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Dakika . CI 1111111 bir iş s 
caBozulan rad· o n 
yoları ta • ~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!.!!!~!!' 

· mır Irlanda başve- Almanlar Rus· 

100 Alman 
taşıtı imha 

edildi ----meselesi" 
... 

Radyo ınemlekeum·ızde kili. taarruza yada takviye Bern <•·•>-Gelen haber· 
!ere göre Norveçte ıayet 

ıallaraa::··~:.t~D e:ok rb•jyb6ekt uirarsak silah• edilemiyor• m6hlm bir halt.lama hare· 
ti ı u keti olmuıtur. Norveç va· 

alr~~~r'•vdin biri ııraaına la mukabele larmıc! tanperverleri tarafından yüı lairl '· a Dız büyük ş&· Y kadar Alm•n taııtl berh•va 
ter:':: ;taraalar değil en d "'• d•vor Loadra (•.a)- Ruı bükü- edilmiş, Yiiıterce tayfa 81· 
fllllfata 1 er~e biJe ,halk ak· e ecegız J meti tarafından Df~redifen müş, sekiz limanda Çetitli 
ie , koy kahvelerinde Doblin [ •·•] - Bışvekll harp bülteni ıu malumata tesiıler buıra uirahlmııtır. 
to 1 eyıb11t köy odalarında Devalera beyan alt• buluna- muhtevidir. Bu hareketler cumartesi g6• 
Ha':. ••ırak memleket dahi· • rak gizli yapbi• bir seyahat 289uncu piyade fırkasıada aü ııfak •ökerkea her yer• 
....: '' dtiayıda olup bt· esnasında bir anlaşma imza· buluaıa veılkalara göre de ayai ıanıaada yapılmış· 
a. ı:: radyodan öirenir. ladığı veya memleket bari· mevcudu azalan bu fırkaalD lir. 
Dl IN.rıa:radyo balkın yal0 ciae çıktığı bakkıDdaki ha· takviyeıi icabetmiı fakat Gılo, Trondbaym, Bergea 
~~•Ud ihtiy cıaı tatmin berleri k•tiyetle tekzip et· gönderilen takviyeler yara. ve diieı Dıtihlm llmaalarda 
-....ı. L ı ı ı d bu baltalaıaıa bareketlerlaia •ı-..1 •• aııyor ayni ıa· mlıtirı ı ar an m&rekkep olduı"' a -------11a·• .ı cereyanı ııraııada gemilerde ...__ .. yaıt terbiyeslnede Mumaileyh taarruza uğrar· göıillmüıtür. 
~et .•ihyor. Fakat rad· ıak kendimizi mlldafaa ecle· tiddetli lnfillklar ,. ya•· 
,.... ---- flDlar Çlkl!ltf YI buDlardaa 
taralı. ..... ,. bozuluyor ve ccj'lz, demfıtir. Amerı·kan bah· bazıları Y•1amııtır. Şoıe •• 

T llati1aç dııyalayor· --0
-- demlryollırıada &aemll tab· 

Avustralya iki 
askeri bölsreve 

aynldı -Melbarn, · (a.a)- HarWr• 
nazırı A•uıtralyaaıa iki ltl
y&k aıkeri b6lı•Y• •1nl•ı· 
iı•• bUdirmlıtir. lDota maa• 
takaınıa geaeral lw• Mal• 
bay, bıb AwaıtralJ•J• ela 
Libya••• çaiıralaa geaerl 
Şland kamuda ••teıktir. 

o 

Çinlilerin yeni 
zaferi 8000tele 
far, 1000 esir 

Çualdaı. (La)-Çla ıelml 
tellliil: Şimal Hom- •cep• 
bealacle .. ellfaiama'pn te• 

- -·~ ıc•p •tt•r•a ara••· 2 Alman alavı riyesı· boc ribat 1•P•ını.,tır. öörenildi· ..a -la•J•ti ve tamiri kaça 'l&' ğlae ı&re ba hareketler Nor• 

WJı ~•etıtı blliamedlii için muhasarada gezmiyor veçte Alm•nlın ve No"eçll 

kllmekte olaa ·- nwetlerl 
aiha1et çupıımaJI : kaW 
etmek zoruacla bırUılmıfbr 
Heaimete attablaa Jıpoalar 
şimale dofnı h&ylk hlr ka• 
ntıklık içlad•Jmçıprlar.H .. 
maaco dola7lan•• ç..,U.. 
dltm•D ka•ttleriM f ...... 
darbeler ıa•lrea knetlld
mla taarraıla11u ...,._ el· 

llMI ., aolcalda,bir kaç ta· baialeıi ortaclaa kaldarm•i• 

1_,,1_~D•a ve teknik ehli· Loodra 12.30 - Sovyet Londra [a.a] - Dil• Va- ant lçmlt tlz\i bir cemiyetin 
Q la.lir.iz radyo tamir resmi tebliği: Bu sabah Mo· şlnrloada toplıaaa Ameri· eHrldlr. 

l•leri1adea birine k.,,. '·evaaın bir çok bö1oelerin· k b 1 d0 1 1 i k 1 d !ilah .. • ~D e e ıye re 1 er onıre· Rus ara yar ım 
..... ~hardur lıte fecaat de çetin harekat olmuştur. 11nde bar biye aızarı albay 

Jt.d tlayor. . Pek çok köy ve kuaba- Kuokı ~ıc6mle demiıtiı ki: yarim mİlyOD 
a~OIQ boıalan klmıe lar geri ahnmııhr. Moıko· Amerıkaa babriye1i boı 
..U.ı .1• İltedijl tamir llc· vaaın cenup bölgesi tamıt· reımiyor. Nerede ne uman ba\'tanİye 
~ ••kadar fahiı olar1a miyle uıılımıtıı.ı oluna oı.a. .ı~.. l.lr &•• •• d • 
10 llıa~•raıeie mecllardur. iki Alman ı1aya v bir dilıma darbeyi indirecektir. gOD enlecek 
rllıa b •• 40 liraya kadar tank birliği muhasar&da kal· Loadrı. (a.a) _ Geaeral 
.. ~'·'•Irat arııaıı aıd1r mııtır. Rio de Janeir, o KeaedJ aaadam Çörçil tara· 

-.. l•4if&ıyon idaresi Kızıl Yıldıııa verdiği ma· fıadıa kurulan Raılıra yar· 

mi1lerdir. Çla turram .... 
mama ıeldl Wa iaa1'er b,. 

lietmeııae mat Ulüautt11"
eıir almmaıtar. Japoa nbar· 
lara ıiYil Çhall elbllell P,. 
miılerdi. -llDI. h: tamir me1eleainde ıumata göre son üç f(iade ıkonferansı dım komiteaiade 1lmdi1• 

.... : a6ıtermelidir. Bo· ıatirdat olunan l!.öy ve kHa· ~.dar 1.264 000 laglliı liruı 1 Erlen·mız· e 

..... '•dyo makiaalarıaı • d d" 150 k d d Rio de Janeiro, (a.a) - -, t 
8 

bl .. 1 ı~'1•a bir llcret mukabi- baların • e 1 
• ar ır. Burada toplanacak olan toplamıı ır. u me ega •· 

18 • 1111111••e ederek an· --•- Amerikan Cümhurlyetleri:Ha· ıiliı Kııılhıç, Sea Jaa ce· Hetliyeler 
:7~l":·'' ınıarafıaı tayin Ruzveltin kiti- riclye naıırları koaferaa- i.~::·s~lı.Wô11::uİı ,~::.~ Koay•, (a.a) -K•"' .... 
.. ~ • it atelre açmahdar. •• sıuda Amerikan Birleşik dahı'I deöiJdı'r. el 

aro •d b• Q J • erlırlmiıı kııhk laetllr• •• ,. • •reai 9'6yle·bir atel- 1 r ıy naze· devletlerini temall edecek Geaeral Ruılara aiade- 11.-L 
C•r" L l'- b11 n.k bt liı. • ra'-' ,ıLı parti l 616 Ura ....-..-lalaaa •• 11

• uyu r olıa miıter Sumaer Velı rilmek üzere yar1m mllyoa • ,. 
•telr:r.Prnıı olur. Radyo tecilere neler maiyetile birlikte tayyare ile battıalyo toplaad.afıaı bil· aya 9 erllml11tir. Ba11t ..... 
... la D maıtafı ılınacak f buraya fOlmittir. dirmittir. edİJOf, 
.... ::-.· ~cretiade• temin söyledi1!. .;.;~.;.;~;.;~----~~-----~---·-------.-.--ç .. ı •• 'il cıhetle d'vlet büt-

Jlk olmayacaktır. Vaşington (a.a) 1- Cüm-
burreiıi Ruzveltin huıuıt ki· .. akıam" 

B. M. -0

Meclisi 

4 !oJJlantısı 
let M -'• (a.a)-Biiyük Mil· 
aıteıı •cliıi buı&11 Refet Ca· 

11111 
11 reiıliğiade toplan· 

ıut.:: Türkiye-Fransa· in· 
1r.,111ılda •raaıada üç taraf h 
llae Yardım muahede 
••• :•rbat huıuıi anlat· 
IOll ki t.tbikl 11m111.nda 8 
Parıat:uaa 1940 tarihinde 
aala imza edilen kredi 
.. ,.~~·••• taıclildne, 2552 
l20i •kimler kanununun 
..... •el madd11iai tadile 
..... -.dcleleria ı&mtilk re~ 
~icra ••ldDerl beJ&ti 
~· yapılan tadillerin 

• ~ e.h~lt oldukları liyi· 
~;t "-· ·~ aaıaakereleri 

telle çar 
ıcıkbr 1' 111b• ı&aa • 

tibi Ôrly g•ıeleciler toplan· 
'" tasında gazetecilerin sualle~ 
riue ıu cevapları . vermiıtir : 

Sual - Hür Fransız ami· 
rah işgal ettiği Sea Piyer 
ve Mikelon adılaraadaa ay· 
rılacağıaı ıöylemiıtir.Ne der· 
siniz?. 

Cevap ,.:._ Bu buıulta mü-
z&kereler devem etmekte· 
dir. Fakat mtızakereler bı· 
kiki doıtlar arasında cere· 
yan etmesi ayrıcı kayde de· 
ier .. 

Sual - Irlaada hakkında 
bazı haberler ıelmiıttr, Ne 
deniaiz? 

Ce•ap - Bu haberleri 
ben de gazetelerde okudum 
buadaa baıka bir ı•.Y bllmi· 
yo1um. 

Sual - Alman kumanda· 
ııada yeai bir h mizlcmeden 
bıhıediliyor. 

Cevap - Benim bilcllk· 
lerlm ılıdea fa~! dejlldlr, 

-

iPEK ÇORAP MODASINDAN KURTULMAK iÇiN? 

- Aile reiılerlni derin düıüncelere dDıüreD kıdnı1arnı ipek çorap meaelubd •••1 
halletmeli? 

- Bir kerre kadınlar ipek çorapları ıııamak içia ıeymıdlkleriıe ıöre kıtaHa ,.. 
·· ıibl çorapıız ıeımık modaıı111 çıkarmıb •e ha motla11 kabul ettirmek içi••• 11plak lua• 
bacaklara hakkında ıiirler, d .. taalar. y.-rak ba llalla oalan feykalld• sk•lleftlr••1atai 
mltemaclly•• tekrar edip darmıh.. .. • 



l*lllli tDllJ 

• f]auonyanın 1 iki konsey lii· 
J Büyük 1 zım Diyorlar 

erı--_,,,Şehir Habe - .. ,.,.,,, 
ı E U • : Loa•ra, (ı.a) - Sanday 
ı me eri ı Taymiı ıaset•ıi lıarLl• lda- Ekmek kartları hazırlanıyor 

ft•zaa:'fiaiu Z~i Oi:.'i) reılae •e mlttefiklerla l•t• 
_ 4 sa s lılorlae dılr bir yaı111ada 

- 25- •tyor ki: 
NÜFUS CUZDA 1 O 

.. J~ponyanın 
;· ~ · .Nüfusu nasıl 

LA TEDA IK St·atejl meseJelMi ve iııe 
nıaddelerialn dağıhlmHı gibi 
ı,rerden dıha mühim mes- Ekmek kartları aile reislerin 
;!;!~;!: .ur~::·~::~e~irk::~: mukabilinde nOI us cOzdanlarile 
muını 16zumlu gösteren bir ıııaıtırılıp verı·ıace" •. · Arttı? ... 

.. 

IYAN 
E 

imza 
kar-

-o- çok sebepler vardır. Ruıy•, j, y y 11 1 
.... laiilt•re paıifikteki kud- Japonya ile harp halinde ol- Ank r d olduğu gibi iz ~ c k kanlara k rUarı göo-

retiai arttırmak makıadiyle madığı gibi Çin ve Hollanda mirde de ekmek kartlarının derilm işlir. 
- Japonyayı meydana çıkar· Hindi.tanı da Almanya [ile hazulatılmasına bıştanmııtır. 8 nkalsrda resmi deire-
••iı, iptidai bir halde bu· doğrudan doiruyı hup .. ede· Dün kart uıulü tatbik edile- lerden koordinasyon heyeti 
luaaa· fakat pek büyük iıti· cek bir durumda balunmı- -~"""""""""""""-""'..........._""""'""""' kararı mucibince ayulacak 
~~· ıöıülea bu enerjik yorlar, En iyi ştkil iki ayn Esrar satmak olaa . memurlar bugün .. Tica-

. ··milletin gözünü açmağı ka· konıey kurmaktır. ret odası Hlonun.da ve 
rulaıtırarak, jıpoa gençle- Sanlardan biri Almanyayı., Çorakkapı Kadı avlusun· belediye evlenme dairesinde 
rllli Loadra mektepleriae, karıı h1rp eden devletler· da oturan Hüseyin °ilu Hll- çılıım•i• baıhyıcaktır. Bua-

. ı,ıUtere f abrikalarui•, Bıi- deD, dlferf de Jıponya ile seyin adındaki ıah1ın Cif ar lar hazırlanan ekmek kaıt-
taa11 eDdtıatriıiae aldı ve harp edeıa hllkumetlerdea ıatbi'ı haber ahnmıı ve alı- luını •ıeçenlerde iışe mü· 

,. ·okalt-.; öjretti.. müteıekkiJ olmalıdır. nan tertibat ilıeriae 70 HD• dürlüjüııün evlerde yaptığı 
. V•tmiı bıı ııaı evvel Malezyada strateji yınlıı· tigram earır satarken yaka· yoklamada teıpit eylediği 
a.7kucla baluaaa bu ıa.ı ır- !akları oldufu •çıktır. Tam lanmış ve bu eararı kahveci aüfuH göre her aile reiıi 

·1 ·An bll11ik devletler ııraııaa ve kat'i z.fer bfıim ol· lımıilden aldığını ıöylemeai adına doldaracaklardır. 
. ko1•u. D•ha dojnuu kendi malıdır. ilzeriae ltmailin kah•e1lnde Bu kartls.r doldurulunca 
· rakibi kncli eliyle büyilttO, anma yapılmıı ise de bulu· ıehrhı muhtelif belediye 
ı 6111ttl, me7daaı çıkardı. aamamıı ve yanında çahıan mıntakalarındaki evlerde 

S k G•• • J Velinin üzerinde 60 1111tig aile reiıferiae imza muka-,., ar uneıı aponvanın ram esrar buluaaralr. alınmıı bilinde verilecek ve beyaa-

ülk • Tabii durumu.. v• bunı.,. VH•t.ı.k Y•P•D a•meıerde yaııh liÜfu• ıı •. . esı.. H81eyinia kuııı Sabriye de yatları nüfuı cüıdanile de 
• ..Şark sıBneı ilkesi,, baı· Japo•y• dört bin kadar yakaJenarek bakla11nda ta· tevıif ediJeccktir. N üfuı 

ı .x.. it d F cll ada iiıtladedlr. 811 adala· ı hk k k ı b .. • '•" a •• a preaıu er • tu an ta i ıt evra i e ir· cüıdanı b•luamıyanlann va· 
. aaaclı" laılliıce olarak yaı· 118 alta yedi yllı&nde inıaa· likte adliyeye teıllm edil· ziyetleri meıküktur. Bunlara 

.. dtiJ ve bu yııılaramııa bir lar Y•ıar, ötekiler boıtar. miılerdir. karııe vermek meselesi tet-
• kııanaa rehber olan bUyllk fakat iflenir. --•-- kik edilmektedir. Bu itibar· 
·' ••re rlre Jıponya baıb•a B1aalaraa en bOyllill Nlp· ff 1 k la nllfus cüzdını baluama· 
~ - iaa., 2arlbelerle doludur. Ru pon adaııdır. lrSIZ 1 yanla11n hemen tedarik ey· 
... ller iç b&yük elittir. Biri•· Japon1a adalan dünyıaın Hılkıpınar ı•yak fabrika· Jemeleri bir zarurettir. 
""~ cf · C:Hdl· h~rplerdea evvelki en çok parçalaamıı ve yıp- 11ada çahtıa Emia oflu Şev· Daha &vvelde ı: kayde7le-

• .,. .. po. 9 fL• • ·ıdl ti raamıı olan yerlerha•en bi- k"k· f b ik <> ı .,. ya, aıncı cı ·ye ı· ı ıa a r aya ait ·;:, ki o dig" imiz gibi bu i• i"iD be· 
kt 1 J ridir. b Jd "t! 

7 

me e o aa aponya, Uçla· oya çı ığıadaa yakalan· tediyede bir teni dairesi 
el cildi J ı b ı .. ı Daha iyi birleımcmiı olan mııtır. •poa arın ar \Ole kurulacak ve 8 belediye 
temıı d6 t i ı J bu toprak ıık sık 1111ılır. 1.: K t il d ı ve~a ı r ye ıpon• ':'i ereı ec er çaışıııa a mıotakaııııa ayrılan ıehti-
,. bıılı altındadır. Dıilarıaıll ziyadeıi sönmüt Kollektif fİrluti 11hipleria· miıia ber mıutakısıada bir 

Çl.D)ı•)erı•n Ve bıtti bugün de çılıtın vol- d ,. Kimil oğlu Hamdiain tevıi büroıu kurulacaktır. 
kınlar hıliadedirlor. Bu vol· mainuını kiremitlik kıımın· Fraa cola alan h11tılann 

Japonlar kanların ziyadesi HoRdo da bulunan pençereden 1ıtiren vaziyetleri h•kkında lıenüı 
. ID adasıadadır.. bıraız tarafıaden 36 lira para Ticaret vokiletindea tebli· 

Ml•ııı•yet(en• Ea meıburu jıponlarcı ile bir masa 11ıtıaıa çıho· gatta buluoulmımııhr. Bun-
••• mukaddet olasa Fijiyımo ya· lara fı'rancola verilaı•ıı·ae ı 8 d dıgaı ıikiyet etmit ve faili· " 

dra a uzak ıark mue· nar daaıdn.. devam edllece0i z•a edil· 
1 1 i . • nin yakalanma11 ~için tahki· • 

· •• • n ıç yüzü Japonya ve Jıponyaaın bir kııını hal- mektedir. 
R 189• 90 katı bıılımııtır. 

•11•, o ve 1 1 muha· in bu d•i• t•parlar. Ea ---o--
·••beleri, medeniyet Japon· yiikıek daiı Formuzo •dala- ---o·--- ı •ı• t• t 
1aya aaııl ıirdi. J•ponyadı rıada Niji Tekoyamo d11ğı- Hayirseverlik ngı iZ ıcare 
ablik, J•poayada idet, Jı· dır. Bu dai111 yilk11ıkJiii B hitli hundra imalltba- •korpor&SyODU 
poalar aaııl aİker olurlar, 4140 metredir. 
Jıpoa lradının111 terbiyesi ve Kiyo Sujo aduuıda •i11 noai sahibi bay %Hasan Ba- .~ •ı• (d• 
haraldain 01111111, J•ponla- bitli her sene olduiu iİbi MUmeSSI ıge J 

pek btlyük bir yaııır dıj b d ._ t ·ı ı 
rıa dinleri, ve ııire ve ıai- 9ardır. u ıene e yo11ıu aı o ere lngiliz ticaret korporasyo· 
re ılbi ilrİp ıeyler okuya- t . y6ı çift ayakkabı meccaoea nunun ıırk mümenili Lord 
cak--aıı. Ht - 34 kilonıc 1 

c geıaışli- tevzt ettiğini memnuniyetle Kaılayl ref•katinde 1 ürkiye 
•• giade olen bu aiu~ dibaya. ı B H 

Aacak buu)ıarı Japonyanın aıa cıa b6yük krateridir. haber • ukımııtır. ıy IHDI müme11ili bu1uaduğu halde 
boıü11kn durumunu yazdık- bu yilkse hamiyetinden do- d6n gece htınhaidan şeb· 
taa ıoara aırııiyle naklet· - Son• car - layı tebrik ederiz. rimiıe gelmiştir. 

meyi tercih ediyoruz. ı Gary Grant - lrene Duane - Gaıl Patrick.. ı 
ı- Elh s· as nda ı ı Tarafındın yarahlmıf lstenbul ıinemHtDd• d~fatle iiıll· ı 
l"'"""""'"""'"-..."~"l!'ra ınem 1-.... >VV'-vvv~"""'.J : lüp pek çok bej'enilmiş ol«n lngiliıce söıtn : 

ı 9 2aci kanun Cuma 1ünü Matiaolerdea iti~aren i f 1-llk Göz Ağrısı SBVUİIİ Karım f 
IRobert Yun g ve Helen Gılbert: 1: ve lmperio ~'i•ııaiaa'nıD yeg~uc Hkibe~si Er.trellita ~ 
İ TaViYANAde biAŞIKLARiD... M 2• G;~;a Giiti;;t• v ınrkıh İ 
ı lıtiabalda sıöıiilmemiı l>ir ma•ıffakıyet kuıaan eşsiz bir: ı Bu emsalıiz •k• büyük proğram B U G O N ı 
ı 11er. imparator Franıua Jozef umanında eğlenceler, t : T • d Tel. ı 
1 •alaler, lüks ve aşk diyarı Vıyanayı t11vir ede emsalsiz ı t r_.i: y~are Sinema 10 8 36ıl6 : 
ı Mr filim.. ı ı M.tioeler: G . Gülleri: 2·5 8 1. G . Ağrııı: 3.30 ·6.30· 9.30 ı 
ı s .... ı.r: 1-3-S-7-9da cumarteıi, pııar llde baılar , , ı Cumartesi, pazar günleri 12.30da ilive 1eanıı.. i 

2i11c:l Ktcuı• l j 1 

DAKA' 
Franıız bıtı 'il'*'" 4 

en b tısında bn.. ~ 
ıilyadaki Perı. 
meaafesi 1700 mil J 
k r,ıb adı Atlantik . ~· 
muharebesi dolayiall•'= 
reçer. ..ı 

F11nıız batı Afrl• 
idare m~ı kezi birinci 
cede str&tejik önemli f 
ve h•v1. merke1i olan 
ra Hor Fı uınz a 
kamut nı geuetal (J 
evelki yııın 23 eylnld 
miş ve ora halkını 
kuvetlerine teklif 
Bnna cevıp olara1' 
bataryaları generalle 
ber giden Jagiliı bı~ 
milerine ateı aç~ 
Bundan baıka Cıb•'
bığaınadın ğeçmelerifl 
11ade etlilmiı buh111d' 
ıız bup gemileri •• 
vazörıeri de bu muk•f 
te iıtirak etmiılerdi. 

O zaman İngiliz 
ride karıı ateıi ~ 
neticede ikl F ra•ııı 
ıalt111 bıtmtıtı. 

Bunun üzerine itt 
srerl çekilme emrini 
ve ileride daha eu.11 
harekette bulunmak_.. 
riyle muhasamah ktll'J 

O zaman hıgiltere 
ıAdık kılmak illiyell 
11ılarla hiçbir ıhp ., 
olmadıiını illa etmiıdı 

Her hılde generaldi 
ulle o ıamın fraa11J ~ 
ka11nının hatııında l 
ıine taraft r olanlard t 
ti hakkında yanhı 
almış olıcakh . 

Harbia yeni lakW 
karııtıada Dakar ,su ,_ı.L 
bir gün havadiı balWJ 
da yer almatı beki ... 

Bıçak taıı 
Keçeciler Şükrll ~ 

la bulvarıadan r~A 
olao lsmıil oğlu H~ 
'flJiyetinden o6ph• 
ve Bnriain arınmıı~ 
bıçak bulanarak alı!:.' 
bakklnda zabıt P' 

yapıJmııtır. 

---·-
Zina 

Çorakkapı 1057cl ,J 
oturan lsmail oğlu 1't /: 
Ali karııı Ayşenin 

bulundukları Aytenlo 
Ali tarafından ıiklY,tJ 
miı ve suçlular yak•"'· 
tahkikata baılanmıştıt 

--.. --
Zorla aldl 

Yuf ufdede cGddtı_"1 
r1n Osman oğlu ~ 
araJa rakı içtfi'i NI 
Hurtidi gezmek içiltl 
düf il Cici par 1' la k 
bl ç kerÜ 1 iı* 

snu zarla aldıiJ•ı , 
etmesi üzerine ıgçl-"' 
laumıı ve aldı v • :rtaral! 
dıt enilmitt' 



3 

-- --B~rlin (a.a) _ N z 
rih Ç oye u-
R·~~ •ytuob gızete ;, onı 

ı entropun M c v-ist :ı e· 
yaU eın ında biJb M 
C f l!C • 

•hr ıtan tarafıcd n i hs di 
la ada Y P'I k · l5 ü _ • aca t ılıh t ile 

D aıuıde i ilkb b rd Rus· 
•yaya g&nderil ce kuv et 

'/lbıtaefelerf konuşuldnğuüu 
ııyor. 

Ta&aı· Al ın olunduğun ıöre 
~·· hariciye n zırı pek 

Jıauıda R 
. celıtit. omaayay.a gide· 

t d
BorUn (ı.a) - Bud;apeı

• •• d" 011en Almın hariciye 
•aaırı Fo LR'bb U. D • ı ~ntrop Ber-

M • r•lcnı, ve istasyonda 
•cır ""• ı~ b -had ..... ı ı ııgoıuı tara .. 

111 lrırşılaomııtır. 

Patıd.;-n-edir, 
nasıl yetiş

tirilir? 
b ~0Prals: auıbsulleri içinde 11 •11~11 tta12 ıonrA eknıe;in 
)'eıını tutac.k biricik ürün 
r1•teıur. P.tate.s IJO to
t:aıdur ne de köktür. Pa· 
-d •ıiıı tohumu verkökü '1cı-

ır y • ._ d enınez yıpaa lırıda 
11:ı ır • hatt• birazda zehir· 
•l '· Fakat yumru adını la•• P•t•tes insanlar ve 
aa?.'•alar ~için n mükem
laoı :ok bealeyicı, niout .. ı 
.. _1 lr r•dad1r. Yumru pa
-. 11 f·d -
1 

1 •Dıaın toprak lçiEıde 
1 ,.,ek b 
altı d uıule gelen (toprak 
a•- · lcıla)dır. Bir patates 

.. .... o .. d ' 
tlad .oı en geçiriniz Dze-
Lı e f&l denilen kabar• 

Cl&aar .. 
lata Roıecekıiniz. Ei;ar 

.. Pat•te · k 
beuı b· ıı ınca ve rutu· 
1 

11 Yerde tutacak olur· 
"lrüı (ıaı) lerin yavaı ya· 
:~ {o~l•1tiği11i, büyüdüğünü 
1 15 sına ıçinde filiz· 
•11erek 
ladıi Y•prak ıçmağa bıı-
1• 1 

ını 2'Örür2ü12üz. Bu fi. 
ız er p l 
filiıl '. •lesin dalıdır. Her 
•lrd il dıbit.den birde kök 
teıi &rın.ek iaterıeuiz pata· 
rn111ıı•YQ1 Yerde nemli pa· 
la.111 •. ıarıaız. O z man 

fıliı he• .. ,_ "k . 
P ~ 11;0 venr. 

Al•tes· b 
Idık .. .. ın u uretle c n-
L.. go.sterişinde bulunmaaı 
111111auıı bir 
Ç•ıı yumru d ha çık· 

Çelik g'b' ,_ .. , 1 
Y•Ptakf t ı ı;o ı en ve 
llley~ •ııırtık Yebi bir fid n 
dalı •ııı getir ıı bir ğ ç 
tey Paıçasından b ~kı bir 
Yuaır •• 01!1Dcdığını gö terlr. 

• •fil) Ü • ••I> '- zer cc örten 
Uas: ınaııta ı b '-

YuEnrulır . r a ı "'il ar. 
altı11d fıd nınnı topr k 

• en reç - - ._ · ler tıeriod . uıucetı kök-
cefıı: • e h111l olur. çi· 

p Çaıız1er· 
•l•tea t b • 

&ç"' ıeıae 0 uoıu ekildikten 
oa.ıalc k11~0111• tohumluk 
''lalkte • 11

•labi1ecek bü· 
Yuınru . 

Verır. Tıpkı , 

: 
vcı ara sa .... 
ı a r 

domuz 
--- --

Balıkesir - Serç ören kö· 
yünden ita avcı lröye dö
nerken sekiz domuıla kar· 
şı!eşmışlardır. C pbzneleıi 
bitmiş otan vcılcr k ndile· 

ı i bıltalula miidaf et· 
miş, h nh müc dela sonund~ 
altı domuz ölmüş i isi de 
kaçmıştır.: 

Ayci köyün Bvcıları üç 
eyı ile karşıfa~mış ateı ede
rek ikisini öldürmütlerdir. 
Biri yar J1.1nmı§ ve sığ ola
rak tutulmuştur. F&kat bir 
mllddet sonra ölmDştür. 

AFRiKA MU
HAREBELERi 

--o---
Berli11, (a.a)- Alman teb

liği: 
Şimal Afrikada düşmanıq 

SoUum me•ıilerine karıı 
bukı11 devam ediyor. 

Agedabyada etkı bir dev
riye faaliyeti olmuştur. 

Alman ıava~ ve pike tay· 
yarelerindea mürekkep teş
killer Agedabya bö1gcıiade 
düıman kıta tupluluklarnıı 
ve Marmarikte lnsıiliz tay· 
yare meydanlarnıa tesirli bir 
ıekilde hilcum etmiıtir. 

* ft • 
Romı, (a.a)- Tebliğ: Sol

lum ve Halfayad ki me•zi· 
lerimize karşı hava ve kara 
hücumları şiddetle devem 
ediyor. 

Batı Sireaıikte düşmauın 
kcıif hareketlerinde kull 12· 

dığı zırhh birlikler püıkür· 
tüfmüıtür. 

Tayyaıelerimiz düşm mın 
gerilerindeki motlrlü tıoıt 
kollarını ve çadırlaruı ma
kineli t6feak ateıine tut· 
muıtur. 

Düşmanın Sf rte üzerine 
yaphi't bir akında dört kişi 
ölmüı, beş kiıi yarılın
mıştJr, 

lobumdaa arpacık ıoğanı 
yetiştirildiği gibi p2tates 
tohumuadanda fındık kadar 
yumrulu yetiıir • ve buoluı 
üst üste iki · ıene dıkerek 
büyütmek:lizım g~Jir. BuDııa 
uzun ve masraflı olm.uı p.a· 
tat ı yetiıtirilmeıiai yalnız 
(yumru) kull1111ı!maaına iah!· 
sar cttirmiılir. TohumiyalDız: 
yeti 'çcıitler yetiştirmek 
için tecrübe sıhılarında kul
laaılır. 

Pat teı yumrulan üzerin
de kaç g~z varsa her göz
den birer fidan ' yetlıtirmek 
mnmk6ndür. Geçen umumi 
harpte Almanya ve Fran· 
sada ba usulle bol pıtıtu 
yctiıtirilmiıtir. 

-Sonu var-

13 2hıcl K DUll-, \2 
• 

ı .. . ......................... .... 
EDE Ni 

,haz 
--~-..-

DAhiliy; v killiği lıfnı;.-
kamfak ~ur u için son ha· 
zarlıklarını bitirmek üzer dir. 
Kursuu n ilfrcdat progr mı 
hazırlRnmış ve kurs gelecek 
ol l üksek o ut mezu u 
n biye müdürleri ve maiy~t 
m murI rı tesbit dilmiştir. 

Müfredat programına göre 
kurste zir t, veteriner, or
mcucılık i~lcri, s o yi işleri, 
ticaret işleri, id re amirle· 
rioi ilgilendiren nıaliyc!i~leri, 
gümrük ve inbis rl r ioleri, 
milli müd faa, emniyet, jın .. 
d rm işleri, idari işler, köy 
i~leri, nüfu işleri, nafi iş
leri, müoak l"t işleri, s ğhk 
işleri, k~ltür işleri, prop • 
ganda işleri, diğer özel mes· 
eleler gösterilecektir. 6 aylık 
kurs devreıi içinde 277 
konferans verilecektir. Kura 
önümüzdeki h.fta içinde Da· 
hiliy vekllliil koofcranı 
aalDauada tedrisatı başlı· 
mış olı.cakbr. 

---o---
Ka ıtları te · • 

dilecek 6 

1 

memur 
vergileri 

-o-

1 H zir n 1934 t vibind n 
sonra halileeen mu~mcle 
vergilerinden kaifleştiğl mali 
yılı takip eden mali )ıldan 
ilibarera 10 yıl geçmiı olan• 
lar varH ve bq müddet 
içi de haciz hıtbikı ıuretile 
:zaman müruru da kedlmcmiş 
iıe bu gibi mu mel• vergi· 
lerhıin ierkini tarafın gidi
lecektir. 

Yeni bi tay
vare meydanı 

alındı 

Tokyo, ( .ı)-Ku la Lam
purun dört kilometre b tı 
cenubunda bir tayyare mey· 
daaınn:s Japon kollan tara
fınd~n işg li üzerine bu ş h· 
ria cenubunda dnıı 11bah 

yeni bir umami taarruz baı· 
lamııtır. 

ı alık 
Yazı a e 
Konak karşısnıd Molla 

' zade bauınıd üst katında 
Oç y•zab•ne to.,Pfan yahut 

ay ı yrı ir lıktır. 
Talipler K ç cilerdc Kü-

l çük Abdillkadir pışa ote· 
linde Fıtma Abdurrahmaoa 
müracaat. D.-4 

f T 
ı 
ı Z? ı 

ı 
MH:ı-4••~ ... ,_ ...... ~ ............ • •• +~u ...... .. 

-25- Ya~an: Gönül Emri! 

S ba 1 in uyandıkları zaman 
Hüsaıne 
sırtı 

da 

ni iliz çökmüş, ve 
re dayanmış, alnın· . 
im ş 2örüyorlar •• 

S"l'"h I 1. d bira" ö1ıe bir baba yiiit 1rı 1 a 1 e . il... derler, burulan bıyıkl•naın 
mıua ş hidin hikaueu. her bir~~d koca bir adımı 

bişıyabıhr. 
E mekh b hriyv sub yı, işte bu dediklerim ayni 

gectn~o .k r alıkl rnıa ~al•.a soydan Mehmelçiklerimiıdi 
gözl rını, maziye çevırmış bizim. 

gibi duhrdt· ki Göıünü daldan budaktan 
Ve ı ıza llllD yapra •- h f lik t ey 

rını karışbtır bir baMe uzun ıakınmıyan er e c • • 
boylu düşündükten sonra vallah diyi!n ve aıll yılma• 
dedi ki: yın bu kahraman erlerde• 

- Size, silibrnı elinden biriydi bu bıb11ttiiim HO· 
bırakmıyaıı oehidia haımet samettin .• 

. vo azamet, beyce a ve es- Sözü uııtmıyıbm .. 
r r dolu htkayeaini a tat • 
yım: 

... uOiişmaııın aabillcrimizdea 
:çekilip gitaıek üzere bulun
duğu günleri biriadeydi. 

Hü11rııettin ronba§ı adın· 
daki merd Türk eri, yine 
akşamı k•dar erkekçe dö 
ivüşmüş,ıiperiodc yorgurı ar
gıu iatirlii't-ediyordu· 

Muhatabım ıöıüo burasın
da şıı izahatı vermek IOzu· 
muo.u hisı tti ve : 

- Bilınem siz umumi 
harp aslterleriui gördü üz 
mü?. 

Dedi.. 
Hepsi iri yarı momlAket 

çoçuldıuıydı. 
. . . . . . 
Hıai lı lkı 

vtırdır : 
bir tabiri 

.., 
m 2a Yar la 

seb ıyet 
Kenıcr ye i mıh llede 

ol r o Hüıeyin oğlu Mecnun 
z rek otlu Sültym a, Salim 
oğlu ~'levlüt, Riza, Z rap 
oğlu Şevtd, isi m oğlu Be
kir ve l'rtevlut k rısı Sabri· 
ye adındaki kiıiler, sarhoş 
oldukları halde Mecnunun 
viue t •rruz m~ elesinde 
ualırmd çık n kavgada 
birbirlerini yareledıklan ve 
Mecnun t rafından ib fe 
kaıdiyle hav y bir el milib 
atıldığı t &bit edilmiş ve ıuç
lular yıskalanarak t hkikıta 
bışlaamıştır. 

Cilt ve .. Zübr i Haatalıkları 
l\füteh Hlll 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lldllci Bt>yler So. No. 79 

f 

N o diyordum., Ha eYet •• 
Bu dağ gibi Türk evlld.t, 
geco ııöbete kalkıyor.. ilk 

siperlerde olduğu balde ıi· 
ıü ileride elinde tlfeaıl ar• 
kada uyuyan kudetlerlai 
bekliyor .• 

Sıbıbleyfa uyıadıkları ıa· 
man Hüsamettinl diz ç&k· 
müş ve ıırhnı sipere daya•· 
mıı şekilde alnı11daa •anıl· 
muı görOyorlar. 

Ark•daıları bu çok kıy• 
metli oabışıluınıa alimin• 
candan gön&lden yaaı1or· 
lar •• 

ÔlliıOnü g8mmek iilere 
ıil&hıuı eliadea almak iatl· 
yorlar. 

Fakat l!afile •• 

- D••••• .... -
Kadın 
Çorapları 

Sıy11batte b91uuıan bir ar· 
kad şımız yazıyor. 

"Spor mıntoI11 iki t•k ba· 
y o gördüm: Biri lıta1abullu, 
öbllrü de ccnobiydi .. Kol kola 
girmiş, gidiyorlar. 

Ayaklarında yüaden örlll· 
müs an dolu çorapları oldu
ğu ~halde 2arafttleri1ae hiç 
zarar gelmemiı, biliklf, o 
dırıllıh ve kaçıntılı, ipek tık• 
hdi çorapların adileriae ln
yaıla üslüplu, çeıaili, cesu· 
rmn~ ve güzOI bl11in veriyor· 
lar. 

Acaba şu iki bayın an 
modı yapmak için btanbul
dı teşhir edilseler, yokta, 
Iatınbullular araııada mı IBkl 
aleybtarhğı keadiliiindea za• 
bur etle? •• 

G6rdiliDm bu maaura. 
euvue elbisesinden gayri bir 
elbiseyle ipek çorap ıiymek 
yasığınıa ilinını •kla getiri· 

· yordu." 
_"Alqam., 



1 AlllFI t ) 

Bir lsveç tele, Bravçiçin iki 
rafı Rusyada yaverle· dostla. 
Almanların rı tevkif 

boz.runa uira· olunmuş •• 
iıgv IDJ SÖyliyor Bera,{a.a)- taaDılır bir 

. kayn•ktın buraya gelen ha-
--o~---

Stokbol (a.a) - Briaa• 
ıktaa 60 kilometre uzakta 
bal•••• Biyadiaoaoaaa Raı
lar tar1fındaa iııalile cephe 
mllaim derecede geaiılemiş
tir. 

Stalia ordulara timdi Al· 
maalarıa kıı mldafaa bat· 
Jarıaı tehdide baılamıılar· 
dır. 

Hitler baılrumıadaahiı ele 
aldıi•adıaberi ilk defa ola• 
rak çok aiır aeticılcır doja· 
nbllecek aiır bir boıjaaua 
tqlrl ile karıılıımııtır. 

Bl1adiaoao Briaık ile Vi
•llD• uaıınd• bir yel kavu· 
piJclar. Bu ıuretle timaldea 
•• c .. aptaa Mojaiıld tehdit 
etmekte olaa küçlilr luıkacaD 
baılu11 artacaktır. 

----
Ruı ceuhesin

de olanlar 
lloıkova (a.a) - Dlakl 

tıbUj: 

Mlteacldit kesimlerde yeni 
ilerlemeler bildirilmektedir. 
Uadlaovo ıehrl iııal ıdll
•lttir. 
Moıkova (a.a) - DBa ak· 

,.mki Sotyıt t•bliii: 11 ıoa 
kiauad ceplaenia bazı kııım· 
leııada lrıtıl&rımız dBmaaıa 
makaeemet merkezini tahrip 
ederek ilerlemıi• devam 
ıtmitlerdir. 

--o--
Pariste yeni 

bir idam 
Viıi [a.ıJ - Duciea •dıa· 

da biriıi yediado cephaae 
baluadarmaldaa dolayı kar· 
f11Da clizilmiıtir. 

--ow -

Buda öyle 
Havrrn, (a.a) - Hanaa 

aabiye ve köyJeıiodcıa Meh· 
mıtciklerimiıe kııhk he· 
dlyeıi olarak 1500 lira ve 
217 parça eıya verilmiı ve 
Aakaraya ıöaderilmitlir. 

,_--o--........ 

berlere göre Alman ıenel 
kurmay baık•n• ıeaeral 
Kaytel h11taJanmıı ve emki 
bııkamandaa m•reıal Brav· 
çiçia doıta_olıa bwıı ıubay· 
lar ve bunluuı arHırada eski 
baıkamıad111ın iki yaveri 
tevkif edilmiştir. 

----o. -
Ambalaj mad· 
deleri hakkın· 
da Ankaradan 
gelen cevap 
Yerli malları ihracında 

kullıaılmak UJere muvakkat 
kabul ıuretile ılanüktea 
geçırllea ve ihracında mıh· 
ıubu yapılın ambalij mad· 
deleri bıkln11da taclrlerhı 
Ticaret vıkllethıe bu aene 
ıeç duyurulıo bir te1nenai
mevcuttur. 
Ticaret vektletiaclea gelen 

bir 1•ııde, feykallde vızıyet 
clolayısfyle bili ihraç edil· 
miıen ba ambıllj maddeler~ 
için toıqlt edflmlı olaa ihraç 
mldcletiaia daha bir ıene 
uzatalma11 laıkkıadıld dilek, 
mDracaıtlanD iki ıeaelik 
muayyea miidcletia dolmuıa· 
dan eoara y•pılmıı olması 
b111biyle kabul edUmeıiae 
imkia olmadığı blldirilmiı· 
tir. 

Bu itibarlı alikılı tacirler 
getirdikleri aa1balij madde· 
leriaia üçretlerioi ödemekle 
mükellef tutuJaıuılırdır. 

Ticaret vekaleti, b1111daa 
ıoara bu kabil milracaıtıırıa 
zamaaıadı ve feçea yal ol
cluiu gibi toplu bir laılde 
yapılmHı liJıuaJmau bıtrrlıt
maktadıı. 

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

HALllN SESi ::~ru~ 
Su derdi 

G•zetemizi IJJakineye ve· 
rirkea ıu telefoau •ldılr: 

.. Ben Eırdpışadı Y&zbaıı 
HıHa ağa sokağında 9 au· 
marada oluruyoıum. 

Soiuklardın ıu Hali pıt· 
lıdı, bir hafta enel tamiri 
için 375 kuruş verdim. El'aa 
De ıeJea Ve ae de fiden 
var! Su ise fuıuli bir •aret

te> akıyor evin içini ıa .. lrıp
ladı. Halimiz ae olacak?• 

Eskı• D8ZlrlarlD Son gOalerde ıu kumpaa
yaıındaa ıiklyetler çojaldı. 

muhakemesi 1 Ait olduğu nıakamın dikkat 

&erlin ( a.a) - D. N. B. 
•jaası Vlıldea LUdlrl1or: 

Riyoa dlıv111nı 19 şu· 
llatta baılaaacaktır. 

• • 

aazarına arzttmek gazeteci-
leri• vazifesidir. 

Milli oıyanıro biletlerinizi 

·l•lltiN 1111 

RADYO-T 
B. ,,Bitler'' ın . Mısır.Fransa 

öldürülmesi münasebetleri 
düşünülmüş kesildi 

:---•-
Nevyork (a a) - Nevyork 

Poıtua bUdirdiilne ı&re Al· 
maa genel kurmayı Hitl4'r 
için doğu cepbesııın bir ye
rinde bir kabramıa öl!imli 
hızırfamiıhr. 

Ba lıte r&dillen hedef 
Almanyayı içinde bulunduia 
pek nazik durnmdıa kurt r· 

--.--
Viıl {a.a) - Ofi ıjıaıı 

blldirl1or: 
Fran1a ve Mısır b&kllmet• 

lerl araıı•dakl diplomatik 
mliaHebetleria keıildlği 6 
ıon kinuada Kahiredeki 
Fransa elçisine bildirilmiş· 
tir. ---

m•k içıu yeuı bir auıb t••r· Ekmek kartla
ruıuua yol hazırlamaktır.' 

Alman ıeael kurmayı Hit· rl e cezalar 
lerla ölüm& ile Naailiğln ken• V 
diliiiadea ortMlaa kalkaca· lstanbııl - Şeırimh:de ek· 
juıa bizi inandırmak iıtlyor. mek kartları tcbzfiae dün 
Diier yandan komlalıtliiin baılınmıı ve tetzl iti inti-
yalınıı Almanya içia deill, zamla ikmal olanmuıtur. 
bül6n A•rupa ve bliUbı ka· .*"'* 
pitalist d&aya için tehlike Ankara - Ekmek kırtla11 
olduju kanaatini yaymak !•· tevıiab 1apılmııtır. 
tlyor. HiikOmet llartla ekmek al· 

Almanya, Ruıyanın bak· mık uıulll tatbik edilinceye 
kıaclaa ı•lebilmek için mlH· kadar baaiia ötede beride 
tefiklerdea hareket ıerbea· ıebepsiz 16rllen ekmek 11· 

tiliif iıtiyecektlr. Buaa kar· kıatlııaı yaratanlar bakkıada 
ıılıh Almaaya lııal albadakl en ıiddetli tedbirler ittiha· 
blltla memleketlere tam bir 11aa kaaar vermittir. 
b&niyet wermeje, Japoayayı lhtiyaçtaa fazla ekmek 
bırakmaja ve beyaz ırkı• aldıkları tesbit olunacaklar 
yiikıek mefaatleri adıaa Ja· bakluada tatbik olanacak 
po•yaya lrarıı harp etmak cezalar çok •iır olacaktır. 
için mOttefilder cephesine Ayrıca milli korunma ka-
kıtalmığa hazır bulunuyor. nununaa verdiii ıalihiyıt· 

Vaılaftoncla ııaret edildi· lere iıtinadea evlerde araı· 
iiae aöre bu Almıa pliaı- tırmalar yapılabilecektir. 
aın ıntt&iil hakiki hedef o 
Alman ordaıana harpten bo· AJ 1 d 
ıu!mamıı bir halde çakmak man ar er-
lmkinıaı vermektir. h I Ji B a·tı 

Rumi mahflllerde dllş&· 8 .. • 1 ere 
aüldüiüae ıör~ ~l~an ge- isyana davet 
ael kurma11 ıımdılu halde 
miitte!i~lerin. bn lu11ğa dil· ediliyorl 
ıecefıaı 11nıyor. L d ( ) .. S d-

on ra •·• - ın ey 
BERLIN TEKZiP Obsener,, ıazetesiain siyaai 

EDiYOR yazarı ıelıcek hafta Loadra 
• Berin ( a .a ) - Netyork da toplaaacak olan Avrupa 

Poı gazeteıl AlmaayaDID bir memleketleri koaferanıı mn. 
sulh taırruıuada bulunaca· naaebetile ıunları yazıyor: 
ğıaı ve bu mıkıat içia Hit· Bu top1aatıda mllttefilder 
leria ıark ctphesiade CSldl· Almaayaaıa 1918!de olcluta 
rüleceiini yızmııtır. Bu ha- gibi b&kümet deiiıtirmelde 
ber 'derliade kıt'i bir Jiıaala cezadan kurtulma11aa mey-
yalınlıımışhr. dan vermemek •zmiai belirR 

---:::--- teceklerdir. Ba sefer alman· 

Jauonlar mey· 
dan okuyor 
Tokyo (a.a) - Hollaada 

Borneoıa ile Yeni Hollaa 
elaya alt Sılep adalanaa 
Japon kıtaları çtkanlmıı lıe 
de ba buıusta ben&z tafsi· 
lit veıilmemiıtlr. Japon do· 
aaama11nıa (Ca•a dealzl1le 
Banda dnlzl a'r111nd•kl bil· 
ton çevr yi kıphyıcafı tıh .. 
mia ediliyor. 

lar keadl memleketlerinde 
iıtill ve tahrip 1BrDl811e 
iaanua ae ile olduğaau aalı· 
yacalrlardır. Almaa,ayı lstlll 
etmelr, ba memlekıtia ile· 
ride 1eniden tecavlze r•ç
mesiae maal olmık içi• ea 
iJİ çarelerden biridir. Yaai 
Alman milJeti için yapıla
cak ıey ya Hitleri deıhal 
baııadaa atmak, yahut Ue· 
ride Hltlere tatbik edilecek 
cezayı payl•ım•k ııkların· 
daa blrl•I Hçmelctir. 

-· uç çocu 
yaptıkla 

lıtaabal -Paa 
raa B. Arif laalia 1 
dakl otla Fikret 
kaıaııadan 3 bla 
500 liralık bir 
almıı, keadl yaııada 
kadııile beraber 
Babalarıaıa mine 
riae zabıta çocuklara 
ve Aaadolaya ıttm• 
yola çıkan ba ma 
reatleri Pındikte 
rak ailelerine tı•ll• 
tir. 

Japon 
Parasütç 

- -
Batavya, (a•a)

Hiadlıtaaı tehUll: N 
ıad• karaya çikan 
lntaları panıltçllerl 
laada lntaları ~ 
çarpıımalar :dewam 
hollaacla boıaeoa•• 
kıy111 açaldara•cla 1.i 
aclHıaa ya pılaa la 
burada ıiddetle dı 
çarpııma haklaada 
tafıllit werllemıL Bir 
landa tayyareai b 
tur. 

o 

TEK E 
Stokholm (•.a)-S 

rin Svir Bseriade 
berzahında •• T 
fevreılade yaphklafl 
nıa ıiddetl aıa 
Ruslar el&• 700 111 Y 

Sovyet kıtalan eu 
topçu •e ıırlah tak 
almııtlr. 

Bilt&a aıkeıler iyi 
ıath •e. çok 111 tal 
mliılerdir. Sanlan ~ 
verllmlıtir: "ileri .. ,, 

uKamçat 
da 

Tokyo,(a.a)-Nitl 
ıeteıine ıöre Birlqlk 
rika Kamçatka yarı• 
11ada &ıler karmak iti' 
1a ile mlıakerecle it 

Albn 
Ba•I• alba piyaı 

ledlr: 
Reııt - 2850 
Hamit- 2725 
Allı - 2650 
Halkalı- 2625 

( Sııdıt ) Klt••lnden ahaıL. Çoraklc~pı Poll8 Merkeıl 
,., ıeı ile 164 Haıaa Yaula Ull811 lelef•ı 


