ıl•dır, Yok-.:ı 'ny n•ııf;liıb o
l:!nın h linc?.. 
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~ ...d' :f A" R: / S 7 A N sa usznz açtı 

Derecea ans 
ve ... rmı-ı ıe ·au 

Ankara, (.~.AJ - Harp okulunun 
yeni :vapıtan sp.:>r S'lh'l.<ıınıo a-:tlm9 

töreni bugün slat 17 d' y:lpılmt tır. 
:::ıahayı spJrCu t>:ış J.,; < ll ;ıtz. ~ J <rU 
Sııraco4'1u açmı tır. 1'orende Dahili • 

}e vekıll Dr. F'ıkrı Tüzer, gen 1kur. 
mııy stıJ.,1kanı Orgener 1 Asım Glln 
nuz, A.ı.knra garntzJn ko n:Jtıı'll Kor 

n rııı HJ ııU Kıtı<ış, Heden tcrbL 
Y \ gen 1 dlrektı.>rU g ncral Ce nıl 
l nuer ve daha birçok s.:ı,.kıo davet.. 
iller bulu J)'Ordu. 

Törene okul komutanı kurmay nl
tmy Must'lfo Eren'in bır nutku lle 
ı..::ı.şlıı.ndı. homı.ıtan, spoı un yurt mli. 
J fnnsmJ!lkl yU ts it ehem:nlyetini 
bcllrttıtetı?n sonra h .rp otu unun bu 
aahnGil <ı ı;nvretlerin. uzun uzun o.n. 

TüRI< - Al 1 
OOS LUGU _.._ 
Yeni Berlin Büyük 

elçimiz 

1 

la tını ur. • 
Okulun Tür!< sporundaki yükaek 

varllğmıı nazaran vazlyeUo mUte _ 
vazi bir ifadesi olıın bu nutuk•an son 

Voronej ı· 
. d k. cıvarın a ı 1 

Ah11an kuvvetleri ı 
•• 1 

zı mus-· 

a ar
atıldı 

ikinci cephe 
Kıripis Komünist bir 
mebusun sualine şu 

cevabı verdi: 

Niyetimiz oldalu.ı 
mu söyllyeblllrlm 
Londrıı, Sl (A.A,) - DQn Avıı.m 

.!~ama ııı .da ı &et cop çln Uk!l. 
metin yaz tatilinden evvel gizli bir 
celS<ıde demeçte bulunup bulunmıyn. 
cağı sorulmuştur. HUkfımet namına 

cevap veren Sir Krtps demiştir ki: 
•'HUkCımet askert nlyeUcrl ne olursa 

--o- olsun 'bunu ~izli celsede bile ıı!Syllye-

OD Iıavs nde şld· mez." 

d 
KomUolst mebus Galançer "hUkO. 

detu tank ve tilya e 1 met hiç olmazsa böyle bir cephe kur-

muiıare .. esl olu vor mağa. ~!yeti olup olmadığını söylly<'. 
lıil 3 mez mı?" diye sormuş, Krlps "niye. 

--<>- 1 timiz olduğunu söyUyeblllr!m,. ceva. 
Bataisk cenubunda şiddetli 1 bını vermiştir. 

Kerç yarım 
adasındaki 

Alman kuvvetleri 
Taman 
yarım 

adasına 
çıkarıldı 
~ 

Ba hareket şiddetli 
topçu ateşinden 

sonra yapıldı 
Kerç boğazında birkaç 

köprü batı kuruldu mukavemete rağmen ,,. 11- • 
Almanlar ilerliyor Londura, sı (A.A.) - Çörçll mec.. \'işi, sı (A.A.) - l{crÇ yarımada. 

lisln yaz tatilinden evvel harp du • ; sındakl Alman kuvvetleri bu sab..'\h 
rumu hakkında beyaııattıı. bulunmı • 1 Kafkas sahilinde Taman ya:rımadn. 
yacaktır. LUı:um gorUlllrsc meclis ta. j ama çıkarılmı:ştır. Bu çıkarma harc
til esnasında toplanmaıtn çağınlacalc I keti bUtlln geoo sUren şiddetli t~u 

J.ondra, 31 (~. n.) - Bugün 
Don nehri k:ı~rde her dakika 
siddetl~ne:ı kanll bir piyade ve 
tank muharebesi olm:ıktndır. A! • 
manlarm Sta.lingradn saldırışı ba 
zı yerde geri atılmıştır. 

DiLn gece Moskovada neşredi • 
IC'n Sovyc~ teblıği sudur: "~ovyet 
kuvvetleri cliin yuka.n Donda Voro 
ııez, :ış:ığı Dor.dn Simliansk ve 
Rostofun 11 kilometre eenııbunc:la 
Ba.taj:ıskın cenup ve <'enubu garbi 
sinde Strılinrrndıll 120 kilometre 
ş.mnli garbl..'>ind~ld H.lepı;!:nyanın 
cenubu gıırbisinde düı:manla kan. 
lı muhnrcbelere r:-irisnıie;tir. 

1 tır. ateşinden sonra yapılmI§lır. Alman • 
lar Kerç boğazında birkaç köprü ba§ı 
kurm~ıardrr. ltalya.n işgali 

aıtın4a !za~unan 

Slovenyada 
130 bin kişi 
sürülmüş~ 

---0---

·Kerçten karşı sn.hile Tamıın Yıtrr
madasıoıı çıkan :Mnreııaı :Manstcinln 
ıromandası ııltındg,ki Alman kuvvet
leri hayati noktaları, b!lhassn Mni • 
kop mıntaknsını yııkmdnn tchdlt e
diyor. Bu mmtaknda zengin petrol 
madenleri vardır. 

Don knvsindc Ke.laçın şimali gar. 
blslndP.ki tepelerde muharebeler de • 
vnm etmekle bcrıı.ber Alman kıtala. 
rı Don ve Volga nehirleri ar8eıntla 
Hcrllemcktcdlr. Şimdi Stallngrat şt. 
malden ve cenuptan tehdit edUlyor. 

Bunu kuvvetie~
ırm ye çal! aca~ 
ğını söyl or 

Saffet Arıkan 
yarın Berline 

gidiyor 
Jsınnbııl: 30 (A.A.) - Dcrlin bu. 

yilk elçimiz Saffet Arılınn. kendi 
sinden müliıkat io;'e~ en o. ı '. n. \. 
jansıııın lstnnbul mııhnbirlne nşıığı 
daki clemecle hulunmıışıur,: 
"Almany:ıyn m" nmmluklıı sidl

yorum. Çünkü or:ıdıı snmlmı~cı ' 
dostluk bulacağımıı k niiın, Alın~n 

vn. il olım do lluğumuı b ikidir 
ve esaslıclır. Hen hu dostluğu elim 
den geldiği kadar coğaltmn~n ''e 
kunetlendirmcğe çıılış:ıcağım. Ek· 
scJnııc; Von Pnpenin lrnraılnki de. 
ğerli mesaisinin benim c:ılısmaları

ma önemli yardımı olacaktır ... 
Diğer ıarııflnıı 1- lığımız mnl(ım:ı

tn söre eski Bertin cicimiz HüsM"v 
Gerede bugün şehrimize gelecek, 
"e yeni biiyiik elçi Saffet Ar~kan 
ynrın Berline h:ırckct cd!'cc-ktir, 

Macaristana 
üç Rus para
şütcüsü indi 
nudape te, 31 (A.A.) - Macnrls • 

tanda. bir noktaya 3 p:ıraş:ltçU inmiş 
Ur. Bunlar yaknl:ı.nmt~lar ve Rus o'. 
dukıarı anlaşılmt!'tır. Ozcrl~rlnde yf. 
yecek ve yangın çıkarmak için lCizlm. 
gelen maddeler bulunmuştur. 

Dll§man yangın çıkarmağa mahsus 
balonltır da atml§s:\ da bunlar zarar 
vermemiştir. 

Mare,al Peten elçimizi 
kabul etti 

Yişi: 31, (A.A.) - Mareşal P~
tcn dün Türkiycnin Yişi bii~ük el 
çisi, llchic Erkini kıılrnl etmiştir. 

ra spor se.hıısmm gezilmesine ~:ış • 
tandı. 3,000 ldşlUk kapslı t"lb ıaıe. 

(Denımı 3 üncüde) 

----o

Unların fırınlara daha 
erken verilmesi \çin 

lı yor 
Bırknc giindcnberi fırınlar gcı; 

ekmek çıkardığından bir kısım 
halk, \aktindc ekmek alnmamakh· 
dır. llunuıı , loprak mııhsulleri o.. 
fisi lıe~:ıbınn gonderılen huğda' 
,-c~·ı unların fırınl ra f:CC \crilmc
sinden ileri gcldisi nnl:ıştlmıstır. 
İki gün enci un fırınlara scce ~·n
rısından srmra, e-ı velki gece snnt 1 t 
de verilmisti. Bu guııün un istihk 1 • 

kı fırın l:ıra diin gündüz 'crildi~ın 
den snbnh büliin fırınlarda ekmek 
voktındn cıkmışlır. Yeni mahrul 
Ağu-;tos ortal:ırınn doğru J>İ)\:!SRl ,., 

çıkncn~ınd:ın bu ·rnziyetin bir müd · 
det d:ıha dev:ım ctmcc;i ihtimalı 

vardır. Fak:ıl lclilş:ı mnhtıl yoktu~. 

t lnnhulıın her ı:ı-ünkü ekml'k, un 
lstihk:ıkı fırıncılarn verilecckllr. A 
li\knd:ırlar , vnzi~ etin Ağustos or~ 

lnlnrınn kacl:ır dnh:ı intiznmlı id~ 

re edilmesi, Ye hııbııb:ıtın şehirde 

dah:ı erken ''<' hiç olnınzsn bir gün 
ev,·clinden gC>tirilmcsi için icap ""' 
elen teşebbüs ve tedbirlere bnş vur. 
mnşlnrdır, 

Çine 
Hz ve merl an 

ıtaıa ı a ın e ~ iyor 
ÇUllklng, 81 (A.A.) - Re s Ruz. 

vcltin Çindekl hususi mum~, li L.'l
ughln Curı;e, İngiliz ve Amerıkıı or
dulannın Çine gitmek Uzcre Hind.Is. 
tana ııkm h:ılindc geldiklerini sByle• 
m~ ve kahraman Çin askerleriyle 
tecrUbcli generallerinin Japonlara 
taarruz ve Z-'.l.!erl knzanmnğa temin 
edebilmeleri için Çine uçak, top ve 
silll.h gôndcrmek hususundaki taah · 
hUtıcrlm1zl yerine getlrcC$~· demiş. 
tir. 

Teblığc ekle deniliyor ki: ·•vo. 
roncz civnrmda Ah~Aol.ır bazı 
miista.hkE'nl nokU>.lardan atılmış. 
tır. Almar.hr yeni kuvvetler get1ri 
ycrlar. Klcpskev3nm c<Tiubu garbi 
f'inde miııvc · hıicumu tnrdedilmi;
tir. Simlia.n51{da Don nchr:nin ge
çen bir ciüşmnn gn.ımınu ıtliıf et
mek için muharebeler oluyor. 

Dnha cenupta Almanlar hatları 
mızı y:ırm<ık için yoo.!dcn kuvvet
lf'r iler~, cıi\rmü'5lredir. BataiırJnn 
cenubunclıı kanlı carpL<;mnlar olu
)-Or. Rus kıtnlar.ıın Fiddctlı mu
kı:ıvemetiııe rağmen Almanla~· ba 
zı kesimlerde ıler'. iyorl:ır." 

y edi köy tamamiyle 
yakıldı bütün 

sakinleri kurşuna dizildi 
Londra: 31, (A.A.) - Londradn 

bulunan Yugoslm·yn Rnşvckili mu 
ın·ini Dr. Rrek perşembe nkş:ınıı 
y:ıptığı bir dcııH:~·ıc alclısı sön ho· 
berkrl' güre, lıalynn isg:ıll nltınjıı 
Iııılıııı:ın SloYcn~ ndn 130 kişinin ı;fı 
riilmıiş veya toplaııııın knmplnrına. 

giiııılcrilıııiş olclul,l.ırını \'e hcş bin 
kişinin dl' krncli mctı1l~l,ı•tlcrinrle 

\"fşt, sı (A.A.) - Alman orduları 
Stalingrad mıntakasında vo §lmaU 
Kafka11yad:ı tnarnız hareketine de • 
vam ediyor. Şimali Ka.fkasyada du • 
rum hızla Almanlar lehine gellşlyor. 
Burada Ruslann Kub:ın vllf\yetı tebo 
l!kcdedlr. Diğer tara.ftan Kerçten 
karşı sahlle geçen Al.nan kuvveUerl 
ıılmdl hayatı noktalan tehdit etmek.. 
tedlr. 

Edirne ve Uzunköp· 
riid a ı an a . ar 

(Dc\'nnıı 3 iiıwiulc) 

Staıingrad yakmındıı ııti!detll mu. 
harebeler oluyor. Donu geçen Alman 1 

kuvvetleri ilerlemektedir. 

V 
• . Malia Gzerinde . c a ret e ~ ı lUnıta, 31 (A.A.) - Pe;rşcmbc gU. 

nU neşredilen tebli~. çarş:ımb:ı. gllnti 
Malta ilstUnde dUştirUlen iki Alman 1 

d 
avcısından b:ışkıı bl rlt:ılyan n.vcıs·. 

A qd ın ova Sl n a müstahsil- nm da tahrip edilmiş olduğ.ınu bil -ı 
dlrmektedir. Altınsız geçen bir gecC'., 

ı k l t 
den sonra m!hV"er avcılan p~rşemb" 

le/ e onuşma ar yap l günU iki hızlı kC§!f tnnrruzu yap ·ı 

1 1 tlb 1 
mışlardır. 

Vekil, çiftçiye tasarra ve s sall azam İngiliz hava kuvvetleri bir AlmJ.n 

!ia de çıkarmak tavsl;eslnde balanda :;~:;ı;at::r::a:t~:ış~:r:~;· !1:~1~~;~ 
.(Yazısı 5 11cidc), 1 trr, 

ı~dirııu ~·ulisl .Ferid. 'umcr birlııcllero 
(\'nı.ısı 5 incicle) 



Almangaga giden Belediye teftiş Kansı aç mı, çocuklan tok mu, . ı.;, ... .... 
• • tı kadrosu 8 11 il H blJl1l ada-ıdll't 
Fransız amelesı hıç duşunmuyormuş ...;;..:·.:":!..~~~ 

Ne kadar ıeniıletileceği cJo.tqa taıumıncalmml 

G VNtlN dedikodu tetldl uden ı Alman fabrlkalanncla .,al11&n 
meselelerbulen birisi de Alo rramızıan saat hqıaa 1H4 frank 

.._.yada çalıpaaya gidecek oı... ver.lliJor. Haftalık ~ u it 11Utl 
JPrum amelell =e•llHldlt. t8 nattir. Fazla iı uatJerl iPI. 

Ba it yeni 1IİI' llleMle 1aydıuaL yüzde 2ö 'e pazar cah§lllalan igia 
14 Hazlraa 1810 da Alman .,.ı. )'izde 5' aan ~riliyor. Haftada 
larınm Parlle ginnell ve 12 haıd- 62 Mat !:•lı•an bir ma.ldoiat ai ... 
lal 1940 da l'nav.z .. AJmaa mtia- sine ber ay tQOO frank ghdermek 
~slılfa ima ıedtlmeld •Gnden fmJrAnm balınaktadır. 
Hibarea Mtb ~ efk&n am.w Alniaay.ıya giden 1t•ruma ~· 
naiyeabd ~ Alman t,birliil l'i AnUllİlda .,... deUlmnh1ar ftl' 

meaelfti metpl et.mitti. Ba it bİJI. dır. Bunlar taglhtan tezgiha, fab 
Hlhda ne tekilde tesahttr edeee • ıikr.laa fabrikaya dolat& dolqa 
lfne dair sonam ,.azılar ;yamlcb.. nihayet 'kendilerine bir tı btllabil
.llman.lamı Fnuulll gemilerinden miılerdlr. 
istifade edeeetderi, l'ranm Mnayl A.lmuyadaa gelen haberler, 
ftllıe9ı11ıselel'lai kendi b&rp gayeleri ll'raua ltçilerbıin Almanlarla '1i 
i§İlı (a)ştıraeaJdan, VfSIÜe jlerj Uyıqabtldliiol pterlyor. Fakat 
siiriUdO. Fakat Beri stlrtllen ... .,_... ablni tıayleyen dedı'koda • 
noktainasarlann bkblrlsi genit lar da kalRktaıl lmlala ya)'llaaako 
Mt ~tahakkuk etmedi. Ait. tadil', Bu bir ludlikatt..D ziyade 'bir 
.ıı I.ldl telav lrtidar meYldlu pripagaadayı aadınr. Da ,....,._ 
gıeldlkt.en soaradır ki l'ralmz ame gandayı çıkMan aebeplel' •athcıa 
*iılin Almaıa Mnayihtde ealıttı • 1UDlardr: 
nlmuı JDMel..ı ıenlt ~e dil • iRiier Almall)'&p giderlretl 

nWme1e beflacb. M3sy6 1 .&v&I ahnabea JMlhml bir mab.vele İDtııı 
....,. ile Fra.- miDetine Almaa sallamaktadırlar. Da mukavele im. 
fabrtblannda çalqmama Pransm zaJ..,....ıan enel kendilel'İlle fnn 
menfaatleri leabmdaa oldalana, ...,. olarak isali ediliyor. Fa.Irat 
.. •JeCle Jl'ransantn Al~ kalaktaa ...... dhılemelı ...... 
mir ollm ~ ~ b • f..,..._ •ir metni dlkbtB a • 
........ anlattı. katU nlmmak lıaıbdır. llabvele. 

.... iki taraf mat.llaatı ... .... yl İlmÜJ&D Fnaealaitn .... l• 
aeleyi ayn ayn noktal ....._ Jiee anJanwbklan prtl&rı kallal 
mtlW• e,trulsQalr. ll'radm gaze.. ettfk18ri Ye llOIJ• ı.aaa lcin ..._ 
~ bu davetin IJI brtdaat1ıir • yet ettlklerl vl.kidlr. 
m, lstna altnn1a olan ve obmyan Kesel• Fnmsa ....ıest Almla 
PınııiMa ltlnlefte ....... it bu. ameı .. b'I •• ,.. ~ .,.,.. 
Nleıma .., nnnll b,.t olda • Ba mnıta, FraaMMla kawıdılda • 
lamı: tngı1iz ve Amerikan pr.e • nndan fadachr. AlmM Mleletli ile 
'81.ii llıe ........_ -ı'ldnı. Al • ayıu v~ veflıw .. ll'abt gider. 
-.n,.aya ~ llevesli olmadı• lııen ebeJMlbl ~ verd • 
~ bJJt lllbolarr 8nlacJe Udi • -~dan ı.berl J'cıldar, .... 1 • 
leler ~ddıiım JU(ldar. d• af'l1fa .... ,,.. a1niak lınl • 

BljlUlenla IOybl .. ahala ol • cTlyle Jo1a _. F,..._ ....ı.i 
MIB IJqla maJaalrbJr oJaa 1ılr Dair. ol'IM1a &J"Jrlnun '200o5J00 fl'8ala 
ta "VW. Jliıt ~ l'W welm lndiifni giriyor ve eam lilkllrJof. 

hnao ı.-,rlJla'lataıM ~ıwor. Jlalbül ~ Jrendlllne 
Be m e tle ~ ..,.. 1Dla • ôoO frank t.eldif edflleJdl .._ 
truyoa ıueteUaia ba Wuıe tWr ıatiliM.nl~ bhal ecleeektl. *9 • .......... 

istirahati alleleriDin !Ulnda g~ 
reb0ecek1eri nnıbvelelerlnde J-. 
lrdır. Ba kaydı giSNfl ~c 701 
maa'l'afmı çahJtılr f..._..ın ve • 
retelfnj ve pıiJ gelit m8dcletlnln 
bla glnlbu1en elmlldJml1eeelbal 
nnryorda. Hakikat ._ .. •İ• 
olanca sfnir1eaiyor. 

Bu antqmahldanıı inine~~ 
mek tein soa ~lf'lrde bul tec1blr. 
ler aJmmJlf,ır. Pariat.e IJlr mlle.e-
e bralmQtar. Bu mUeuese ma • 
Jıaveleledn t.eıdbıt.ıai 19JOI'. 
İC'.ap edea hallatr YeJ'iyOP. Ayın 
re§it bir mie98etle .. LfJeada kv. 
nim .... 

Babhm ba mtletlleseler arada. 
fd Uıtll&flur ilalefe • ~e 
Jbavalfak .......... 

Fin hiikemetfne verilen 
iktıaadt aalitıiyet 

TIJi: St (.A.A.) - Fin 'Pirle • 
mentosu b0k6mete iktisadi i'lerde1 
tam selah ret vemıiftlr. llftddet 
1943 senesinin sonuna Jı:adardır. 

1 

:=.:• ,::::. '·Bana gunde 50 kuruş yemek parası K....;:$.S:: 
11atea Hara veriyor. Siz söyleyin Allah aşkına bu ~ ~=: 
aaıa.,ıacak zamanda 50 kuruş ... ,, ~!11~:r:.ıc.:-,:~ Jltn. 

Beledt1,ye teftiş heyetinde miln- - St!beb?. 
hal bulunan mtıfeıttiş ve müfetti§ Erkek, mil4dei11JD11Dlilljln kıll"fl· celdtil kamadan lı:oranmak ic:ln eli _ Kafa tunnm kinde hin bir 
muavinHği için d11n bir im.tihan ya smdaki koridorda, sıramn üzerine nl u:zatnn!'l, ~ eline batmıv. tlU.,UOee ~yor ....... öyle o-
pılmam evvelden mukarrer id!I.. Fa U:ZaDlllJI, bsyjmbk ~ ·ri la. Sol Her De bs Dse, fakat Şevket IUYOmm iri, her baagl bir eVia b. 
kat, hUkiiınetln. yeni karariyle :ts.. eli dirseğint- kadar rmnlmış, par - JW&1aıımıt. Hadiye blr temiz da pııııını catacaian ioet1 gjr•ibnt 
t.anbulda gide maddelerinin fıat ve maltlan kurum~ P.nlar içindeydi. yak yemlı ve komtular nihayet ye hemen sofrsys otmaea m ve"ldnbn 
pJyase. koatl'OI, •tllt&rı t.akiıb iı;Jle- thtlyar bir İcM1m kendkiain ~ tlpnit. e~hade, kimin sofrumda bahult1a 
d beJ,ecUyeıye verilmil olduğundan yılmak tizere olduğuna g6rttnn fer. Şevket tedavi edflm•ı. fakat ya lnmun farkma varmaksızın bir 
tef'tft heyett kadroeunun bugUnkll yadı bastı: nası hafif oldağandaa, vak& ctlrmil şeyler attttıra~.ıımı .. 
hacmi -hattı yeni aJmacak ele- - Yetltin ey aJıali, ba edam meıhad ~eveti clahiffnde yllrütü _ 8Q zamanda iyle clallrnlıia 
manla.ria da- kAfi görUlmemekte • bayıldı. Jerek bu pazar gllnD adliJeye veril can kurban ... insan blras P~n ol 
clir. T~ heyeti kadrosu Z8l'U'1'I Möbaşiha. poU.ler bekçiler re mlfler. M "'ayet dallm lr5rtlnerek inana 99 
olarak geni§letilecektir. Yalnız bu ti&tt. Hemen k&jlddan bir~ • • • biden yapae'lk, ne denfnf 
g~emenin nıe nisbette olaıbile. imal edildi ve musluktan '"1 dolQ.. Kocası bayim yat.arken, mıaiye - Fakat ualıa olabilir mi~ in 
orfi belediyeye verilecek talıai.sa - rolaiV aclamı:o1 baı}ına seıRildi. Bir bir taraftııta oomlana meme veri. sanın Y~ yemeiliii halcı., dal. 
tın a.nlaşlmasmdan sonra kB.bil 0- bekol de,bunıJan ki.- bUir q..; ıMme 7or, bir tara.ftan da acıyan gkl.er ğmhk 'Vliıllnılen, yedfi1nı zannettl

lacakttr. Bu da fimdilik malbı evvel pek moda olan ceb aaati cer- le hocanaıa habrak etrafını çevl. il v:akldir, ilkin geliti ctbel bir sof 
delildir. ~veslne benzer fıskiyeli kolonya renlere :mtntıyorda: ra başına otaraeajım lbnicl ·~· 

Ticaret vekili Behçet Uzun ıeh mohafıızasmı ltlna ile çıkanh. ıı.. - Bir değil, bet d~iP. her za rom. ZJra dnlplık lnııanı aldat.r •e 
iimiJe yapması beklenen seyaha - tiya.r kadmın avucuna eadece bir mAD böyle... atfatll' amma kbll ~llnnu. 
tllllıılen ooms bu cir.et d11ha ziyade damla döktll ve ba daml• ile baJ'.. Bu felaket.i ltatıma getirecekti, - Sen de fazla ti irqonan. ta 
a)ldrianq olacaktır. ğnılık geçh-ea adauun :,ununa. çek bereket venin, eabak davrandun ran yem k yemed At halt& nwJ e-

Bmmn i9lrı dGn ~ ı acak mtl- ti"!1:.:....~rı.::~nmll, ~ da b~ 1renc11a1ae dotnı ittim. larcJa yeclliinl wur. Kum zlJ caJ. 
fettil ve mUfettil muav.lırilifı hrıtf lerinl kapayarak kencOna... g~ı Bana geleeelı hlA ons geldi. E\ ine makta devam etmez mi? Biz ılalp 
ham b6r hafta gt'rt btrakdmııtn. ti. Kigllk bir ooeuk da etrafmda te. ......_, ~lanna bakma, ~ana olahilirlz am a midenin cJallnt o 

ilşla doJatJyor, :aibyordu. glbade yeıaek paran 50 kara' ffri 1 bileeeilae alılnn ermes, 

istanbul ve Ankara 
san' at okullarında 

tir. 

o 
Birer elelltrlll .......... , .. 

A-.... fen --uru da 
yetiftirilecek 

ÖnOmUsdelst ders ymıda tedri 
&&ta bqlawalc olıwı bu kısma "hu 
ntl el*tılcflit fı:tıbıe9l" iaı»i veril
me8iuin sebebi f}lıdur: Sanat mek 
tet:>ıeı'.ıııJ.n ~enberl bir de elek • 
~ j:lhelll ftZdır. Faıkat ilk 
111ektcm ~larmJD wdığı bıı 
c-ubede tedlilat Wo yıldır Şimdi 
yeni k1lruJaeell ~11t!'e erta mek 
tt'b meaınlan almaca.1t ve tedr:lsat 
iri yıl ~. Bu Ud yıllık ame
n Te nazart tedrisatı ;lmıat edec• arta mekWb ıDestm1an beıt yıl 
ilk devJ"«d:b meeunJaniun liaJdan 
na tmwrıien IBhib olaooklardıl'. 

lıfaa.rft veklJ.eti ile Millf MUda 
faa vOkAleti arasmda hasd otan: 
muta..lljabt ~rine bu. 11ıbeleıde 
Jl'111f MUdalaa v~etı heaabuıa 
a8ed fen memuru yetf~ek tt 
zere yatılı ve parasız talebe oku-
tU'lmamıa karar veriJmlttlr. Bu -
DUD fan ey)tıfhı bqmda İltsn • 
buJ,v~ Ankaradıa bir mUsabaka im. 
tllam Nıtm.ma karar verilmiş 
tir. 

~ .... , 
'JUL RO•BN ...................... 

ilin • prıp t....tı da lhbclllıtt .. 
Da ft1lt.Qte JllDeUıar c:.17.U• 
.......... kalya lba.11* elnmf, 
...... Wa CemlJ'• Jlydr .... 
daealim W..t keıullsl telreffil ... 

l'llıst o .....,. mllleUerln 
........ ~&yle , ....... 
bir bava e9Dleie ~ iri, bil 
cia Udlaenin 8lds1erlnl bir 1mt 
.... ..........._ ıeıt bhn•ordn. 
lfüa lıigı'ttereye alt böllhnae de 
~ etmlttim. Blylk Britanya • 
-.. fRlrtıa ve alıllke11 en Rftz'ı1 sımn.-. t.emsll fiden yftse'lc •ah • 
"1etltt, 1.-d Roller se.il'in tetd. 
ld;v1e ...... ldareei altıll4R, P.f • 
ll'lı'I ~ •Dı davasfflda. 
ki ~ llfftınmek için 
- lılr .nete il&lflldtlel'<li. 
Bu ite yarden etmek, 1'eJ'lerl tıop-
lunak İ9il. ltallitan. ..ew..pıeraen 
lrlJlaefel'l!fın, mat.telif ~tter "' 
tlen ldtt:ide nıtan Wdtf1et ya~ 
,a ~1a.m"'1. Anket.e ,,n bir mil. 
J'Ondan faıJa tns n f tlrlk etmilf 
..... ~ ........... la.-

Bir kadın da, erkeğla UMldıiJ ;ror. lkliJOI'. Siz effyleyia ADah aş - Sen meı1hvr 1'1J'*r.ifecl N .. 
r;ll'aDID tanı '--ımıdald Mr sırada lana ba amanda 50 bratl• ne o. tona tanırsm. İtte onun ba§ma gel 

-~ ~f m~! 
otnruyord'U. Kiç:ü rorağa kavrach Bir de Ust:.elik lat.!Molda: ''senin - Naifti!' 
ve ına...ğJna alarak kendisine DldDe _ Bir .._..._ La m ....... _ 

8
.11 .. -n 

--1-..... B ... 1.. ,._ .. - anana eh, brclqleıtne de, !lllllile !'!:UD u • .-;lOuo u--
VerJlle70 .....--. •.ı- er~- - ne de hakıfo>rmm" eledi. bir dosta misafir ıel~ IU a 
fmdlDQa ııoe.,ı idi. Uo tAae de P. ,.__ 1 defa -•A.Jr.. hsfde kan-. ••tınhll 
cukları ftrdı. - '-JQllan kan tlooumw., bnn Ar .,. ........ && -·p -

Erbk sacı.. bdm da m&idU~ fl'eHr geoer, bal'llQl da e1İRİ7.e gJ m • Nevton o ıastte nadew Yet 
• .., din. dl i b lde adamnğrn tmu:ramNlllf 

h. • • • - Kur,ı aJatr lyle- eleği). P.ep ı~m;.ı ve ne ~llilhtf •naatı Ilı • 
natta er .......,. Alnnei ala im §ekflde stlrftp Jri«}ecek. Kenflt111n tlU' edlUnt'At: ''Oooo, •111--. lıfıan 

c.lmak tkere btltftıı ...,..ı.a118u ken- den •vacı deitflbn amma, artık be de 9fzi bekllyord11111. Tllll 'ftlltlade 
dilerbadela mltWııl •ll. Sdı Jlk nıhr YaldQ'Ulam. B01Rnaeatun. geld•nlı, saatiniz Iraef' demlf. ~ 
tsavga eder1eımil. • Adam u•a b:ıytrn yattığından ati bRmlyea adam doatnQa t-.. 

Ahmed alanni "'1emetlnıe SiS. barıhm i•i~rdn Yoka bjr fit "•ktlnde JJeldltjnl neredetl Mleeell 
•· L ..... U.a tfa IMl'Clya korla,__cla kopa daliınJdr bu... Kafa bMb PJlcı'le 

re, •'Q uracı rı:: ·- :ı> ···"""- ... 

bir Jınlıle eve gelir ve meşhur kav 
gslsn da bo sure~ başlannq. 

Şevket gecen gece ae. ıaat tam 
B~fie evine gelmff. Fakat i~e "'· 
rer glnnez f.!t bmı Radly '° 
mOtlais bir l~ bombanJımam. 
na marmı: kalmıt• 

- Kann aç mr, ~oeald~ tok 
mn! diye dQl116nmlyomm aa. bly. 
le gece yanlarına kadaT mqlıane 
meyhaae t1olapp lçl10n1111. Sende 
hiç dllf\bıce, atanma yok ma"? Dık
tmı artık bo ha,,aitan, yannclan 
ted yok, s.end..- •:Jl'lltiealon ... 

Z.- sarımı olan Şe'fbı, ha 
lklerle ltlt " tltn kendit1inden Cet 
mit "'• bdmm fd...._ ıa~ ce. 
binden kamasını, ke.adfsfntn hlclia 
'1ı;ıa gire, bn.ıııı Hadiye kim bilir 
nereıc!en baldnla bir Buna kı\ma 
Hm ~kmJı, birblrlerl'le glmdıler.. 
Kaw~r, erkek sarlıot nldufun 

mtba.Tt gibi hnlı. Yine b4nun id
diasına gire kama llf' kendi!llDi 
waaı '' •d.Yen it~ •nnı it
m;,,, bıt)ak Şe' ketin eol eline •»· 
lannut. Sev\l~ ~ gi .,. de 
ffaıll7e keadkht ltd"*' ibfre 

Kok tevziatı 

Gıda maddeleri fiyatları 
tescil cdilec k 

DUn de yazdıf,mıız ıtb1; zahire 
bol'88SJ idtre h eU. to lanm tır. 
Toplantıda gıda maddel r n ve 
rilen yeni fi tlann tesç1 ledilmesl 
ne karar verllm ir. B tlar. ka 
ra borsa tıatlarmda na evvel 
ce ka'bul ectııen ıı;lrhtardan yuka. 
rıdır. ! l ~ ------ . .. 

~· LVTFI Af'. 
' t..ı.daa 1-tlp ..... ım ,.,.. 

&mveJS~~ 
,....,_ -- bir telebblte el • 
""' annmlİye, bit.la 41nJ9da, 
ilk defa olarak .. lmd8I' ~ 
Wr &lika l&lfedyel'da. lqRt.ere • 
Din milU '8111' Yed~ ....... 
ın edeıa ba •bir llli11Gd MY tabi. 
bi, .... iUbarlyJ.e lllllet1- c-ı . 
fettaln kan:ettencUrilnietlDi, MIJ. 
Jetler Oemi1etl .,.Werine dtlşen 
"' e..ın tqrihiJd, ~ ihanet 
edenleri zara.na W• laale «etil' • 
mele 'e ~~ ~ Cemi. 
v t m eldi ~'- ve "'8ttaJar 
rerilmt"Sint i8tiyorlardı. Penee 
Ballot (8aDI ~Beye mftl'Ul\&*) 
adı verilen •e tagUten .. dlıı .. 
diyen bir şeref tetkll ecleeek ba 
takdite ayan Jlareket ab.Wd , .... 
nm ltir ~llrii kli. SIYMet .--.. 
lan tarafotclan <lelll. mıtr ve te • te• _._, ... tal'afhld• ·
"1ilmilı ._.. lttr hu~~ 
•et ......... ve, 1'89 tı'ı-aMuır tölia 
._ .. ve ır~ R1llalb..- t. 
1&111 ...a r b;, 111Rksattan a,1-
,........_ .. aaaıeıı.t .. aıı.e.Als 

Tohumluklar iyi .,.afua 
edilecek 

Llııy1t lllihsali ~ 

Arı1canıdaD bil~ ... 
'l'•vtanbda ~t ı.til!Ml&Q .. 
• 80 1000 f.oDU buJmuıtWt. 

Uııyit mil-.eler ....,_.an 
kullanı makta ve Jd!mlr WtMttn 
~ btlylk ta.rrqf ~ .tltmet. 
tedir. 

'l'aYIUlltdan ~ ......... 
kadeır ıs kilom~ ~ttııa in· 
uma ~ hfll•Mllitt*' • 
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~UNUTMAVlt~IZ----.... 
·-··········· .. ··············· .. ·•········· .... 

SahDll ... ~ lmcltlro 

JlakJa tank UI 
Uıuıldıfl. ,_: Valat Katba&m ingiliz tayyareleri 

şımau r ransadalrl 
bedelları bombaladı 

L itvinof 
Razveıtıe yeniden 

görüştü 

Generat Mihailoviç1 
Dinlemeyi öğreniniz 

Sf!nl'Wr 
• •fldl 
1 aylı.il 

• •ru• 

ABONm l)ARTLABJ 

'l'Qrldye l!:cnebl 
H.00 K..r. ı-:.oo &r. 

?.541 • 1~00 • 
4.0() • ll.00 • 
l.6C • 1..00 • 

' Sarbrukt& bet b~yük yangın 
çıkarıldı 

Londura, 31 ( A.A.) - lııglllz hava 
kuvveUerlne roCDllup uçaklar dün §l 

mall Fransa üzerinde uçmuşlardır. 

J,ondra, 31 (a .a.) - Rwıynnın 
Vaşington cls-ı:>i Litvınof dün Ruz 
, eltle görUşmü13tür. Muhabirler z.i. 
yaret.in, Rusyad:ı.kj askeri duru. 
ımun cidöiyeLlyle alakıiclar olup ol 
madığını sormı·~l:ırdır. Litvinof: 

Öğleden sonra. bu uçaklar Bretan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I ge kıyısı açıklarında. dUııman gemile. "Hayrr, vaz:vet olclıı~ıı sıbıdir." 

cevabını verrrı;ştir. toü"naen .... ··~ı 
l Bugüne. 
. . .............. . . ........ 
Garbi Avrapada 

ml dalaa tedbirleri 
Lollduradan gelen haberlere göre, 

Alrnanlut· mUtteflklarin garbi Avl'\lo 
pada taa.rı 112& goçmelııeri ihtimalin -
den korkan batkı tatmine çalışmak
tadırlar. Alman propaganda na.ztrı 
G-0bcla garpta bulunan Alman kuv • 
vctlerinlıl geri alınmasının bahis 
mc\·zuu olmadığını yazmııtır. En z!. 
) o.de talim görmllş olan alaylar sa
hil bölgesine scvkcdılmlgUr. Dün bD. 
tun Atman rııdyo l.:ıtaayonlo.rı Vatien 
hücum alaylarının Parlıten ı;eı;llkle. 
rınl 11Q.n ctml.:-1,rdlr. General Fon 
Hon§ted sahil bOyundakl müda.taa 
tcstslcnni tettıııe devam ve 1.§gal aı. 
tır1t1.kl arazı.do her türlU kıyam ha.. 
rckctine mAnl olmıya matuC tedbir • 
!erin yerlııe ı;cllrllmesinl kontrol et. 
cııektedlr. Resmi •ras ajauı ise son 
sllilıerde Franaadan doğu ceplıc.9lne 
allı Alınan tümenin daha gönderildi.. 
~ıni yazmı§tır. 

DUnkU Alman tebliği ııarktakl ha
rekAtın goll§tı.ğlııl otsyle bildirmekle. 
dır. 

ıtoetofun cenubwıdn. orduya ve li
IAhlı hüawn kılal.ırına. m6I18Up bir -
lıklcr geri çekilen \~ be.zan flddeW 
artçı muharebeleri yapan dll§maııı 

taklp etmektedirler. 
Salın cenubunda. aert kıtalar Pro. 

letarskaya. fehrlnl hücumla zaptede. 
rek Kafkasya topraklarını SovyeUer 
blrllğlntn dlğN' kısımlarından ayıran 

aon bOyWt §imeDdtfer hattını bir kaç 
noktadan kesmi§lerdlr. Bu mllna • 
eebetıe srrhlı bir Br&Ddenburg tOme. 
nl bllhaa& temayll.z etmlşUr. 
DU~ kurtulm& taarruüanna 

ka~r yapııla..Q mUda.taada aerl bir 
Vürtemberg. Baden tümeni dUn şid. 
deUI bir muharebede büyUk bir kıs. 
1111 ağır olmak üzere 68 tank tahrip 
et.mlftir. BUytlk hava muharebe bir. 
lllıclerf muvatta.klyeUl bir kqltten 
aonra kara ordusunun taarruzlarına 
yardım etm~lerdlr. BUyük Don dir. 
ıaeğinde düşman kuvvetlerinin şarka 
ıtoğnı rica.t yolları kesllmlftir. 

rlne taarruz ederek bir: ooıız.ln gemiıo 
el batırmı:la.rdır. Bir motörbot ağır 
hasara uğratılmıştır. 

Splt:!lre uı;akları Fransa.da Sa.lnt 
Omer'de ha.va atanma taarruz ederek 
hangarlara tam isabetler kaydet~ 
lerdlr. 
Çarşamba gecesi So.rrebruck'a ya

pılan akında 4 veyıı. 5 yangın çıkarıl 
ml§tır, Pek çok yüksek lnfllfı.klı bom 
batar atılmışt.Jr, 

IA>nılrn, Sl (a. n.) - Rusya. 
nın Lonıirn. elçLsi Maiski, her parti 
ve mensup mebuslnr<lnn bir guru 
i1a Rusyada aslt~rl durum hakkm. 
da konfer~ns vı:-rmek üz~r" A vnm 
kamaresm::. gitrr.icıtır. Konfer:ıns • 
ta bulunanlar :ırasmdn hUkfımet 
erkim da vardı. Elçi Rua cephesi 
h:kkıncl:ı tam tnJr;ililtlı izahat ver 
mi~tir. -------
Amerikah dört hava 

Bir Brczily~ gem~si daha ı geı1erali inqilterede 
torpıllendı 1 

ruo de Janeiro; sı <n. a. > -. Bunnar arasında 

Bu Alman oehri gelik lşlerindo ve 
kömUr madenleri ile tnnına11,tır. 

~fı42 tonilatoluk Tnrnandare Br-;:zil ~ 
ya sem\.si bir mihver den zaltıst ta bmva kuvveberl 
rafından torpillcnmiı:1tir. Gcmı La.- ~ d 
guaira 1le Port D~s9ngnl! arasın- kUriD8J u8Ş: aUI 8 
da ıa~. \Jğr~.ı.,tır. Murcttc- bulunuyor 
batt an dordU oksiktır. 

--<>-
Norveç Kıralı 70 yaıına 

giriyor 
IAn<lra, 3 1 ( a .Q.) - NQrveç 

vel:iaht.nun zcvrcsl prenses Ma'r" 
tba 'hava yolu ile Birleşik Ameri
ilcadan Londraya gelm!ştir. Prcn
sef.in refakatinde veliahtın yave. 
tinin EŞİ. ve Norv<.>Q ortn elçisi bu
lunmakta.dır. Prcw:.es Norveç lb6..~
vekill ve hariciye nazırı tarafın. 
dan karşılanmıştır. Prenses Mar
tha kral H:!ıkonun 5 ağuatosta ya. 
pılacak yetmişinci yddön~~li kut 
lama töre'J'l!inde bulurunalc ıçı n Lon 
d raya gelişinden sevinç duyduğu
nu eöyJerniı,tir. PrcnS<'S 940 tem -
muzundanbcri Bir)cşik Aıneıikada 
oturmaktadır. 

iaglltereye yeniden 
Kanada kıtaıarı 

geldi 
T..ondra: 31, (ı\.A.) - tnglllere 

adaları kıyısına di~er bir Kanoda 
kılası gelmiştir. Bunların içinde pl 
lollar dı:ı vardır. 

Alrikanın batı lngili~ 
müstemlekelerinde 

Amerikan kuvvetleri var 
Vaşington : 31. (A.A.) - Şimdi, 

Afrikıının bal ı İngiliz ıniis1c111kke
leriııde ele Amerikan nskcylt!rinin 
bulnn<luğıı orlayn çıkııınktadır. __.,__. 
Mısır cepbeılnde 

darganlak 

Vaşington: 31, (A.'.\.) - 1n11Hiz 
h:ıva kıı\\ elleri ı\lınıınl :ı üzcriıırle 
ki f:ınlil ctkrine hı:-r gece devanı 
ctınrktcılirlcr. Bu sefer de lnorruın 
uğruyıın Alın.ın Ş<'hri S;ıı ı1mık ol
muştur. Çelik fabrıknl:ı rına bü:rük 
Iı::ısar verdirilmiştir. 

tnsiliz hına km"·ctleri hıı on· 
suz nkınlnrı ile on ıml) on \lmnnı, 
uçaksavar bal,\rl nlarındn. lamirnt 
ı'llerindc, sahil muhnfazn lopların

da işgal ctmcklrdir. 
JJondra, 31, (A.A.) - Birleşik 

Amcrik"l ha\•:ı kil\'\ ellerine ınrn

sup hü~·iik Brilnn)adaki kıtnlarının 
komulanı tüm Gcııcrnl Spnrelz bu 
gün jo;iınlcri ıı~nRıcin ynıulı Aıncrı. 

kıın Generallerinin hu:t uk Bri1aıı • 
:radn bulıınduklnrıııı sii)"lcmlştlr. 
Duıılıır Birlesik Amerika hava ser
visi komutanı Tııın General Frnn'\, 
Birlesik Aınerıkn hava ll\" sen i.;i 
konıulanı tuğ general Hunkr, hnv:l 
destekleme srrvisi' l·omuı:ını 111~ 
general Cnncloc 'c Anıcrikıı ordu· 
ları hava ku~vclleri kurmay Boşk.ı
nı tuğ gener:ıl Dıınc:ııı. 

sıovenyada 
·(Bas tarafı 1 incide) 

hapsedilmiş hulıındukhrını söyle • 
miştir. 

Almnnl:ır tnrnfınclon işgal olunan 
Slovenya lopr:ıkl:ırındndn 160 bin 
'kişi Alın:ın)n, Polon)a \C Hır\·nlis. 

ıundw ç:ıfışmnk iizere süriilmiişlcr 
dır. Bıınclno b.ışko Mııribor ve Blet 
şehirlerinde 10G.J !ulak kurşun:ı ,r. 
zilırıiştcrdir. Yedi köy 1ııın:ımh le 
yakılmış ve hlılun s:ıhinlcrı kur~u

na rfü:ilmistir. 
N:ızır, biılün bu tel hiş 'r zulıını 

hnrekctlerinc rağmen hiırrİH ıdn 
nıücndelcni11 dc\·,ım clmekt • oldu
ğunu anlalnıışlır. 

kuvvetleri 1 
Bir Ua_lyan koluna 1 

pusuya düş rere~ 
lmba ettiler 

/Y~ söz. söylemek; söylediğini dinletmek .. Bunu kim 
rstemez. 

iyi söz: ~'Yılanı kovuğundan cıkarır'' derler. iyi söz 
her şeydir. Herkecin istediği bir seydir. Ancak, iyi söz 
söylemeyi iateyenler, bu sırra karıusmayı dileyenler önce 
sunu unutmamalıdırlar: 

işe. dinlemeyi öğrenmekle başlayınız.. \'nc;ington: 31. (A.A.) - Yugo·-1 
la\~ada. General Mihailovfç kuv 
velleri 24 kamyondan nıblcşckkil 11..----------------------------• 
hir lıol~nn kolunu rrnsu~·a dü~..!r
müs \C lam.ımile imha clnıişlcrJir, 

Zıığrcbde örfi idare n:ın edilmiş 
lir. lçJeriııde lıir de n:ııır hıılunıııı 
bir çol, l,imsclcr tut.ık olarnk :.ılın. 

nıışlardır. 

Heybeli önünde 
bir l<ayık batll 
Kayıkçı bira kassıari 
sayesinde kurtulabıtdı 
H~elki gece Heybeli .ıda charın · 

do bir deniz kazası olnıtı5 'e bir 
ho~·ıkçı mucize kabilinıJrn kurları. 
labilmişlir. 

Bu k:ı~ıkcı Ahmet ndınd.ı birisi· 
dir. E\ \ elkı sün köprlidrn Biı~ at: 
odadaki g.ızinolardan biric;ine f!Ö· 

1ürmcl, iizerc birn ve gazoz y~klc· 
mfş, fakat SOCC Yllklİ ~cJkrn llÇ ~ 

nıış oldııAıı holde llr~ beli öniindcn 
geçerken, snndnlı ololmrtı olmuştur, 
l\a:rıkçı çabalnnıal;a haşlamış •c 
bir :ır::Iık eline, şişeleri dôklilmii~ 
hlr kaç hirıı knsası gcçmi~ ve hun 
!ara tutunarak: 

- Yeti~in ! diye feryad:ı Jmsla
mıştır. 

Feryadları He~bcliad:ı JlOJic;lcriıı 

den Nuri ile halıkçı SOre~ ~ .ı Dnl. 
ynn lnr:ıfındnn dııyu\ınıış ve he
mrn yctişilerck Ztı\'allı kn) ıkçı kıH"

tarılmıştır. 

Bir h:ıyli su yutmuş olan Ahmet, 
tedı.ı' i :ıJhnn nlınmışhr. 

Başvekil 
(Bıı starafı lncide) 

rln çevlrdlğl futbol sahası ile, Ut.. 
mal edilmek Uzcre bulunan pıstl ile, 
tenis, voleybol ve basketbol kortları 
ne bu saha, pek do kUçUk ınikynsta 
sayılamıyacak modern bir st:ı.ı.JJır. 

Bn§vekll, gördilğü mUkcnımellyet • 
ten dolayı okul komutanı lturma:y 
albay Mustafa Eren'le spor öğret • 
meni HUsametUn GUrcl'I tebrik eL 
ml§tlr. 

ı.ıutea.klben geçonlorde yapılan au 
sporları bayramında dere~ atanların 

mUkA!aUarı, blZZat ba.§Vckil ŞUkrU 
Saraco;:?lu tnr:.fında.n dağıtılmıştır. 

Başvekilimiz, Tan spor kupasıru 

kazanan harp olrnlunun ınUltA.fa.tıan 
nı da başöğrrtmen HUııamettln Gll. 
rel, atletizm luıptıuıı Sabahattin Do. 
ra.s. futbol ve erdbo1 kaptanı Nedim 
Aydınoğlu, b:ı.sketbol.voleybOI kap -
tanı HUsnU Caner, su sporları kap. 
tanı Hayri Altana vermiş ve tebrik 
etmiştir. 

l\IOnakaıat Vekllilil& beyanatı 
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Zahire nakliyatı 
iki misl i arttı 

170 motör ve birçok yeıkenH ıstaa1fiıa 
o~ un ve mangal kömlrG taşıyor 

1 orpzılenen gemi kurtarıldı 
An!.ara, 80 (Hususi) - 'Ankara a.rasmda on beş teldoG 

Milnaknlat. Vekili Amiral ve altı telgraf, Avrupa ile latan-
Fulıri Engin beni ko.bul ederek gu l bul arasmda on telefon ve ilç tel
demcçte buı'undu: gnıI irtilbatr mevcuda. HA.ve ola· 

ı ca.ktu. 
_ 1.st.anbulda kaldığım bir. haf- Aynı za.msnda lngilte:reden ei-

tn :r.a.rfmJa karadan ~e de~ızden ııari§ etti:ğlmi~ ve Aııa.do.luda 
yapılmakta olan na.klıyat ışlcrl muhtelif Rehirler arasın.datd mu . 
hakkında a!A.kada.r makamlarla 1 be ~..::ı.ıo. 1 -'·--'- U . d ıa re .ı.uLAu.n a.nnı an.u tWö& • 
muht<-hf temaslarda bulun um. l" k tö 'ha.zlan d& 
Son aylar Zdrfmda yapüan nakli- ~k ~npo~·~ c~ clh lar 
yat işlt'rinin tanz'm etmiş oldı;.- . e e ge ı.,. • u az 
- akl' l.in cc:..asl rr d 1 mahalline konulunca gı;..-i>t ve ce. 
gumuz n ıyat P ı a 1

• • nı.ıbi Anadolunun bUylik şehidcri 
lı:ilinde yapılmakta olduğu tesbıt dald tel f uhabc • d 
eciil.nı.lştir. Kok dn dahil olduğu 3~. • . e on m rest e 
l•alde taş kömürü nakliyatı deniz genişliyeoektır .•• 
den ve karartan muntazaman ya. Vcldl, "Antarei., vapurundan 
pılmakhdır. Son on gün z:trfında mn.l~t vn.r mı? sualimı; 
Karadenizde devamlı olarak esen Şu cevabı vemıiştir: 
rUzgarl:ı.r tabmilfı.tı ağızlarda gUı;. _ Suriye sahillerinde P..uad a-
leştirmişUr. Demrr cevheri ve dası civarında torpillenerek .1[8.

krom nakliyatı da matlup şekilde raya oturan AntarcS yağ gemisi 
devam ttıreitt.edir. tngiliz tahlisiye gemileri tarafm-

Pliin da.hiJinde ohrıyan fevka- d:ı.n yüzdilrillerc-k dün lskendcru. 
Uıdc işlere ait n:ı.kliyat temmuz na gctirllmi§tir. Geminin makine 
ny, zru-fmdn clc:mıryollanmızda ckıJresi hlza.snıdl\ kıç ~arafmda 
çok btiyük bir yekün tuL"lluştur. ..t-

d bi k 
yarası varuıc.,, 

Yolcu vasonlarm an r rsmı --------------

DONYA -
bu işlere vPrildiğinden servisler
deki \'3gonla'rn1 acicdi :ı.zalmı,ıtır. 
Son glinlerde treni erde gördüğü -
müz yolcu izdilınmı krsmen bu sc- ~ 
hepten ileri gelmektedir. 

-__ DONOYOR 
Son i'.ri gün zar:fm<ia mıhlre .ınk

lirıe tahsis edllen vagonların :nle
d: iki mLcili arttığı memnuniyetle 
~orülmfir.tür. A\TUpa ile demir. 
:·olu ;rtirotnnız ba.~lao•ktnn sonra 
evvelce 1~3.TlndıPınız on ibeş lo
komotiften on dördü hudutlarmm; 
cian içeri ~rmiR ve bunlardan on 
ilt'f:i <lcrhal faaH)~e başlnmışttr. 

Yenı eipari.5 ettlğimlz az kulla
nılrnıs on beş lokomotif de y11kın. 
da gclece:kUr. 

Lort Vultonun emri ile lier 
Londralı ayni tekilde 

eğlenecek 

1 Hazirandan Hiharen Londrad3 
yeniden bazı tahdidat konulmaftur. 

Bugüne kadar bava haııpl~ 

rııl{nıcn, milli müdafaa içfo giiDde 
snrfcdilcn 2 nıilynr lngiUz lirasm:ı 
rağmen.gece her tarafın karanlık 

olınıısına rağmen Londrahlar her 
akşıım lokantaları, barları ve dan " 
sin._cılcri doldurmakla devam ecl,bor 
]ardı. 

Cephenin merkez kesiminde ve ll. 
men gölUnUn cenubunda arızalı bir 
uazlde muvat!aklyetll mevzii muha. 
•ebeler yapılm~tır. Şimal ucunda ya. 
pılan hava taarruzları esnasında 

Wurma.nak civarındaki 111şe tesisleri 
~·e deniz tcagO.hları ve Kola k8rfe • 
zi.nlıı ga.rbmda bUyOk bir a.eker ko • 
cak yeri ağır haaarlara uğrablmış. 
tır. 

Kalm buluUarın hlmayeeind" mün
ferid lnglllz bomba tayyareleri tar8" 
tından Ren ha.vallalndekl gehlrlere 
kıır§I gUııdUz yapuan izaç taarruzla.. 
rı pek az mileeılr olmu§tqr. 

Londra, Sl ( a. a.) - Mısır cep
hesinde dur~·;--ıınluğu.'1 hitam buldu 
ğuna dair hl<; bir emare yoktur. 
Kum fn-t.malarmdan dolayı hava 
faaliyeti bile küçilk mikyasta ol. 
muştur. ---o- - -

N:ızırın hu irş:ıalı Vııgos.Inn·:ı 
Başvckilô ~I. Yovnnovicin k.ınıl ın 1 
•mnsı için lertibcdılcn hlr lopl:ın'ı

dn y.ıpıimıı:ılır. 

Stalinln or uya 
hitabı 

Hususi vapurlarda 
çalışanlann maaşlaTı 

'hinaknHI \'ek ılrtl, husu i ı;a. 
pıır snlıipkrlnc. kemli 'npurlnrın 
d:ı çnlışan lııhıınuın murcıtcbat 111::
nşl:ırının lıarcınlrnrlirilınc~i içın 
emir vermiştir. Vopıırcıılıır, lııı 
knrarı memnuniyetle knrşıJnmış -
hrclır. Böylelikle hıı'itı~I qıpıırl.ır. 
dıı çalış::ın Tiirk knplon, ın~kinist, 
tayfn ve diğer ınürrllFhatın terfi. 
!eri \'E' mnnşlnrıııın dl\zcnli olnıa"ı 
gözrtilınektcdir. Bıı hu~ıısla fanll. 
yel<' gcı;ilmistir. 

Eski S:p.'?.rirjerden 123 kapalı, 
yeni ııiparişlcrd~n de l 25 ac;ık va
geın, ııltı otoray, nltı romorlt ve on 
furgon hudutlarnntzdnn içeri gir
miFtir. Daha 315 val!on gelecek· 
tir. Yrn· r:elcn bn v.:uırtal.ır .ı\na~ 
doluyn derhal nnkleJilerck servi. 
re ithal edibıi!';lerdir. 

laı:;c nazırı Lort Vullon bu •~ 
ziyclc bir nihayet \'ermek isteın4. 
I..ondralılnrın yaş:ıyış adetıerlnae 
hakiki bir inldliıp ·yapan bir karar. 
name imzalamışbr. 

200 ton ,okomotif ve ~agon Bu kıırarnnmeyc göre lokanlalar 
t.ıındajı da memlekete gelm_u; bu. 1 gece ~~Jrısınd:ı kapanmak mcd>u
lunma.kln.~tr. Bu nrada. Bagdutla riyclindedirler. Hlmı<'nalcyh Lon· 
memleketım z :ırasrndakı nakJly~t drahlar supe yapmak ze,kinden. 

Diğer taraftan Otl Ajansının Ük 
'"nyıı. cephesinden verdiği habere 
1röre, Kerç Y8rımadasmda bulunu 
1\ iman kuvvetleri dUn sabah fecir 
,.e.kti Taman yanmadasında karaya 
r,ıkmışlArdrr. Bu karaya çıkıt hare. 
keti Alman hava ve topçu kuvvet 
ftri taratmdan yapılan ve bUtUn gece 
denm eden glddeUl bir bombardı • 
aandan sonra yapılmıştır. Almanlar 
ıttleye kadar devam eden şiddetli çar 
\•ı§Dl&lardan eoııra birkaç köprü başı 
lturmaya muvatfak oımu§lardır. Rus. 
t&rm mukavemeU bilhassa anudane 
tılmuıtur. 

BlB RUS DENlZALTISI BiR 

Maarif Vakili 
IJ• ak,am gidiyor 

Ş~hl"iJ:!:ıizde bulunan Maarif ve 
kili Hasan Ali ).'ürelin bu akşamki 
t"nprcsle Ankarnya ği1et~ği ha -
ber alınmıştır. '" 

Batını elektr ik direğine · 
çarptı 

Kndıköyünde, I<uc:cülinde otu -
ran Nedim admd~ birisi, dUıı Ka.
dtköyde tramvayla giderken tram 
vaydan ba~ını uza tr.:ış. kafası yol 
kcnnrmdakj elektrik direğine ç.ırp 
m1ştır. 

Yaralı a dam, b:ı.yğın bir halde 
hasta.ha.neye kal dmlmışur. 

il.H AN D&NİZALTJSINI BATIRDI me W Ue federasyonun reis muavini 
Malutka ctıce Rus denlzaltısr §imal Agoeteno Scarpa fiyatları yUkselt.. 

buz denizinde bir Alınan denizaltısını me ve fazla klr temin etmekle suı;ıu 

Vaşington, 81 (.\. ~.) Stalln or. 
duya hitap ederek, muk':l.vemet cdıı. 
meslnl. hiçbir :r..aman ve hiçbir c • 
bep tahtında mevzilerin bıra.lulma • 
maeını istemiştir. 

-·, ~iiriiicı ~ur!)~ 
bAlrlml ~dlrneye 

tayin edildi 
İstanbul birinci rorgu hD.kimi 

Saliı.haddin Ayanoğlu, Edime ıuıli 
ye ceza ha.kimliğine tayin e<lilmiş 
ve vazifesi başına ı;itmiştır. -----o-----

lzinltte spor 
barekeUerl 

lıet.lnmştir. ÜQ saat müddetle iki bulunuyorıar. Federasyonun eski re. İzmit Spor Muhalirimizden ;Kil 
denizaltı, .9U içinde kör iki köpek 1a1 kereate ttıcoarı general Glrolamo ğıd~por kulübü. Hcrekespor ve 
balığı gibi birbirleriıtl yakrndan Della Rovere ile eski relı muavini Gençlikspor kulüplerinin iştirak et 
takip ~tmi!Jlerdir. Niha~·et R us d e- avukat Karrtgo Kampano da tevki! tiği Koc:ı.~li bölgrei lrUrek birinci-
nizalt:nıır yalmz sada alet!eriyle edllmlttlr. Jileleri mü--slxı.kalarında büyük b r 
hareket ederek'bir ıtarpil atmış ve B1NGAZtt1 BOM.BALIYAN varlık göste~k iki blrinrilik ve 
~tnı batmnışbr. AMEIUKAN TAYYARELERl bir ikinc-lik alm3.k 'iUrct:i,ylc 1942 

"~, Blngazlye yapılan taarruza S,tırAk tenesi bölge birinciliğini almış ve 
1TALYADA MUHnl TE\'KtFLER etmlf olan Amerikan bomba tayya 23. 8. 1942 tarih.inde Tekirdağın-

R 4 .mı a d a n resmen blldf. releri dikkate ıayan bir kalır&'!fıan • da yapılacak Mamı:ıra kürek birin 
rlldlğfne ~re, alA.kall makamlar ta. lık lt&ter ml§lerdlr. Anıerlkada.n ge • c.1likleıine jstirak hakkım kazan. 
ratmdıuı açılan tahkikat neUcealnde len bu t&YJ&l'eler bet aaattenberl mıştrr. 
k~reate ıs&nayit federasyonunun lda. karaya iaml§ bulunuyorlardı. Bu Kısa bir zamand:1 elde clt"kle 
re heyeU asaaından birkaçı tevkif müddet kUI gelml11 ve tayyareler rj bu önemli ternkkilerdcn dolayı 
edilmiştir. Tevkif edilenler araamda hareket. ll9r bir •aalyete gettrtıe. ba§'l.a kaptanları ol-m=ı,k Uzcre, bu 
bulunan mezkdr federasyon relııl es. r ek Blngu iye gltml§lor , orada öld!l0 çelik iradeli Türk evhldlnrnı ve 
kı milli m9§avlr Françeako Giako rUcU bir faaliY.elte buluııınuııardır. • ıdareC'ileıiui candan tebrik .cdcrz. 

muntazaman d~m etmektedir. J k 1 ki d 
D. bak "!!" d" • h mo ınım ·a ııra · ıır ır. 

;ya.r ır ve ma:r ıııcıen n~an Dundan haşkn ~nhah ,.e akfam 
ltclclıyntı bu Se.."le her :r.amnnkın • ki ...ı i 1 r· 1 5 Uın' o· yeme · Cnın n oz.ım ıo ı ş 

den crl~en olarak bundan on beş !orak teshil edilmiştir. "flizim pa. 
giln evvel başlamış ve devnm et- • ,_ • • ramızla nşnlh vukarı hır buru.- lır:ı· 
mekte buhınmucıtur Denızlerde ''S "lele,... . .ıuıı ıı 
rnotörlerle yap!lm=ı.kta olan nnk - dır... 0ic'r •. 1·q·Jır '·. • ,. nııJ 
Jiyat ya% ayl:ınndan ıst:fade c- !~Hır ".ra .:re.:neklc~ın .sııyısı a 
d ıa·-ı 'h t' ~ 1 ·s bt lun 1 .,ııt cdılmıştır. Sımdı:re kad r 1 kt11: .... eı e •e gen 'i cmı 1 nı Ingiliz Jokanl:ıl:ırı tabldot olarak ; 
:ma auır. lı k k • . 1 ta a yeme· 'erırkrdı. Simdi yıı 

Havzanın dırek ihtiyacL,... 
'\ 'l • •• •• kısmı kilçük vapurllrla c •in bir 

Küçükakarca deresi buTuna ~~"'~a ~" {ij ı" 1 J ~iğcr ~i.r 

nıt 1 ordövr, 1 çorb:ı, 1 et. 1 tatlı 
\"erl'cl'klerdir. 

mahallenin s1hhatı"n1· 1 mo r er e ternın ccıı-
mektedir. Kendi sah11lerimizdcn 

bozuyor ynpılan ve İstanbulun iht.lvncı 

KurtuluRtn Sinem köyUnde Bi
lezikçi sokağı !?43 numarada olu 
rnn bay I{ezım Katı bir muharriri 
mize şu §ikilyctte bultınmuştur: 

"C.ivarnruzda kü<'ük Akaren de 
nilcn bi rdcre vnr: 

0

rlerince 'bir vn. 
c!irli'r; :ki tarafı r::;-vet hıw:ıdar o. 
tup s1k evlerle doludur; bu evle. 
r:n la~Jarı hen o dcl't'ye akar; 
U" dört yliz metrelik kısın• aeık 
tır. Hele yazL-ı steak günlnrinde 

berbad bir kokus:lrnr; sUrii ı;Urll 
sineıdcr konup k'\11·.,.rln'r ve pisliği 
ev1.er"mize tnı.ıırl:ır. Beledive bu 
lıiğrun sulnrınm karı5tı~ Kaın:np:ı 
AA deresinin Ustiinü otuz sene ev
vel kı:ı.patmıı:;tı. Şimdi küc:Uk bir 
gayret daha g-öster~rek bunu da 
kapatsa vahud f.'.ıaflilnlln öntine 
geçmenin çare~ir.1 bolsa bi?.i pek 
ın~nnettar edecektir.'" 

olan odun ve kömür naklıyntın. 
da 170 motör ve bir cok ~ elkenli 
~nlıs.m<ıkt:ıd.ır. JstanbuJdn hı.: sa. 
yede mühim odun stoku şimdi
den temin e<lilmiı; bulunuyor. 

İstanblll ve Bulgnr llnuuılan n
rasmdaki motar S"nisleri z<!nınn 
zaman durclurulmnltla beraber de. 
vnm etmektedir. Şimdiye kadar 
ilci biiyfik. bir kUçük motörümüzle 
tiç yelkenlimiz bal!rrhnıştır lJunn 
rağmen ihti_yath tedbirlere milra. 
caat ederek lı-ı seferlerin deva
mına çalışıl nakl3dır. AlmanY:ı
ö:m sipariş ettiğimiz yeni telefon 
malzemesı lstanbu]n gelmiş, 

22-7-942 tarihinde bUvük telcfort 
kablosu S:ı.rayburnu ile C::alacak 
&.rnsmda dcnıze atrım•r;trr. Bu tc. 
sısat eylül ayma knc'far ikmul e· 
~lecdc ve bu sı.ıreUe l&twıbul Ue 

Şu hnlde boğazına düşkiın lnı;i. 

lltlcrin 30 şilinle ~edikleri muhle 
şem yemeklere ve bir dilimine n 
şUln \"erdikleri ıloınıız sucukların• 
vedn etmek zanu.nı gelmiştir, Fil 
vuki J.orl Vullon knrarnnmc~inılr 

tavuk eli, keklik eli, Miridre Yl'• 
mcği ıncnelıueıncktcclir. Fokal bu 
yemekleri 5 şilin muko!.ıllindr 't'· 
recck in'ianir<'lli ııc;çı}'l nerede bul 
m:ıh. 

Loti:ınlalardn dıın~etnıck ç~ ibnı • 
lardo numara göc;temıck >n-;nk d .. 
Rildlr. Fnknl lokanlalnr \ c h:ırl.ı• 
bu m:ıh.ıtla rniişlerilcrindcn anca. 
iki şilin ıılabileccklcrılir. Tabii bu 
p:ırn fle orkestra Te sanatkAr temi•ı 
etmek hnkılnsır. olduğundan bu l'~ 
Jencelere dr fiilen son verilmiş de
mektir. 

nu emir demokrat eğlence yerle. 
rlni nristokrntlnşıhrmış ve erlstok 
rnt Hr1eri <1e dcmokrallnştırmışlır. 
Bu c;ur<'lle Londrııdn eğlence dr 
ınfisavaı Jmrulru~ oluyor. 

lı. -~ -: __ ... ....-.__ _·......:,.._. .. :_ '• ... ~-_:_ . ~- ... ~··· •• _ _ .__ • • .... 
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Bjr dokun, ·bin 
ah din!e~·· 

-ı-

.\u~İ:):e Vekili. aıl!ı)·e ı~leı·inden bah<1edr.rkeıı. bır~·ok ')İku~eı 
h! ılcuıkotlul,ıı .. ,~!Jcp ulan l>o;aıııııa ışl~rıııe de lem.ıs etlı. \'eldi, 
•aıctccı arkaua,hıra \'Crıli,;i lıcvantilla bu kroııik cl:.!nl lıakkınıl:.ı 
~ . 
~uıılaı ı !'.O}liıyo;·: "Uo5aııma~ı küla)'ln!>tırıııak içın ~eni iı:ikümlcr 
f;:oym:ı;'t:ı ıhlıynç \O' tur, Ru ış ıf:.uma hrikımın rnür:ıkaba ,.e takdi
rine ı.ı.ı ;it k..ılııcaklır .. , 

llu sö:ılerden )Unları anhyonı-r.: Bugünkü durum devam ede 
ct'k, ayrılma ı~lrrınılekf Kiiçfiik siirüp gider"k .,. l\Iadem böyle ola 
c.ıklı .• A~ rılrıı.ı ıne.selesı hakkrnda avukallaı ın ı rikirlerini ııormaya, 
ıılli)ccıler arn,ında aııket, yapmaya, üniver~ile profesörlerinin tnü 
t.ı!eıılurını a rıı~)H ne hi:ı:uııı vıırcJı? .. 

Eskı vaziydın idaıııesınıle israrın hir mamisı d.ı )Uılur: Uo 
~..ınınul:ırııı rııiınıktın olılıı~u kadar öni.ine ((cçmek, huıın mukubil e,. 
lcnrııe.ri teşvik clıneJ, lıizıınılır. Çünkü, evlenmek, ııile ll·nıcli kur
mak demektir. l'lusun lıiinyc<;İ, aile temellerinin kurulnıasile kuv· 
vetlenir. Boşanma~ ı ııüçlcşlirmelidir~ höyle yapılımıba aile 
kw·utm:ı7., teıııcl çöker. 

Bırinci hüküm cok ~ü:ı:el, çok yük5ek. çok doğruılur. Çünkü, 
lalııldır. Çiinkiı, cemiyetin temeli aile oc:ığıdır. uıu ... un büti.in 
kuvveti :ıiJcılen gelir. Bu ilibnr!a. :ıile elenilen sosyal Hüceyrenin 
ınulıııf:ızası ıdn ta~kın l.ıir kı~kançlık göstermek lf11.1mdır, 

lkınci hiikı11e gelince, bu doğru değildir. Sadakat ve muhabbet 
hislerinin çlirilmiiş olduğu bir aile içinde hayalın ne kndar Ad ilr · 
şeceğinı rlü~iiıımek pek kolaydır. Böyle bir vaziyete diişmüş hir 
kan kocayı, yuva bozulacak deye, a~ ırnıamak, boşanma~'1l mt'tııi 
olmak, nıillelın ahlitki bünyesi Ü7.erinde pek muzır ve tehlikeli 
tesirler bırakır, tedavisi imkı\nsız yaralar açar. 

Bir kadmın kötii hareketlerde bulnnduf(u, bir kocanın karı
sµıa ıhanet ctıi~i tevatı.iren ş:ıyi oldu~u. dillerrle bir sakız gibi ge 
velenrliği lıalde, elde bunu isbat edecek tlelil yoktur. levalür1 hii· 
kftm verilemez diye. ayrılma tararı vermemek d.>ğru değildir. Bu· 
rıada hakimin takdıri, namusu Ye şerefi kırıl:.ın bedbaht kocayı 
veya kadını na!U} tatmin edebilir? 

Sayin Adlıye Vekilimizin ''hakimin mürııkaba ve takdirine 
bağlı kalacaktır ... Sözile neyi kasclcttiiiini doğru!m anlayamadım. 
Hllim neyi mürakaba edecek? .. Onun takdirine bağlı kalacak şey
ler nelerdir? •. Ye mürakabeyi nasıl yapacak? .. 

İhanet, zına Jddi:ıl:ınnı hAkim nasıl mürakabe edebilir .. Bö~. 
le bir ıddia ıle mahkeme huzuruna çikıp kocasından ayrılmak 
isteyen lıir l.:adma, ~·ahul bir kocaya hakim: ''Bu işcle takdirim 
ı:ıhık olnıarlı, nıürakatıe edeceğim!., diyebilir mi? .. 

Bı:r. ba,il, ırıclr çekirdeği rlolclurmayacak sebepler yı.i~iinden 
mahkemeden ayrılma kararı istcJen karı YC kocalar hakkında 
hemen ayrılma kararı \·erilsin demiyoruz. Fakat, haysiyet n şe
refe dokunan noktalarda hemen ııyrılma kararı vermek lazımdır. 
8ura<la kanun ''cfirmüme~hül., u şart koşuyorsa da, kanunun jc;tih· 
daf ettiğı şekilde, yani dört başı mamur bir "cürmü.meşhut,, yap. 
malı.:, pek ı;uçtı.ir. Böyle zamanlarda meşhur kaziyeden "'fevatiir 
Be.rvıııc.si,, nden isıifade edilebilir. 

nu mcvzuıJ:ı. ba"tka bir noktayı da belirtmek isleriın: 
Bugünkü ayrılma d3\':tl:ırında - Görüşlerime ve işittiklerime 

ı.ıöre sö31üyorum. - &:ııan kocalar, ba~n karılar mahkeıııeler<\e 
birbirlerinin alel·lıine gayet cirlcin, i~renç, galiz isnarllara kadıır 
gidiyorlar. Bu gibi isııadlarla mahkeme 1.:nrşısma nkan ve bü\ün 
kırlı. mı.ilevves camaşırlıı.n meydana ıılan çirtlerden istikbal na. 
ınına lıayir beklenir mi? Elbette hayır. Böyle olunca dıı, bunların 
uralorındaki, bağları muhafaza etmekte bir manıi yoktur. 

Dostuna Hakkı Süha ne güıel si1ylüyor: "Boşanmn:n kolay· 
laştıı mak, evlenmeyi kolaylaştırmak olur.,, Fakat maalesef, bizde 
evlenmek boşanmak kııdnr güçtür. Yarınki fıkramda da bu mevzuu 
inccleınrğc çalışacağını. 

Bir doT.;un bin oh dinle. kfıui fa<ifurdon. Laedri. 

Amerikanın Juymetli 
aı:lamları 

Bırleşik Devletler Amcrikasıotn, 

iş başında bulunan süriiyle adam. 
lan var<hr ki. ald~kları t:ıbsic;atl:ı • 
ı·ın huddi hesabı yoktur. Harı> Her. 
ledikçe Amerika umumi erkan, etek 
dolusu para nlan bu me.vki 5ahipt"'° 
rinin mevkilerine l:iyıL: adamlar o
lup olmadığını anlamı:ya calışıyor. 

"Fortün" ismindeki Amerika ınec 
muası, bu rnaksatl:ı l>ir d~ anket at
tı. Bıı ankete göre, kıymetler l()O 
ııuınaraya güre derecelenecek. 

Gazeteye ~elen cevaplara göre, 
i c;tih~:ıl ofisi reisi Donalci Nelson, 

:.: uı:tle 4 7 almı~. Polıtıkn tıaşıarrııdaıı 
KordeJ Hül, Sumner Yele;, Miralay 
Knoks ile \'ily:ım Knudsen. sıra ile 
)Üzde 28, 26, 25, 21 numara kaza-ı
mışlardır. 

Ne dersiniz ,en saliilıiyellı nda:ı•, 
yüz numaranın yarısını alamaını,, 

fhekilcr i~e sıfıra yaklaşmışlar. . 

lnaan vücuJanda neler var 
Bir lngıliz J,imya"e i. 70 k" · 

bir in<an vücuclüııde bulunan mart 
<fcYeri he~ap etmiş Ye bu vücurli•n 
y:ığından 7 parça sabun, 9000 kur. 
~un kalem yapacak kadar karbon. 
2200 kibrit bıışınn ktıri gelecek ,k.ı. 
dnr fosfor bulmuş . 

H A B E R - "41'~""' poıtası 

Tarı hin büyük davaları~ 
........--- swwwı ..._. __,,_ .-, - ~_,.... .._.s~ 

Mareşal Ney 
Toplayan: Muzatler Esen 

~fa.tt~:1.1 Neyin ordııtla bliylik 

l 
IJh· ~o~tl'eti \artlı. Seterler unu 
l\lart';:al Ney adıyla anmıl'orlar, 

j kr11ıl saı,:lanıutan ötürn ''erdilderi 

1 
.. luzıl aslan .. \eyahnt "liı:zıl t~,, 
atlıyla tanıyor1ardı. 

1 NntlOI~ on Almanya seferini bj • 
tlrmi , hpa.nya.ya sefer açryur<l•J. 
Mar.eşnlııı ordu ve halk arasrn<la. 
ki bil]ilk ve haldı ~öhreti ır.;ılibn 
Nııpol~"nnun biraz sinirlerini boz. 

1 mu5 olacak ki İspanyaya yolladığı 
ordunun b~ma Neyi bir pal'!:a İ"· 
tı-miyerek getirıli. Mareşal l\lad • 
rid önünde bir defa daha yam!an. 
ıll. Faknt Şehri zaptetti. Bir yan 
mu"fiabilinde Fransaya bir jclıir 
kazandırmak mare~alın Jıayn.t mcltı 

~ , 
lıirknı,: defa tekerrür eden bir k!ı· 

)iare~! LEY rler cilveo;idir. Bu zafer Napolyonu 
biralı ıh.ha Rinirlenclirdi, 1810 da 
Porteldzin zaptı için ~önrlerilen etmişti. Harp -:;iddetll bir topçu a
ordn:o;·a ma.reşal ~laseneyl ba~"ko • ~e~i ile ı.aa~ be~tc ba.5ladı. Pren~ 
mutnn tayin etti ve Neye Masen:ı Ojen sol kan:ı.da lmmut veriyor ve 
nın maiyetinde bir kolordu komu • ?\'apolyon bizzat nıeı·l•':!zılen Iılicıı • 
tanhğı ,·ereli. l m11 idare ediyordu. Ney \e ~füray 

Bo mnre..,al Neye mükemmel bir sa emir almıya bile lüzum ı?;örme .. 
hakaretti. Mareşa.lın coşkun r~u: den dü5·~-an ıı.at'ann:ı- clalmışlar ~·e 
nu bilenler onun i~tif& ed~elını alabildıgıne ılerlem15lerdl. Bu :ı. 
helki de ordulıl.l'ı ile benı.ber bir lerleyiş o kadar inanılmaz bir şey. 
i.,:ran hareketine bsşhyaeağmı dil <li ki. im}Y.l.rator Neyden Ru" or • 
!.i.indüler f:ıkat Ney düşünülf'nle • dularmm gerMne düştiilderine ve 
rin aksiı'tt :vsptı. Yeni vazifeSiıün tnkviye kıta.lan istedi'kl'!rlne •hir 
başm:r. geçti, verilen emirlere itft• aldığ't bir h:ıbere bir tiir]ü in:m:ı. • 
:ıt etti. mamı!j ve isten11eon yardonr gönder. 

l'ılare'8l Masena ordu1a.rı Lizbon memi-;ti. Ruslar bu vaziyette ce • 
önüne varnır':'tr. Şehir üç taraftan saretle harbettiler, hatta gerUer'. 
"•nlmıştı, fa.kat bir türlü za.ptedi- ne sarkan ~faretöaf Ney knn·cler;. 
Jemiyonlu. Mareşal Ney bu muvaf• rıe hiç ehemmiyet \'erruiyerek bti • 
fııkiyet.sizliği Ma.cıenanm iktid11or • tün kuırvetleriyle merl•C'l'A:leki Na. 
uzlığma veriyor, hnı:ıiyelerinin polyon orcluı:ıuna hücum ettiler. 
tutulmadığm<la.n acı aeı şikayet l'. Napolyon bn hüı~uma mukavemet 
diyorılu. Hatta bu maksatla ·Ta - etti, fakat ihtiyatlarmı harbe sok .. 
ııolyonıı ~dk acı mektuplar yazdr. mamaldn bir hata işledi. Napol • 
l'akat umduğu ~o"-abı alamayınca. yon ertesi ~iin taze lmnc,erJe har 
sinirlım<li. Marecıal l\lasen:ı.ya bir bedeoeğlnl sanıyordu. Yalnız l'r • 
mektup yftlZarak >'ereeeği emlr1er.e tesi sııroh k,-sı<ım<la. Rmoı orihıc;n 
ita.at etmiyeceğini resmen bildirdi. namına bir ~ey bulamadı. Tehll.te 
l'tlnreşal, Neyi It0lordu komutan • li vıuiyet.f göreı Ru~ ordusu ·10 
hl:'lllclan nz1eottj ve muhafaza al • Mn zayiat vermi,, gPri kalan knv· 
t•ndn. Pari.cıe gönderdi. \.·etlerini knzftsrL belasız c;ekebll • 

Pııriste Na.polyonla Ney sıkıntı. mişti. 
lı bir ba\'a tçersfnde 'ka...,ıta"tılar. Bu h"n> Napolyona Moskova 
Napolyon Neyi n.zarladr fal<at ne ~elırinden başka bir şey kazandı • 
:ızletmiye, ne tekaüt etmlye, ne r:unadı.. Tahmin ettiği g'bl MM • 
de a .. keri rw.ıbkemeye vermiye ce• r.o,·anm zaptından sonra. Ruslar 
saret edemedi. Onu yine orduda bı sulha. ya.naşma.dıla:ı:. Ve tmpara • 
raktr. torun Me>5konıya drlşjnin ertesi 

RUSYA SEFERİ VE NEY 
j?ünü ~birde yangın çıkardılar. 

Şehir 4 gün yandr. Ve lıu !iUretle 
Moskovanm dörtte üçü ha.rap ol • 

!'ıiapo1yon 1812 de Ra~ya seferi.. du Ye 8500 .er y:ındr. NapcılyO'll 
ııe hazı.rlnn•lr. Rii_yi..ik ortlu.cıun<la. yangına rağmen bir ay ~losl<ovada 
Neye üı:üııcü oru komntanbğmı t.:aldr. Kr~ o yıl ,·aktinden en·eJ 
,·erdi. Ney bu orduyla Simolensk. Jrt>ldl. Bunun üzerine Napalyon rn 
le Rus ordu!'iunn bozgun& uğrattı. ikinciteşrin<le 'ftofocıkovayı terke 

Simolensk zaferinden sonra. Na. mecbur ohlo \'6 ricat emrini ''erdi. 
.ııolyan ha.rb meclisini topladı, kı. Fransız ricatini kati bir hezimet 
~ın ya'klıı..cıtığmı söyledi, yaklaı;an olma.ktan lrurfaraıı }"ne Ma~l 
lu.CJ karşısında. sefe.re deum etmek • Neydir. Napolyon rieati konıya. • 
mi yok-,:ı. ilbbaharı beklemek rnl cak arl.Qı ordunun komutanlığına 
müna'iip olaca.ğt hakkında man. • Mftl'eŞal Neyi tayin etmeltle ıı.cıker 
şnlerinden fikir sordu. N~y Fran.. Jik har3ketlerlnin en biiyük hir 
C•U: ordosuıu~ DlnYape.r ve Din • i~'a°bttini gö9temı.if oluyorcla. im • 
~·ester nehirleri gerisinde kL5lnma. ııarntor taı·afmdan kendisine nrl· 
~ ını t.eklif ettt Fakat seri lılr za• len 1'Jo.~kQ\'a premıı• unvanına layık 
fer uman Napolyon N.eyin akdine olmak i~in Mare53l Ney llendisL 
nasihatlerini dinlmtedi. Ordular ııi tama.."lliyle tarihe mnleden Mn .. 

harelkete devam ettiler. yararWclannı burada ~ö~terfü. 
X<'yin emri altında bulunftn ü. Ney ordusu ile S!molt"tı~kten çeki. 

~·ünci~ onlu Moskovayı zaptetti. 1iyordu. Birdenbire ordusunu ~c " 
Mo.,kova mnhare~l tarihin en ncral Pfo.tfun ordulnn tarafmtlao 

biiyük harplerinflC'!l birisidir. 7 ihata. etlilmiş gördü. Rn sarılma 
e;rliil 1812 pa:ınrt~i günü Napol • isi o ka.<la.r miikenın1elıli iti :\'eyin 
yon 127000 er Ye 580 toplulc mu • maiyetinde buluna.;. sul!aylar hep 
azza.nı bir ol'du ile Kuturofa bücnnt lıirlikt~Iim olmaktan başka ya. 

ıulacak l:; kalmadığını spyledıler. 

Fakat Ney bu t~Hfleri reddetti. 
D~nyeper kı~·ılaı·mm iyi sanlma<lı. 
fnu gördü, to~mmnu geride bırnk.· 
ll, buz tutmu1 ohn nehrin tizerin. 
tJen ~ef;ti ve bir nefer ~ihi cıiliih 
elde Rn.cı ordusuna l?ii•·ınn etU. 
Ney ordu.:;unu11 ~·ansııuı ~akın kı., 
mmı bor:ıda. brrakh, 3000 erle ya. 
kayr kurta.rnbilrli. Naoolyon lm 
~ri Çekilmf'nln h;r biiyük zafere 
muadil olduğunu dainın tekrarla • 
ınıştır. 

NEY İ!UPAIMTORA tsı·.111; 
Enll'OR 

Ney l\lo.,ko\ a rica tinden sonra 
. \!manya ve J<,ransa Tıarp!.erindE' 
zaferler kazanmaya devam etti. 
rabt 1814 ele müttefik orduları 

tarafından Parisin zapt. ı üzerin~ 
artık Fran•m ~in y:ı.pıJacak bir şey 
lrnlmadığı:na kani olaı'llk bu Iık • 
rini imparatora açıktan ~·~ ııöy. 
Jt!di. Halbuki imparator mok:ıve • 
mette devam etmek i!iitiyordn. !\la
re~n.l Ney diğer Fr::moıız ma,.e.~l • 
lerlyle bir ohıral\ imparatora sı:1k 
tan açığa i~yan etti. Ve "aı1 ık ~ı. 
zin için J<'ransv.: imparatorlutun . 
<Jan istifa etm~ten ba.ska yapıla· 
e:ık h~bir iş kalmamıştır" dedi. 
Napolyon maı·aşallerlnln bu hare. 
l<etiyle son Umit!erini de km\ml'j 
;.t·örerek ımpaıııtorlulttan istifa et. 
ti. 

Ney imp:ı.ratora bu hiyıı.nctini 

tamamlamak i~in Na.polyooun El • 
be adasına ;;itme.,ioi bile bekle • 
ınedi. Hemen Bıırbon ha.ne<lanma 
hb.metini arıetti. 18 inci J,nl tu 
talebi memnuniyetle karşılııdı. Ne.. 
~·i harp şurası azs lrğına t!\yin et• 
tl ve kendi.,ine birc;ck unvsn \'"6 

ıuemuriyetle.r verdi. Bu memnrl . 
lyetler arasmda f'ransanın en bü • 
~ iik ma.h'kemesj olan rerl~r mecli 
sj azalığı da ,·aı:<lı. Fakat Fr:ın-;ı:r. 

rntaııdaşlurı büyük m:ıresallerinin 
Burbonlann lıizmetfoclc çnlışmas'• 
nı hoş görmediler. Mal'es:ıl Ney 
,.e kamı ge1;tik1eri yerlerde fstih· 
fn.f ve haltaretle k!ır~ılandılar. 
ifa.il< mn.reşalı Uç renkli Fram112 
l.ıaymğma hiyant't etmiş olmakla. 
ifham ediyordu. Karıs1 her yerde 

ı kencli<ıini takip eden bu hak.'\.ret • 
'Jcre çok üzüldü \'e aıf"ı'k Pariste 
1mlamrya.cağıııı bildirdi. 1'1nrcşal 
da knnsmm bu arzusunu verine 
getirmek i~in Parfst'-'n aprl:ırak 
'·~mali Frruısndn!d drtU~i-;ıe çekil. 
rli. 

<Devam1 var) 

Aldt • .na: 
Aşağıda rernıı:ıert ya.uıı olan • . 

lmyuculıı.rımrzın oamlartnM (eleıa 

m~li:tuplan tı:ıaretıaaemlzdeo ( pazat. 

tan baJ'fQ) !v•r&illl .ababtao ötle:rt 
kadar .,. ,.ımt 1'7 100 'Joora aldırma. 
lan. 

(A.E.M. 492) (A.M.) (2. Ayla) 

(A.T.A,) (Ahmot Tek) (Bahar) tB.V) 
(B.L.M.C> (Ciddi olalım 33) (Deniz) 
(E. Ural) ·{E.O) (E.L.) (F.N.S.) 
(F.D.K) (Gar) (GUner 3) (Ha~as) 
(H.B. 888) (HUiya) (H. Önsal) 
(H.45) (H.450) (İ.K.Leyl1 41) (İ.N.324) 

{Kaynak) (KUre D. 87) (Kızıl saçlı 

ltaclın) (Lntfi) (M,T.R.) (M.E.49) 
<Mavi Mektup) (N.N.) (N.C.K.) 
(Nelli) (Neriman) (R.G.S) (Saml} 

(Sahire) (S.R. 42) (S.T.) (sevgi) 
(Ş.C.K.) (Ş.F.) (15 7u}l::)() (T.A.Ş.) 
(T.H.R.Z) ',3:el:;e~n) (Taliim kim) 

(Yedek denizci) Yılmaz 6) (ZUmrlit) ... 

Haber 'in bulmacası 

• 1--4--1-~--+~ı---ı--+--+--+---
1 ı---+--
3 .,. 
'5 

" ~ l--+-+--

9 

11 

Scıldatı :wıia: 

1 - -'lü~ah.ıka~ rı dahil ol:rn (mii 
rekkep kelime). 2 - l\lillelc mu· 
lıabbeli olun (mürekkep helin;ıc) , 3 
- uranrııış !aş. dıllcrcfc gezen ~iit. 

4 - Kusura uakmamaklık, bir cine; 
takunya, bir cefalın kıs:ıltılıııış ,._. 
k:ıiınlıışlırılmışı. 5 - Eski inhisar 
iıJ:ıresi, li - :m:sliimanlıırı cami~,. 

çağıran ses, güdük, 7 - Ynznııı ,,,. 
sııasını hızın 'ıiriilcrck. (ınlin•kkrp 
kelime). 8 - ~l!Ci) e. zaman aman. 
!l - Adoııı öldürmüş ol.ın, adak. t •ı 
-:\rcrıı uru ~erinden almak, µn rl:ık
lık, not.ı, 11 - Büyük :ınnc, lıir 
hayvan, bir deni:ı: cana;arı. 

Yukardan a.~ır!Jıya: 

1 - Yüksek )·ere doğnı giden 
(ıııürekkep krlinıel, :.! - E~kidcn 

} en içerilere 'erilen senış toprak 
parçası. 3 - lçiınizrle bulunan hiı
kavirn. tukal. ·1 - Sahip, kavga, b'r 
etial, 5 - )feclis, en az, G - Sü 
Hılesinde kibarlık olaıı. bir yenıis 
notıı, 7 - Hayvıııılar:n işkembeleri 

le ağıı.ları arasında yaptıkları bir 
ameliye, huılutsu:ı nefret, 8 - Ru~ 
çurl::ırmdan, hüviik çeJ,iç, 9 - Bir 
insanın fikriııi ve nıütale:ısını bil· 
dirnıc vasıtası, at sülii, 10 _ Kiipr 
le me:>hıır bir knsahaıııız, Bulgaris. 
11111 rl:ı bir dağ, 11 - Bir ka~ a par 
ça.,ı fırlatarak (mürekkep kelime). 

29 numaralı bıılma<'aıııııın ha1!l. 

1 - Bclibiikük, T. 2 - Aforoz, 
So~e. 3 - Seker, Sürek. 4 - f, Un 
hanıu~. 5 - Uorıı, F:ı, El, J\, 6 _ 
t'n. Kavi, r}u. 7 - Y:ıkahımak, '" 
8 - Greınck, ll, Su, !l - Kıtır, :\l!. 
ku, 10 - C, Ş, Mızıka. 11 _ Sık, 
'.\lehe!, R. 

( t.a&doimtluıt ltl.rtBcJ •it) ııwuncıa 

1>&.'lık yıt.nmdatd tarttı çt-r~'"''"'°' ek 
Uyerek g-öadenıcM oknyuoalllrUDrtııı 
tlcart Dlllbl~tı lıab olmryall lıUçUlç 

il.alan parıunı D~.rohmar.J 

Evlenme tek/illeri: 
* 25 yaşmda, mUtenaaip vücuttu 

temiz ~·e kibar, bal1k etinde. fransıı... 
ca bilen lise mezunu asil bir aue kızı, 
)"tiksek tahsil görmllş, Devlet memu. 
rn veya. subay bir bayla evlenmek 
istemektedir. (Sahire) remzine mUra. 
caat. 

* Yaş 30 uzun boyıu dul, iyi ve na . 
musıu bir asker ailesine meı:ısup ye 
şil gözlü, döşenmiş t:>eş <J<i!llı bir ev 
bulunanve topçu Usteğ'men kardeşUc 
birlikte oturan çocuğu b·ııunmıyao 

bir bayan; asker ve s!vil namuslu bir 
erkekle evlenmek i&temO?ktcdlr. !stl. 
yenler ( 42 S.R) remzin" mUrac:ıat. 

* Yaş 30, kilo 70, boy l,6S ırnmra.ı. 
dört odalı bir evi buluna.n dul bir ba. 
yan iyi ve sadık bir bayla evlenmek 
iııtemektedlr. (N. 6:1, M. T.) remzine 
müracaat. 

* Yaş 3(), boy 1.6'. h~ıı1 bir m1L 
essesede tercUnıan, &yda UO lira ka. 
zancı olan blr bay, bir evi veya biraz 
geliri olan kız veya dul. balık etln4le 
bir bayanla evlenmek l..!tetnektedlr. 
<TercUman) remzine mUracaat. 

- ~ver bnım$1"i,-;tıcfı.r~~ • • • • • - - - • - • • - - • • - • - • • - • • • • • • • • • • - • • • - • • - ~ '! ~- - - - • - • - • - • • • • • • • • • • • • • • .,, _ _, ___ ., ... . . ••""'" I 
. ""'\nttı:~,:'-· :- Eğer bakı?~ lstı!.ors.~m~, ~-......-li ~ ~'- . Crnid bir pa.rça gururla cC\'ap Jıyarak cebindeki kü~ük kolonya ,ı. 

- E\et .• e,et, şlmdı hatırh~tr. ;;~zı~ı. danse<Iebıhnm. Çünku ~·z ~J;ı g r™fl n i!il.. E \erdi: !')esini ümidin burnuna götii.rdü. 
r.un. Jı,aynn Na.ime ~a bl>yle bir "'.: {'n bu kayıtlardan mü<ıtesna.sı • 4~ •• C ":J'il:r 1 J~rfl g I ~ - Dans eden ben değilim ki, Gen:: kız alru kuı~r&k, yüzünde ha 
ı>eY y:ızmı,.tı. l':ı.k:ı.t ben, .bunu Jı~r buttitı:• . . • "~ ..E '1Tıa ,;,• __ -- --·-- -.. f.iz bzni siirüldüyorsunuz. Bi rıın fif bir buruşma Jıa9ıl olarak biraz 
:o;oni b:ı.şlan~cın berahen~de ge • Pız. • ~a~r .bır delik~n.lı ~ıbf ~·-e" ,....~ ..w:ıı MM Otili:W •rı•-1 •s = p;cHyor Jı:i :ıynld:ı.rımın yerdf'n t..~- kuruldadı, ~özlerini a(tı. Cem1et se 
t~rdlği c;eçici bir m.ııhrobıyl't cac. Sab~~m_de .. ~f.ildı:, ~ .Jl(et ıl."2'0. Nakleden: Mazaller ESEN sildiğini hi .. seder gibi o·uyorwu. ınıılarm:ı.a~dmu,birerpe'll!!ereylan 
rı sanm:ştmı. genç "" 1'P' _,,__ n. " n .. - Sabri, onun ipek sa~I!ırını \'e m' dıra.n bu ma.d ufukların bo anda 
_Hayır, bu tereddüt 'e malı • - İltl!:ıttnız koltuklarımı ka • !ederdil<. Ha, bi~m haberiniz S:ıbri <lti~ündü: rin profilnin bir kısmmı görebili. her türlü tariften üstün bir güzel-

cubiyct ecıerı değildir. Faknt bil. l>arttı dognısu. . . var mı? Pervin bir ,ali muavini - Bunu ö~dfğbıı hi<: te fe- ycırcln. BE>ya7. boJllu 'e gittikçe mü Iiği rnrdl. Bir zambak beyazlığı aL 
<l!ğiniz ~bi ben çok ı:ekin;.;en bir . - O halde bır cla.kıha. -~~~le;\.\.· ile evlendi. na olmsdı. de' \'erle~rek inen omm:ll!.l'ı dıt. tmılıı. dinlenen çelıre'.'Ji pembe bir 
!ilzdnn. lln.la da öyleyim. Sonra DiZ. Dans salonuna. ~ldP.<'e;ımı an. _&yan Naimenin bir mektu. Ve birdenbire ona henüz 9n sl'. ~ene diplomııtm takdirini toplı\ya • şafakla örtüldü, gen<: kız hemen 
dıın~tmeyi-;imln b:ısks. bir ,.,ebebi rıemin bilmesi ıazundır. bunda böyle bir havadis okndn • kiz yn")mdaki delikanlı luular ateş cak lındM güzel<li. Sabri bu halin ltallttı. elb~inln ıuvrmılsnnı dü. 
de ,·:ı.r. Güzel ve oynak bir cmo;iki Bh·az sonra geri dönerek Sah • ğumu hatrrlıyonım. li olduğunu anlatmak anuıJu i~iıı. uzun müddet de\·ammı tnnenni e. zettJrken ut.anmanm titrettiği kir. 
ıı:wası hii" genç Jnzı, bir erkeğin rinin önün<le durdu: _Şimdi Pervin ~kisinden da. de 'kendinden gec:er gibi oldu. Jf:ı. deı'ii.en -Omid birdenbire sendeledi: pik!erlhnlı hl'Llı ~ılıp hapaDJY<'l' • 
kolları arasına atmak hnkkmı ha.iz - Dansederkcn sizi r.ok vom • ı .. ı • l<at biraz iOnra. 'lerin bir feragat• -B..1§mı döndü. clu. ,,. ııı guze ••• 
cleğild!r. Bon bu hakkı kenrlimde cağmıdan korknyonım, ~ilnl<ü h•ı _ Bann. kalırsa, si~'l, PerYine Je bu diijtince.sinden otan<ll vo bir Zavallı kız sararnuştı. Sabri O· Sabri sordu: 
~örünce io;ynn e<liyonım. Onu~ '- İ"i'in çôk aeenıisiyim. gıpta etmeni,, için hiçbit" !iebep LlnhA ~fkatile knı alarak beyaz mı tuUu. Saloncltın çıkıırtd'llk bol "~ _ Şimdi dıı.ha iyisbıiı: değil mi 
!,.'in Jıie rtan11.~tnüyonım. _ Öıiir dilemeııi7.e lüzum yol<. ~:olr-. Vali karnn olmağa niyet. et.. elbiseli birçok çiftlerin pen·nnele:: tcnıtr. JıaA·alı bir yere götürdü. Yas. ynn'Wn ? •• 

Snbrl, -Omicll biraz hayret ve bi• Ba.zt genç kızlar güzel <lansetmek p,j.,seniz o ba.'}ka.. gıM döndüğü salona. götürdü. hldı bir sezlon~a bıra.Ju.nro. kı:ı ken Saçla.nnı düzeltmiye ba.5hya.n. 
raz da. takdirle seyretliyort~ıı. Genç ic;in y:ıra.tılmı,hrdır. Sizin yüriir· - Hayır, hayır. Öyle bir arzum Sabri, aldaıuna.mll'tı. -Omit bil. llinden g~tı. Çehresi bir kafur be -Omid ce\'s.b \ıerdi: 
!uz bu haliyle me"ktepteki ,·az.iy~ 1'en öyle Ve!linll ve ahenkli hare. ,.ok. Falcat PcrYinle eğlenmeyiniz meden de mksedebiliyordu. Vals yazlığı icinde dudaklarına ''artncıL - ~·et art.ık g~! Affediniz. 
lini tekrar yaş:ı.tıyor, o zamanla k.etlcriniz var J..i lns:ı.n ;rürümenizi rica OO{'rim. o, !dzin hakkmuda.. için yaratılmış l!i<ı!i!ini \'eren mini yıı kadar ağardı. Elleri soğuyordu. Sizi rahabrnı ettim. •• gördünüz ya. 

ı "zl • · h t Jat ·ordu rlamı z:ınner1oblli.vor. Şimdi dan • nasıl söyliyeyim .•• Sıcak ve mü,_ mini ayaklan, mevzun hareketli Sabri Bayan Naimeyi bulmak is . 
c;ocu t~ so ermı a ır ı~ . sederken siz de bunun farkına ,.a. file ıı:sler beslerdi. Tabii simdi gec narin vücudu ve ahenktar vnzly~t:· tiyor. fakat -Omicli yalnız brrııkına. işte bu &lıjnıaınış olmaıun tesiri. 

- \Jmlt. çok Mkh düşünüyor - rat'aksmız. ti. Zaten küçük 1rrt1ann kıı.lbinde lerile zat.en o son.,ırz bir raks i.ç)n. ğa. cesaret edemiyordu. i~ bir ya. ılir. İdmansız dnns da edilmiyor. 
ı.unuz, söz!eriude isn.betli bir _?'Jln. • _.n de•"'11·. bancıyı kan-'"ırm.'\k he Sabri""'~ - Afili ben &izden af dilemeli. 
t k B sözlerbı · çok begen - Bu sö.zlerinisin doğru çıkma. hiçbir hıs ebıı:uı bir iz bıralmuyor ,,.ı •;n J • v<-

1
1 • 'cıoarğ. u ı • '···ı·, "'Skiden si~; ı>ek bei'ren&n Pcr• dönerleı"Aen Sal>l'İ: n~r gl!'liyordn, l tm. Lüzumsmı yere ~n Yordam. E. c ım rusa !1111 •oşaıma gtcler, fükat 4'un.sını n. ... ,_, ,., " t• -..ı · ,ın ..... 11 .. ~-"nlar•l" "riık "'~"" .,.. . - Gönfün mti .. , dedi, deme. Blr müddet hUtiln lradeAhtl mln ohııınz ba ne ıceıye o.,. .. e uzol-

G- •- ...... _ ~.w t ebıLfr vöz r.atmA...,.,..rı ki m~kteptcn ayrddık· ""' ......... ... .. ... • ..., ..-
""e .... UU' •uuue "' 'J9 tan s::.;_ kat:"e.n , an..~tme<llm. ~ ımmıyac:al• b!r y:ı.,,a girdiğinizi mlşmlydim, pek ili. dans edh'-0r. l\aybetmlt gibi !:!a.tıkfn. hlr halde kal dum tr.i... 

ılen ~edr<U •<lft• sonrll göıwrini ... - ,.., • ~- .,:ı. -·- ı..=-· cnn.ra aJdmı b.auna ton. (Devamı ııtsr) ervinle dAa &öyltiyordu. •unuz ı, ...... 



u;u~~~eP~;de Ticaret Vek-.çım~ 
01 Ur y~l~~atıe! Aqaın ovasında mfttalislf-

insan. nasıl 
kulupıerı atıcılık faatiyet.ilıi teftiş ier le konuşmalar gapiı 

Son günlerde bir lngiliz tebnği ı&yler ve Allaha flmarladık, der. Er· kar, tipi se>Auk, fırtına, Bu taıması :ı~:e ;~e~~~~=: Veldl, çlltçlye filli .... n .... 1811 ... . 

konıando 
lobülmendeb boğazsnda bir tesi günkü toplantı saahna kadar ko· hatta yer sarsınttsı komandonun tali. aıtıllai-da bulunduktan sonra Kırk- aa•de ft•'-•---ı. 18•1Jlll•lı ..... Al• 
ltoıuız adasının komandolar ta mando ı.tediğini yapmakta serbesttir. mini durduran1az. la el ,. harek t ~ ":' ,,. .... uaaD ---• 
rolından i19al edilclığinı bildir;- Komando subayları, erlerin muay- Komando, oto~obil, bisiklet, loko· ;,a~· Ferlt ;~ viıa t ve hmlr, IO CA.A.) izmır ve cL lıiK Dr. ~ Uz, ~ Be--

10tdu. Şimdıye lcadar bir çok de· yen saatte gelmemezlik yapmadıkları motif ve deniz motorO kullanrcıaya muk ~ cra1c1' • ye 6niln varmda tetklltlerlnl b tiren Uca.ret &Oltra laiült•'11A8 g'derek ~·~· 
lalar ln9ilizlerin hazırladıkları bu nı s6yl.mekte müttefiktirler. tedirdlr. Sahra topu da kullanır. Tel- d ge ~ ~ 1 -S:YJl"Cl • veklll Dr. Behçet Us bu sabllh ....t. dan celen ~ buada l•dletmi 
lcrtalardan baltndllmirtiı fakat Komandoların talimleri cok dOıOnO graf çeker ve mors alfabesi ile muha· ı:n~:~ı KJvrk == k~~~~ 7,1515 te bwnısl blr otorayla ret&kat.: ~te Olan. heyetleri ~ 
bir komandonun ne olduğu bizce lerek hazırlanmııtır. Daima vücudlan· bere eder. ri .1 ği A k dm tklıı liği M lertndekl zevatla b!rll.kte .Alaan.-k etmiş ve illUibwl vadyetl ~ 
lamamlyle malOm değildrr. Omm nın formunu muhafaza edecek olan bu Komando Almancayı ağrenir. AJ. nc.ı • ne. a ' eı u- ı..tuyonuııdan Aydın ..,. DeJdı9lifıe da Sa.hat ve muftmat almJibr 
irin bu gonullu lcda'arın nas I lcu· talimler güzel bir sıra takib ederler. man lisanının lcolayco konuıam~n radiy~ •. ~çilncillllğ11 ~~ dar • hareket etmlftlr, Vali komutaıı.lar Ticaret Vctil, mütes'ihen 00-
ıvfduğunu, erlerin nasıl hazırlan· Komandolar, cıöara icmeyen ve ic Kon1ando sınıftnda kalamaz. Kezal"k dUncülUğü kam..'l:DUŞ, ö~eli h~ generaller, beledi~ rellıl, p&fU vU&.. .,. al.lndla. lJllPJlan mmml bir 
dılclarını, nosıl talim g6rdıikleriııi kiden nefre;· eden ha!dki atletlere de düıman ordularında verUen emirleri f~ :w ta dbeyne1:t~ ~ blrirı- yet idare ııeyetı reı.t, balkevt relai, ~~ etmittir. Bası 
w neler yaptık/arını anlatan bi't benzemezler. Bu adamlar tütünün zev· dahi o dllde ve temiz aksanla telaf. ~ ~ erece _e~m~; de Sal~rı::. emıüyet ıntıdu.ro. jandarma kom&. mB!IJulıltm:ısJa mWltakattaa ge. 
yazıyı aütun/arımıza geçıriyoruz: kine Cııinadırlar ve icmekten hoılanır" fuı edeblmelidlr. ~r ıer çı."""'ı · yaşmtt~Urın:n tam. ticaret ve zahire boraaa, tıl • lea be~ "Ve 'V'illyet:iD. ~ 

lar. Fakat, fazla cığara ve ickl kendi· Komando, iyi bir yOrüyüıcG olmalı- ~cl. ~~113·~~ mdmlm ~ma.. caret odasl tkincl reial. ltbüM ve Ilı- W..""'I tOiıeal- w ~ednin 
Britanya komutanlığının komandor- ferine y0$Gkhr. Fazla 6ksüren bir lco- dır. YOrOyerek ve koıarak ıaatte 7 mil, yası : m 8 an 11• • racat birlikleri ve ucaret ~ umıa. hmR' bdt:aodArrı bu toiPliıiiftıd 

lardan umumiyetle bel\ledlğl vaz'fele- mandonun bu hali çok tütün ictiğlnden yalnız yOrOyerek saatte 5 mn, yürüye. Uzunkoprllde yaıptlan atlş SZ'da mı k&tlpleri, tıcal'8t "Wetille ı.ı-- ~ ~ mentJe1ret ve milk-
rln hususi bGnyesi bu erlerin bir çok ileri geldiği anlaıılınca hemen kıtası· rek iki saatt. 9 m 1, yGrüyerek üc ıa- ~ ~rmide 59 ~YI yapan 17 yaşın- m~seler vtllyet ve beled\f'• erk& tin idea sepl)oestıd yU;lmelt!Dek 
sıkı talimlerden gecmesini, hahr ve ha- na iade edilmiıtir. otte 12 mll, 4 saat ve bir ceyrekte 15 aa na.llıa.nt çıra!fı Mustafa biritııci Dl. ınatbııat ve ttcaret Alemine men. ~ ıımru.netçe alma ... tad
yale gelmedik m•JGkketlere katlanma Komandolar vaz..; tcabs olarak se mtt, sekiz saat 20 dakikada .2~ mil, li~, 38 sa.~. yapa~ tuhafiyeci Çl• aup sevat ve pek çok dosttan tan. ~ İIİaıll ~ üıtıiha&H aitlr-
11nı ve bilhassa cok sıkı bir dlsip ine yahat ettikleri vatik dahi ordu bunla- 14 saatte 55 mil yOrOyebı melıdır. ragı Neıcat1 ~uı;jüği, 58 sayı ya • tından uğurlallmıl kalabakk blr tola ihDltfuDCtle ben'J>er bü 
tôbi olmC1SJnı İcab ettirmektedir. Hal - rın yatacağı yerle alôkadar değildir. Yapılan tecrübeler inanılmaz neti- pan ~~ yamağı lT yaşmc:ı.. balk JdlUe&t de Dr. Behçet Us'u hL Wli ınilletıı:ıe ve ... liit1'Je '8-
buki lnvilterede bile laik yanlıı bir fik Bir gün bir komando b61üğü 200 kilo· celer vermiftfr. Komando kıtaları 20 Adem ~çüncillüğtl ~~·.genç ra.reUe uturlamlfttt. ~ &'01"llBl ....ıfeleri ~ 
•• saplanarak komandorların fevkala- metrelik uıun bir yürüyüt vazifesi aldı. dakikadan bir saate kadar uzayan mo lerin yu'de 63 \1 vaaifelerııni ~e;p.. ~ itUet ~ür. 
de cesur fakat her türlü dblplinden a- Mıntaka konaklar ve yollar komutanlı lalarla 24 saat yürOyüı yapmıılar ve ~rş~ır. Fede~syon başkanı ne- A)-dmck ~ *ıtmıE paım* 
2ade bir takım batı bozuk insanlardan ğı bu vazife idn ne gibi nakil vasıta· 67,5 mil yol yürümüılerdir. tli:elt'rın ıyl oldugunu söylemiş bto tahııiillerirııa ~ ve ma-
lbaret olduğunu sanmaktadırlar. lan ve konak tertibatı almak lqzım gel Diğer bir talimde iki gün harb ya za.nan'ara eaat er ve teınnUsle'l'Je /tydm, 30 (A.A..) - Tlearet oi!atura ~ da :maru-

FaicGt iıin le yüzü hic de b6yle de· diğ'ni sordu. Komandoların ıeff bu pa yapa 60 millik metafeyi yOrümüı- mWrAfatlandmlnuşlanbr. Vekili Dr. Behoet Uz, tzmirdeıı za.tlanm dlnlwımivtir. 
lildir. KomCindorlar görecekleri vazi· suale ıu cevabı gönderdi: "Komando terdir. Bu iki gün iceninde komando- AydJn ve İsmıir mebmkrmdlll Vlltyet idare hıeıJetinfn tertip 
fen1n hususiliği itibariyle ayrı bir sı11ıf kendi iıinf keneli yapar, kimseden yar lar kendi yiyeceklerini kendileri temin R A Ş I D R I Z A bazı BeVat Ve Ticaret Veklleti ıet.il1 ıııiıyatıetıe haar balun~taa 
... idi eden askerlerdir. Bunlar ne öteki dım istemez." ve kıtasını toplıyarak etmiılerdir. erkim ile beraber, ayrddlktan soma. Dr, BehÇet Uz, ıefaka.tirı. 
cıa~erlerden daha cesur, ne de onlar- ertesi sabah icin 45 kilometre uzak .Komandolar lı Boıında: Tli'ATBOSU Ballcle PlfldD berüer sonra ilk mıedıale olan Aydına del&i r.e"8t!a bi Bete 8al!lt 15 te 
dan doho d' 'plinıizdır. Bu kıtalar Dün bir ıehlrde randew verdi. Ertesi günü Komando harekete gecmeden ey. YATAKLI VAOONLAB varbıDJtlr. Denlzlbe hareket etmlı;Ur. 
•erk harbinden sonra kurufmuı ve ille bOtün askerler randevu yerind9' bulu· v•I iyiden iyiye hazırlanır. Kendisine KONTBOı.öB1)' Vekil Torbab, Tepek&y, Selçuk, 
defa Norveçte harbetmiılerdır. lühin nuyorlardı. Ertesi günkü randevu da verilen emirler kısa ve tam bir liste- &omedl _ a _ Perde Orta.klar, Gremencik ve f.ncirli 0-
komandorlar askerler arasından gô· 165 kilometre uzakta baıka bir ıehir dir. Ya.un.: RAŞ1D RJZ4 'ft i6tuyonle1mda d'l%1'&1'8k ht.lk 
nütfü olarak se~illr. Her hangi bir va- de verildi. lu hususta bir fikir verebilmek lcin ile samimt haablhallerde 'buhın· 
aiyette verilen emri veya vazifeyi ta· Komandolar Ncuıl Talim Görür? Norvecte Vclso üzrerinde yapılan se- •• DlUI, malı8ul \'Uf.yetini, abht dQ:. 
tnamlyle yapamazlarsa katlyen sorgu· Bu hususi kıtalann talimi ile par· ferde komand~ara verilen emri ay. rmnlanm, ır...-. Ve ]cl;ylerinln u-
ya cekllmeden eski kıtalarına iade • caya ayrılırs nen buraya kaydedelim: ZAYl - l'atth nMU dalrelllndelı mum! vmıiyetiDi &ohnuştar. 
dıtirler. ~ı!aslfla lad"e edilmek bir ko- A _ Piyade talimleri. Silah kuf· Dütmc:ın orf!fulaıı ya mahvedilecek almq olduğum nO!ue kilıdımı kay• Her ta.rafta kByl11, reınQber, 
mandor ıçın en büyuk ~~~evi cezadır. lanmolc. Her er piyade siıahlanndan yohut esir altnocıllkhr. 00,man techlza beWm. Yenlıdnl çıkar&eatımdaıı u. çiftçi, her sınıf halk htikftmethı 

l<omandorların Seçılıp: her birisipi mükemmelen kullanıaaladsr. ff zapt_...tidltfr. kl&1n1n bWmıa yoktur. Netdhe B&rtal 80ll kararmm kıen~nde do. 
Subayın ka'ltslna etkarakı "koman Esasen komando ttnıflfta kati kc;ıbuf rnr ..... tallGyf teslsah tamamiyle (169115) ğul'dufu bUytlc leVinci Vekile i. 

dor 11nrfına giıınek için g6n01lüyum" tlhanlan yapılırkH komando namzedl ywkt1cicôhr. fa.de, ıallt Şefe eoııaJZ saygıla-
dıyen er evvela bir takım tecrObeler· iyi bir nlıancı Okf'ltunu 1sbat etmek Veltkc:ıtar .,. cıletf er sağlorn olorak nm cUımhuriyet hmdlmetine •Y· 
de" N ·rmr. Fakat, daha bu tecrObe- mecburiyetfndediı •le gecfrilecektlr. gı ~ eevıtıedDl l:>lAP detlletıni 
lere .. .. amadan evvel komutanın bo 8 _ ~ har.W.,. Bu terr • Kisllngler yakolanacalchı Dr. Beboet UZdan rlca etmdeleır-
en gku futmut olmosı IGJ'fhf lier CI '- taıyoreler ~ tetmlcle tPütterekeR MOttefflclede birltkte harb..elMek ı. BORSA ilır. 
mutan erı .. bu taleb nl Jtabul ~· vaPli!cat hareket ifade edilmektedir. tiyen Norveclder geril .... c:ilmac:c:alcfır. .... bil ~· Wilıı9n .... N 

leıyilc buluna • ~. \IClkit Jalr t~ Komando harb gemisini gayet iyi ta- Her er yiyeceğini berab• gltüre- let.e ~ 1iridi bel IMe•d:lll 
1Mdcezu1e g6f'ıdenl r. Bu ,.eıkeıde bir nımakla mükelleftir. Muhtelif harb ge- celctir. n.'UNt MU•Ml!!l.l!SI f!dediniz mi,, 8U8Bıne, biıBmı hep 
~ leomandel"6un ne oldu6unu on milerinde talim g8rür ve gemicilik a- Soğukta silôhların üzerine sürüle- Londi!a ı Sterlin ıs]:& l:4r ağızdan verd'Jil cevap ŞU öl • 

Futivalbulmacuı 
HBEOA~ 
ORENZ.t.' 

R B K 
Bil 1' harften lılilll Oyunlanm 

lıaflıoalanndan Uçtlntln ıs mleri bu u. 
nacaktır. Dotru halledenler araam & 

ıö ~ çekilecek kura n • 
mele bfrlncfye bir ;vutık, ikinci e 
'81fı boya. bir tablo, QçllncU b 
do8.ma lı::alem, d6rd1lncll n on be 
clye kadar brer ll'eetin.l kon.aumu • 
7-0ll fiil, on ~den -y1rım bewfnııı! 
~ ~ 1111.er l'eltiftol p.rJam p 
ır~. 

BUJmacalar 9 ~ kadar .JDnd,, 
n&ıtl Balltevi V..Uvaı Komtteat ad. 
realDe gtS!aderllmelldıl', 

laJG ....._~ anlatır?. (anında bir hayli bilgi edinir. Motör cek bir terkib her ere veri~mi~tir. . Nevyork 100 Dolar lS0.70 m~ur: "Seve seve Bdiyoruz.,, 

Son gunl~rde .30~~;!- kulanmayı, kürek çekmeyi, yüzmeyi, Valso seferi mır.:affakıyetle netı - =e : = = ae!:inm:ı~~~~~ ı ış LJ N DA' NI' 
b r • S ibCrt --,........ • renmiı bu1unmabdtr. ~ yaprqcalı. üzere il rliyen atı- 8tıoldaolm ,ıoo taveo. kr 11.18 Otacql tahmin. edllmelttedir. 
dikleri meslelcde kendilerinden neler C _ liı.ısusi talimter. Bu talimler ko lan bir komando yere dütmüı bir al Dr. ~t Uz. muhtelif Y«- B LJ 
beklendiğini anlattı. Burada talimlerin mandqnun her hangi bir muhitte yaıa· man mliferi g6rd0. Almak icln eğildi. ~· ~., .ıAan u •• u. le:rde hallan Heri .urdttğn ihti- ( N O AN 
daha çok sıkı, d'siplinin daha ı'ddetli yabilmesi içindir. Komandolar av1an. Ummad ğı bi~. mukar••-! jı&~dü,, bl- ~ )'açlar ve bam"t.ıment'fleıri not et- ..::..------------..::.. 
ve yaptlacak iılerin daha tehlikeli ol- mayı avJadığ hayvanları yüzmeyi ve raz daha eğılınce m ğferın bır olman tkra.miyell %G~ 988 22

· -.- tirmto, bUh3aiıa b&gftlin her ta-
du§unu s&"1ed1. IComando un intihar ya ;olmayt, pifirnıeyi, silôhslz carpıı· erinin baı~nda' olduğunu anladı. :lkr. Brpııl %G 

938 2
2.SO -.- nfmda temini talep edilen yeril 

etmiye karar v8"1'11i' g6nü11ü sayıla:,i' mayı her çeıit patlaytcr maddeleri kul Manevıyatları. ıı7 11
2 

938T.boreu Tr. 
23

•
115

-.- tobum.11* ilıtlyacmın temin' hak. 
lece§ nl ilave etti. lanm~yı, tabii ve sun't manfalan a,. Bütün gönOI ü kıtalarda oldufiu !' :~ ~= ;,: :~ :-: . .::::. landa ofise talimat vetmiltiT. 

Burada verlen aylığın ve tayının mayı öğrenmelidir. bi komandolarda da manevly~t ~u • lılabauıniı bazt yerlerde lmrak-
di§er erlerin ayl k ve tay nla ından da Komandolar her mevsimde .,. her kemmeldir. "S hatleri yerinde bırbınne Sivaır • l!lrzurum 

1 20 
-.- lıp rağmen memnmıiyet verici 

..._ d Bivaı • Enn.tnım ~7 2.- -.- )Ao.~. ·--=--""- •-ı.:t ... an ... • no fazla olmad ğına da ayrıca iıar9t l ıart altında talim yapartar. Yağmur, yardımları fazla ır. 9'o G. 918 Bu.tala. ft.DO _. o~ .. um-.,- ._..,& ~utıJ-
etti ve sözlerini ıu sure~le biti di: tir. Dr, Behçet Uz. halka bu ile· 

- Ş'md s'ze söylediklerimi dü,·n %T, 1941 D. Y. 1 20.lO-.- neki ~lttn memnuniyet verici -' tı 7, 11H1 D. Jt>lu 2 19.'78-.- • v l k :.9-

mn kın 1 O 0dakl~a izin. veriyorum. On •-ıa ... al ..... , .. ••b 8d&11 •. 111 -.- o•ma.m:na '.l'aglllıeD ge ece ~e uw-
dan sonra sızl b rer b rer yanıma ça- .. U •tı u... 4Jıj.dolu D. Y. Tt.h 8 ha çok ekim ya"Dliiak 1'zım 1 -
ğıracağıın. A:Dadolu D. 10lU 9' 90 30•70 -.- ii v .. en bqta gelen itb Çok e· 

111 ıı mmea Merkez bankuı IM.ISO -.- ~~ ı- -LS..&W- 9Ö 
1 O dakika sonra lk' gonu lü kendi· 11 a ..,m ve iyi ~· u.wı;;.-.. • 

1 x nden bu l•t " vaı g ~i. Geri ka- Dt>eya No. ODlll 'bel1Jl Teaıin:ıtı Anadolu D Y. llllm. u.--- lemft her ttırHl n b~a-
"' " "' .... A. da ki 18 1 1aııııo 81 tı llankaaı nama ıa -.- b _.._ .. :.. _:.....__, •·-r 

lan 28 kiıi birer bırer subayın karıısı· UlO 81547 Iarabyada ı<.Ipa'koı 80-·n ea yen - Ianaı, er •-ua aar:uu.ı .._ -
r.a c tı. Subay her biri ile 5· l O dakika H kapı No. ıu evin tama.mı. .lzmir Eauat • ~ B. t.10 rut. riayet etm erini, dliğU.nler -

H m h t 31 3 tmar Ba ıitaJD blaM a.---- .. ...-~-:....ıı __ ,,,,,. b~" 
ko u-., Gö ü ülere huyunu ve nasıl 521SW28 ll'&tih uld tmrabor yeıı.I acı v a l!lahal- we* ·~~~e ı---nnı ~ .. """' 1 k•""""'"'- __ ... Alllan çimento ıo.-~ ~ L..:.-~ ı.......,.,,._lin d .ı:... ca ıpnak ist d'ğ ni anlattı. 28 klıiden ıoende uid ve yeni SaJDllDCt • 0 __ ,_ ...... c...._eıı..u'!ll, '""UA.,.. Oı;;ur-
10 k fıyi: 'Maa esef sizinle beraber llJ, 1.m .e kapı No. ıu M.GO metre murabbaı A.IJa:I clmentc mae.,s. l.IO meer ~l her vaziyetf! ka.rtI 

Caltıamam" diy• geri gönderdi. Altı vaanm tame.mı. Şar delfrm nıert 1.-~ wmık veırıetli olab lıne-k içın her 
" _ ... ~, .... fn K" ~-·bek .. "" 19 1tt at detfrmen. lf.U..ıı-.- k ... : .. ~---· t-n--·• tm • .c kifiyi füphefı olarak işaret etti ve di- 1)2Şfll/'ıA~ ljle)'Clluzida Xocatepe m..,..-.J'e._ uB..,. .,.., ,. .. _ --.u........ a = .u-w. e ev& 

Aer 12 kiıiyi kıtasına kabul etti. aekal'tnda 52 pafta 189 ada 18 paraeı 213 tabı. ; :6:~ ::: == ~lremne&in.i tavsiye etmiş ve bu 
Komanaolardan beklenen- vazife, nr ve 9 'kapı No. ıu m metre murabbaı ar. ..... _... ~ter halkın umumi tasvip sesle. 

bu adamlanr sıhhat itı"bariyle cok sağ amn tamamı. :., ~~~~rta •·--.- r:yı .. karşılanmıştır. 
lam olmasını icab ettirir. Ayni zaman· ısıın.tn ll:mlnöntın;ie D&yeh&tun mah&llHlnd bllyllk l!IM l02 '1l'lietlA&~ a--.- Dr. Bch~e't Uzu bsmi1 otoray 
c:ra zayıf ofmak da e aslı bfr IQrttır. ,.. yenl haı:ı birind katta 87 pafta Zl8 ada ıı Ştrkeıthayn,. ıea.tlt IO.- - saat 12;25 de Aydı;na vamug, iıı -
Atfet \•ücudO ve ıiıkin adaleli insanla~ kapı ıayılı 2~ btıQUk metre murabbaı kaglr Rıhtım ta.hvtll 13.60 -.- tıı.ayonda v' et Parti, Belediye 
bu kıtotordo:a hlztnet edeb ımetc için ya ~um tamamı. de k1 

535 
'° tat. su tahvfll uo -.- ~~~anı, bUyUk bir Mlk kütlesi v~ 

pılan sıhhi muayenelerde kazanamaz: F 818740 Beyotlunda Fertköy mahalle1in u Ka. &-.. 811 12!-. 1.- -.- 1 harar~tıe karşılamıfbır. 
tar. Bu heyeti sıhhlyelerift raporları eo emıpap yelli Bozkurt aokağmda kl.bl eakl TOrlr bOraa Tr. S -.- lt.86 Muöia valisbıin ri asctind 
nunl'Ja: '"Kabza lstidod vardır, koman 62 62 mtıkel'Ter yenl 70. '12 k&PJ No. ıu dtlk- K&,.eıi ve elvan bt-lcd.iye ve parti refsierinde., mU-
dı:.ı olamaz" hükmO sık sık g6rulmekte- kWı evin 116 h .... •i. eteıtUlp ııl"ketl blaııe ııeııedi 27.- rekkep bir heyet A dIDa ge miş 

Gll~l/fOTS ııa~te eek1 ve yen seyuıtaıa ınua.ııeeı. ııs ı ve Parti ~asında Ticaret Veki-
dir. IConaQn<fo olnıak icin toplanmıı gö- Jıin Pata oda arı aoWJDda eJkl ve yent 10 lorao harıcı altın #iyata 1i tarafından kabul edilmiştir, 

·ıL 1 , • 1 .. d 1 k""l H metre mıııabb!U ar.aam tamamı. Dand ~ l ı "' - o a a;c ps o oıı ers a- _. _._49 ki 95 ·-• 8G 5 Dentzı:..,8 --.et 
ar. Cah 1 b'r muharib iyi b'r koman 55100/43615 Tarabyada Tarabya oad 4e1t111 ea ~..... Reşadiye 29 30 29915 .,, _,.. .. 
olarnm Z ra cesaret ekser'ya ira- 98 kap• No. ıu dtıklılıllll 11ı+ blalleai. un gramı 3 00 3.93 Aydın, 30 (A,A.) - Ticaret v~ 

1ııJdnıa da görülen vas1ftır. Hcıl • Yukarıda yl).ZJ)ı ga'f?'lmenkul!Af 17 Ml Pazarte 1 gibi saat U led yeyt, Partiyi ziyaret ettikten 
buft b r ltomandonun her ıeyden ev de M.UU Emll'Jt MOdilrlUIUDd• mUtqekldl komisyonda aın ayn ve a,ı.:ık 
vel soj om bir iradeye, düzgün bir r ırlbll ue st..tılacalrtı-r. teteklilerlD nOfua htlvly t ctlz<l n a.rı ve \'.4Dllnat. 

aki!M9Y -.S · kcrwar:ıa ve m• bozıarll• blrUJste Qıal -.auıa~ konıtayoııa ve fazla. izahat ~ KJJ. 
tıbul etme h's ne mQf k olması ıart- 11 ~ Jll!dürıUJOD1ı nıııracaatıan. (8222) 

hr. 
Komandolar N 
Koman or. n h u 
tohamm· r, kaqılafh 

yettell kimsenin yard mı ol11üııdcın1 terdarllk bf,ııUJ ika eepb8 JmmJllda yapıl ca tamirat ve tadUM 
abl mektı • ...,o mal CK!am bpalı 'f'4'l1 NU11le 'tutltm e Ç$artlmıftrr, 

et nasıl verilebilir" Scc ıyr YôPı EkailtJnfl lO.S eu paal'ts &i)DU saat lJS de Def erdaı-llk blnuıllcla 
rsa mese e yan yanya ha leclUm') -·· .. x••·mrl"'"'"'"'• mUtepkkll koı.nlayonda yaptlacaktll'. 
emektrr. e dan sonra is al madan .,..__ _,. -- in tı o. ~ akr. Her koma do ayl ğındari ~ ~ Ji ~D786,li0) ura, muvakkat tem a (494.0) liradır. K 

B ..-c em KJU1 gmt6Jı Jıltıd\lrlUğilnda g6ttl\eblllr. İste 1 rbı eıı az 
lo olar 9 • 6 "n ve .,..... * ~abli tı9 00 OOO) Ur&l!k bu e benzer lf yapttklarma da r idarele~ 

alır lu "kür 6teki ask rlerden fa~~ da -..'ıf ok'liklaı-: vff!k&\ara ı.tll'laden ı.t~b.ul vtıA.yetlne mllracaa.tla 
a ak yiyeceği gıdayı temin etmeJ •· 1h"'8 ltiQıı ._ tril1 .-.tl h&rtç a gtın evvel almmtf ehliyet ve 9U 

r. d k di tn 1 JJ1:Mı alt U.r•t ~ı:fJle muvaltk&t teminatı m tevt v~ 2.00 
Yotocak yer bulmak a en 1 e- a&Jl)ı kalıWl ta 4a e8ba1le ıaazırlanmıt lı::apalı v m rın zarf 

....... Zira ordu lcomondoya ~ cıer\anuı~ ~ .,. ~ _. gtınll saat u de kadkr komlayon 
tem -'m flDID""do lcıtafor ta ______ '78" 

d lttri Joklt omutan erte- re 111WU• ma:..u aıu • tı.ı.ıi. '.\ ) 
qrftt na ye ıoatınl 

Karar hulasaaulır: 
thtik r 42 190 
111111 Kcm.mna Kaı 'ID!UJla ıiıubalefetten ClbaU 'Fener ca slade 1 

11u11 •rada totll eti Uk ttcareuıe meşgul t ıııall otıu MlrZ& ııa. kmd& 1• 
tanbul birlnct Milli KOl'Unma l'ıılabke ıoe&lnde cereyaıı en mulıa m sl 
n resinde uç1.urıun fiili aabit olduğundan l41lll Ko unm Kamın nun 
32. fi cu mad,.eleri mucib nce on Ura para cesuı 6dem Bine ve on 
mil detle de dllkktnmn. kapat ımaauıa ve bUkllm kat•ııe,ııt de llcr 
ırue uya a t mak tızere karar bul&aaaın n B ber gazeteainde n rediliı 
ml'ame 29--6--942 tarf1ıjnd karar verlldL (8193) 

Ptılataten ve Tiirlı 6aftlıq. 
IG1'Ufflan pata 

Patatesi Fran aya etiren, Par .. 
man ye, patateslen e ek yapm 
dil nmli fil; r at o d daha 
ceri 1ı çııkan h.ri sin 
nb lüks madde saJ'1İ 
uman d J>ir p d et 
Te bwfll ~ 1 ce Yol'du • 

4'Pİ1 cll • öyle na bir 
balfne teJmiştir ki, past cdar, her 
yaşa, her zevke göre e her şe'. d 
pasta yapmaya mecburdurlar. Bu ı 
se, icad dehası ile alAkabdır; 
kü, pasta yapıldı~ı madde esa 
mak şartile, yeni bir hüviyet 
lıd ,.._,, 

Ded kten sonra, kendı ine i 
ederek : 

M. Sandron, sanat! kend' 
mah us usullerle tatbik eder 
cümleden olmak kere, şimdi, p 
test n n Tiirk bul ylanndan 
bftyük kibarların sof larını 
l yecek pasta nevileri fead etmif 
Bunlardaki fevkal del , en 
bıt"er pa la oldukl rı halde, 
dık n maddelerin sihhl hasseıe-·• 
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