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500 nakliye uçağı yapılıyor 
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A merik ada bir,irket kuruldu 

. 
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Stin Fran,isko 24 (.4\.A.) Arr.t·r· ~c..n gemi ır.;:ı;at mu~e
hu.S5J~:.arından 11r'I" r., Keistr eskı s ... nen-ı.a re• . .sôr:!!rir.dc:n ytnı 
tip !ayvar<'!cr muci<J Ho"",. d H~t'S ıle .:500 nal< ve '1.ayH· 
re ·i in1~ c Nllf·k iiı:~rt: bir ~; r.ket ku!1iuğu"lu bıld .rm!~ır 

iRAN ve IRAKTA 
lngilizler Kafkas yaya karşı 
yeni bir cephe kurdular 

~----~-----... --------

Gene r a I Vilson Kumandan oldu 
-------- --
İran Almanların 

gelmeleri üzerine 
Bu ordu icabında 

hududuna bir saatlik mesafeye 
• 

iki Ingiliz ordusu birleştirildi. 
Sovyetlerle beraber çarpışacak 

Eğer Kafkasyayı 
istila edemezlerse -Almanlar mağlub olurlar .. 

-----
Bunun içindir lıi Alman orJuıu §İmalJe ı•e merlıe;ı;.· 

Je bir harekette bulunmad an önce her Jeyın baıında 
Kalka•ya ve Karadeniz da vaamı halletmeye çalıfacaktır. _...._ __ 

Yazan: 
JA. Jman O'fdıısu Kaikas ki· 
~ lid ool<talıı:u iizerimde. e? 

çelin mulı<ırebele~ını 

.. ermeye başladı. Sovyetloer de 
ilk giiolere ve hatta haftalara 
nazsaıı en :vüksft mukaveme
h gösteriy~lar. 

Alman zoJ la.na . ..,.. hakim o· 
lan gn)C açıktır: 

A - So~)et Rtı,)ayı gövd,. • 
5iııdcn a) ıra bilmek için Volga. 
yı kesnı"k ~e Knfka;;yadan Rus· 
ya,}ı tanıaınile- mahrt.n> brrak -
mak. 

B _ K:ı!kas3 o J>"lrnllerioe s•· 
h·ip olnın.k; ınaden ,;e zahitt ~°'. • 
bnrlaıını, haı at inaddelerını, 
}ı.~yvan bölgel.-rin.İ işletmek, 
KoradMır~i nakliyata açmak ,c 
b .. rbiıı dc\·amı karşı!)ında mu.ka· 
umet iınki>mm çoğaltmak. 

c _ ingiltercyö A,yada Orta 
ve Yakın§arktıı mağlup etmek 
" ' hu '"3 ede Akdenizi de ,u . 
bc~t işlenıeye a~ırıak. , 

Buna mu:kahil So,'Y..ıtlerın 
~"·se'k mukan,nıelindcki en YUA 

noktayı da lıiç ~iiphe-;iz şunlar 
t"~kil cdi)·or: 

A _ Simal '"' merkez rou..a· 
~ .. ıasını -kayhetmc'.lllek. 

B _ Volga yohınu açık hu· 
lundurmak · 

c _ Cenubi Kafk8" petrol 
havı.alarını ve Ru~ donan.oıası. 
nı elde tutmak 

S _ Alıuan ordu<un• Kafkas· 
Yayı me•r yapmıı:k ve 1943 ilk· 
baharına merkez "" ş!mal or • 
dııJarınm tamamı ve Kafkas 
cephesinin varlığı ilr ~ıkmd. 

G<iriilüı or ki, her iki tarafn 
da durumu hayati menfaatlere 
da ~anıy·or, A'kNi "' siyasi ba· 
lu,.1dan bu hayatiyet ncl<adar 
birinci pl:iııd.ı g•liyorı.a iktı~di 
hak11nd,tn da yin.e iki tnraf i~~n 
hii3 iik lıa)· ati <'htttın1l'"·~ti haiz 
bulıııun.ıktadır. Çiiııkıı , Rıı,Jar 
Şnnaldcn l'c11uba kadft buttin 
hıthııbal bölgelerıni, nıa<l.:n böl· 
ı:olorini, sıına'i böl~elerini ka)• 
ı..-tınlşlerdir. Kalka') a ellerin • 
de S<>n muka..roıet ka nağı • 
ılır. Ilububalın çoğtmu bu • 
tndan 1olnıaktadırlar. PetJ'<>l, 

ıSONU SA . 3 <;l J 'l 

ŞfJKBO AB MET 

r~ Londra.da 

' ı' Bir askeri 
! konferans 
1 toplan,yor -·-

Moskova görüş~ 
il meai neticeleri 
1 tatbik edilecek 

il 
1\ 

Londtra, 24 (A.A.) - Harbiye 
NaıırLığı t:ıİafın<!an neŞrt:dilen 
tebliğ: 

İran ile Irakın bundan böyle 
kk kumanda altında birleştiril· 
m ş olduklaTını bildirmektedir. 
Bu kumandanlığa General, Sir 
Henry Maitlad Wilson tayin e
dilmiştir. 

Tebliğ, Almanların İran hu
dudundan lbir ka.; saatlik bir u· 
ç~ yolu üzerinde ve yakında 
bulunmııs o•maları bakımından 
tıer kı mcmleketın önemônin 
fevka!ade ~rtlıi:ın, ilave etmek
tedir. 

Londra, 24 (AA.) - Harbiye 
nazırlığının bildirdiğine gör~. 
İran • İrak komutanlığı adı ile 
yeni 'b!r miistakil ordu komutan 
J.ığı kurulnıası takarrür etm ~
tir. İran • İrak ordu•u başku
mandanhğına General Sir Hcn
ry Maiıland Wilsıon tayin olun
mu~tur. 

General Wilson, bu yılibaşında 
Bin.gaziye doğru İn;,>iliz seri i
ler'.:mesi esnasında İngiliz km:
vetlerine kumanda etmi<: ve W· 

\·rlce Yuı1~nistandaki h.uekal1 
da idare eylenıist r 1\1. Çörçilr 
General Wilson hakkında •En i
J'İ t:. biye<:1Jerimizdcn birisidirs 
!•birini k,ullanmışıır 

Reuterin ask<'ri muhabiri, bu 
karar ve bu tayin hakkında di
y<Jr ki: 

İran ,.e İrak, A1.l:rıanların bu
gün uçakla İran ·hududuna bir 
saatl.k mesafede bulunması yü
zünden gittikçe daha ıbüyük c· 
hemmiyet kesbetmektedir. Bu 
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Avuıtralyanın 

Başkumandanı 

MÖK ARTOR 
Nasıl yetişti? 

• 
Sıkı bir tabiye İm• 
tihanı • Sekiz kızla 
nişanlanma rekoru 
kaybedilen F c 1 d 

mareşallik 

I:ıaıı Vfl Irak 'd;riıı.i iug-!iı. Ol'd:.ıı~ır 
ba"""'-ları'lıglna ~li'iloo c•n•"'1 
Ma•lbııd Vil.son ,,Jtmı~ yar.ıı::uı bu· 
ltıruıa-k.1:ati ~... DJ lt.J'lıı( ral eo\·\'elcc 
~ uncu orduya kumanda f'Ur'..i.ş, batı 
!()01.üı\detr;i ı 'tt hııg:,:z. l.Dc\Jıl'tl.ı.rı ;.ı :raP
rnw,, ''unanistanfi ı dııfon. krt'al'!!:rın. 

komuta.nhirmckı bı.ıhı'tnlu.$ ·ve niha
yPt Sı..ıriyedıi..iô ıncil•Z tttı:le-rın\ l<la " 
e\:mJ~\.11·. 

Pasifik 
cephesi -Makin adasının 

işgali mühim ve 
stratejik netice-
1 er doğurdu 

-------
Yakında yeni 
bir hareket 
baflayacak 

Bern 24 (A.A.) - :Xıibme de 
Lauısaııne ga,z.etooinin belıirt«ıi • 
gine göre, Aım-rikıali .. nn Gil -
tıert taioın:ıdalarır:dan Makın a
dasına karşı y;ıııtı.gı. baSk:m akı
nının miM!:tefilcleııin y<ik.ııııda Pa-• 
&iıfikie başlıy aca!Uarı h&~t 
fuıeı:iııde mühim teı;.;ır len ora . 
calotr. M~tr.. adaEı, japooıJara 
ait M~all adalarının cenup 
~ ve Havai adala.-ı ile 
Salamxın adal&rı arasında yarı 
;}'lOl:daıdır. Jıçıoıılann burada kuı·· 
muş oldukları deniz ve hava 
üasü, Anglo-Sal<ııorı de<vleıtle -
..;lliİn müna<kale yollarım t~t 
t1.mıekte iili. Yapılan Ameı'l'~.oo 
baskım r.et.kesinde gerek bu ilt; 

gen~ bu adad-.d<i radyo ıstaı.
yunu da tahrip ediln~tir. Ame
rikalrların Maı,,:h1!1 adalannda
k; kUNY<C'!li japoıı üslerine ı;ok 
y tbn lıwlu>' an bu kıüçi.i.k a<ia'j, 
i~gal cıtımcleri batıi~ rne"vnıu o. 
lama.::ı:Jı. Fakat yapılan bu alkın, 
japon hav;ı. kuvvmlerıııri'n Salo
mon adalar.,., lıombala.rnak için 
kulılaııdığı bu üısru bir mıüddet 
kin ortadan kaldırm~hı', Bu a
kın SaJCJll'l()n adalarınır., ele ge. 
çirilmesi için başlanan çetin ha
rekatı kıılayl~lıraca;k malüyet . 
tedir. Nibııyet bu harekat ce _ 
r..up p..ısi.fjkte har<-kl.t t<'Ş( ı>Oli
sünün müttefikler eline g<:'ÇJ!lu.ş 
olduğunu gösterme'kt<e<lir • 

Atlantikte 
onyedi gemi 
batırıldı -iki gemfn·n de 
torpille ndiği 
bildiriliyor 

Berm 24 (A.A) - HU1ru6! 
b ~ tebliğde bild 'rild ,ğinc gorc 

A,man der ıa~ ları doğu ,.e tıa· 
t Atlantikde \:C Kar" p deııiz.~
de tonaılar ycünu l07 bine bıı
liğ o~an 17 gem ılc ık yt>llıen" 
taşıt batı= şlard r. Bu gt:m lcr 
den aeimlcn ye6unu 67 bı e 
balığ olaın l 1 i kafik> haliJıde P}(!)' 1 
rMmekte id.ı. 

Ba;ka ki grmı daha torpi' en 
m 'f-";C de diı man mud foasm 'l 
faı.liyc'<' g~ ~ uvündC'n r.e· 
tıeevı g<il1'T•E'k murrK.ın ol:ıma

mışt r. 

~---------------------·~-J 

.~ ... Milli ŞEF 
Bafra' da Tetkiklerde ve Halk

la Hasbıhalde Bulundular 
~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 

Coşkun tezahüratla karşılanan rnönü, Kızıhrmak ya
tağının seyrüsefere müsait hale konması, Bafra ova
sının 5ulanması projesini alaka i;e tetkik buyurdular 

Bafra 24 (A.A.) - Bugiin 'aat 11,30 da 
Milli Srl t,met İoonü Bafray• serci u:rmiı; • 
ler, ~J"l~nı doHlurım biııl.-ree Ralralınıo :o~ 
kun •e iç'len tez:ıhii:rleri M. •iirekli alkışlw 
arasrnda Halkcvfoi (eşri{ bııyıırmıl'Jlardır. 

dır. Bu ı;öru~melerde a3 rıC,a par ti \I~ muhtelif 
nH'<lek mensupları da vardı. Cumhur ltehı -
miz Kızılırmalı. :ı;ntağını.n se~·riı •efere mili;ait 
bir Jıale kenması Baf.ra o~a -mıo J.aııallarla 
sulanma ı, meuvı göllerin p;,Ja hı etrafmda 

hazırlanın" ulan projeyi halkın muvacehe . 

sindt' derin bir alaka ile letkik bıı)urmu~lar 

dır. Milli Şef ilgilile.rc direktif! u vermi~ler, 

aaı 15,20 ek h•yecan, ~.,,.g; do) gula.rile bek . 

ley en BnlralıJa.rııı sürelı.li alkı~ ları arasınıb 

SanM'una mi.ite,·ectibe.n berf'kf't bu,:ı-urmu~· 
lard,;r. 

Bur~aı tellişi müleakip ~ehrin muhtelif 
sem11eTini, Kızılırmak köprii &ünü k•r.~te 
fabrika" ve lıi>kiınıc( kon~ğıııı ı:ami~Jer • ..,. 
kakları doldııran ruuauam in"'' n kala ha lığ ı· 
nın •Ya~a! Va.rol İuönıii! • ~esleri acas.1nda 
orta ok.ıJ bina,ın.:ı gdm.işl.,rdir. 

J\fillt Şd <iğle 3·enıeğinde11 so nra orta okul 
1Wlonımda h~ll<la bir ha,hihalde bulonmuşla« • 

~----------------------·--__....._ ____________ ~-·---~ 

Göbelsin 
bir yazısı ____ , __ _ 
İngiliz - Sovyet 

ittifakını anlatan 
nazır diyor ki: ___ , ___ _ 

" Çörçi Kremlinin 
elinde basit bir 

ilet otmuşturl,, 
Berhn, 24 (A.A.) - S1~am 
A !manya 'P,-opaganda ııo·( f 

Dr. Göbeiıs. VıJC'lk,~r B<>bahter 
gaı>.:koınd~ inı;ıl~erenın , f01<ko
,·aya ıttif~kt. n ne kazandığını 

jnccle-mekte , . ., İngilterenın ıığ· 
radıgı ... ğır d.h'keri ka}ıplar1 'l it..-

(SONU. SA. :l SÜ.~-
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Stali radda on 
geçildi nehri 

Dondirsegi içinde çok kan/, 
çarpışma oluyor 

~--~-~----~--
Kafkasya da hareket devam ediyor 

Berlilı 24 (A.A.) - Alıman 01·· 
dukırı ~loomar.danL-ğı.nın fıeb
liği: 

Ka:Jlk:asyada ~n ve mütte
fik lrıt'aların hücumu çetin dag 
mUıar6beleri vermek suo-etile 
devam etmekrtedir. 

Stalıingrad'ın şiıııa! batmı.ıda 
hava kı""''€'\leri tanıı!ııııdan ...,.._ 
salsıiz bir Sotette desıak:leır.en 
Atman piyade tiime~rüe Nü -
cwn lot'aları Don neiırirıl geç - • 
'IDl§le< \"e cloıi."U/)'a doğru hih:um- ı 
lan sır.ısında Jru\,·etlc ta!M<ıım 

Edmniış ola.ıı düşman ~''!Zile -
riDi yaıım~'Jl•roır. 

Don ceplıe:.muı diger kıt.ını -
lanıııda düsmanın mıc.'\~i ta.a<" • 
nıızlan iı..iyaıı kıi'aları.n11r. mu.
kavem~i kar.,csımb a'kıiım 'kal • 
nııstı-r. 

Kaluga'I>ı.rı et0ntap batısın.da w 
Medin'in ?imal batL>ında ve ı 
Rjev yalcınla.rır«ia d~ lıü • 
cumlün daha başlarl<.<·rı pi>sk<Ür
tiilm~ veye al<ô:n bıralctırı.kıı~
tır Ha,·a kuvvetknmiız bu ha
rc>kiitı s;kı l7ıır sur"'-1"' cle.t~«Je

m~lerd;r. ilrr.«~~~ _ce~ 

===--• J 

<kığuo"UDda ' Leıı&1grad önk • 
rillrle ara>.i lrorençlo.n el<k- rd ·ı. 
mit§ ve dii{ırr.an kar?• hücı:ım • 
laırı pijskiürtiiı..'l'lü~ ıir 

(SONU. SA. 3 SÜ 6) 

' K ri ps in 
maka as· 

-------
Don Dirseğini 
geçen Almanlar 

1

' Hindistan istik
lôli harpten sonra 
düşünülecek., 

---------- -
Mütemadiyen ateşi altında 

köprübaşı kuruyorlar 

Stalingradda 1000000 asker var 
:Moskcva. 24 (A.A) - S<ıv· 

) et ogle teblğı 

23 ... gusto.s gec<.'flı lı.uyve!lcrı· 
ır.;ı; Kletskil) a cenup dogusy ıl 

KotPlr·~ovo m:ıJ d<'" ında ve 
Pi)•t..,ors cenup dogusu ıle K as 
nod r cenubunda d~ rnanla çar 

pışmı>' ardır 

Ceplıemn başka k= • " n 

önem1ı hi\'b r d ~kl k ol 3 

mıştır 

M()skova 24 (A.A ) - Dot\'l! 
do{ıu 6aiıilınc geçmeEe rnır.•af. 

fak ol.an piyade müfrezeleri ve 
m'1ralyözle mücehhez lnt'alar 
bir çkmazla karşılaşrnı.şlardır. 
Sov:vet kıt'alarının yanlardan ve 
önden yaptıkları hücumlar bu 
sa·hilde kalmak zorunda bırak· 
mıştır. Bu kıtalar dün sabahtar.
lberl 'fa.sıla.sız devam eden topçu 
ve ha\'a bombardımanlanna 
maruz bulunuyorlar. 

Don a· eğiniıı m~rlti'.z kesi
m' 'e A\manl;;r dün üç l"Cre 
nehr ~ üzerine idi.<;Uk g<-miler

{SONU. SA. 3 SÜ. 6) 

Loı dra, 24 CA.A) - Sir Stdf· 
ford Kr:ps Nevyo:rk Time> ı;a~ 
zetesinde neşrcttigı bir mak.-k~ 
d<> Hind'stöıl'n bugiink j vaı.i
yeıin, ızah edivor ve diyt>r kı· 

•İngilizler Hindistan<iaıı gr· 

derı.:rse memleket ka~unsuz v 
hükunıe1s.z k•l;ıc:ak, bu va>.iytt 
anarşi doguracak. Japonların • 
ı.ahını a.rtlırril1lk, Awu.palıla• ·n 
!ıayatını ""hlıkeye Jroyacak, mut 
tefikler C"plwsındc büv.iik 'bır 
rahne as·acal<Jır. Gandinin n ü· 
cadclesi d·üşmanın ct•saretinı e:..rt 
tırmıştır.• 

Sir Kı-~, ı: J'kalesine de'\'8"Il· 

la ffnt isukl"l meseksinın tıarıp 
ten sonra dti~u-rıül~e!:rini, inti
kal devr nde bug-.ınkü arnva
sanın rneriYe!te 'kaı~·cağını ılave 
ediyor. 

(SO~'U. SA. 3 stt. 2) 
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KAFKAS 
ŞAHi ALARINDA 

fKDAM 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

r Clniversite' i 1 c GÜNÜN tçtNDEN ... J 1 
Kampları !Münakalat meselemiz 

karşısında .. ----·---
j Yazan: ZİYA ŞAKİR No. 16 Ya:ı:an: HAYRl MUHiDDiN 

Ayazajadakl kış-
lada yapılacak 

A-kı.~~ \.C zet .. -.l~ını ci':!'lı-t n 
.!r...e e ·" l'mar:t ;,m,\Jc duytin 
Çu, ,Jrnıwa da bır ~terı,, ,ap
ııı~; t kaı:a.ı &<-f .. ııcd.ı. Hi-r gıu1,, ~ 
t:..•,1 l-r-du erkaı"\~11 1, lPrt"J~Bra -
:b('lı;K) ala) ı<ı.ıı k.'.lrargith<ndaık-i 
se)) ;ı,r e,-e kıp kıO ı Or 
e-"r·veli't biİ) Üık hr.r r.~11anf aıyı:n 

ıaplıodı v~ ou iı;ııı bılf.ısıt.en 
.'l>••ra da klli,;c.Jen ç;l.;<ı•..ıt yeı:

<k·ıı h•ı11<aç t"'ı al<lı. Buul.n fu;

t.U. . .,tR k.')\·ctuı'kıian ~ııra 

l"-'t~ İ.stikt'ı.;akıe, burada 
tllula~k ılan bl.l)iik bı< 'IE'hruı 

t.f...·ır .ıelirı • Wrtı.Y•:>t"WTI. 
Di ·~ b:ıgırdı. 
Or~d; huhıı>:m but.ün o•'Ôı• er

.kanı, Çarın bu herek.Alin I 
l"<fr J;ıal•. t r. o,,ı,.r -ıa YNler
oer ;.a~l~r tnpb·arak om' a lrov
rı ya lmşlac!ıl r. Bu t:>kl 1. ordu 
cfr lr:?.1 c~J sirc.1\o'eıt ~t.;;i Bir ıh"'i 
saat zarfınıda, onda ad •ta !aş 
pJITT)"larmcltı ~ ·,. er rıı,m vticu
de !E>ldı. 

p,.\r<,, ç,,k ıyi bııi.ym du lO<; 
lf..,,.r..er ~ tllcrit.....,ni & çoraok ıi.'C~ 

,,.., !.ıb\oa h.r ~t>hir ku.rtll<>- [ 
r t.uiı O. u rnaıı sa<lı., güy,t rr~
!V'\ biı ılh<.m ıle harcf;et ,.t - 1 
iı;:ı• he :,...;r a"l;,ıtmek.. Mu -

'il uıde: lcr .. ı ve of'du L"(rt."1 nın 
ol'.!•)~ ri!M 1lo' ~~tt. 

• "ltt'ı.cnı hu ta;- yt~ım. t.uı1 bı.
a.ır burada 1,öv!('Ce kaldı. Bu.
nG er.. !{' eL1k bir :li1ertT..rr.iytt vt:.-... 
un b le " rr.ıJı. .• ne k 'h.r a. 
_11 .,. ra. ıJ' r, le rda Ç-iirl.ıgn, r.ıu

f ırr 'e '<t:drcti rırtt. O zan· an. o 
tn ) a. 111' 1: n ·ıarip hat·r ht da 
, ..... r.J"ı dı O .. ·Kla bır kasa.ha ya-
~l tr:.ı. .... t.: Pu~ronL•lı aı-.ıtust.'ilti ta-
1! ~ı ·' 1;: (·• :A~ ~ 1~i.ı: bu k~a ... 

-ıj..; \ t p t t1:9k) &t.f. :~kı!Jı. 1 

! 
P·t~"I'. , ='-i. .·~zı)t.!. ~ th~a ı 

!.ıatrııvarak, ,-,ıc-c ~~!"'-'<>ve tan
ı 'l...:l ıl~ cı.\·d<:·t etnnek istiyoı·du. 

Y&ı:J n~ ~tıi<ııi<le haıekel ede -
ceg .\j lı!1· t~r.u kesıirorn.İ'J'"'rch.i.· 

( _. t.<: v.i<:!i~ı ıç:nJc i;..ç,ı Kaf-
h llt~,. da \tı"i.l!k f1.1aliyc•tcr!nI i 
urtlırrnava t-a.31.->ırnı,ta!'dı, (Ş<-m- 1 
ıu.ı. Adil Kerecnı ı.r. lol>o.""'" - 1 
dau lan (Kalmukı ıe<" t:ıuyit'k 1 
r t.lOO\ a k<)Vv<:t<i 'r do..ı·lıe in - ı 
dırmc!< ''>'"' yııva~ ya'~ !)!Uu
ı::ilıaı y.ı.kl ,•~orlard.ı. 

P'-'lı'\.l, T•l~ b~r tt.:ı..-k ii:tl-

rn !ı.To;.!ct<t ı;lduı;un<ı 1 ~t 
~,r.ıı<u il<' n-.aio\'etiı,.Je-kı c~ 
'*''"M'tit'l't oy&! m;1k . ir •• •rtı.al 

bLı ~·ımsıme ~r rı~ bıı - 1 
uw-. bir sure'tini dl' Şemhal'l' 

o ~rdi. .. lh.ı bt ·snr-.am:'(l~, rw 
' Jhrlar ınUı~er,11ti: 

[~ııim, ne Kı:t'k...,,l lar!a \'t' 

nt· lro'lllılAd;ı, oo üçılk b ı in 
~1n<" • :. ştllt. 

[ Ueı!, ,"flk,.; (lrou) a g•Jece -
.~.ın F ...ı bl, gıKl~ı, ı.c:ını :s
:.;.,. t•:ını<."k oçin dt•g'tdır, Biliııkb, 
u .. r.ı iı.:.:r '.arulına \.jılaT.ak 

ı .• ~k~ ""'ım ve hıt~imlelc i.'l)·an 
lOl'n (},~an) illan troi«> 'çlı. _ 
di l 

Car Petıv, im lıt~ aıt "'' ı.c, 
.l1rn1 !tr-.fh.c-• .,1.tlar. Vt' İJell c;(' 1-
J o.n'ı'-a!"I aldr.tu\·W< 011arı gafil 
• vl· 'a<'ôl/'nu f.&lıır.cltı 1'\+.:ıt .kı-1 
,~ bu· .&n .;ın zarfıı>dd ( Pel:'O) \ 
~'\."!• r.c kum~• ve ne ıkt<.;o., bir 
A !!MN.ar uidli •o...ıtU · •rC"nen· 

Art jc K:otlıı..~'~Jrdl lclıt-~ı ~,.lkL ı 

de kemi\ier'ne r~pış.yo.Elı... E'• · 
11xhayet c l:~ etmış beş. rıUt~m.ı. 

Jokhı ·e bu kadar i.'llY''U<'n ı.ou 
r;ı vo~un bir hale clf!t:rn cel~ 

lutl~ r :.O.ıtus:çlaru\I 1>;.r~~tılur 

Y arlJlı sut ı;~lı. 
Aı1iad..ı.;,inl avı' h. . ,. 
{t.ırdıynl"l~!' k€'ndistnı ur,~ğa 

c, ktıi<·r. llapı•hane d:reklörü· 
- Ş mdı pL~man olduğanu sör 

,.. t!api. ııane ııiıaınl~rırıa nayet 
t'\l<'teğıne ;cnc.n c ' ci•dı 

Av>ıl<t;ı ııııra<:;tk \'(' so;.ı ,;odı-

«<:~k lı'd<ıe bH 1 un ın :; a ıı ;dam. 
,,:uroUn (.• ~ama~a başladığı ın<>S 
tr.<>r \~l~nH <lırc:-ktöre ktli\ırdı 

Uı n bır llklırtan ;.onra. du
cia1< arllld n b r k.t.fur çıkl 

-· Bı·n ı:ı henfın Ot~k, .güminu 
de ı ıi<a,·Lma ıs:ım .. Yuf bana~ 

Jt .~J7ln tekror elin ı:lYnğ rı 

bn~ladılar. hucrrsutla ı:cn:üier, 
yeıu<len k,xo~çlamağ:ı a :.'..adılar 
Aı tık keını<leri k.rı!aıı<, ı•kek>· 
ti dağılmıstı. \'ücudü old.ığu gi
b )ı.«kiı, !:aklı. 

!<.te oıı... h~pisl :ıtı<"ı;.•ıdc 
• y Ltn.ş 4. C'>:tl.ftSı eli.\ e buna 
d •rle:di 

O gim de eğet· hapi:,l•~ııe mü-

K<>fka.J;ların ; birı, lı-J 'J aı:- ı --~ Hir nıon>lrl:r!i •w><l&rı i\:iııt -
"2.fı-.e}e ehell"miyel ermcoi. A- Maarif Vekili dün de he<) defa on Mia, yil-t ı:lda, 
ley'1,itıdeloı haıreke1".·, clC\'l>!l c- bin deta bii~ ü!mok isliy"r ınll· 

oild:ı. te:tkiklcr yaptı '"""':: İdni katmer katnıe< ~..ı. 
KAMA DARIH:SILJ; VERn,EN Dün iıı:leden ,oura :llaari{ tarla· öriinii1. Yultarı.. _..,,..,. 

BtR Ct:Y Af' mü*irliiğuı>e ı:iden Maarif ~ b•r \·atan. tıpkı l<'I sarıl"" mu· 
p.,tm, KıJk.ıayadü1ı.. ww:.ıye - Vekilo n,.,,.11 Ali Yücet mii - 11Z2am bir bobin ~bi, ı.e..di 

tinin bi\yü.k bir 93ıl'&.-11tıya t.<g- Ictti"'lt:rle ie1•\.al!'t t"hnt~ v~ hi'r ha~n\i iı(;inde taık.ati yin~ 
ıayıw.~ın, hıilôe::lı.ı. Bu tehl!!k.eyi ıııirddet ,oıtta hir !oplemhda ıni..n biiriir. 
a.l•<>tail>;~1.cl< ""'11 yeı'İ \,.. ,oı..-- iı<nH' bulunmU'-lıtr. ~den ttr- Bu~htl<ü harbi cöroyN'.ıUl)U7.. 
nav.11'<. ffetel'!l\19< ililtedi \Ka - hiy~i ıunıHn ml!dü..V Cemil .l'iy•ıle k•t':olartnm adıurlM'ik 
rtııKag dağ) ŞomhaLı (A!rm><'t 'l'anN Re.kt<iı· Cemil Bilse!. beraber )·ol da yüriiy<>r. 
h,;ın) ı elde etmeyi hrarlastu>Uı. Hamit Olı,u 11., 11 rn ,;ıa~el ,e- Sıılhde iso bilti~' ıntod~ 

Bu zata İlııl:ıoeıı., paı·le:k keh- (er~r:ık uıüdllniuün ele bu - yollardan iba.retlir. Türlrh«mi. 
ıı.derlc dolu br: !toel®up pillCiı. Jımdı>i;tt bu ıuıılantıda t;,.i . ze en bii,\'iik medeniye\ tekaliı>İ 
:.I·İ\etir..:lekı eıı güz.ide z.-bıt - ,-..,,ite ı.lebe,,in.in ,..,k..rlik '""""'"Türk vat.anına deırııir~·ol-
lecder. biti~· (sefo') .;101·ıı.nını k:lmpla.n ve daim• kamı> ) eri lar.nı ..-mai(an eden l\tiUi Şe -
wrer<'k (Ah<r.e! h:.n) a yol.ladı. ~!rafında ba·,1 kar:rrl,... ,.,.;ı. fimT.rılir. 

Kat.ak u.bıli ın&•yut.rulekrleı:- mistir. Yolbr ki "'""'J.,ketl"'r ve mil· 
!erle beı"aber Alın.~t han'n hu- Bu kararlar ara•m<ia .\· !etler hilal:>ı ii;tiind-e diitıer gi· 
Zt.<.f'Una ~irdı. Caır Petrorı.ı·r .. mek- ~a:ıa(aciaki .~Ü\al"İ binicrlik bi. lıtcr .. ların a~tiiude (uıt flr1l 
:.u:b<ınu lak.dl;: etti. \"e "''ıra okı>lunun i..'niHrsite talim ta- hareket edebılirleı· ve fırıl fırıl 

- Şe·.-kct ve aısıır.<..olınc had buruu.ı , e kamp talebe!<ine h•reloet <-<lebilm•li<iir. 
,.f' p..1~,:a.n olmr\'an ıl'7ı...th.terem taft-;i, 0 Ltırınınktadır. Önümiiz- Bugüt\ ınenılelvt"tin,niie de 
(Çar) ım, sizı bü'l!n Kafk ·y.,,,_ deki d«r> ~ılı yatılı kalJlµları- ıı>iiııakule ""''elemiz, hir"nd 
nın hükü.ır.d'ATl yaıpmak .t:St~"Or.. ruıı burada '.\ aııtltn:ıttı lllU\'a - tnc,,c!ı.loCIİt'. 
Eğer ~ndi · .r.a.ılar.r..a met fık gö-rüfınü~ li.izuıııtu te~l - \leralek~tin Pku.tıö111ik rüta .. 
eder \·c f..si kaıJ.>ileier al€"~ıhine satın tenıiu,i ,.c ihtiya~ların ı-ıuı 1111 d"ha i~ i j~Jchu-ek tsti ~ 
~ececok ol..ın ordu.~uza rr.ı.mve- Ll'.>biti İ\İn nı.aO..ıllLn'd~ t~tkik- } y&r'\utlu1'? ")luiıhıka u\itna«aıa • 
~et c.viersıE-nrL Kaıftka$ hu~un1'- lt..·r ya-p:ln1ru.Hta karar , l!Iil .. 1 tunıl'.J d~ha iyi i~lrtn1e.ve oıff-

},.ı1giM1. 11H!"n1lC"kt'tin1izin nıüoa -
lıelılah ba ıuda. dün) o ~apında 
ıuüna·kalftt problenıiui :ınh1.n1tş 

ıniilehaN~ bir Vekilhni·1. vardır. 
~litli ntünakaliııt nıe~el-enıt?.in 

haJli i.çif\ hu baş,ın ~ aTatıcı bir 
dikkatle çalL~tığın~ gürii,.oruz. 

Yelkenfi kü'lük tusıt \asıla · 
laruun io~•:-Jı, şüphesiz harik h 
bi.r buluştu. (.'iinkii, biı.inı lleık 
hü,\ iiık ha~in.de 0olnuyan iç de
ıMt:lcr ua.kli~ atıo111.1 halledi~ or. 

~"-:.·ni Veki\~tiıui'l. ~inMli de 
Frauszların İslc.Pndrriye Hına -
u:u.da OOiuhu~un.a duran ti.ca -
ret ~eınHerini ke~f-etnıişlir. Bu 
teo;;,bbiis de pek ~·erindedir. 

Oen1ir~·otların1n içMı büJük 
memleketlerde" lc>kamot'-C ve 
vıt't;'"" ı.:,<....(.İrtilm.i~ ve getiTtil -
uwktt.-dfr. -

F.\ct. ntiinakal3t n1c,ele1niz:in 
de diiğiiınünti çözebiln1ek ge · 
ı'<'kİ\'or. Diirl b:.r !arafı harple 
('.evr,•hnİ\ bir dii-n,\·a 'için.de d •. hi 
ol,ak vaı atıcı bir dik kolin ra· 

• Nh:r' bulabdoceği siiphe~i'Zd:~ .. 
l ~akliyat ıneseleıniıin halli ko 

la~ olmadı~ntt heJ>ke.. bilir. Fa
kat, karadan ~enıiler ııakl~drn 
1'iirk rnlıu, bu güçlüklerden ~ok 
bil~ i(kti.ir. 

cı:rtıgı taC"ını gi\·n1P.·- lt>lH l\{.cıs- ıui:~tir. Heyet .ı\yazığa~- 3 da ı bur!>wıtı.l. 
kk>vaıya cictvet M le'< °'k,.; ı 1 ~id~rı."lk tl"'tlciklcrtni de,ı:.u, et- Büyük bir şaM t\'4!ri olarak. 

Dedi. 1 1'rın:'}I erdir ı ""'~!!!'!!"'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!"!!!" ____ !!!'!_'.'!!!!!'!!!!!"'!!"'!!!'!~'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!".'!~ 
Ka·,.K z..bl~.nın bu ı.O:..ı<:ri, pi>iıı) •--------------• · · 

\' ubı.r ruha m. • .:.ikolo:l· ,,\h- Bozku r mecmuası 
~;~ 1 

:; ~ 'a~<l~~::e=:~·.~~;~ ithalat eşyası 
Kn k """'''"'ff omıre ıçr.dıı halka satılacak sa ı·p.lerı· Adliyede 
be 1 in<iE-kı a.lt'r '"n•el· Ka.n: 'il 

~E>k<'ı·dk, k- ,.a,ına kad;ır ta " --

..ıfov. r;;;bıüıı k:ı-ıı:wı ~·'·1d• Berl·es ııra bekle-
vc sonra .. ı!l'li donerek Kıır m.edea bttvtt ma-

k>ularmdan titreyer k~Oil;:l;ıra '1 
öfke ile b .. k~ Y<'"' J<>~itrn;ııs o- ğ 3Z31 ar d. a il BlaJ 

I"vlccmuanın eski sahipleri yenilerini korun· 
ma kanununa muhalefetle ıttih<ım ediyorlar 

ı.ı.n k11nlı ce:.<..'()J ı:~tcrere ilb lecak lk, nun aralı m.lii korunm:ı 
rn h.!<l·tn~:>' dün bir ınatbu.ıt 
,a\ ~t:;.;.n.:;ı bakmı..~tır Hftdi...~ su

aur· 

\·u.kuf o!cı.t .A. dinJ-eM1is -\'C du
ruşmayı, b~ı hususların M.a~.bu 
at Uınlknı. Müdürlüğünden sorul 
11ı.ası için bai~a güne !>trakfr .... -r 

tir. 

- Gurüyor,uı-....z ya? .• G•dı •

1 

ı-..t7. c.;crdü·~r.\}".,;u, cfcr .. lZe 
><ı~·IC'yiniz ... Ka~k " dağlor.nın 

1 
+eı .,,.;: .:.t\Afffi'ınl te'l1·iJ1V) cdt•ırle· 

r:r: ··<.:''f \e, mt!b~ ·1ne ı..t1i:ııt1'e"t e
oe<·t>k adam yoı<'lur. Ben. ~u ha,. 
lVkttlı1 Jt', ef:l·tld.İnLZ'e ha11_p t•lcin. 
~tj ""°'~:r.. F..ııt:r !<>!nclı& ı. "k:ı
ter. "'"k<.: t v at<lJ\"'t--Jİ ı~ h; r 
!~ıni.nıxtaır ISC, bulıııu ,._.~ et

...ın .. Ka: .ım~ gelsin 
Diye b~Jnı:tlı. 
.K.ru<kulan Hreyt'n knz.:ı.l<i~r. 

o.agl ıtl;.r. mur!!lakıetp küdılk bır 
n üfTt_"'l-<.•nu..n r(ltfd:k.at!nde ;llıı!!f\1.'k f 
(Çar ord~gahı ı nın YGkmtnda ! 
bir ;"'re :-adar geirlıler, Orada. , 

~L tarnfm~ l1.>r1<00t iı - \ 

Sl'!'b. t kalen ka:.:ıkl.ır, ıotla
rını ~itldc' le kıı1ba.:la<lılar Ordu· 
g.:\:ha gPHr. ı;-t>lrr~. ctlannôan ·~t-ll 
l:..dıl&r Çar PE-1""""'1. çam"•1'a 
l · rek gti!'t:li Jder. ,.., 115 . 1\.
lcrınıi. a...~l(.ııtttlar 

Çar Potro, bu hıı!~ r~te ı-: •• 
<iar lt:r.ıtılı lci, ofik ·.,._ı,.,, ·ldır~

c-a,k h31c g'<'ldi n ... rt>at (.'rt\ılıııı -
hnıf>i.ve heyet;,,; ınpııvaırak va
ziv<1'.in. ahamı:;~ın;, ~aıide; it\. 

Bu ı.u~-t•h l&nnn techhı 
idn. Ç$bu:C b.r plnıı tt-rl:ııp c-H-

Diye emı VK<ı. 

Pb.in, deri: 1 tl'rtıp od<iltit. Aıh
rr..el !fana şilr'atl !t'.icuını edile
cek, ht>m ke!':dö~ ve h<-m el'<' ı .... 
vat»<. '<Wnıikn k•ltı:tıın g~le--
ct:'4c.tı. {DPba va<) 

Y~ŞANMIŞ 

Tiıc~c<>t \.'<:k-iılt.-tıı, hHJb,. m•:ıb- L 
ı•<Cn ihtı. ıw,·larını ·uJ.aiyUikla te-- 1 
ın.ırui'ıı' mi.imkiın lk<lma.k iç>n ye-

1 

r•t rur kari11· t1ln·ı_'4tl'f. Buna göre 
.-•ıııdcn S<<nr-.ı ıT'.ifurımı ~<:halat 
«") ,:ı15mın y ti0.:le el kisi tC'Wl!e ta-

Bozkurt ınecmuasırnn s.ML~l.e 
Tİ oldı.k1arını ıdd:a eden üç şa
!Hs aralarında gaı.et,.yi pavla>l

maaıklıarı ıçın öıı.ce ayrılntak .-bi tutubııcak \'t')'R •thal..'ı<!.c'· " 
lı.ra:;;.ılacak, geriye lro.la;n Y""'°e 
elh rl , "Tl..,,.,WI Ot'<l<!dlbak gohi 

ooyU.k ır.o.ıazııloıı·a. reııi.lt"Celk • 
tır. Buı alaı \•erilen tbha.ıat c·'l"' 
ya . .;ı, ~ifrr tiı lztn.irli tp<.:ır}~ ~
J.:ıil !'lıt~.-leri maı~'i!MıU'r:ı ~-ıret 

Jnağauoın<l« t..ıdtığu g• k»lay
J,lda '"'' o<ra bokletilmeden hal
'\.oa s3t'W«J·k"'lır Sat.ş kt!ılt.:liJ ve 
mcna' .~tt:ı nüfu,,, b;.şın:ı 5 met
ı•e esa.;. di.il~ kakım eı;ı.vııı:<!a d;ı. 
11r.u~en m~kıtar -.i.2eril'\d.

0

E'Q1 ya
G'llHoıııl r. Gwır;~londc&ıi itt,a · 
l ıt b) a.•. 10 cıkaı1ııJırı\a.;ır.o 9U'l'

~·tle dt' ·4'm (.'<lik'i.:t; içıın pek ya
kır..Ja ı l:.T. ml;.ylııkl;\ ;;ı,~ı.,a;::ı 

l i(;~n, 30nra det hesapLar·.n tesviyl! r ~ i<-in b"rtb:erini maılık~l-ere 
\•ımni~erdir. Milli konmma malı 
k<>mcs1 ıı.e a k.sedı-n ela va cia ga
l'll!'tenın e.ık' sahipk•ri olan Oğur. 
Türkkan ve ".\{ustala K~lsunun 
Y<>tıl sahip Nurull;ıh Bar<man a
ı~vh'.rıe :ı.çtı;:ı d;:ıvadır. 

ld<U.ı P<iıld'ğ'r"' gi're •K• e>ki 
~h.p oskcre .cılder~erken mee-

ı muavı m~,·akkateı NUrtılla'ha 

c , 11 t.l·r ,JıJn tİlllieı"'.ibini terrjn 

idlYhleı:~i an ~ıl:ma<kt::.dıır , 

s·r genç Suadiye ! 
p~:~:~.~= !~!~:~: j, 
't.Jma \'"~~:ı.'.::ı.ı. oln1ustur K~.Jı

köyiinde oturan 'e hüviyetı lıe-1 
nüz 1t:sbıt ecLlmt,-en ;~•mi y4Ş· 
larında kacbr b.r ~·n~ plıljda 
ıı.çıkl.ara kadar )-Üzerek gitmıs 
ve kuı-tarılamıyar:ık .b\Jğı.lmu.>
lur, Ta:lıkıka!.a b~!anaııştır, • 

ıie-•r;~t.m~t', fakat Nuru11aı'h 
i<iar.:)"i ve ;,imad· suiisl,mal \'<' ı 
lci.5ıt'ı;ra el koma kararına mu-

'• alif hareket ederek lıer b:ı..'ikı 
•çcn """ leı· 15 lop k.agıdının ıı
fak bıı: kkjmını 11arearo~ ve diğer 
&Utmın1 Çagia.'iO.n• nıecmnM.L 

lt' .Pariez - Vatı.> Fr:mç• '• 
meıc:mu1~r .. ı- fazla; fiat1a aatmt. 
tır Su sur tle mitli INruıınıa 
ka~ttnı...na ,.e koorair..a-:;yıon ka
rarharma mı;;lıakf hareket eden 
6ııçlulaıın d.;valarına dün b1~

l a rı "TI J.. :a.ı.r 

Sı..:ıçlu.lar if;ıdetcrin<le va<iyell 
izah etmi~lerdir. Mı-hkM>e i.:im < 
~en ırecmua sahıplerini şaılıit, 
Tarı ve Cümhuriyet gazetesinin 
kıtap kı.,;nıı 9t'ı:te.ı;nin de elılı-

MÜTHİS MACERALAR 

Odun yalnız 
memurlara 
satılacak! 

B1g1111 kat'I llir 
karar verilecek 
M•hruk.at Ofisi·nin ~ei•·rimiı.c 

get«'P depo ettiği 51000 çc'.<i o
rltınun \'C b:nlel'Cc ki!o k'ömiidn 
sau.şı 'e<n \•llil~·-cl tarafır.<lan h.i
la lıir karsr \'er'lmemesi lb'.l'<'ok 
~ıkayctieri mueip olmu.'jlu.r. 

Ü~rendi~imiıe göre Vali bu 
sabddı Ofis Müdürü İzııet Gü

ney ile .v4pa<:~ğı bır koıı.u.,'l'lııa
dan sonra odlln fiat>.annı ilan 

edeoektir. 
Di~r ta~a.ttan ofisin odun ve 

kimürlerinin yalnız rnemuı·~aı.·a 

ntıimru;ı ıi'wilınü!mektediı-. 0-
r.~uı yeni te~kktil eden umum 

m-emudar kooperatifine ..ere<:e
ğı odun ve kömürlcl'in tabitle 

kooperatıf aza.sına satılması mü
na:."ip gÖFÜ'ınektedir. Bu ıhu.>l1S
ıakı karar bugün koopers.tif mü 
ehil'(\ H~yı'. Ar.~luna bildirile 
eektır 

ALLAHIN BELASI 
l 

cezası. na ugraımadan, lıll'l;taha
ncye kald·rılamadan orocıkta 

can ver~ti. 
O ~bah övle meyus oldum ki. , ı 

benim !>ile çanını ya.şamak i$tC-

miyvr<iu. Bıl Porler uzaktJn b.r 
>-elam veı<lı. Hapıshancde kulak 
tar .. ~~uhağcı. haber f:sı1ciamak ... .-..u 
lU va:rdı. Bır:..o;;inc .r~nır.a gidıp 

'e bir Şt'REöylencınooiği zzına'1, 
bu hnh<:>r bır 'llahkiımıian <ltt'k:
ne ve n:Jıa~ct habeıi alakadar e
den adama kaıiar ule~tınlıııcL. 

Yazan: 
AL jEiYİNCS 

c!u. ci h&,Kımaa ,erd'gı c·eız:ıı hük 
münu ta ık!' ka lı!<iawiı, kl"ll
di~iP. ":J. r küpez: ~ o. '-1• ııc~k a lıa 
~ae k 11"""'1. Fakat ı::,.\~ .rı' ~ı lad_:. 

::vıeclıs, beıu cu t<"hhkeh canı· 
!er ·ır.ıtındaıı aodetmek kara
rJ'" lnifa etti üwnme w1-:ı sı- ] 
~aıh .;.zgili b" ııöml~k gıy>:lırdi
:er .,,.. be .. ağır ,...,, mal kumla· j 
nn kog:uşuna attıl r. 

Hapi~ı;n.enin en a-ğı" .;rierı 

hep hı.ı maıhklım ra gimlürü
lurdu Patrorıla'r hupisfı~nE> 'da - j 
resi le hır muka\ ele yao rlar b'r 
3dam• görcliirl'..'Ct'k1en i.ş ·ein nu 1 
kilmPt kasasına hiç deı·ecck ks 

dar az b:_r para verirlerdi. l 
Her 'Tiahkün'a g!l.nde yapa

cağı bir is venlirdı, eğeı· v<'rı!ıc:n 

Tefrika o. 11 T ü r k ç e • 
*fUAMMER A L A T U R 

"! vakt.nd+4 .\ et,ıt:ri.ırneı:-.,.r: f!' Jı 
kün De-ılk " ;:öndtr;lcL. 0.,
Lai~r snr, <r(•ı'"t'ce zal:(f:Jne ıdi. 

Cim i' ınde hır renciy~ .uıç .;ü~
<le !~1 t•la s~ eczası .. veri d.
b·rıi tıılır ~. 

SU CEZASI 

Bu ceza\ ı ~öv:e tatıbik tdoerrer 
tli. 

K .... v,.,et:; O!r var.gın ~uiuıır.ı'ha

sı hortı:ınıı ... Hortum agz:ının 

-gen.şligı kı sJnt m('tr-e, su~ un 
lôl~ ~i .S1.: i$eu !~brıe ... lfor'tuın

<lan. bu n1[rl1i::; !<Uı\ vetle fı~üı:a 
su, ks. rıo~ı. vücudü sıms kı ht :l .. 
!anan ınahkinıun vüzünl' tı>ı;

e' h t>dılinJ 
Bir ç·eJ.ik kamçı <ıddt>t:le ge

len su, maılıkümı:n gi.<z.er:nc, 

Lurn..ır.J. çene.s.ne, gögsüııe fı:ı

kırtılırd ~fahkı"ıır nefes • 'uı:ök 
iı;• ı;; ~J ı a ·n1ağa ınecblır k"'-
1 rıc,ı, o ~.dclct e ~elen su ~a-

nbn çc·r e i:>o§<.ıur, midey 
catL Uıi . 

lk. cEfa i.slu ıc Su ce1.a.'" 
r u, r.;.ı. .. 'ltı. rnabkun1un yajadu.~, 
ı:adir gorulmüoı>llr 

B.r ,_..b..,'> C:m önümd-cn ~ 
çerken. 

- Mc>sy-c Al, dedi, zavallı Cı
me :>·ine bugün de su oeıa~u \"er
diler 

Bu söz gayri iht>yari dudaklıa
rından dükıilmiı.ştü Daha ikı ü.ç 
adım atmamştı ki, yü:ııüst.ü yere 
:.ıwarfondı. Ağz:~dan ~ımsıy.ııfı 

kan bo.;andı. Cllıı yeni bir .su 

B. l Por•Pr de bı;na şöyle \ıir 

ha'.:ıl"~· göndf;rın:sti: 

- CEs~r<'tini ka;•bctrre, çalı

Sl\"""Orum, 

O ••rad• hopishane lctares:nde 
rr.Uh~m bır değişıkdk o'ıdut•unu 

iş ttik. Böyie bır degis!klik oldu 
gı; zam~ıı. •nahkilmların v zıyeU 
nı göz ÖPÜne get1<eblirsiniz ... 

Kimi St'\·inir, daha rahat gu· 
ııunü ~.rebilmek ümidı ile. 
Kimi dlişünür, gelcıı g:denı a ar 
n ·sın diye ... 

Ben .se, hala ağır ;şlerde ça· 
Uşıyordum, Bır gun ,,ı !~ede <>
r,ünıden geçen bir gardı\ .rn J -

ı na i<Jraet ett •• 
(Dııha ,,.r) 

Un halitası /DIS ~i.>ôt;fiKAf 
"e yeni ek- 1 L~~'.~ .~~,e;,~~~;· 
mek için i 

----·---
Bagla vlliyette 
mlhtm btr topıu. 

tı yapılacak ---··
Fırınların 

ihtiyaçla 
un 

r ı 
Un halıta~: vt:' ekn1ek ~-esnisi 

·l(/lll bu sabah saat 11 ık Vi'ııi

yeıt-e Va U \'c Be1""':!ı;«· Reh>i Dı
Lli~ii Kıı-darın r .vastindP mü~ 

hıim bir toplantı yapılacaKt r 
'foµlnnu,·a sr-hr;.n1izcle buiunan 
Toprak 1n~,1ı~ulleri Ofis U. i\1ü
dürü Ah;.;f>n, ?ı.1üdür Muavini Sa
kir. Br',c.·rii_vf' iktisaı \1üdürJ 
Saffrt Tt•fl Hl'_vdi Reia NP
-catı. \'C kayn-;a 1-tamldr istirak l'

df'Cektır. 

Tc·plar.uda un tevz;atı ,şı ve 
ftr n arır. murakabesi ile Ti<";ıre 
Vekilin n eknwk lıakkınıia \'eı

diği son cl:rektHlerin talb:k ,.,.k-
1 kararla=?t rılacakl1r 

Fırnıc·ıların un ihlıyar;ları 

S·Jr zanıanlarda bazı [ırıula ja 

l 
1 
1 

1 

b lhas.<a ak.:,Jmla< ekm, ı< bulı:n 
ın~dıg görülmilşlur. Yvpılan 
tab•dkalta (~\·\·e'('.c -fırıncılare\ \'e
ıilcn sto~ n1ahi_,·<'lir:ri<'ki unlar n I 
z.amanla fıı·.ııcıların zin>nıetim• 

1 
;(<>di~'n:. T'ır>rak , bhsullcri 0-
f-s niıı ::tf' bıt stokları nazarı 

. dikkate alarak t,.ını_ara ge.t'.r.clik ı 
k'-ri karı~et~r kar)ıl ::'l' dakı ıt>t h 
kakti-ln aı; "ll ktarda ıın \"t'~ı\c;.. ' 
clarlıg:n d• bundan iler geld•ğı 

an la~1lıl1.:;Lır 
Fırıncılaı·. hününiyt!tle ve ih

+i)·ati ı--•r ~eJb:r olarak k{•ı:d"ılr
rine verik:n fazla urıla~ı ne yap
tıkları ~uaHne Pi;;;-.r p ekınek 
.vapt ı ı< ! • cev:}bı n ı \"Prmi.~cndir 

Be!ert'"e ;ktisat mildürliiğü. ral
kın <'knı!'k sıkıt hsı çckmeme . .ıi
ni .temin meksadile fmrılara e.s
~ ~i .f!ib' tan1 ist!hkakla un ve
rilme·~~n~ karar',ast:rm.:-;tır. Ofis, 
bl.lf(ün&n ;ı'baren bu karaıa u 
.ı·1e~klır 

Dumıapmar Pireye 
hareket etti 

Dumfop.ı 0 r Yll;pl>l'U Pırey.e ha 
l'eket .etın!stir. VaptıJ' tıu ~ltııJIC'ı 

sderincle <le Yıınanistana Kızıl
ay t~rnfıı•dan giinderilen .ı ar
<l1m es .. \~.S1l"I g:itii.rn1ektedlr. 

Ankara Gğr8tmen
ler1 için bir ·yazl,k 

yer aranıyor 
Anıkara•.:lak-1 Ol't.a ögretiım l!U

•.).S.S!!SClcr(1'de ç:.ılı:;;an roeıınu.ı· \'e 
ınıüstahdemlerin te:.,kil etti~i kıO

opera.tıf hey ~ ıdarı;~i ;.ciıı'i - • 
nüztle ar;., 'eya gE>nl:J bir y.ıızl ık ı 
bJ.na aı-uı:ab."ta-dır. Bu koopc-ra
t:f beleJi.ı c de tia:; nırara,k ken
dil.C.rine ·bir arsa satıhnasulı is .. 
ten~i-..ıt.ir. 

\'u'1Ji>n mallın :d.a ı:öre k<'°" 
pcrr.ıtıif y&Zı şchr.mize gel<'C<'k 
ort.::.:klarır.ı 'bir çatı altında \'C 

ucuıza mal ol..cak bır binada t.o;:ı
loıoır.~,k ·slerrct1edir. Ar°"tll"!l".a
lara deva!'· dill'Cı>ktir, ....... 

( s6z 

... .. .. . .. -
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Yavarlak para 
(İt.ilanı) <la lıayretlt'r ve.ccn ı 

lıir kara lwr>a haberini elbette 
okıuh>ntı«: 

- Bir kaın~on tekerliği 1600 
Ji.ra oh11u~: .. 
Kolaylık elendim: Cebin" 1600

1 taoe gümiiş lira ka~acağına lck 
bir kanı~·ou tekerleği koy, o ııliıj 

senin. hu plaj ben:m :;tt ~ur .. 
Bozdur lıozılur ::e'.. 

• GARll' ._:E\ ! 
G rip ~l: ~Di 

,·aık'a otuJOr. 

.. d 'kı 1 
;ıun e 1 

Katırw'fl:hı h;,ırundı>kı bir 111•
nifatu.ra t.üecatırıın l ljl liı·ı.ı • 
mı tramva.)da 'b:r ) ıuok :ici 
çarpı) or. A~·t>i gun dij!e .. bir 
tran1\·aJda di:.er bir ~·ankt..~!ci 
de \ine bir ıucorm roo lirasını 
(·ar~ı~ur 'l'uhafı rede.: Bu i
kİnt;İsi de 1nani[atura liicta.rı~ 

ca ha bn ~•> ıo nıaııuotura -
ular, :ddia ·itikleri ıihi ı·ep -
Jeri11dc '""1'arlarını rıı• ı~"~'" 
Ja.r?.. cnmız 

O alın Amerika 4 niha -
16 .ıeı g-itgidr karın- "tt-

mekle. fili)at.a ~· rmdc -
t.,dir. Rr"7H)RR>tı Mihver har -
IJifte dün3' ııt harbiıı-t- :iırın~ ol -
llt~ı ~i~·a....ei ilenıiod~ şu :ün - • 
!erin ""belli ba~lı ıak'&>ırt< l:er 
k·il etuıişlir. Şimdi.ve kadın l.iı

itn A.ın~ cumhuriyefk.r;niu 
al'acıtğ'ı vaziyet bii•biıtita _nıerhul 
'ayılamaı.dı. Daha bu harlmı K

rifc,iudeki ı.eııelerck "Amerika 
birliği Loııl;.-1ıtılarında dimya sul
h.u.ıtıUD nıuha{aza~ı ve Amerika 
kıl asının herhangi bir taarTtrz& 
uJtrauıası lhiimalleri kar~ısmdu 
Yeni dtiu~•anuı yuka.rı~111da, oT· 
ta~ıııda ,.e a.)8i:°Wnda bıtl:tmao 

ıue-nılekctlc-ri hep birden ınüda
fa~,., a ct.zınetıui~ oldhkları kat'i 
karaPlar halinde ılan ~dihni"?'ti. 
O rnınanlar bu ıoplanlılarda siiy
lenen s.ö1Jt-rı parlak ı.: ...... r nutuk 
di~'e dinle-~ erek ıiliyat vr: anW!'· 
h~ at sahı1!'.tnda ~inıal ile tenuı> 
a·rasnıda irahında tanı b;.- is htr. 
li~i tesi\ine iıııki&n \ern1e.)~n . 
!er az de!,..jlıli. O kadac ki bir gıın 
~İınali Aıuc.rikanın herhangi. bir 
harbe ~irınek suretılc A\'ntj)a 
i~le-rinde İngilte.re ih!- beırabec 
vla.t·a~ıuı di.i~iinenler l'l'11ub1 A· 
nıerika cuınhuri~el~rinin bôy
Je- bir hal kar~sında dai1n3 a.\·rı 
ka l~1caklarH11 hesap edi~ orlaırdt. 

9:ı8 souhahartnı111 ,~e-ka~·~t H\il

hinı: Çel..~!av~klıt parçulııgnu.,, 
orta Avrııııada b"'ı gösteren h"rp 
tchôikesi cbrafa sirayol <>lnıe'k i~
tidadıru gösterıni~ti, 

Sulhu hir za.n1an . kt~a bir za .. 
ıırnn - daha muhafaza edebıın..,k 
.1.aruretini riu,yan İn~iltrr~ Çe -
ko~lu\·ak.\ ctnın parcalannıa~ kM .. 
~ısmda . l'~ irci kalııu~lard.r. O 
;ıa-nıau Aıııerıkada !,Q;\·lencıı sOı

lcrio, JXUaı uutuklarrn a.ki!dori. 
hala kulaklaTdadır. Bü~ilk kii
çiil< her milletin haklrn>dan, vH
lığmdan hahs~iluıiyQr değildi. 
Fakat fili) at sıohasımla biıçMr 

.:e» görülnıiİJ()rdu. Amerik.all .. 
lar•u bir ud11n .atarak A \ rupa h~
lerine karı~ahilL~lertne ihti . 
mal vornıcl< ~dclıı inıkan.•ı>dt. 
Oımn i~in geoe 9::ll 50nbaJıarm
da taı•lanuı": Amerika birliğ< 
kangresinde ver.lnıi~ kaı·•·lann 
hudut \ e ?Ümulü pek dırr k:.la
cağa b~m:iyardu. 

Anınr""'ltlar )'allln: reni dün
a ktt"as1nın i.aarntz.a uğ"r&) ıp 

ı~amama_ ı hahsi i1-e tueşgul o
lu~·orlar. A \rrupanın orla!ııın~ta 

v<) a diio~ amA ı, ~ka taranııır ... 
da olup biteo iı;leı' karsısında da 
güzel na.silı111tler \·erınektcn ho~
lanır görüııüyorlardt. . 

Bu hal ise MiJaver tııralımn 
daha mcmnım olduğu bir key
Hyelti. Alnrnn)·a, İl"lya ve ;a. 
pun) a her" 'esıle ılc ~krar ... "ili-
:> orlardı ki kendliariniıı ct"ırup 

Anıerik.a etrıl1hur;~·etlcri it<.· kav .. 
ı:a çıkaracak lıi~bir daval rı yok
t"r. Arad.ıki ah~ ,·eri) pek ~•» 
!unda gidi~·ordu. Anııpa barbı 
çıkt,klan •onra he Atlas {)kya -
nu..ıındakj lngiliz donanması Al· 
ınaol-'ırın cenup Af .. ikadan i'ti
fade cdeb!lnı~~Ute nıani o)n\u,. 
tıır. ~ilıd~·rı japon t.aarrın:unJ 

u~raına~ı fu~rine .• ID1ali }\meri.
ltaıııu da bu harbe girıne>i ce
ııuptalcl cumhuriyetlerin kal'i bi• 
\ az';.·et almalarına )'Ol açh. Ar· 
tık An••rika k•fas.ı tehdit altına 
gtrmiş U.J ılıyor. onun itin kı~n
dilerini lıi;vılı:ilc uıüd&faa edemi
) ecelı: otan cenuııbld de"ktle -
ı;ıt de -'!İmalı Amerika ile ın..ra· 
ber olmaları dı kestirme yol 
giiriinil ~ordu. 

BrC"Zil.l ~: ~ihi: cenubi .'\ıne.ri . 
kaıun bdli "aşlı dedollcriııılen 
lıir:nin bu oıo.efer ~1dı\·«:r ıılevhi

Ul' harhl• girınesine scM-ıı ularak 
~t•n zanı.anl.trda Bı-eıil ·a ,-aııur

tarın n Alnı;ın tahtetlJahirl rl tc· 
rRfıudan butırıhna"ı f:h~ictli .. 
ıuekt-Nlir. 

fahnıin edili o,- ki l 1.ruyu\ 'lfY 
da harbe gire<: ·ktir. Dil:er la . 
ttn rtunhuı-i~ eı!lerinin df' bö:rl~ 
lıirb'rlerini takip elın•lcri, lnı 
srferki dün~·a h:rrh1nde _re-ı~i diin. 
'anın biitü,, dr\·lol~rinin l\-Uh -
nr alo~ hiııı• iliıhlt bir \·aziy~t 
alııınlacı Auglo~<;akwıı all>lni içiu 
bıı.ı iık b'r kn•nç !<'ski! ~ttek,. 
tir. 

Beraat Gecesi 
İstanbtıl Muftili<iımııen· 

~.., Alhıs os 9-l! Per e ·. o- -
nü Şaban ay nın or on.liıı e 
nüsv.di{ oli.:akia .<i· ı.ı.n ,eki 
P;;r~'l be g..ırü aK"'111 ıc nJ6. 

eec"'5i) Ley.eı Beral '. t!t ı.:; • 
olunur 
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Yugoslav V a·t anpe rverleri 
Livno şehrini de aldılar ________ .. ____ _ 

Miheih>viç orduları Kluyc fehrine 
girdi•er ve çok miktarda ganimet ele 
geçirdiler - 1ayda 13 tre n yok edildi 

J;>ndra, 2i (,\""' J - Reuler b OLr\ r : 

.. mıdra.va ı:~ı..n l""be r;...e gor o Y<>go.;l•v valanperverierı Livno 
;i'hruı e'.e g('<"jrd·'ı<4! ri va.kt .:!00 :\ l n1sn u~kcrile LT.staşi'yi ôidür
nıüloo:~r \\..' t I"\ "iL aLr· ı yi kadar nı·u!-ıı~ ı°<.f'tY' btt rnfo\•k t eiı\erincie 
tt.t uia .. 'ô n1U\ aı-.ia:c. obnıo~L, 1 <iı.r. F~rwocıkı i\,m&n!ar tt"...;l!m GJ. m·ak 
zo , ıJ.ı ~ı:;ln:ı ·la-ı·oır 

\.'.:il<Jn pe1·vf"l" kit'alacı Kl,ı,·uc ~h~·•ni rlf> 7.ttptt"ltTiı~·~r vıe ~k 
mikt;rda g•• "m~ t ele ge<:imı'~le ı'Oıı Yatanpeı-.·uk-r Tt"mmuz ayı 

..ı-l nd 11. .v a hı ~z nosna eya!eli1 de ı·~ ~t·enı beı+ıa\•a C't.m.i.şlerd.:.ır 

-Eğer Kafkas
yayı istila ede· 

mezlerse 
(Bd~ IN&fı l ioo ..alı ifr<le) 

Jütınu r, h<1k1r, n lkel, alü n1inyuuı 
gih i lı a ı p nı a.ddcle<i Ka fl>•sU.r • 
Ja~iır. ' Iti ttc(ikl er ind(" tt }ardını 

a la l,i lnı ··n ia tek ra ha t ~· o lu yine 
iru hJJg.-den ge~tnekted fr. 

.t\ ·,-' a k.1~· n a !...la rı kiı l i dcği l d i.T, 
a~· 11 i ı:.nua 11. da .. \ :,ya bö ige l eri ıt

de lııı l)l ı ıı..t ınmt.Lkalarıuı lıe§er 

yıflık z;Tui ı ı li\ul ~ r la e l\ eriı:li is
Lih, ~llere teh "k etm işleı..t >r . 

Bii tütt l>u ınenla ttt ' e~ a 1•1ah-
7. lll'la r Alnıaolı>ı· ~i n de ha rı.in • 
de' aı;n i<:İn de hen~n hctut~n tıp 
kı ı.µl..mna uı·idd ir . Ha t!~ o 
lt..atJ a r \ ari d d i r 'k i ~u hiiknı\i pe .. 
ftlllcı11 \'(~re İJ i l i riı. : 

- l~~er ,\fn~u 1-.. r Kalkabyay.ı 

i_ .. tilıı ~rictn e'.lle ı- se nıagli1 1• olur
la.r. 

f'iflı~ k il•, bu hiikiim kat ~ t>Ul· 
dK nıı;ka dder h:r ~ual va rdır: 

- ~ için uıa..~h \ p ohıunla.r? .. 
'Cunun ( , c,.nhrnı ,\apın:ak gay~t 

,.,qttır l\tnl <Ut~-a ~ i~·eccğe , ı.*"· 
~ rceğe, pei 1·ok, nt iinak.ole inı · 
l<.'\ıılarıoıı >e '"""l i maddelt" • 
rine- nıoh1a~1ır. Ayni 7am.and•, 
lı n ı he dcn:m e} lt>1nek "" An • 
~l 11·Sa·k> .t••lıık iı1Pıu"1tden gefo -
't'k dıırh~ltıi ünl emek için de 
Rusva,·ı parraJunın:va , fJlağ'lüp 
c,-ı.,m eı e, lwrt.araf .c;yl ı:-moye 

bütuu bu .,.,.;y.,tlcre. sahip ola. 
b\Jn H.".k. i \iU Alnta n ~· a 'i~n-ol v-e 
ıne.rk.., R"" ordularma k•şı 
müd,.faodw .kala ... ı.: herşı-~io ba
~ndw Kafk"6}a.vı istila etmeye 
ve Karade-n izi 'erb csl biı· deniz 
lı:.Jin~ 'uknı a,\ a mccbnrdur. 
llutt.l, lııtuuıılii dA >ktila ctıoi • 
\ '· t•rc-k fJ~~ra\·a in.ıne.k , Mısırı e• 
İe almak, Akdenai İngiliz nıii
da h ,J ..-,,ı ıı<k ıı lmr tar mr,k zoruıı

d -,d ır , K i. ""<ak bu » r ede An · 
~l o-Salı< soıılı•k alemin<leıı gele· 
cek o,aldırımlaNI karş• lreıı.di -
.iıı i k ı>r rn •ın \'C oıuhlaç bulun. 
duğu lı a.va l H maden madde -
ı.,rill.I' 'ahip bulunsun. m li oa • 
l< .ıl<> w rluklarrndan kurtubun 
i:c uz,,n ho rp ~·dlanna dayruıa. 
b<f,io. Yi n~. ı\lınaıı onfosıı Kaf. 
ka s) a nııı i>tilii .rnıı tanı anı laya • 
muz. V 11lga yohınu kesemez. 
!l:•yri ınuııt&Z8ru bi'r halde Kaf· 

" ks.!aı'Cla kı~larsa 194~ de 
A - Siıual - merkez &~)ası 
8 - ('İngili.7. • AmeTikao) tak• 

ıi :veo;ı ile Kdk:;rı; cepltesi 
C - Garp ct."plıe.J 
D - ller yaudan l.ıava ,.,.Jdı

rııuluı "' ta1ıriplrri dunımb.rı 
\~ ka, ı kıar ıya kalır ve Jl't ılu· 
r ıırul lll' lı.aı '15ıı.ıda .tokuım vr• 
ıni yeni m'.adde b~ a:wdor~ 
-------- -
- B<'n de g'{miyorıım Mösyö 

.!frim ı.> 

- Nc•cien • 
• f'ev -· S on ra ıgelecegıın' 

G .. ırıl:cfoı ile beraber g elir:m. 
Helı nt><. h'. r P~;c,ı n yü>:une. 

h'T (;"-_cl~l·"'·" l.Jt r d.-e Tot(lnun ,vL
'" ıııc hakh. 

- Bende b ir r:..ey· S« kt 'rOn."ll· 

ru7 Sov.ev nıı bak&lı·ın. '\"',)r .. 

<•• rııu <.kı<a.1< .vme b. r 1alave
:ren \ .l ., 

Sıo.Jer bır l'('v saU.tnak ka 
oı d~w l k los~·ö Helmıs 

Parl::i..5 n 8Jtr 1 ki'nclis.;•ıe SOY 
lt'Tl.ek<en <;eİll!nd..,;ı~ı ,, .ı.ran 
Q c ::r:.• 

R.~i. deJı.. I'-ot.ııpı.' hekll
Yo.. 1 d.)'<lı gıdelı.-, . 

Londra'da 
( 6 .1' tar a lt l i ıw:ide) 

sat.nı buıduk. H~rb:n eıı büyük 
lıır dıkkaıle t<.k p ed'lme>ı !a
zın ge'{'(J b~r .st;.fhas:nday.z. Blz 
bu ~f'ne el!"l" ~ap.;ı bık-ce~:1nızi 

l'C gelf'C k sene tıuyük taarruzla 
r<' giL.,şrı~ck ıç n neler y~t!a;b~l-e
cegi ıu lltk!k <'tn1t ·bu unuyoruz. 
Ş n~d ,\fr;ı"ı '.<t:rn~nd~nlığın

da yap;\311 d~ı~.kbderden bah
.:;eri<·n ~.fure:;al Sn1ut-. General 
Auch .. nleck'ın ~:n•<li.Yl' kad&r göt· 
düğü en .ktvnıetlı generallerden 
biri olduğı.:r.ıı ve ı•erılen karar
ların ~ima!, Af:· :; .ıaki kloınu.tan

laı· ı n sZ•hr:'""r:n .. hdlel tietırtnedi .. 
ğ:n: fRkilıt ~inıdiki \'a~.vet ka~t· 
;,~da mutlak :;urot.te ~bjclctıf ha 
rck<'t <dcrek plô.n yapmak mec· 
huri n>r· oldui;'Unu ilave tmiır 

.tir 
("ÖıtÇU. I.OSD:ıtA TA DÖNDİt 
T.ondra 2~ (A. A ı - Ruııya ve 

Orta Ş ritta. ya.pttgı. . .:r:y~tten. İn· 
..,,•terevf' dıOne:ı baş.,·ö.;o1,J Çi.ı~J. bu 
;ı.ın Lr>n<lr- iya \."3.rın.ı..;l«'. 

------< 

Krips'in 
makalesi 

(Baş tar , ı incıti.e ) 

Bomb•y, :!4 (A .A.) - Bom
ba} ~'<'hrinde yen .d e n b;r takım 
nünıayi:.:::er ohtıt..ı.~tur- Yii.kaek 
mahkemenın ı~ıal•nı K<ıpa

nı&~ ~:e :~·C'tı.ye g!.riltnebuıe nlani 
olmak maksad•le bu • hah mah 
keme baıa.sına dugru yola çık· 

n ıı s o l.ıı. n tak•be gruplıarı, po~s 
ıar" fından dı<ğıtı.m~ ve t.alei:ıe
dcn bır kıl.<· k işi yaralanmışt ır, 

l\ıfah keme b inast yakın ın<la a
''uluı Uarı ve h•lkı'~ah.lwme hL 
nasını te rked ip çıkmağa dav et 
eden beyannamclerın ıcruı ea
nosır.da btrka<; kis.i tevlc>,r edil· 
. " rıı.1 ~"t r, 

Bonı-Oay, 2.\ (A.A.) - Maclras 
da ncşreıJ.len b·r tebhğ, Cumar 
k •I ııunü burada ikı ye.r.:ie kar
ga~;,(· klar <:•ktığır.ı bil.d.rıneklıe
cii r Bır yerM pvl•S, h~lkı d,ğıt
mak .çin ı..t~ ,ç-ıııak Z!'>runda 
k.alrr.ı ... •. ı r 

kavu~aU\llln~ hir Almanya •·e 
bir Alnı,.o ordmu içm öe ruttka
,...,ıuet ve harbe devam çok giiç 
olur. 
Bıınun i('iodir ki, Ahnan:varun 

bt!l' ne paluısuuı olu.l'S<l okıun 
bu kı~tan. önce Kafkas is ti1asııu . 
tanıaml•mak azmini mulıofırza 
..,deceğine hil\metmek ••e Al~n 
urdwmou.a btı ;.ı bitirmeofen 
ı~l'kn ve ş.inıal Rusyasıruı sal
ılı.racağı ümidine düpneo1u ge· 
rekıir. 

ŞÜKRÜ AHMED · 

-
Yazan: 

l"r, ~erıyet ıç l'JC \TI r 1 
.>ac aı ıe-k 1 cedricr Aşk "'U 
t'"Urh.i~, t:-t~'i'miyen. "'k ıç 1 n

den €C•""' ve hat gelmıyerı 
} aı= yan !< k arltsı yoktur E· 
ger ıooyil"S \an;., o. sadeçc t:i· 

men ~ rtist~i r 
l.Kll'tlal bir ıA·ın dıüışünüldü ya• 

pud.ı. Tr.ıpd mıısu.p bütün art•>t 
ler icin r.lÜ.'- teı-ek olar k a1·nınış 
pa.;<.port,;ak,. fu~oı;t..ı.filer t ,kik~ 
h.ı.:ar.d •. 

P:..n şu ıdı: K ın artı<t.er· 

uer> pa portı.ı • ğrans .. 
bozı K ve muplıeır çıkmış o:aı; 

P ORTRELER ) 

~----------·----------·----------------J 
D u ğ las M ak Artür 

----------~-.... ----------~-
Bu gün Avustralya Baş kumandanı olan bu 
Generalin hayatı hakkında anlatıian fıkralar 

Filipinlilerle Amerikaltlar 
Nişanlanma rekoru 

Generali paylaşamamı,ıar -
Yaman b ir tabiye imtihanı 

A' ""°'"Ya 1>. kum•""•nı A· ı .---Nakleden-.... ıM<ıkaıı l).•~::iıb Maic. ArtUr r 1 

ınt'~.ruu, bu ı:;i.ın1e1:dıe, epeyce 1 M B O geD ı 
mod• ola" ~" •çin ı\v-upa, Aınerikk , • • 1 
ceczıetrleri. l»Ylatl ondan ıbahsedi.- f 
yn1'lar. B·z d e-, b~L yAIZl{&1'a& gördü .. ~ 
~ ünürz, birKQç 1nf;t'a~k !ıtıt r•yı, b u 
~YU.lfijl.7.,i..1. t'OpllJıYt>t'tıl. 

E"rliıı i nlelr!r Anıerikalrlar 

G eoerd!i ııayla ı,wı.maru ._,Ja:r 

1935 de-. Bır~e,ik. Df'tvlel1t-.r A
:r.et kJsı ı!e japol\f• ar0;~1n
& ki •htilaf, Manç....,., "n:aı;-

ın.ı::ı.,;uxhu iit•ri geçmryen ha.lif 
·r buluta ibcnz.i.yordu. O Hn:an-

larda, Amıerik.a ıJ<!. ja.pony41 arasll"L
d;,.ıti ı1tt.ır~r:.n h:Jyuyeceğir~. ve bir 
J1a1·t.u' n.üıll:ı:''I" ol:..ıcağını t.Oy1iyrnl(-r, 
ı..ıı. :kıçilU< ! e ıttı;ı m 1ı l tut cl)"Oıia.rdı. 

Gene; Duglii3 ~I~k At•ti.ir de, 
l>elk1 " bu yüzd~n. ayrrı "1!}35 $e
nf6rnffl:, l~:ıl eiı!r.ekie bulunri.uğu 

bt.lyLik unlt.ın1t etkanı haı4biyc reı,,_ 
ı ,..,nctr-ıı JStıfa etnti~ ve tekaütlüğünii 
lo\i)iyerı·k. (.'0Cuk.11ıt.lb"u.nu ve za.bi<tliğı-
21ı.n • k ~t'll~leri.ni gc-çi«.h.ı,i Filipitt
('t'e -gi tm işli. 

Onuı1 b.ı ıst"!at.'1, teka:.ıtJU;ü , batt..i 
kü..<ikl.ın kiı.skiın F; 'ı1ıin c.cia.!a.ruıdan 
Luson'a <;f'kık:si ~-~;ıll..<.f("yi a!;lk!tdar 
etn.emiş. ıbu i~!"C'k~·tıe-r· 1wyıbızlıkla 
k:-.L J:.mnı.şh. 

Fj.li.p:;n tQ.ı>!ı..ı adoıla.ı· ıun. t"eiSı Kl"'
zoıt, gen&-a.En ı-el.şımı•n ı.,tJ...de 

ar.n:eyt;>. lkalkıcwn'IŞ, ocı.l tF1!1pinlerin 
!~ nı.tl't'3a t., unvanınl verı·ı·eıc. 
ada.la.rro t.ahk irnın\ ~tava1e ~tmı.,tt. 

B u unvan ve b.ı tayın, lt'i.' • tlin"h~f
de dC' , Bı rl~ Orv~eı!or Aıne.rilta
:..tn<IR dlj , g~neralin Joı4: ttnde, aler
tıtın<ie b·r ınıtfbuı&t niU.fl a.ic~:ası. u-
yandırdı . 

Bu c~riyat, c[indıu.r r,· .... ıni, Fi
ıı.pın'1er rc.s1 Keı:.ın'a 'ic:~r$1 hareke
te gt"ı~rl\i ı , G~e-ra\ MJ.lı.: Arll.ir, na
Stl olur cia, reAt Jt &ron·un ar'ZU...'•·ile 
f(']d !fl.'.l!'*ll oc.&bih.L'di? 

kem~ cı""te.p l:CJ:"u(.oe, nt1 Al,ay: 

- iyi """'· umum.! l<arı rg;;h, baş 
ka bit· yl"rd-e ku!1annıa'k üıJere, enı
.ı:ın 4-lltıô:la btıltıuan b'"r taobU1"U a!dL 
Ne yap.aı ın? 

Dt"miş """ 'P.1fllc J'trtül", eıinrie ka
lan U<_.· t;.ıbu.rJa, yeul bir tert·b:ıt şek
li n.ı'yci-ao:ı gt•lltın ~· 

Uz-atn\."\ytılıın~ ..Ma.'~ Artur. ınük~nı
ııiel <<e\&p verctHt'\"l', nliratay, elin-
dt~ki ta:bı.:.r{:ırı b.rer b.ı-er aJıyor

m'* 
Z&öıt ııaın:aed.n.n t1 !ındoe h:ç b!r 

kuvve-J hı'·&-kmam •. ve- ylo~· bLl va
zıyt•H-e r.e Y3aloarsın. d<cmiş. 

RLvayı"-e görl', l\Iak .Aliur, biraz 
dL.,üo ıı: \'e fjU 'Ct-\· .. bı v~rrrvş: 

- C•\o·llrd:..ki re,sannarı toı)latı-

t·ım. Ont.ar-a. n~U&r.?..anı bir leVtha yaz. 
dlrı ·un Bu ya.zdıt°"<(;~~ı.rn şry: Dlh$-
1 ı,,~n. hüraya ya'k.!.aşrna: ÇıJnkU Eoa.hi, 

tonpi;ziı • ~tıtnİjtir 

l\l ıı ıal ı.ı.y, r~io-'>Ot l u.l"'"l da., unun c1'-n
den .alın1Ş \.e yin-e- ce\•.l\p ı~tcmı:. 

Za.btt .n.aınLt'ilt d<!. 

rn'-' bir k;. .ıvun blka. m . 
!>tın· 

Eğer doJru i-""• b u im.t.JlMl 1>e-Y! i 
dr, b'.<' Arre:--ıta a;..ribcsi .• dei:.il lDi? 1 

O, vÖRT YILD.IZLI UC GESE
.11.ALDt>N Biıti İMiŞ 

Ane:o - Snlıl;on gnrtek>n, !\lak 
.ru·ı"e'il: vaaol'laudırm:t.da b'
Uı emiyorl&r, Bunlu.tdan btti. 

de: 

M>lt Artü.r,' \·..,t-fuen! tıarb.J'•
ısinden :t...ıb\t ç.Lttı.gt Un\al\ iıntilıan.. 

tarda ~~~t nurrıaraJ.ar, yirm.ı be~ 
stnNif9'•lJIC1;ı. ıhiçb:.r za-tJ;t ı 1an~ 

DE" na&op olm&m4 bir- <.iıf", tle yı.i\Go ,.....,.S 
Rıızvel1., 26 t.e-tn.rnuz 1~1 Öt> , bü. 

y\iok CP•)\.! Ueul?:1• illukJ.ar1nria b:r 
bocnba gttı patlay1n b'r :ro!ı-ğ ne.--
1·ett.ı.. lk;.nd!l., g"Jt,.ral Dl\; ~ M.a'k 
.ı\~tu ... •1.1ı. J':.rneır"kal\ın t··~·;k Şar~
'taki bütwı !kuvrtt!-cr.u~ ba!"Jtuın.aıı
d.ar. f.ay i n c-t! ı~in l b:ta ı ri.Yı:u·au 

Al..ıriC A rtür, z.ab•t ol1.9ıca, : ü.nünü 
r Cı'<::~İ.!M, t.«k.-eL·l i · :ıtap~ar okunt 'ay& 

B u h&·ı-e«.....t k-"'"İ'J nd =ı, K'.Pr..:ın da, 1 
8t"neNJ cı.oe apıJmı~ k ain ·1tt, Kt~
zon'un i hbı rı. kırıl ml.§. t:eoe-ral n 
f t.'id mGt t'f:&llJ&L $ lQ'I. dlı~AU~tU, Ü, 

yıne Ante ı"ika. o:-dusu.n.uıı hı r k v,o.t·OO 
~ lUlhot.0..'UlJ kalıyor V{~ Va ~ing)Jcwı"<ia 

bu.!unJn ı.ın ı LHnl eriCii.iit. h.ıuıb Y'f! ı·eti 
gent•ral !\ta~..-ı l " LıJ emri. attı.nua. b:.ı

lun~:;_or<lu. 

İMTW!\..~ nll <\ NE İM'IIllA. 'I' 
' 

B. · l.hn&a Ata .. :-Uta g3z" ;.eıeı'i, 
grn~ı·al ..\I'ık .ı\rtur"u ın~at 
e-ıi~bi,:A;ı.fın.u bo~u.yörl:r~. Öy!e 

çocukça,. hat~ o.l ına.yacak ~~·y·c ı• 
öylt.: htt~..tk.ıt reugi '\"'("ritrt>F.a.ı:- k , &"'

ker:,kten i.tr.layan!Jr, b:l gıh~ şt.·y
lPr>e SÜ.!t.~ 

İ~te bJ ?ffva.Y'("th·roen Uıı •ı, 
Duıı'.1.s MaJı: A rtar, bo<b•ye ıaıu;. 

lıni bı.tırn,i~, lktttci ın.ü.~.J.zıın yıldız 

nt kaı·Jtıın.:-ı.k ~n aon .a.rrıelı l!'rı~ııl\3-

nın1 St}<;'•t'lyoımuş. inWbltl 1 \.tyı•ti, 

bır ın~rala.yın ırııyasetı ~1h.nda bLOlu
nuyorn-·u~ 

rrlnl'tf. ~ı~ ik t"n. t:ı\şan.lı\ıkta. "da 
rtkv r .aı..ı ı •tı cak \' e ı: e-ler bıı llt.}'ar
ınuş; .çu.nru ayn\ 7-.t ı u.sr.da. t>tk ta 
kWa. b ,rU.t>n 11~n~a1~n ı!J. b ~n;ı .ı;e

hep &sr, ondan cvve ı . d i~ a.i ı• tn.ü
l~zııh, Yt•di k.\ZJJ Di~:ı.nla.nnı u. nm
·\·~f'lukıyetıı" :kaıan1ı roı; uldu..:ı,u.nd:tn, 

iLu ınuvatfakiy~tl kıtn111k i.ıniş '' r 
kırmts, 

Bu !:~l'•Tt Y•ı.Bn g•z~le, Maı!t 
Mür·iın. b :.ı ~ay'3yı 1'llkıar ve ,f'f! d 
<'ttıgıni. o..slterl h::ıy3 tı dr\"3.•r!ı ttea,. 

ril:tıl\'lardar:.t;.LA, kerxl.aıui, Wy;,e btl' 

tfı)r, ,ı, en aglr !o r ~(·k;ldf leı.lil • 
ı·tn~ lsteci.ik:rNıi .a.Oylroığ.ıu \a;v(' 

eC.ıyor: 

Gore~l", f1krae.nd?., gt'nera in, p<:k 

senç :1< n, h'1rbiye ~r,e'!ı;lt-bi ıl~üd'ü. 

rü, geçeııı l\J!'J)"f.t· F 1 :ın5ayn. ~~en 
tAl.5.•n;.i sena> fı.rri:&~ttı;n et'flÇ g,>
nerali cufrıh'Jl" rei•;i . l:I(•\'ef zama
nınd~: g<'ıv; u1rıu.11i l'ı1'15nL h~rb~ye 
r ·ı~ı o:clr ·u .. nu. ya.ıdı'kt::•n SQn!'a' 

B·J d,o. ontın n:ı.ut"..;o<ideratuıda.. 
aytl bir ın(u:i.ı~! c_1...<mt~t (J "la•ı'ıana. i 
'kadar Aıntrl!tad J t>O yuflnd~. ttmu
rr.f edciıın harbiyı" r ... isı i:ürulnı·Uş 
.~i'Y deg< d•.• d•yoc "~ C•3Uıı, en geClt' 
dOrt y ·Jı<:Uzh bir genP:ıa.I < •l<iı-J~n.ı.ı. 

da. il.ive ı,:dlyOr. 

•Sen. itvf·..,unlan n v JO:ıltıl aı·nu ,lt
t:m . B:ıulıi na n, anne .• Bu ie'ttdt", ~ 

bir ~rı-y vır. > 

Diy~ y117.ınış. 

G;,ı7 ft1p d'yul" ki: 

f B u .ı_..('t;, be)k"\ dt. bü.tlin günle
ı•ıni, ~t-.keri 1.rzahUrler 'arasıııda. ge
çird•tgı <,·ııocu k ~u-k devre.s.ıtH' uıt bir 
hJ.tltad~ı·. Onun en ıJG'JO.k hatıra~ 

r.tlda, bvru 1teall'r"İ vantır O, 26 
i:<.:incı k~n;;.n 18&0 de, L:tl Ro•kıs'da, 
babasının •;un1anctı. {'t ,:ı bir asker] 
:lıı"\kid.r dilf'y3ya J:e'cil. Gt>ııı' ·alin 

iddıasınH cörE", kend~ dOrt ya~ın
da bulıuıurit:en, bu ur:.dukla.rı askı·

i rn·•\·ııe, oklu, ytt7l1 k.~lll. ~eri· 
!iter huc ım rlmıi, anc:ıe:;ı 1ie bır 
~o\nı· •rıKulı ç:ıı:vUf. (ltru, ,l:llı~ere k3l
~l m..ıdaC.ı.. et.m.,h1T • 

Gazete bunları 1• ·dıktan:' ı;onra, 
f:t• neırali t4vire frJl e dı•\·llnl ı•rii
Y\lr" 

tO, de.~ı...t ~'OCUıit.ktn. h.ıı.?·p \"e .ı;.<~\·

k'i.ılcf'n h:.k.tyr Jerı din ,eıooktrn ha.7. 
ek.yardı. B"t.>ö.\it,. gı•n.e-r.ıl ArL .. r :ı.Iak 

Al"tu,., t.." nrt'J ·ka ıııirak haıı>;Prı •n
de, 24. UllC"tl piyac!~ .alaym w. ıTien

ffLtp~u. lla.rb~n ht~ ııındıt n11ra\ay 

u'nı~tu \'t1 dOrt aı_•fa y;,;ro. annili-

"ı. .A.3ke··i tıayA- tın caz.ıbcs.1 1 i' l:. pı

J:ı rak. ondan t:onra da o:·dıud .. k:.lrh 
Vt" Fif:1)rn"leıdı• ce "l~,,Yöln r.d~n 1888 

1901 .haı l ··t>tl1•1,iı1.1r öi ltak ı·tt~. O
ralla. ftrk11 kunuıı,d:ın.ll!{lna yuk
!;e'di t 

Geut>,..a\ D~ıe a:; ııa.k .ı\.ti.tır, her 

haldt\ lı•cı iıbt'li, bi!gi: b r il.;ltnıan-

<i•:ı o!nı<i 1Jdır; r.-ı:t.'\l şı Anl't'rık~n· 

gıı.elel.en.ı · n dilin.(" di.~Lwı.ee 
1 

(lah:t 
e;ok, bir nıils:ı\ ~a.h1.;:naıu h~!:nt• 

wkl!lıtıı~s olm .:ı.vor mt:'! 

Göblcs 'in bir 
y a zı sı 

(Baş tarafı 1 İı><: İ de) 

~Jaf",; J''UJ <~Ü~meıo>i .) üıc1noen ci , ... 
ıı4leTdeki ı ü!uz v~ kudre tini 
Birk.<iJı: o\merika va ı c kar:da ki 
kıt\"v~t. ni de B~ı·iklere tl'rket 
mek zo runda kaldıgınl ,\· ar.mak· 
taıLr. 

Sovy.:ıle;·le yap:lal' ıttifak ıüha- , 
vet s,m<li} e kaciar kendi ycrine 
b~sk~ m it~e!ieri b\rb'.rleril.e çar· 
pcitıran İı,,g l\t'Teııin ihtiyat kcıı• 
vetler:n, ve m'lklin tıavaıını 

tehdit alıına alm~s bulun.makta
d.r. 

Ç<irçil.n kcndi ,.e ıar• flarları
fall arzusu lıi:arrna, :\1oskovanın 
zoru ile, n;eppc ma<..-erası ııa gi
r·-:mesim kaydooen na~ır, Çör
çil:n Moskovayı ziyarctın<leıı 
sonra İ ngilterenin haıılıi.n ı;e ıtk 
ve idaree.ine ait bütün siyaseti
r n hakn Sovyetlerin p~~de 

•gi t ır.ekl.c olduğunu ilave cyle
m€k tedir 

1 ( D A Ö A R C 1 K ... JI 
Bay an aşçı dejilmiş! 

Bir g..,.,teıWn k mar l>rla .. 
içi'° a c:ını ~ <>ki:uğu b ir anki:te ce
vap , ·eten. ~u ... yrte, )•hut ~alon 
adamı nıuharırir4erd ,. b~.ri ~jy .. 
le di)"'Urdn: 

Kibar ge~~o bir arkadı~ını . 
ge~el'Hl.e beni evint! ak~am ye:me
ğine çaı~ırnı"!lı , gittik.. Ned ıı 
sonra bw.iru kiba.r ı:• çinen ... • 
kada~ ka,....ı sokaktan geldi 
"" baitn ahbap kor191na: , 

- Bu ak•am ne ~·•ntegimi& 
\"ar? 

Uiymce o da 'kMldi..ine 
hid'lletle ıru ce.:rlu vorılio: 

- Ben •sç ı değilinı! 

•• 

yırı 

Sen aş~ ı dcj:ilsin , >eıı bııla -
şıkc ı değils i n , sen J.. aheci ık -
ğilsi n. se n ~anıa .... ı·e ı d eğit~in , 

~~n ülü cii değils.in , en ~iitnin e 

dtğilsin , >CU dad ı dt." ~il>i<J, sen 
bilmem ne dei;i ls<n! Fa t..at nt· 
~ in se-n a iki ~öıüm? Sf'ınin o 
e ' ·deki n1 ar~[eti n , 'fn ebaretin . ke· 
ranıet in nedir? 
Kocasın a: 

- Ben asçı dtğili ın ! 
Di)·e ~ıkı.a n kad ına k.a~t k o

cası da on a : 

_..!!_.,,._ Cetn•I XA.YGILI 
- Öyle iı<e b•n de lı•ın~I d~ 

ğilinı , ıı~aJ< d~ftfiıu , HkiUıırç 
d~linı, çarnk kalfa ı driilinı ! 

Di) e bagıı acak olnr,a bu itin 
ıtouu ne)·e varır? Vakıa bol \od"• 

ltk vr- k-onfor içinde ~ a~ıyan a .. 
ilelerd.e ayrtıea a~ç ı d• \ :a rdır, 
bula~ıkr ı da, ç1.nU1~ ~rc1 da. lilÜ· 
r ü ~e. iitH.~11~ de, dadı da . h a .. 
mal da, 1.,ak da, ,~kilhat'ç da 
hlfa da v., haHi lıizumu k~dar 
oialka' uk d,. .. Fak.at bovleoi bıT 
ev . .,,d .. ı ziJade bir f~b<-ika ) t 
audırın.a '.Z m•? 
E~.ki.d.eu ba·~ ı hdınlar. \aıur

ürdı ki kocaları, kcndileoi,.i pa. 
nıuklsrıı1 !-!Urıp raıla. koJrnak İ <;in 
nikiıh laını şl atdı t, Ş imdi de bazt 
baJanl• r, ~nıyorlıtr l i koca l a rı 
eni arı : • 

Ver ye~;n , Urt ~· ;.1t-,1n. bekle 
canı t:ıkn1 a.~tıı : Y ahut da ine. 
:1n ad a11 sinr-ın a,\' a ... ek iz. poker 

do kuz , brit caba n h undan iı · 

Jiısı >uda l"'"''İı. h•lkabai\ı diye 
alı ~·oralr. 

•Zehi ltiavvuru h i hl , .,.,ı.; 

hıy iı li m uhal!. 

Sovyetlere ·· Yeril Mallrıır Mttes 
gore sesesl Memurlara 

( 6A'< T,\.RAYI 1 İM 1 . UllF F»E ) 

der bır k prü kurmak ~tern~~· 
Jer;c de kıırdukla•· k<ip. J\er 
Sov; el tnpı;ıısu \'C' b0ılıha uçak· 
!arı tarafından aılırip ed;!mi<t r 
Birçok Alman bo![ulrru_, ve b:r 
<:ok twk ta'ırip oluı>m~ur. 

Don. dı~•~inin ıl"cr .n..-ı .. b ~ 

ka noktölarda da mu arehelcr 
dc,·am ediyor 

1\fosk J1"8, 2~ (A.A l 
zeri rı-c~~redi!t·n Sı)\ ~·et 

ektir; 

Öğle i.ı 
eobliğme 

Kleı.:; ·a,·anın crııup doğu~t:n

da Soı·:vct kıl'alan Don n hr:. 
nin sol saı11.Lini g~rni,., ol.-~1 /\!
man tarla şidd~tlı ır.uharebeler 
yapmt.Şl.urdır. 
Kotelnikl'\'O'nın &ın~a: do~u 

ölge~'.tı<ft• dÜtıman bir kcs:n,de 
mfü• ın mikıarda tan1< lıııh~t et· 
m:; \'e :leıHıallarınmd bir nak 
tayı jo· oır1n !tŞtır. B r ~J \',V(' t r a~ık 

bC rlit!i hi r l-Cnah hücu.nu :v~p

m L"!. 7 Ainıan tankıt'.. hri p \'e 

2(IO Almanı imh a etııı ı.tir. 

KL"asnodJ r :n cenup bülge~:nde 

kıt'a 1.anmız mü.da faa mı:lıa.rebe-
1€ri verın ~~M"di r. 

Manifatura :i:ş ası 
Dağıtı1or 

~ :-ııt~aı;k Y ·rl Ma iar 11.udur
u . .r.ı. ke .. d e nr "e '\Ni len Ul•\A.t 

t :wnsının 3:r k~ır ı ı ı~ .. a ··.r-. 
rne tevzın•t J."'ar \'P r. t' 

~\ et ~ · r.t.ııı.-r.1 deh uı, t .1.t-

1 ~arı · ı ıt ya~tan o.an ara aaıt'1' a· 
~r C'f'lr.ın lt':ı 'll \'f' 11 Yafata•·r'ol) 
iX'fll(rı.. t'ehK.h ko)tC-;1 b,.:f'll.! 00. • 
ır.a.;.s.ra. p •. •·ı, k hıı..k•. nttkı.;ş makıa ı~ 

vt- y•.:nı.o:t 1\. 't ·ı. «'ek tı Bu n1... L\
tut·a M1il lCLuı nln .. ı< ı. t·J en m u r 
ar, .. raıre.~ nln ıı.uttten::ıt tl~ı-ı ,.n, ı

~,...v!e a;_,ca.l' arı u~:a ın b,.·cıc•l.ını 
ı :, gu.n~ k ı...i.: .. \-~ ... ı ilıı Jar urı •
~<:>;nr yt t•a k \•" liit !<k .. kart•n 11 .- 
Ctl ';: at th~·. 

• l..ı.cı ı -.ehe.,..H n.ura<:a.l Y~A, K:I· 
b..taş h•ı rt..ndiol r~L:.· .., ın:ı~·tr:t.ta.r 

.,. ... , g.ı:t•r 1'fl'\ J.fai.l \.ı41 ft"f it Kllr~ 

-----•O•-- -
• 
Iran ve İrak·da 

(Baş tara!ı ' incik) 

deıhıidı«, orta ~arkla awkalı 
~·eni tayinlerle .lıg: li gözükm<·k· 
•edır. Gh·Nı So,,~ônııı'a kaoar 
İrr..n t•e İrPk, GenC'ral \Vn\·cil'ııı 
Hindistan komutanl:ı(ır ~ Lalıı 

bulıınu:vordu. &ınkiı nunda L<ıe 

Orta!-Jark b.:-~ko.mutalı(:1na rap-

Pyatig.:ırsk'un cı:c'"ıp dogusun 

cia k ı l'alaruıı't. bir kes;lt'de ~:d· 
dcllı muh~rebeler \"erdik ten SO!J 

ra ypn. n,cvziietc ç-ek :mi.ştı r 

Lor,dı·a ~~ (A.A.) B. B. C. 1 
ted'lmiştı. 

İngil~iıeıin şımd· Şa rk ta 

ıı·n M<>s~oı·adakı mııharibı Al· 

manlann her g~ yenı t:ık\'İ)·e 

k ı a'arı getird·iklerinı ve hec ı;c
C<· yenı hücumlara geçtikler.n! 

\ıild;rmektcdir. 

Lor.ci:a, 2-1 (:\ .A.) Yu ~·"k fllİ-

1 

1 

Uı ,: a.l~Jiiön cubay•ar1n o en ,s,•;-

-kın'..eri ta:·a!ından ~vk ve idare e
dilrn b·r !'.Tii!y~rııa yaıtın c•ft .. o \.·e 

1 
!!DO ~y.yaı'<' \·on Bocl.: ~n S 1.alın.
gı.Jld 6\i4"J:ıııı.eL,nJe )'cptlğt la • "f'tlıa 

.c-;.•ıa~ındo O...ııı neur oııin doju kl:n-

ceı:4hes: val'dır. Blnsı H.!YiL4'4-

n•n doğusunda Japor> yaya kar~ı 

d-Jeri Ort"'l.rl.,n 'bat.sında Mı· 

sırda Al'llanlara ka r ı, üçür . .cii

sU de İranda "~ l ral<ta Kalka.> 
va .. ,-0; kar,.;d ı r, . ' . 

Seyyal mahyeL, ckılayL•i\e İn· 
;g:lız hava kuVVC't\ı:>rı ktımcta'l

Jıgında heı;bangı bir dc;rııı· .:1 <: 
yapı:.n ll1lıış lb ulunmakladır . • 

l\.fit-a:!ay, ç~&- ınu~•l ?f""....fent \•-e ti
l•z l>H adarrın\bt . Gl:ıı.; z.:.Wit nu.ru:e
a;nı, ta b Y" taabbkattndan öyle bir 
s•gaJ•a ç•·koı_.ııı 'k;, Mak A!"'t'tıT'e bır 
tabiye rae.-r:e .,; \.~tına.. x~ndisı.: bir 
&ah; I •!(J!-ln·trıı nrudt•faaya ı~ı.t-·ı!)ljr e· 
d-ılıu,.~. 'K.;~lda.n du.;;n !an gı•rn·•lert 
ı:et•J'•:>ı'ff,;,,.<j \'e ôiı&- ın..ı.nın btr W.aç 
t..:ı~~ü .3.Ş i kı!.ım-ıış, B u V'".t2.i}'-t't 

<k a.rşısuıci<ıt, o naaı l hıu~<'t e<Wn r.i 'j. 

MAit AJITt it ltUltŞUN \'IZILTt
L.UI jgjTI·;-.;g 

G C'1A"ra.hn Jn\' ':- ,i~U.ı-.rı ltN'at:ıan.a 

k•ycie<l il"'1 b ·r fıkr:ı<i., <>, A 
H-re"nka d:\\. Jfkn11 t n1ce ~ 

jıJ! J \."~t.neton'.a bt'ı.a::ttıliy()r 0 eta., 
ötel.:i ı;·bı n.a.s.na· 

:Su ı!ıakımı:li/.1\ Çörç:l, K remli
nin c1incie basi t b'.- al.el olın~!j· 
sayılab'.lir 

N·azıl' ~1 evitı.ıne el siiren.n, . . 
Dıeppe macer aS\ ile dr ~abit ol
duğu lit..ere sonunda ölüme nıah 
küın kalacaıjına i.'"retle ya=.
nı b;ti.rm ektedir. 

l 
S!nJJ. le"~ rt-ı:"g ~JlTJ 1)]$0( &ı>r., -
1el!'T.~,)>· ~ çıtti'fr.aktacl :ıa • Alın1nlar 
ulh~ye nvn n<"hr~n tt1ı 1.itlarl.1 'f"('-

1 rr.ı 4-e n.'.u\.·a-Ua.k. olnruş'4.r~,a_. ~a rus l 

Londra, 24 (A A.) - r~ ·t.r<.>

'\·a : 

İran ve İ ra.k kuvvc'l lemı iıı 
müs takil b. r ordıı t-eşki~ inin il:C 
ne!:cesi M t.'.i .. rda Sir Geot•ge r.\
leksunde r'in omıuJa ı U:\ y\l.kl'-'Jl 
nn<; olan mN'uliyetlc<i t.ahf;l e t
m ek o'.rıcalctu-. Mum~ile~1h, bun 

Gel"Ç .:ı:'.'Lbit nı•rrf--d ı bUl );;ı nl'O· 

ADİL 
~·apoctta 1t r 'l\ soka!"ta :·\aı\: 

:.tU. res n1 çe .. enlerdC:n f} r.sır.e 
k pya c. ir;•·xPk ~k t;; l as

ı r>ri&'l da. ·.ı .!ık çık a 0 ar. fo 
t(Jğraf t ayrı a•,n " k p sa.'.l· 
a k ulacakt r Sırra pasa.p'>n 

Pa a \ l'ri?l'ttk. salı b· ır o
lay nrl g t ri ere!..: PAr cır.be gu 
nü t-upla 1-ıarekeı e-ice<: •i 

Mü, ıt pa.>~f.orla es.ıseıı 
T'"c ıni ve :;rru eıe >ltlı..ıgu r bu 

:.şk:.ıL ı. eı· ı.le • c. •. Yaln z 
L m s e aIK. K ad tıa r bu 

• na"lar t raf nd l:fi"CeJ<li. 
Pas..portu wze~ ~ a{a\ He ye 

No. 23 
i::)•n n:":: matlıJba m· ı;af k c•k 
tı ve \l'>,yii Helıv~-;. enesı gü~.iı 

U8f1'\f!', ;:i yaptırac,g,r.ı \'a c•-
t 

,• PHE Vı<: TEDBlR 
1au ~ Gı.>idcr Kız,~ ıı 1<.u ı'a· 

fur g"tt: 1 ini ik 'X'l percıe111 
r nua orK,1dB ıd. 11..ıan Uğ renın· 

e dcrha' çıktı, .llf,,.,.,,Je g:tı . 
- T a bı..raı·a gcld. nıı? 

El!{:l madıun ;biraz <'v\·cl 
g·ııı 

tC"JJÇUE=t1 nun c~U.e-ınaa:j at1'firıt• -
rll;: t.>ulu r~O t. K ll 'k;. ı··~ ~t'e suy~,.niyM. l 
toıY;usun.e ka.ı';jı kir kıt jıgı \O(' ru.> 

---- -- • Tankları Sc-vy<'t tı::ı~Y re-,.P:'I Ô<' 00 ,;-

oldu. Faka t bir en .,, . .,.{'!eve d:ı

ııüp kı7.ını görn-ıc·k !s ti~·ordu . 
Evde k:zın t b<.ilamad .. Kocası 

d f: !'.,iiz gC'ltnc'Tı·~ti. Ya.rın1 sa 
a !'Qnra .Mösyö Go'.dcr, telefon 
e tı yemeğe lıeklememelerinı, 
geç geı;,cegini söy;eııı. 

Tad~m G'ıldcr kal~nrken tele 
f, '1 \.ıir dSlı3 çald Bu sef€r Ti
'' .. Kl zir.lcr ycmeg,• alakoy
d ~ 1rı .. 'ı:r .. ~ne:na.\·c. g de
t~K1· rıi bi:d:ı ytır!:-oniı K ndi 
ke iırıc: 

- Tam n, dedi, bu k,3 
yalnız kak! &. 

Fakat T n. n !"uztnler de 
oı"~una me'l 'I n olmuştu Gıt<ı 

ı att.. 
Ertc-sı sa.hah, madam Golder 

uvandığı man, J<ocası gıtm 

t Yazrhaneye te !on etı. M • 
\o Go-ıderin mahkeır.ede bır 
.., oı<luğunu, ne zaman dö OC<'· 

.a·anıa.koW<lı.r S\a• ·11if ;.ı.dın ın-f.id41. -

Ia~~t ir;:n Tiır·oçı·nlWnt\A t'lK'ô C' lıtr 
m·.~o.rı &S"kt>r \:.trd tr v~ bu ~ ~·"t

i.er ,,.tc ı>l~·dC' dı:ı·Lnı;ıne ııııü~ al-
n1~'1la.l'd..ı:r. T'ıtıoçt"r;k</n.m lınar:MU~ 

x~dar f.'.1.7.İM tanıkl yoktur ft"t.k.at, 

top. u. \'-'k. fw.z 1 .ıC Bl'Orlın'd.t..,n 

Bern·e ge- ı · o rop0:· •r&. ~ . • hal.en 
K~ J~ y.Gtla cerı•yan ·dt.~ı: <i.ı.g u

,.u ·u s ııh.r.::ın gn.rp..arl içı!'\ hattlı 

B'"'\. :.e:·a ve Ti:-ol dsğcı bıı~ı k ttı ç·n 
.ç..ıco: ('e'tin ~, ... malt·Y t g,., fTtn,_.k-

-- --· 
Almanlara göre 

(Ba~ t .. r.ı, 1 inct klıiC<>Cle) 

Vi.~i 2-t (A.A.) - Kalııç k>ooi -
mıır..de cerey<m eden m!Jlıarebe
ler iwıikkaııoda :S.,rlin<ien ,u taf _ 

s?lat alır.maktad ır: 

Alıınan kuvv<'lleri tmracla 12 

<ian L>Qyk Mı'<r'da saae('e gene
ral RomlTl<'1 ıle uğrasacaktı r. 

Bu kara~ a)"lı za;n.ncia İ ıı.gı 
lz ltu\'\'<"l:crınin Ru~ ku\·v~ 1ı.:rt 
~ 1 e ynnynnc.. ha:.)) &tn1l'k zarure· 
t h';s·l rı=ııası ralocl.nnıle o~ı va 
çıktcak rnt!~!ti1 en d~ tahl!1 ~d 
cekl r. 

General A'eks.ınder F·lıstın 
ve ~ur:, rdel: h.<ı.-etlcrön ku · 
nrn. dar'ıgır. Jada dcıam <'de
cektir, 

iı .. ktatt dc-ıktozuncu oıd~ ile 
Iraı da "" Ge ,cr:ıl Kc:nan 'ın 
kUT.ond.ısı Q(lın<la bulunan o
tuzuncu ordı..;, ~irndı \\-l.Lsonu n 
'mri aıtındad;r. 

iM. 
l 

----<>---
Guani harp habe 
rini yalatnladı 

1 

Ikp buabcr kalkıılaı. lleımi· 
Sın f im, P~µası söylrtmektı. Ko 
t ~ '•'"un tesıriıu ~>i l<.liJI ıçin ona 
g.ötcrüy ı.rdu N tekim. Papas. 
Katopul nin ,. :uııı dıı. ber >;('Yı an 
ld!•ı \e hır pasaport ted.ınk i 
.. n y:;. m ttrrc lerini r ica u 

rl••tler. diinp1ı•n ha ngi mil 
ne mcı ı..p .ılu-l •r3:l olsun· 

çın .blr.ı:z sor. ~ GavnLLI le 
b<' ·:ı r gelece«• dı e :;.yr hır 
pa,<por1 rJınacait, bu ıımıapor· 
ı~ l'Sascn boz k J a':I muşt.,'<k 

pılacak artist '1 ıe habui ol- 1 

1 
r 11 Jc, k• ır. l 

Yapılan tetk ka• 1net,ice-sı~ ;; .ç artı n atm CJı Sr.ı.t}·o, ı· 

Genç k,z Papasa git..'llroPn ev 
' 1 larsele uğramış, arnet.i ge
l ? k.<-.." ıı sord ıığu u k ırde 
böyle -yıemesı" tenl>ih eımış
t.. 

Bu ~evabı alınca, madam G<ıl 
de-nn crıdişc.sl biraz yatışır gibı 

k ni bıımeclıklerir i söyledıler. 
Gel ır gelmez kendısine te'efoo 
etme· ti ı::r" ıeııbıh ederek t ,ef.:>
nu k!ipa.d•, Tına ı..." odasına '!"" 1 
dı (Dah;ı ) 1 

bhı 800 e~rr a\n;;ll ıdı r. Alman 

w; n 47 tıı.r,k ı•e 60 lf("ıı!< lah- ı 
np etımi. .·r. K ara kuvvl'tlE"i ise 
::O tarz i.ıe yar~ bir hale 

ge~r. 

:ıı.ıonte\• ·""· 24 ( >\.. A.l - U ·ııg"'· 
har <.;y-c nazırı !.t Gl•anl. Ur.agu!\y'ı rı 
h .. ı.·.ne g.rrn(y kl'"!U' vı'-m.o!t olc!~:
;:u 1 ıa.kk.nd vahr.nt gaze~ erce 
cı~: n h.We•·1f'ri yıu~rı ·anı '$ vf' kabı
' !~ n ~ıP ı mırı t\ p1:tn1'cağınııı h"'

r.ur "O.allı "' cılıııt.dı.ğlnt bl.-ü n svy .. 



• 
S A YTA - I 

' Bü~ iikadaye su 
t~m ini ıçın 

Bilyükad;..,ın su i'h.~\ ac;nın 

lar~ıl· naı!:;..m.as.ı > zu1:Ueı1 bir 
<." ~ s1k1or,.t1 ı;eken ha lı<ın şika -
~t.·t; :..izf>rine vi15,·et ~1ür.~ıt~ -
L<t Vı:ık.1lc1.i-ne oı; r t.eııi<ere gon
derere-r o.~!;.ı'f: günde 300 nıet
rc ıru;;:;,ı,, su t.aş•yac;;k bia· ı a
~ı~aıı<.>ı. t;Jııis;ıs i.;1..,.m~ · . 

Bugiide-rde mü,,ı,.,t h!r 1oarar 
v,uJmesi ~kleMn.ok:t.:-trlir - -·-- - ---------
Beşik ta~ Sulh Mah
kemeleri Başkatip

liğinden 
li.ırant v· .sa•.e:"lı:ı $Z-Y an n ~ı;&r

rıı llu~ .... , ... \e .kabı taA.. •ın o
!"ı·~n> ır.d3.D (lıo!;:yı L~r,ı;~ş t ı;n
tı ıultı hukuk hA~ııı1J.giniu u;, 11/ 
936 t-.ı. ıh \C 659 .. °' ~ k 'D. l ,;c 
Beyogl unC::oı, Ft:r :..ol ..ınde. ~m ı-:r. 

ook. ~lTM\.J 41, ~3, 45, 47, 4.!J vr B14-
1i.Jıtıa~ .e:ok2'.ğ:nda 1--:l ır...ırna~·alıı .. -
la .Q"ıur~o:ı:.n müfrt-:.l ; . tı. k.ıt•a ar
~ •YTl &y: ı.. al"ık arttırmayo çıF ... -

rılmı•''. Ş• 1:ı<" .. o 24/8/94l "' ·
f):n<le dl\-..ın :ıantl)'l:" a t o.);j • ı.,t>.; 

C;lJ'rı ·n<>nk. •rın b--tnd antıı

noa ~ 141!!,9·1~1 ~rh·~,. tcsndu! t-d.€1~ 

J·2~!·lerl g..uııJ. o<liJt lf rif>n 18 Yil 
"-a ar yapılo..j.-a~tır. \'e. ı! n t.eu-el 
tnU:hacn:oc."tl k..ı.yrr~ttm :yl:..t<it' y t!lı.l.Ş 

bftfln• btıld~ ı takd ıdt k:ıL't ha!f.;ı 

1aıpılkti:k~ #kSJ ~a~ducie en çoı~ a..-t
'• ren.ı.n t.o.;ibfıı.i:dü brıi<ı k•ım;t.ı:. u
z,.rc a rlt•rma l"W ıün d.Nla Lcııııdl .. 

edl leztic 24i9/ıMJ t:ı.ı.'ıhıne tc~dot 

Hk!n J>t:rŞembe CJJliı oıyn• 5datte i\.·c
.c; aı1tırn1asL yaı_.>~M;C.tlt ve en (ok 
arft11'"8nılıll ı:tJ'Ck-sine Ut"l ·h.; lrl ~n 

tf"! .:? ı '<i'Vecıi\.fır. Art~L'":rı:.y• ı şt. ;ak. 

;,çın .Yü.aci.e yf& bU('LIİl H'min..t ak
~ 'ahrıtmıası \"Cya r.ı•Pi b"r han
lı.anın wn.ınat melı.tu::ıunuıı bl'aı..ı 
,.,~urıd'\i. Bı•lcdty·e ı t:'tıitnı. yınr, 

st nıeJ·ık v;;ıkıf taviz i;ıo·crelf, t .... p•J haı·
c .. \·-e th•le' p ' arJ r. u.:-l f\l ,, 11ı~ 
a,ıtıır. 

ı-:·ı5{ı:tj· CJ O~;ı)ar ha.kon l"~t:..r 

41 N<O. h'" arr.s - Hır t ... ~Hl 43 '.a. ..ı 

ır4a ,.e w t.ualı Deı'Cı wı<.l&• \.e 
btr tar.at~ J .. ..J Nı.J. hı :-s" ve J. ırJ.-

lı ro:ıb:ı J.4rrr E!. !ıiOll4"ı ıJt ı'iıa.41-_ 

dı.t 424.65 A'I' :.ı 13 r\o. lu t4r~ll -

B·ı· 'i.ara.&.J. GrJ.S1ll<ı.:Hn -ıı No. l.ı cır 

se.sı ve i:>ı" \.ll:;ırJ ı; · L sotag: \"e 

lb;: ıarar~ Gı.: !n;ı.o:n ~5 N9. ..ı o11-

s;ı.,· ve tanıt. rabiı Jı:sı'\."'f Ef. ~4gı 
il<' nloa.hdı..:l 49~.90 :'\i . !, '45 No ı .. 
._,,~a - B r L .. afl Gu.:Jrı.a ... ·n -lı7 Na. 
111 ar•,..ş.ı \'e bir t:.ıraJ: l.),~ çı N>

ıka(.L "'' b~r tarafı G•.ıs).ııa.n111 4:i 1 

Nv lu. arsası " tar.ıiı r;.-b.H E.şıref ı 
er. sokag: ile ıı:ahd·.ıt &31,28 n_ı ;n. 
-47 Na. lu aı·~ - Bır ta;·-.!ı Gı.ai n.ı • 

.ııı.c ~9 Na. lu O!'l"Sa~l "'" <ıır t•:Siı!i: 1 
Dert.er .::okat:, "e L r ta .. utı. t:u~ .. cı-1 
ıHn 45 No ~ ar.sel..st \'C ar•fı r.ib.ı 
E-:rrt ~ • .se>rttıa.;ı ıle m.ı.h<:hıt 1.!1>9.tiO 
M.~!, .S No. ı .-~a . .u~ .. ~a,.afı lJcr ... 
cuhı bın~sı "e b·r tM' .. rı Derıcı !f_;

kag1 ı:e hır 1iılraiı ,_;~nıııın 47 No. 
J;.. ar ... ası \ u t.-ıro:.f~ rab· Eşrel F..f. 
eı;«., gı: ile mc11dut ~3.~-0 rn,'.11, 1 -3 
~il. lu aı sa - Bır lar;.fı De.ricı -0-

ı.ugı ,.,., b?"~ :Cı.r.,fı r,,i~'lJ.tl.111 41 .!\'u. 
Ju a. ·as.ı. \"t' bir tOPHı!ı 1'$f"f ı:t. ..;o,.. 

kıı.ğı ~ f~r.aıı rabıi B~ruıtıane c:-ttl
df'.sıle n-·ahdut 430,35 ın n ... d r. 

Mıiıaı":."iıı.e-n kıyn.-et f-!"'1 <11 No. 
1u a!TI. 5D!f5 lira 80 lrş, 43 ,. fo. 11-ı 

tifiôl 67-46 lira 7-0 k..ıış, ~J No. liJ nı • 
&.a. 8837 l!.ra 92 k.1''1, 47 No. 111 ~!oa 
1299e lora. 4~ :S-o. hı a• .. a 00-13 Lo 
ve BaruUıoı.rw".' &0ka~~tıdakı 1-3 No. 
lu Q~anıl"'. kıyme'ti de 4:J03 Jır'"" 50 
krv. ıur. 

Jera Vl' d;a., !tan~.ııun mu.1u.1rit•l 
3890 No, lıJ k;.ınu.lun 126 cı nHtı'!ll..,

.IJnC tt-:\1'ikJttın ip<Jtf k sabibi aıacaJ.t
fı~ar'.a d~Aer afairadarla .. 1n \t: ;rt.i
i•k ·lı.ı.kkı t.W.ı'p,c'inin şOı.ı. ~a~-,-;_ 

menkuller ı:.teı'fi.:><ki~ı 11.aklanıı. ve 
hususi~~ faı:t "~ n~rafa roütedaır 
td<halantu t"'l;r~ı nHlt·lı , 1e--I"'1P oııı 

b e.5 ı.rün i\;ınde men1u:-·yfı.W2c bil
dırm~·Jıerı .i;izr.ndır Akıs· haldı..-> h~k

J.ıtn Ta1ı.i w-..:.. Jı ı;e s.ab·t o'.madıkçh 
aatı..ş bede1 nin n-aylam}8..c;1.....C.arı n.rı
Ti~ kalara.k1an, dah;ı /a.:la nıa .,:..mat 
•l.ın;.;ı.K isl,..yen: Prın 942 7 .dosya N('I. 
a:u :le nl6111tJJrtYet•mızc ırı.ürac a:L 
ı.. llı\n 1 9-1217 603 l'I o ııntıJ". 

• TAKViM • 
AQustoı: SAL 1 
1 

)~~) 25 1358 

l!;cr! 
. 

Rumi 

ŞABAN 4'.>Stoo 

12 1 12 
r; ton~; 2.17 ~.y· 8 

. Hız:r: ı 12 
1 -

\ 1akilltr 
Eı:ant 1 Ya6ati 

3 D, s. D, 
l·i-untş ıo 25 5 20 
ögle ~ ~2 12 16 
lk"14 9 M 16 Ol 
Akl!Om 12 00 18 54 
\';.1öJ 1 38 J ~o ~3 

f"'l'\t>.'lk 8 :16 3 :ıo 

1 

l)IK.KAT: GôızıetP.ye g(lnden:en 1 
Jtk g<r ·pr ,n1rz 

lKDAM 25 - 'AGUSTOS - l"<fı 
--~---------- ---· ··- - ------

Efgan kralı 
nutuk söyledi --··-, Kral llarp · dışı kal
dığından dolayı 

memnuniyet bildirdi 
Peşaver :?4 (A.A.) - Retı1·f: 

Yedi gün sürecek olan Efgan is
tıkU.liı1'n 24 ür:cü vıklöMımıi 

ı><>ııhklN·ine dü., Kiıhl.de ~ -
l:ıımı:ı>ır. 

~~fgan Kralı Z0<kir0 Şah IJlİ11e

"' hi.ta;ben ra.dyo ile ı-ayılıır. bır 
denıeçtc söyle dem~tir: 

.. ! ... "'.;1,. · .• • - • :ı.:.. . .!..·ı .h .. • •• J_ . ... ;<:,.• ::""-~" ı·.· .· 1 ••• .: ... 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kcşe ahnabn·r. 
Blltlir' ta:'i-ıhiiıtlerine sad:ık kal

mDk ve ır.utlak bir torci:;:zıv:-. 1 
mya'€tı tf.•kip E'tımd< su'l'\.'tile 1 
rr e.m.lek !:'tim:;ı:;., !ı;, rp d ı.sıml a 1 

ka lmasındaıı ;'O'k sevinç ve ba'.h- ' 

AYIN H 
·' 

LKIMIZA 1.ıyarlık c!ıeyu)<ıruom. 

Şehrimize ticaret 
heyetleri geldi 

Macanstan ve Jt.dv.ıda 
rımi:tE' ~k:~cır kış J k ti<•aret ht·· 
)'t'tlen g<>lır.4.ştir Bıı 'heyetler, 

.1nern1eke1.in1 Z<H:fl~ pa-çil'\<-ra ve 
pamuk dökünıü$u satın almak 
ıç n tem&sl.ıra b;s' .. mıştır. 

Paca-vra , . ., pamuk dökıintlisu 
•cin İ.<vıe~ fabt·ikalarırulan da 
tal('p vc.rd,r. 

R•. ndii>i g>l>ı bi.ı:ım bt>genmi
yerek a!11jiımı1. p.a.çavra ve ·pa
mıok <liikiintiilerınckm bu mem
lfketl<r kum~ imal ••1.m<>kkdir 

-<>---

Hırsız Dilenci 
Dil abah (lmt·r U:ı:un isminde 

b .-ı ci'ler1 rrıck vc·s:lC'S !e Tşhana 
giım'ş b'r ' .yl pa:·a topladık-
1an sonra 2 i?'\.C'Ü katta şPker ~:"
kc·~i mcmur1c,p·1rda.,, bayan Mu-
7.u.f.f!'i4 n nsk d;ı bulunan Ct"kC't 
w blı'.ızı.;>:u ça!~rok 'kaçımı(ır. 

Yakalan l"l 1 T'S;~ adliye),.<' verit,. 
~ • J mi< '.l ay haps.e rnalıkum o mılti· 

tt: r. 

j tcOÇUK HABeRLlllıt 1 

* T•caret Vekiıt~ı. i<; ticarf'l 
=-:.ım müdii"ii şd1rim?.c gel
mi.-1ir Bur,;da tetkikler yap;; 
cak.tır. _ * Buııd"n b r rr.ıid'1l~ ev\·e! 
Kartalda Ali adında b'risi kay
b<:.~nı il tu Uzun ara.~tlrma'.ıardan 
sor·,.a A.~nın <'E"!'.'l-<lt dun Çamur 
luk bııy rırnfa bulunıııuştlır. Ya
pıian ılk t;;:hkikatta Alinin has· 
1~H<lı olduğ ... nlıaşıinı~ır. Talı
k•kat.a df'\·am olun:maHad .. 

kömür Alım Salımında Rastladığınız 
Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız. 
Kömür .Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet V akalı 

Bu 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 

kendi hareketiniz 
oldı~ğu kadar, 

menfaatiniz icabı 
Vatan borcudur 

Müracaat yeri: "Ankara ve lstanbu!da,, 
Türkiye kömür aatış ve tevzi müessesi 

- TUGLA 
( lnşaatınızda... Oc&klarınızda ••• 

En fenni şekilde imal edilmiş . 
REKOR tnşa&t Tuğlası 
REKOR Ateş tuğlası kullanınız 

ÇÜNKÜ 1 

REKOR M k Twıın•ttıı· Depo ;ı0.rt,.: 1'uliln rıwıı- ) . ar a ,,ofl< K...,...,:Ji !!Ol<a.k No. 21 TP!. 24197 _j 

., 
,_ ____ "! 

DEM 

lstanbul Kız Öğretmen Oku(u satınalma Komisyonundan 

D:tgiı.ç t: 
K zu t•li 
s,.,-.,. cı, 

T<.>71 ~eke-r 

K~nt· şıitf'r 

Pırınç 

No!ıul 

Ba"-Ounya fa.< ıJly -." 
Yt--ş 1 mf ·ci.ınt'Y. 

K.ı-:1.ız l!".c-r >rr,elf 
SuCt: yo.ıı; 

Yaş S? bıııı 

(39 .al<m) 
Zeytınyag 

ZEyııin ıane<1 

S.ıbl.n. 

J<lk:rnt"Jı. 

\•u:nu·"l.a 

Sıit 

K...,, yo~ :-du 
$,1,ıvri )"C'i{<.. 'OU 

Beyaz P"'Yll r 
Ktşer pej'JJJ:-• 
K<>vru!mu.ş fın<lık 
Çııtk;ı'{lı ksiıı. ~ı.urr. No JI 
Çckı:-dcit"'ı:z. tı;,u.nt ""k>: 12 
Ça.ın fıstık 

B<<?:iem ır.ı 

Kuru i.nclf' 
CPviz •(• 
KıN"U iN.:> .~ı ~-e~~rc'<:"kh 
K•_ıru kayısı çdt•ı'df'-k~.ı 

<'<"" 
kilo 

35530 

~ı·oo 

8li0 
2000 
3000 
3000 
:X,00 
1800 
32[~1 

ııoo 

HOO 
J&O 

27~0 

Alı; 

KtlO 
246.55 
211'-I 
1500 
lfiC•O 

l&(ıOO 

20-00 
J 'ilıO 
15~0 

l:'OO 
~(ıO 

bOO 
400 
400 

f.5 
600 

• 51)() 
'1-00 
3il0 

Çeki 

3ll'O 
13-ti 

1300 
2100 
2100 
4500 
1200 
ı;:.no 

450 
1200 

:b50 
1~00 

Tı.•1.arı 

1.ıra K. 

~200 
14-40 

24-0<J 
2790 
34W 
(Ul'Şfi 

&46 
1216 

ıas 

ısı 

147 
539> '4 

O<Jr Az 
AtleL Ac.c-~ Oerr.~t .I>enıi'l 

l!.ıJlrO l425l .?400 1525 
l!iOO 21"4 
1100 Hl60 

1 WW 
ısoo 

ljOO 
1100 
~no 

450 
330 
2~0 
230 

<.O 
4,5 

3:!0 
2:ıı 

150 
l~O 

1291) 

4ft00 Narh uv
ı-md..-nı 

7 .'<) 

aw 
212 
'i't5 

1620 
1 ı;:~ti 

b70 
260 
276 
12-0. 7). 
123 50 
288 

495 
4&0 
4&0 

lıa\t 

Kuruş 

&lUl VP ~ati 

Lır• K . 

13(} ) 

180 ) 
120 ) 
D3 ) 
114 ) 
J l o ı 
47 ) 
38 ) 
l7 ) 
47 ) 
42 ) 

199.82 

678 
K:;p.'ili :ı:ı11: 

31/8/ 1942 po2>rl"8: 
ıun il ... ı ı \30 da 

4'-5 75 > • > 

fi8ti 02 • • 

4()4 H K<ıt>al z.orf: 
:,1, 8/19-12 pıı.ı.arı,,,,ı, 

ruııu sa<ıt 15 ıe. 

10335.70 775 18 
l34 ) 

> 

72 ) 
~G ) 

16 

5 
40 ) 
16 ) 
M) 
135 ) 
1~2 ) 
145 ) 
t.'J ) 
G9 ) 

161 ) 
190 \ 
48 ) 
99 ) 
160) 
160) 

UR 80 K•p:t! 2orf; 

>60 

31 /8/ J !H2 pa.:m.W.i 
gl.Rlü saat 15,3-0 <ia 
Açı.k 6i•ısi]tff.<: 

3!/6/1942 pa:ıa 4 r~ı 

gunu saat 15.45 te 
> > 

Aı;ık e.k•iltrr.•· 
140 02 31/8/l942 pıızart .. ; 

gun.ü ı~·a.t 16 t;da. 
236 70 > • 

• A\ik ('lkı;ı!~ ~ 
254 49 31/8/1942 p.mrt<'Sıi 

gıtnU saat 16,15 le 

Mt>} denıi sairi 

llU'l\ bi2e 

Ö~ le b ir dem .. terim ki de-m 

gibi hoş <ı.lm alı 

miım ınahsulü olsım 

dem gibi cam:ında mey, 

U..nt içip bel' .!~m gönül 

ııeş'e, fcuhlık bulmalı 

E3 me~·in uftadeııi hiç içme 

de-nwlen başka dem 

İsteı11eın beı. b~ka dem, 
un;a bu dem, i,lle bu dem 

) .. ______ ., 
Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu Gece 
Kadıköy Süreyya Siı:emasında 

ÇAJ\fi'RDA Z..uoı.AK 

Hav.;, :y'tgmnr.Ju ~lı..rsa t.En19} .s:a-
londa vPrilir, 

Sahibi: E. I Z Z E T. Nepiyat 
Direktörü: c~..,d~t Kwabilcia. 

Dasıldılrı Jffl •Son T..Jçafo 

İKD fJI 
KÜÇÜK 

iLA N 
Z<\Yi - Ma~" lalbık :;,-u4, ·ü.lı ı 

h"'3ybett ... n:·. Kim.<ııe,re borcu1n ;yu:ktur1 
Yı•Jloi.:."tD İ v&p!.ttıoc .. ...: ~ı?-n fftki ·ı~n 
b\ılı.nl\i ;ydot ı.-. ı 595) 

BnJcnrtroyüock mnkın1 Af'·şıı. .so, • 

Z:\ \."İ - i'=':nue at:'ı<eıi dnruJnunl 
y~Lılı nüfuz cüzdanım :.o:RJ cı,nh,ş.. 

tıı.r. Yenilı•yt~ı·~ııntl<:n tlülcmu o!
MQ<üğı i an olunu• 

Ay:ı~~'t( Ku.t.ıı .foOk .. k Beı-ek~ı 

Ap. No. 2 z:),ı GürTı·'1.ll 1315 

--- -0------
7.Al'İ _ 15/6/1942 ta1>hmde Pcr-

tf·vn;y-aJ Lısl'sin<.en ..ıkiljın. 

namen'lı kayb('.ttim. Yenis;ı.i 

gı~r.d..ı.n f<ekıSi!"l1n hükmü yuklu~. 
P~r!O\;ıl.Jyal Lıs.e ı 5/B şube.:;ir_.;p 

~94 ~o. Hilım.ü F.1'8.nde 

. 
7 .. lrıı. \ ' l ~tb:rını )"Pı\.ı ok~ı ""'ldU 

19;~ tie .oıhl:junı ;WJ" ~o. lu \o.lf)Ô'k
namcru.ı z.a.ı·ı ı·.yleo.: ınıdeo yPrnstl'1' 
l,"IK!;lrcı,_·agım. rr·ünaSoE.->bı·t le ff;'k.Etl•tn 
hı.lktııu yokt,H· Ba.harttı~ D..ırrun ·----.,.. 

Mı·lek SM-ı.em:1sınctwıı f..et.iv.a ~-
Ct.·°"'ın<le n,.., l ~ c•lz ,, )ı C JŞu o m. 
Bulıın n -J?r\Zf"t.('rlt-:n e t51' g'•..>lır:tT-

--~ 

7A\"İ - '".~37 tıu , -.ıh • aı:t 
ma., cu.zdilnun :ı t.;..~ ciım 

tin• Yı·na...:ını ~1;1.f'a:ııırd;.n 
hu'ırrrıu yoı..-1.ııT 15~i) 

nm 

F'::ı,_ Sıll .n c. g he • Jı" •• • 
1-et sok k oum :-a, 21l e 'l'lf"k K rr ay 
h•r'JU;ı ı ).{fıh'lrt"t !1·1·n~ Tok. l:ıy 

T~knik okulu satlnalma 
komisyonundan 

M.tır~ -
'l'a+ını .n 

tu tt1 r 
I inı K . 

İ"'fd(' 11 I'k 

Potaleo 12000 lıilo 311 
25 

4560 00 
2500 00 

342 
K ·ı·u rogan 10000 > 

1200 
1800 

• 
> 

\ 060 00 
PU 00 

1584 00 
187 

2~00 00 

Yı!o•.11t'do.ı bulUt1ıan r:'E"k.nik Okulunan 1942 l'1a1i yıh Wıtıytı"Cı o:ar . ..,. 

ka1 Mta ~n._. '\-e mrkdarilc \a.hnltln bcd.·UCJ'"J "~ ılK temımııt y.a:ıılı 4- .kdlfıi'. 

'k :..u-u tr.-.<UL ı~c:ı aı;y ~J s;a ı'lname:;ine gö··e- 7 /9/942 p-cı!Zarl~ cunJ ~ tatPs. klı

ru ~an k.ipaiı ~rf usuli~e saat 14 t.c; zrytin, F<abun •·<; 1t ~k:Siltn:.f• ı.<: 

~at 14,3() da Guıntişsuyu•lda Yuk~ek '\.~#ıcncfs ~1~1.eb' ' 1r· e9ebf ™.e 
topıan<lcal. ıkorrtı!'yon<l;.ı iıf1;:;Jp~ y;ı.pıln -K. tiıcre fJUS tmt·yf' kVnt.lmquı 1.<Ç. 

t.ekiıl-cro.n t•artrıamP:ı:ıri ~örır.ek vı· J!k temln4.lt1 yntıııı~ı'k Uıer~ b r ..;ün 

fV\eiı.nı .ko:dar o.kulun1uw \"P 6"9ılt {" g-JnU G . :wrı Ş8Lıyı.ır.dıa Yük~Jt JAu 

heod:s mE'X.ıtEltı nı~ı!ıbı·tJıı.r..e gı·.l!"I t-}eri. 
, 

Teklif mektupları eksi~tın~df'n b~~· ~aat C'7\~l:l'\( k.tıd;.r 1na.kbı.ız Tfı.,/Ka-

bditXIP. vf·nılme~i ta ındıı·. Pcwrt.acl~ \·tık J:f•:ik.mt 't''" ıkabuJ edı~mez 8936 

işçisi aranıyor 
No. hı askeri d•kım e\'indC (Ot~ i:'}ÇİSl .c.naca'k1ır 

fnhisarlar Umum Müdürlül}ünden 

ı _ İd.aremız. ııhtiy:.ı.c1 iç;n be~ edPt 300 ki1oı!iı~ .. 'ı.vtry n·,aırlc:ıa ·b.ı.51::\i t p.-.

~t:ık .. 1 sıatJ.n ııl.:..no.ctlıkt.J.r. 

IJ P.ı.2..2.rl* 2.8/81 942 tarıh1M rcıt.1le)frt') C\Jnft gur.ü :..<i.t 9,.$0 tiı 

Kııoa~ Jt>Vazım ş~Pk\ aL.'ll kcı\boJ'()fl<ln<ia y;.p>l•calıtır. 

lll - iııtek.l;[ern 1)1<2.arhlt ;ç1rı t.ıy•n ol"""" '"" ~ ...,3'14' % 7,5 Cl'· 
,·("nnt.fl paralari-1p b·rhkte .ldı gC\'\:n lı.Oni~·ona cılrı..cf.en • ~ oha.nur !HYi9 

I LAN 

İstanbul Üçüne~ İcra 
Memurluğundan 

Alacalılı: TıMrt-~ 'fıC"art'\ &., ı A Ş. 

Jı..t;:ınbLJl B:A....~ı·k..ıı.r rei.V h.ın cıaırel"ınd,, 

l AN VJTALİ~ 

C'.ııhangır·tı., K~va :\.ooı<t.Jnan 'No : 
JSTA:>ih"L 

Bır a ac~gın •tt" tf'\!nın 1.f· ı·rri ;ç;r .. ,ı.nı·uı C,;]111.1 paı;.Ja ,.,rırr. 

it.aıaır '\-.eTİ}n-,i.'I olurı ev ~.fY•~Jllır. b· ... n~ ırtınııa'*ı ZR,8119~2 ta ,, 
J'&St.~ayao cum.. ı;:i.inü saa.t JO dan .itı,,.,..,.n •HrYPSı )'ılka ıtl. yazı,.. lxı 

ı~~ ık.dr."\(·1.gôl'..mda tera kt;ıoocek1 

İşbu a 1ı.-mıa.ck. mahcuz eınva. nH.ı.lu.odt .. ,:-~t.ın yuz.ue ycım.,. l P

şiJ'li buhn.a•rilığı Lakdiı'Ciıe iı.ınl!t &rtt1rın~ 4,9/l!r4.? t..oı~ınt.- Jii .. tJıyan ı.: 

günii a.yn. a.at '\'f' nllft.hald.c icra ~rii. .. ~nrien tal .. p olanların rr.eı:kür güa 

ve m:Jia·d<· 1::ıazı.r bulunacak. meınu .. una .niira.cn<rt e-tnıt'1r1'1 iıatı o'uı 

l!Hl/:;6 604 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
ı - r f'na L;sı· ·) Vf' nen; ... GeuH i• Oku ınl.ff &a.) •\ ,.e kaba~ mu~Of-tl 

2.Sı8J9+2 gUnü aJt:ruruna kadar u:ı.atıı ıştl.ı 
2 ~ Deniz li!W."filne kftyıt olı:nan o" ır:arm 27/8/942 pı "°P.mb~ vıe Gt ... 

dikli cM.u und kayı.t olun.an okuı·laı1.n U/8/942 cuma gülH! R()lu;.ı.n \(."S k .. -
:arın~ tan:-arrJ...ıya.tllk aa.;ıt 9 da K.ı.~ı:ılıf)Q{tllda Geclikli 011:u un 'bılL u..'lm,;•

ı..n. (9009) 

ZAYİ - Askc.r lar<iım ıı:cle .. ınr ı 
tah~is "hına.n ve- mea:ş a1n)aktia ol
du.ğum ııatı milhrı.imü .tı;aybetiigim-. l 
dPn !>u kerre yt\n:a.nl hak ettkmlş 
o l<luj;'Umd<.n Uilminirı hükıııij <ıolmo-

tbtını İli.an e-deıim. \ 
~$: Jo'cwa yo~şu 2 nunia.reda J 

Munir~ B<ıfra!t. 
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Kı~o 
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1 - W...nıb\ Krz. Öğn~ o-k:\ıı:ııın n.\Ja.JUn ve p1tıl$1yOll atll5ıro}a'111ır: Y~Ui"rda n·ıikdar, adet, den1,t ve 
t.at.n1n b<'delleriyl(' l}k tenWnı.tJarı "e t·.ksilt,,..~ şıiı;li, gun ve s9atlrri h:.z.a1""r:n<la ywzı]ı yıyecek ve yakacaklar 
e.ksiltmeye l<x>nrnt~u.r 

2 - Ek.sı tnıe Bı·yOJıhında i ·Wı:~l <.. ... ..ıci.d.t~nrle ]c;t~.nb:Jl LiBf'~r mu.:tıa. .. eb~cı gı~lı· 1opliinan JoonıL.-.YOnıdd ya
pıİ<:taKt • i~tek. r.r ı.k temin~t1ll1"1.nı nı.czkUı ıı.Uİ>ıfltrebt.'Ctllk veı.n<"sine yaı1]'.1r&k trminat mukb;.•:.darını ve 1942 

st·ı:.es.ı;ı' cut T.t.·arct Od.ıs.:. ~ka!" 1,> e birJi'kt.;> kom•.qyona g('lmfllc-ri ve ı·klif mf'~tı.ı.,Joıı·•u ~•Mıme Faaun .. 
den bır .ı;aat t"vv.-ı tf'vdi "troı·ler. 

3 -· İs1t>k.ıl~ r ~<ırtna.mı-yi okul io.aıtrfndE'n gu ·-.r> fıl!..t~bi.1ff<"k"Tf"ri (i 7[9) 

Kız • E~kek 
Ana - tik HA VRIVE LISEO...ERD Orta . Li"' 

Yanlı - Yalısııı 

TalN>e i<ayd"'• b~anmış!..-. Eski ı..J~ 01lulım beşin• lıoda • lak.ıt,tt•n. y ır-.nk '- ' ı""' yı•~ •· 
n"M:'.leri LizınıdJ.r Sınıır btHUnl~. im.tihıa"l1ıt.rma 3'1 act~ pazartesi, Jıae bıtirme- Jınl1lwuı_:tr a 8 r·yJô 93.! 1 

ortıe k.eını eleme imtih ıo Pylül peıl,llP.lnb4· ve urı1ıuk irrtluınla.rına da 24 "ylôl f1 be giinlo 
~nnca~t11· M·W\lcaat f\rrgün 10 dolt.n 17 y:ı pd.ardll'. fuW!bl ıasaıu ı~ .~uf.ardan ıba~'ar O nd~· 1a:f'
b•· moel<tetı;n hUf'l...S ~..,.,ıııe naidtd.(;r. Tolı fon: 205:!0, 

NESRiN LiMO N 
CICEKLERi KOLONYAS CIKTI HASA LiMON 

KOLONYASI 
1 • 

Ndaseıi cın- cl.eitt 90 derece Hasan u 75 Oeıece Nu.•,in Limon çiçekleo-ilıolon)aları bir mıiddettenberi yapılma•mılrla ve Jlas<ın Jıolll'llyalaf'ı.m sevenl .. r irziilmelıte idi. BÜ)İl1' feclalıllılıltla bir mik'taf' l"'iaM t'lde edildi,in den p•k )Al.ın bir 
· umanda ...-fıs kokınyaJııır )B•pılarakt)r, Do.sa.o deposu )·eni a<lresi: Buhçekaı>ı N{mel .A.bla vi~si yanında. 


