
~S .,.,••ffak ~imek her halde kolay bir f•Y de{rildir. Banan için çok çalıımak ve 
~~l•rı11a röre ba,eket etmek zaruridir. 
1... lltu harplerde öyle değil midir? Her glin değiıea ve hemen her rün yenileıen 
~~ "111111 karııbğı har.ırlanma11a zaferin elde edilmesi imkinı var mıdır? 
L ~~lılneıi ve kafası her ıeyi kavramıı ve her yeni bilgiye ve göreneğe intibak 
~~ 'llldır. ' 
( le. Deılla ti ilk okullardan itibaren bugiinkü bayata göre banrJanmah ve onu bu 
'l,;_:ttirdijl b&tla muvaffakıyet. mukavemet ve zafer ıilihlariyle tecbiz edilmeli

. 1Dıla1ıı ki her milletin istikbali çocuklarının ve gençlerinin eliadede balun-

~ 
llQplann 
~!lln hali 

-._ ~llıaa:aeti, Franıa
~ • 11 b&1&k feyizli 

' hılrJarındaa olan 
!\:.. ~ l lll1ıhafua (!) et-
~~ ~ 01c10 ile itbirliği S ~-~QI etmiı, fakat 

t._ • •11 Japonlar ba 
~.~•ıt miiıtemleke

~derlerken 11Bi· 
bı:ı ~ ~~.. tabirini kal

~'"'ttt t.,1-.clılar. 
~ ~ 'ftı11 Franıız Fa
~ ~ltlka, ukerlik 
~ dolayııiyle ıöz 
~ i!;., ~ılıyor. Buna 
~~ •clı~•ra~ Veygaa
l ~,111 qqemıı Fraaıa-

'~ et iller kezine yap
~ tit,, t haldunda çıka
' U, •tleri tefıir veya 
~h llleırul bulana· 

~ İatıı lf indiçiaiyl fır· 
~tı1a 'de ederek eline 
"' " •011rı ıimdi de 
~ '--._ .... , olan mubab-
~- ~ P'tiıinden ... Dem S ~'ılıdı. Tabii aı
~ '-hı_1"'1ı11dın elıemmi
\~ • bazı lıleri ele 
\ ~~~haaesiyle yap· 
~' •ler Iarilterenin 
~ dl~tc_ ~IDerikanıa ıid
l~~- lıt ~azarını cel
~~lla b •lı kalmadı. 
~ l~tlt. 6y&lderin reka-
~ \.'' ~llhları11dan klçllk
"')''a ••ıa mağl6pla-
~ daha neler ge· 

~~~'-•ı: Ba dtloyadı 
P•tlıın •aıiye· 

'I• b •-a ........ . 
llltRt SANLI 

Son Dakika Almanyada ye-

l • f ni Fin kuvetleri 
r&D bıtar& )1. Berlin, (a.a.) - Fin kuv· 

gv iDi silahla mÜ- vetleri Alman orduları. ya
nında harp etmektedırlor. 

dafaa edecek Bonon için Finl~odiyıhlar 
Alman arkadaşlarıyle harp 

Berlin, (a.a.) - Alman ha
riciye nezaretinden bildiril· 
diğine göre Iran bükümeti 
bitarafhğını ıilibla mlldafaa
ya karar vererek alikadar· 
lara tebliğ etmiıtir. 

Finlindiyada 
krallık mı? 
Stoklıolm, (a.a) - "Taı,, 

ajanıı bildiriyor: Ecnebi ga· 
zetelerin yazdıklarına göre 
Almanya finlandiyada kral
lığın ihyası için bir plin ha
zırlamıştır. Bu plina mar ı•I 
Maaaerbayım da miitemayil
dir. 

Rusyada 
MEYDAN IUHAREBLERI 

Moıkova, (a.a.) - Niyuz 
mıntakaııada ıiddetli mey· 
dan muharebeleri devam et
mektedir. Dlltm•n kuvvet
leri Kiyefe 140 kilometre 
uzakta bulunmaktadır. 

Ea ıiddetli muharebeler 
şimali garbide Eıtoaya mın· 
takaııadadır. 

2Sovyet gemisi 
hasara uiradı 

Berlin, (a.a.) - D. N. B. 
Ku•vetlerlmiı Baltık deni· 
ıiade 2000 •• 3000 toaluk 
iki So•1•t ı••lıi la11ara at· 
rıttlmiftlr. 

etmek üzere Almanyada Fin 
kıtaları teıkil etmektedirler. 

Bu kıtalar Umumi harpte 
Almanyada kurulan 72 nci 
Fin taburunu ihya edecek
lerdir. 

Moskova 
Bombalandı 
Berlia (a.a) - D. N. 8. 

bildiriyor : Moskovaya yapı
lan hücumların en ıiddetliıi 
dün yapdmııtar. ıqo kadar 
Alman bombardıman t yya
resi Moıkova üzerine gide
rek binlerce tahrip ve yan
gın bombaları atmışlardar. 
· Yangınlar yüz kilometre· 
den göö'ülmüıtiir. Şehrin şark 
kısmında da yangınlar çık
mııtır. 

Berline vitmek 
• isti yen 

tayyareler 
Berlin (a.a) - D. N. B. 

bildiriyor : Şimali ıarkiden 
gelen düşman tayyareıi Ber· 
line gitmek istemişlerse de 
g ri dönmeğe mecbur edil
miıtir. Ve b&t&n teıebbüı
leri akim kaJmııtır. 

Bir suikast 
Vaıiafton, (a.a) - Şilede 

bir N ıi ıullrııd teıebblı& 
••1daaı çakıralmııbr. 

CSi 
SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

Yeni mahsüllerimiz 
ne halde 

BU SENE ÜZÜM VE llCIR 
IAEITELERI ÇOI iYi 

Yeni mıbıul . mevsiminin en hararetli 
bir devresine girmiş bulunuyoruz. Gediz 
ve mendreı bölgelerinde büyük bir faali
yetle 6züm ve incir mabıulleri hazırlan
maktadır. 

Daha evvelcede kaydeylediğimiz gibi bu 
ıene üzllm mabıülü bol olmama11na ma
kabil geçea senekinden daha nefiı ve ka
lite itibariyle daha iıtündiir. lımirclea gi
den rekolte heyeti lizüm vaziyetini miita· 
lia eden raporunda bu yıl &ıüm malııiill· 
nlln senelerden beri ıörülmeyeni bir aefa
aette olduğunu kaydeylemiştir. 

Maniıa mıatakaıında bağlarda izim ka· ' 
rutma faaliyeti gözleri okıayacak kadar 
v üıa tli dir. 

Yeni üzüm mahıulüaden kurutulanlar 
hazırlanmaktadır. lzmirde piyasaya arz ıi· 
nüne kadar bu mahıiU &zerinden bôylk 
sattılar beklenemez. Netekim ıimdiye ka
dar yapılmıı olan bir: kaç mahdut lltİf 
haricinde müstabslller pek haklı olarak 
mallarını büyük bir nazla ve kıskanarak 
sataıa arzetmektedirJer. 

Hükümetin aldığı ve almakta cle•am ey· 
lediği müıbet tedbirler sayesinde bu aeae 
de kuru üıüm İnahıul6nüa iyi fiatle dıı 
piyasalara gönderileceği mubakkakbr. 

Üzüm piyaaaııaıa ne zaman açdacaiı 
henüz kat'i ıurette taayyün etmif deiildir. 
Üzüm piyaıaaı yakın bir ihtimalle bu •11• 
ıou haftasında açılacaktır. 

- Devamı 2 inci ıalailetl• -------
Yozgatta Milli Şal aono 

Yozgat, (a.a) - Milli şef Iamet iaöall· 
nün Yozgada geliılerinin yıldöıı&m&al lıer 
s\aıf balkın iıtirakiyle ve candan tezahü
ratla kutlanmııhr. ___ ... __ 

Erzurum mebuslarının tetkikatı 
Erzurum (a.a) - Membuımua Zeki Soy

demir ile Urfa mebuıu Fuat Balkaa Halk 
evi toplantııında ıporculanmızia tema• 
ederk dileklerini dinlemişlerdir. Mebuıla
rımız tetkiklerine deyam için K.araı ride· 
ceklerdir. --. 

Rusuadaki Bulgar mo1111ss111 
Erzurum, (a.a.) - Bulgar bükômetinia 

Moskova müme11il muavini Sarıkamııta• 
buraya gelmiı ve Bulgariıtaaa gitmek iıe· 
re yoluna devam etmiıtir. ----

Yüksek Ziraat enstitüsO talabalı
rı Manisa'da 

Manisa. (a.a) - Ytikaek Ziraat Eaıtitl
afi talebelerındea 60 kiıilik bir gurup baı-
arıada profesör ve doçentleri bulundajll 

halde dün şehrimize gelmiılerdir. Talebeler 
burada Horozköy fidanlığında ve nümune 
çiftliğindCI' tetkiklerde bulunacaklar vem&-
teıkibea babkeıir'• rideceklerdir. 
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-Şeh ah 

Yeni mahsül- Hariçteki bazı memur-
lerimiz ların istihkakları 

halde arttırılıgor 
l IBaştarafı 1 nci sahifede -

Bcı ıene üzüm üzerine 
alivre satışlar y pılm mıştır. 
Buna cesaret eden tüccar 
yoktur. Alivre satışl r gi
riıilmeden evvel kuru mey
ve ihracatçıları birliği aıg -
ri ihraç fiatlerini tesbit ey· 
liyecektir. Müst hailin, tüc
carın ve binnetice memle· 
ketin menfaatlerine en uy
ıun olan fiatleri tesbit ed • 
ceii muhakkak olan kuru 
meyve ibracatçıl rı birliği, 
6atimüzdeki çarşamba günü 
tlccar birlikleri bio sanda 
'bir toplantı yapacaktır. Bu 
toplanbya Manisa müıtahıil
lerini temıilen iki mur bh ı 
iıtirak eylemek üzere d vet 
edilmiıtir. Bu ıekilde, müı· 
tahıilin ve tücc rın me fa t
i erini himaye ve telif dil· 
meıi ıüphe edilmez ki pek 
ehemmiyetlidir. Rekolte 45 
veya 50 bin ton arasında· 
dır. Bu sene on bir numara 
lıllmler geçen yıldakinden 
fazladır. 

iNCiR V AZIYETI 
incir kurutma faaliyeti de 

bir bayii iler1emiıtir. Büyük 
Menderes mıntakaıınd in
cir kurutulme ta ve piyas • 
ya ar:ıedilecck vaziyete gc· 
tirilmektedir. • Iucir piyas ı
nın bu ıene üzüm piya ıın

dan bir iki gün önce çıl· 
maaı ve bu ayın üçüncü h f. 
taıı oıtalarınd incirin iz. 
mirde piyasaya an.edilmiş 

bulunması pek muhtemeldir. 
Geçen senelerdeki teamü

le uyarak lzmirde t kriben 
6000 çov 1 incir topl oma· 
dan piyasanın açılm ıı i · 
tizar edilme ektedir. 

Bazı hariciye memurl rının 
m ı ve temsil t hsis tına 
zam y pılmaın hakkında bü· 
k.fımet Büyük Mil! t Meclisi· 
ne bir kacun proje .. i tak
dim etmişt r. 

L&yih esaslarına göre 
Sovyetler Birliği, lngiltere 

e diri şik Amcrik d ki el· 
çili ve konıoloalali memur
ların maaş e tahsis tları 
yekülıiU an ylizde yirmi be
şini geçmiyec k bir mebliğ 
iatihk 1 rına ilaveten tedi· 
ye edilebilecektir. Bu me· 
murlard n d vl te it vey 
devi t t rafınd o iaticcr edi
len bin larda ikamet eden
ler için bu mi t r yüzde 
yirmiyi geçmiyecektir. 

1843 num rah k nunun 
sekizinci m cide inde muı r· 
rah başka ve "(etlerin ha
riçte i memur) rının d y -
pıl cak z md n istıf ade et· 
meleri için k nun JiyihHına 
bir iki ci madde ilave oluo· 
muştur. · 

Bu kanunun hükümleri, 
noşri t ribinden 1944 mail 
yıla nihayetine k dar mutber 
ol c tır. 

K nuııun mucip bepler 
1 yibasınd ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

"Harp v ıiy~ti bir çok 
meaılek tlerde ve zcüml 
Bir eşik Amerı\c d , Sovyet· 
1 r birliğinde ve lngilterede 

ormal ha t şeraitı i d ğiş· 
tirmiş eşy ve gıd m dd -
leri fiatlerini nisbetaiz d r -
cede arthrmı hr. 

Bu üç memlehet elçili e 
konsolosluk memurlarının bu 
müşkül zam nl rd kendile-
rinden b klen n r ndımanı 
al bilmek için maddi v ziyet
leri i ve m işet müşkilütını 
bertar&f edecek vesaiti te-
min, huzur ve ükün ileÇ
Jışm J rı eıbıb nı isti m 1 
etmek z ruri görülm ktedir~; 

--..... o--

• 

(llUIN idı) llA;a.to-~ 
-------------------------

Arttırma, eksiltme 
ve ihale k nu un. 

da tadilat 
Arttırma ek iltme ve iha· 

Je k nunun muvakk t bir 
madde eklenmesine d ir ka
nun liyih sı al ·adar encü· 
meni rden geçerek meclis u· 
mumi heyetine sevk olunmuş
tur. 

Bütçe encüm ni m zbata
sıada ezcümle {öyle demek
tedir. 

Hariçten t d riki zaruri 
eşya malzemenin müba
yaa l İÇİD mfirac t İmk Dl 

k l n diş piy sııların hemen 
bir iki memle et inhisar t
tiği bunlarında her tar f n 

vaki büyük t lepler dolayı· 
ılyle mu melelerinde sı•yet 
oazh d vranmağ baı,ladık
lan ve bu v•ziyet kıuıııın· 

da artırm eksiltme ve ihale 
ka unu hüklimleriyle muha
aebei umumiye kana unon 
t minat it hükümlerine ri· 
ay t edilmek kayıtı riyle bu 
piyasalardan mllbayaa imki· 
111 münselip olduğa verilen 
izahattan ani ~ılmış ve buna 
binaen erı mllbrem ihtiyaç
larımızı temin edebilm k i
çin o piyas 1 rıo ıartlarına. 

uym k imk an:ıı verm k il· 

zere dı geç n kanunlarda 
Avrup barbloia dev mına 
mfinbı ır muvakkat m biyet
te olma şartiyle i•lis Qi bir 
sel hiyetle hl1kümetio teçhiz 
edilm ioi i tihd f ede l -
yih es s itib•riyle e cümc· 
nimizce kabul edilmiştir." 

Kanuna e lenea muvak· 
t fıkra şudur:" 
"Muvahk t m dde - 1939 

Avrup harbinin dev m et-
tiği müddet içinde t.cacbi 
memle tlcrden ı tın ahaa-
cak her türlü eşya ve lev -
zım, 2490 seyılı rttırmu, 

eksiltme ve ihale kanunu ile 
1050 n yılı muhasebei umu
miy kanununun 83 cü 
m ddesinin (A) fır ı hü
kümlerinin tatbiki k bil ol-
mıyın b il rde, ait olduğu 

~===========-~:5d-::s 
anki rın Boğuşoıas•; 

i e. Paraşütçüler! i 
: ----- ı 
-18- Tercüm den: SIRRI SA~ 
ı-Bır yedek nelerin hatıra Je~erıtı~ 

i , ... 
Y vaı;,c yaklaıbm. Ve etrafımı _d ! ~ 

dim. Uzakta- gezine~_ nöbetçile~yıki~ 
tırdıları ve bir kaç adım ileride uyukl 1 
herifin hırıltıları vardı. ıt. 

'b' • ..Birden y yından fırlayan bir ok gı 1 bO• 
betçinin üzerine abldım ve iki e1i111le 
ğ :ımıa sarıldım. )at. 

Her şeyden h bersiz olan bu bedbt fi 
en uf k bir harekette buhınmad•• d~ 
"Gık!" bile demeden aırtDstü devrili•'~r 
Heyecanımdan ve kinimdeo boğııuıı -

le ııkmışım ki, tıl'naklarım parmakl•fl ,ı• 
k n ttı. Derh l tllfeği ve fişek bıj'I•~..,. 
dım ve sürün ürüne ilerlemiye bati• 
ikide bir durup etrafı dinliyordum. lktı"" 

Bir hayli gittikten sonra ayağa k• b ..... 
Yalın yak v'- baıım kabak oldufu dlf 
alabildiğine koımıya ve oradan uıakl•f 
ya savaştım. ı' 

Artık çlığımı ve ızbrabımı unut11111t 
B nde hikim olan yeıine dliılince: itti' 

Düomandan en kısa bir zamaDd• totf" 
k m lmıktı. K lbim hep ba akt•~ırot" 
şuyordu. Sab ha arıı yıkık bir deJ 
ken rına geldim. bil" 

Bereket ki :acele etmişim... Yok•• ,d,.. 
d ha gecikseymi§İm önllmdeki t•P il'~ 
inen düşman bölüğii ile yiiz yilıe ~~1111' 
ve tabii çoktan posta vermiı olac•tell ~ 

Hemen yere yattım ve ı&ılnerek 
ğirmene aıiındım... .~· 

Araııra ahına deliğinden dışarıyı dl P 
liyordum. Aksi gibi de:ğirmen cifaJ•: bl" 
büylik bir ağaçhk vardı. Ve dOş~• 
lüjü oradıa uzun bir ola veraıitl1••• i,i"• 

Nib yet defolup gittiler .. Ben ~~Ol ~ti" 
den çıkarak şarka doğru, yani bıJJ dır' 
ların bulunması ihtimali olan sır• 
iıtikam tinde ilerlemiye başladırn·0 .~ T p mdo yaıcıcı bir güneş, bit 
rini üzerime s çıyordu. b·r ı..J.: 

Açlık bir taraftan, uykuıuzlok k 'uı:11• ~ 
tao be i h rop ediyordu. Tek ' • .ı-
h Jim perişandı... Fakat imaoılP J' 

si sarsılmış değildi. 1ol 
Yoks b şka türlü :yürüycıııes, 

mazdım ... 
,,.*. ..ı·tı~ 

Yolda nasıl geçindiğimi kııac• ,_M~ 
sam vaziyetimin ne derece kadar ,r 
olduğunu kavrıyacaksınıı! 1 ki•'' _JJ( 

incir müstııhaillerinin bu 
sene satıı işlerinde en kü
çük bir tereddüde düşm m -
leri icap eder. Ticaret Ve
kileti ve ihracat birliği re
kolte vaziyetini büyük bir 
dikkatle mütalea d rek 
müıtahıilin menfaatlerini 0:
ruyacakbr. Esasen rekolte 
35 ton tahmin edildiğine 
ıöre bu sene incir m hsu
l&nün artan talepler karşı· 
tında ~liylik bir kolaylıkl , 
satalacaiı mub kkıkta • 

1 k ym • vekiletin t kUfi ve Maliye 

Su kenarl rında ağzımı tıı 0 0 d• s·;. 
rip midemi dolduruyordum. ~aıe~y•''~,, 
tiğim yollard ki otları koparıp 1 del' 
ynprakl r çiğniyerek ölümle 1110c• ff' 
yordum. Y aı mak çok zor!.. tıf~ 

ııo•f 

incir piyaaaıının çılma· 
ııadan evvel ihraç fiatini 
teabitı cihetine gidilmi~tir. 
Bu it kuru meyv lhrac tçı-
111 birliği tarafında büyil 
bir dikk Ue takip dilm k
tedir. Ôailmfizdek· h ft 
l~incle incir mahıul&n&a aı
ıari ibra~ flati teabit diJ .. 
miı balanacı kt11. 

k ar 
Dahiliy Vekaleti mibnlli 

id reler ube müdürlerinden 
Vasfi Gerg r Mila yma· 

mhğı a, nüfus umum mü· 
d rlügü üçlincü şupe ınlidü· 
rü Necm tti Sil m l>ycei
iz k ymakamhğı m mur· 
lar icil ve muım lit umum 
müdürlüğü birinci uh mll· 
d r6 1 ı by oğla Edr -

k lığına nüfu 
umum m dür mu vinl •e bim 
ırinci ıube mndürl Fuıt yur· 
ldıı lhnnariı kayma •• 
lıiıua hyin ~dilmiıl ~fr. 

Vek letinin mütale Si nzeri
ne lc!'a Vekilleri Heyetince 
t sbit edilecek esaslar dai
resinde müb yna edilebilir. 

Cilt v Zührevi Hastalıkları 
üteh 11.1 

DOKTOR 

Sali onad 

iman her zaman galebe ç• d• r 
lialettayin söylenivermiı bir 116' • idit· .1 

keodil f". 
H kikatia ve hayatın tam ff ~( 

te e sonunda bizim çadır~a.rıf ;;11,.ı 
gine bur t lıaldıiım sevgıh J 
raiımn: gözüktil. 11 YJ ·o• ,,

Gayri ihtiyari yanaklarım•. :efill' 
lar, gfiğsUme d&ıtıyor ... Yaoı ~ 
ve beyecanımdın •ibyoruDl··· .,,.,.... 

bi t •" TeeS1D.r, fecaat, mığltı ye 1... ti' 
b'zi ığlattıjı yetmez mi utılı ,_,,,, ...1 

Şimdi de bir ı, emeline lı••:• "'' 
r!f edllemiyea derin ~· •00~~. / 
yeti be"' i k••• kana aılat:llP , ; 

- !fol' 



Ordusun 
~tı' 1 enı·rıer 
\'erildi 
............._o_ -

"-"' (•.a) - Bu sabah •td, 
~ili, r dyoda beya· 

d '•11 albay Briton 
~i ~ • e Alma istllası 
~t.b'' Yerd (V) ordu
n116 en önümüzdeki 

l.l 'iı'ıai .. aıühim talim~ 
ı~ 8e 10Ylemiıtir. 
1
' riton iıgal altı • 
\"i il .rıı rnleketl r h 1-
~ ıtır ki· 
"iıdek· . -.,t, . ı paranın kı1· 
~ •ııaıeden aab n 
''tU ~ili t kadar miiba-

~--~llu~. Çiftçiler ya
lt 'l•nları gelerek 
IQ tb•hıul idri k et
' tacıldardır. Mah· 
. a litlemenin yolu 

''ıı her haide ıiı: 

(ElltıtN SDSI T 11 Ajastoa 1'41 

Saraççılar ç rşıuınd m • 
r.ifaturacı Mustafa oğlu Ha
ıanın fahiş fiatla ma ifatnr 
eşyası sathğı ihbar edilmiş
ve alan n tertibat üzerine 1 

n zilli b em sını 73 oruşa 
ve put bezioinin beher 
topunu 17 liray satm k ıu-
retile ibtik"r y ptığında y • 
kalanmış ve h kkınd t nzim 
edilen meşhut suç zabıt va-
r kasiyle adliyeye tevdi e
dilmiı ve tevkifi cihetine gi· 
dilmiıtir. 

Esrar 
Bulundurmak 
lkiç şm likte Çorak sok • 

ğında bir meı-lcde dol yı 
evinde r ma yapıla Şerif 
Ali oğlu-· Zekinin -üzeri~e -
biı gram 50 s otigr m ve 

1&rkad şı S lib oğlu H ı nın 
ilıerinde 50 s ntiğr m esr r 
buluDar • lıomıştır. 

§JK rantina S hilpark g • 
zinoıuund lbr him oğla Sai
din üzerinde 4 gram 70 s n· 
tigram esrar bulun r k alın
mıştır. 

---o---
Göz ih i 

lf/iı. 

arı 
K rantin da S it oğlu b k
kal Emin gazın kilosu 20 
uruş iken 40 kuruş sat· 

mak suretile ihtikar yaptağı 
şi yet dilmiş ve bu cihet 
tesbit dilme le beraber e
vind y pıl~n r mada 12 

ilo g z bulunarak lınmı • 
br. 

Bıçak taşıma 
lkiçeşmelik dol plıkuyuda 

Ali oğlu Niy zi bil~ ıeb p 
Ali oğlu Celile bıçak teşhir 
ettiğinde yakalanmııtır, 

§ K çeciler birinci kor
doud H ı oğlu Alini 
üzerinde bir çıçak buluoar 
alınmıştır. 

§ 1 içeşmelik c desind 
S lib oğlu Has nıa Uz rinde 
bir bıçak bulunar k ahnmış
tır. 

a Sig ı bil i er k ıun a Dahllluı 
e ! i Ve ileti hesabı a okutulacak 

--n--
lst bul, - Bu d bir 

müddet evvel kırk b ş bin 
liralık bir yap ğı ihtik rı 
hadisesi olmuş, Ibs ve e-
hir dl rnıd iki tacir bo 
ıoçtan dol yı asliye ikinci 
cez mıbkem since tevkif 

dil rek muba cm ltı a 
ahnmı 1 rdı. 

Dün iki suçlnnua muhe
kcme ine devam edilmiş ve 
şahit olarakblbrahiaı ismin· 
de bi i dinle mi tir. Bu ..: -
hid, il.k verdiği if dede suç
lularıd kendi ine mal natm • 
dığın! bey n ettiği h !de, 
dllnkü mub keme c lseıiode 
bu if ıd ıi i değiştirmiş ve 
her iki suçlu un kendITae 
m l s tmı olduğu o kltn Je
if de v rmi tir. 

Birbirine mübayio olan bÜ..., 
if d sini t lif etmesi şahide 
iht r edilmiş, şahid qv if • 
desinde ısı r ettiği cihetle 
m6dd iumymi B. F thi s~ 
z i. endiıini y l n şeb • 
det ıuçund n tevkifini i ,te
mi tir. 

H!kim B. K ~al, lb bi
mie tevkifine ve yal şe
b detten, baıkkıud t kib t 
icr sın k r r vererek mu· 
h k meyi tali etmiıtir. 

--o--
Ank r öglerlndeki 
eğitmen okulları 

m1!nli v 
lu s yı 1 

yüz el 

ca tu. 

öğretmenli öy o u
m vcut öyl ri 

lhs~ni ulmaş ol -

talobeler 
Siyasal bilgil r okulu hakkındeki · kanu· 

n ek k nua Jayib sı klik dar encümen
lerd g çer k M clis r uznameeine alın
mı br. L yih esasi rın göre: 

Siy s l bilgıler okulu da Dahiliye Ve-
ale' i hesabın yüz kadar talebe okuttu

r bil c ktır. H r yıl okula alınacak talebe 
mıkdarı Dahiliye Vekaleti büdçesine ko
oac k tahsis t ile muk yyet olmak Uzere 
Dahiliye ve Mo rif Vekiletlerince m&ate
reken teıbit ola caktır. 

Birinci m dde mucibince okutturulacak 
t lebe in leyli olarak mektebe alınmaları 
veya bunların Siyasal bilgiler okula ida
renind bir yerde ibate ve iaıeleri müm· 
kün bulu duğu takdirde Dahiliye Vekile· 
ti bütçesine bu maksatla konulmut olan 
t hsis t, Ma rif Vekaleti bütçesinin Siya· 
sal bilgiler okuluna ait faslına naklolana
c kiardır. 

Talebeden beherine yiyecek, yatacak, 
giyece ve ders, ve 1air masrafJuına kar
Şıbk olarak Dahiliye Vekileti bütçesindea 
- yda ua ten v maktuan 40 lira verile
cektir. 

- ---:::c--

Tauuare _postaları için har 
saat mektup alınacak 

lst bul - Ankara - Adana teyyare se· 
ferleriae halk büyük bir rağbet göstermek
tedir. T yyar lerde yolcu ve paket k11mı 
her gün dolmakt dır. 

Ict buldan Ankaraya hareket eden tay• 
y r .... 10 yolcu lmışhr. Halk bir gön evve
linde yerlerir.ıi tutmaktadırlar, 1 

Bundan başka öğrendiğime göre, lıtan
bul, G alata, Beyoğlu, Pangalı, Oakldar, 
H ydarpaş , Kıdıköyll posta merkezlerin· 
d 11 ba kadar, Bey zit, Fatih, Aksaray, 
Toph ne, Be iht ı, Kasımpaı merkezle
rinde a at 24 c k ar, Kumkapı, Erenköy, 
Selimiye, Ffory , Yeşil öy, Topkapı, Hal, 
Bebek. Ortaköy, Unkapauı, Samatya, Kaz• 
go cuk, Arn vutköy merkezlerinde de saat 
16 y kadar tayya ile: gönderilecek mektup, 
g zete ve her türlü posta mllraselibaıa 

bul olunması kararlaştı rılmııtır. 

--ıo--

Vaki a ait gagri menkulün uol için 
istimlaki halinde 
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ASK i KAMPLAR 
,., -- --

htanbul - Bo sene imtib nların erken 
olması dol yısiyle üni eraite ve liselerde 
ukeri kaplar tehir edilmiştir. 

Maarif vekaleti aldığı y ni bir kararla 
üniversite ve lise talebelerinden kampa 
tibi olanlarının, bu seneki kamp devrele
rini kaybetmemeleri için askeri kampların 
açılacağını bildirmlıtir. 

Oniversite k mpı ağuıtoıon 30 unda 
lıtanbal üniversitesi bahçesinde açılacak 
ve kamp nehari olacakhr. 

Kamp her sene olduğu gibi bu ıcne de 
yirmi gün devam edecek ve talabe ıınıfını 
ancak kampta muvaffak elduğu takdirde 
geçebilecektir. 

Üniversite ve yüksek mekteplerde bu 
basuıtaki hazırlıklara şimdiden baılanmıı
tır. 

----o---
ihtikar la Mücadele 
lıtanbul, - Fiat mürakabe komiıyoaa 

dan yeniden bazı kimseleri ihtiklr ıuçile 
adliyeye vermiıtir. Bunların arasında çiviyi 
170 karaıı satan iki nalbur, anilin bayayı 
fahiı fiatle satan bir tacir. p stahk undan 
aaadviç ekme~i yaparak y&ksck fiatle ıa· 
tan bir pastahane 11hibi, birayı fazla fiat
le satan üç kişi v rdır. 

--o,--
Helıenki, (a.a) - D.N.8, 

Düşman t yyareleri Fin top· 
rakları üzerinde uç rag Ser• 
bu ıehrine bomb atmıştır. 
Bombalardan 1414 yılında 
bir Alman mühendisi t ra
fından yapılao tarihi bir 
kilıa mUhim zararlar göt
mUıtDr. \ 

ln2iltere fırsat 
kollamakta 
Kahire ( .a ) - Raıya 

meydan muhcrebeleri hak
kında alınan haberi re g6re 
Orta rkt yapıl c k muh • 
ıeb leria Ruıy mub1r be· 
Jeriyle sıkı alik ıı ardır. 
Bu mlioaaebeıle lngilizlerin 
fırsattan iıtifad ederek i
mali Avrup da, yahut ort 
ıar ta yeni bir cepb aç
maıı muhtemel g6rüamekte
dir. 

--o----
Fiat mürakabe komisyonu mekteplerin 

açılmaıının yaklaımaıı münasebetile yazı 
ıilmeje mabıaı llistikleri toplıy D ve yOk
aek fiatle ııtan bazı imseler hakkında 
tahkikata &.,ı mııhr. e·r A ma su-

Toptan köm6r ticareti yapın lbrahim, b u••h•m 
hmail, Hüıeyin dında üç kiıi zencirleme 8 YIDID 
aaretile ibtikir yaparak mang 1 komüı6nün ı•fşaatı 
fh tını sekiz kuruş kad r çık rdıkları ci· 
betle cilrmümeıhud halinde yakalanmıılar Londr , ( .a.) - Bir Al-
•e diln adliyeye verilmişlerdir, Bunlar, mu- man subayı Amerikan gaıe-
hakeme edilmek ilıere a liye ikinci ceza telerioe beyan tanı Ameri-
mabkem11ine tevdi oluamuıl rdır. k n gazetele i heyecanı 

--o-- neşretmekt dirlcr. B y qat 
- odur: 

Kahve bugOnden itibaren serbes Almany 

Istanbul - Kahve 1allşları bugünden 
itibaren ıehrimizde ıerbes olarak yapıla· 
caktır. 

Kahve, kuru kahvecilerde 125 gramlık 
paketler halinde aatılacaktır. Sıtıılırı poliı 
kontrol edecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Rica Ediliyor 

Karııyak d , bilhass Alaybeyi mevkiin· 
deki çeşmeni suyu vakıtsız kesildiğin.den, 
o civar balkının en lüznmla bir anda ıuıuı 
kaldıklarından dol yı . ııılandıkl rını gören 
bir okuyucumuz al kadarların dik tini celp 
etmek üzere gazatemize mür c11at ediyor
yorlar. 

ya atılmıa~r. Rusya h re ti 
geni§ bir mikyaıta Verdunu 
hatırlmtmaktadır. Almanlar 
Rus huvvetlerinio adedçe Üs· 

tünlüğll ve Rus ku velini is· 
tihfaf etmiılerdir. Deme 
oluyor ki Alm lar Rusların 
kuvvet hakkında hiç bir ma
lum ta sahip olmad n bu 
h reketc giriwmi lerdir. 

Bir lngil z dest
roy ri b tı 
Loodra (Radyo 8 15) -

Amirallık dairesinin resmi 
bir tebliğine göre Dip nter 

1 

dındaki deıtruyer b tmışbr. 
1 uca z yi t yoktur. 

----o.--
Londr (a. ) - Peşaver

de büyük bir hl .. m gazetesi 
ol D Fer hat gazetesi yazdığı 
bir m k lede Iran büküme· 
tinin lrano bulunan bütün 
Alman tebı ıını hudut ha
ricine çık rma ı liıım gel
diğini yaımaktadır. 

--ma,--
Dün Akşamki 

ru t bliği 
Londra (8.15 Radyo) -

Dün ak m Mo kovada neş· 
redil n reımi t bliğe göre 
Rus kuvvetleri Solıki, Holm, 
Belia·Çerkof, Smolenık is
tikametlerinde çok ıiddetli 
muharebelerin devam ettiği 
bildirilmektedir. Rus h va 
kuvvetleri kar kuvvetleriy-
1 teşriki mesai ed rek d6ş· 
mauın m kanize ve piyade 
ku vetleriae t a ruz ederek 
ğır kayıplar verdirtmiştir. 

oskovaya 
uvvetli hava 

--o---
lngiltere 

1 ıatkas patronır~ 
nar eden uorouı~~- ~· 

Serlı• J' Bcrlio, (a. ) - a'1'~ 
yasi mahfillerinde A• d•'clif 
Pı ıio Loadray• ~6;1, ~f 
bir telgraf ebemm•1 
dedilm ktedir. ·ıtet''i~ 

1 Bu telgrafta, ıaı; lll'"t'~ 
Loadr (Radyo S. 8 15) - Kafk syadaki petr0 • b'~ 

. akı 
Dünkü Rus teblifıind bildi· k 

110 
bir müdabıale•• 

1
,,;ti1 

rildiğin g6re, Moskova kuv- k dır ,,-
vetli bir bava a ı ı a maruz mevzuu olma ~ye ·f, i~,f 
kalmııhr. Akın y pan Alm 11 ordusunun Tür 1 ıeriO ( 

k d f dost olan memleket · 16 aça 1 rı i ateıi ve avcı ıs ecei1 
kuvv tler tar fından önlen· raklarında yllruY 
mişler, z bir miktarda Al- lenmektedirler. 
m n tayy resi şehre gelebil- -o___.- te' 
mişlerdir. ıe.: .. f 

Atılan yü sek infil kb ve (n 211iz gS •'~ 
yangın bomb ıarı apartman- • •• eGo _J 
Jard yangını r çıkarmııtır. sıne 2or tle'" 
Bir çok ölü v y r lı vardır. • f ı• ..,e 
Askeri hedeflere hiç bir za "l SID 88 1, (;&b'~ 
r r i edilmemi-.:tir. Henüz L d ( a) ..- .tir. 

1 ı - on ra a. f , .. ı.tl tam m o mıyau ma umata t ı;şh ,,, , 
göre baı dü man tayyaresi Ank r da e oıt•ff ,, 
düşllrülınüşlür. gösterdiği v~ et •'' :~ 

Moskova ilz ri de gündüz büyük bir fıahY fıo'~~ 
görülen do m n istikşaf tay• rek Ingiltere ~e 1, ' / 
yuele inden be i düşürül- Türkiye ve lt•

0 

19,~~· ~ 
mü tür. açma& çahştıi' i•~' 

lngilt e 
ralıçesi 

Hi abesi 

• ID 

• ete• 
Deylimeyl gıı 

1 Octilf· 
yazı görü m • ~ ,., 

___ o ,,~O 

Pasıfikte 6~~ 
Londra (Radyo S. 8.15) - net ı•bt~ J e ~•~ıt~ 

1 giltere karaliçesl A izabet P _,, ,_,.,.__,f' 
radyo ile Amerik n kadınl rı ( a) ı..ef ı 

Sidney •· Jt -
Biz de .ıılkıo tercümanı olman itib riyle 

bu meseleyi K rşıy kanın f al belediye 
mlldlirnün nazarı iti ID rzediyoruz, Z;ra 
hu dilek halkın dileiidir. 

na beyan eder k lagiliz kadın 1ıır1 '' 

.. .. U" lığının bu harekete gösterdiği ya harbiye 
11 aıss'' ,. ISVEÇ GONULL LEHi J rarhaı övdükten ıonrl bulun rak eıc ~ti 'r 

• i : o•,di Jf" Stokholm ( .a ) - Y ni Amerika k dınlarnıın yar· r .. ,. 

bir gonüll ineç k filesi dıml rındın fe•kal demem· - Japoııf• fftit· 
ko eti iblil etO' 1 

finlAndiy ya h r ket tmio· aun oldujunu bildirmi ve b"ıbl biz deiUi•· ~ 
tir. teı k lir etmfıtir. 

~--~----~------------!..-----==-==_.:_-----------------------------------------------~~-=- ~,.ı (Saadet) "1•9
• nrn::!~m _, __ .... _k_z•_Potfö~ :~'.1°"1 .Milli • 

pıyan o bilet1er·nizi 

HALKIN SESi HA KIN SESiDiR 


