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ltlare: /~mir linci 
B. •olrafında 

(~-• ·• ., h · · S Sani ) (Senelik 7.5 6avlıh4 lira) .. -. ....,,,., .ı~•ıriyat Amiri ve Baımu arrırı ırrı r • .., 

!,!S.\ VE AÇIK s D k . k 
~erika bilfiil o n a ı a 
ıu;:be girmiş Mosko!aya.gö.:Alba~~no~sun 

ulunuyor re Gobelsın -sozlerı 
o 

a afta lnsriUz kralı .ı .. 
taacıjorj oldup hal-

::.. b&tlia larillı umumi ef. 
•• aııatbaatı l11gilterey e 

ili, aaUm ••det eden Ç&r • '°'• Amerik•da baımrdıiı 
.. .._ İflerd111 dolayı tak· 
dit •• te'-rildere ıark ecli • 
)or. 

~••rlkuıa biti• laarp 
~naı •• aıkerl hareket· 
~}ek Wr devlet imiı ribi 
-..tere He birlikte mlfte-
!~~. bir idare •• baı kamu· 
-.ulc He taasim ve ıevk 
~~••t• karar verlliıl Ye 
'ıwqclaa bqka Japoayaya 
lr-,. ele Yiladlnıtokta• iı · 
tifacl. edilerek harekete 
ltt&eai 1iltUl1or ki: 

A......_ Wrlefllı 111116· 
:"lsil arbk mltteflk ve 
..._._ ralmı mllalmmat 

f- _, tlrll laup •aaıtaları 
Zıls•akla iktifa etml1e· 

'-il lalaat •• bilftU bube 
........ •• e~IAtluuuı ic•p 
'41'J'W batla malaarebe cap· 
......... röadermaie kırar 
.._ .. laahıamaktadır. 

Etaaea ba aoa bitik •e 
~ harp bltla cilaana 
~~ etmlttfr ld b61le mül· 
..._ •• korkaaç hayat Ye 
.._at •••tlan yal•ıı para, 
1ahaaa mlttefiklere harp 

::.:•• •• ••••taları ı6a· 
ide lalç Wr ıamıa "a· .......... v . 

'-1 .... tonclaa gelaa ha· 
"-.,. bakabnı l»ltl• Ame
~lar ba hakikati acı tec-

..... ~· rlrmlı ve öir•n· 
11l11•uyorlar. 

Sırrı SGnlı 

Prıpağanda bombası 
bu karı de patla

mamıştır 
_.., -

Moıkova (a.a) - hvesti· 
ya ıaıeteıiain yaıdıiıaa gö
re Edeni• Moıkova konuş
malaruaa dair mihvercilc:r 
tarahadaa uydurulan ve Ça
nakkale hakkında laKille.te 

· ile Sovyet Rusya araııada 
baıı meseleler mlizakere 
edildijiae dair olan propn
raada neşriyatına cevap ve
rerek Edenin Avam kama• 
ra11ada verdiği temiaab bu· 
bil mevzuu yaparak diyor 
ki : 

Tllrkiye Sovyetlerle lnıi· 
lider araıındaki itimatın 
AliDanlar tarafındın balta· 
la:ımaıı bususondaki propa
ıandalara Tllrkiye umaıui 
ef ki nanı inanacak kadlilr 
ııf olmadıiına So•yet Rus· 
ya memnundur. 

Türk efkirı biliyor ki top· 
rap hütialüi&n&a tehlikesi 
Raıyaclaa dejil mihvercller 
tarafından gelebilir. 

Göbelsin bu defa da pro
pııaada bombası patlamR· 
mııtır. 

----=----
General Vavel 

teftişte 
Sinıapur (ı.a) - Miitt • 

f lk ordular baıkumanda:u 
geaeral V avel Malezya cep• 
besini ziyaret ederek hldi· 
aeleria gelişmesini yakındı o 
görmüıtür .. 

----
VaşıDgton(ı.a) - Bahriye 

nazırı Albay K11okı bıya · 
aatta 'bulunarak demiıtirki 
N•zi o~daıa'haYa ka••tıerini 
muhafaza ediyor. Her •• ka· 
dar Raıyada .,ba ka•etler 
yapraamıı tHcle :parçalaamıt 
deiildir. Almaa1ada lamr• 
ıuzluk balaaclap Lbakkıacla· 
ki ıöalere İ•aamam. --
Berline göre 
Berlia .(•.•) - Kank 

mıntaka11ada yap1laa bir 
Sovyet lalcam•d lutalara• 
mız mavaffaldJetll bir bıtı 
taarıaza luriae cllpaanı 

çekilmek zoruadı barkmıı· 

'"· Berlia (a.a) - AK•I bir 
kaynaktan •••• haberler• 
pre merlres •sllaNi•i• ıt
mal cloilhlaada So•,.tlui• 
227 taııta 64 tuuk •• S 
top ve taakı tabıip eclilmiı· 
rir . 

Birmanya Baş· 
vekili tevkif 

edildi 
Loadra,(a.a)-Raım•• llil· 

diğine ıöre Blrma•J• bat· 
vekili U110 lnriliı lank&met 
tarafından tevkif edilmiıtir. 

tevkitlerine ıebep muailıy .. 
hia harp patlamıdaa ö•c• 
japoa.ı:makamlara Ue tımuta 
balaamll§ olmaııdır. Keyfiyet 
keadiıi tarafından itiraf edil· 
mittir. 

18 MiL YON KiLO 
Tü,.ON SATILDI __ .. _ 

T&tün •tıılaıı 18 milyon kilo1• 
maıtar. Faatler iyUiiiai malıafua et:meıAI"" 
dir • Her tarafta ,.ı.aıar bevuli ıli._. .... 
tedir · Oc ı•• içiacle 18 mil10• lrfJo 1 
aablmıı el111111, yalua •••elercle nl&aa 
tırla•mıy•• bir hidiıe teşkil •Jlem•ldl.,. 

D6rcli•d kalite tltil•&tr 11& 
ylkıek flatlerle •atalmaktadar ki bu 
Jet çok tatmiakirclır. 

S • ' ala ~de piya•cla tltla lrallll"' 
yacaj1 •e laepılai• utalaaja lmlt 
maktadar. -Tü~klYE - ALllAN 

YA TiCARETi 
lltaabaJ-T&rk Almu licaretfmı_ ... .. 

lalklmleıi•e aiıe kuplalda ..... . 
•akil itleri etrafıacla Alaiaa 
temaılar~ balaamak kere Wr _.. .... 
•••1 Bwn.e ıltmiı olaa tlcant eflill -• 
mlcl•ı Aaa .. t Cemil Coab• 
cleki ba1et Wr lnaç fla• katlar 
llöHcelctlt. Um•m midir cl&aerba 
carilta .. cla ajnyacak. Macar ticent 
u.ıuu.ı ...................... . -Ankarada ·Demin 

Gençler birliiini 
Aakata,(a.a)-Baıb 1apalaa tiW 

çıacla clellllııpor, Geaçlubirliihü S. 5 - 1111<!11 

il• 1•lllllittir. 
Geaçler birllii blrillCi ••Yr••e .,_ l• 

2 ıaya ile kazaamıı fakat ikiaci 
vasiyete lıildm olamamıı ve iç• ~ 
bq rolle 11aailap olm111t•r. 

IST ANBULDAKI MAÇLAR 
litıalnıl,(a.a)-iıtıabal k11pa11 •çlanll8 

F eaer ıtadıada cleYam aclilmittir. 
ilk miıabab iıtaaltalıpor • Alm••• 

ar••cla Japalm11 •• iataalaallperllllaı t- 4 
•JI ile ~•llllflarchr. 

lldacl lllaç Betiktq Galatauıar ı•· 
Jeri ara1111t1a 1apala111 •e o.ıo lqd tllt ... 
bl•• bitaaiftir. 

Ea mllalm maç F eaerbalaçe •e V'eflıllll~ 
araııada ıert bir ba•a fçlacle 1apdu • & 
olmuttur. Q,_ aacak lldaci cl•ıWN-
14 '8 clıldltuıada Fuerla yaptall 
ı•ll• F-r leldae bitmifllr. ~· ".i -• Bir Rus nazırı 

Yeni tahsisı,t löldü ---------~ 
Vaıi•rtoa (a.a) - Reiıi- Moıko•a (a.a) _ Elektrik 

•eıek mi, 
Şeytan mı? 
lir y •zaa: SIRRI SANLI 

"'9 ç0k içti•ai laakikat· 
~J•ta• pek acı •• ayai 
._._ da Iİeaalk mukanlak-

' kalpaıaüldanm, •a· 
• • lesiı .... , ... ,.. ..., ......... 

cimbar Razvelt b.lariye pro- ve harp eDcllatriai •aın 
ıramıaa ıarfeclilmek lizere din wefat etmlftlr. 
yıaaiden 2 m11yar dolarlık 
talaıiı t iıtemiıtir. 

~ 

ya ıibl içm iden zevk alRa 
b~ıı vicdanıız muhtekirlerin 
iğrenç caaavarfıkl•rını mey
dana çıkaran "Melek mi, 
Şeytan mı?,, adla meraklı ve 
laeyacaah tefrikayı pek ya· 
kıacla "Hallna s .. ı.. ade 
olra7acık laa1ret •• dQpt 

- -
Avustralya 
Haıı lııııtıırı 
Melbar• (a.a) - Anıtu· 

ralya lıava kuvvetleri•• m••· 
aap ta11araler Japoalana 
.......... balamKı· 
roh 
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·a . .. JAPO YANIN f - Şehir Haberleri
ısBUYUK EMELLERli 

(Yazan: Halil Zeki Oaaa•) 

rıı - 30-
; - Maalmemnuniye. 

Kızın kolundan tuttum. Treadaa iadlk. 

1~ Hın•tiıtının payitahtı olaa ve merked 
• Avrapaaın en m&ter•kki bir ııhrl 11yılıD 
; Aıram, yahut Zırrep istaıyon•daa çık· 
~ bir. Bir t•lulye ıealeadim. 
! Kız kolamdaa çekti ve decli ki : 
f - Taksi ilam deiil rlcleceiimiı 1•1 

asak ~eğil, Hınat payitahbaıa bu iki ta· 
rafı •iaçh ııf alt 1olaada hem .,trdr hem 
kODDfar•z olmaz mı? 

'T- Nuıl olmaz, ıe•k Ye ae•i•clml 
arttır. 

iki dakika kadar yürikl61r. Aramı• .. 
deri• bir ılk6t blklm ılriyor, iliimlı dı 
ltlr 1•1ler dlfl•l1orclak ... 

Fak•t ae? 
Nllaayet ıllkütu ilılll ederek keadl.ıaı 

Mrclua: 
- Matmazel ıah11aa heai çok Mlk•· 

du Hlyor.Bea ıizia "ımiaiıi, meifeiiaW, 
battl J&flacelırial'li bile bilmek lıte· 
rlm .. 

- Ha .. Hıkln•ıı var, fakat baalan Ol· 
nemek ıamaaı heniz l'•lmedi. 

- Nedea?. 
- BH tizi pek eatereHD balGJer•. 

Huptea yeai çıia111, mımlekıtl kll der
yalan•••• beallz temiıleamn.lı. .ı, .. i 
hyata yeai bir azimle ablmış bir meliile
lretia mlaenır bir raııtecisi t.ayl• ltlr 
zamanda wata ... da otaıap ta çalaPc.ta 
yerele ecaebi memleketlerinde dolaıaaa11 
eatere... olmaz mı ? 

- Pe• ili bea dolaımamıa iç ytblaı 
blılk bir aaaiiml1etle ıiıı açaraaaa ılı dı 
hana ayai H111iml1ıtle malrabel•J• 16• Ye· 
riyor muaunuz? 

- o,ı. IH ıcele etmeyia, bu ......... 
ı•Y• burada barakalım. Öyle ld tam Oç rtl· 
•• kadar bundan ltalasetmemeyi tuhbtlt 
edelim. 

Ba ı6z, bu kız bakluadaki merakımı bir 
kat daha arttırdı. 
Dofraıa esrarengiz bir lr'lı.. Fakat klaa 

ve aedir? 
Diye merakım •ıttıkça artta. 
Glzel Macar lrııiyle koau .. ko•UfA bayii 

101 almııb1r. Keacllmizi Hır.-tları• kart•· 
rıcııı Y elaçiç beykeliaia öaiade baJda1c. 
Bir •• darduk : 

- Nereye rldeceiiı? 
Diye sordum .. 
- Otel Aerupaya .• 
- Uyle iıe biz oteli l'•çtik. 
- Bea ıize tlbi olmak iıtedim dı or• .. 

daa ı•çerken acı bile çıkaraıadnn .. 

EKMEK KARTLARI 
HAKKINDA 

-------11111uma-------
Hanrlaaaa ekmek kaıt· 

ları dla akıama ka•ar ı•h· 
rimlala l»l1lklblr lnımı•da 
halka teHI • edilıaif bala11· 
maktadır. Ba iıtı •uifell 
aaemarlarla talebe dla ... 
balltaa ltibırea pliria m11b· 
telif yerleriade eyJerde allı 
ralalerlaı luartl1ı1 dajıtmıı· 
lardır. 

·-BESi MADDELERiNiN 
TUTUMLA HARCANllASI 

Devlet baıt• ekmek el· 
malı ilen ltltla '*I mad· 
dılerimi• tahlmla &uca•· 
•••• •rarlrmaldıdır· 

Dl• tlajıtılmlf olaa lrut· 
lar •tala ,.Un ıoo,oeo ••· 
fna aittir. Barta blıa lra· 
11m •kpma katlar _claflbla· 
caldlr. 

HOVIYET C0ZDANLA· 
RIOLMAYANLAR 

Memmliır m .. caat ettik· 
ler1 ltua ...... worlakla 

liaıfiJa•........,. lut ··-
19ftle ltlr kaç aafm elıdaaa 
m••cat olmadlfa rlrllmlt 
n lnnilara ıallalle mlma· 
ıiRllderl•dea kAftt almaları 
llnm• Ml6U.lttfr. Ba ki· 
tatl8r elmek 'katı nrll_. 
ıiaH ... Olecalrbr. 

Yankesicilik 

KART USULOilON 
BAŞLANGICI 
Kaı tlaraa dapdma11 M · 

fi• akpm btırl aU..pt• 
leaiace k.,fiyıt walHHı ... 
kamı t•rafmdaa tiearet ••· 
klletine bHalirilecektlr. Ve
kllettea plectık talf•ta 
r6ıi dı yakı ada ......_ 
kartla tıwıi .. llllMC• 
laaılacakbr" 

Daa dafttalu kartlar mu· 
Yakkatllr Ye u.-,.ti•• ka• 
ur mateber4W. 

Ay ltlfl•••• .. ...._••· kan••• sWırJlecak·•eldl 
kartlar] lltlmal _..ıaeldlr. 
Ba reakll kutlai ••·•Ur. 
DA{;ıTMA OFISf; 
Tlaınt •eklleu-1. .._ 

ralmalda ola• d.._ elf. 
... t.mlnl• bir ........ 
lnacaktar. 

Datatm• ofili • •ftlNI• 
uolaa maddeleirl8 ......_ 

111U1a1 taalim ... -11 " 
tllreamılr lun ...... 
emtia •• .ı.tıl ....... r1 
atoldanam te•lal• ,... 
racak f aaU,.ttı ....... 
ealdar. 

Hırmzhlı 
Namaıılla mnldiade fmı· 

claa ekmek almakta olaa Aaafartalar ........ 
llaitafa otlu Mftmedla c•· Hhoai• •il• ~. ı..t 
l•dıa yaakelfellilr ınetlle oihı Maıtafa, M..,.fa otla 

46 kwaıa•u çalaa llelamet Ali, lbnbim ofla ..... t. 
oila ıal11kalı llaatıf• yaka· Hacı ofla Salila, S.dHa otla 
laamıı •• bir. ••• llapıe J Ri•••• •• Hlle1i• .... llt· 
m•lal üm adllmijtlr. ralalm mabtellf tıaftaleftle 

" ·- ~nal, elektrik lac...,_ YI 

Dövmek ••lreDl•hl vahadıts ... ki ti· 
ldyattn aa'8fillDll ıre ,.pi• 

Keçecllercle Rize b•klrı 
da• muelııhade• •u1J'1i 
diYcllilad•a J&kalaam11 
dayacı da davuiaclaa YU· 

r•çmiıtir. -----
lu •"• takip ..ttc.lue 
falllerla AWallala o;119 Ha1· 
dar •• brtlap Zllllbı ol· 
data t•blt ıdilmft •• JÜa· 
laa11111lardar. 

Gaziaocla öli 
bulundu 

• 
lltaabal-Bepjlnda-.. 

na n fabrilıatill ... .,.,.. 
Patrlkpf aclıacla 55 Jafla• 
nada bir pluı nalkl ıece 
lteralaeriaclı Mar1• lnaia4e 
WrbclaauW.Plaahl•llM· 
laktaki 'Alma• pmll081lll8 
l'tmlt ._. •• ltlr .. ,.. lakı 
icmiftlr • ._Gece ~ ... 
...,. n hltrlbteraa• 
,..ı.da .buluua bclaa Wr .,..k ... anya ,ı~ cll
alfte Patrlls,.&a -llltlle 
lı~r. 

la ui lllm ._. .... 
~ ltiı korka •• • ~ 
•••kapıla• Marp •.W 
...., .... ruiM nH9'1al 
... J ...... ,. ....... 
IDlftlr. 

v • .._ ... -... ,..-.._ ... 
.... • faWllatlı-
111•1 kat,kı .. tt• _.. 
elwmı .. ııdee Cll ... 
.... llaldardaıcbr. 

JaDOnlar 
berBYıor 
Tık,o~a.a)~ih .... ..... Wr....,. ......... 

rtı• ••tlıll lhiri -· 11111# , .. .,.,. ..... . ..... 
..... ,.. ..... lrllr 
aıtre ................. ... .. ~ .... ..... 

............... 111f• 
••• lilh• raYieribl' 
J•,...•na"1'91 ... ..., 
! ta,,.n •• ,..._ .. S _.., .. ,.....,..,. 
~ ............ ...,..,, 

rlr• laaıltla ........ 'Slllf'.: 
P'lfd& litlhaamakta ol•• 51' 
ta"ar .. •• aacak 50 taffıl' 
":9ilam ka~r. 

Fllll.ltt.... L.nıa ••._.,J 
Bakaa pnm ........ MI 
... 11....u.ı .. ~_:; . ............ ..... 

~-,..1r ~,,. ....... ı1 ................. ,, .... , . .,.,. 
.rjll••• ... ta,,,.ı.rl J 

_...,.acmtll• .. blllll 
lltllte~ 

Sarıııa Muar aaıtiae balrarak: Yıanıııak 1 A•ıfart.lar cıclcl..tacle 
- Saat ıekiz .• Eneli şunda bir yemek - At.met otla Fıata• :çı Refik 

JİJeHm. O ' elede bize yer b11akmal11ı içia Alıaacak 1213 el IODk· um•••· ""··- ....... t Hindistandl 
telefon ederiz. Çüak& konfer•• ıaat do· te oharaa Şat.a kım 4 J•· darlık. kazılatlar, aacak yetitirlz. ııau lu•a etekleri t•tap· ofla HlıeJlial• ti leli" 2 

0 11i h t L ••et d088D pN.ta ....... ,.. .J ea ve eykelia lrarıııılldakf lokıa lll• ra., Nıa yerleriaclea JIDmıı Kutoa'(a.a) -0.~lal ~ 
1 • b~ . ..._ kalaam .... r. 
u • ı ıro aeni •&r1ldedi.. "' b11taae1e kaldardmııtıı· .,.. 1-• tire Hl zaa.... Onivarııtaladı.... ı ,. -.----cla--T-.L-ı .... a, •• ,... u~. ~ •--~ ı • ayvare smemasın S6l6 .. ...._, " • •a1zr,r: 

(). keca ••loo b•ştan baıa dolmaf, IUl· ~ ....,..._.... ••~• ~ 
dıa, erkek, r aç, llati11r herkes y&ıilr ii t 2 BOYOK PROGRAM BiRDEN ı tel 
pl'ofellr&a knra&ıllae cl&amlt, 11atler el· ı ~da• krallcıai llARIK4 ROOK'la ı lllllltl1rtlir. 
de, konferaaııa bııl••aıa11aı bekliyor ha 1 1 • ~ORA TERRY ı * Cilt '9e&lmetl'llll.-....-
••da profesör ıol taraftaki lrape••• içni ı 1 M • 
pdl. : llAE VEST'INlllJ ••• 

Ylzlerce laalk tanfa•tlaa lrtlnMae 11• Ji 2 • lffVET 1'ADINJ 1 ~OK TOR 
"'-1• lrodor .ıır.ıloodı . -~kisı •- 1........_ ı..._ UO .,us ·I K.TerlJ 3.115 ·UD .pu S8Jjh 

L E J ' ~ -- •• , .. 181.7' . 

• ...... 
ı, ., 

··•ıhı. u 



19 2lad Ki••• r'J 2 (hi\ .:r-1mı --------------~·---------~~-------·-------------------------------------
Defi.ne yerine'1000 Lira ağır 60. 1:aııoda !TUAl<·NEDENtı 
çoc·uk cesedi 

1
para cezasına bir ı~ti!a~ t2!~- ı KiMSEDEN i 

çı~~~ mah~-- old l ~~~~ldu fKOAkMAZ? I 
llf .-ltal-E•ellrl rece Fa

tlJat, , 'fOk eırarlı ve oldukça 
tir ., •ır laadi1e cereyan et
'-1 "6· Fatihte Hoca&veyz 
~ .. allulade emirballari ıo
l -4'H•• reçmekt• olaa iki 
•••~Yan braalıkta birden
Mn ıdn811•r ikiside üç 
adım llerkteld (bir arıı kc· 
...... bir tlm1elr•ıörmüı
lenllr. Her ikilide Jlm1eğe 

....... lblrları zımaD içlerin-

: ... ~ı baaan bir t defir.e 
~jilli meraka diiş· ::-dl. Banaa &ıerine ka· 
...,......._ Wrl Wı taiıta par· 

sata ılalllarak- tqJarı kaldır
::. ~k ltlr tııı kaldı· 
tllls ltta..ta .S •ılık bir ço
b-~di•i• 'bulaadataııa 
~...._ slr•llflerdu. 
... ~_taılaalıldardaa kartu
~War bemea mılıalle 
't •lamedi balm111lar J..-'.U lsea•lala• aalatmıı · 
--... S.kc.t ce•cli ılmftl· 
..._. Oldllfw yerdea çikua

... r .. ola fltlrmlltür. 
~ .. ta ba JaYr88Dll ki• 
._. taraft•tlaa •• mak1atla 

=.lldap.ı tahkik etmek- \ • c.... adlı tablb En-
;: lana (ta11fı•daa maa- ' 
L_~• •dllmelır &zere Morga 
..,clenlmıftır. -
lllgiliz Zaferi 

-·-~lal~• (a.a) - 9rta ıark 
-.....;: 111aami karariihıaıa 

lıtaubul - Külliyetli m·k
tarda manifatura en sun 
fehiş flatl ı tmakt n m z
nurı Çiçckp z rırıda Pırıdık
lıyın h•iud topl acı \üc
car Stıbıtay ve Avrım hık-
1 randaki ihlikir d v ~ı s-
liye 2 nci cezada neticclen
miıtir. 

Mahkeme, ıuçlulardan Sa
batayıa Hasan Balcı iımindo 
Samıunlu bir tüccara fahiş 

fiatle 2000 lira değerincıe 
mal satbğı ve noluaıı fatura 

verdiii•i delillerle ıabit gör 
mittir. 

Neticede, mnhtekir Hlccar 
3 ıene m&ddetle Diyarıba

rıbara ıüri8n ve 1000 lira 
•iır para cezHın• mal&l&ü n 

odilerek, mıha da miisadere 
ıiae lrarar verilmfıtir. 

Diier ıaçlu Anam, bidi
ıe ile allkaıı ıchülmediğiu
den beraet etmiıtir . 

----o-----
Yarılan 
Çemberler 
Moıkova,(a.aJ-Bu receki 

Sovyet tebllii: 
17 Sonklnua gihıü kıt t· 

larımız muhtelif kesimlerde 
cl&ımının mukavemetini L ı-
rarak karıı hücumları pn ı
k&rterek ilerlemege denm 
etmit bir kıç kHaba ve 
köyü geri almııtır. Buul:ır 

ara11ndı Moıkova bölg ıi ı-

Trabzoıı-Maçkanıa aııgı 
Mulaka köyOnden 60 yaıln
rı da Reşit başına taş vu
rulnıak yüzünden ölmUıtü r. 

Çocuk nası 
ölmüş 

lstanbul -Muıbfa oğlu 
Muammer adında biri yü
ıüadc bisıl olın bir •irıdao 

dol•yı Beyoğluada maruf 
doktorlardan birine ritmiş 

teda9i edilmeıini iıtemitt\r. 
Doktoıda kendisine ııriaga 

yıpmııbr. B. Muammer eve 
geldiklerinden IODrl lıeri· 

ne fe11alık ıelmit felce ağ· 
ramıı üç ,O• ıvıl kaldudıia 
-bHtaaedo din &lmlıttir. 
bunua lıeriae alleıi miti• 
delamamillie mlrıcııt et· 
mit lSIBmBa ıBpbeJI •e le· 
davinin yaahı oldatuaa ld· 
dia etmiılerdir. Ce1ed dlia 
maıyent.ıi yapılmak lsere 
Morga kaldırılmııhr. 

--o--
Sarkıntılık 
N•mııgih me•kiiade f11-

ranca Bılri otla Maatafa 
Mehmet kııı 12 yqaada Na
ciyeye ekmek vermek belaa
nesiyle fırın içine alarak sar· 
luntıhkta baluaduiundıa Y•· 
kılıumııbr. 

..--.. --
Kız bozmak 

de birer çevre merl eti olr.n Gllzelyah 13 c& ıokekta 

lıL.ltaltap•ı• dBımeai ize- Dınkoıy•y• ve Lotoşing hı- oturan yaaın taba1ıadaa 
• ._. ~· ıabalırı da vudır. Streti Gopoaloı ıevdiıi kı-

1:.1ıpJlaaıa do;..aadı 
.-..._ iki iüade 46 d&şmaa tay- zı Dimitriaia bikriai izale 
"' •lr: dlfmea kıtaları ht- yareai talulp edilmiştir. 8 ettij'iadea ıuçlu yakılana-
liı ılı lur• ı Mııır ve tıyyare kaybettik. rak tahkikata bıılıamııtır. 

.._. -•llırı1a M lla•er ka•et- ( ) ·'""'"'"""'""''" ......... "" ... .....,...~....,... 
"Wllaı. Moıko9a, a.a - lneatiya 
~ laald1eleriaclea temiı· rızetesiae göıe Leningrad ın SOVYET KARELİSIN-
.... ol r. ~ kamıaclaa t11- mlidafaa hatlarına geçit DE 

•11tt•r. açmak illeyen Sovyet ku· Moıko•a,(a.a)-Tıı ajaaıı 
-!!::'-J••akl Al •• mlif- vetleri bata timal illik~m o- Sovyet Karaleılaia bazı lre-
..ı. S.S k-. .... , ile birlik- tiade Almıa hatlarını yar • ıimlerini Alman Fia luta-

~ S.vaao tlmeaiain rak düımaaıa elinde bul .ı- larıaıa iıgıl ettiklerini dBı-
U. -..;•• G•a•rıl Georıiı aaa baıı köylari ı•ri almıı- mıaın burada ' kuvetlala &ç-

..._1 •daa •aa•iai G - br. Almaaların ııddetli kır- te birini kaybettiiial Fialı-
d '-ttafacco ~. teılim ıı hicumlarıaa raimea R u rin yalnız Petro Jıo•ork 
tak ;""· T..ıım .. rbız ola- ileri hareketi dardaralm ı· ke1imiade elli bla lrfti tel;f 
...... ~PIL.uı •• ba ~••rede 111ıttır. verdiklerini hlldiriyor. 

ı .. '-... lıa•etlert mı•a- ı E ı 
t11ı~•••• ileriılade hl· L~~J~~!!___ Sinem~~~~~~-,·' 
llllktıtd olaa ehemmiyetli : Mljde... M&jde... Mljde. ~ klaaa Cam• ıfiaü ı 
çı t • cıplaaae ve her ı matinelerden itib•nn ıerıenin en biyllk ye en milkemmeı: 
.. ~ 1~ bit çolı: top oldaru ı Filmi, buıüne kadar diliıtıize çevrilen filmlerin en mu· ı 

1 1 l•çirllmiftir. ı vaffakı, iaaaıa kudretinin ve kablliyotiaia en ıon haddi ... ı 
::::---_ ı lekesiz bir •ık, i lbi bir g&nlil macera1ı... ı 

• Fahri ftık ı v ATERı_o KÖPRUSO i 
"-ar lle.ıeket lautaaeeı : T : 1 tL ı ilrk .. e - Vaterloo Brid•• - Tlrlrre ıöıll 0 • •Q •ltehu•aaı 7 

... 

,-,-.·.·•• •• El•ktrtlı tMa•'•I ı Viviaa Leiıh - Rolleri Te,tor ı 
t',· lldael hz.lw Solurr ıseaular· 1-3-S-7,e 9da. camartell, naur ltde bıılarl 
M•7tU:-g~ fft ı,. ..... · .................. ı.-.... r .. - ........ ... 
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Türk lcahramıahğıaın e1>edi bir ı•• ve 
ıeref 11bideıi olan Ç•uakkale mulaarebele· 
rinin en meraklı ve en hcyecınh ııfhala• 
rını 0 vak'a Ye zıfer kabramanlarınıa ai· 
itadan dinlemek İDHDID röğıiinü b8ylk 
bir garur ve iftiharlı kabartıyor. Alla• 
ıabıy ve Meb111etciklerimiı:ia ba ıaalı d .. -
taalarını dialerkeq mecliste ·hazır olaa •ir 
ukıdaı ~a buıuata yazılan tiir ve mıa • 
zumeleri ltitilmemiı, yazılmamıı fedalılrlık 
ve vatanper•erlik meakabeleri ile birlikte 
bir kitap halinde toplımaıua çok fa1•alı 
olacıiıaı çok yeriade ol1rak temi• etti •e 
cebiaden çılcardıiı biylik edip •e m•late• 
rem melnııu111aı lbralıim Allettial• .... 
rettiji bir tlir mecmaa1ıaı çıkardı n ili• 
bası m•n•uıııelerl okuda. Blz de ••• H 
Hmlmi ve çok yerlade olaa taYllyulal 
blaa& tellldd ederek banya blr kaç 11-
mes •• P•rlak ılfriai aalril Ye lktlllu ilt 
blylk iftlb,r dayuyoraz: 

BIQ KURŞUN 
Dlfmaalarlı me1afemiı daraldı 
Bef oa •ii•ıli boyu kıdar 1•r kaldı 

Arhk cl&nya ba ıabıdaa uıakta 
O m&ıelıel meıar ılbi toprakta 

Y ..ıI öllaı aiaıklıri ıüiacli 
içimize ölihn be1beti lladl 

(1) Sıi cıaahıa ea ileri ve bara• 
da ıecaat ve dıbtetiai pek ulf 
bir [ıarettı anlattıj'ım liperlarlal 
l•rekea bir ma•ıer aldım •• ka• 
torbaları arauadaki cleHktea dlf· 
men maırahaı aiıanlıyarak atef 
ettim. Hayabmda ilk ve belki ... 
defa olarak diımıaı bu karı•• 
•taııı olayorclam •• 

Bir •11 balltam ileriye maıraldaa 
Yıi••larla pıhtllıımıı c1o•m8f ka• 

Parç•l••ınıı eski yeai cuetler 
Birer lll~e ıibi kemikler, etler 

Bara.d• bir kol orada bir baı, bir bacak 
Çlrkıa öltlm 11rıtmııtı çır çıplak 

Her taraftı rlmllmemlı ıefdtf.,. 
Kanla dolınaı laeykel olm111 Jiiltler 

Baıı••da bomba tlfeak top Hll 
Ah11auıt1. Haki &llm nefesi 

Nlıı.rdan HHea mltlıit ltir koka 
Bualraıı•ı beade •e hiı, ae korka 

~lmafl111cta o kokaaun lilrletl 
1 lçlaıde dlımaD irini •efreti 

::: •• içla talaılyetlm deff ıti 
1•Pbsam '-•• uak bir itti 

V ~htl olınut ıaumııtım ltea kaM 
N11111 ahp at .. ettim ••..-. 

-



13 Yaşındaki Sıdkı 
avci k file~ini 
ha atını ku tardı 

lstanbul -
Birkaç itÜD evvel Gebzede y pılaa bir 

ıürek avında ço şıya11 dikkat bir hadiıc 
olmuı, 13 yaşlarında bir ç_,cuk tek baıına 
bir kaç domuzla dövüşerek bunlardan ıe· 
kh~ini öldürmüştür .. 

Verilen malumata göre bidiıe şöyle cc· 
reyaa etmiştir. 

Ziraat mücadele teşkili.b ve mükellef 
avcılar Gebze açıkl rı12da kara sıplaamıt 
oluı 25 m.ııh domuzla karşıl şmıolardır. Do• 
muzlar ilk andı Mudarlı köyünden 13 yaş· 
Jarıada Abdi oğfo Sıtkınıa üzeriae ıaldır• 
mışla.ı, fakat çocu çevik bir hareketle 
kırma tüfeoginin iki kurşununu bunluıa 
üzerine bo112ltıa11k ikiaiui öJdüımüştür. Bu 
ıilih ıürültüsile domuzlar iıtikaaıetleriai 
avcılardan cemilin üzerine dizilince Sıtln 
bıçağını çekmiı dornuzlara ıaldırmll 110 
kilo ağırlığnıda domuzun . k•raıuı deıerok 
ve diğer 4 domuzuda öldürerek diğer · bir 
domua bıÇAğıaı 11p1adığı sırada müvaze· 
nesini kaybederek düşmüş yaralı kaçan 
domuz da biraz sonra kara aaplanıp kal· 
mııtır .. 

Bir avcı kafilesinin hayatını tek bapna 
ve bileSinin kuvvetiyle kurtaran bu mert 
va cesur çocuğa avcılar 10 lira para mü
kifatı vermiıler ve bir pQket kırma fişeği 
hediye etmişlerdir. Hidiıe bütün avcıların 
ve Gebze ziraat mualliminia gözleri önüa
de gözleri öaiiade cereyan etmiştir. 

---o ......... ~ 
Kahraman E lerimize 

kışlık hediye 
--o--

Bursa (a.a) - Vilayetimize bağlı sekiz 
kıza iJe Bursa kazası halkı tarafından 
kıbram•n erlerimize kı~hk hediye olarak 
ilk partide bağışlanan 6398 Jira ile 1379 
çift eldiven, 136 kazak ve 48 kat çımöıar 
Kızdıya teslim edilmiştir. 

Ayrıca yardımıevenler cemiyeti . kendi 
parHiyle ldığı yünlerden 64 kazak yap· 
t1rmış ve Kızılay• teslim etmiıtir. 

Malatya (a.ı) - Memıucat fabrika11nda 
kurulın yardım sevealer cemiyeti kabra· 
man askerlerimize bia parçadan fada eş
ya toplam1şhr. 

-- --
Selçuk ve 
bulunan eski 

c v rında 
eserler 

Yapıhnakta olan b:mir·Efes turistik yol· 
Jarı iaıaatı esnumda Selçuk ve civarında 
çıkan eaki uerlerle yine o cemtlerde öte· 
de beride bulunan bnı eserlerin Sclçukta 
Efes müzeaine nakli için iımir ve Efeı 
müzeleri müdürlüğünden ma rif vekaletine 
vaki talep üzeri11e bu iş için şimdilik 250 
lira tab11i11at gönderildiği vckölelteo müzo· 
ler wüdü rlüğüne bildirilmiştir. 

-- -

(tlA&.iiN illıj (19 2facl Kiaan 1~•2.., 

RI ., 
Afrika zaferi Rıo De Janerio lsveçte gizli 

teşkilat tafsilatı ko fer ansı 
Londra.,(•.•)- Libyadaki 

cenup Afrika kuvetlori ya
nında bulunan Royter mu· 
babiri bildiriyor: Halfıyada· 
ki düşman garnizona teılim 
olmak kararını verince &ir 
alman iki it•lyan subayları 
ellerinde beyaz f bayrak ol· 
dugu halde cenup Afrika 
kuvetlerinilkomatııu ile mü
zakereye gelmiılerdir. Ce· 
aup Afrika kuvetleri kamu· 
taaı geaaral Devilliers ken· 
di kurmay heyetine meaıup 
subaylarla birlikte: öğle &ı•· 
ri düşmıaın mOstahkem 
mevzilcariae girerek teslim 
muamelesinde bizzat bulua· 
maıtur. Diişman aıkerleri 
o zaman zaif :doımüılerdiki 
üç lı:ilometredea faıla yii· 
riiyememiılerdir. 

ALMAN TEBLIGI 
Berlia (a.a) -Tebliğ: Şi· 

m•li Afrikada Sollamdaki 
lutalarımıı kahramanca bir 
müddea mukavemetten son· 
ra teılim olmak zoru11da 
kalmıırır. 

Denizaltılarımız Sollum 
doğaıuada bir iagiliz mah
ribiai batırmıı Tobruk ya· 
kıalırında üç gemiye tam 
isabetler kaydeylemiştlr. 

iT AL YAN TEBLICI 
Roma (a.a)- Italyaa teb .. 

liği: 

Her taraftan çevrilen ve 
her çapta top bomba hücu-
muna ui11yan Haff aya ve 
Sollum g1rniıonları fena 
bava yüzünden 'ie her türl6 
yiyecek ve ıudıa mabrom 
kaldıkları için . ınukavemet· 
tea vaz geçmitlerdir. __ .. __ 

Riyo de Jıızreiro (a.a) -
Brezilya morahhaıı beyanat· 
ta bulunarak artık Brezilya
nın aolaş1lmış olduğu artık 
memlekette mihver taı.narı-· 
bğı veya bu devletlere yar
dımcı kimselerin leybe yazı 
yazmaları yatak olduğunu 
bildirmiıtir. 

Riyo de Janeiro (a.ı) -
Burada umumi kanaat kon
ferunsın muv•ffakıyetle bi
teceğidir. Şimdidea mihver 
ile siya.si miiaasebetleria ke· 
silmesi içia 13 rey toplan· 
mıı bulunmaktadır. 

.__ ... __ 
Ja!lOD harakiri 

(intiharı) 
Roma (a.a) - Me1ajero 

Ditalya ıazeteıiaia yazdığı
na röre J•porılar harp mey
danıDda miişkill bir mavkl
de kaldıkları zaman aoıane· 
vi idetleri olaa harakiri 
yapmak üzere üzerleriade 
hançerler taşımaktadırlar •• 
Tealim olmaktaasa h1rakiri· 
tercih etınektedirler. __ .. _ 

Stokbulm (a.a) - 8aıve• 
kil parlaoıc:nloda hükumet 
alcybiude te~ekkiil edea gizli 
cemiyetler hakkında alacığı 
tedbiri izah ve bu cemiyet• 
lcrde yabaucı aj•nılarda iMi" 
lunduğununu ill~e etmiıtiı·· 

Türk Gazete• 
cilerinin 

Yunan moslekdaııarını 
hediUBIBri 

lıtaobul - .. Kurkuluı,, va• 
para, Yuaaniıtaaa gıda maÔ' 
deleri gölibmek üzere yarıo 
lıtanbuldaa t. Pireye hareke& 
edecektir. Türk baıın birliif 
de ayni vapurla ve 350 Yo• 
nan ga:eteciıine verilme~ 
üzere içinde muhtelif srıd' 
maddeleri bulunan beto' 
kiloluk paket gö.adermokt•• 
dir. 

Bundan baıka d&• akıaıd 
Ankarada verilea Baaıa bit' 
liği balosu hıunlabaıa d• 
Yunanlı ıazetecilere tabli,1, 
kararlaş hrılmııtır. 

-----o-----
Ciano döndü B. Bitler miJlt 

Budapeıte [a.a) - ıtalya 
hariciye nazırı kont Ciano Cenaze 818 yl 
ıerefiae dcvJ .. t çiftliğ'iade • 
verilen bir av partisinden emrettı 
•oara memleketine dönmüo· 
tür. 11 Berlio (a.a) - Baıkoaıd' 

t•n Fübrer m&ra~al Recbl' 
---

0
---- D•ruia ölümü müaasebetitl' 

Amerikalılar orduya bir gü ı&k emır 16' 
dermiıtir. 

Vladivostokta Bunda "rııarmşalın y•-
Stokholm (a.a) - D.N.B. zamanın v ııtalarıad•n ııtl' 

•jas:aıı bildiriyor: fıde ederek Alman aıketi' 
Buln&rJ•Standa Londra radyosuna göre, ilin ebedi fııziletleriai bu ti 

• Birleşik devlerin Moıkova man" d naklettiiinden fi 
• h b• mHlahatglizara Kuibiyefto ve böyJelihle bu faziletlet' yeni ar ıye hariciye müsteşarı Lozofk•ki yeni bir ışık verdiğinden ~ 

bütçesi ile zöıü,melnde buluamuı- oıuharebeuhı en şiddetli ·~ 
tur. farında çok defa ea ÖD ,,.. Sof ya, (a.a) - Sobrao ya A • ._ d · t • · J4 

amena;an enız a eşaıaın bulunmak kabr manlığuu S" 
mccliıi Harbiye bütçe1ini de haz1r buluadnğu bu mü- terdiğlnden hah.etmekte fi 
kabul etmiştir. Bu müaase· • k J •- h 11 

.i atta •ponyaya atrıı mu • Alman ordttlaıının taribfo" betle beyanatta bulunan h1r- ı h d A 
teme tıcumlar a merik•- ebedi olarak yaşıyacakts'' 

biye nazırı general Daıka· Idarın Vladivoıtoktan ne derece ., !j 
loı bütçe :hakkında iHhlar• faydalanacıklıu görüşü(- ----------.-..--~ 
da bulunmuıtur. ....:. .ı 

miiıın,. __ 
0
__ A tın piyasıv Fin yaralıları 

lsveçte Bulgar- Hırvat kOltOrO ıe!::ınn ıtırı piyasası ,at 
Stokhol (e.a)-Isveç do· Sofya [a a] _Bulgar - Hır- Reıat - 3100 

nanmsıııDD mensup prenı vat kültürü aalııımısl Sob- Hamit - 2950 
Afvonda z zele oldu Şarl hastane gemisi lsveçe ranya meclisinde kabul odil- Aziz - 2850 

Afyon (•.a) _ Dün t at 3,30 da bir yer gelmiştir. Gemida 106 Fia diğindea tatbik mevkiine Halkalı- 2800 ..A · 
deprenrnesi of1IJuştnr. Hmsar yoktur. yaralısı vardır. hirmiıtir. ---..ıı------3 

:L_~_All.:.U..:::......_.:.,• _________ _.-~-~-L---A~-.~-~-E_E_D_~-..·-~-L-~-L-_-~-~~-~~--L--~-~-K~~·-.. ~:.~ •• ~d:.:a:~:•-l~·-~:ız: .. ~~~::::::~:D-H_a __ M_o_ıkeıl t•a1 


