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8baıepur 
,!'bardımanı 

~etı!:.(•·•)- Jıpoa bava 
t f "4tt.t11 1 

Slarapara karşı 
faıı. lid~rıazlarda dahi 
laiMt,ft110,'tleneceti ayrıca 

So • .,..· 
'-• t i llll»ardımaada Lt-
,.,._ .... b lledef tutul-

.. ,fbr. · 
7 1a•ı•• çlkarıl· 
-.-

~~.~!llferansı 
J...· L .. (a.a) -Rio Do •• ••••• 4- -• ta•11 1 laaldnn· 
fa .... t ... 16 • .., ,..11.11 

illet •aııyette 
ltJ.a.-' l•tirmektedir. 
'- Jıa •• Şlli mih•ercile
.... 'il Yall7etleri•i maha-

~ .. ~··• ••ı ı•çmit 
-~ır· 

-----o--.. ~ 
V ~ingtoa (a. ) - M t-

bunt koufora.narcd Mi!t r 
Kordcl Hull g z tcciled 
mubteiif su llerıne şu cc
v pi rı vermiştir : 

P sifi t a ızıa bir b • 
cum yapılacağı h kkıoda 
~vv lce gazeteleri yazdık· 
larını n z ra im m, çünkü 
onlar bu iddi yı birçok de· 
fal r yı:zmış1 rdu. 

Bir çok sub yl rl gfüOş· 
tfim. Bu k da~ ıub yl ho· 
nuşmat-: far tnu elde ettik
ten sanı t biidir ki her 
şeyde:ı b bscttim, fikirlcrirui 
onlar , onlu da fikirleri -
der: ber.i h b~ dar ettiler. 
a ar d A ja ti m sele
si de gôrüşiilmü lür. 

---o-......... .. 
" 1 

Londrıı,( .a)-· Ruslar Mo· 
j iıkiu geri hum ın d n 
so ra g iş bir ölçüde bir 
taarruz d ha girişmiş bu-

lucuyo:lar. Bu t ıırruz j -
men gölünden Novogr d 

karoı y pıhyor. Mojıiskiu 
düşın ile Briansk Vi zm 

h thnııa doğuıu d ki Al· 
m n çıkı tıımın. tem l t şı· 

d dü~mü t r' Eugü ü hu
beıler gör Ru~ baş uman· 

danlığı Mo j i hı bntısında· 
ki Alm•o müdaf s ının d 
ç buc k yjkılm sım b idi
yor. 

Sel biyetli k yn l rd 
Leniagrad ile Sfomensk ve 
ayni zam cd Moıkov iJe 

Leni gra~ID y n yoluııd 
ulun a Oıt ı ofu n iıg5li

nind b11 b O tad n kısk ç 
vaziyetinde iki ts rrur 

imkiı:ı b1Zırladığı t yit olu
nuyor. -----o--
Uç F ansız 

asıldı 
Paris,( .ı)- Alm n mu 

kamlar1 dOşma lchind fa· 
Uydtc bulunma tan ıuçlu 

Oç Fraaııuo aşıldı farı ı 
illa etmiftir. 

Si 
AASINDA BASILMlSTIR 

(Senelik 1,5 6aylık4 lira) (Sayıaı 100 p•ra) 

ki k a 

---o--...._ 

M drid( .a)-uzun zamaı:· 
danberi Frans• ile ispıaya 
bükümetleri aruuıda . yapı· 

J n konutmala r ıoaunda 
dün bir mali aalaıma F,ıan· 
sız sefiri ile hariciye naıiei 
Serrano Suner ara11ada im-. . 
za edilmiıtir. 

F r,anıız sefiri bu müuase • 
betle G eneral francoya ve· 

...rilmek &zere Mareıal Petc· 
nin imıuını taııy•n "Yeı; i 

Fı ı:ısa,,, adlı kitabını nazire 
vermiştir. 

--o--·-
25000Ameri
k lı kadın 
ç lışmak 

istiyor 
V şington (a.a) - .Iaıi· 

ciye nez retiade toplanan 
mümeu ilfcr harbiye nazırı 
Stimıon, gc el kurmay bış· 
ka111 Marsal 2S bin Ameri· 
kola kadrnıa orduda •aıife 
imek istokfetiae kartı bu 

bapta verilecek kanun pro· 
je!inia lehinde m6taliada 
bulu muı ardır. Ba kadınlar 
tclefoacoluk gibi umumi 
biım Herde kull•nılıcaktır . 

-----o---~ 

BüYOK MiLLET 
.CLISINDE 

Ankara,(a.a)-Büyük .Milfat Mediıl it•· 
günkü toplıuıtııuıda amumi mülhak " ita• 
ıa~i büiçclerıe id• re edilea dairelerle be
lediyeler ve ıermayeıi bunlar t•rafı•cla• 
verilmiı müesseseler arasındaki ibtiliflaıı• 
hakem yolile b•Ui bakkındald kaaa•llll 
tehlri mucip bir noktası olmaclıit•• dair 
mazbata ile •s lı:erlik !kanuououn heıiacl 
maddesine eklenen ve•mavaızaflık mldde· 

' t ini üç ıeneyc ç ikar•n liyihayt kab11I et· 
miı yedek ıabay ve ukeri memarlar laak· 
kıadaki muaddel kaaana bir fıkra ili••• 
ıinc dair olaıa liylhıaın birinci aalsakere
ıiai yapmııtar. 

Mecliı cama glin& toplanacılıbr. --o--
ithalat Fiatlan 

Aakara,-Ticaret •ekileti itlaallt ffatle· 
riaia .eyriai tetkik •e takip ederek iNi 
huıusta bir istikamet b.yiai içla itlı.allt 
tıcirlerinin nezdinde bir anket açmafbt. 
Bu anketten •haacak aeticeye ılr• ltlaa• 
lit ve ihracat fiatleri bakımıadu J•DI t ... 
bir ve uıaller ittihaz ve ••z edU ... ktlr. 
Bo tedbir ve ı11ullerin ana çi:ıKiJeri ple-
cek ay içinde Aakai aya çarnlacak •lu 
hirlikler umomi ~kitipleriaia yapacıldale 
bir toplantıda kararlqtaralacakbr. ---Edirnede ve 

bul da 
lstan

kış 
Edirne - 40 aaattaaberi ıelarlmin fe11• 

la1ız kar Y•ıaıaktad.ır. Solıaklarda kana 
1ük11kliii Y•rım matreyi bılmu, ln Jlrl• 
mek pek müıkülleşmittir. Mektepler Mı 
hafta muddetle tatil edilmittir. 

lıtıabul - Sababa krıı bıvı p .. etli 
boyraıa çeviraıiı, kar yaimağa baılemlfbr. 
Boj'az: iç!ndo tipi büls6m ıürdiiinde• ft• 

pur seferleri aıüşkiilltlı yıpalabllmiftir. 

J' uon arın 
h d fi • FIRINLAR ÖNÜNDEKi TOPLANTll.A..IUN 

e e erı DAGILMASINDAN MEMNUN OLlll-
Tokyo(a••) - D. N. B. YANLAR DA VARMIŞf 

aj aıı biidiriyor: 
Sanıldığına göre Japon 

kıtalannıa RaniODa karşı 
giriştikleri taarruzun hedefi 
Birmanya yoluuua kapadıl
masıaı temia etmektir. 

Diğer taraftan çok kanlı 
mubau, elerde ıonra 40~bin 

kişili bir fog iliz ordusu J•· 
poul ra mağlup olmuıtur. 

- - --
merikadaki 

Bu gar sefiri 
ayrılıyor 

Vaıicgton (a•a) - Hariciye 
nez rctiadeo verilen malO · 
m ta göre Bula-ar • nfiriai 
Amerlkıdın · ayrılm111Da 
mlı-atle olanmattar. 

Yankesici-Bu topla amalarda epey cll
dan ve ... t varayordak, baad•• .... 
bazı köm&rc& d&kk•larıDıa 6alade dolat· 
mai• bııhyacıjız . 

Melek mi, Şeytaa mı: 
Bazı iaııalana caaanrhklarıaı .. ,.. • 

dökecek b11 aaerakb tefrikamıa• ..... 
J bir hafta aonra bafb,oru 

Iİlllllllİİillli ... ____________ ..... ._ __ ..... ____ __;. ____ _ 
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Oğr tm ler 

.. icin eiz ı dosya 
j&J>O Urkçt>den 1 Orta 6iretim okullarında 

1 b• ı• d• müdürler tarafındın her öğ-
8 ınmış ır k ~ ıme 1 ., retmen için •Jfl ayrı birer 

Prefesör, burada durdu. Sun'i bir ö sBr· m hrem doıya ~çılmaaı vcı 
d&. Bu jestiGden mevzuu dcği~tireceği an- bur ya müdürlerin öiretmen• 
laıılıyordv.Nıtekim de öyle oldu. Bir z du- l r hakkındaki müıabede ve 
rakladıktan ıonra: mütıleilarıaı kaydetmeleri 
Şimdi de Japonlara geçiyorum. Dedi ve öiretmenlerin ıabıılarıaı ilıi· 

ıöıllae ıu yolda devam etti : lendiren kiğıtlarıa. da ba 
"Japonların milliyeti Çialil rdea daha doıyal~r• konulmasa Maarif 

mazbuttur. Gerçi onların d milliyetleri vekiletindea alikadarlara 
mutitelif almılardan teşe kül etmiştir. Fa· bildirilmlıtir. 
kat Türkler muhtelif semtlerden j ponya- 0--

ya geçtikleii'i z•man or d birk çyüz bia Z t• kurSl&rl 
kifilik bir ekıeriyet teşkil eden Aynoları ey 10 . 
adan,ıat,iriae ıiirmüıler, o verimli jıpoa Boraovaaın Kav&kbdere 
adalarına yerle:ımişlerdi.. lröyü de bir zeytin budama 

Profe1ör Jıpooyaya geçen Türk· kursu açılmııtır. Şubabn 
ler hakkında şu malümatı v~riJor : ilk g ~nü Bornovada da bir 

.. Çiade hiikiim ıürea Türk ba~buğları kurs açıl c k ve on gla 
Japo• adaları hakkında hayli malümat al- dev~m cd.,-:ektlr. 
auılar orada pek verimli topraklar olduğu 
fibl llalkıaıa da iptidai bir hayat yaıama
lan laaıebiyle iatili ameliyeıiade zorluk I 
çeldlmlyeceğlni öğrenmişlerdi. 1 

Japon •dalanaa geçen Türk kabile ve 
ol:aa halklarıadaa bışta Kansolflr, Failer, 
Çealder, Alr•ulu olmuıtur. 

Satılan 
Tütünler 

U, v, 
ş 

Şehrimizin her ıemfode
ki bıık l1 r gümde boıer 
çaval t k tip uıı v rilaıek
tedir. Buular h ika munta
zam sure ... te s tıl c l:tırı 

Baglla en itibuen ban
col• utışı mülg dır. 

ŞEKER BEYANNAME
LERİ 

Diia akş ma kadar toz 
ve kesme şeker 1aten bü
t&n ticı:!retb oe ve müesH~
seler mecvutlaranı birer be-
y DD me il hüküwete bil
dirmişlerdir. Viliyet mül· 
hakatıod yui suretle ha
reket edilmiştir· Buııiin 

umumi bir hontrol yapıla· 
caktır· 

KAHVE VERİLiYOR 
Bu~iin İRşe müdürl6ğünce 

tahmiılere ve diğer t!llka

darlara kalını verilecektir. 
~aıriin öiledeh ıonra piya· 
ıada k"v satılaıcığı anla
ıılmııtır. 

-.-.. ... -Tlıkler ilk olarak japony ya geçtikleri 
saman yerli Anyolar ~unlara Y abaalar is
mi•J ••rmitlerdi. Y apaa d<:mek yabancı 
demektir. Bu kelime Türkçedir. Yabani r l 
yer yer derebeyler ııfatiyle yaıadılar. Bi
llhare bu clerebeylikleri birl ıerek Ytbcn 

Din akıama kadar ıatılaa 
tiitBa mhıdın 24 milyon 
kiloyi geçti. Plyaııda artık 
mal yok gözlyle bakılıyor. 

--o--
H kaıret 

Nam ng' h meıvkiiude, Sait 
oilo Zekeriya belediye me• 
maru nüseyla tar fuıdan 
balık tablaıının sakak orta
sından k&1ld1rdmaııudaa mai· 
bcr olarak hıkaretto bulun
duğundan yakaraumııhr. 

arne ıekmek 
b ş m ş ır 

devletiDI kardulır .. 
Malümdur ki Litinc de Y harfi J dir •• 

Avrapı!ıl~r bu y badini J ol r k teliffuz 
ettlklcn ıçfn Y •pın kelime i de jıpaa 
olaıaıtar. 

Nitekim bugün arıplar, İsi vlar dah 
bir. çok milletler J pon kelimesini Yapan 
diye teliffaz ediyorlar. Japonlara y apaa 
diyorlar. 

S.zı milletler de Y harfini J olara te
llffuı etmek yilzlinden Japon demişlerdir. 
Bulgarlar da bu kabildeı:ıdir. O lar da or
t• Aı~a T6rk akınluı :.dan Volga kıyıl -
rıaa gıden ve orada Volgü hanı adiyle 
biııl hlkümet kuran, bu hüküıncti asularca 
idame ettiren AtiUıntn ahfadı bakiycıin· 
dendirler. 

Bagüa fırınla ekmeii kar· 
c.e mukabili vermeğe beşla
mışl dır. Fmnların öniiade 
izdih•m olmadığın• K"Öre ba 
usulun n uv~ff k olıceğı an· 
l•ııhyor. 

i Elhamra Sinem s nda i 
• "'""''''"'""""'""'''......,..._~~ ~'""""""""~\ıoo"""""""""8'. 
: 22 2ci kinua Cuma günü Matin~lerdeo itibaren ı 

NAMUS BORCU i • • : 
: (KAHRAMAG FEDAİ) ı 
ı Türkçe ıözlD ·Foar Fe tbcırı · Türkçe ıöılüı 
:ıo0.000 letce figllraoın iıtirakile ve milyonl da dolar aar- : 

fiyle m yd La gethilen bir filim .. vat ı ve musu için ı 
thay•bnı tehlikelere koyan recç bir ıubııyıa müthiş mnce- ı 
: raları .. Hakiki Bir kahramaahk ve dakirlık destanı .• ı 

Hülisa: löıülmemiı bir ş beıel!'.. ı 
ıscanslaı: 2.17-4.30-6.45-9 da Cum rt i, p zar 11 do : 
ı b ılar •. ilk eenslar ucuz~ur. ı Volğaaıu ıcnı hanı Koprat b n idi. Bun

lar vakit va it B ika l ra a ın y parlardı. 
Balkan mil!etf ri de bu "Volg akını" 
derlerdi. Y 11ai Volg hl no ~1 1 dem ktir. ı:sotün lz111ir halkıaıu ıabırsıztıkt beklediğı dücıyanı 
blarlar bu mili tu VoJ~ d r ·cc Avrupn- : muszzam tarihi film: 

en : 
ı 
ı 
ı 

lalar da Bulgar demişl rdir. ı VICTOR HUGO'aun ÖLMEZ ROMANI 
Sebebi de lslavca olan V h rf inia l•tin· ı -Türkçe ıözlii-

cede B eJm sadır. 
0 

• OT D URU :: 
B hufi V ye t havvül dince Volg1t ke· • 

Hme1i de Balg r diye teliffuz olun.. ı (Notr dame de P ı 
mattur. : Oyaıy n1u: Charleı L ughtou Oh r ı 
P--~ - A • • d Tel. t ... oıor oıt sy rı ın Çini ve ;. • yyar 1 ma ın a 36ı16 ı 

JapoDyayı org nh:c bir oydukt o • 
ODra bugüokn Mi d~ i si in de ba ı M Uuelet: 1-3-5-7-9.15 tc.. • 

Yapanlar !üllil ıi dou tür diği .. i il c 
etrniştir. EMAD • • .. 

~ 
lıte bu bııkıKatc va"ıf oian Japon mü· 

efverleti LuiuD u e ı t 1 ihi caıılaıaduA 2 Büyüle filim birde ı 
ak politikHJDI gütmektedirler. Diya~ek : 1- Gülmeyen K d D i 
oıfer•nııDa cibıyet v rmıştir. li ı 

-Arlr111 ••r- ı~2-·_So __ n_...ı .. a_h_i_t ________ : 

22 2ı.cı cı •• . ı,.2 

SENUSILER --o--
Geçenlerde avam kamarr 

sinda söz ıöyli:ren 1larlclfe 
nazırı Miıter Ede•, ._.._9'1 
ıoara Libyaaın ltal1aliWl8 
geri verilmiyeceilai, ~ ... 
bu husuıta Senuıi ıe1bble 
lagiltereain röı: J1UlllD.. ol• 
duiana bildirmiıtL 

Bo bakımdan buıl• olnar 
larımııa Senaşilet hakkın .. 
biraz maliı"Dat •ermek ı~ 
yor uz. 

Senuıiliğl 1787 tarild ... 
Cezayirde ElballMıaaa~ 
da doimuş olaa Maumn•&P 
bin Ali lbııi Seauei brm .. • 
tur. 

Bu ıat 18 yıpada 11199 
Fa1a gitmif, orada talatilWP 
tamamlamaı. o.da• .... 
Mekkeye ıltmlf. 

1840 aeae1incle TraW
dönm&ı, orada tqldllblll 
kurmata batl••lfllr. 

Arbk oadu ıoara s...ı 
teıkillt ve prop•ı••••• , .. .,. 
cazdan F aıa kadar Wr pılı 
memleketlerde 1•.am.ta 
lıyorda. 

Seaaai 1•1lal•I• atra,,_ 
lalim dinya11aıa blltlll ff' 
kültlirlB ıalıtlyetleri tapll• 

Onun yerine otla M~ 
met Elmebdi ıe~mif o .. 
mücadeleye devam etmlı M 

Senoıiliii• merkesl•I Mir• 
lettlii Gur kaıabaıı••• 1 
de ölm&ıtür. 

Oaan yeriae de 117S .. 
doğmat olan Y•ı••İ M · 
met Şerif Saaui pçmlfll • 

Bu zat 1911 de 0-aar.t 
ltılyan b1rbi bııladıjl la'" 

man ltal&a~lara kana mlcet!: 
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.. DOnyada Meler Olu;;.::; lhtikir· ve nok- 'tTURK• NEDENi 
Almanvada en! san tartı i KiMSEDEN 1 

1 eski tivatro kullanmak JKORKMAZ? 1 
------- - -·--o-- i d -sı- r • ._, a...ıı E,,.,. 

Al.aaaya en etki tiyatro lkiçqmellk çalıar~etm• 
1766 d• Leip5İZ ıehriade mevkiiade k&mlrcl mebrur 
yapılmııtır. eski ~tiyatro de· oğla muıtafa k&m6rl11 kilo· 
ailen bu tiyatro, Almaayada / suna 10 kuruıa •• 11olr1t• 
tiyatroların )ıllhı iakitafı 1 verdiiiaden i yakalaaarak 
üzerinde bDyiik rol oynamış· 9 nç zabıt nralraıı yıpılmıf• 
br. Bu tiyatroda, Şiilerin tır. 
hıydu tlır ,. Doa Karloa" 
iıimleriadeki pıyeılerl, mü· 
ellifinia huzurunda oynan· 
mııtır. Götedo bu tiyatroda 
keadi eıerleriDİD temıiliade 
bulunmuştur. Gene tiyatroda 
leılnj da eseri S:Yliaa von 
Barnlaelm,, oyaaaırkeıa hazır 
balaam a1h11-. Hofma• V •ı .. 
aer, GrUpaatser ıibi maruf 
Almaa l:aeatekirlHla•a Her· 
lerlde ba tiyatroda çalıamıı· 
tar. 

Yakında bu en eski Al
tnaa t'1atroıaDDD 176 DCI 

yıldlalml Almaayada me· 
raıimle katlaaacakbr. 

o 

ilk tank nasıl 
doidu? 

Amerika ıe•lı alçide hir 
aUAlıleama proıramı llaıır

lıyor. B• ara dada 1942 •• 
1943 te ltlyllk HJıda tınk 

yaptıracak. 

Bir adı da hlcam arabası 
ola11 taalna buadaa 38 yıl 
6ace Amerikada yapıldığını 
btli1or. Mu1daauı?·llk tanin 
icad eclea Ne•york milli 
mulaafır: lrıtılırınıa 22aci 
latihkim alaynıdaa ylıba,ı 

Eclvard D•ytoadar. ilk tank 
baıiakii ıibi blicumlar i~ia 
deciJ, Zlrhlarıa İlrkaııada 
düımaaın ateşinden koruna-
rak ıiper kazmak içia kul
laaıhyordu. 

Babula iıleyea hu tank 
50 kiti taııyabilir •• kaha 
çelik tabakalar arkaııada 

ba so kiti meydana rare 
1a çalıııyor, yahut düımana 
ateı ecliyardu. Çelik "duvar" 
iizeriade «ta altı taae maz· 
ı•I vuclı. Ba araba cl&tm•
aa keadi lnbaa bile lıat• 
ıelmedea yaklaıabilır. düt· 
mu aakerleriaıa araııaa ii · 
rebili7orcla bu taak bir 
a1akluma ••J• ltlr ~aokak 
malaarebıılade keadi bqına 

çok ••ilam bir harikat teı· 
lril etmekte idi. 

Ba taak tecr6he edildimi 
Orclaca kat.al olundumu 
bcma hilen yok . . Bilinen bir 
feY ••na oda, tankıa Av· 
rapaclaa ' çok d•h• ÖDce' 
Amertka,cla icat! ecliW!Jltlir. 

-Dövmek 
Keçeçiler .araplaaaı ıoka· 

;ıada ohır•• melamet an•· 
yi davdl~ndea yak•l••mıt 
ıuç zabıt varakaıı yapalmtı· 
tır. 

§ Kuıi1aka fŞlmeaclefar 
cacldeliade otaru ali 4 ıe
aedeabeıi l bir arada otar· 
daiu metreai!klmlıaaa dl•· 
dlilıulıa yakalaauak r ıuç 
zabit varallaaı 1•pd~r. 

Noksanw eimek 
satmak 

ID&nl cadduiad• fanacı 
Oamaa olfa Selim •e •J•i 
hnatla çalı... RHat otla 
Khım hra•larıa4a imal ettik· 
leri çift lrllo ebaMlerl 350 
ıram aokua olarak laalka 
•thlrı.n yap1la• JkotroWu 
a ........... ~·· ,.1ı •. 
laamııtır. ___ ...,. __ 

Hır•ızlık 
Karaatln Hata1 cadd~ 

ıiade llMmet otla Mall•ot 
•• llaataf • ojlu F alk Hara• 
t.at flmrlf&aclea mltelialt 
Şerif LeYeatla eYlade IMt 
metre kurıua bor• çaldakla· 
nadan yakalaamııı.rdır. 
§ Feıipııa bal•anna Zey· 

bek apartma•• yımacla Mela· 
met Nlflly• ait 11tıa•ktaa 
bir t•hta çalı11 Oamı• oil• 
lbrahim yakılınaaıttr. 

Boru DOStası 
65 yaıında ------Ha••, kara, [clftb potta· 

cılıiıadan baılıa dalla Mrl 
bir poıta •a11tuı ela ••· 
tupıara• huto içi.ete ta.,tk 
edilmlt ha•• kavetlle da· 
ddrilmuıdir. 86yle lair poı• 
ta Berllado 1866 ela ia .. 
edilmiı •• buaclaa 10 •••• 
ıonra buıa 26 kilometrelik 
bir horu : poıta.ı t•lt•k•tl 
daha ekleamifti. 

Berliadea eD ıimal aolc • 
taaıaa kadar 11,7 • kilomet• 
•elik bir muaf•J• paket ve 
mektuplar 40· 45 dakikad• 
ıi•tlerilir. H~aki borv 
pollalile 18 d4ikıcl• HY• 

koJ~•••kta.a.r. 

llirôim Aliottiaia "Ç,aakbte lslerl0 

adıaclald çok dei•rli eaeıiadea •t•iadalit 
Wr kaç aefiı tilrhai dıba lkUbai Hl• 
JOtUS: 

~ARALI 

iri ı••İI çıbreılacle ct.Jpll 
p_. pup ıa-.. bMat .. .. 

Çabk katlar liaterir kı b ... .. 
AJaaadald ltlklllaalenle 8Hıal. 

ç, .. eall •1•acaltlar u Ç&Mls 
Kı~·---• ıt.4- ta.., .. lltıak 
G.U. ~ iri. metia walıı 
81.111M1• ltlıı ~· bir cine 

şa.ctı ,., .. lala ~ kl• .. r~ 
Bir 11kahllat lrale ıtt.i ,.,..,. 

Geçmif .......... old•? 

Cı••P ••ur, ~tir . .. ,._. Mil thk ... • ~ ., ..... fakat o Mi ....... 
Rd..aki dırlallji ı•labr 

Oıda laarltl• i9tikaml ufaıl 
OıM•.,.. •.t .. a .._,-* 
All o 1111.,. öft• ......... be ... 
N...U.la• ~la? 

Siperden mektua 
Allaha ·- •t. cliif.cH• blpıun 
Detlet ajaaaı Jolmala •
Alb•M dlklilaı• ot.__ kaaa 
8eJfajl• fll reqf IO ..... -

Al,cl• biri reWi tala•• ••m 
llet•r .aı 11..U.lı _..n• kıa 
G ... at,.t t.tep t.aktua ,.W..· 
Artlk ..,.. o ....... -

Dlflam• bot p&.ı po1ta tatan, 
Si, ........... ., ,.,. ....... i 
Kacleri raai ol maa yollan 
Bekleye• rhleria, 'dolmua•· aa••· -· ...... ..,_ 

Siyillere kaqı illç 
!llerd• ... ,. ,.... laual •• ..,. ... 

~irmek liltlr. 1iarlf eclec:..m·• ....... 
olmakla beraiter •· •• MI ı•• ...._. 
hrt iyi ••tice •erir. 

125 ıra• ıar•t k..Wa .. ,.. ı~wiılıı · 
2 1muaa ,u..ı bltHlaraaa abp ~w.wa 
lttra ... 11. S.•a ita •k•r• ...... , ... Wi ,........ .ı,m.rı. a....ıne ....... .., •• 
alrmeli. 

PalJtllia bir kWaa ..,a ~ ,..., 
iıerln "'arak Hace .......... ... • ..,_. 
nclu. 



· KlJRTU~U.Ş A U
RU· BA Ti 

lıtaabpt • .....;Ya11aalıtaaa iki bin toJI ııda 
· madclele:i~i 'b mil olarak yola çikaa Kur· 

t?Jaı vappru k11rtuıJam•yarak battl. BV•· 
pnraa kurtarılması için gönderilen tabll-

. ılye ~e Tıak vapurlara k,au maballerlae 
•arCbkları vakit vapurun •batmakta olda· 

... ju~u röımüılcrdir. K•za aıaballinc giden 
· Trai vapuru limaımıuza gefmiştir. Vepar· 
ela Kurtuluş vapurunun kurtanlaa kaptan 
•• mürettebatiyle kızalayıa iki memuru 
bulaamaktadır. verılea malümata göre ••· 
par dlia aab ~hı karşı dörtte :k1raya olur· 
maı bir mliddet sonra terki acfirıc omıi 
nırilmiıtir. Fakat deniz çok dalgalı oldu
padaa gemiyi terk eden 111&rettebat tek· 
rar ••para ~irmişse de geminin kurtarıl· 
muı ihtimali kalmadıiıadaa tekrar gemiyi 
terk et111i1lerdir· G~mide1d euadan hlr 
ı•J kurtulamamış tar. karlar içi•de Jirilye. 
rek ciYardaki k6ylerclea biriae iltica et
miflerdir. Ba •rad• bak •ıpanı :Kartala-
18• b•ttıfıaı gardürllndca tiYarda dolaı· 
11111 •• &ayrak •allıprak kız.zedeleri ara· 
m&fbr. Kazazadeler Yapuru 'ıörerek Hhile 
19lmifler Ye kendileri vapura ahnmııhr" 
oı •• yoktar. K11rtalDf kıptıDı kaza laak
lallcla bir ı•1 ı3ylemek İl~ememiı yalaı& 
çok mlteeulr oldafaau laildirmiıtir. 

lataabaldaki Tirk tabaa1111ıa huarladıjı 
JIJectk paketleri ile Türk ıızetecileriain 
Y•-iıtaa rautecil~rine röndcrdiji rıda 
macldelarladın m&rekkop 3SO paket balan· 
makta idi. 

Vapmaa 1.taııadan b11al olaa Hrar bir 
mU1oa liradır. 

~ ---
Fevkalade ah•alde as
kerlik mükellefiyeti 

Hale• ıilib altındı balutııa ve baadaa 
sena ıillll altına abnac k olan mavarzaf 
efıattaa tam hizmetlerin muvııuflak m&d· 
detleri, ıuuf tefrik edilmeluilba fevkallcle 
llali• de•amı mOddetlnco 6ç 1 .~ ~.. biz· 
metlileria • yedek ıubay yeıiıeccılrler b1riç • 
iki HDtdir •. 

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

Çifçiye çift hayvanı 
Ankara - Memlekette eki111 faaliyetiai 

arthrmak .'fft. dalla ziyade Daalaıul almak 
içia Ticaret •e leti tarafıadea yeaidı• 
tedbirler ahamakt•ulır. 

Bu meyanda çiftçiye ziraat iletleriaden 
maada çift hayvanları verilmeıi için tetkik· 
Jer yapılmaktadır. 

Btlb111a pirinç, fasulye, nobat, bakla 
ye pamuk ribi maddelerin clıhı fazla ekil· 
m•ıiae ı•yrat edilecektir. 

Satye davası bera
atle bitti 

lıtanbul - Tamyiı mabkemesladeD aak· 
ı•• ıeı .. (Saye) di•a11na dia balalmııbr. 
Yaanf Ziya Ôoit •• arkadaıfarı beraet 
etmiıler. 

Manisada "bütün tü· 
tünler satıldı 

M••• (a.a) - l,300.000 lıiilo raddetin· 
deki tlll&n relcoltemiı iki gtiq ipnde satıl· 
auıbr. flatlar 100 • lSS kuraıtar. Abalar 
mema•cla:-. 

l••a.ilN iııtj 

Japon yadaki 
Rus elçisi 
dönüyor 

Moıkova(a.a)-Jıpoa lal· 
ldimeti [neıdindeki Raı b&· 
ylk elçiıi 1 yakında Moıko· 
•aJ• ıelecektir. Elçi bikl· 
metiae maY•ual bir rapor 
verdikten ıonra derhal Tok· 
yaya ••det etmeyecektir. 
El~ ahbı yaziyeti dolayilİ· 
le bir mBddet ııtlralaata 
cekilecektir. ---
Yunanistanda 

açlık 

Sıkaklınli 11111ı11ıar, 
ilıılır ıır -------

Loıodra(a.a) -Bara1a ı•· . 
len bir yuaaahaıa aalathiı· 
na ıire yuaaaiıtıacla aç· 
bktaa doıaa 1efalet lal1lk· 
tir. arlık atiu aokaklan .. 
ela dOlqmaz oldam ch•ı 
her cllrt Jla metrede bir 
i•H•lerm açlddaa ba11bp 
,.,. ıerildllderiai ıirmek· 

teaae evime kapa•mafı 
tercih ediyorum. Ôllllu re
ce ıömilmektedirler. -- . 
Mareşal Kay. 
telin Peıte 

ziyareti 
__._ 

Badapıfle, (a.a) -Almaa 
re•elkarmay blııkaaı mare• 
ıal Kaytel balf&a meÇhal 
aıker abideıin çef .. ak koy· 
muı, doru cepheıiadea r•· 
len Macar aıkerleriaia r•çlt 
reımlade balaamuı vo ma • 
car naibi tarafında• yımeje 
ahlroad•ktaa ıo•ra ıaat 15 
te baı•ekil ile koa111m11ıtur 
Ba koaaımada Macmr ıe· 
aelkwmay baıkamda balaa• 
maıbar. Bir teblii aepl 
beld•melrtedtr. 

-----------------

Alman ordu
sunda tifüs 
başgösterdi 
Loadra_(a.a) - Hariciye 

.. zırı bay Edea din ••am 
kamaresinde beyanatta bu
lanarak Alman ordmaada 
tifaı vak,alarınız biı edilir 
derecede olduguau ıö7lemiı
tir. ---
Fransanın 
Durumu? 

Berlla ( a.a ) - D. N. B • . 
ajuıı bildiriyor: 

Gııete ve mecmular Fraa• 
unıa daramaaa tealddde 
devam ediyorlar. Fraaııı • 
Almaa mlaa1ebetlerlaia ••· 
111 olacajlaı ıorayorlar? 

Fraaıa baaaa miaua•ı 
anlamalı, geçmit deYlrlere 
161 Ç••irmelidir, diyorlar. 

o 

Molotof Lond· 
raya gidecek 

Lo•clra {a.a)- Gaıeteler 
iki veya ilç ay ıoara Molo· 
tofaa Londraya relecetiai 
ve yaaıada kara, Jaaya. de· 
Diı ilatiaaıçıları ile ıiyuet 
•• iı mifaYlrleriaia de ba
laaacajlaı J•ııyorlar. Loacl· 
rada, aılusri itbirlif iaia ••· 
111 yapdacaja •• iki mem
leket araııada her ulaada 
lıbirliil temelleriaia aaıd 
••illmlaıbrılacafı da tetkik 
olu•acakbr. 

--o--
300 Polis 

kif etlildi 
Jobaaeaburg, (•'•)-Mem

leket ale1hlne faaliyetlerla· 
dea ılipbe edilen poliı ••· 
kili üç , ylz memur te•ldf 
edUmittir. Baalarıa ehem· 
mi1etH bir tqkilAhD ancak 
kiçik bir luımıeı teıkll 

ettikleri bildiriliyor. -Alman general 
Albn piyasası lerile hükimet 

BaıD• altın piyuaıı fÖJ· &r8SIDd8 
ledlı: Zurih (La)- .. Noye Zlh• 

IJ.ept - 3100 er ZaytaDfn r•ıetetlD• rö· 
Hamit - 2950 re Mitler bazı ı•Derallerle 
Aziz - 2850 lalk lmet er kinı ara1ıadaki 
Halkala- 2'25 ıı•ııi•liii ortadan kaldırma· 

i• çahımaktadır. 

l22 2ıacl Kla• ı n2, 

lhtikir 
lan ve ma 

kemeleri 
Aak•ra,(a.a)-ilıi •P 

kıa bir zama•tla•Mrf 
yak lliUeı llecW lı 
yoalarıada mlnkere 
Milli koraama ~ kuamm.. 
tadilita alt k•••• llJ 
mabtelit eaclme•c• ....... 
taıYip edllmit 0 1khlhlll!I 
timdi bllllmeti• b8 
yapalmuını talep ettltl 
teklifi Mecliıia M,etl 
ml1eaiaeJ ... alicalıbr, 
auda 1apılla Wlllt 
HUh aolrta1• 
tadır: 
1-Hlklmet•_.~ 

ma11. -

kili 
Tokyo (a.a) - Japoa 

•ekili amaml ..,_ et..,_, 
ela lulaat vermiftir: 

Geaeral 111u Wr --~ 
elde edileD mGftffaln,.tl 
aa1dıktaa ...,.,.,.. 
ları laalkı .J•P" ~ 
laar11 aD1a111 ~ r..-. 
pi•l•rl• iatilslAU•la• btlf' 
•111 olacaldartlar. 

S6dl Hollu.. HWllle .. 
ile Anataralya,a ..... ...,. 

•·••kil, 1111 iki ·--:.:: 
mab•emete ..... • . 
Japo•1•••• m•r• mılab 111 
raaacatı•• llJfemlttlf. 

Gayemiz ,.al bir dlll 
..... 1ı ... ım. ..... 
mlttdilderimiale plı•;& .. 
inal ettijimlz rerlerl 
ltr balla• lıo1••P. 

------------------·----------~------~----------__;,~~~------~--~~----------~--------
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