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Yabancı Radyolar Türk: 
Milletini Tebrik Etti 

Dış politikamızın yeni ley ·d ve tarifi bütünı 
dünyada memnuniyetle karşılandı 

Programın derhal ta bik edilmesi için 
Başvekalette bir_ komisyon kuruluyor ... ~~~~~~~~~ 

Menfi Bitaraflık, Bu komisyon icabeden kanun 
layihaları ve kararnameleri 

sür'atle hazırlıyacak •. 

Alnıao piyadesi bom b•~clmıanfar!a yanan bir So )et kös·ündcn ı~~Jlor 

Müsbet bitaraflık 
r------ -------

Bu harp muııacchcsind e müsbet bitarallık yolunu 
tutmuı olan Türk milletin in iki cepheli tek bir ideali 
vardır. Sonuna kadar har bin dışında kalmağa çalıt 
mak. Bu, idealimizin barış cephesidir. Bir gün bütün 
gayretlerimize rağmen, tecavüze uğrarsak bütün var 
lığımızla tek T iirke kadar ve sonuna kadar çtrrplf 
mak • Ba da idealimizin ıaııa§ cephesidir. Temenni 
ediy~ruzki bizi ülkümüzün barı§ cephesinden ayrıl 
mağa mecbur etmeıinler. 

l_ ____ _ ) 

Yazan: ABiDiN DAVER 

M uhterrm Şiikrü Sa ·• 
racoglunun beyanna· 
mesin·de dış p<>liHkaya 

aôt ol&n kı>ım, üzerinde tı>knır 
dırrmni:a Mj;e,r kı) met , .• c • 
heııı.mi\.tkdir. Hıırbin ba~rn • 1 
cbnbcri Tür~·enin barı<:i si • ı 

asetin i<l:arc e-tnıi~ olan 'e bu· 
~ıin de Jıem Baş\'ekil ht>m de 
U4• id~ c Y ~kiıleti \ekili olarak 
devletin dı ş p<>lit;k~<UU liJa • 
·atli t>lindc tutmakta l>ııl•ınan 
S:ıracoğlu, Tiirk dedetinln diin· 
)'an 1>!e•t- \e~cn bu bibiik 
dünya harbi lıi.arşısındaki vazi. 
yetin; 5u •lizlerile çok açık \'e o 
ııhbctte de giizel bir ~<>kilde 

ifade ctrui~tir: 

•Cuırr.huı >Jetin l.n.:ar.aa b<.~
lzy,m faal .., mi>sbet harici s!
Y oS ti, bL: çok imt.HıG!lllard'3n 
t<~,;,~cı1 SUMa, b-J'günku du -
ıuır,a \'armıştır. Bu dunır:n, bu 
gün., en lvi ·i~t.&rar, lkeliar:e ... 
&ile t;:;.\"::'lf cdilcobilir. Hudu1ları 
lıar.icinde li\~r sergüzeşt ar -
İkalsınıda tlropıııy-.n ,.e lmı,<ımy a
calk olan Türloiye, lharbin dışın
da kalmak jmlranlarım ruramış 

ve bu imkanları da şuurlu, \k~
mayan ve müsbet bir .ı»tar:rfük 
üzerinde yüruınek'e bulmuştur. 

•Üç sen~<leıılıcri dünj·ayı ya
J>.an \'e yıkan tlı<iile önünde Tür· 
~·t>, menfi l»r bitarafük ile \'a· 
~·etıici konı:ı;.ıımazdı '" yarın 
da korııya:r.M. 1\irk:ıye bita • 
rafüt,'I, uıır.umi i>ir polıtik s1"te
mi'n işleıı..'Uiş bir şeklid:r \'e po
litikamızın k.i.nı.ıeyi end:şeye dü
{il1ı1rı.ırt>eek biır berr<f,dıği \'e sa
nıiıı!: .. l)'l'ti \'m-dır .• 

Başvekiliıniziıı •müsbet bir 
lritaraflık. \e •mı·nfi bitaraf • 
Jık, dİ)'C pek güzel ve realist 
lıiT tasnife tabi tuttuı;u iki tii.rlü 
bitaraJlı'k nrdır . .Menli bita 
:raflık, bir cle.ckuıu si;a>didir. 

... ··uman ,\lencmencııoglu 

Münhal 
Meb'usluklar 
---ı•---

Numan Menemen
cloğlunun Hariciye 
Vekili olması 

muhtemel 
"AıoO<ara 6 (İkdam nıuharurin

den) - Münhal bulunan dört 
ımt<b'uısluk için pa.rti naıruzıetle
nr..in iJ<in edilcrtık bu nafta SC• 

çmı yapılacağı anlaşılıyor. 
Göstcr~k namzetler ara _ 

sııııla Hri.ciye Vekaleti Uıınwni 
Katiibi Nuıman. Mcneıncncroğlu· 
nım da buluncaağı meb'us se _ 
çildfüd,.n sor:ra Hariciye v ,.ka _ 
leline taı.Y'in olumacagı ku'l:'\·e1lc 
t•"ıımin cdi!ıııcktedir. 

Ankar;< 6 \Raı}yo g"dzetesi ~ 
Başvekil ŞUkrii Sara~ğlunu& 

nu~kıı her taırıdta tasviple k"""~ı· 
l:ınmL~tır Biliıb dün;a ~o 
ve matbuatı rutlo~n samimıio)~ti, 
açc•kL.ğı ,.e berrıııklığı üzerinde 
durrnrılt!a ve mıtıkun biılJıas>a 

krnrli hü:.ltıl~c!lecilc mür.ase • 
betlerimiııe aı:t ohm kısınılarrnı 
ıı:c:irt 1'nı€1k1edirlcr. 

iı.giliz radyo.su du:ni{-tir k!i: 
•Şti!krü Sorı:oblJ~·~cn Büyük 

Millet i\.l~li,indc <>kmluj:,'ll nu -
tu ':ta •bütün dilikat YC iti.na -
la· .ml!Za ragımH1 bir g,·J1 d<ıtiık • 
liı''mi<z v~·a !1[:>rnklarmıız 1.<' • 
ca nkc ananız ikala •tk olUJ!'$a 
btitünı \•arlığımız, 'battrn m<."\I -
cudiyc·tiımiz bir tek i<lea:in err.
rine veı:ıilecelttlr.• ro.ılcri burad., 
sa'l'iırr.i bir lır.oş:1'1Itıukla k<>rş:ı -
lan.mL''ld°_ B<tsv kili~ Tiirk -
İngııbı nı !akıma ·ı OO;zJe;ı 
m€!I'.nu"lıık ·ı_yandmın~ır •• 

Mihver radyo arı da Ba§"'·" . 
'kilin Tüt'.ı< - ~lman doıııthığun • 

~o. ·1.:. ' ·4.... 3, st.\ 6 

ALMANLARA GOIE 

Kafkasya 
savaşı 

gelişiyor -Karadeniz • Hazar 
demiryolu keıildi 

• 
Brasnodar da 

savaşlar bafladı 
Brrlin: 6 (AA.) Alman Oroula. 

rı umumi kararg,lhmın tebllgı : 

KafJ.;:a; toprr..k: ar:,~da 'J't>i<:ho.-E k 
~irnenC: fer Kayc:\k na:..;.•.ası """µ~"dil ... 

ııni§ ve ~<>b"'on ş na. !>.'tıs"' g. r. -
bir ctop!1e vz:e- ·ne~" ı ı ı ,.dtf,• tı-a.• -

eııl • 

tim:ı:m etm ... r 1 cır ll lo 

~;.l/ı yuı '"k l "1.:f, d rı vrynh 
ıYCn yala"'cts:na ~ alça • . y p-
-tık: ~ hı..ocu. .... ·la z.ırt\ kı1. 'lla 

,...,...., __ _.,_-... __ ......._~~ "" df'stekl \ et:neXte -.r. bL k · ·a.ıar da 

H 1.. G •• · ., utku her taraf-ta tas\·ip ,.e K .1lH;,n Uzcrıt11dt">iı ıtc.·prl b , rı· .: G' _ aoere QrC j n••[<trockt.'d r!er Voııoşila< .... t' n Cf'-j ınc.•oınuuiyeUc- kRt:-iılanau 
rı ;,unda ·rl tı 'c ller Kııü ~1 (] r .,_.l 

'ı sayın Ba~\·.ektlinıiz dd~ı il, rt ilaı·clcetl,.. i csnnsında ca 

B 
il t n A SÜKRÜ S.UACOGLl" Kaırndnı ~· Halt' r= ar> .,_ u un rap l _H_İ_N_D_IS_T_A_N_D_A_ ' f!' ı ~~~,\f:'"~.'. . r. """lu Y" 

memleket 1 e rl
• , ı, kı~=ı~~ Un:!' , 

0 ı,'.\l·~~:~ ~· ~;,,.,;,. 
Bl·r Anlaşrna dek' n •• •r k~ ha·r:. te R en 

kıt'alar ha; a ita~ B)'Jn 

. paylaş 118 C 8 k Zemini ::;~., .(~" ~ ,:u~.;":~nnın ·r, 
ı Hazır 1 anı yor ~;.~"'·;:·r ·~r7.-~':ı~.~~~~=~ 
1 ---•--- e .. az :ndrk ga•·l~ı<l ha) -wn t!l:ds-
j M•h ı· • le-rı• +-ı"r 7. e 'l'!işlı• ·r. 

1 ı ver ga ıp ge- Müslümanlar Krips ıuA1·iKoB BÖr,cF.sbmr. 
l r b. Al v • 6 r.~.A.l - Rndyo. K•f.t•S"Y•· 
\ ırse lf man, teklifinin inceren• nın ,;malinde ıJe b~n Alman (>'.lCU 

! 
federasyon şef j kılo<olar111r.> K ıb n Ve . l">"'<>b pe• mesini istiyor roı bö:e.-..- "'ı- " "'"". ı<: :>da . 

' 
k mürlnf ;.ı c~r Ru , ' mu!ı c,Pl·y-e 

O 8C8 Bombay: 6 (AA.) - Gandi 1 .,_ 

Lon<ba, 6 (A..q - Alman '"" j. 
talya<ı !"ileıi Berlinde boh•şo= 
harp mlJı-vc:r.n zat.erılt nct'i0t:•lendJğı 
takdirde bir Ar:ıp n-..e: lt-lot tlt':ı !!'· 
d•ı"Bö)-.ıntı ktırı:lmns1 ıç.n p;; r ha 
zırlam~laroır. Bu plA.nia-a *e A
rap ır.eml<~11.ı. ı-,n.1n b!lyaK b·; JS

mı Alman .a':-<mi.ycı.: '~ bir kjı;ı da 
it:ı,yan !\i. 1:nlyct.i alt ... ~.:...ı gi1'ecc«.t0ir, 
Sösç-lnd~t'iDıC gor,~ ff'dcra~yooo. gi

rrl"t."k o~an <lM-·} 1i.e~· F"l!.s'tin, ir.ın, 
Sur:yc, Jr-uk. SL ıd• A.va1" tan ,.,, M1-
fi.1rdır Bu )li' nıl 1;.e'L't"'M:ı ~mdıKi hü 
ıt\l:nıe•re c~·\ nh.•{"{kt!r Fedep~-u-

SO:-il'. SA. 3, SÜ. Z 

• ba.<bc.~onı b rl ;or Sı ,. "'"'""-
münhasıran Reutcr n·ıuha.·b:r;ne ja· ,roıcylc\: 1 ıx.rt1 :ık,. 110 J«-

verd~ği bir m~lakatta, !Iinci'S- !oını t:"P k dar b cephede K ban 
tan umumi valisine yazacağı nl'h · \i::ı :L ,.h.ı !il \'e KJ.f"-'-a · 
mektubun bir oltiınatum mahı- d ,• no.\> ıl r~< 11ef1 d \ -'Yl 

yetinde değil fakat anla;-:ın;;z. ı, l· 1 ım>ı • şt • lıktan korunmak için hır nivaz-
(SO~l', SA, ~ si:. 7) 

BİZE GÖRE 
... ,,, .. ,. ............. · ··Yurtlardan çıkarı
A T 9---., ıan talebe ne olacak., 

rY a il'" D Ş 0 al r O 

• 
EU BAFT Kİ 

Tı.p T t>Jx. Yu~. ~ 1·1nda yat.an 
Ünn·e ·ıelil< ile Kcc!Jl:'1 1'<lle 
y ı • b· ı Zot"a men-
!E""--et:trınt gO;d rilın(k W.~n!yor. 

Üsle' k fı p '!' !ebe Yurd• :n :!8 

"' 111 

D V('ku~u a\ cıy ı gürünce lıa~ını 
kunılara sokar \'e ken~i'i onu 
ı;örmedigi i~in. &\rom da kcn· 
dini giirme<ligiııi . nırıııı • Harp 
tı hl;kesi kar rsında ba~ını bita· ı 
r f~ın karaıılıgı içine sokan 'e 
b<iylecc tehlikenin knıdisini gör· 
mi~ O<"egini \e be15nın kendi • 
sine gelını~ecegini sanarak hlc 

na 
PROGRAM CED· 
VEL ŞEKLİ E 

diploma verildi 1 

\.. 4 üncü sahifede 

y 
n 
E h u 

K 

ır müshet ıcJbirc baş \Urma • 
an kör 'e harekehi, "rnset, 

•menfi bitarariık· dır \"e bu 
politika, bir gün t<>hlike ,.e lıarp 
lapıya d•) andığı 7.nman, selin 
c.nüıı., katılıp •iiriiklcnmeklen 
'b ka h r fayda temin etmez. 
Ru, focrUbe ile sabittir. Nor er, 
llolanda \e Bı.ldka i~t boy!~ 
ınenfi bi, bitanıfiık sil 
k rban gitıni !erdir. Onlar bıta· 
•allıfı lıar ket zlik, siya d ız • 

o 1 s o\ 3, !;l, 5 

-•-- r -ı 

Fikri Tuzer bir nutuk söyledi BUZ DOLABI 
Anlı.<! , 6 (A A ı - J a!l'da n a 

sub.y .k J] nu bu yıl bıltn:ı<ı o ~n 

aıılı yl r g ~!Urrc a p oma vı 

ur:ı " 
o 

R A 

F -

GE L R:\L EI,f,KTRİli. mar

ka 8 ·~ak l cnida \ U Kl.R 
h \1tgr.ıi fırını l .. ük 

tezg.ıhlar atılıktı:. 

G A 

c 
ol c 

~~~-=~~~~ 

:\J. Çiırçil 

SOVYITL'ıaı ı6aı: 
. .. # 

Sovyetler 
şiddetle 

ıdayanıyor -ı Kleskayada karşı 
hücuma geçildi 

Maylkop Pet!'ol!er 
tehlikeye d ti 

:Mosk()\'d" 6 (A . .'\.) - So\) ~t 
oğlc tebl'ğı: 

- Ai;<us.os &,<' ı,r. k.ı ol~· 

Amerikan, 
Yar<lımı 

rı nız a..- :nant Kl~ka ·a, Ko
tclniko"\'O B· <. .d 11 Q_ n,t' ,ı cc--
1111'bunda ·,e Ke\ ·kd ·a'nın C<

nı:p d<>l: sund b kc mll'rdc 
duşnıa" cnrp•,ş:nı<' ıxl r. C"e . 
..,enin <l.ğer kesimlerır. · ... h,ç 
b:r değ .ıo'kli~ o]J') a. :· • -Ruzvelt bir Generalle 

Staline bu hususta 
mesaj gönderdi ---·---

Çörçil Moskovada! 
bulunmuyormuş 

M(l6k '°"' 6 (A.A ) - A:::. crı
k:;,n ha\ ku\'veı •. .jE"feı·i 'O 1' 

G<>neral Follc~ ..Sradlc~, krnd. 
boml::>a"<iıman uç. gı ılc !\.h,ko· 
\'aya ge'mi~ ve S<alin<> At:'e1'
kanCuını..: ı.:.r~ ")ı Ruzvc•'in b r 
mektubunu tcYaı etnıı. r Ge
neral So'-·3·.._ ~l 'rin ~eflertle gci
riı.11111..i~tür. 

Ame!iinm Generali şu be~ a· 
nat .... a bulu-nmu.;ı-ur 
Ruı;yaya )apmak;a olduğu· 

tnuz yardımı ınümktl' oldugu 
'.kadar kuvyetlend'.rm0k maksa
o le geldim B z, Rusya, gön-

ıso. ·u. ı:A. 3 stı. ı> 

C!".0'.'\l' S.\, ~ ~\\ 4) 

LEN i NGRADDA 

Çar taraf tarı 
bir suikast 
hazırlamıştı 

lAo<to<1<a, G (A .A) - R ~ 1 
61P. !l. ~l kO\ .. f ... ı tı 

!> id:: .·er. 
Bol-;ev4Z:TJe • ı ~ laıı n b. .. 

SU'~t ~~--,::.'lada b\J'gU.r' açı \ tı• 
Imuş.!u Lt.'1"l1ngrnd ,e1ıı geç<n 

K~ yi~ • c-jc1nt Ç"li &i 

cia bu Sli~ka.s Çar t af+ r, 
s.ı~ m rr. .rlar, su e.yl " \'e 

drtoo'"Tl Jıazırlauı:r. ~ 

B.ı ı:rupı..:n başında \'asa "1 ~ 1 • 

rninde bryaz m ... ha"' subaylar 0ı 
elan bı .e SM~t "'°"Ul'g \ lfı}-CI; • 
dele! d"'anı fır' -ınd~ ı "it !of ~ •• 
lt.nuy-0.du. 

f c. '' ı. '' ı' • ış .ı:ı rı 14 4 ij 
''Saracoğlu ! Bu Millet ·seni 
besledi, büyüttü, okuttu ... ,, 

~--.. ~~~~~~~ 
Güzide Başvekilimizin bu sözleri hepimizin 
inan ve gayret kaynağıdır. Bu . özleri 
ezberleyip kendi hesabımıza tekrar edelim 

Sa~·ın Saraeo~lunıın la) ık ol
duğu, hak etti!:i ilin1atlı kazana 
dıktan sourn Büyiik :'llillct 'lcc· 
lisi kürsü'\iindcn ~ô~·ll·di~i ..;öz
ler L tisnası7 h<"r Tiirk g!l:nci _. 
nin bir iş tutar tutmaz kendi 
kendin~ tf.'krar rdcı:~ği. c-tn\esi 
lizın1 gelen bir jnan ahdidiT. 

Ba-.ı·ckilin bu sozlrrini ezber· 
liyeliı•ı· •Bu millrt •eni be. kdi, 
bu) titlii, okuttu, ) eti,Hrdi , e 
bir ok İ•ler n.rcrck İc-rüht·li 
bir adaın ha.Jinc gNirdi. Şiındi 
lıu borçları iidrıııek sırn ı enin· 
d r C "' ap ,·er! Rrn arkada lar
d 

r 

n 'rdunı i!e, on1Pzlar11na 
k nen bu borçları birn hı 

udc efe çalı~<.ıca.ğırn.• 

r-- YAZAN: 

~ELAl\tl İZZET SED~ 
Bu .özler ilk mektcıı ,ırala • 

rıudan ba~lı> ar~k Ünh cr-!tc ,a 
loıılarına kadar ,ürco tah~il çağ 
larında c:ocuklarnnrı.ın \·e b<'Dc 
krlnıuin lwr sabah tekrar ede: 
ceklı>ri bir inan tazeknıe snres. 
olmalıdır: 

•Bn millet henı he,Jıyor Jıü. 
~·ütüyor, okutuyor, \C{İ

0

s1iı:j,·or 
hana biı:ok işler , c;erck beui 
lctrülıcli bir adam lıal;nc getire 
tek Ben de lııı bor~larum ii<l•· 
ınrl sıra ı grldi:li zan1:ın lıirt"r . . 
b .rc.r udcıvctOc \tıh~.trnt1-ıın. 

o :r ~. 1. s ı . 2 
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_r OtlNON MESELELERi =1= 
~----~--~--------~--) 

Bu harbi acl:ık mı 
' 

sona erdirecek? 
~~~~~,.--~..--111~~~~~~~~ 

Avrupada gıda miktarı gün geçtikçe azalı· 
yor. Bu kış vaziyetin daha feci aafhalara 
gireceği artık istifhamsız hakikatlcrdeadir 

19 u~cu asırda NapuLyon Bo
nap•rt ıdı>resinclcki Avruıpa 

kiit'a~ına karşı ingiltarenin ab',u
kası çok seneler ~vam eyle<!". 
.Fakat o zamanki a<bluka yiizün
·<ı~n Napol~ on Bor.·sparl .mağlüp 
cıı len1edi. Nt>den böylf' olmu -
tu 0

• Cünkü o de\-i.d<'! evn:la Av 
IU.pa~ın n ~ifnsu 20 inci ) üz ) ıl
<laki gibi 460 mil~ on de~iJdi. Sa
ıı:yen o dev rde A vrıtpud<: zira
~+ esastı Sanav· tderriiat nrlan 
:1'uaretı.i 

.. \v1 upanın arazısı, Ru~·a, 

LE _,_fan. Fransa, !tol_. .ı i-,pan
'"o; Cem. ~u Sarki AYrupadaki 
M;ıcar, AvLtStııı·ya, Yugosh;vya. 
Tion1an\a 1J'lll';:!k1:arı ovaları ltı.

\!kile ekil t'Ce nüfu•u>ıu besle
nıeğe kıifi idi. Yiı'e o cl".cv'rde 
;::o inci a.:>ırd:ık.i g~Li A\Trupadak' 
Püfusun '/o 70 i sanayi i ·lerind<ı 
çal~ınaz<lı. Aksin<ı olarak r;, 70 
'e Jıatta daha fazla k:.91111 z'ra
atlc nıe,<::ul olurdıı. 

Yazan: H. N. IRMAK 

• Zicra.alte makinelerin kullanıl
ması, "haktörler, harman eleme 
makineleı-i yapılrrKısı ~iJolardan 

iStifade edilmesi llıep 1850 den 
sonı a başarılan işl<?r<lendir. 

• · ı.polyon Bcıııapart"a kar'i-1 
ingıl,ere abhıkasının, diğer bı.r 
laıbirlc Avrupa bt'aoına t.tbiki 
ne ctevam ecii:tliği .sene~ercie aç· 
!ıklar, gıda zorlukları, ia~e buh 
ran lal"ı şimdik; giıbi had saJllı
lara asla gi.rmem.iş, büyü.;: zor
luklar da.lıi hissolunmamıştı. 

Kızılay 
bir büro 
kuruyor 

Bu büro hariçten 
harbe sahne olan 
yerlerden haber 
· temin edecek 
Öğreudiğırn'.ize göre Kızılay 

bir haber alma bürosu tesis 
etmeğe karar vernı.i{!tir. Bu 
büa·o va•ıt•site memelk<'!ti
mizde obulnup ta ge..ek işgal 
altındaki yerlerin de gerek 
ha1en haı::p halinde bulunan 
memleketlerde akrabaları o
lanl•2cr bunlardan haber ala
bil~eklerdir. Bu iş ;çin Kı
zılay İstanbul şubEsine 1000 
kart verilımiştir. Kaı<ı:lar Fran 
sıızıca ve Türk<;e olarak ya
pılmıştır 

Akraba!.arı ile görüşmek is
teyenler rou kartları ®ldura
rak Krztlaya iade cdecekkr
dır. Kmiay da beynelmJel 
Kızılhaç vasıkısile bu kar:
ları sahıp!erine sevkeciecek
tır. Kaıılların ce,·apLarı ıtop-

1and.ktan sonra yine aynı 1<a 
.nslla rrcmleketimize iade edi 
lecektiır. 

Har"çleki tanıdıklarından 

naber alamıyan bir çok kim
selH bu \eşkilat say<"sinde ar 
-zularma nail oMcaklar.dır 

l KD AM 

ıc GÜNÜN İÇİNDEN ... Jl I 
Türkün cihana 

ti ne/ si ne 
karşı izzt.-
b .. .. k ' uyu • 

Avrupalılar •e Anlerikalılar 
ara..ından bir kavianle.r ruhiyat 
.nıütehRssı'-1 gebe, bittlin '.l'ilr -
kiyeyi dolaşsa, yaınalı pohı.r -
!arı içinde dünyaya darbnne -
sel olıuıı~ mistick tevekkiilile hiç 
acar görüumiyen '.l'iirk köylü • 
siinü "" köylüliiğünii lıenü7. 
k:..1.rbctn)C1•1i;,~ çok lt.as:i ı gö1~ü -
niişlü Türk şehrrlisini giir:.e, bu 
milletin tarihlere nasıl essiz mu 
cizeler h>raktığına, diiııyalan 
lıa~-ran etmiş enerji Jıarik:>ları 
y:U"aıtığına şaşar kalır, Bunu 
hi~bir tılısıınla izah edemez. 

HalbuM bu tılısım, bi:ııim tr
kımz.m kanmdaki (ta:rilıi cev
her) dediğimiz bir :rulı made -
otdi.r, 

Ya nıa lı poturlu o se;slı J<öylü 
oğlu, bi:r giln, tarihe. insan•lığa 
'e kainata kar>ı bit'§ey giister
mek anı geldiği zaman, tarih 
ışığının ~·ü'Züne vurdu.ğınıu his
seder etmez, bir anda bir h~ -
rika kcsiul'. Brz günün adi ha· 
yatı içinden tarihe s1çrırdl'ğımız 
zaman korkunç bi-r miJleti:z. 
Tllr.l<iin, cihana, kmllala, bittün 
ins:ıllhk ,·icilanına karşı o ka· 
dar büyük bir izzeti nefsi var· 
dır 'ki işte bizi yarııtan 1.-ıııl~et 
budur. 

Yazan: HAYRI MUHIDDlN 

Giinliik lıa~·atm öle•İnde bir 
(ii;,t iı»ıın) olduğunu bile bil
ıncJ cıı hıızılaumrz çok defa: 

- BiMe o k.öy lii ııcı·edc? 'fa· 
cirle bttSJZTIL hududu ayrılahi-

1iyOT •nu'? 
L- Kaf tnüue\·ı·er var·! .K3ç 

vekil lıulabilinı\nİ.z'! Başvekil 
Jcin1 olacak? Adanı \.-aı· n11? 

Gibi budalaca hezeyanlara 
düşerler. 

BıuıJar, nıesetiı, :yeni Buş,, .. e ~ 

kilimi:z sayın Saracoğlumıu, lıü
kU.ınc-t ba~toa geçer geçn1ez, ta· 
rihiıı ayd111hğ11ıa girdiği anda, 
na;ı\ diiııyaııru teı>esindeıı hari
k:ılı bir şuurla koııuştnğunu gö· 
rerek luı.,vret ve c;;evinçleriııden 

11ğlarlar. 

'J'iirkün o ıni.iie\·azi köylii.:ifuı~ 

den tarihin güneşi 'urduğu za
man, biı·denhire barikatı hir 
lider açar. 

Her Türk bir Saracoğluduı·. 
Cihan, bugüu kendi ruiicade

lelcrile ııe'kadar me~gul 
0

olıırsa 
<>bun, Tü,.kü daima her millet
teıı fazla bir dikkatle takjp ct
ınekten l;;eııdini alamadığım bi
liriz. Cihan Tiirke bakıyor. 
Yamalı poturlu köyHioiiu, 

•• 
Universite 

Profesörleri 

Dil Kurultayına 

iştirak ediyor 
Pazartesi giiııü Ankar<<la açı

lac<.k D'l Kurnlta-.ı·rna 25 ki~ilik 
,bjr heı~et .L,e Üniversitenin istı-. . 
ıraki takarrür etmiştir. 

Jleyt. 1 ClUllartetii gtirıii AıLK.a
raya. hareket cd<eceMir. Rek'töı: 
Cemil B'lselin l'iyasctindeki he
yet şu jl?kilde lel""kkul etm:,tir: 

Hukıı-k l"akültiosindeıı: Deokan 
Sadak Sami Onar, Doçent Dr. 
Hı~ı Vahdet, Dr. Hıfaı Timur. 
Dr. Hüseyin NaiL Kobalı. 

Edebiyat Fakütlesinden:Dekan 
J>rofrsör Hıitınit Oıı.gunsu, Şekip 
Tuııç: ilırnh'ın Hakkı Aeyol , 
Ragıp Öoıden. Resit Rahmeti A
ra-t. A'hmN Caf.e~{lu, AIJ Nihat 
Tarlan Hamıili Tanpm2.r, s~bri 

Esat Ci,·a\-u~gll, Sndettin .Bu
lt•ç; Zahir Iz, Muhsin Kaplar 

Ttp Faki.il~esinden Dr Kemal 
Cenab Ber-kso.Y, K&z.ın tsınail 
Gürkan Zek' Zeren. 

İktisat Fekültesin<len: Dcx;ent 
Dr. Refi' Sükıii Su.l(la. Sabri 
Ü!ıg~ner. A:'ımet Ali Öıeke. 

Fen Fakültesinden: Do,·ent 
Sara Ak<liş, O"han Alj,;bah. 

Kansını oğlundan 
kıskanan katil __ .,.. __ _ 

) Dl.5 l>oifff~~ 
ı ikinci cephe 
etrafında söz 

mücadelesi •• 
T-: .Ali x-.1 .!T{_ NJl..AJI 

M ilıver taraf1 mütte!rk
lerin A vrupada bil
ikinci ceplıe acabilc -

cekll'rine J>f'k de ibtim~İ v<>r -
ınez gürüııü~·or. Ortalıkta >ö~ !e
nen sö·tlere bakıht-.a Mih\erio 
hıuıa imkan da görmed;ği anla
şılacak. Anııp:ı krt"asm -
da ikinci bir cephenin a~tl • 
ması her halde l\lilırnr tarafın
ca ~vinçle karşılanacak gibi de
ğildir. Onun içiu cfk-fırı endişe
den kornınak ıaz\ln geliyor. Bu· 
nun için de ikinci cephenin a
~:h11ası n~üttefi.kler için iınkiu
sız o-ln11~·a,:ağ1 tekri.ır edilmek .. 
tedir. Li\kiıı ı\11h~r ta.rafmda 
harbin mııkadderahm idare e
dc.-nle-r, ~-o.ın1!111ı)ac~1k surette 
karar \ereıek ı.atbık ettirmek 
gibi lJJ.;,.ı.s'n1iyet n1evliinde ola.o'
lar bu m"'dcyi öyle guzetcler
dc .rnzıldı;iı , e nutuklaı·da söy
lendiği haıfar hakik"t görmii • 
yorlarki lfor 1htiın•fo kars g'\ -
ri~ilmiş biiyiik hazırlıklardan 
hahsedilıııuktedir. Dcınck ki 
ll!ilıver tll'l"..Cı ınc;.,Je~ ı iki ha
ktmda11 gözönüne a;rru~: 

KattUu akli ma.vaze-
13 ınc• }ÜZ yılda Amerikanın 

ke:,finden sonra bu kıt'aıı.n Ka 
nadanın bc;ğday.1an Avrupaya. 
gijndcrilememişti. A•l.r.ıik dem 
.21n:. a~an buharla Ye petrolle iş
J.et.len Yapurlarla nakil \"asıta

!arından o asırlarda, ist'fadc im· 
kan_ yoktu. Anı<'rikada ve Kana 
deıda z!r;;.ati.n Derlc-c!lrr-esi. fazla, 
buğday bL'•hsa!i, A ı·rupalı mıı
thci<:n·ların oralara yerle:;'!11elerin 
den. sraz!nin, ç'·!tı.fkle.dn t<'dri
c~n 1e\'Ziinden. fenni usu11erle 
ekim y.apılnıasır:dan sonra "ldu. 
Bıı l:adar büyük işlerin ba'i3-
rı1rna.sı bit as!rda mü111'.kün ola~ 
b:!ecek i§lerrlen .değikli. 

Gecen 1914 - 18 Uınuınli Ha-rbi 
İrıgı~t~rer.in A1ırııan,1'"'1\'a tatfbik 
eylediği abluka yü:ünden lıusu 
le gelen gıda yokluğunıın fed 
ı:.::t -celcrinin zuhurL.na. bir se .. 

bep te,1kil etti. O zc,'T!an Fransa
nm. Non·eç'in, İstal~·anın Arman 
şgalinde vey:: bu devletl<'! noüt
tefik halde bulıınrr.amaları, ab
lukanın bü;tün A..,·rupa k:t'as.ına 
temtil edilememesinin &;mili 01-
m~,;tu. ~usyada Ô!nubu Sar1d 
Avrupuia Almanyanın geçen Ci 
han harb' de i~aL etmj§ oklu
ğu arazi ve mütt<'!fiJ<,erinin kay 
nakları Alm_anya balkının bes
lenme ihtiya~arını ksrşılayama 
m1ş. zorJıuklaruıı g~erememişti, 

Bir fabrikada infilak 
neticesinde bir işçi 

parçalandı 

[ Geçen btıiklil Harhinıle, sa· 
1 nırız ki cihana bir şeyler gös

~e:rmek !&zım geldiği zaman ya
malı polurla:r ve kumandan 'Ü
niformaları !çinden fırlayarak 
Jıiçbir insanın ynpamıyaeağı ka
dar bi:r şeyler yaptık. 

Tü:ı:-k t::ıckin:hı, Tür-.k mü(l·e\· .. 
\'erinm, Tfrrk nkilinhı, Tiir • 
kiyeyi bütün milletle.r önünde 
diı>ıfiri tuhnak içhı, şimdi. ne 
lıar.ikalar yaratbkları01 göre -
ceklerdir. 

Tüd.-ün eiJıana kar~ı ineli 1 

nesinin bozuk oldu
ğu tesblt edildi 

l - I:Ikan yalı~ıımıak w;ın 
daima ~unu tekraı· ctm~k: Kar
§1 tRraf biçbl.- zaman Auuııad• 
ikinci bir cephe aç<ırnkt·r. Müt
tefikler için bu miimkinı değil
dir; 

2 - ııfüttefikleriıı Avrupa 
lkıt'asma asker çıh~nı:ık sure -
tile talihlerini denemek istiye • 
cekleıini diisünc.-ek i'e ch""1 • 
rniyet -.erın;k. B.ıı.~ içi:ıı do 
mukabil miidafaa ler:ibntı ıı,J • 

maktan \'e Avrupanın Alman it 
gali altıııd>ki yerleıini:ı sahil -
terini lıo~·dan.ooya t3lıkiın et • 
ınekhı blr giin bile gııdkfüııe • 
1nek. 

Dün sal:ıah, Yedilrulede bir 
iDen.zaltı l:ıücumlau yüzücden madeni eşya f&brikasmda, ka-

·batml.an İngiliz ve Amer:kan zan patlamıı.sı neticesinde bir in 
vapurları. Almanya :OOialaın filak olınu.ş ve !p<eS makinesinde 
Yeçlıile şimdiki harpteki gibi 20 çalışan Bulgaristanlı ALi Ergün 

Tayyare ve Zafer 
bayramı 

mil)"cm. İ!ljliliz is!atist.ilderine adınd12 bir amele ıpal'Çalanmak 
ı. nazaran 12 milyon tonu zaman suretile öLmii_!'tür. 

ve nisbet itibari!<'! buhm.m·ıı;;t.~. Vak'aya nöJ>E,tçi Müddeiumu-
30 Ağusı.o. Tayyare ve wfer 

bayramı programını tesbit için 
bir k.<>misy..,. teşkil edilecektir. 
Ba.yramın her senekinden çok 
<la!ıa parlak olabilınıesi için Pa
za.ı<tesi günü bir toplanitı yapı
hcaktır. Törene Bey.azıttan ba!J 
lanmaın düşünülmektedir. 

fiihak'ka. Poı1ekizliler, İ~pa.n 
vollar, Holland;alılar, İngilızloer 
16ve17 inci~ üz yıllarda Pasifik 
Okrnnusumın ıınul:tel;f ac!a',irı
na' da ula.;ıt:lai. IH'oll.:ında Hir,
tfütan• ve Filipin adaları· Tımur. 
A~-u..«traiya a<la veya kıt'ıısı gibi 
Jı.pımya işg.:;.l ve tehdidine ma,.. 
~·uz kalan Pasifik Okyanusu müs 
ı.em~keLerinin arazi mahsulaLın 
dan Hindıçini Fransız mü.slcm
lekesiırniekı gib: d:;ha fazla pi
r;nç ba.<;ta gelmektl'dir. Japon
•yada, Çinde H:'!ldi<;inidc olduğu 
gibi. P&sifik Ok.yanııs ı;dalaı-:nın 
('Hğt:<rıda da. !halkın ba~ g dası 
bu~clay yerine pirinçtir. 

Pa<ifi.k Okyanusu müst.?rul<'!
kelerind-e 16 ıncı ve 17 inci yüz 
;yı.llaroa fazlaca buğday men·ut 
o' '•)'<ll, j:ıı:nlan Anupa nalkı
n:ıı ~sesi için nakleylemek hu
~ı;sur>C!a. 20 inci ve halta 13 ınci 
)iızı.incü y1llaı'<i.1ki gibi a:.ı:i 11a
k·l v2sıtal>..n, vapurlar me,·cut 
<'-eğildi. 

'Buhar kuvvetinin, Dizel mo
tör lerinin sanayie tatbikine ba.5 
!anması. 19 UMU asrın yansın

da 1830 senesinde vukua gel
miışur. ckn.lebilir. 

MeJdlc: lıannn böylece Edirne 
yıolur.u ıııt.tı.ıl<ıtan sonra, Sami 
apart..ma-na döndü amma, nasıl 
dönüş? 

Yine beynbi 1.ırrool"mağa baş
lıbClı: 

- Be adam, hem istiyunmn, 
h<ım istemiyıorsun, bıı r.e biçim 
iş? 

Eylı'.ıl bu sene hep yaz m.ev
~ı g~bi s.ıcğı~ geçıyofldtı. 

Sa-mi daha ziyade !kendisini a
V!ltmı:lk için, -0r1.csi günü yaıpı- . 
lnco k işler~, dosyalarını eve ge
tı!'iyor, üıer.leriıııde ıığraşıyor, 
yaı..ı,.or, çiz.iy<ır bütün ru.'crini, 
dü§Ün<>eleri:ı:i, hıu!as:ı. h&·ya.tı y<'!
n.i bir ni.zaıma koyıınağa uıiraşı-
5·on:lu. 

Melek ilıanııın "'1clınıa gel -
oıgı zaıman, ga')'"ri ihtı1yari 
elini silk.eliyor: cAman, g;t, gi·t. 
G ' "ğ>ı ~yi -0kl.w tarzındaı •tek
rur i'fille dalfj-Orchı. 

Fı:''tat ara.for. beş dakiıka g~
.ıneden dosyaları itiyor, hemen 
ayağa kı<.ı!kıara!k, l<ıendisl-r.i ka -
ncıpaye aıbyıor, gözl&ini loa.pa -
tarak içindıeJk!i ıızıtırabı dinle • 
yordu. 

Artik çalışaJ:nllY'Ordu. Taraça
ya ç:ıkıyor, avlLlunağa ıığraşeyor, 

Uzlfl"\ Ye kısa mesafeli 'bom· mi muayini Kemal (),,çoban el 
baroıman tayyarderinin bu lroyımuş. ha:d"..sede bir kasit <ıfma 
harpteki· g>bi Şimal, Manş rieni:ı: <lığ: anlıcşı1.arak amelenin cese-
lerinde. Aıtlas O~·ımusur.da va.- elinin <lemine ruhsat veTilmiştir. 

!Jurlar:ı !batırması g<>çen Cihan - Afyonkarahisarda bir 
Ha.nbinde tehlike ye bahis mev- • 
zuu o!mamışt.. İngiltere adaları uçak ıstasyonu 
hatkı d~ yi~e. g~n Cihan Ha:- kurulacak 
binde şrmıdikı mucadeledekı gt
bi iaşe hususun<la had wı-luk!.ar 
la karşıl~mıştı. 

AJ:rrıanyada, 1tal1ya.da işgal al
tındaki arazid.ı ve İngilt.ırede 
son aylaıxLa atl.;;m <başına verilen 
e.kmek, et, yağ, süıt; ııek-er; pey
nir; p;rinç; patates nıiktarını, 

vesikalarını burada tekrar1ıamı
yalını .Çünkü h€rkes bu. husoo
laı;da fikir edindi. 

Zaman ~tikçe A'Tupada a
zalan g·da miktar;, diğer bir ta
birle hali< küllekriıı<le açlığın 
fazlalaşması uzayacak mli<:ade
leye de,·am k;.lbihyetini, imklın
Ja_r, nı büs'!ıütün azaltacalmr ve 
azaltmaktadır. 

. ·Jaibrn devamı talııdirinde, 

önümüıxieki bş, ilk.bahar ve yaz 
aylarında gıda vazi.vclinin Av
rupı;da ~mdikin; gıö1<:ede bı-ra

kacak dereced.ı hed ve feci saf
halara gireceği istiJ!lıamsı:z haki
.katlerdendir. 

Devlet Havay<llları idco;.,si Af 
yonkarahisar tayyare meydanı
na da modern bir islasymı bina
sı inşa ettirmeği kara.ıaştı.rrnış

tır. 

iBıı istasyon binasına 75 bin 
lira saıfolunaoakıtır. Binanı.n ta 
mamlanmasını müteakip İstan
ıbul, Ankara ve Adana ile İz.mir 
El:aı.ığ ve Afyı:>nkaııa.hısarma da 
tayyare ile yolcu nakolunacak
tır. 

1 il OÇUK HABl21lrLElll 1 
1 • * Karaköy köprüsü dubala

rının asfaltlandırıl:masına kanar 
nri\,m;ş ve bunun 12 bin liraya 
>haresi takaırlir etmiştir . * Birlikler Umumi Katibi Sa 
lalhattin Cu.hcruk birlikler mev
zuuna dahil bazı madd<'!lerin 
tevzii hakkınC.a· Vekaletten d1-
a'ektifler almak üzere dün An
karaya gitmiştir. 

K~IOD1 N 

Pazar yerlerinin 
çoğalh?ması ka • 

rarlaştırıldı , 
Belediye şehrimizdeki pazar 

yerlerini çoğaltmağa ve nüfusu 
kal.abalık olan yerlerde kurulıaın 
pazarları da haftaıda· iki defa 
kurdurmağa karar vermiştir. Be 
lcdiye Reis muavini LO.di Ak
soıy tarafınd~ııı !hazırlanan bir 
proje belediye daimi encümeni 
~mrafından tasdik edilmiştir. 

Pazal' yerleri çoğaltıll!rken pa
oıarcıların _,rltırıJ,ması da düşü- , 
nülınüş ve bu hususta da miihlm 
kararlar alnml\(lrr. 

Üniversite haftası 
Alazığda açılacak 
Bu yıl da üniversite !ıaftas~ 

)"aJPılması kararlaşurılml§tır. 
Hafta bu yıl Eillzıığ'da a:çılacak

tır. 20 Eyliılde b~yacak üniver 
site haftasını yine Rektör CemH 
Bi!Sel açaca.l<'tır . 

~~~-~~-= DlE:GöL MÜ? 
f _N_ak_ı_e_e_m_: _ııı_u_A_M_r._.ı_E_B_A_L,_A_'i_' _u_R_N_o._(_61_)_1 

ımu\~fak ofaııınyordu. ;:;vet, o 
~ grrbıi Saırnıi aırtıık çalışamı -
yordu. , 

Yine bir gece böyle dooya!la.n 
fırlat'Iltş, penıceııeleni açımış, 
'ker.ilisini ktmepeye aı!mııjlı. Ha~ 

va o kadar s:caktı ki, pencere
den taraçaya geçen hava cere
yanı bile, odayıa U'fa>eılk bir se -
rinklk Yemııiyaııdu. 

Saım<i kaı:apeden \karıctı. ter
hk!.ırirıi attı. Yalınll(i'alk bi•r du· 
Yard:ıın bir duvara gidi'P gd -
meğe başladıı. Bir aralıık durdu 
ve keneli kerrl:iın.ı oordı.r: 

- Yaihu, bu ne haldir benıde? 
Deli mi ol~'lOrum? 

Kendisini yatağa attı. K.ırıdi 

kend!inıe düşündü: 
- Sen ki Canı.ileyi bir zaman

lar seıveırctiı:. Falk:a.t bıı sevıgiye 
galip geldin. Şinıdi Melek ha • 

nı:ına mı mağlfıp olaca'ksın? 

Bi.itüı; irooesini scierber et -
tiği halde yine nafile, Melelk bir 
türlü 11klından çıkımıyıanlu. 

Yine dıooy-alannır. •başına gel- ' 
di. fü i<wnlar sar.ıki göziinü.n ö
.niinde :uamed::ıyıard ı>. Birşeıy 
ya:pamyaıcağını anla'Yınca, yir..e 
masadan kalkıaırak yatağa U!Zarı.

dı. Ş~mru bir sual l:ıütıün hi1vzye
tine hıiılüm olmağa . başlıyordu. 

- Acaba Edirneye gitsem mi? 
Acaiba Melek hanımı bulsam, 
yaln•rnam, orru Galiıbin elin -
den a'1ı'!>, te'kroo- İ.stanbula geti
rebiliır rrriyi:m? 

Hiç uımı.'llay.ordu aımına,, yine 
bu, bir lhtimaldi ve bu ilhtiımal 
kalıhlıııe geniş bir ferai!ılı:k gc -
tirdi. O anda kararınıt verdi. E
dirneye gidecek, arll(i'Cf''k, ta • j 
ra:raıcak, Me1eği bulacak. 

- Mclti,~iı bzna ırnı-;ıı lfü şef
kati oldt>gu.nu hi:.ssedıyıorum. 
kii:mlb.ı1ir bu şefk;ı,t, belki de bir 
aşkın lxışlan.g>c.<lır. 

Sarrı:i, kcrJtli ker.disini !J. vuıta ... 
rwk, hatta sedMiğine clıiiıi inaıı
mJk i.sü)xırdu. Belki de §artlar 
hu sevgimn yıolı.ı.nu kapıyordu. 

Bu sekr kal'i karrını Yerdi: 
- Ne olursa olsun Ed:rneye 

gideceğim. Meleğin, GaJiıple ge
çirdiği haoy.a>t ~ sefalet ve maih
rumiyett"''" ba;Şka nedir• Ham
gi ıkadın sefalete ve mahruımi -
yele d3'ha UiZL!ll müddet böyle 
falhaımınül edebilir? Yok, yıok, 
Melek bana. inanacaktır ve İs
tanlbııla dönecektir. 

Ertesi gün şi ~kete uğradığı 

zaman, ilk işi Hay-ret Beyi gör
me;k oldu. Hayret Bey, Sa.miıniır 
biıik<ıç zıı.maı:od<.r halinde göze 

nefsi ne büyiik~ 
Yarabbi! Ttiı·kiin bu ulu jzıeti 

nefsini hiç b!r an yer.le.re çalımı. 

!Su, Çay ve Komposto 
bardakları 

Şehrimizdeki .ka.!:weciler ve 
kıkantac>lar c<ımiyeti mensupla
rının ihtiyaçl'3rı için yeniden Pa 
şa•bırlıçe ca.ın ve şişe fabrikasına 
V<'!rilen si'.Parişler tamamlandığın 
dan dünden itibaren cemiyetin 
anerkez ıbinas>nda esnafa, su ,,-.ı 
çay baro ağı ile rakı kadehi, kom 
pootoluk tab.s..lt tevızi olunması
na başlanmıştır. Gazino ve l:o

kantacılara aynca itıhalat birli
ğinden alınan masa öJ.1\üleri de 
te'V'Zi olunma'ktadır. 

Vali bugiln geliyor 
Bir hailtadan:beri Ankaracloaı Ve 

kaletlerle temas eden Vali ve 
iBelediy<ı Reisi 'Dr. Lt:ltfi Kırdar 
bugün şehrimize ıgelecekıtir. 

Vali, dün akşam hareketinden 
<'!VVel. T!oc>ret Vekilini tekrar zi
yaı.ıt etm'ş \'e ıbelediyeye devre 
dilen iaşe işlerinin iyi !bir şekil
de tedviri ;Çin lüzumlu kararla
rın veril:mesini temin etmiştir. 
Diğer taraftan bel.ediy.ı büt

~sindeki açığı kapatmak için de 
bzoıı kararları nverilmiş oııduğu 

Ankaradan billd::rilmekt€d1r. 

MİRAÇ GECESİ 
İstanbul !lfüftüJ.üğiindeıı: 

9 Ağustoo 942 Pazar günü Re-' 
cep ayının y:.rtni altısına müsa
dif olduğundan akşamı (Pazar
tesi gecesi) Leylei Miraç olduğu 
ilan olunur. 

çarpışan değişikliği karrsından 
ayrıfurt~ olduğuna atfederek. 
ım"":nkün olduğu kadar müsa -
maıh a gösteriyordu . 

F dkat Saım i iki üç gün için 
mezurn;yet if:teyİr.ıce merahla 
sordu: 

- Nereye giıd"1.'€1losiniz? 
- .Etlirneye gidip dör.eceğim. 
I-fayrot bey düşi1nıdü: 
•Acaba E<lirneye di:;-.<p de, 

!zmıre, karısınn yanma mı gi
Oiyar?. 

Ve oordou: 
- F.dı:rnede n.e işiniz var? 
- Ufak bir mesele .. Glclip he-

:ı er. dönec~ğim. 

- Pek:l la, güle güle giot! 

S2mi hem!'n ertesi saıba:hki 
trenle harekete hazırlandı. Fa
'kat looskocaı Eldliırne şehrinde 

Meleğ!i n:161l a.-ay>p bulacackltı. 
Be),Jci talliıj yardım eder de bu· 
1urdu. 

EJirneye vaı:<clığı zam8!ll bir 
otele irııdi. Şehiro.e aıvare ıware 
doh')ma,ğa ıbaşla<lı. Bii'Yük cac:We
ler<lıo>ki kaıhvohar.elerde otı.ıru -
yor, etrafı gö.wtli)''<lr aştl"a bir 
sima aır~ı<lu. Haık;katen ta , 
lihi yardıım ettıi. (Da.ha var) 

Bir müdel evvel Şi~l.ide, karısı 
Diruhiyi öz oğlundan kıskana
rak ekmek b<ç.ğile vurııp ö1dü
:ren Leon Art uyan adındaki Jm 
yumcu. ağır ceza mahkernesin
<le muhakeme eıi\lirkeR gayri
•abii hareketl(\rde bulunduğun
dan Ttbbı Adlitlc rrn~ahede altı
na almınıışt.. 

Katilı kuyu.mcunun mulıake
mreine dün ikinci ağır cezada 
devam edilmiş ve müşahedclı.a- _ 
neden gönderilen rapor .okun
muştur. Raporda, Leonun akli 
muva-zenes!ni:ıt tamamile bozuk 
olduğu, fikri sa:bit !buhranları ile 
kıvrandığı, cinayetini de böyle 
ll:ıir lbuhran sonu~ işJ.cmiş otdu 

ğn, cezai ehliyeti bıılunmaruğı 
ve ilıastahğı tehlike!: olduğun
dan bir akıl aıastahanesinde te
davi edil:mesi lıl.zım geldiği yaz..
lıyordu. 

Suçlu rapora karşı bir dıye
ceği olıınad.ığını söylemiş, yine 
hüngür hüngür ağlamağa ba5h
yarak: 

- Demek !bundan sonra ço
cukları h.ç görııniyeceğim ha? 
diye söylenmiştir. 

Neticf"de m~hkeme, vazivetin 
bir defa da Tıbbı Adli l\feciisin
den oorulın~na karar vet1ıniş. 
ve Muhakemeyi ibaska ibir gü
ne bll'akmışlır. 

GELiŞi i 
•e--.J 

Parlak sünnet 
düğünü 

Kızılay Üskiidar şubesi, çok 
güul ve hay>I"lı bir teşebbüs o
larak, Kızkulesi pa:rkında bii -
yuk bir sümıet düğiinii tertip 
etti. Elbette paı:ılak olacak. Fa

kat, bize işiu şaka tarafı lazım 
a, Üsküdar şubesi bu diiğiin 
için parlak ilanlar yapıyor. 

Caz, hokkabaz, tiyatro, Azeri 
sazı, millt oyun ve dansları gi
bi zengiır programla sabahlıı:ra 

kadar devam edeceğini Kadıköy 
ve Kısklıya gece saat ildde tram· 
vay temin edildiğini bildiriyor. 

Sünnet düğiinünii bu kadar 
ballandmnak bir tuhaf değil 
mi? Halk hevese gelip de ikinci 
defa siinnet olamaz a! .• 

• BEK HALDE •.• 
Okudıtnuz mu: Beyazılla Dır 

kahvede kaçakrılık memurbrı 
ansızın bir ara.~!ıtına yapmış • 
lar. Yatak altında bir kilo afyon 
bulmuşlar! 

- Afyonun kahvede ne işi 
var? 

Diyeceksiniz. 
Efendim: Çay kahve içen müş· 

teriler dalgaya düşüp '11.1' içti • 
ğioi anlamasın diye: ... 

Iler iki muharip ıiiture için 
de nekadar nazik b'.r mesele 
!"'!kil ettiği aşikar olan bu .ilııin
ci ceı>he keyfıy.,ti etrannda ge
rek rniittefikler, gerek M:hvtt 
cihetinden gel<>n habl-rleri ve 
ileri siiriileu mütaleaları daha 
başka bir dikkatle dinlemek la-
7~m geli> u• .. Zaten bu pek nıe· 
raldı bir balıis teşkil etmekte • 
dir. Her >ki taTafın da bu bah
sin .n~ri~·at. faslında ine.. in
ce mehar<:tleri g(trüliiyor. 

Harp do başka Uirlii olmu • 
yor: Filan ~eyi kah ya1>a<:ak gıi,. 
bi gö"ternıek, yahut da fi!An 
,eyin y:rpılalı.ilcceğine ihtimal 
vermediğini iddia ehnek sure
tilc muharipler .blııbirltcriııi .ga· 
fil avlamıık• istiyecelıılcrdir. 
Harbin kunduş kaidelerine bu
nun ne mühim yeri olduğuntl 
sö:demeğe liizıını. yok. Onun i'<'iı:ı 
mesela şu ikinci cephe bahsin. -
de 11e nıiittdiklerin böyle be, 
cephe.vi aıabilecekleriııe ihtimal 
'erilemiyceeğini söyleyen t;rraf 
şu mak>atlı da takip edebilir: 
I<arşı taraf boş bulunsun, sin?r
leoerek yanlış bir adım atsıın. 
Halbuki Anglo-Sakson tarafı • 
ıun böyle Mr harekette bulıu.n -
maktan son derece çcldndiği gö
rülüyor. Bu bahis etrafında her. 
ha~ bi·l' iddiaya kaptln.rak ağız
dan lakırdı kaçırmak, yahut ser· 
giizeşte benzer bir işe girişerek 
sonunda vahim olahilecek bir 
halı> düşmek vard>r. 

Tren istasyona geliyor, vapur 
iskeleye yanaşıyor, biran evvel 
inmek ve çıkmak için sabırsız· 
!ık gösterenlerin ı>rkada söylen• 
melerine yahut itip ılürtnıele • 
rine bakarak öndekiler için ken· 
dileniui basamaktan aşağı at -
mak veya iokeleye brlrunak en 

büyük mağ'hibiyettir. Öyle ki 
trenin altına veya iskele ile va 
purun arası denize diişmclc va·r· 
dır. Ewıuo vahim obuğını o 
arkada söylenenler, öndclkiler< 
itip kakanlar o anda lıesap ede
mcder. Çünkü sabırsızlık hali 
kalabalı~ teşkil edenlerin lıep

sine sirayet eder, bir dakika cv
''el çt:knıak için gösteri!cn o is· 
ticalin hazan bir bnı ata mal o

fabileceği hiç düşünülmeı. olur. 
Halhwki ikinci cepheyi açrp aç• 
maın.ak meselesinde de pek sa
bırsı~lık gösterenlere mukabil 
bu işin çok ince elenecek bir Jıe

sap i~ ı>lduğunu dii~i:ntJıll'.r 
baştadır. Onlar telaşlı d<-gildi.r. 
J{endil~rinin de bu sa1ursızlı~a 
tutulmaları iyi ohm~ aoğoıı bi 
liyorlar. 
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Vekalet bir tebliğ neşretti 
f Vekı!lnınG"n bıldiriln.~..zir : 

An•-.ra: 6 (AA.) - M-ııar•_ . 'o:·ıa o-kt lJ;><rl;.on ,kJJ"'r, L·ee 
1 - .Sı: ,.ti öğrermeı' okt:ii1ıı r"•a .. . lü . •~•---· cien 

. .ı ..... .en oS ul..l.a-rlfurı gtındüz ıa:n.-~ 
l.endıen diiiıder v~ ot:TeUr. • hnacalcıt>r M•~ telit ;ku!Jada 
ll't'l...-r talebe pat'QSIZ :•aitlı ·o kıt"a lr. aı~~~ .. L: •• ·c~k raleiJ.,l•·r·n bir> 

·~· · .... vre eı ~ ~· ,..,.. {l:\e erKı .. 'b.l'l·ırıei vl? ı:'\.ır..c' uıııı:: 

ı<u tokb<' ~usı wan ayr•'.:ıcaltO "· _________ , _______ --

Amerikan 
yardımı 

(.ita~ t~r2tı ı · nci sahifede) 
r vo ve 'H~rt'oı'ı(.~C ı,m.z.._ gonul. L. ~, 

ll<ı!.K faı .. ~ göndU'ffi<' • L>Liyo· 
t w B:~ L· l' k Aır . cta 

a 0 , • J nok1'a ~ z. 
. tf'f lr '. e dost al' n 

' 

Matbuat müdülüğü 
hariciye vekaleti· 

ne bağlanacak 
Ankara, ü (İkdam '' uhabı

xincıt.n)-Hakn. Başvekale:e bag 
olan ıı.na1.bu~t t..mt;.m ınll'dilr .. 

lu"tmur. Harociy" Vel:.iktiııe 
b.'',lar ası irin ~ akııı<ia Bizyük 
!11.lll"t Med.srne bir k{luu;1 la-

e , lwxnıao:sı ku\•·,-clie 

.elet«. 

-------
Baş Y ~kilet, kağıt 

ıarfında a:ı•mi ta
sarruf yApılmasını 

bildirdi 
A, kara, 6 (İkdam nulıo:ıb'-

,. nd<cn) - Bt.ndaıı sonra basıla 
caok k'taplar •<:'~ Maairf Vekale
t,r.cc ta:.v'p edl!dikten ye l>ösıl-
1r.a~"1nJ. ıüzuın oldu.gu biki"rildik 
tf'n svnra x~igtt \'C'rilanebt ve mü 
h'm cs;ıer'.ıel n bçsı 1 cı..ı·9k müstr.
c~l >trr Yan'a<ın gelecek seı;f:ye 
t. • \"e kağ t s· rfiyaurırla aea
rr.i tac;a...,1.1f }"& ması Ba$veii:5-
letteı \lakadarıara tc'>lt'' e<ı 1-
rnıştı..r 

bir 

. . , ıuenn bitaratıık ' I r 
ıdar~~·~ 1 Müsbel bilaraflıkl l 
teblıgı 

DA GAR c 1 K... JI 
Askerlikle ilişiği 
olanlar çalıştırı-

1 a mı yaca k 
Örfi İ<l•re Kı>nıutanhğm<iau 

rebkğ ed;ımi~tir: 
Asken mitkelkfi~ el ıı1tıp · 

da olan ırur..eı..n kuUl4nmak 
lıir . ·~ııır. Hazar biikümle · 
rine •Ore ~~ aydan bir ~ye 
kadar hapı, Cf".L:.t:tni nıutt, o~ 
lan bu >uçt•n dı>layı nıalıte -
lif suretle cen göreııılr-r \'e 
g.(;rnıektc ol1a11lar \ardır. r;u. 
nu 'uç oldu't-unu ve ceu~ ı da 
kı.b,,iriı.Jiğ,;ni konıınen lıH 

ıneılcri 1iz1nı ~eolen kimsele 
rin. b<lgilsnlikten dolayı ce 
caya u~'Taınalı>rı l<oınutaııh 

ğntızt bu ıt0kiaya J,ildiruıe~·t

'c ·~·dıntatnıaya se\'ketm'< · 
tir 

İşl.,rin,le adam kullaea n 

f hk ,.._. trdhir~İ7.1İk ... anara.'k ka-

l huldurı i~/nt> \·ekiliıı o~'lf"<:e dur· 
dular '~ beklediler. 1 »k•I iki 

l nıuharip tPrnfa b.arsı da ı..ırtın1 

ı tlöıı nıiİ) 't• g-ö-zlrriıti k~pıınu~ o· 
lan bu nıı·nfi biuadlık polili1rnsı 
onlaırı ıknı·larntııad.ı. 

• Jlüsbt-t bitarafhk· politika. ı 
i,e teh1ik~yi ~ÜN"n, ooa kar~ 
tedbirler alan, i ınulıarip h\· 
rafla do ittifak vr do,tl11k t<>'tis 
ederek onlara emııb ıot v. itimat 
telkin eJen samimi, ve diirüs1. 
suurlu a hareketli -i;v...,. tir. 
Bhim mii•lıet b'.ta.raflıı.. s.iya • 

1 seHmirı, biitiin muharip devlet· 
t 1cre ve bllh~"iSa 011larıu eleba -

5ıları ohrnlara ~n kunnati a~tla .. 
.ınışhr ki Türlciy r, uıncer" pe • 
şinde ko~mıya.n, ahd:ne ,.e ftÖ· 

ziine \adak.at gihtcr~n. k~'1tdt~ilK" 
1eca•İiz edilmedikçe bituroflı -
grr.dan a)·.rılntı~\Q<::tk olan t1<>'it 
'c nıert htr !i'İ,)"~t't takip etnı~k· 

Allah akıllar versin! 

Bakırkö,, h~tıuıe~inclen lıir 
delı .ka!SUH~, giinJerı.·e o t.·i, &r • 
daki kırlarda dolastıkıan '01ır.• 
tekrar ~·Mka~·ı e-lc ; t.riıı ba!t-ia 
neyi lwylan11:: .. 

Dört, ~ giın Allalıi;. k«ia • 
ııa.da :1tt"M:ıt ,.. o, btlla be ... 
nim di~·e b~ı b dolıt:ıtttıına 
hal<.ıhr~a 'it<.-u ·• pek .._.i:lanı 
oldugu anla,ılan lııı a.ı,..ın ha> 
uınedeki öğle ve a~aru ~emek· 
leri taın altıdan çıkıyor demek· 
iir. "abah, ikiııei kaulı.ları dt 
raba .• 

'Üstelik elbi,r, luodura, •'a· 
1na~1r. tıra~. lıaınan1. ~·ntak, yor• 
gan. od1ın. könıür gibi dü..~Un • 
reler de ~·ok. B!"daudan .'e, 
~' Y'\ll g~l, olur \'e ~ut a~ğı, 
kalk yukarı!., Oısarıdu ıır 'ar 
S&nki? Dı.,anda •ıalıalıkyin bej 
lira hO'Zdur<an ak ·am u ... tii ce • 

OamC111 Cnnal KAYGILI 

bind., be ı.v,rıı~ ~ a bulalıilir, 
Ja bul:un:u,ııı! Oıü hu)lıı bir 
top:.laıı o!uı b~. kırk .. J\elıa • 
bile, 3) ~ .. ı~dmı ile, .alala ı ile, 
pilan ile, ıopataıı.ı ile bir hafı., 
ii>.hbt._. öğk )'emeklerini bir lo
kautada yt~k~ ekizHıci giinü 
."ıen de olu,· .. on bir topatan! E~ 
kid•n terzilerle kundrıtetlar bi
,; ) erdrn . <'lilnılardı. n._.red!" Le 
biz onlara re\:erau~I~ ~apka çı .. 
karını~ ı. haşl.ıyauı:-ız. Onu:ı 
İj;İn aklın mı ~ok sooin be •· 
damea.~ız ki BııkırkH~ lıastane. i 
gibi, ;.·,..diğiıı Ötıünd<', ycınedi • 
i:in arkandu u• t'lbi ederdi·'* 
kun.dra düsiince~i nautt~-, ki) • 
n1üı-il odunu gırla. suura da ha. 
'~ı..1. n12nzara'-t olağ~H,lft ~il • 
Le! bir >eri bın>kıp da dı rıya 
:kaçı.'·o.rı;tm? Iff-senr ki o 1avat .. 
lıda akıl ol<aydı ıalt"tl oray• 
girıne-tdi. 

- .KlO.: 

a 
rı n ır ,,,! 

" b 

(A.A) Oli· 
~~ı a 

M 

u ı müe!seseıe. 
rın bucıralıları HAŞVEKİL 1 

hl'rk~, kullan.chkl,ırı ı,ahı:ıb· 

orın •!ileri ınukell.-fü·et l • 
tında olup olmadıklarını as· 
lrerlk ıulıeleri tarofmdao re..
nıeo t~bit • tev ile rtıirme· 
den bunları ise ahnamala.ruu 

tedir. Jlu ,;,a,et •td•<C millidir ! 
\e e. ki bir tabiri<- •<ın.,i lıusu· ı 
met den aegil •sİmeı ııııdıah· 
J,,,t. den illı.uı alnıaktadu. 

l'akat •miis\ıet Mtımill k•, 
yJ. nı1, bu dcınek dP~iJdir ... lü.,.. 
bet taraflık, i•tiklaJ~. yuı ıJ ... 
hiikt •ranlık hakk..oa ve şore· 
fe tn7. kondurın:ıJan, hunlara 

andarma subayla
rına diploma verildi 

-ı l ~3Z 

'M ~-

\et ,..:tm tr. .., 
Bu 1.,e,...., İııgiliz Bu)LtK 

E•;L~ll' ı ı :.skü\ a) a ı:·tm. ş ol-
ml, J ,ey l e • ekttdı . . 

c'.ıır;,{erda<tı: 6 (AA) - Irg.-
1' ",erler ~ · :n· .. b. re. -
g ne ~ e İt b:ltere &Jij) ..:k clçt 

uı;iiıı M0<koV'•Ya va rn .,l r. 
!E~k c . 6 ,AA.) or 

1 M -IMva'-Olı ı !. , ı h• e 1 

da bulu~cugu hf.ld<•n:ia ,... ~\·er 
ır.o.vna](lrın ·•11 pvılan lıaoe.--," . , 
ler. mul4tr .. f lıü.ıtümct mrora:~z
lenruk Abn~ı a ıle So•"-'<'' er 
!B •Lğı a"5 ·nüa b;r nıiiı iel'd 
17l'~h a ~:3.ı:;u .· çı·:ıı~a'51na sebep 
'J~rt': ıl Ur S?.lfrhTye 1i numen 
!rıtıiıfilitrı.ıı n burıuıı:o. ı..!5..kalı o
iam1< lııı.:tird ı}nc !(Öre. Alman 
o-rctuk>nn n bü•.ün cephett!ı ,., 
ll'>U'7aFfrr SL:retfe !J,•r'ediği an
d• ArHı•ıya 'cın ,dl müzake-

relt•rwe U.Şs<mak balı; me"\'l!UU. 

r,Jamıız H•tta • foskov<> su!lı 
~ekl;fmd~ bulur • ...-ı. clani Berlin' 
&r>n hu tekhflıeri roeddt'\l;o<:ğ\ mu
<ıalı:kaklır. Çünkü Ahı>ıuı hiikü
:ı~~t ı,~n )t:::J·~H.•l <'deh:.i~ği ye .. 
~c teklff, i<;:ıyı'Q;ız ~artliız !.es
Jfwdır. Bi~ le bır tekiıfil' Sov: 
!\"f't hüküıneti urıNınd!'!l vapı
k.cağı <la eaııgen ~ az mııJıtc
meld'r. Tam alcfrııe S.:wyet hü
~mt"li •nücadeLeyc deı·ama 
~<a.r·ı;r ve~nri hulunn;akJ~.rlır. 
Aın.<\eroam 6 (A.A) - D. N. B. 

Bı.ı-'loş;ik .\ır,e<rl~.a bii,yük elçi.<ım 'n 
pl'lk vabnda Moolmvaria ~kn -
mei.."le okiuğuı:u lagili2 haberler 
Gervisi ükl.iı;iyoc. 

Milletler arası 
fal be konferansı 

Sonfeı·a-..ita sulb da 
konuşulacak 

Loııdra 6 (A.A.) - Eylülde Va
!!'!75'.ıouda toplauı;.cal!< olan mil
lt<t!('rc, rası t.<J.e.bc konf eraıı.,;ına 
Ingiliz ve Rt.19 Ünıversite tal~ 
beleı; dc iı5f:inık cdeceıtler<Ur. 

Kuııforaı:sta sava:şı k-..paanak 
~ yooiden bar~ı k'8"11laık me -
seleJ,ı,ri loonıuı,mlacalotı r. 

Pap:ı.~. kapıyı ll1;1nca karşısın 
da onu görrn.ücytü. Rengi ıı1u. He 
mcn ı!frve edelim ki, Paprzın 
heyecanı, tnma.ın:le hicabından 
ve haj'Tetinden !di. 

.ır0.;yö D .. , onuı bu nıt.i:tered
c! v ıivetıN:!cn i>·tıfade ederek 
d 'kan n onü. den geı;tı sa

vü•i:1u. Pap:! uB b'r ma-
kine ıç.!ıı. kai>ıyı !~aparlı, ~ t~-

k o e•+., ve· 

Y< le h 
b'ul't 
rirld 

ge· gın ~ 

'!ırlernıi 
duıız el 

oh:...,u. 
.n .yı 

A z:ırn .da u le de r:.a· 
l-'t'1 .. 1.ıı ·ş olu c r.u7 

- Ne münll' bet• 
- 8 z bu•ay $ey ç'" .. 
-- 1~,.,. -0 n se,C' i in gel-

! m. I" '< t i7 e dii ~ek k
bilc geı;emez. 

- ır >SYV' • • 
H J r Bun • bir hakaret 

sbyleıuıyorum. Y z, 
bu bah, :ı:far ~men izi g; p• 

<!'"' .,. z .ıınan bır şey ı=-:tm ş-
&unuz. 

!? .•• 

Ankara 6 (İ 'err. mulı'abi
c.ı~. ) H u t m""'es._o;;eseler 

ı raı ~c·..ı.n \eri en !ı rczahla
r• k~zar,ç \'crgis ndrm m.Jaf o! 
<iı:gtı fakat bu !ııtarlo.r, had
dinuen fi:Zıa oa1 atnas:ra dikkat 
~ime•. lüzumu Ma' ı·t' Velclle-

tir 

İstanbulda zelzele 

---•ı---

Dön gaz~tecnerle 
b~r hasbJbalde 

bulundu 
Ar.:t<lra, 6 (İk<ia,n ıuuhab:

ıın<ien) Baıo\e..1<i!imız Ş ·rlı 

S2r'-(~•.ğ:lui0 o..;n saat 11 Ctt:' Baş

YelroleVe nıaN>uaı T.fuıl""5 llc
rini kabul etm« ve ke ..... i l<'r'te 

2ı ısı ıo ci ·J. e , sa.at ~·a1 una kaci r dcvan1 eden 
n.yc '"' ıı<tdın>30 e hafi bir ı !bır '1 sbihn.lde ()! luı•m~tur. 

~ e P tı!' • .....,, ın. ,ı. r M~lt:.:cı " u 

...::"';:;,;;:;;;:'~,·a;;.cy.;..· ~_0_:·.;~_k·_""_"_'·"' __ """_ı._ ... _~ ı Gümrük 1 erde ki 
Günün tenkitleri! 

(lla~ tı.rdı l iııci sahifede) 
Tahsil çağındaki ÇO<'.uklarıını· 

zuı 'e gençlerimizin ;ığwıdan 
bir k&l"o ~siz. ea,~1siz ~ı.ir koro 
bıılinde duyulacak <>lan bu an· 
ela yeui i~ tutu bir işe geçen 
ulandaşl:ııruı ~i de a;vnı İllan 
ve a~ ııi yürel.ten geleo ahCJ>kle 
kuışmalıdır: 

•Bu millet beni bef.leıli, bü • 
yiHtü: okuttu. yeti~tirdi ve bir 
çok işJ..r vrrerelı: tttrii-1><-li bir 
adam hatme de getirecek.. Beıı 
şimdiden bıı bor~lanmı birer 
.b\Ter ödemrJ::"e çalı~ugını!,. 

Bir m""1ekd:.şınuun dediği 
gibl: 

•İnöniinü.n önde.rliğ-iude ınad· 
.ili manevi millrt kı>biliyetin.in 

kaffesini bna beninde toplt) an 
munis sınette heybetli hir heyet 
manzarası~ ~steren \'e • ~ıan 
ciddi~- .. t ye <&ınimiyet• olan sa
)·ın Sarıte0ğlu kendine has be
la~ati ile ~atanda~lorına '1efse 
itimadın, inanı knv,·etl .. ndir -
menin e-.ıı \·rct-ı: talkıcmı öğre-t

miş oldu. 
Oı.ı11n bu sözlerini ezbeı-Hye

lim n her gün tekr-.ırlay•luıı. 

Bir habere göre 

sahipsiz eşya 
• 

Nasıl satılacağı hak
kında bir nizamname 

Ank~ ra, 6 (İkdam muh-< br
rir.dcn \ Hılkurretçe f'atl.arı. 
teSbit edil:p rrumıiiklcrci(ı bulu 
nan sahipsız e~y~nın nll."ıl satı

'«cağı hakkıraa btr nizamname 
lıa7ırtanmı•rt r Buna gi\rc, aN· 
tırııı:r.r.va c;tkarıJan c"$:ftl. rnub.arn
n:en 1' y•rıı<'lini bulunca >hale e
d<İecektir Tahpler ~:<JC<,oa kur'a 
<;·ekilecek ve taHıplıer a nsında 
resıni dalrt•1er de varsa te:rcilı 

<ı.Ju11acaktır. 

Şeker darllğı 
yoktur 

Ankara, 6 (İkıdam muTıabi
I'.·ıı.cfon) - lbnbulda zaman 713· 

rncan şekT darlığ• görüldü.ğü hak 
kında neı;riyat üz.eı'ne mafua
L-na mür-.ıcaa.t ettiğim ş ker şir 
kC'ti umum müdürü, arada sıra
<ia bu vaziyetin nakliyat mü.şkü 
t.tınnarı ileri gela f:ini, fakaıt re
l"dibu.sl~r uıerine kafi ,,-agon le
~.n edildiğini. binaenale~ her 
~arafa lüzumu. kadar şeker sev
kine devam oluı.duğwıu söyle
mişt r. 

(Baş tua(ı 1 inci sabifede) 
ıı.un .çel ll?T!e Frank FT"\ıbf'n.us getı· 

rıı t'ıC.ı · •1. :U.u z.a.t mtislı.mua o~uğu 

ldıcita5UHJ.. buh.&rKln Yııkln ve Orta~ 
~ lll('a("~t>J'l.in<iP ~168...;, sa.hlhi blr 
.<\.l!n.1 J?dl.r. Zevccs.iniu Sur~i o'du
ğunu :ıiiyfıemt'lttt>~r . .'E.\.-ve!ce Alman 
Yahudi t'r' Fr\'.beı.aius'e malt vardım.-

Yeni Edirne vali vekili 

da bulı.sı:.•uaılt'a lci,ı<f•r • 

Yazan: 
Kar.mla arau Lda vlan ~ ü 

na c betı b!L)-O ~ B iSri 
ınsa.nı~ Ayın, z 
siyasi bır medo , o-
ru;;, u eselcyı · yıdana çı-
·arm k gelmez. Zanneder 

sem · de isıcc eo:;.ruz. 

Yahıız, trurıiT etme vaziye 
tınclc .ılduğuııuz bır ev 'ar. S' 
zın y•;r. nutd~r ol ÇOC' ğu ... 

Anl ştı. Bu k.rşısın<lakı a-
dama içi'lder derin bir nefret, 
bor ımkrah duyu)"\> Seııirı 

r k•nn n son a kadar n
((' 

ı;, ., 

dı 

O ad n ka 
des·r z M 

rayına 

ıvrutk rnec 
ek>y k n
rn ".t mel 
mı.kabil, 

Ankara, 6 Iİkdaın muhabi
rjnden) - Edirne vekil valili -
gine tayin fdı].en Bın-göl vekil va 
!isi Daniş Yunlııl..-ul ~ehrimiııe 
geldi. Cuınaırtesiye İstaÜ>ula ha
rek'(;t edece1ııtir • 

en ha . t· m. ı .;p eden cilok- r 
rİa •' x · ü urt~ı Jıusı ı l 

eı.a m..ı bık k '· Fakat me-
n 6~ OD 

K y1 sız \lr 

kendı h: 
a .. ! ya 
ıdeyecek 

- .E'ak:ıt •• 
-1. ız 

c yı 

ı ırap ile 

H 
sefire vennr<lirr Ar 
" kaoı ,, z t k.d 
rec Yo 

- Kd.' ,) ed )'Orum. 600 Dr 
~ V r 

-Ydr 
eı.e .a c 

p p 

ı r ü~n ., 

par ~ d 
ö :ı Dr ın ı~ i 

Tıca ("derını. 

Örfi İdAr., Ko~rutanı 
Korgcıtt".ral 

Snbit .Noya.n 

s 1 .• ı ovyet ere goreı 
\ı (Ba.ş tw'o.fl ı r.ıci 11a11fada) 

iMoslm\.a 6 (AA.) - S~vvet 
üg4e tdblığine e:ı.ıt.ır 

Klets aya bölgesinde kıt'ala

rı.m1ı uüşrnan hXümluınt pÜ::t 

lcii11ı;xıı~:eı· \te n1evzıler~ni m• -
hafs.ız.:ı eılniP>rc!.r. Eır b;rlik 
in .Psltun lıir «n-ahıal ıç.n yapl\&1" .. 
çarp• 'ma,;ı.rıfa :ıoo kadar Ahrıar 
öklümıu:tür. Bir Jces;ı:ndc hü
cum ara.ba1anımız dt:şıman. geri
sine taarruz ederek bir düiman 
iaşe kolunu tahrip ctmi~lerdir 
30 k.adar kamyon t..ftırip edil.m.ş 
ve aro kadar <la Alman öliduriü
ınüştiir. 

1 
)aµılatırk hır teca\ ii1. :karşı~tıı- ) 
da. tered<lühıiz ,iJii.Jıa •.ırılarak ı 
düvüşccf'k, taraf tı.lı;'.{l t:ırafhlığa 
<'c'\·ire-eek .,1an politlka deınt.~ · 
tir. Oııuıı içindir ki .Sara.:oglu, 
lıarici s.iyıs..-..elinıizc ait ~öıte .. 
riw ~ö~ le biıiroıi~tlr: 

Jrıstız 1).ı.r 

.. ou ıli~ ti ,hu dostllJIC, 
d tııa_.11 !i(a ,k,,, yıl.ma.z ıbir ı.
zım ''C .m<.tmı tıe rruko.'be . ~ 
te .Jktunet n""n t!il!Qp <><1c;,ebi 

siyoc;cttn tanı ifoof.'!S!... 

\'e nıerl: . J:~bert'{:i, •do ... tlu· 
ğ"a dostlı..k. dü~ıuanlığa d~ nan· 
lık. olan bu rnii•bct ,.e ınii~heı 

(Baş tara:ı 1 inri $aııfada) 
rt' ~ ka. 128 .raı'b..ı,.- 1 7:) gt·-

<' .. 'Ye dop!oa:a verme ıçf~ "V.,.JJ. nak. 
ıt.a tJlan :Ur.ePde t-: m1tuk v .. :'14-
lir 

cup w.na dag.ı •. d; 
ıh.ı.z an z a. Utf, n f t \"t'I'{_. g .ız.. 

de aol. 11 g1 r bt ,gıcı'('~c &~il(' 
it."'? h. ı c<. st>\ rd ;ıız l r bi .. 
rıe- ~ r- ,. ay ı ı J"l tqt kltilr e {'• 
de v ıc:ı"): ), ... S(l\"g~ '"' -.ygo; Ur sr,-

olduğu kadar da düri.ist, cesur t~nlarırn 
ve metin bitaTBihk >İya..,tini s,,,., mıı;W.rlerım, 
en ~iddetli al.k.dada ksryla - ı Jımcıa., Suboy Okulu, bu yıl 
ıuı~tır. Bii~·iik 31i1let )1c•·lisinin ıGil, y u l C- yrt ve aPayiş ı. dro
o allu~lım, milletin bu ~İ)a.'>eti •~ro f>.•r bı:Amndoıı I"'!< l.yi yM tn. 
can<lan beninı..<.edlı(iniD ifadr • ! n ı:s J;;ı:ı<!:,.-, a ı·ego , .• ı 7S 
sidir. j. t:c.u-ıın~ G<:-tı.'1' EtSb~ t-..a• .... ~ \-t.-

t...,, hız n ııı C \":\ fyJC' r.._'1-.r. Hu 
E•·et. bu siyaset. '3<1~ Sara. zur czoıi:l kJtlanan bu ş•·~ıt ,.,_ 

Bielaya Ol 'na "nın een~burıt'.la 
hücum ede , dilı;<mım t:.nk'~rile 
'Ve pi~ Qde>ili' sic:detli çarpışma
lar cerf') Qn e!.mekıedir. SC1\-yet. 
ler yHı< me•-<> \ere çekil.m şler
dir, 

coğlu kabine!<iıriıı değil: bay • i rak <<l<n ' b•rt?:74an d p\Oll' -

' rağı altında tek bir kütle lıa • lrrı" " ac !< o a' bu ce<ıç " cylar, 
licde topJandığınırı hiiyük )'(İlli 1 Jlt:.r C•rt 1 t.:J\Jıı \ P rff"•lt. :.cı1 .Al 

Kub~n'Jn dı_ger blr k.esinıın

<lc Ahnı.nlıarın yeni zaoptetlik- ·• 
Je-ri meskün bir aıı:ıAıallc loazak
lar b:r gece baskını yapımşlar
d1r. 

ıBeyıı.z Rus çc-tcc'leri muhim 
ibir şimendifer gar.na i>:r bas
kın ~ıaparak bir mikWır polis ve 
asker öldürmü.ş!erd;r. $ımen<ll
fer ln,aa1ım yakın,şlar ve su
~aylann. lkan.etog:;h olarak kul 
lı&ndıkları 4 \'agonu '" mc"ıiın
nro.t yüklü 42 fur~nu berhava 
erm.şlerdir. 

Mo,kova: 6 (A.A.) - Ş'rnal 
ıı1ihilirdcki S.?Y)'et ır.ı.hil batar
yası ı d.ı.;;man gemisini baır.ms 
ve 12.000 ton"a1oluk b-r petrol 
gemis'n. de ateşe \'ermirtir. 

MA l.'İKOP PF.TROLLERİ 
v..._.,;~n, 6 (A.A.) - N'evyooık 

To.yrr.iıs ya.ı. :y01": 
Alman kolları Mil~ pelrol sa

hafa.rıına. 170 ~0ııJ~f'I~ az blr 
n1Mlf"e.,--O kadar g!tıınl\.~. :hiaydt·o.o
ta ıst;hsa f'<l.l..,, ptıro\ ~tarı Rus 
~v·a,ı;.lanndan çıb.rılıan pPlro:•ü.n 
hPıırr.niy-cıtli bİ" kısmını ~~1 E<li-

J"'""l'"'"-.ı da bu sananın ~~d/l·r..("!Si
nı ntr&c::; ·:JU;,vli.k ol~1ynca.ktJr. Cik'.lkıi 

No. o 
tedJn~ etn;e;. K n sı iç•n an
cak K \ mltli b· z. CŞJ al:ar 11 • ı 

mak ılc k l "' Va a, ot !'a
~ad larıı ut n 

r, h tci b.ıb. ırda , la 
mi Hd,'il, iy u ç n 

t- b ,, ·ı., a a-

Ş f . i>' "'- ·ıı .:.. · · · Ok ~ <1,.,- .~ad> R• l ı" 1 ,_ e ın ve u'·u.Ji; ntı t.', ... n11.ın ~· l 
1
.. ~ b •· • 

. . ._ l ... l ~ ~ıJ .:ı,.,. n ,... cı l 

yase 11drr. ıp lg Ye ıe .Jo c ~ · ı: 'n rt n ''<' b se-
Bu harp mu1tatefıt....,:nde, ~rür. 1 n cırıdtJ<\:l b=.T. t ett !o61o{'fl E.On -n bir 

kun iki cepheli lıi.r tek iade.fi ,-~ c'. l:ı okulda <>l<u.y rot< f•nc<:ı,r-
''ardtr. Sonuna kadttır ha.rb'.·n dı· cr.a "llf°lk c.h iıt• : gi·. cılrın mm ta..'ll&tı 
şında kahnağa c·ah\ınnk_ Ru~ ckh f'tıtileı. 'ltlh3ı .er.~ n ı- ·rı nf-
id.("alin1izin barış ceph~es.idir. F11.· 1ı:c:.ıe!t·r -.ı ı'11.!.gı.nı im.t .baula.rdıa g5f-
kat, bir gün santimi gayretle .. tr!ıdı..;t~f'r. ı:rı. :off ~,setlı•ı <' iaJnt <'t-

. . r, . .·· ..... tilrr ,.f J, nc;or S >b;y ob alt ,~-
rlmıze ra ... men, teta\ U7e t..lhrar- ~::ir-e almaga t kl'nnd 'ar. G< ık • 
sak. hiitiiııı \·arhğunızla tf'k Tiir- 1 

E '1Mş r ı e TJ \"rt1213f ~t•rJikler!ni le kn.dar , .e sonuna kadaı· ~a.r - Janu.. a s:nıtında , T 
1 

r4.1 n 
pışnıuk. Bu da, idealimizin sa .. 91.lfll"I ~.ditli ol:T111c nr. , t"'lkiy t-
V3!j cephesidir. l,;:·' ·re ıf.2 edı•n !"r n ıtl(bn s .;a-

Tenıenni edil oruz ki ınıdj. ( u ı:ö l tr b f' b -
ye kadar olduğu gibt bu1Jd:ın ç - ,. '• 1 l <.J• ı 
sonra da, bi1:i ülJ..iin1ü1ün •barı~ ı ,.. ~ 61 ge-n e\ 

ceyhesinden ayrılnıı<i:a mrcbıır y b d 
1 etmesinJM, a ancı ra yo-

ABfDfN v.-tvER 1ar Türk mileti-
:a .... rd\ \"{_' lJ.~ n~ ~1'! 

Rı.ıs rın e !nde kal.ı .. ror \ bur · r 
Ka.O~ ıs d ... _::1 rı c.ilıi mama.o~ bir t • 
b i S'.'1le ııni; • a rol!.,._' 
KLESKAYADA KARŞI IIÜC l.MA 

GEÇİLDİ 

LoJı.Cra. 6 (A.A.) - St>J;ngrauıı> 
ş;m2l BalıSJnda KJ..,..ay-"1a pddet
·! '"uMrı bclrrin certy.m d.tiı;cl 
~'le Ru ların ktt.rşı hU<'."\U'nltnl.a- bu
lundultlannt bıldlriyc,r 

kusuTlan ,,aJısatı ödeın.ege ko
rtır vermi.şt'ir: BalAa."1 ııe kadar kt 
sa boylu ise, 09/u o nisbctıe 'U· 

zumiıır. ıır .~11,>i gib;dir. Baba
"' kaıl ,ııa.·a !:arp nıc ka.dtır r;c
kmqe-n ix, n!JlU o 71İSb<'ıt0 ~iT· 
criıı&ir. J'al~ bundan @layı, 

~'" ·ı veı aziz bir "'eswktaş o
lan Yorqcmın babası (1) lıic te 
ifıüıar ~ma:. Ciitı'>il IYtı yiiz· 
&n Yorgos, hrr sefardlııer;•leld 
V1I?ifesiTid'oe1' ıstifa etınek mcc
bouriyetinde kalmdı. 

Birg1ın Y OTgosa so11fu.m • 

- Nro r Yu babım 1'1c ı-olııp 'O-

,, 
f lı11C1Jirn, dedı, babama 

Pransa hı Lcıııon nonor. bmıa 
i•, bir Fmr. ~ kıadım '1...-d · Ba. 
bam bot lJ · f 'n arasında bır 
muna.'t<'I- t bır 'imt.•aç rıörm 1-
•J<Yr ve kend :?rUn ref ~rdj.. 
gi F r11"l.Sa !' hen im §e-rıe:f .,.,.bı. 

clr-diğirrü nedi1J:>1" 
{Daha var) 

(1 1 Bu. zat Yu•na:n:..:;ı:;ıı mal

bubt miid.ıro idi • 

tebrik etti • 
nı 

(B<ı§ tarnfı l inci sayfa.da J 
<lan llr.;lı: ·en şözJ ıi U:r.e rıir.rt e 
durmuşia:rdır. 

Am~ikalılar da Başvekilin 
buğday ;th&liılı dola.v1S1le .AJıne.. 
rikan., d<>3t Gn.:.• v~rdım.ndan 
bah!le<len laısıırJarırnlan m<'ln -
:r.oUniıye'. dll')utiklarını bildim: -
ler<lir. 

Bu sur<.~ B~eok!lin lx;yana
tının her tarafta iyi k:ırşrlaın • 
dogı anlaşılmaktadır. Bütilın ırad
ırolar Tü~k millalillıİ, temiz, doğ
ru, c.i.iru~l bir Başvekile maz -
har ol.dugıı.r.ıdan dok} ı "kutla • 
m:ı!kıtarlırlar. 

Programın derhal tatbiki için 
bör koml".V0'11 kunıluyor 

An<kara 6 (İkxiaın muhab.i:tin
clıen) - Büyük M:illet M<?Cllsi n.
de doün Başvekil Şiikrü Saracoğ
iu tarafından o1runmuş ol c 
ye• i .ka'bine program mm muh
telif sı>halar<ia al111a111°,mı derpiş 
ettiği trobir ve ktı.rarlarır. tat • 
bık suretir.i tefil<ik ve foı.beden 
kanun layiha:larilc ·ararna:me • 
•,,..; sür'ırtle h:ıozırla:ma.k üzere 
Baş~~Kiılct ~arı Oomal 
YC"lil'in riya:setinıde her Veık:i. -
!etten gönıderilıecek müınessil • 
1 rden mi.ırc'kıkep bir kıcınWyooı 
teskili l.-ru-aırl~'U"MŞtll'. Bu komis
yon uç dört güne kadar topla • 
naııak çall$!Ilağa başlıyacakıtır. 

Bnlgari,;tan.ilaki akisler 
Sofva· 6 (A.A.) - Ofi: 
Türkıye Başvekili Şükrü Sa-

Ck ç ·~ ,!Q 

0nll1'. ~ glln!rr.., k y dun 
t<'l;f ycrleıicıdo:> ,112ıfo almış ola

"""""'' ,.., bu mıretıc ııizl•· d• :ııxm 
l...:re""'""'""1 Wınlli r.nn!ş'Clt ve asay>
ric mt-sul yet ııeı...ıtıe eırnlt o!oıı 

~ !kat. .arır_ı: kat,laca~11uz. 
\ı" ~t ı; • 'he rr.ıt.yet ve muva."'fa-

1< • • " l!<'•H' ne - btlyat W. 
«~.!m'Ct,. 11 • n z h• ".de bunuo. 

n ~t~ e·· 1111 d.e o kadar t•lim olaca-
!.nı takdr ryJ.editn~~ et
l 1\).''U 

.lie ,:uıg· 1>'.r ş .me.-ı.: lt.;ıjı;ı-

laşa ,. ta!lda.r. h<"r bıfir.;; a...vn. 
a:frt Ciln llım . ......ı I!Olı:ii:ııeöoln ie ... 
ı w " tem:ıs:ı ııeld.<ğ;n. li!ecd< hfi 
~i.m t holfttın..-1.sl;: ıLlt dU'"Cll:YU g7 ... 

lp n C"3.i.--ma~anr.: zd;ın 1\ a \"P hü 
' .. ir ev '\"'aS1flar1n1 sfzin tt?tnaElarl• 

7.cb ar.~<"' r. BLntrl tçJıı daima 
< rüst, h.aldka, adalete n1z:ıma r·a
yef ~lT•ll&m:: ,.~ bOlün icrnatm<:ı>
da ktıllUn dıın k ' boa olsun a~
Tı!trAra:t.i".a (,'J' ışm:lısnnz. 

BJ'l.ı işletRo kanuna uyuta ~ ba
şarı' a.mll(facrğma d;ör lrulEğınım ~I 
,,_ l;ım rvıı..vet\oeor ç:ı 'll&Cıılctır B•ı 

~ti :ı a dxlnmıı:yınrı. B:..nları 
Jfi•Yli_V't'2l1 .. r lk.anunlan ö.1A~rr
dir Ko~l!D. biı;bir türlü krsata .ın&u 
olın z. Bi!~t;;_,. l>ü!üıı ("3}1Ç1110Jan 
ı,,,Jcyla tınr, lle-r! ııö!G.l'ilı. K•to.-.ı, 
locOO..'v.ıe r1ıam edel'Ck ııevıet iıJ\e. 
rirııi ~·Uriıiıen ıki.nlıı&('tl('ı şe!l('f••, muvat 
tı.loi;K't• ı:ll!Şlırır. Kanun idare h~ı 
tmın Emniyet c{b..lcz:ı '~ ıntr\-atfak1· 
:v<-t:.n Y<gtınr anaflt.arıdır Calış:n k 
' n v~::J.t .('t:nıak: ~Pn \'1r»I!'esi .. 
r..., :lea.plan: ı blhakkı >·len k1nlS6· 
'"" ~ Jt:ıoı wı •~t <!<> ~ wruuncı. 
ıi..r 

'rö · <ika! m"2:uıı rmdan biri-
st de- "'- nutuk ver:n , booclan n
M B!lşük 1'4o 'rt M-cchs! R<'i.<i J\h... 
dD 1 aı •. r. gf'!D( bay 1:ın v(' 

'edik •l<•e- d l<>ı e tı flofif'n nı 
• 

Hindistanda 
(BA, tarafı blruıci uhıfedc) 

ııaır>e olacas nı söylcın4 ve mu
vll'I " cevap alındığı takı< uc 
•mektubum ~ni müıalkere;·e 
bir •eme. hıznıPti f:Ö f!Cek\ır> 
de<r<ştir, 

Al •lı•b:ı.t, 6 (AA > _ tor 
PRıJ'C9n.. b:ızır ar.ııUardan M ı .m• 
cem,yeti lidrri Seıyit Abdull t;f b ı ... 
gün MO~!ürna.n cemiyet.in(' bir h t~p..... 
1ıa bulooa~aıc Kr.p< lfkl llcı;,,ı .r<nl
dfu ve ace1 r Ciizde.n ceçin:nd; ı.z ~ 
kong-e \1' ı:!lı!er p:;.rt..krle Cşborlill.i 
3~ı~ını \ e h:1 6uretle kongrf·yi 
"nıdö ı.ı.;p .,ı:ıiğ: )"<>ıdan uzc.ıı:ı tır

ı.n:ıgı ta '._ <e e-ftn'~r 

sry,ı .Abiullae;r ı:lem~ı.ir ki~ 
<Tuası-n kongre 1-el'<ik hi')"Ctinin. 

1<'1.ra n OC!J1'•tıoiiJ< c!irnl<>lcri bert:;. 
<'d;}iJR t :t!ifk"nıt 1-d<r r. 1 ge
o'nlnı"8i r!"drn b~a ı,; rey <ı• 
ıiild-· ~ -01 i'1ıoıdiğ•n de budur 
Kongr,, v<' Müs•ümon cem.,..u şcrc.r: 
li bir :ımlaşmaya '""rm:ılıdır • 

V •:ngton, 6 (A.A.) _ ori ajaıırn 
ı,; J.iriynr. 

" . .n ~Y:.'t"O..;c: Taıymls, ~ n 'az?_ 
:reli ~cnd• m'• .r.ızıym-· 

Harta sonundan <>VV• 1 H" -
k- dıı-uır.a da·· kotü rapor'ar !:' e
s. b. ıen~bWr. B•ı h--.berlı-< b zı 
lm=l<>rin 1ı:ıılrip c\mesi de miln • un 
dur. 

raor;Qğlu'nun dünk·Ü nutku Bul 
gar .mahfitııer:nde çok mü.ke-m• 
mel in~ibalar uyandırın tır Bul· 
gar malı!' Jleri Türkiye"nın tam 
bir tarafsızlık sıyasetir.i ıdame 
tmek kara.rını bü'VUK blr rru?"1u 
ni~le beli!"tm!'kted·r. Bütün 
gazeteler, nutkun 90k ı:eniş bir 
lıülla.sasını nesretmckte \'e cz
cü..,,ıc 'fürkiye daima doo!lu~a 
d tlu a mukabele edcerkt:r 
' · .:ıı a1kışlama1dadır. 
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Yüruitoğ:~ı . µeFı~ıvanlığ:n bu 
g·o ince' klcrinı bild:ği için, her 
ıl<.s .. c de bırdcn muKabde etti; 

- Pehtvd.nlar; siLin citdiğ.niz 
le· <iır 1 bu 1~··· 11"kem hcycıı 
b<iyl .Karaı:la~!:;.rmqt!r. S•~i -ta· 
ate da\·e teu ... •rız. Güre~! mene~ 
Gl).Oruz. 

Kel Ha;a"l, Aklmyunluyu, Yü 
nı · ,ıu rl~ A) ıboğa~ı ön~eyerek 
'VC tutar<: ır.eyıdand.c1n ç•kard:~ 
Ja,. Siv~s ve Amasya beyle'i ve 
dıgı!r :!C')iJ;"Ctler u:-.ul ,-e 8.dPttc<l 

0
1.dul u "'f'~·hilc, hal\en1 t.'-·yetı

r.ın bu kararma tek b.r ııaat

E>zlık~e ve müdahalede bulun
ifi'JC:dtlar. 

de konak yerkıi ma'fımdur. Tıp 

kı ş!n1cilki ~{111cndif~r istasyo.~

ı~rı gibi, yolla.<la lıan'.ar, kcr
var0aıcr vardı. 

f 

Kasto.n1onu1ulur, hı·ars!ı üç 
b.n atlıdan fazla &srak yürü,-;; 
ı:" ç.kmışlardı. H er agan 1ı ve b~ 
yin maiy~ ~yrı bıi grup tcışkii 
cdiJu'rd.u. licr grupdı1 aras uda 
davul ·ve zumı..lnr ,·~··d1. 

t ., I KDA M 

Bu Haftanın Proğramı 
İ5-tan;bul at ~.-n.r~~larının bt-sjn ci b~ ıt..ı.~ı .i.:o. uJarına bu Pnzrr günü <lt\an1 

yJn~lura a_t pu;-gr .. ~1 ceıhel ha r~d, a'Jğ;ya konul.n:uıılu.r: 

Birinci Koşu (Satış koŞusu) 
ü,, ,.e daha ~ukarı ya,taki so n·ar i~g.ıiz ot ve kısraklarına m ahsu,~ur. zoo lira ıkron:iycsi olan 

• J .. ): ' 

.bu koşunun duhuliyeı.> 2,35 J; ad r j\Je-;des: HtlO metre olan bu sa !ış k~usunda sat•j f;~tı 800 lira 
olanlara dörder kilo il<ive c<l:lir. Sat ••• iaıı 40 J;ra ol:ı• larclaıı dor der k.Jo 1<. ız'' roılir. Üç ya~ınd~
kHcr 5.3 kHo 1i)rt 1.t'e daJ1 a ;>·uk<Jrl )a !•·ki!cr 6J kilo t.a~ıyr.cpklard r. 

Atın No. Sa.lıibi ;\ı,ıı ı.-.nıı Yıtşt 

1 Su'1t Kara O:::Jn<ın :O~·ıva~eı:ı.o 3 
2 Fey1i Eilia',tıoght Küçük Eseks 3 
3 Ali Haydar A!bora A'erndar 3 

Koşu 

57,5 
öl 

BithCl~;. 

M:.ı,,ıafa 

Zek 

Sat"! fiatı 
800 
800 
400 

Üç yaşındaki ve hi:.; ico-şu Aa zanmamış sa!:<an Arnp erkek ve dişi tay: r •• n ahsustı:r_ 2-55 ;,., il< 
ranııyt'Si vartlır. Duhuliyeci 2 55 li.raclı . Sikl<t 56 J.:ılo<l~·2 ~ltsafesi 1600 metredir. 

ı Ali i lihami Aytaç B ahaci;r 3 "3 IL!lnn 
2 Raif Akala•ı Şahir. 3 56 Zckı 
3 Mahmut Aka~ Y;.man 3 56 Ba,ı:ı 

7 - ACUSTOS - 1942 

Mademki içiyoruz 
eaa:u.ı: ; -· - tı• c. 

GAZO zu içelim 

fstanbuldaki n~evcut Gazozlaı ın en nefiıi 

Ç 1 R Ç 1 R dır, 
Ballı şekerden ve llmoncıau yapılır, 
Kullandığımız kapsullar tamamen yenidir 

Üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
1 1 

Her yerde iararla ÇIR ÇIR Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

İs t . Yapı Usta Okulu 
Satınıılma Komisyonu 

Başkanlıjından 
71[ '1?42 CU'IA 

Biııi~rcc halk, kuu grbı ,-c 
bir ~rtmen vç babayiğıll yakı 
ı;ıır ,.;atı~ sükılt etm•:ılerdi (!). 
Pl'hlı,·anlar da lcri geri fazla 
fai!a liif etır.ediler. Birbirlerin
<l{'n ~}rıLr -~n kucakla~tılar. Mü 
hafwha yap!p ö.pü~L.iler. Sanki 
·binbfı'erıni bo~arı ve yenmeğe 
~a;ı~:;n onlar değ ldi. 

Yürüyu~ [rdc.•t(l, bir sürgün a .. 
vına gider gt~bi teıtiba1ı h-avi ıdı, 

~a.1rn, Anadolu 'l~ürk'.er sür
gü 1 an y.ıparluı'dı. Süı•gün ;,v
lar' sefere çıkan bir süvari fır
kası gibi ta:n trclıizarla yapılır

dı. B~ avl~r baz~n bir ay ae-
vem Mtiğınden, silah ve hayvan 
itıbarık ola çıkrn:şlar. •harpten 
farksız olurdu. B u soöcple Ana
dolular, da:ma sc.ferber l1.a1dc 
diler. Yürüyüş onlar ;~in bir 

zahmot ve külfet tcşk;I eıme1d •. 

4 Ali Eröan Rint 3 fı6 Ba;"l'c.!'1 c:nri ~j hrııı· ·.en B. 7.30 Pı>t>g. ıu ~l .).!emJ("': et ~a ı L...-

D::\'uilar, zurralar çalmağa 

baş' .. dı. Tellallar ba~•rıyorlard•: 
- P<'hlirnnlara konan mc·di-

ı-elcı, berı;berc kaldıkları çın 
yarı:,·ar:ya tak>im olundu ... 

Pehlivanlara iıed yeden bas1<a 
lb:r şey ve ril\nczdi. Ruırdinde, 
Rı..:-"1'~ li gü~·cşi o'nn ynğ gü:-eşin
de ı;fduğu gibi peMivanların a
vu.; a~ıp pa:sa f<:'pLr gibi para 
ı-.r a~larJı. J\nndol larca bu sa
k·n• ,.,., hıcab•a ·er ıioeı bılin~•ez 
<lı b•le .. _ 

Bu nr:iceden, Sivcslılar ı1a A 
m3syal:Jar da memnun d~ıl!e•
d Herhalde galip g~'mel<'• la-
2ımdı. Fakat l~.yıb·.,.ğdn111 1 .. .;.k'ı;;o

yunluyu yenerr cn~esi de cpey<'e 
de<likoduyu mucip oı:nu,;u. 
Çün~ü; A}·ıboğan. Akkııy~oı

luya naıa•ôn daha · ı salmı.; 0 r 
pc'ıliYand. Hem Amasyalılar, 
Akkb;unluyu maf;lılp edc('ek'~
rır.c yüzde 'L>Z <'mın bu' ınuyrr 
la " 

Si,·as~::lar, biraz dn sCvı "I yor· 
, ı:W .• ı.\.mns:r".ı~ar:n nam~• yif.· 
tı rn:ığ1Up cdcmc;n~ti ... ı\kA.Lyton 
!uyu ... 

Gü ec b-:tıiği ;çin re ko; gece 
r!.cn '°la ç kı;."<'rdu Yaz geccsı 
scr;n._f,in<!e sabaha kadar yll 
almak fena olmazdı. 

Yahl'.ız. Kas'.am~:-unular, s:
vaslılarda. ı:ürc~ isı•yorlar-'ı. 
Taşkupııilü K~: Hasanları Le Ak 
koyu,-:Juyu kr.p otmnak arı:ı.su
n~ iı:}ıar ct.mişlerd ..• 
Ay:boğan. Yürükoğlu gibi Kel 

Ha~anı da mevıdımdan ç.karmı -
1ı. Akkoyunlu, Ytirüh-ogiıınil 

m~h"ıp eı:;ği cihete ondan b'r 
ı:ıüreş i.>temek Akkoyurluların 
1-ıakh id:. üs:e de. Kel Hasar, 
Yürukoğlu ıle q:::-ı Ai<k<>yunl:.ı 

gJbi bc::.bere kalmıştı. 
Kel l:.' asan, yaıbana atılacak 

bır pehl.ivan dei;ildi. Hat•;;. Yu
ü koğludan, Akkr,yunludan Ayı 
boğanclan da iri yapılı ve d•ha 
ban, b.r pehlivandı. Acı ve ze
h•r gibi kuwetli bir adamdı. 
Yaln:ız biraz ç;.buk ve çevı:< de
ğildi. 

s;,-asllJc·, Ka;~amonulular•n 

ekli·fini g.der ayak kabul etmis 
ler<li. Bir dahaki ayın ilk hafta 
sında güre<Ş Sivas'.a o!.aca!<tı. 

Bir gün eV\·el A.'llasya oYası
nı dolduran babayiğitler atları
na binmiş, her biri birer kaf~·e 
i!ıalinde davul zurna çalarak oy 
nayııp gülerek vilayetle ı ine dön
anü !(>reli. 

Sovashlar. Ayıb~ğanı ycncn·e 
mı~lPrdi. Fakat, Akkovı.mlu K~
ra Bckirle-rinin de kim olduğu 

mı gosterm ş!i. Ayıboğanla gJ
l batee gün·s yapa~ Akkovunltı 
nun namı S:rk ve Gl'"'o ,.;Jdyc• 
le• _ sar p ctc>!,::lurmı:~u. Dil'.•'r 
d de ',1!' ohıuctu. 

J~aı:;'t2'T! ~ ulu1 tt-r. Ta~k<)prü'~i 
1\rl Haır.ınlarından emin iclılcr. 

Çc'"kü, Kel lla•an çok ,;arp bir 
pn' • vnndı. Kastamonulular Kel 
Jıa,aıılarlI'ı rejinıe ÇE-kmL•lerdi. 
Ta.IOOprünün ç·mlık yayl.'.ıların 
da dman ettrip bcsliyorla<dı. 

N:hayc1 _gür€$ günii gcHp da
yandı. Kastamonulular, Çonım 
U!Zerinde J\masyaya ye ()1'2da"l 
Tokada Tokaııtan s:,.-asa ge'ıe
ce.n.J.c.ı:u~ l\I ~ ' oltukça uzak· 
tı. 

Fc:.T· ... •, ..,akitler halk. bu gi-
b: .z .. :ı urÜ.)' :işlere alısık :ci. 
J!cmrn hemen hepsi at.:ı ol~r~k 
ı1 •r ket ederlerdi. Yüriiyii.1tr-

' ') T•pkı 2:ıtı!J'Ün yapıla.n spor 
r.ı.c~ tarıida oldıı§ ı gibi ~{ıil m•? 

5 Emil' Pak ~yliin 3 5G 
6 Osman Genç Ceyhun 3 fı6 

&nıt;ı;ı: 

'l'ı,•. r~ 

G'l·X,ı ı) i \ .. 
sııoo L. i T. no L. 

lG Kr. yarı. 

';" .32 Vue~. dun~ z Ç" h~'· 
7.40 Aians Jfab ı rlt'ri 

Lr... 

Şurada sjra gelmişken \'Qk 
r--.e:·a k~1 o!.an sür.gün a\r. rırlan o
ku.yucularırnJ bir nebze bnhse
deyim: 

7 T ezir Terrlizer F erhat 3 !lG 
8 Kiız m Ürkiipiü Koşar 3 5<,5 

Rorvarl 
!IIehmet 

K . eti 
s . eti 
'I'ı;t~ J 

2GLO Kg. 170 Kr. ; _j5 :P.J J;,,;K. S1Jı:f.;ır.J.l. P ... ar P· ) 

SÜ1JÜ:l av: eski Tütklerin spor 
hart';;:etleri~den biridir. Bu av, 
Avı: ..:pada "·e şin·tJi n;en1!ekef1.. 
mi.;d~ yap' anlara bcnz.f'n"CZ··· 
E•'k' Türklerin Oğuz koluna 
mensup olanları sÜıl;;Ün .ö.d.ını 

5deta bir Sonbah~r ve k ış !;pOru 
ol,arak ra.par1ardı. 

Os:naıılı Tü ·k'e •ne inli kal f'
den sürgün a\·c-,lır_: daha fı.fıtj 
Anadc da kliı;ük •mi'<yas!a d~ 
olsa mevcu!w:. 

Üçüncü • Koşu 
Diirt ve daha yukarı Y%'t:lki sarı< a'l Arap :ıt ve k:>rakla.ra mah su;tı_.,. İh~nı,yes' 300 hadır. Du

huliyesi 3 liradır. Dört yaş:ııdııki ]er 56 ki!o. Be~ \C d~':- yukarı y aştak ler :;fi ki:o cı>~ı~·r.cai<lartl ;.. 
Mesatnsı 2600 metre-Oir 

l İsmail Uak.kı Tekçe 
~ İsmail Ifakk• Tekçe 
3 Muammer ::ı.fuoı 
4 Ali Ersa'\ 
5 Şemsettin Tırnak 
6 İclıanıi Aytaç 

.1.una 

Bora 
TJmurt''lk 
Bah ;yar 
Tıı,.han 

Dördüncü 

5 
5 

" ~ 

3 
4 

Koşu 
1~i y;ı .... 1r.ri~ vı: h ç k~u kı:zan mamı ;·crı cc_f~an İ"'i! dz f.I ıte".c 

Y"'' 30J iıradır Siklet ~6 ki:edur. Jvlcs;ıfc 1000 n·,etıedir. 
ı F krd Ali . V~·acl :-> 

~ 1\!ustnfa Turgut Y H.rırr 
3 Suat Kara Osman Ren 
4 Suat Kara O<nıan V•uo 
5 A. Aynagöz ve S . &~'!llan Pı:-.;ır 
6 Ahmt't Atman Hasba 
7 iıhan'i Ayt:'.Ç Ni'.üfer 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

58 İnsn~ 
.'ı3 Dr•Vll t 

Bayraıt'l 

Z.-ki cll.5 

5r, 
f>6 
54.5 
54.5 
54.5 
54.5 
54.5 

Rt.=ı:?a+ 

Bah:i 
S<hU .n 
~\fuct .!;J 

A.<..z 
Fil'os 
R eh an 

ıoo > 130 • 
4700 L. !. T. 352. 50 L. 

S&de ~a~ JQIJO Kg. 2~0 Kr 
ru• .. rı 2-ıoo L. ı .. r. ıso L. 
z. y<Agl 
ZcytO,, 

B. Sabun 
y • 

1500 Kg, 
500 • 
~00 > 
500 > 

132 Kr. 
72 > 
95 > 
75 , 

31~5 L . .ı. T. 2;,7,37 L. 

Y M -r.n fli<: 
K. > 
K. r·.:. .... u . .}-e 

K. Barb:..rse 
X<'h ıt 

1000 K~. 
500 > 

2501) > 
800 > 

1200 • 

30 K r. 
35 > 
30 > 
20 • 
40 • 

aooo > 65 > Pirın 

·r· tırı 3815 L. l. T. 286.13 L 

T' L 

<.;;rk' 
$'11-c\ 

K So:;:.:a 
Pa/.o.1t-s 
T,;•n.ıı 

T. Ş•~kt•r 

Kl». > 

1000 Kg. 7 Kr. 
/;(\0 • ıs > 
500 > 15 • 

;51)0 > 22 > 
3'!00 • 3J • 

1600 L. j T. ]19,H L 

1000 K g. 
1~00 • 

95 Kı. 
ll5 • 

12.30 Pr _-gra.m ·ve ır.Pr.:: t' I· ; ı 
)arı. 

12.3.'l ~ 1üzLk: ş..__"i-;u r. 
12.45 Ajans JJa:bel'·er1 , 
ıe.00 Progrı:ım ı;e rren.lekt t !'U ; .. 

y& rı. 

10.03 'V!iir.>k· Fa•l H•'Y<'ti. 
18.40 .'.\ol ı_ ... : Da.n~ l\.lıi.Z gı (f .) 
19.00 Kn·nu5-n (1{-~.ap&C We-r 

o:.ti). 

19.15 1'-lüz:k: O.ın5 ~ııhı:..,, rr "'~ .
ır lll!Jt İk:inei K · ;.re: • 

19.30 ~lfT.·lA'tet !;.:ı t -A..J ı r \ 
l-f. berlı~ri. 

19.43 ~I ı·_.: Kt~ 

P"Cgr m. 
2c. s ı·n J.o c: ... ~ ; 
20.45 '\1 i--2: ~ - ş '"tir ... r.. ~ 

r. '"ı;ı ş.1~ ~•(r, 

22.30 :.it nl~;.. •t 'Sa t Ay 
"Iı.~ ... l! ""S3., ; 

2~ '"·O ·ı·T-~nitı P. I ' K. 

Satış İlanı 

A, n 
Sürgün a,., bin iliı yirmı b'n 

ath taraf;ndan y<-p:lırdı. Bin~e:·
ce av köpek!ıeri1cı av:ı ,ıkan 
Tür;.Jer, büyük b'r viltoyet ııı n
.taka::,~nı ırnur asara tderlrrd 
Onn.anları .geç tleri- 1:u.:;ta poGta 
tarıyarak. <;·enııberi dara:tı.r1Drc.ı. 

Dağda, bayırda: oımanlarıia lw
lun~"l ne kadar hay,·an va.r.a, 
bu çrnıJ>er d raldıkça tıpkı bal ık 
ağ' ı~ a o.ü..,n1Ü.s ·baı '.-dar fLbi. 
nLp b.r yere topları p <açarla•
dı. 

Beşrnci Koşu (Beykoz .c:oşusu) 
üç \C da' a yukarı y~J8k• \'C'rli sal"ı<ar İng:li at ,-c'kısrak',. •. a rnalı,usı r. İhıırni!h. 

Tcta 

B. P•Y" r 

~100 L. 1 T. l5i.50 L. 

toO Kg. 115 Kr. 

Üsküdar İcra 
Memurluğundan 

l1ah ,. ... 1 p .. tıl ı.c • v ~•o li: a- Kın• ı O~nı.ırı 300 > i.i ~ 

d!"" . I~ afc.::: 2000 metredir. Duhu lıyc.sı 4,';0 l.racL:-.. Y:UllJUI'~ ';000 .ı\ 5 > 
T •. 1185 L İ T. 8&.87 L, 

r1ien ~u k llu 180 k".hl-r. rıp, < ko.
hı 150 ı;L.ç ma l JD.t t ı, 'i • 7' 

cbaı..:.100 K Jr ~-ı.u iıı,:""" hl-'"' cı.' 
ÇeT"l"'lbcr 2r.cırı tek bir ıı,;·-

,·an ';açarı· azdı.\~<. l'\eı }ır.ngi bir 
@"çıttoı n;,~:ıhıı.t cepheden h·
rice hayvan kaçıran p-rup fl'
lürç \'e .,,_•.cup iıi• halee kı r
dı. 

Binaenal~:;-11. fü'let.:i bi,· !'' -

harebe P'cydanında i'!':ş g." · 
dağ tepe, ka:--alık, on. '!'lık İ'
ler >ıd<' atl. ve ya a o:ar_k gece 
ve günrl·iiz !c :t bir ha\"ı.·an mu
hasara hatt:rıdan d.,a ... kaC'ı '.
l!lG"l'ak snfle çcmbN s.kı<'m
larak gc: 'klcı-°1 cc\·lf: it.,, kur+
lart avıla ... tav.şarlar. p.ars1~r 

n ila .. H ( p bu çemberin için
c!c kalırd,. 

(Dalıa \ ar) 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
ıo -

Al .1~t ~l\rmaa 

}\tım Atroan 
Prer Ha'.ım 

Fi· el Atlı 
Prens Ha''m 
Avni An.agC:z 
K.c:,:Jr1 \" 11< 11az 
Frhrı- Si , Hırnğlu 
Fc ·~n S'smaroğlu 
S.al Temel .. 

• Bu •haftaki kOŞt.'arda :kili 

b~his 1, 2, 4. 5 ınci kCl~Jlar üze

r.n{le ve Çlfte bahı$!c 2 - 4, 4 - 5 

incı koşu1 ar f zerinclE·d...r. 

• 
,, ili· ları D. Dımir Yollen iıletma U. 

1.I·..ıh:m.-ı~~ be::!L'' 16.;& ( ;n. altı y'.iz {' Ii ~~kiz) lir .ı cıl~·1 3. (Liç) :d~tı' 
m..J11""lf e vı• 30"C" ,;ı · Sl~orı ıle !'!ad~ l.:aycn", u <"! yı.< ~ ınJ & • <>ııı: 

k"Öpt.ı -(24 Ai t 3 lt.4:?) pazartcsı gü..'lı ı fl4) en. Uoı-+tc- H:ıycıarpa.,.--aG 
g.ı-r b''leş, t1 ·ıilind ki ~""Om .yon t.., .... ~n:.ı c.· .t t - ·ıt·1ıc usJ1l'c satll! a.::- 1 
nacaktır. 

B-.ı i§•:' giırr. r~k ~:::~cyt-nlı'ııln 1::!4 (yilz. yirmi dl5ı•t) 1",-a :l5 (o~ ız b. ş) lku"!"lı-c-..
~ulk m 1 .......-~:ıt 1f'rnh:ı:ı.~ \~ kı."1ı,:nu.:~1 ııyln e~tığ: '"·E"SJtKle bır! r~ U.t&lt!r. :-.. 
gtinü ~aalin<' kadJ:· ;.;.-om·.:i)·orırı ,,.. ı:a atları lf.ıı!Ddı~ 

Bu - ai.t şartnatr:elı r '.;tıonı·cyo:Aia1 p.:-Q .ı o?ara"k dağıtıl:maktadı:. 
( M 63) 

Nafia Vekaletinden ~ 
iksil"hr~ye kon. 1lan ~; 
ı - Su i11'.eri on döıd.ilncü ıubc n~.ti.:iurlügü 001.g~sl iç:ooı' lu11lic ovas1 

ba•·k ık~arnun ıkı.ır"l.ltul!T'.a ı ve l\s~ ,.., • a.S'ah.c!n i.;; nali iş'r:1, 
Tah.ınin edilen k·~C bed•'li flat '-a!li.di esası üwrındl.1n ( l.553,182) lira 

(79) l<urı.;.ı-tu:, 

2 - Ek-siltın•""' 26/8/942 tar ru:ıe ·asıtlayan ça mba günü S'JI (15) ele 

Anl\:.Jrada !='u ı len rPis,!ı-:i bin ı ç:l'J(fl• tüplan.an S...ı Ed(s!Jt..-:ı.e- l:-o:ııi;:,yo.ruı o

C-.1S111da k.lpah za t u.:.ulıle y3p.ıkc·3:C•r. 
3 - isteı .. ~,ıer tbltr.no s:ı.rtnoınıti, m 1"k vele p.,;;ıJ(-Sı, bayı!ldı:"lı!k lşlı:ri 

g :n..:l a 1nc:nt0si, um...ıın.. .su tşıf'f'I terni Ş<t 1naxe J c husı.ı.:'i ,·e ft rrıi ş:ı.."'t
" eri ,., pcoje!~ri (50) lira (00) k-·•t-UŞ k;l'ili ğwia Su ~l.'ri reisğ.n

dcn a!ab.l,rI:-r. 
4 - Ek•iltm• ye g' •,.bilme'.< ç :ı lsl"Ö< .ıe:-in (60.3~3) lira (49) J<-..ıruJ<lu.

rr.ıu\-a«ıkal lem.nal w nes. ve tks!!!oıcnin yopılaca(;1 g(lnck."11 en a2 üç gun 
e"\."\,Ci bır dJle'ı<ç.e ile• Nar.a \ l'.1,.>kaletine mür;ıca<>.t ede.-c·k bu iş rr.sJıro.s ol

ii uzere ve6ika alm;taı ı ve bu vtsikıı.yı göstı rmelP.ri ~<"trtt· ·. 
B:.ı mU<lı·let .cinJe \o-e&İ!(a ıst~ ·ğ..n<lc- bu\.mn,~ankır etA!:tmeye g~t'Z· 

li'J' • 
s _ t~.~lilerin te"k1.r ml1't1uplaıını !k;:ıc:i mad.dcdf" ~y::.zılı s.ı.atten blr 

5-aat ÖO<."• ':ne k..ldar S· İş]e-' P.--İSlı~n rr,aktuz. k.1I'f;j .ığııtJa VM"lnJ'.'l eri };1.z.ım( 
dır. Po:>l<ıoo ,, __ ger· ele kı:t. ıl ıdil.-:ı-oz. (o91G) (U070) , __ KUŞ TÜYÜNDEN .... " • 

YASTll(, YO.i.ı.GAN, YATAK m hı""tm .-:. h n kı•scnizc v~ hıem de 

., lı!ıa tini ze 
faydalıdı:. 

Bir Kuş Tüyü Yastık İki Liradır 
Ya.tak, yorganları da pııf'.c ucUUlJr. ı\dre : İst n"'-ul Çs:k:m·''l.r1kl.r, Sa"'1· 

da!yacılar SQk" .. k öı • lj. ı:o~,u K l'ı u } .-: n: 4'.Zo2-r 
l\.ı"'\.aT1!<ia. satış yeri: ,.{·nl Buı ... ra al'ı \ .. C' ·1 A :tı-!a r ı·· ("tdı 4'." 

Özdc'T' r 
Kif.'ca 
Ro.nıans 

Umacı 
!Ium.:ı."!ı& t !...n 

Y('iş 

Şen Kız 

'Büke' 
Demet 
Çoban kızı 

7 
5 
7 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

li2 
60 .. 'i 
60.~ 
6() 

fı3.:i 

38.5 
s:ı; 

5~.~ 

53 j 
53.5 

S,kulay 
Fıl:rıs 
DJ\ r.:4: 
R('şz.!. 

mı art 
Aziı 

l\khrr.et 
:Bayram 
Şandor 

Şokir 

Cumarteıi akşamından itibaren •S-~

"f ENİK AP DA 
SANOIK BURNUNDA 
M. ÇAKIR Gazinosunda 

Her Akşnm Se• Krallçesi 

Hamiyet Yüceses 
San·atkar Tanburi Snli\hattin ,-c 20 

kisilik sair ar kadaslarile biYlik de 
T~miz hau, Güzel servis ·Fevkalilde ucıızlui Telefon: 23757 

Slit 
Yuğu"I 

l"u:t<ı ·ı 

500 Kg, 35 Kr. 
35~ • 00 > 

A L. İ T . ~8.87 L. 

Y ,: 9"b2c 32 knkm -00 > 
Tut,1r. 4434.25 L. İ. T. 1332.58 L. 

ı - Okulumuz n. Ii'\8.yı~ 1943 !li
hay&Wı.r kadilr ihtiya'C'ı olan yukarda 
y2zıh 27 t ~ıcm. ll1addenın bait:si 
lOl\'111/942 pazartrs! günü s-. a.t 14 
Uıe ba:L-,:ııkk ıuzerP CağaJoğ: :.ında 

yü:-1:s' k -r;eı!'\.tfıp1.'r mLhasebc.s!.ndf' 
tıop:a.., .caok e:Kc:iltme l::oınisyonu hn-
7Urund yapılaC'".-:tır. 

s~-.4 Hı'"ll!t.'r cdı geçen n)t:haseb(~

c;fü,-1• gö:iılcbile<:eği. 

2 ~ Ltklilı'ıi..'l. açık ckS: 1t::r.elere 

::ı.id tt-:rı...nat maıklıuz..ı ve tc-art~t od:ı 
s:..nrn yen: yıl vct.A.--asını ·ııale- saa~ın. 

dı~ kuırı syona v~,nncjerf, 'kapa h t:k
s:ıJıtn~ey.' a:.t t"!'mlnat makbu:ı-.ı ve tL 

care.t odasının yc-r.i yl} vesika.aile 
usulü da=r(ls:nde ho.zırlayı;;ıcakları tı•k 

ll:f nıe~tubunu ih:n! e 53at.!nden b:r 
saat i"\·vel koon:syor.a "\"f,rmı•·eri. 

.kııll~nıl:.,l.J fa daly .. t. a :J 
kıı ·aç ı-JI.urrl' gı D r. (' 1 b • J 

<1~ ~ .. -.:. vı' bi ... ı:ıde-t &:ı 1 l ı ~ 3 9'~!: 

P. rıP"nbe ~· rrt1 ~!la 15 Cc 
ret.:~ do .i· n ttcl.l 

dı sa 27 N"ı .• e\.· n baJıçe JHI.:> ıl 
aı·t.!rrm:ı.s.ı yap;:J ,~ n· r: 
reet!ı~ı·:nin ı::, 7.5 ş i bu1 

d'rc'lc rdnci a.rtt:rm ,.a b ,n..,~ la ;(" 
17i8/9.J2 pa.zJ.rtıesi g ü ayrı aatcı 

ayni yr;·de ikinc t··ı nal"' ~"P. 

Jacajh i:an olu. : (Q42 lllf.l 

Zayi 
jo;ıaıbı Cıu • 

air.e b' E1'-:., o~: 

duğum J 4 ı No ·ı 

ı. . yi {'·1 ll, y11ı: ııı: 

k ~ n n ht. -..!T' l yo:<' 

l""n ' '"lak b de ı_ 

ı T.p F~ı 

' •' C.u., 

\ yet ı.; ı:ı ı 

Ja,,. ğ.md n. 

t'I' hal\,' \.<:- l'ı.. U k.. t • 1 1 

Jl .. Ü fı h td reci }C t<h ı CC'5 

o! 

4 - E&.:rut~ f'op .. lı ır~r .. da d•,.,.ı.:tlt-
r nin ~r.k t, : Jrctıi c yap 
cctr.tır J1r L ne a..a !111.e ti• -
İn•n 11'." ı l • - -

İTS .. lınıt'"a'n, bı'I u ' l.lkB',~··nl aetı diyesi i 1an1ar1 ı,-
3

-l _Fl_:_-·.a-.r~-~-~-;-:-~-!-';-::--~:-~-,a-,;-1~~-.~~-~-j~-.d-!•!-~-!~-.. ,-=ol-.-. p-~-,:~~-
... .... '""'-uv .;.....,~ d}nrmlar içi.n tı1rr..aca-k 300,000 adet n,amul p? rt~ kJI m taşırıxı ı- lf't. 

817,03 İlk Okul~~· iç1 11 ıılır.co;:-'c 259375 kilo günü talip ç!:kmad.ığınıdan 249-0 sayılı ill.alfıt .-v:muonu.r.ı.ın 40 ıncı rrıöd n~ 10893,~5 
kıe:iiilmi: Gliıgeıı OjLnu t eyf*an 31 7.942 tarihinden itibaı-en b 1r a;y .;-:a.t na.1 p ..... a_ lii ıh : Q kt-

:İltfaiyr A:nlr ve I'fı~dı için J'üp!ırıla· rarJaştırılrr:ı ~tı!'. 14500,00 1087,50 
ca.ıt 439 takım ~:ıaı.o..:t~t E:b·se ve 370 2 - Ta·lrıninl b.•drl 30,000 lira ve =vald<.1\ te_.ır .. n.t akÇ<ısı 22.30 3( . 
adet rant.alon. 3 - Eksiltmeye ~:mıc:-t için Vıl &fct N r,.a l.Iı J ' ı "" :r: !lca ı ..:; .. 

T;.lh.n ln bert .-1'.f'lri ill""' ili trom.r..at n1JctarJarı yı.~a:vJ;:ı yazılı ~.ec ay:ı. ayrı 
kap;,.ı, z;ıl"f usuliyje (k.sıi1 tmey-t' konulmuştur. Şu11tnan1e- 'rİ Z..ıhı.t "\~e ?\f_ınn·e
lt.t Müdürlüğü Kalerr.i1lrl•\ görül .. billr 

cakla-rı t·hliyf't ~acını ve T icurei Oda.~ının Kıay "ı bıJ .ındu:-:lur na. oe~: 
"~yı ınuv&:<j\:at temlnat m.ektubunu Dai-ni ~1CL. .~·h1 .ııt>. az : r. ;<: .ı.• c
buridir 

İ:h ... ~/erı JOJ8, 942 Poza.-tesı gJnü saat 15 de n:~ .ıi En ........ .wn-e~ı' y:.ıp la-
4. - B u iş hak~ ında !a2?a mahlmaı alma!~ '~ d ı"'· :r1 go "7l'leık t"'y nlr r 

~..r gün Da'mı Encümen ',\.ılemı!.nf'mür.ac...at rdeb•.ıı,•le-r. 
coı.~tır 5 - hi-O:<lilerl.n her gün üçünı:il m ddrd;c yaz. 'ı " <O rla Küt' yo V. 

Ta]Jp~ı•rı' itk 1 • '!T.ıl!l t 'Tla\. JUZ ve)·.ı n.ckt :pla \"C K•ı nm• n JbrJzı l:izur.
geılen cüğe, \· 1 ·"2f;calaı1;y'.c 2~90 Xo.lu te::ınun•Jd) ta"ifa1ı c"v:esın<le hazı l"yo-

Jiiye-ti Da.tır.! Ehıc mıınine müracaa'.ları :l!°Lfl <ılunur. e ,8 ı\ 

c·• rı tek t nt-~•!.Lol)laruı .ılı.alı günu ~3.:;.t 14 kul.ar _n.ı,r;,i f..nN nt '1C vcr-
rrJ'leı' li.-~nd.r (8132) 

Sa!ıibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
Basıldığ t yer: . son 

SA ve 
Limon çiçe v i kolonyası ya 

Di rcklii rü : Cn<!l'f K arah il.;'" 
T f" lg ra f. ~ratha :ıc;;,' 

ıl Of 
Nef aıeti cihan değer HASAN ve NESRiN kolonyalarının is t ihzarı için lazım olan 

esansların tükenmesine ve piyasada bulunanların bu nefaseti temin edememesine 
binaen bir müddeti muvakkate için sevgili müşterilerin Şipr, Fujer, Revdor, Lcy ~a k , 

Yasemin, Suvar de pari, Bahar çiçek leri, Fruiver, Arpej, İskandal Hasan Lavantn ve 
Lo!vonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini avutmalarını rica ede rim. 

Basan Depo a ve M stahz ratı • ahlbl 
ECZACI HASA HASS 

., 

• 


