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Bu sabahki 
haberler 

&aie an 
.tapon 

llllaasebatı 
kesilmek 
lzereml? 

"Japonvanın Ameri
kanın şartlarını 

kabul etmesi 
imkansızdır,, 

Japon hariciye 
nazırının mühim 

beyanatı 
.a~ ı <AA> - Vaeinıtondan 
~ ...... ~ na.ıaanuı b\llihl Japon 
CleıUft'MlalCı üe barlciye nazın car_ 
~1.Wl aıumda vukubUlac&lt iç_ 
l'eııec ~ Amer lcan noteama 
~ t:ltlerı cewıb men!i çıkt.ltı t.ak _ 
~ 'ııltJ devlet &1\il.&lDdakı aır.ast .mL 
~~'tln kesilımesl muht.emcl ııörW .. 

il~ $ CA.A) - ResmI Japon 
l"Jc~ ıın b.lcLl'd g;ne göre Japon h6.. 
ııı:ı.ıa, nJazrı dün beya.ı:ıatt.a bulun _ 
~ lialtc 11e nazırı cBa-leşic .Ame_ 
Do ~Serıni k.&.bul etmenın Ja_ 
b:,a idn ıayn mllm.kUn o!duğwıu. rn• ~ deıniştrr Jci· 

eıı ~~~ hali ha'zu.da ter hinin 
~ :ın anlıarmı :ruamakt41.dır. 

Ü3er _,. :reı1i b'r .ı za.ın kurmek içın 
h&>ıt ıne &ldıfı v.a.z .fe bllYilk bir ~ 

.,.;e rn&!'UZ bulunmaJc.tadır. 
•nı ~ Jaı>orıya bu m~kWIMin beP-

1.ıhıılnı edeoakt r .a 
rna~•tıngton, 5 (A.A.) - R~.mt 
J anılardan verilen haberlere gore 
J •Pon acfiri Amirai Nomura ile 
J.İl>on nıurahbası Kuruıu bugün için 
\. •rıC'iye Nazın Cordell Hull' den 

lr rnülikat i.-temiıl~ 

Moskova 
top ateşi 
altında 

Viıi, S (A.A.) - Sovyet R 
>;_~dak nulb~rebeler Ladoga gölündus.. 
ru:a denı..ı- '- d en h b ~e aı:a ar u:ıanan ce 

e oyunca çok kanlı bj.. . P-
Cereyan etmeltedir. • tekılde 

Muharebeler iir k lnlf bul -y mJnla aya ayrıl 
~İn Uk unmaktadl'r. Mosk?va, Tik. 
it ' rayna. Yağmakta olan kesif 

ara ra- A 
c ...... "- Knlen lmanlaı Moskova 

- .. n•sınd · '-Al ~ arazı aı:azanmışlardır. 
lok l illan ıleri hareketi bilhassa Vo 
M.o.? ~malt - Moskova, Moskova • 
ın taıı~ Yolları üzerinde vukua gel 
te e Rte~ır. Klin· de ve Stalinogorsk-

1' ~8 ar ıeri çekilmişlerdir. 
"'•ff it ~da Almanlar büyük bir mu
Altn il 1Yet ltazanmqlardır. Moskova 
rrıı" ~ I topçusunun ateşi altına gir. 

O r unmaktadu. 
lın onetz cephesinden bir tıaber ıı.. 

arnan11ıtır. 

betRostof ve Taganrog'ta muhare.. 
.. , dev -'- d. 8 am etme.de ır. 

SowJı11 -..,.da Alman orduları ~..U.lnde çete laarhl yapmak için 
kendilerine allih tevsi edilen köyliler 

(Alman tebliği) ,,,,...M_O_S_~_O_V_A_ 

"Fiiller ÖNÜNDE 
Bangoe'JI 

işgal 
ettiler,, 

"içinde 6 bin asker 
bulunan bir gemi 
müsadere edildi,, 

"Donetz havsasında 
Rusların şiddetli hü
cumları püskürtüldü,, 

•erke• 
kesiminde 

vaziyet 
Berlin, 4 <A.A.> - A1mAn ordula.n 

~ut.anbtının tıııbliA'i: 
Donetz havzasında Ru&a.rın yaptJi'ı 

tiddet.11 tıııaırııızlar, düşma.n'\ kanh sa.. 
Yia.t verdi:r.ilenSk pÜ3kıUrtülmüştUr. 

LeD!oerıad &ilinde, Alman oember 
hattım ya.mıalk ~ düşmanın 1aptıtı 
Yftli ~ aılc.im kalmıştır. 

AJma.n hr.w. tuYVetım :uoumıaııak 
~!unun bir kıamını taJuılb Vf' 

(Devamı 5 inci sa:vtadaı 

Almanlar Rus 
kıtalarına 

beyanname attılar 

Sovyetlerln 
yeni bir 
taarruzu 

Moskova bölgesinde kar ve 
korkunç f ırtına.iara rağmen şid.. 
dotli muharebeler olmaktadır. 
Almanlar eeplıe iizerioc:le yeni. 
den terak:kUer kaydetmiılerdir. 

Yabancı kaynaklardan gelen 
haberlere göre, Almanlar Moa.. 
kova önündeki Rus kıt' alartna 
beyannameler atmışlardır. Bu 
be:yannamelerde Moıkovanın 
zaptı muhakkak olduğunu, mu.. 
kavemet edilmemesini, akıi tak
dirde ıehrin t.ahrib edileceğini 
biJdirrnektedirler. 

Sovyetlerln yeni bir t.aamızu 
Diier taraftan Londradan a -

lınan bir telgrafa göre Ruılar 
Rostof bölgesinden 150 _ 200 
kilometre ıimalinde, Voloşir • 
grad ietikametinden ikinci bil.. 
yü4t bir taarruza geçmi,lerdir. 
Taarruz hall devaın ~tmekddir. 

(DeTamı 5 uıcı sayfadaı 

L Askeri vazıret :J 
Libyada yeni ve boyok 
hadiseler beklenmelidir 

lngilizler taarruzlarının ilk safhası sonunda 
gerçi muvaffakiyetsizliğe uğramışlardır; 
Fakat onların Orta şak bölgesinde daha 

başka ihtiyat kuvvetleri vardır 

Yazan: Emekli General K. O. 
2 BirindUnUD t.arlhli Alm&n reemf euretile cıabult bir netice &lmaia çal16-

Llbrada soa Türkiye ödünç 
vaziret verme kanunundan 

r····················-·····-··············, 
Ankara 

Yağmurlar 
hare kah 

güçleştiriyor 

Alman tebligi: "Kayda 
de/er ehemmiyette 
harekat olmamıştır,, 

Boyter ne 
diyor? 

ccŞimdi iki taraf dinlenmekte 
7eniden teıekkül etmekte 

harb aletlerini tamir 
eylemektedirn 

istif ada edecek 

Bazvelt'la 
!eranatı 

Amerikanın Türkiye 
hakkındaki karan bü
yük akisler uyandırdı 

Londra 
memnun 

«Bu kanun laarb içinde bu- • 
lunmayan bir memleket hak
kında ük Jela olarak tatbik 

edilmektedir» 

ae dlror'I 
Yardım 1 

kararının 1 
akisleri 1 

"Türkiye her yerde milli 1 
olduğu kadar in('anl j 

yüksek vazife gören bir 
1 

milletin vatanı olmak 
itibarım kazanmıştır,, 

«Beyauarayın tebliği Tür
kiyenin .öziine ue politika
•ına Birleıik Decletler Rei
.; ve halkı tarafından Jahi 
ne kaJaT güvenilmekte 
olduğunun yeni bir i•batı 

oldun 
lAıodm, 4 CA.A.> - Londra aaert Vaotncton. " <A.A.> - Reialcümhur Falih Rlfkı Atayın 

makalesi 
meh.ıı4iLnden öğreniliyor: Ruzvelt Tüıtd:Yell'1 kiralama ve ödilııç 

Son 24 sa.aıt za.dında yatmurlar, verme kanımunıd&n ostıfade edebllece_ 
Atr'.ıka pnaHDde, umwnıyetlc bütün aini aöylıemiştJT. Ruzvelt bundan do_ 
haırelc.ı\U ıUçkıft.1rml.şt.ir. Bl.lll.6 :raPıerı .liaıY1 pek blb'Wt bir memnuniye~ duY- Ankara • .f (Hususi) - y._ 
İ.nl'iliz kuvvetleri, ~rilnüşe göre ca_ dutunu: eaaaen ~enin şimdiye rınki (ıUluu Falih R· fkı Ata)'ln 
PU2'ZllO ;yolunu lrul.lanıln dtışmanı hır_ kadar bu bmmun hllkUmlerlnden iL «Beyaz Sarayın tebliği halcltın-
pe.Jemqa devem etmı,Jlerdir. t.ifede eWrildltm de söylem!ftlr. du iaimli bir ba~ma"aleaini 

.tııeıa lcu~tler\ bu yol üzerinde IC.r&1ema w Münç verme kanunu - neıretmektedir. Bu makaleyi J 
raslıad*1ıan ve baı:ıdan do[tuya giden nun tatbiki ile &lAıka.Mr bulunan yo.t_ • • • • 
bir d.tişna.n motörl.U n8'kl'lyc kolunu eek bU' ~: aynen bıldırıyorum: 1 
dairlmışl&rdlr. İngiMz kuvvetler. de bu c-~ müda.faasmın A.me_ (De't'&llU 5 inci 1&7fada) : 
böll'ede bazı allı:ınlar yapmışlardır. <Devamı 15 inci AJ'fada) \. ............................................ .,,/ 

Bo:rtere söre 
Eıaılıtre, 4 (A.A.> - Royter: 
Son dereoe fena ılden havalardan 

4>l&yı, Libya ~da kara ve ha_ 
va hıa~tı aeldeye uıtnunıştır. 

Muha'!'6be durmUŞ deti1dir, fekat 
her tedıa!ill hıaıi>de mutad o!an, etra... 

(Devamı !§ inci sayfada) 

Nafıa 
Vekilinin 
beyanatı 

"An karada yüksek 
muhendis mektebi 

tesıs edilecek,, 
ADllW'a 4 <Hususi> - Naf!a. Vekili 

Alı Fuad ~ şu beya.n&tta bu.un 
mı.ışı.ur: 

c- Diln.va hart> ıcindedlr. Tllr.kiye 
de, bu dünya. h.arb:.nuı şartlarına. ey_ 
malt mecbu:riyetındedır. ILnaenaleyh 
Na.fa Vekalet.inin her tUrlii t.ı1a!1yelJ 
bir dereoeıye ka.da.r bazı sektelere utra 
rımk*1ır. Buna rağmen ça!ışıruımııı.ı 

iki kaıııa ewırd'l:m: B!.lgilnu düşün -
meılt, yannı ha.zırlamak .•• Blrlncı k.Js_ 
ma ~ olan işler arasJnda blli\aS8a 
sulama teaSaıtmı zikredeb:!lırım. Bun
dan beıfJlca kara yollan işlerıne de bil. 
yük bir ehıemmlyet veriyoruz. Çünkil 
bir memlekette mUne.lrale yolları, tan 
dıllm&rlan kadar ehemm yctlidar. 

lDevamı s ııaw sayfada) __ ......, __ _ 
Bu sabahki 

Sovyet tebliği 
Moslrova 5 <A.A._ - Bu sabah'k1 

RaneWn llOll ftllllmlerinden biri: Ç6rçi ile Atlıuatllı: mllllkatanda ellıle 

• 
l aşe teşkilô.tına aid 

geni kararlar · 
bugün neşrediliyor 
An.kara, 4 <Hususn - Yarm koor_, ı - Dk emedenberi fu.Uyetıe lııa.. 

diDa6yon heyetı1nin 4 yeni karan ınt.t_ h.ma.n iaOe müstıetarlıitı lı:adrosunda 
~ edec:ıekW'. Bunlan sıraslle bildiri_ yeni bir k&r&rla detlş·ltlilt n ili.Tel« 
yonun: (Den.mı 6 ncı sa:rfada) 

So~ resmı tebliği: ~=======================;:-
' Klnunuevvelde kıtaa.tımız bütün ( TOneı·n kayış'arı J :ı,~ şiddetli muharebeler ver_ _ __ ı __ _..._.l _~ 

Yeni ~ran kab:nesi 
Londra, 5 (AA.) - İran kebL 

nesi yeniden teşekkül etmiştir. Bat 
vekaleti yeniden FüruGi Han der. 
uhde etmi,tir. Hariciye ve Harbiye 
Nazırları mevkilerini muhafaza et
miılerdir. Şah yeni kabineyi tasdik 
etmiıtir. 

le • ertln askeri mahafili Timoçln
rn~ nun taarruzuna büyük bir enem
fil Ybt Vermemektedirler, Bu maha
)a.lcı '- taarruza verilecek cevabın 

n old•iunu bildirmiotir. 
t4ıbliti eanlt oedıeeinde Rostof 1cee:_ mK1t& k!leler dıe SoV)'et kuvvetı.er:nın ~55555555555: 
minde ~rın devam etmekte oolt slddeW. müdataalan .lta.rşaısı.nd& iiii 
oldutunu, Ma*ôva bölse.inde ise Al_ anoallt .clm adım ;lerleyeıblldlıkleri ve 
man bt'a.l&nnm Mı>Skovayı yakından ı Sovyet meztres ve .sima! cepheleri baş_ 
çıevreleıyen fAııbkimaıt manzumes.nı.n )'e-ı' ıromut.anı 8U}erai 7.ukofun bu kahra_ 
ni k..ı.sımLarılld derin ıedlkler ıaçmı.s manca müdal&a. kar;iısınd.ı mUhım 

bulundUklannı ve Lerungradda mah.. m;Jttaroa A1nwı a.s!ter ve malzeme&.. 
E.ur Sovyet kuvlvetıerinl.n şiddetli tap_ nm ~lı kalıriış o:masından ıatJfade 
çu at.eş ıe baeırlam.ıık sure ile :raptık.. ederek MoSkov& ~.nln ma.sına 

la.rı bUÇCik yenı çıkış t.eşeb'4üslerlnln göre muhtell1 yerlerınden çolt t ddet.Li 
trene ~rtlllımüş oldWtla.rını bildir_ mu'kaılJı.l taa.m.ızlai' yapt.ıtma.k iml'd._ 

~ 1 <A..A.> - Stıa.ıln ile . Si • mekteö&l'. nını bulmslkıta ol.dutu b ldirllmektedlr. 

Yazan: Muazzez Tahsin 
Nefis bir aşk ve ~ ......._ TUbıbula.n müzakerat BovyetJerın şmdW muvakb.t hil_ Sovyet lı:rt'ıa.14nnın diljlllalllarma 

~ ~ ı.le Sovyet RU6Y8 ırumet. merirerı.!MI Ola..'1. Ku~ef en 1 karşı çıolt kahramanca müda.faal.arôa macera romanı Elektrik. Tramıvay ve Tünel ·~ lerlne baflanacakttr. i. ecrllb.e~er ki. 
'-1 biz- bu baıb1n &onuna kadar ıas_ Q(kllen 2 tanhü blr ~art.. dahi ha!_ bulunmltt.& olıduklan mııbaJrhktır. letmeıi Umum Müdürlüğü tarafın.. aa •Üreeek, Pazartesıden ıtıbarea 
-. MllAlllt M:t.ectilmışt.lr. ta eonunda. Almanların MOııkova. et_ Bunu ııaman saman bls de ya.zılaırımız.. p k .r kı d · ek b ·' 

a....:.::" ~ lll'Ucllıııce Polonya. ile rafında. teıelltll et ... :. oldukları yarım da b,yııd ve !.taret etmekten hlll k.aL e & a D a ~an ~ır ~üddet. evvel Amerikaya Tünel .efe~le~ine t .. rar a.,anacak. 
ı;:.,.~ ~-... cS:ter ...._ •ıparıı edılen bır çift tünel kaylf! tır. R9mımız Tunel ka)'ltlar. 

--- .. bu ~:n:o~~ d::;!; ~~ ~~~ ~~.~= =t*~ub~ ::.:et~!~ ~~S:u ~====== evvelki gün ıeıhrimi:ze ıelmiıtir. Haydarpaf& nhtımuıda tıöateri • 
tiiii Bugünlerde Tünelde ~criibp eefer. 7or. 



ISirincikinun 5 

Hergün Resimli Ba.kaleı = Muhatabınızı tanıyınız Sabahtan Sabaha: 

Bu harbin en büyük 
Faciası : Polonya 

l, EkrmD Upldıp_J 

L ondrada kurulmuı olan Po. 
lıonya hükUnıetiniıı &,vekili 

Bay Sk.orski'yi günün en çok aeya.. 
hat yapan devlet adan» olarak say. 
mak lamn. 

Bay Skorski bir ay önce Londra.. 
dan kalkarak Kahireye gitmiıtti. o.. 
radan <cTobrulrn a kadar uzandığını 
irittik, ve bu vesile ile de öğrendik 
ki, fngilterede teşkB edilmiş olan 
Polonya fırkası timdi T obruk önün. 
dedir ve gene geçenlerde du• c1 .. 1c 
ki. Afrika harbini.n en şiddetl'ler .. i 
bu f rka yapmı~tır. 

Afrikada dövüte.n Polonya as... 
le.erlerinden her birinin kendisine 
mahsus acı bir sergüzeşti olaca ... t:r. 

Bir insanın değeri 
Kesekağıdında.rı 
Daha mz _aşağıdır? 

Burhan Cahid __ ,. 

JC onaCTVe kutuBtHlu atmayın. 
kağıd, bez parçalarını sak.. 

!ayın, paramzı. mal nıu israf etme.. 
yin ilb .. 

Bir vakitler propaganda mecmu.. 
alarıncla parlak resimlerini a<.yret. 
tığ miz ve bu muharebede üstün 
kuvvetlere karşı kahramanca dövüş 
tüklcrini işittiğimiız Polonya ordu .. 
sunun bir kıst111 dövüş meydanında 
c n v rdi, bir kıemı da Almanlara 
veya Ruslara esir düştü, birkaç tay 
yareci ile üç beş düzüne deniz eri 
hariç tutulursa Polonya ordusundan 
memleket dısına can atabilmiş olan 

lkt1ııesJe ~. hertuısle 4ost nbıayı bilen adamlar vardır. eksf'riya. 1muııar fabrialdaa hır t1tlpı> hallnde ç~. eeri nt.a.mnlata bellftmez.. 

Bu çeşnide her giin birçok veci. 
zeler dinliyor, okuyoruz. Tabiı doğ. 
ru fikirler. Amerikada i.ki gün sü. 
ren işçi grevinin neye mal olduğunu 
he ab ediyorlar. Almanyada erzaç 
yekunu üç yüzü geçmiş divorlar. 
Patates kabuğundan gözlük camJ, 
kömür tozundan tereyağı çık rmak 
kabilinden birçok akla hayret vere. 
cek kimya hadt&eleri birbirlni takib 
ediyor. Bütün bunların ga" e~i ta. 
sarruftur İkvsadr a hır ikam kanu 
nu vardır ki mevcudu kalnuyaıı 

maddenin yerini tutacak. başka bir 
madde bulmaktan ibarettir. Bütün 
bu malıimlara harb ba~lad ğı g·;n • 
denberi artık beş ya<>tndaki çocuk
lar!n bile aklı ermi~tir. 

anizaçk.irıı, bıaan ıla karaldersiz olarak tanaurlar, 1Ma &ibl adamların ler, her birinin lı:end.itıln°' his bir ka.ra.lr. eri vardır, sevmediği, sinirlen. 
h--r dii1 Yad1et.1er ftl'dır, eter 8lz kal'Şlnmda bulunan adamın hıısusi karak • 

.. ..,.,.nı de bir lllllıfa dahil aayank hakir &"Örmek bir hatadır, bili.ki& ierl.ni etüd eclebUmşi iseniz benllftnl•1~ biç bir ffl1 ted& etmeden ken. 
l!'lerlnde faktWre JAyık olan Jldl cıuk ldm.seler Yardır. , dilıUe uılapbWnenis bu. bir muvaffakiJetUr. r_ .......... ·--···;··11··1 .. r··· .. ·-· ·a··..-e··rı-·e·r i ] Hepsi güzel. fakat mal ta arrufu 

yiyecek tasarrufu, giyecek tasarru. 
fu. para tasarrufu arasında rısıl la. 
lllm olan İnsan ta rrufunu hiç dü .. 

yoktur, denilebilir. Belediye Almanya
dan kül.iyatli 

miktarda malzeme 
getirtiyor 

Bir çuval undan 113 
kilo ekmek imal içtn 
don yapılan tecrobe 

~n yapıl.n irtimada, Bel~ .. •• ----.-----
dıye miie••e•elerinin lüzum Tecrube musbet netıce verirse nark yeni:len 
göaterdiği malumenin cin• t b · t d · • k · k k 20 1 k 
ve miktarları te•bit edileli es ı e uece ve e me para ucuz ıyaca 

Şimdi uTobnık» önlerinde bir 
f rka teşkil ederek bi.r çö·l harbi ya.. 
pan Polanyahları.n çekirdeiini hat. 
ti hepsini harb bafılnda Fransanm 
muhtelif bölgeleride amelelik yap. 
makta olMt Lehliler teşkil eder. 
Hat r ımrzda pek iyi kaldığına göre 
bunlar memleketlerinde hayatlar ·nl 
temin edemiyerelc bilhassa kömiil' 
madenlerinde Franaız amelf!sİne na 
:ıı:aran yarırn ücretle çalışmak üzere 
Fransaya gelmi~ler, ve bir aralık 
epevce çoğaldıkları için Fransada 
b 0 r dcrd olarak görülmiye başlamıt 
larda, F raMtz gazetelerinde uzun 
uzad ya bahis mevzuu t'llmu<1laTdı. Dün, he!ediye reie muavini Lut- Belediye tarafı.ıdaın bir müddet J ri hıhniye ve fırınlar müdürü yar .. 
Muharebe başlayınca Franıız!'ar bu fi ~boyun reialiğinde belediye fen, evvel yapılan tecrübeye göre bir bay Mestan Alpaslan. umumi me<:
ameleyi asker yaparak kendı cep.. !makine sular :d ı' "'d" l çuv~I. unda.n 103 ekmek imal edi - lis azasından Ferid Hamal ve aı -

l d .... _ 3 .. 1 , ve ı.ua ye mu ur e • l 1 t b t d"lrn· k k L 
helerinde k~ l~nmayl uşurn:ıu .er. rİ'1e Elektrik ve Tramvay İdareain- eceg es ı. e ı ı§ ve e me nar • .ır.eri fırwılar kısmı im.iri üstteğmen 
Pek çürüklerini btrakarak geriye den bi .. 'Un . . ld b' kı da bu miktara göre hesabla.nml§ı- Reşad Alptürer'den müte~ekkil ·bir 
kalanlarından alaylar teşkil ettiler: t }a r mubnet181 lftlra ı e ır iL Son zan:ı-nlarda bazı fırıncılar heyetin huzurunda Tophane fırın -
bu hususi alayların garb cephesi op ntı yapı ııtır.. Toprak Ofıeçe yerika her un çu • larında.n birisinde yeni ekmek ime. 
harbinde göıterdikeri baııarılar hak Toplantrda ~e~ediye nımıına AL , valından muayyen tartıda 113 ek. 1i tecrLlcri yepılm.ııtır. Hazırla -
kı.n<la Frans•z veya Alman gazete- ~ayada~ getırtılece.lt olan mııh - ~k. ya.pılab~lec.eğini alakadarlara nan bu hamurun mayalanarak piıi
lerinde tafsilat gönniit olduğumu:z:u telıf m~ıne ve malzemeler elTa • bıldınnışlerdır. Bu müracaatlar Ü - rilecek bir hale gelmesi İçin en aşa
"atı layamıyoruz. Anlaşılan bu Po .. mda muzakerelerde bulunulmuı - zerine belediye reisliği yeniden tec .. ğı 8 aaat beklemek icab ettiiinden 

"Va kıt'alar nln bir kısmı Fransız tur. B"eledi~ _JUbe müd~rle~İ bir. - rübeler yap•~sına ve ekme~ nar. n~tice hakkında ancak _bu~ün ka~'i 
~ 'lda:n ~nt1l lneiltereye geç • kaç ~un lçerta~nde kendı datrelerı _- kıını:n bu tec~belerde~ elde ~dıloe~ek ~ır malumat eld'e ~ıkbılccektlr. 

ada bulunan Polonya a.. ııe eıd muhtelıf malzeme ve makı. neticelere gore taıuıım edılmesıne "·1
" tecrübede hır çuval un .. 

n •er ve 'I" 'h · ~'- · d k · '- · · 
Y • 1 arak yeni bir fır .. ne l tıyacını tel!Olt e ere rıyaset ı-;-ar~r vermıştır. dan 113 ekmek imal edilebilmesi .. 

mel~~tamati • - ir.Bu kıtanın makamına vereceklerdir. Bu ma'kıadla dün Belediye Reis ne imkan ha..l olduğu takdirde ek
k:r~r erl :emlıeketınden kim bilir Ö~endi.iimize göre •. belediyece mua in' .. ~}f~t Yenal, Belediye. lk. melt fiatla.rı da yervideın t~bit edi. 
~ I ] ne gibi bir mecburi. ııethtı hneeı mevzuu'bebıı oleın bu bıaad Muduru Safff!t Sezer, Sıhhat l lecek ve ekmek 20 para ucuzlabAa.. 

aç kyı evved ,
1
Jdl hangi maden efY'a al'Ulnda havagazı ıaatleri. ka.. Müdürü Osman Said, lstanbul aslte. cak~ır. 

yet ar,ıeın a ., , . F e l' 
ocağ:nda çal tb• h~l. ranaı;f',c·~\na·ız~o~ l~vazı.nı. arazöz, muh. 
be9i d vuruıtu. flmıh mem • telif buyuklukte kamyonetler ve 

. n ...:,,UIDın. .u .. ı.ın ,,_ _nb 1
" nıilıtm miktarda tel bulunmakta • 

n'tft, ' - b · nerede ıuıT - dır 
ğun an ha euı:z., ·1ec1· ki h • 
yor'> ltte 1>u d~~ \ .!İıibi oİ Belediye bu malzemelerin Al-

Haliçteki gemi inşaat 
tezgahları 

genişletiliyor 

Bakırköy hastanesin
den kaçan bir deli 

ağaçtan düşerek öldü 
biTinln acı b r .......... et • manyada banci firmalal'cf •n temin 

tunu d&tÜftüyonJIE. edlleLileceii bakkuıda alikadar Müna1call.t Veklletinln lwmız • Baılııarköy Emrazi Altiye Mata. 

·· d- - ·· k B' u~ d J" ................ ••••••••••••••••••••••••n•••••ıır.. şun uzumuz yo . ız g parça ... 
i : sını ziyan etmemek İçin d';ktüğii. 

!Mahrukat ı·ht·ıyacını~ müz tatıı d~neri ~İr v?-tanda" kRr· 
ıi • betmemek ıçin dokebılsek her1 alde 

t • • • 1 tasarruf diye kopardığımız fu··ad .. 
emın ıçın a ınan tara daha ciddi bir ahenk vermiı 

olacağız. 

tedbl·rıer Tramveylara asılmaktan hafta 
geçmiyor bir çocuğun kafası ezili .. 

Bir hafta içinde 200 
bin kilo kömür 

getirtildi 

yor, rakıyı fazla kaç.umaktan gün 
geçmiyor bir vatandat zifldnna bir 
hemşeri mezara gidiyor. Bir karıt 
toprak, bir kaldırım yosması için 
ay geçmiyor nüfus kütüğünden bir 
kaç kayıd siliniyor. Tedbil"Sizlik, 
düşüncesizlik yüzooden mini mini 

Şehrin odun ve kömür lbtiya. yavrular ya kuyuya düşüp boğulu. 
cmı karplamak üere alman ted. 
birler miabet ae!ieeler yermekte. yo.r. ya mangala. kazana dü~iip haf 
dir. Bu arada 'bir ~rket, son b'.r famyor, Bunların bir sardaly,. ku• 
haf&a içinde Yeşilköy ve havalisi hrsu, bir kese kağıdı kadar ehem• 
lhtiyaem.ı karsalama.Jr. üere H bin• miyetleri yok mu? Var! 
kilo, Kmnbpı isi.asyonmı."\ Iot bin O h.ald d b 1 di ten 
kilo ve Sirkeol istasyonuna da liO e ~e en. ~-e .. ye . za 
bin kilo 'timiir ıetlrhnişUr. Bu kö.. talimatınamesındekı hukumlerı tat " 
mürler bf'.men -;ehrln muhtelif bik edip tramvaylara asılmıyn m&.. 

semtlerbıddti kömürcülere t.r.ıvzl ini olmuyOT", neden analar, babalar 
OOilmiftir. emek ve;ip yetiştirdikleri yavruia-

Diğtt iaraftan her~ün faaliyet. 1"11\ft mukayyed olmuyorlar, neden 
te bulunan dön kamyon Slleden topTak kavgalarına aed çekecek ted 
.&ıaa4toı. 7waama ._ 1 den• bir alınTT11yor, ,Tıeden i~lci. k.ad,ı.o_yÜ 
moUirü de At,-rvadan lımanımıza d 
kömür nakletmektedir. Oduncula. zünden, ırz, namus kavgalann an 
rm nakliye masraftan Jıakkınıla doğan cinayetlere karşı ceza kanu.. 
lstani., oldnJı:lan zanı hallmda nuna daha tiddetli hükümler kon• 
Vekaletin fikri !'Orulmustur. Mü • muyor) 
bet bir ceva.b .-elirse nn.rk bir mik .. 
tar 1'8be1Wecdt ve mo&örcüter'n 
lst.eıklert yerine geUrllmt., olacak. "_ ... _ ........................ - ........ _ •• 
'hr. A7nl samanda Trakya lllDlta. 
~ ltan ı.tih'l&I :meftfsle. 
rinde de lı:ömür f\a.tlan bir miktar 
artnu.ı... Bu arilflD fe tehrfmlz. 
deiti k6mtir fta.tlartll3 tesir ede. 
oett söylenmektedir. 

'-.-. ............ _ ........................... ../ 

Karadenize vapur 
gönderilmedi 

Tobrukta d,övüşen ~olonya fır .. maltamlardtn izahat talebinde bu .. larda motör ve küçük gemi İnp.tl nNinde tedavi edilmekte olaa ö . 
kaeım keneli ta1Unin ~üatakhel hL lunmu.nır. Yalunda aiparişlere bat- karari üzerine Karabük deml'r • mer Dunun illl1'inde bir huta. ha&. Tuna donduğundan 
diselerini yazacak ta~ı?e. bırakarak )anacaktır. çelik fabrik.. ile yapılan temas - tehane bahçeaindea. eobia kaç A ki• 

Denizyolları idaresi dün Kara • 
deniz poatamıı YA,P~ vapuru ha.. 
rekeüen menetmıttır. Karadeni:ı 
postaSllUn hangi gün yapilacaği ay .. 
rıca ilin edilecektir. 

gene Polon·va ~a,vekılının seyahat. laTl'll mutabakatle neticelendiğini !Dlft fa~t aardiyanlar da yakala : Vrupaya na ıyat 
lerine dönelim. memleketlercle esir bayatı ya,.dı geçenlerde yazımqtltt. Havuzlar l - mak lçın arltaaında.n kotunca. el kara yolile yapılacak ı y O ·ı 

Bav Skor.ııki •İmdi .. Ruqadadı_r. Şimdi 'bir dil!lna.n•-.ı silah arkada: daresindeki intaat -~~&hlu•i,, itı- varda~i. bir ağaca çılunıttır. • R A D _ 
orada Sovyet Başvekılı Bay Stalın ,ı o1muftur, öbür dü"'1anına karfl dyaca kiri gelmechgını gör~n Ve - Delının bu aırada bastığı dal bi İtwiçrsıin me§iıur nakliyat ıirke. L--.;;,;;.~---------
i1e lronu«mu~. Rusyacla buluna'! Po~ harb edecektir. Gene tabii olarak kilet, inoaatın mümkün olabilmesi denbire kırılaralc, yere dümıüı r. ti Vitak•ın mümessili Hana Bieri CUMA 5/11/lPU 
\onyah esirlerden ~ fırka tetkıt e~ memleketinden, aileshıden hiç ha. İçin havuzlarda J'eıa.,: ıfl"Teler yap - ba.ı pat1ayaraık. fect bir ~kild ~L tehrimize gehniı ve Tokatlıyan o • 'l.30: Bsat aırarı, 7.43: Hafif par .. 
m'iye ka.,.,,,r '"'"''Tlll41tlr. 6 fırk~ gen ' heri yoktur. mağa karar vcrmittir. Bu mmıata müştür. e o t li . . . ş· I_ .. T ~? (PU, 'l.45: Ajana haberleri, a: 
b. 'h bl 90 bin ltiıilik bır kuv O •_ı A d l k . Ce d' e ne Inmıştır. lr1tet mumeşsı ı Kosıı.rt'm eoerlıerinden (Pl.), 8 .15: S:.. 
ır. eııa • a ' H lhuk; bizim ~ rta Hirlanın Polonya tar ini bir ıuare tara n an y~ı aca. proJe . . se ı muayecıe eden acltiye ta- 1 memleketimizde kaldığı müddet 

veli ttms1l ,., •r;,. a -ıı • Polon-va hatmet serisinin hikly.Jııidir. Fakat yak.ında Ankaraya gonderılecek - bıbı .E~ver Karan defnine ruhıat zarfuıda alAkadarlarla nakliyat işi v1n sa,a.ti, 8.45: ?ı(ogartm eaerleıind n 
ttrrmırzda kaldtg na guTe w aon aeırlann P<>1onya ta ihi · b' tir. vermı~tır. <PU, 12.30: Sa.&t o.varı. 12.33: Jt,al'1.. 
dördüncü defa e>larak payl&S'ldı~ı . . ~ .1•e ır ----o---- etn.fında -bazı temaslar yapacaktır. şık p.ıtcı -.e t;UıttUler, 12.oi5: Ajanı. ıı.s-
pman Rusll'lr•n rl"n• düıaen esirl,..rı. ~C:.d~yı anlatır. Talı bır defa lıveçten aelen eıya M "f Vek I Bu temaslar bilhassa Babaeski ve berleri, 13: Ka~ ve t~üıer, 1:UO· 
nfın eaytsl yarım milyona yakındı. le ~ t7 aonra daima kendi dev. ., aan i İ Tevfik Kutun Lü1eeurgazda biriken ve l.viçreye Karış MOti.fk <Pl.>, 18: Saat a,yatl• 

Anlattlan ;bu mi~arın d';w'~him 
1
hlr lıi~ ad::ı:ı::~, '1~~· .~'';;\olarak. ~ ~ıın!~! aı:ı~;!!'i':i:~ ailesine taziyetlerini bildirdi gönderilecek olan ihracat eıyuının 18.03 : Fa&l h~et.1, lUO: Daı s mü.. 

laırm.ı yenıden :..• ~1..e dı ~-~e .eve. laşıhp ortadan 'kalka:~ı eza pay. ve ed-eveıt ge!mi$1.r. Kııs& bir müddet Meıtıum M.aıar.i! Müdüı:il Tevtllı: nakli etrafında olacaktır. r;ği CPl.>, 19: <tktısa.d sa.abi.•, 11).15: 
• li ··rulm«D•v y-~u l1'lnc1 teT.. •• amana Kut'Un eıllesıme Maant Vekili o· - l tPl ı rış ı:.lt 1 ' R .ıkı·ım'ınin ltadu nikbetteın nikhete aüru"kl . ....._ bu 08Y'i uı.ıııHanlıı.n taıla m~. ıı- ....,,_ft, Ra&an tger taraftan Tuna nehri don .. Moza.rt'ın mUıbtelil eser en . ' 

tlbe ı m'4. veya uı" . enıp tarda C lecelkU:r ~ &~ namına t.az.1el.tıt bulU?llnM d iu d A ·ı l k . 19.30 Sa.a.t aı,van, ve ajans haberler• 
iddeti'ne dayanam'lyuak ölmüttür. gı~ıtir. Bununla beraber 1918 e . o üzere Ve'ltfı.loat ıteft~ heyeti re1 ~ • n an vrupa ı e meme eti - 19.45: Kltsilt TürGc mllziiti pt')g. ınt 

r-ıer ne olur a ol büyük Polonya aullıu Polonyayı bir mucize 'ha.Unde Kömürden zehirlendi d"Un şehrlanbıe geJ.m;ştir. Sı Cevaıcı m~zı ~irleştiren kara yolunun ehem. 20.15: Radyo gıaııeUsl, 2_.45: Muhtel f 
ordusundan ,· m41 elde 90 bin kişi.. diriltti, diriltmekk lwlmadı. 30 Bay Cevad, dlln öileden eoı:ıaı. M.a. mtyetı artmıştır. Sivilengrad iltisak şarla vıe ttıraüler, 21: Z·:aat ta.kv ın • 
l'k bir kuvv~t vardır veya olacak- mıL,onu geçen nüfuaa malik büyük :e:idıe~da ot Demlr soka. ar!! M!l.idür Mua.vlllli Paık Özle birllt .. hattmm tanuunlanmuı !çin faaliyet 21.10: Oda milzll.c:si _ Mozartın eser~ 
tlT. demftt.lr. Tabii Tobru.ktaki Po. b~ devlet haline .aetlrdi. On~ bir Jet demi~lları 1ılelet~ 11~~ v:a1~;;;, mer'bum Tevftk ıtut'Un l"t'lfikuım .,,: a.rttıııılmıştn. Köprülerin inşası kı. ıer.:nden, 21.35: Tcmısil, ~2: R. dyo sa~ 
tonya ert~rının olcl1;1iu gibi bu kuv .. muat.em~ekeye malık olmak ihtı!aç. Ztwltü, dUn odıa6ıncla. yatttıtı nııanp.J. y&Mt, fllrlen!lc. Maarif VekUi B.'\&&n Au ea bi~ müddf!t sonra tamam1ana _ ıon oı1kfStnı.aı, 22.30: Saat asarı. ~ 
•eti tetıkit ec:lealerın h&yatlart da lannı bıle duyurttu. Ne çare kı bu dıan zehir'.eım"ş, ~ bir ha.ide c~ .. Ytı.cel ve ma.aırır ailesi namına t t'N1lr cak. ıthalat ve ihracat piyaaamız Jans baberlıerl. bona, 22·45 = RadY

0 

pek dalgalı g~miııtir. Bu ,,rdu Al bedbaht memleket artık iıtikbalin- ~ haeteıııeelne 1taJdırıJmıttır, ve t.a,zcyetl.eı1b. bildinn.i1>Ur. e canlanmıı olacaktir. salon orkestrası. 
manyaya kar!'ll ha 'b etmek L;.in ha.. den tamamen em1n olahlleceği bir --uı---
211rlaınn•ftl, k,.nd·,·" Rus ukerinin mada 1939 muharebeaıne aürüklen 
&hde buldu eı·r dliıttil. tantmadtil miı \>ulundu. Polonya devlet adam.. Dün tevk f edilen 

mahkum olan 
muhtekirler 

........... ---· .. ·--· lawaııa kendi yurcllan ve arkadan 
TAKVİM ~ 1 llld Kla111a bütün Anapa üzerine çöken eti aö-

5 
riilmemıt felaketi önleyip ön. 

R•.-1 • Arül -.. l~ekte .ne derece , mü -
196 cuma llllO" ... ır olcluklannı incelemc:k he-

R.e11 •~IH K::. defimiz delil. Polon7adan baL 
1941 il Mıd !iı~en aordtiiGm z vaziyeti 

1---~"1""'---~--:-ırrı:.M~AK.~ bı,.dedelim ı..at ecli1m.iı bıir memo. 
Zil!cade le1ııat. •• 01c1• '"9Unız b1r millet 

S. () • ~n zaferine 86Te "-. Rus ııaf i. 

16 09 'I 
6 24. rıne söre de. meçhul bır Aı1Mat., ..:: 

12 '8 tandaaı uzaklarda harb eden bMr.aç 
_:2~2;8..L.-;:-:-;:Ti7.::=liY .:u.:-1 fırka ulter •.. 

ô~le 1.Jd,.di Aham Hiç ,optw, "* ki Polonya bu 
ı D S .J. "' D. j, .>. lıarblin en büyük faciumı tetkil et. 
11 Oj 1' ~ 18 O 18 19 mlltiT. v. 1J 1 18 

'· 7 21 • ,,, 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Giinlilt ıa.zıl&rım.ı.ıı ha:urlarken, 
suıeılıelere röz cesdirmekle mtMul 
m.ubarrir artıadaşlarnruzdan biri: 

- Dhıleyin, dedi. BU haber! .• 
Çolt mühim bir tef okum&smı 

1MıtU1orduk, halbuki u hlae IU aıe.r. 
lnbayı okudu: 
~ belediye esaalı ta. 
~~· Fen heyeti tetkUtlere 

~·-~-~ ._tınmamış. 
- - iııall ett.ı: 

- On seneye 1ak111 zamanclanbe. 
ıi cue&eelyim. MahblrUkle 'ba mrs. 
Jete &irdlm. On ilene evvel bded.iye 
iPertıne h8brbn ŞU Jllbnda eka. 
daiua ha.beri ben o aına.n ... _ 
teme cliürmÜ9 Ye bana kendim 
ioln Wr muvaffakiyd taJmJştuıı. 
İki buçuk senen muhbirlik nal 
lemde ba haberi birbo defa c1ah; 
tekrar ettim. Aradan on ııene •eoli. 
Te barinin raaetecıkti rr..zetdrlne 
lllA aJJIİ een t.qaıorlar.• 

iSTER iNAN 
lSTE 

ve 

Aaliye 2 nci cıeza mahk. · 
dün yeniden bir çok ihtikar ;;:;:. 
aının durupnannı )"aJ>rmttir. 

Bu arada Küçüknıuatafapaıada 
kaaab Selim, BC§ilttaşta bakkal T e 
ofiloa, Y enipostane karıaında !tun: 
dura 1astiği aatıaa.ı İhısa.n ve Ali 
ihtiklT suçundan tevkif edilmişler. 
dir. 

Kasımpa§&da kömürü yüksek fi. 
atla satan kömürcü Mustafa da du .. 
IU§IDUl aonunda 5 O lira para ceza. 
Bina mahkUın dilmiş ve 14 gün 

lstanbul bors.:a ;ı 
-··-4/12/941 açılı]ş _ !tıııpanış Jtatları 

ÇEKLER 

Avılıl Y1 b. • "\.~ 
..ondra 1 Sterlin 5.24 
ew. York 100 Dolu 130.0250 
ennrı 100 hvıtn Pr. 

11.drid 100 Peoeı& 
Yokohuna 100 Ym 

t.okholm 100 İ.ant ICr. 
Bir altın Iiııa. 

24 ayarlık bir ııram 
kül~ &!tın 

11.937& 

sı 0050 
:?6.90 

378 

tkramlyeııJ, 3 5 938 20.10 
~li 3 5 933 Ergani 2:.ı.
s.vas _ Erzwımı 2..7 20.95 
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,.. atılınıştı..-.Bamlan büyük bi, hub __J 

b bl h 
esnasında fena İkt1..sadt şartlar aı _ Belçı·kada bı·r ht k. .1 

kk d 
tında taha.sSlll eden çocukla:ın doğ.. mu e ıre verı .. en se e er a ın a !::~ı~<i.:r;:nı:.r.İ: •• b~;::kl~:::~~ ceza: 180.000 Türk lirası! 
da zayıf olcaklannıı ileri sürerler. m:ı:nN:ıı:; şe-1;11'1 ceza mahke_I suç üs'.ıünde yaka!~nmış, beled'yect 

d 
•• ee l Btı düşünii.ş ve korku k!!bi ~asııf _ vel bir muhtelcire :~~ l\Y k~dar ev_ otZa m..aıh.lt.'(1[11~ verilm.şt.lr. 

Uşu 
la?'lın tevarüs edilebileceğine inan.. tından , şı beled ye tara... MMıik-eınıe sU;Çlunıın cürmilın.il b!I 

n Ce er 
maktan ileri gelir. Hakikatte bu va- m:ştııır a.çıanış ola.n davayı rüye t et_ I göıımtııs ve itraa; hakkına malik o:ı.a. •• •• 

goruş ve rid 
d ~'!dit O · · b' ki . . ma'k. k.aydile bu tüccara "" ceza.'-n egı . m..ıın ıçın ırço arın.. Maznun Fıanıere !usabı ınd.i\ mü.. vermiştir: ..,~ .... 

dan işitilen «harh nesli çii:rüktünı ~~ ... re ~icc.1rlı'< yapan V!ncent 1 ---. 130.000 Tllıik lfralL!c nakcll ~za.. 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
hükmüne biyoloji bakımından İşti. ry ~a. b •r adamdır. 2 - TloııreUı.aın.."Si mlieıbl>?den b.. 
rak etmek lmkiinso7drr. Son zs.m.1nla.rda k.a7.ıı.rıç1a.rını fe"<ka P.1 '"'"\caık. 

A} Kıtlık.· 11..._ ·-ı.. • kü 1 · · '- fi · 
1 

Niifu · 
1
6ÇU munaeır t esının .Ley yetın.e miihaceret edildikçe b d b 

., d• miktarı Ler oeyden evvelbilha- zamammızda en çok ohem bi• tekimül beklemek 'j ~~ e,erl ...ı"""~ıe gıdaya bağlıd•r. M<Wud mi:rct vcrilmcktodlr. Ame<ika bulu,_ m an"z o. 

D) Sal-gın huı.alı.kl:u: }lh::oe t>'r surıeıtte a.rt·:rmaııın yolun~ ,.,r , Bundan b?yle Be:ç~a.da tlooroe' 

Bakteriyoloji ilmi k'.l.rulmazdan mr• vıe 'lrol1 - gem 
8 zıya aL 4 - ffd>1r şl~rle dah:l bulunama.. ~

buıan bu ı:ıda<m art•~ 1 J• r.ıı.r.a..v.acak 

ı 
. 19 . . U!';UZCa crı mi!Lh ş fötl::A?' yl!ıc.a.lctır 

evve , yanı uncu asrin ılk yarl- \'tl;_,'ıa.Mna. snpm'"''tr F·•Jı::nt ti d ' . mında salgın hastalıklardan vefi _ '·•re n b':lşın& • 

t 
__ ~ · " " ne r.e " Darır:ı b 'rod.ti muht""k ı rl 

yat bugün ta,avvUT edemiyeceğimiz ''S p t 1. ] ' 
hdu f.,Ja idi. Mmlô 1850 .. n~ l on os a,,nın !JU macası : 26 - ıs 

nü~ 1 heslenebileceğiml_en fazla h~susta her ~erden fazla haı-ı>asiyet 
1 

C} Muharebeler: 
Yatd m~vcud ohrr ve harıçten ele gostennektedır. Burada gelecek mü Bir zama h bl . 
di ~. ı~ imkanı olmazu, kıtlık de - ,hıu:irlerin yalnız mu&yyen bir aer _ kışan ve geni la r ,.kr, hyle.rın~e sı -gımız hadi h l ı· B b-1 . 1ar n ş eme a 1 ıyetıni gös sınde lsveçte vefıyatın yüzde 1 3 Ü 

çfr,.kten ileri geliyordu. 1346 il Bunlard.-ın 30 tanesini halledffrek bir 11.ru.tl rı yol'ıyan 
1353 seneleri arasında 26 milyon okuy[ıcrımuz!I hir hedive takdim edeceiiiz 

Hı' d. se WRl e ge tr. u tu mayeyi haız olına l değil. bir ta- teren milletlere yeni aah 1 k 
n lstan ç· . h )'f J_ ~k h. bed • ·-~ n a ar açma sı l ve ının mu te ı ..- _ ım nı 1, enı Ye Lnoıı. va•ı ara ta.,.,,ikile ya ılıT.J z d . m ann.ı 1_ .. 

1
. 

1 
l d · . _,, P cıı. amanımız a ı_ 

tcd· Ö'U~ su. sık tekemır etmek - ma ık oma an e ıstenmektedır. se harbleTin e üh' • •1. ır. nun k . . . . . . . .. n m ım amı ı iktı • 

her 

d • . e geçme ıçın, en :rptı Muhtelıf mılletlerın mübaceret aadi nüfusun geniş.leme.i l"d' 
..., aı bteidl bır nüfua miktarım toprağl'll istikametleri ba~a başkadır. Cer _ Muharebelerin ti leıne 

1

1 ır. 
Avrupalı yalnız vebadan telef ol • Solda.n sata.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m~r. Yalnız grip yüzünden $On 

1 -· AQe:; \ti), ·-==7==;:===;====;=====;~===;:;:::=::;=~=~~ 
Bir ~.an (2ı. 1 il 

hüyUk salg1nda 20 mily<>n İns'ln1n ı, - Evv~r. ha_ 

öldüğii he~ab edilmi~ir. reket <-U, Uzak 2 

ere eee~i • d "k 1 ne ces Yet nlz 
uyd g asgarı gl ıı. mı tarımı men milletleri şimali Amr.rika A. mua 'kt _..ı k · l urmakttr F k d · ti '- A . • yyen mı al'Oa as erin te ef 

0 

rnill l . · a at mc enıyıe 
1

vustralya ve cenu~i frıkaya, U _ Juşu değildir Mesela Al · -
ıı,. ,İt f;n<Je huna imkAn yoktur. tin milletled cenubi Ame<ih ve hnbde 2 mifyon a•k« k ;:":n:".". 
"'e . alt 1~ karıı ticari mürıaııebetler~imali Afrikaya, Slhlar garbe dog~-ıhald h k'ık· ··ru i a6y e :ıgı 
.. nış emektedir. . . .e a ı nu: s zay atı mıl • 

B 
• nı akmaktadır. Buna mukabıl As - d ç·· k" h b una nıv A 'll l yon ur. un u ar esnasında ııç 

Umumiyetle tufevlatın tesiri al_ 
tında vııkua g"1f'n . ö'üm vak· bn 

bütün vefiyatın beşte birini tutmak
tadır. rind . ~en vrupa ml et e - yalt milletlerin mühaceretine m~ _ l k .. 1 h . . • 

ci b~I~ıl~. daha 19 uncu asrın ikin. külat ~öaterilrnektedir. Bilhassa A.. I ı. teaırı e ar~ cepheleri nın geri • 
· d umunde toprağın kıt senele _ 

1 
A:mtc iit A l 'L sınde yar.m milyon ınYn telef ol ~in e vefiyat miktarı nocmal sene-ıvusltura ya ve k r a skya_ ı imi ımuştur. Fakat bundan daha mü Bakteriyoloji ilmi·nİn tekami' li -

tere . "- . . . . et ere tamamen ıı.panma LBt yor. h' . d y • , • - lile safa·in hastıılıklarclaTJ birçokla-

ti
'r. nısı>etle on mısHn.e çıkabılmıı,- Bu daimi mühaceretl~rin yanın.. ımml . ogu~ .mıkt .. ar ... nın 3.3. mıL M }"' 1 k l d B k H b rıntn mikrohlannın tanınma!!! "" 
186 eae ıs Flnlandıyada vefiyat da bir de mevsim mühaceretleri yon e ıı mesı ır. uyu ar in bü 
..,, ~;"""inde nüfuoun. binde 2 6 ...,.,ı.._ Bu cümleden olu•k Galiç • tün zayiatı umum be,e<i nüfu un korunma i mk&nl"ı n' n anla••' m a . 
,.

0 

. •<ke~ btlık oene.ı olan l 86S ya. Lehİ•tM ve \tal yan halkın, n b;, yüzde k "kıa bi ,idi,_ Hubd en mü . ~ · bulaş•k h .. ta lı k '"' n '" i dn i ta • 
ını;:.n<l.Ke b1ıknde yetm is yediye ç ı. ltleml Alman amelesinin terk.ettiği tevellid nüfus zayiatını Avrupa ınamen crta<lan kaldırmamakla be.. 

· ıt 1 tan kurtulmanın hır . . . . . 1925 l · . . ı raber art:k korkunç şekilden çık 
Çaresi de h . zirai tşler ıçın hasad IDl"V~lmınde te tc !fı etmış~ır. Arzın di~er 1 . . <tr-mu acerettır. l l B · . • mıştır. Anccık ılının bu teknmüliin. 

B) Mu • A ma?y.aya geçer er. ıı .mevsim. a7 oa:r~Ja..-~rla. ~u 711vıat daha erken 
'haceretler. melesının miktan bazı seneler ıkı !telafi edılmıştır. Demı!k ki Umu • den İstifade ~den şim<liki halde be-

ket~~h~~eret~er, da~l~şan memle _milyonu ~ulur. • .. . imi .har~ gibi en kanlı bir harbin şerİyetin mahdud bir l..iitleııidir. Av 
• l lçln b" vantıl8'yondu•. Bu Umum• ve bc,en yukod" bekı. neti"'" um~ beoc• küd~i üze • rupa ve AmeikalıJ.,. Bun• kor" t en eold zamanla•da olduğu si- n.ınd an mühaceretle< çok lüzumlu ,; nde bi• kaç •ene içinde tela f •i A..,a ve Ahika lila< gen• e•k i •İ g ib' 

1 ZS.rna d · · k ··b di 1 '•dl "'""z a da tatb•k edılm• • ve mu .em r. . . k.bil geçici bİ• te>İ• yapma\tad'r. •al•~ h.,ıalıkla<tn .,i,idide<. 
ri ~· Zıunanımrzda muhaceretle - Büyük medenıyetler, muhtelı( B .uk bil M lth h hl · I" E) Tabbt faciaları: 

1\ 1Jaşhca ıebehlerinden birisi in.. ırklan birbirine kaynatan ve aşıla.. l.Nlılll mııı f d lıa dduzd ar "'8rı u. '18.nla l . d d w zumu ve ay a a e er. unun l 88 7 de I Innkov nehrinin ya ta-

rın meskensiz ve mül-ksüzl-- _ n m.ühaceret er ıayesın e cı~a ~ . , .. . . tne1eridi M l 

1680 

~d . . . B .b. b Ü bi sebebı Madıuz un nufuıı meseles • nı ğınm değiştinnesi bir milyondan 
AL r. ese & St'nesln e ılmı~tır. unun gl l ug n gar . . 

1
. . .. .. .. ":'••larıu yüzde 60 ırun hlm bu.. Avrupaya inhi,., eden medeniye! ya\~12. gıda bak".".ından .~etkrk.~t .• fazla Çın.ı~ın ol~mune •ebeb ol • 

ı 
11 

tneskenle i ld ~ h ld b erkezlerinin dünyanın dört kö~e _ mesıdır. Bu şeraıtın bugun deg:ştı- muştur. 19.3 teki Toky<:> zelzele • 
ıı:s.tn b r o ugu a e u ra- ~. . ,,,_.ıı • 'k . d 140 b. i ugün yüzde ona İnmişt1' olne dağümasmda mühocmtle< mü gına .,,,em•ştr · '1n e . m ~Mn ıdel olmu<tur. 

111UO..e<etl üb · hhn bi• rnl oynayabilide<. Ancak Huble<İn beoerl bi• i.ııfaya ,._ F•kat tabıat facıala"n•n int•ç etti. 
l'rtenı.l '- er m acır veren b b 1..1 kl k b 1 . k" k y• h "fu . d y f ea:etler gibi, mühaeir alan bunların mahalli selceneyi gasb ve e o au annı a u e ı.n an yo -ı gı . u nu s zayıatı o~m azlalı • 
:iJ1.Xetle. için de hi• takım ,..._ i"imnu ~den v .. fı o•rad~n kalk .• "''· BilRkio mu~uebe ı.ıı.fa va~iy.~ ğ'. ıle ve •ü,,ılo telafi edilmekte 

· •v;_r _ rneydana koyar. Evvr 1i ge.. mak şartı le, vnksa sırf ı11tııımar ıçııı tıne en fena tesır eden hır amıldır. dtr. 

,an .... ~~ ..... ---~ 

Hı. 
3 - - Turşı..cu _ 

3 nu.:ı s.:ı·~{ ;?l 5 . 
( - Emmek .. 

enil"' hazır 4 
Ull'lıll"..aktan 

emr ~r t2ı, 

Valide (:i >. 
5 - tıav.? ~2>. 
'l - Dra.m (5ı, 

Esnıekt.en emri 
hazır (2). 

'1 -- Kendini a_ 
ğır f;&'t!IUl.'K ( 3) , 
Koyunun çıks.r _ 
ctııcı ses <2 '. 

8 -

ads <5>, Be _ 

bir ka_ 
7.a ('.:?', K"Tv""·ı b'r ma.d:Le den'z ML 
yunda bulunur (4). 

2 - oturd'\lğımıUZ yex (2), Anlar 
y.apa.T (3). 

s - Çoğwı ıabi (2), Bir m.lllct is_ 

imi (5). 
4 - Benlber (2), F..cdad (3). 
5 - Nuh zamanındııkı bUyült te • 

IA.ket (5). 
6 - Ummaktan emri hazır c21. Be.. 

şıruı cı«t... g>e!:.rse baş o\ ur (3'. 
7 - Ba.51nıı ek• g~!rse tem z"n ak, 

sidir (2), LUzumlu CS>. 
8 - lfü Ermeni ism~ (5), EyübU. 

üstü (4). 
9 - PelA:k.at, Q.feıt. «O, G.aye (4) 

Nota (2). 
1 ') - KimYevl bir madde ('7). 



((Son Po.ta» nın atlı oe macera romanı: 37 llm.; Oiadıao .lflerl bitecek. . . EelkJp 
"9!eoelt. biıllm beılabı gOreoek. H&n.i 
NiMredıdm. boca horcımu Ttmnek için 
dlteo ekmiı& ~ ora.dan b>yunl!ar ıe ... 
çeoo'lt, yfuı dikenlere ta.kılacak. Hoca 
da borcunu vereoek.. Bu i; de ona ben. 
zor. 

K.&DKN BKRDB-P& 
- Hiç de mğil 

Birand efendinin odunları ~~et~ ::~es~: ıllmlm1111JJ11m11.1mmmm SB VBR '"'""JJJ1)1JJJ11Jn»m11m?J 
rJ:n taıkılması; cıorab o1ması Urtmı.ali 

- 172 - Eline bi:r deste kaiPd ~ almış ~ -~ ~--olsamahmevıcll l~dur. !~t, - 3 - --.. •en benı' ] tb ... 1 
fCibaJl) ein.rlnd& büyilk bir odlılll o1aı:ı. zavallı Binı.nd Efao.d.i ~eye 8"""1.ı .....,. .... ı&............ a e .,.ue, ıS~ _ ......... , .. m e mu aga ge ... 

Yl&'mı. gOOlinı~ ilişti. ıeld!: ıa.roa düklkA.nla.roan sizin kM.!bi ara. AJtm zincir Ayte H.anmı sen de yatak odaları. 
_ Acabıl. bu oduoıla.r it~? I.Aa.tal - TD.m:amdır. 1875 cıeiki '*tı. mak ondan da. beli.Mır ahbar... O tomohil mihteza Efendinin na bak. Ek.sik bir ı:tey olmasın ••• 

Uç bin lir& tutar. · - AJA. - Ya ne ~ım? evi ö.nünde durmu.ş, İffet Ye Ben L:r .şeyi hazuladım amma eh 

YAZAN : CEVAD FEHMi 
duğu yerden ayrİlacağı a!rada d.lı' 
gın. alakasız bakışlarm<la bir~ 
sanki bir ıimşek çak.tı. Bu hırda""' 
arasında, sandığıın t8. ucunda, aftı'! 
bir Z'İnoir gözü.ne çarpmışb. Saıılı' Dedm. - İşte beyjm tıesUm k:Alıdları. - Ne ya.pa.Iw? Topta'!l bir yere. V(!!' Hatice Hanım yere ı"nmı· .. ıerdi. A •• _ serde ıhtıyarlık .v. ar. Ha, az kalsın 

o Cl.'VO.rd'l 1) b9tı.kala aoro:um.. lHi_ - o da. Ml. mWim ki odun.la.rı. Verdiğimiz yn!er_ y 8V d h l l 
r.a.nd) namında bir ttıcca.nn ded-:ler. -.BLınlaruı hıepıini sayuı, .be.ıabıını!!l cı-en gel'li e.lıııltm. Naşfdln tlatrosı.mun §e hala yerinde otuın.ıyor dalgın unutuyor um. yuz av u arını çı.. bir hayal görüyormuş da geç kalı1' 
Kendi Qoondm! dilşıindüm: :Qtccn t.ori\-ıiye buyurun. UA:mnı d;abtır g1bi beş çdri oraya, üç gözlerle dıprı bakıyorou. 'O hd.ar kannadlin. Sandıktadır. Benim san. sa onu kaçıracakmış gibi hala elli!' 

- Acaba bu Şlen bana bir fJf'Y çr':ı:. - O da lM\ ... ~a.t. k.l.t.al> bura.da çıe.kı Şt.tr&Ya. verd4n. Bunları tcıplama.k kendi:nden geç.mi~ti kl {hal) den dığı hiliyorırun, ya, Ayşe Hanım}··· rinde tuttuğu pembe bohçayı yer' 
maz mı?. ~. O işe lcM:!ıb y~acaJt. da. k1llbla ddil. ba~ka hir zaman yqadJ.iı bir ha.. En altta penbe i~emeli bir bohça fırlattı ve sandığın içine aa1dırdt-: 

- N,çfn çıkmaam.l Ebette çıkAI?. - Acııı.b& ne vlldt~ ~ir? - H}'S.nden iy.is'. ffç dort gün sab. kı~ta anl--'•yordu. olacıft., onun iı;ıin-den çıkarıver, ku.. sıd! Hinı.nd Eferuiye yazıhllnOOıen tele _ Belli olım.a.z ki r-> .. ,........ _, . a.ı ~ Zinciri kaptı, aydınlğa döndü, o 
· ""'· """"' g=s•n. l'.Jf;U'a.nı · İff t l w ld zam. cfl. 

fon eWm. - Bir &a6t llOll1'e. gellr? ... ~ B!ll'and sudan çlkmış hlnıdiye dön e ses enmege mevcur o u: l ı:itreyen ellerile baJnln üstüne kel ıı. 
- Bura.c;ı mt'.kl.ebler milteabhidU'! - Belll olmaz Jı:i. mil:$tü. :S:llk.a.( de!a ıçini çekt.iltı~ - Ayşe teyze, geldik! Hatice Hanımla ffet Aneyi o... rarak muayene etti. Evlerinden Git" 
- Benden,z d"' adun tüccarı Hi - - İki aa.a.t ecma. ııelxm? ....... ra·. Ay- _HLi-dı', au"lu·· ...... -.ı.: dada yalniz bırakaırak çıktılar. Ay,e ı . h . b' 1 

........ ,..... ~uı • ....... ICQ"ı Ye ai.i.. · d l H ramJŞ göz erı va şı ır parı ti 
ra.nd Efendi. - Belli olknaz... 1 d ... uld aynı a gın tavırb.. Hatice a.. 

- Slzfnle b;r f1 yapmak 1s'~rum. Ak.;mnüstü de bulunm6&? Kat·l> ne gün g~l!r?. rat c ogr u: nımm vatak oda9lna geçti. Her alev alev yanıyord~ Dudakların 
_ ..,.,,~aııan. Eend~>z de Lş ada.."l11• - O da. .. A, .. de,...1. ttc gün ıl!IOilm. g.?L - Kıut.ıra b k u - _'L ---''- d d _,. ymı. ·"""Y"" - Kı. n= ~.t~ kı b•' All.'lho. ısmarla.dı!t. dalmışım! a mayın, çocuıuar §eY yhmi sene evvelki gibi id'i ve feryadı da. teoe55ÜmÜ e an ır 
_ Ne iaııcWlr oduoonu:ı var. - Mekt.eb'!ee yat mt.lba.yaa ed:lli _ ?...... bütün e..,qya yirmi ııene evvelki yer- garib bir kıvrüış vardı. 
_ Bin beş y!d cek.f ile iki bin çeki ror. Bugiln orada. <Hlıand> boyu.na a:itti seldi. Pakaıt Vapurda Ahmedin Vei için söy- leriınde duruyorlardı. fçinin garib Bu slTada mutba.kta rn~gul oı-ı 

e.remndedır. - Ya:rın?, <kllt•b gelmedi) del ba·ika bir eeva~ lediği eözler, so.nra bu otomooil bir şekilde ürperdiğini, kalbinin Hatice Han1mla İffet çığlı~a b-
- Bunle.Tı topta.n ııa.t.'\cak o sa« ka.. - Zeyt.ln aılınaeak. Sabahleyin ®t- alııım.sdı. yolculuğu onıu yirmi sene evvele hı"Zh hızlı çarprıuya başladığını du.. zer bİT ses duydular: 

pıı. w•ıi:rslıılz? nı ze.v•:n~ıal tücoonna ....ıdcceık:, En n.l.hayeıt: .. .. .. J d' R 1 
&• goturmuş er ı. oınancı arın tarifı' vn...orJu. Bu hey-.... a sebeb o u..,...,_ Y '--b ' · ı' '"' 1 -"~.....ı 

- ç.etisl llci liradan vel'irim. _ Öb!lr etttı? - ~adaşı d~e be.~Tdı... Odunlar eç;hil { . b. . . . . "-.r Q ...... ~. ........ - aJ<U un zınc.ır • • • ı e.ıuıDV' 
_ Yann bı\n.a geliniz. _ P.r..nç alıruı.cıaıkmış. gitti. Ar.?Aya ağ3r d'kmi.ş olsayd" ... 'l1 v. e mazı ır 811.nema terıd·L gı. seneleriın bu eve, bu odalara uğra. zinciri ... 
- ~tine... _ cuma. ııtmü? •'mdiye ıkıaOOJ- ~ci pa.rtı odun çı • bı gözlerinin önünd.en geçiyor) de. mada.n geçip gittiklerini görmüş ol 

"~rtn m00uau"'n".ı ·~~~:;.· ~~~:~: - So~. amu.saJc m!Jbayaa ~- kardı. KAıtib de ·yere bftsın. ser;.,.~e ğildi. Od ma
0

zikye _ıgitmişti ve maziyi ması mı idi ;ı 
........... oek. vere bat. Ben seıım Jı: !11 o'du,,wın yacııyor u. aoar ki ıimdi Hasan İşte Hatice Hammın ceviz ıaan-
lıer yft~ istfyorla.r. t.-ı b!.n ç..~ilik b'r ,..._ft_._.? anladım Anl.aı!mı amma 4• ofw"1om gec y k bl ,__ -·'· d 
sipa.r~ J.fsteısi ~"ll'lnr.dı Er'es!. sa.~h = ~~~. patlıcan, t4. smıfi doğru müdf.ıı.,,y;t .. ·~rum: a :u • a ıuı.rşıs~a "ıi"A8a ara .~" ~e- d?.ğı... İşte küçük, zamanla karar-
H r&nd Efen.dl ~eye ıreldi. _ Pazır? OdunJ!ann hesabını ~nden b'rer birer çen yırmi aenelık vukuatlfl uzerın.. mı, ııınahtarı, sapındaki kırmızı kor 

_ Odun'lalı lık~ Urad.a.n kabu1 et_ Ka.pa.lıyız. ııoraaıkım, atnorsun. dekn onlara en tabıii nazarlarla halta.. delasile her :z.amanld gibi üatün-

- ........... . 
- Ko.şun Yakubu buldum. Allsl 

nzam için koşun! 
{Arkası var) 

~ 

tlm. Sizin a.raıbanız var mı? P~? '"""'.., nr• caı . san'ki yarım saat evvel yanla. de duruyor. ,.. 
- f~elede emrlm·r.e hazır on altı - Peynıı- ırrüba:vaa. edilecek. Mahı1ınfl Saim Altırnfat ~n~an ~y~lmt1 &:ihi gükrek onlara Ay,e buram buram levan.ta çiçe.. ~ 

aıraba var... - &:a.... KAtib bu.re.ya alt* utra. ogru yuruyecektı. ği kokan sandğı açtı. Penhe işl..!- I=============~ 
- PekftlA .• Adres1erlıı! vero!t"m ma11.? T• t Ofi • 'th IA t ·· E · d'l So·~--.l l A 1 Yerebatan, Çatalçeşme sok.ııt, ~ 

Son Posta 
ıcare sı ve ı a a mu- :ve glr ı ~r. .rı.w .... u ar. y:•e meli b-l.-a görünürlerde yoktu. E.n 

:N"l'"ere odunla:rı yollayın, pırstılal.-ın - Ko'S!J'l va.r. " ~ t S T A N B U L _ 
ya;pı'sm, gel.ruz bedcilerini teıs\'iye e_ _ Tabanının &Hını öp~im ko~ dürleri Almanyaya gittiler ~;,kuda gezen İnsan~ar gibi evin üstteki yazma ve patiska bo.™;alan 
dey'm. nedir? İstanbul Tbr.et Ofisi Müdtlriı Ah. içinde dola-şıyor, Ha~ı7e Hanım ıne yere indirdi. Kalbini.n çarpıntııs.ı ABONE FiATLAR' 

- B&süst!lne. - KM!b'.n ismini 89.ruı. Ya.m.nm.. mai Ofmil C<ınk ve Tıcar-:1. Ofisi İt_ df'rı.e ctvab vermeksızın yapıyordu. daha fazlala~mı.ştı. O kadar ki doğ. 
He· a.mba. llt muavm1er'm bnrnb"r - Evet. haliLt Şull>oo! Müdürü Emin Oir.a.v diln Hatice Hanım: rulup bir müddet d'inlenmeğe mec-

g:<I vorlaT, odunla.T s!par:'J ede:olere - Asnıaltında., Balıkı>azarı . c.ivann. aık.<;ıa.m A:ınıany.Aıya ~ıı::rneı!t üzere şeh_ - Hepinize ayrı birer oda ha.. bur oldu. Buna hiçbir mô.na vere • 
~m~:m o1unu:vor, arabacıya muulnle - dıa.. Tahm:tı ~mcı.a.._ Yağ tiısk.elesın_ r'!m~en • ..,...·mışl"rdı.-. A'-A""'"'da 1 d d d' owı l b d b' ,-. -....ı.~• y ....,.. ... .ı.uır • ...._,.... 2ITT a ım, e ı_: i um a en e lr nı.iyordu. Acaba huta m1 idD Ye-

de, Ç4ın:l.sık iıı.s.aesırıc.o, em.:şte, Un.. .__ •A---•~ -·.ı. ' ot! İt d d - B k d (Y nnı! oeıkl odun almd·' ı.~~"'"'~"A rn .. ,. .. -J.a.nn .... ,,~,.--1-- "'"Zl .. .., ... ......,_. CY>ll?a"""" o.an .s ve 0 a a yatacagım. aş ası m~u niden sandıgva ~ldı' ve i'-ı' boh"'" 
• . , _..........,. ~......._. ......_..._._ıı.ıa 1 halfı.t Şıb1!61 M'lidüıi.i fi,mendiferll! Si~ ~ı;" "' -r-

0 iVe bir kUıd ver':vorlar. arııbac; da 1 ba.'kal"tiı:n. ril.engra.da ,...,,,_,,,,_ ve ona.dan da kara. olsaydı Veli belki aynıi odada yaL daha çık.ardı. Hah, işte Hatice Ha, 
bu lktıı;:.P.an (Hfra.nd\ Efmdqf' cö _ • _ Evet. "~ ' d' c·· ·· tü!'Üll teslim ~rdu. u1'uT8Wl Yolile yallaınına dev.am edeeekleniJr. rnamatzl ıstenıez il. oruyorsunuz nıın.ın tarif ettiği pembe bohça ...... 

- Kntib! b • .---- ya gelişini:z onun itirazına da ma. Ay- onu da sandr1-tan aldı. Sandı.. 
- ne... 8&kın U.fpdla.rı unutmaym. E\et. ,,... ·il 

Odunl3rm heıpe\ bitt tinde. kiiıdlarm = ~ beicJerslıı. Boya kaynatırken yandı hal bırakm.ıyacak. Tabi~ benim ca.. ğın aihi gözükmüştü. Gözleri gay. 
lieseb.Ue mektdı~r m~dliıiinden _ Evet. $•ti.de, BDlVUk'çtfWJc sok.ağında 12 nıma minneti rlibtiyari bohçanıın hoş hıTaktığı 
pa.raJs.n çek~ Öyle yoı? Bu utıd.. - 4ınd bttmr. t!eımen kukığmdruı mnnıa:raJı evü:'!·oLurao Ri!at adında b!r Sonra telaşlı bir eda, saıhte bir yere lı:aydı. Burada siyah, doksan 
la.T gelmedt?n para ver.rler? Bit k~ ya'k.a,larsın, alxp bura;ya setini?a1n.. Be_ mtın 14 l-ıııı;nlınn.c'-"ILl kızı Mahmure tahakküm ifadesile ilave etti: dokuzluk bir tesbih. bir sürü düğ. 
eikeS! olursa. o kAA'ıdın ııar~ &la - n:ıaı hesabı da yapar <tim ev1erlnde boya ka;yoa.tırken dik.. H d' t.. -k '- h 1 b' ·k· k l k' b H · anayız. DiJd.-at E'dln, kan~. _ İyj amma. evv~lAm. kit.ib! .ız.n ~zE~ netiıoe5lnde ma.n•al.ı düşmüş - ay J oıa ·anm anım ar İş ba me, ır ı ı a ıp es ı aa un, atıce 

-'l~A -1ri1.tı l.H __ .. ) .. 1-~ı. " •:ıınaJ Tıpkı yirmi ecne evvel oldu.. H ım.ın 1·' ı· v • d k ld v Odunlar Uç 11 ..., ..... e ~,_._.. .r........ ~ğın!2 fınkakleınia. ara.nıa.k, bl,A.WJJ<l6 vücudunun mtıhte:Dl.! ~rlerıll.den atır " an geıın ıg11l en a ıgı a.n-
Efend lı:ftğıdları brıikt!rmis. Dö:düneU için otuz altı tnlds.n yetm..ş iki bdtçi suret~ yanmıştır. M.a.bmure. tedavi e_ ğu gi-bi her şeyi beraber yapacağız.. laşılan hali lc.ararmam, bi.r tel Yll
SBba.lı esasen )19SlhaAe ta.m-taaur kal_! çiuumaJt !Amn? dilm~k ~ Ş!şle haMa.Deslne bldı_ Burası ~UT kerest'e tücca.rı Ah- ma.ği ve bu kabilden hırdavat var. 
mıştı. 6onra; lk.'A.ti:>iD başmda bej(]i)r~ .. nLmıştır, med Beyin konağ.l değil ... İffet 1'l dı. Merakı zail olmuştu.. Tam bulun 

Türk.iye 
Yunan 
Ecneb-

1 6 3 1 
Sen-e Ay Ay AY 

Kr. Kr. Kr. t'r 
'~ 

1400 750 .JOO 1 vO 
234tJ 1220 710 270 
2100 1400 s ıo ,,o<> 

Abone beje\i peşl.ndı.r Adr~ 

değiştırilmc~ 25 kuruştur. 

Cevab irin mektubiara 10 
kuruşluk Pul ilavesi J!zımdır. 

Posta kut.usu: 711 İstanbul 
Telgraf: 8-0n ?usta 
Telefon: 20203 
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Memleket Haberleri Hikaye 
(Baş tarafı .J/ l de) 

nımı J.di • .A.rnma. kendis nı t,a.nımaauştı. 

Bilecikte yol faaliyeti Pehlivanların naraları 

Macl,am .l:'lettig:rew onu goli.ince: 
- Sana. nıe oldu, boyle, kadınım? .. 

Bur.aşa Dıabıl. dli.Ş'tün?. •• diye ~ıt • 
l&Dd.ı. 

Bir köylii zeylin bölü1me Mmy cevab verdi: 

Menemende 

N f d • } \ · • · ı" • h yüzünden luudeai.ni öldürdü ~~vJ!!:1' ı.sra.r etti.. Ahmed gWere'k sordu: yetir blı' eda ile kücll1tmllş bulun" a ıacı a ıy e anı an Va.ı Vı ayetın er hmir, <Huswl> - •Evvelki 8.'lbe.tı - Öyle mı?. E sonnı.?, Anlatsa.na... - U.st.al. .. Cok yaman adamlarsınız yor, ham de ha&n.uıa t.84 &tmıf oııı. 
tarafına Uzanan yolları yapbrıyor ı:~~~~~ı::.~ Bil~: !1~r etti: be~ Neden oğlum? yo~ut; Heıvelecinin bu alır Ye iııfl 

köyde ot.uran osm.a.n. oğlu M.ebmed - İ.şmden ç~ım. - Bak. bu .söyıediğln ince vaziyeti alayma muıkıabele et.ti: 
Bi1ecilc (Huşıısf) - Bilecik vi-1 ne bu yolun Eski§Ch.ir hududuna An>lıa.nla. kiictlık ~de'!1 .. Roocb Arı;~ Me.daan Petti'grew yıh:n&dı: Hergeleci bana göstermedı. - İJ>ler, Türldyenin de~il bel... Sll-

1ayctinin yol ve köprülerinin duru- doiru olan 26+000 Klm. llk kıa..a.rasıru:l& bir ~tin böl~me meseı.e_ - P&i. .. E sonra?... - .Hiç i.ş.iLmedı.o mı? ... Ustalar, ııı. ra.t:!An aldlk Hergeleci bel. .. dedi. 
:ı_ · _ _.ı • · ı· w · L- · b Naf V k • t t' · -'-d• d sllld:en çt'k.a:ıı mün.a.ka.şa, kavga.yıı mün. Mtlly, ha.nnnınm m.ahurl. düdük gblrakJ.arına karşı daima. Uç bt.Ş oywıu Güreş vtıcudlarma yaıt .a.rdüktd 

mu 8QD .ı...d •eneo.e ıyı lgl uar'lZ u ~ ta e .a e lnln na& 1 yar 1-1 lmUŞt Neıt.il:ıed Ma:ımed Ars1an ses.ini du;ııııoca., bılkı eskisi g '.bi titre gizlice keselerlnde sakla.rlar. . . sonra tekrar başladı. 
şekilde ııazan dikkati celbetmekte.. m~le. 10.()00 lıra~~ ~pı1mıt ve bit.~~ ~ a.ııtı eyeT'.nden bJıt\l!k.la me~ bıa.şl.adı ..• Flaılt.at hiç renk verme. - Doğru usta bel. .. Demek, 'Bıer - Hergeleci; mutadı veçhile bttcUJJl • 
dir. mıttır. Bu yol uzerınde 18 adet1ya.ııa.lamadt suret.&e öl.d.U.rm.UştUr. $Uçlu doen anJıa,tıtı: geleci de bu tarafı benden saklamıştı. ıara başladı. Maksıı.dı. hasm.mı oyun ' 

Nafıacı dlye anıla ve bütün in. Bü:z ve 2 X ~.OOm açıld1&ında be-1 tıutu.!m:ıış ve ctb:Um aJ.e{ile blrllkte ad. - Bu kör ola.5l se61m yUzttnden işim ha.?... !ar ma alet ederek boş bulduğu bir ~ 
patla. ıayet yakinen aW.kadar olan tonannc ycntdon k.öprüler yapıi. jjyıeye v~1'ilmiştıi:r. . den oldum ... dedi. - Hic şüphe etme ... İşte; gözlerin.. ra.ftan ha.smını a.çılt düşürmekti. 

r . R f Şah. ba bütün vrla.. llll§tlT. Bu mi.lıesısif ~et köyde denn bir Maıd<am Pett •. 1re·W h~sha.neden ~- \e gördün... Yill>u!; t;a.kt.iğlni bo.zmuyordll. E'.eıl-
va ım.ız ı at ın '- .. Vezlrhan • Göl lu· B teoosfir u.yandırmıe~rr. Her l!kl kardeş nlııat.en., hderl4 gözlerle gımUyana tıe._ - Peki, Yusuf nereden öğrenmiştir se ve tırpanlarma devam ediyor, ;eti 
yet yollarını la.sa bır zamanda ııoz.. 1 J .. . d bpezanl yko 'l u köyıde ötıedenıbecri tanıtır w sevili.rdl kareık. içini çekti: derslıı? ett.iii'i zaman boyunduru~ vuruyordll-

• L • 1 · yo llll uzerın e OtZU an tsım arın d d..,..,_ A -'-- v-,_...., t ··~ • · •ı ah d ... en geçırere.k. hozus. oıan yer crın d . . 1 E.n h. Bir çocuk ocakla yan ı - Za.TaJ!ıcik.. .,.... .. c........ ......w..ıe - Ya, us ası o6re"mı~- r vey u Hergeleci.nln yed.'.ği zıor!u bo:rond"' 
ve yeniden yapılması icah eden 'k.ı- l a tSaan:_ıarı yapeh: m!ş~r .. dmk~ ~ ~ Ödem;ş!n 61.ilbb~ köyiihdffi. Duımuıı; bir bbı\.l"ede f illn şaf'kı mı söylerdi? .. dA ~ta pehlivanların gürşlerini sey - rukla.n eğer, bir ôkUz yemıı olsaydı. 

. . an &. rya n rı uzerın e ı 'IAemır, Ali i 'l1ı.tn bu sırada. Maly'nin sesi kori - rederek zek:ıi.sile bulmuştur. şimdiye kadar n'efe:ii ınken•r, dılşitl' sımların da faali) etıne hemen ııe.. k" ·· .. d.. el · · · · oıtlu ol ya.'\'.lnde. MustA!a. • Bmle& • do"" .. _ .... _r ,,,,.,.,,ara.it kendiler.ine k.a_ _ usta,· sana bir şey .soracatmı: ·ım· 'km l . . . oprunun OŞ!!m erının tamlrı ve~-evde bulunım.ad$ bir sıra.da. oda. • .... <..._..... ..,._,, ölürdü. 
çı iş ve 

1 
a ettımııştır. boyasının keşfi yapılmı~ır. Bugün.. d y&nm.ıılkıta. olan ocağın ,.anında dar ge]d4: - Sor... FaOta.t; bu usta pehlivanın en.sesi • ., 

Valimiz zamaır.nda yapıl~n on lerde başlanacaktır. .a 1ıken ~ dülJmfiş ve Cft.Ylt' ceınr Ş.rlllaıtli nw:Lamın hedi..•e ett!tf eüs_ - Hergeleci mi dah!I. ustadır, Yu .. ~r cüsseli basımları t.ara!ından sen'-

mühim yolların bı .. kaç tanesı a~a.. Söğüd _ Günell Yolu: Bu yol ü..y.siıa.rak: h!ı.yata ıöderinl yummuştur. ~1:__~~ :ı,:::1e t;;::~imve ı:rar sur_ mBuili?'...nrsım ki,· Yusuf arkadaşım.. lelldenberi vıunı1a.n boytmduruitls.t19 
ğııya ç.ıkarı.lnu~tır. :ı:erindc bozulan ah~b köprülerin Kaıza t.A.Wkkatına adli~ al knIL ~.... J~ naısırlaşmış ve demirleşmişti. 

k dır. Fa'kat.; kabili inka!' değildir ki; 0--Bozöyük _ Karakiiy • Pazarcı - hepsi tamir edilerek geçide müsaid m~r. s• Hergeleci bir ...;.;...,ıek. Yusu!t.an, hatta. Güreş, iki buçuk .s.ant; geçmişti. 
0
-·-- 1 B _g b'"'- B . kul ema ......... ha, ortada. ne, nefeslenen ve ne dl oune yo u: u yOG.un ımas.a ur~ bir vazıyete eo mu~r. • • JD ~~'""' '-'en ""ta ve üstad bir pehli. ,_., 

ı I J 850 l-- ....,.., ....... -.. ...., biraz yorulmuş gtbi ııözüken k.l.P"'" sa ile Ankaraya cidecek: yolcu arın Vezlrhan . 0311Wlnell yolu: Bu zmır e .. "". vandır. Allah. ona yüz ~lı.k bir 
geç.eliği yer oldu-ğu için bir an ev. }"Clun yenidon yapıhnaaı dolayıaile çalan delıkanlı (Baş tarafı -1/1 de) gövde venniş olsaydı, onun önünde a. Y~ız re ecnebi pehlivanlar, dut• 
vel yapılmuı. ele almmlf ve Nafıa istik~afı daha t&mam olmamııtır. İzmir, CHusust> - Va.ten <>tt'l:inde koıujerb f'.IminD cevirm:i.,t.r. Bu f~. dam mı dayanırdı be?... madan birbirini yamyam gibi yiyen b~ 
ta.k.tınilarlnln yardımile Karaköyden İstik,af ameliyesi bitince hemen b>r hA<tiae olmu$Ur. Bu otelde m sa_ de fev1ı'.a.Jlide büYllk 1)1.r muvaila.kıyeıt - Ha:ltikaten, doğııı wıt'l.. ... Ben o. ikı Türk pehllvanın.ın; i.lti buçul< ss~ 
itibaren 20 klın. li.k lcısmı k.tıırma baslırnacaktıT. lt'...r bulUDan Pethitveli deri tüccs.n İs_ g~ir. nunla idman aUJ:~i yaptığım zaman sonra.; san!k::i, crüreşe ye':li başlamış g 
tas, .. 06e olmak üzere ılcmal edilmi~ Vilayetim.iz dahilinde hemen he ma.11 D~ıicl adında b:r adam yakın ta_ «~ ~~. besa.bına ıırm~ı yUz on ok.kalık govdemle ni! yapace.ıtL hare.ket etmelerine hayret ediyor::trd~ 

.. . jmd~klarında.n on yedi yaşında Htıoo..)~ filımıru QPIVl.l'm ştir. Bu .n mı şaşırıyorum. Kar.ş~ında nereye eli. Koca Yusu!; iti buçuk. saat sonr•• 
tir. Bozöyükten itibaren Burııaya men geçıd venniyen yolumuz kal y.inle · t;irl:.ıkte evvelki gece otele gtm· reJJsörUlğünü K.aı:l Rlı~~r ya.pmışt~. mi at.asan; 0 taraftan b&~anmış ye i.yileşmiş i:d.1. ..ı 
doğru da ferşİyata ba.şlanmı,tır. Gc.. mI§ltlT. ve odasına girip uyumııc;.tur. hse werner bu reJ sötil .,rev.ka ııde çengellenmiş görüyorum kendimi? Hastalığı tllA.n kalmamıştı, rePt' 

lskenderun gannda yenilikler 
yapılıyor 

lskenderun (Hususi) - Müna.. 
kale Vekaleti İskenderun ~annda 
ye:ıt'iden ambar ve rıhtım t~isatile 

u ambarlardan mezbaha cadde.ı:. 
ne bir fOSe in11a olunmaalnıl ve is. 
tasyoncla lblı- büfe inşa olunm.aeını 
bın,'J'la~ll'Inlflıı!r. AYTica İakende • 
run gar meydanı betona tahvil o • 
lunup yeniden bir ha.t da. ilave o _ 
lunaca.kur. -------

tısam:ı Derlcl sabalıle~r!n uyanınca t.aıkd!r etm1'fictedir. Onw. şu &özlerle ta.v - İşte; ustalık burada... J"erine gelmişti. Daha canll vıe dal>' 
Edirne maarif müdiirü oetı '.nıde .mf"""'ud 850 lira ile Roma sif etmeıretdir: , * diri güreşiyordu. . 

takdir edildi ba.nkıMDı. muh.a4Ter 5000 liralık . b;r . - «Ru p~r n~ ~~~a~1.:: Yusuf, jpleri kupan paçalarını bağ. GitttkQe açı:an ve ı.v:1eşen Yıı~tı!111 Edirne (Hususi) - \'ilayetimi~ ç.eık'.n oe.Im.dığmı anlıya.ralt lreyfıyet.1 bır . bahtl.ya~ı:r. ~~~ ba~rum"\ ladı. Keçeleri yerli yerme yerleştirdi. en çqk k~ Fransa a.stanı Pol potl 
· M ' f M"d"" ·· Y t C · ı zabıtıcya haber ?ermış.tlr. ve.kt en m -~ ı-o eder He:rgeleci; kollarını k.avuşturmuı;; idi. 

m-ız aarı u w-u usu emı Zııblta Joo..yfW..f de"hal civar vil! Doğııı~ıınu soylemelt 1cab ise d l.n.d b1 a~ bir yultan Pol Poıı.ş, biliniyordu ki: Türk pef1:1• 
Üner vilayet makamınca rMmen ••~.r4 ~". d !nnl• "ı> '-'.""'lecrde de ieab İlse wernıer'i.n muva.ffa·k1yet1 ı:oa..~ye_ md ~,!n dyer JAfe ... ğil~ aşKoc'a. Y··~·• ,,,.1 U" ıı 

,_d . d'l · · "'""" ..,.., " • - w::ı; -''~ u~ ''A°i seYa.s!nde bır ka~ o...._,.or ıu, ıı. .... e , ..., ....... - liv.a.nlarmın mayası ba.lumdı. Her t · 
ta.ıı; ır e ı mışt~r. . . . .. eden teııt'ıba.t aJmmıştır. Paral&n CR- ıti, l§""'e ~" genç 1 n · da.ha tazlıı. bi <bir pehlivanın şlrazelt'rindeki ka_ sui!st:!ma.lden tev.aW eden bu ba~ 

Kudr~t ve lıyakatı ıle kendısını ' an Hüseyln Ödem'şte tutuımurmır. d.ııh.a artmııktıadIT. Of'a raf t e'ım ipleri kOJ>&np attığı halde, pençe~ yil;tler'n ilikleri dolu ve canlı idi. 
aevdfrmit ve vaz.ifesi.nde muvaffak Ceb!ndıe 500 llııa Ye ç~ bulunzn-u.t,ur. şôhret b3:h.~en lcey ;yet za e v leri sökWmemi.ştl. Yusuf: a.çıldıtını n.nladı. -Or.erlr.<1"11 

ohmlf bulunan l\laarif Müdürümüzü Hmeyinn bu ıpa:raıardaıı 3001n llre.Yl 69deytld.1r. o. Ta.tral Yusuf· babayiğit, ve centilmen bir k~kI!ık gttmşiı;L Sankı~ Kırkpı~ 
. ,__.k d · <ıa.rfetıt "'ı e.nlıır:.ılrn· .... ır. HUsey para_ ' ...,_ ...ı-..... genı.. ,. .. -~~ .. ...ıı..-.... tutuyonnuş g bız de canda.n teoırı e erız. 1 Jl 6 

• ....._ &."?'10 ..,,..,..,,, btr sa.at sporcu olduğundan ıuı.stnmın ıs~~ ~ ..., v-.JLL~ •--
--- an e ™' g"'C')ı ·..,,oe ., "' ~~.. . · teki maharetine hllrmet ediyordu. m'l.J'Q atıyordu: 

d d k ı:;o U~ b'
1
r (''b'se al~'.$· 60, 1,rayı ZAYİ - Afyonda birinci . kolorduda~ HattA.; paQSJ.armı bağlarken, güle_ - ~! ••• 

Edirne H alkevin e i İf kahvoecı K ad:.r ıııiınt\<\ bt'ne, b T hali- 929 senesinde aldığım tertl:s tıezk:eremı rek Hergel~e diri diri fllllları 
8

öy_ 
ve biçki yurdu l\:a 50 l'l'aUı da Az!'2li.,·mie btr &.-adına 7.aıyı ett'.m. Yeıı:ı.lS:ni cı~mdan Iedi: 

H d • • b h Edirne (Hususi) - Her sene vrrnı:ştl.r. esklsin.<n hükmü yokt~. .. _ Hergelect: hepten katır yu1a.n k.o_ En vi baı,J1"am. sulh içinde g4. 
alay a çıvı u ranı olduğu gihi bu 6enC de Halkevinde İbrahim oğlu SUlepnan Gokay pa.nr gi:Ji söküp attın bel... çen baiYramdll'. En ~ sulh, en dl 

kalmadı dikiş ve hicki kursu açılmıştır. Jandarmff umum knmanda- Fetbjye 3zz Hergeleci de: sanki ortada bir fev_ silMı.la elde olunur. Bugünün en 
Adana (HU'SW'İ) - Hataydakl Umumi Müfettit Vekili Sabri nııun H11tayda teltiş1eri kala.dellk yokmuş gibi mukabele et • bhir sil.A.hı barfs. &1Wı.ı.dır. ıu.vs. 

çivi buhranı 80l1 gelen bir puti çi. Öney Halkevine giderek kursu zk Adana (Husu:st} - Jandarma ZAYİ - • .ıı.H~~~~mtil!ly-e ....... 1~1 miŞti: ~ı.. ..., dedl ..ı....nk ıturum.um\Jl'JJUıll bil gayey-e bağlı 
· · · ·ı · · B çi 1 d tm1 k l ı ·u k t · • O lundıa.n a.lrl'6ııın qç.o-..e naım ... ,,.. ..,,.., - Tc:ı.ıeıyl. .. Sana., &.ım • "''" bbımetinıe tuz verelim. vı ıle tzale edı mıştır. ~ v er. ~n yaret e. ş v~ . ı.z arı mızın ça l'!;-mal m~ omu aoı .rno~vını sman etıtln. Yen'!sln.1 a.lacağtmda.n e*ia1 htL yular ta.Jta.s.m ba.ldzrla.-ına bel... Tllrk tlava Jt"··-.·-1l 

büyük biT kısmı okullar ın~aatı ıçın jve fu.alıyelterını takdirle karşrıla . Nurı H~tayda teftıtlertac devam et ktmlaüzdUr. Verdiği cev&b yerinde idi. Tevazu '-----=-=..-.....---~~___,,..._, 
ayrılmı ır. mı:ştlT. mketed'lr. ~ ası teTellüdiü MutalA CAtlar .. ~ hem kendi bWYeıtaıi malıvj,. 
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Sayfa 5 

Telgraf, Telefon Ve Telsiz Ba r· 
AM~~~te~h=as=sı~s11~D~e~niz~a~ltı~s~m~ıf~la-rm_a_v_e7.ril-ec~ek~l 7.Si~ya-sa~IB~ilg~ile-r-.-~===-===~__, 

~ hazıne avukatı Oku'unun 64 üncü 
geliştirilecek zamlar hakkmdaki kanun yıldönümU 

' 

Yeni bir kan un 
layihası hazırlandı 

bıt~nkara, -4 (Hususi) - Mal'ye 

Azııkala. • <BU81182) - Deaisaltı iN.. Ddıa:r' ._. ertJq wı aru:.,.ıa.r. h1anet Anbıır&. 4 <mmul!> - MUUtiy~n 
tıı:tli.nDIL wrileoek zamlar ve t&ıım!ıı_ eenMııe g&-e ıııam veri1ecdttır Hazır 8i Jnot 1'e ~ otretm müeoıeııesi 
ier lWıS!r"'a lı&nun maddelerlnı de. lamlı oetM!Sıe göre bir eena ·hizmet: Oıhlşunun 64 ilDeil 11ldöntım.U mtınase. 
~ bilim f(yi.hMı yann Mecl.iııte olan sttbeıJ 80, gıed!kıi eme.o && eer er beıWıe bulün ötlcden eoınra okuld& ~ 
~~. li.fiha ese.slanna. göre 19 ıra; ~ eenıe hizınetı olan ~ tör'ell yaıpılmışt.ır. Bu törende Meclis 
her 8'tı ..,m. m az 10 saat v:ıı::!fe ile ı 75, ~ eıt:ıaş 120 ıtra, 25 sene hız Rıei6i, ~ Vekili, Vekiller, meb"uıs. 
da1ıo Jl8IJMl "118 de'D.•'1tleılıkt& b!l:fiil mett olan ~ m Itra, ledikll - !ar, ıırofesOI'ler, eski mezunlar hazır 

Fransa ile Almanya 
a,.laşabilir mi ? 

ınmnlekel halkllll da bil7ük şimal ırkı 
~ blrcr cı.z ü olar&& yqor, 
eter nvayeUere İlllWınak lcab edene 
sa.feri knzandıtı &akdinle bu m mle A v:rupaıun Mih~er bt.eklerine ıo. ketleri lç icla.rcde amıunen acrbesi 

re nlza.mlanm&A, 7ahud ortaya bırakacak, fa.k.M dış id rede ı ndJ 
Yeni eıDn bir ta.bırc ıörc Auup:ı bır. sine baitıyacakt.ır. ..,u hald bu ikİ 
lltinln laırıalma5ı, ft1" eıı :reni blr memleket n ;rem ruza b ndrı acı.. 

mu klr.uk muıav rllğın n kontrol v~ 

~ 
ı. nr abe ı al nda nıütel:ıassl• ba -

"wıııııile cıOraı ~ dahil b~ 18'7 Ura mm alacakttr. bulunmUŞ!ıa.nhT. 
Profesör EriPsiıı bir nutukla törell& 

la: avukatı yetişt rmek çın l> r • • • 1 • b• G bk" ' 
a 'i Proıceı hanrlanmı1ur. Proje ıngı iZ er yenı ır ö u~~s in İngiltere 

l uks ~r na gôre merkez te ılat bat 

~:ı~.1~:::ı:.~·~uh~t~~~. ~::::.: fi' o vücude getirdiler hakkında bir yazısı 

açım.ış '" oıkul:un eSk1 b!.r memnu aı.. 
tatile Dev~ Şftr.ası. Re-:e İsmail Hak.. 
t:ı Göreli bir konuşma yapmu,tır. Ta. 
lıebedeo Eı1t'uğJııl Soysa.t milıaf1rl~ 
kr:ıa btr bit.ebe imd etın~. profesör 
Btıem MMmıecclothı Milli Şef'ın Mül. 
ltiYe hfıttmda eıtqlediiderlni tarlhl ve 
oerefl1 bir he.1ı?a ol&IM <*tunustur. 

buluşa •öre Avrııpa.nın bir kıt.'a har larının ~ıneaınhı veya ıeç e nln 
blııc hazırlall1Dll8• it hsa aucrıode du: ehcmmiycU olmamah 1 zım. l\l adeJe 
llİDİiliten haritaya 10yle bir coz atacak u u no eıı;ı Bclçıka il ~ 
olursak bu yen nıza n. y~ııı b r ı v<-ya I nın dunımlannda, d ha do nıs11 neı_ 
kıt.'a harbine haz.ırlık taııavvurla.n a. çl.umm *•ikbali l\ra.ns.Q"a baih oldu. 
ra.sında henüz adı a-eçmem! ularak, tuna ıore yalnıa Prana:uun duru • 
AYnıpanm en cenub kununcla )al. mundadır. Den lebll r ki, M b n o 

:tın ugu lndas olunacaktır. Ha - 4 CA.AJ Nou'roll Qe3eUe B 
ela c avukab yctışrlrmek için layıha.. de ~'in ~ m.ubob~ ~ O!'lin 4 (A.A) - Stcfani: 

1 
lrn•kkatlar muhtel'f sın flata ay - aıııımilJjıDın. ~ filoıR.u .lamı altm_ Propagw.nda nezıın Gocbbela, 

1 
h al tadır. Hukuk mezun'arı im _ 00 ~ 74!11' bir filo vöcud.a Daa Reich isimli naftıılık mecmua_ 

'tneal ~ haz ne avu a olınak için ~O. h:lber vemıebed r. da çııka.rı bir makalesinde İngilizle-
•on ge g recolc., ilr.ı sene atajdan Bu muhabir. limdtT& k&d1Lr ,.m. rin gCTdt askeri gerek siya• sah 

ra ı k aıDllV&taD &.-m& verilen dlloa adi- . . ' 
1 

a • 

Vardım kararının 
Ankarada akisleri laralr. c rat b t ımtrhanıı t•bı tutu- Dll1 bu yeDi aırwn tok kuyvet!i ol. da barbı ıdare etmeleri tarzının 

lrllla rnuvaffak oldukları takdırde ~ dıtıli ~ etıtttl.ni BQ,lüyor. müteeelail u'anevt kanaatlar '" 
~ lnüQ~ın avukat olacaLJardır. Bu Esaıeen ~. Pr'.n.oe of Wale6 ,.anlıt tMmıin'lerle yuıflandıitm (.Bq tanlı 1 1ııcıl aa;rfada) ~ et k aene devam edecek ve ıısımıııaıı:n bu tlb~ d!lbfi bWlmdu.. aöylemektedlr. «Ödünç Terme ve kiralama ita -

ha2:.1&uretlc dort .ene 1>1ajdan sonra tunu biber'~ N d" k.i aunu aerekınce Türkİ,):eye yardım -
.. a?c avukatı olacakldTO)r. L~ır ıyor : . da bulunuhnak içıa Birleıik dev -

lıcl:<).ı'r dliyiha ile hazine avukatları Turk·ıye lra ... takı· uqıiJtere, hu haıi>l, airf yanlı, letler reiai Beyaz Sarayda beyanat.. 
lcQl ~n c ya.pıla.ca.k olan bu nam • ~ aiyui tıeliJdtilerı yüzfindeca, yani, ta huluomUflllr. 

K avuk k d k" • Alman milletLn:i 'Ye onun nazi :re _ Beyanat metnine aorc reis Ruz _ 
lrıah.ub at aırıunun a ı ata)a F t il el dört edıleoek; fab.t bu tıizmet ransız men aaue- jimi iktidar mevkiine geldik.ten v t Türk.iye ihtiyaçlarının mümkün 
lrıa\ ~neden az oluraa avukat ol _ aonra maruz. kaldıit dcğiıikliğj tak.. 

0
.kluiu. kadar çabuk karıılanmaaı i.. 

Ilı.~ • eycn 1r.ım.e meslekten ayrıl r· · L ı·maye edecek dir etmek buataundak.i imllnetzlı"ı çın ernır vermıı bulunınaktadır. 
ilam adte1 d"ği takdirde geçirec.ci'i bu ini iL ve kabiliyetaizliii yiizUnden ka~ Bu ~i milli korunuı lıazıTLık-

ıt llun le ık müddeti a'·ukat kanu _ B dcb"li la.r1nm bıç durmaksızın tamamlan _ 
un ...ı..~ v.lıfl, • <AA.> - D. N. .: 1 r. muıoa can dikkatini veren Türki. 

c:ak'-. ara .... ı stajdan sayıbnıya - Resn1 ttr ~n rıtrenild ğıne .. ~ söre :r.rıı.n- ~ Jr1lık arasJNi& diplo. 7e dkAn üzerinde ne kadar iyi bir 

.. ıı Bund b ma.tlk m~ ~ soma İngiliz futbol takımı teair bıraktıiına Ye harb aonraal 
tıa hu 1 .8~ atk. hazine avukatlart-~ h~Cme!i P'J'QııSSnı:ı Iraktaki, devriılde hiç bir vakit bozulmayan 
n 'tıın ayıha ile baz.ı menfaatkr ta. Inıl'ml dıa. ~ mentaatıerini .Anlı;8n, 4 <ll'lllSUlll) - 1ncilb tu\.. ve ak1amayan Türk.Amerikan dost.. 
latill a tadır. Davayı kaz.anan avu - h;mıtJe e~ bbı.d et.mittir. td taliJml bas1ın ~ .etar~ luiımu kuvvetlendirme bakımmdan 
hlet _?'Ulhltcmecc hükmolunan ve - 1;yi ı.be:ı" &!an ma.bfellerde:ı bı.I~i- cıalJllilillı ~ bir ~ ~ ne kadar hayırlı olduğunu söyleme.. 
al oıh:ıcretınin dörtte birini d"..rhal rldliae göııe Pmııa Be tren aırasm.. tır. ~ ~dıeıı möreüeb ie bıle lüzum yolr.tur. 

La ;~a bu.nlar aruınc:ladır. d6lki cr.p:amaıtik mUnasebeUer mese.. talama cmdMı tarı.la. gol &tılm.ıltır. ı:ıs.. Cihan Harbi batladığındanberi 
,_!_duıada,k. ı ..M:::.et bh hükümle le61 ~ bab1a mewuu deC!lse de semiZle"tle 1Dcil!z adi.ıi Te reficaısı ~ T"-u L d" . . . '· -·'"" h ~ 1.1e @ıan.a.t!lt mtlnal.ebeıtıerl üııert MWıer ~.ıye . ~en ııı ıçın, .111:omıu ve 
'rtırı az ne avukatl rın n maa.. = iıOkı ~m ıranı zor.ıa ıunmuş:Wr. A.tı;;am Lorey doetlarl ıçın bantı korumaktan har 

tıl&t ~ rılaca'k ve bu makaadla tC4- __ _,;.., ~ ~tıedit. -~ BU1tik Bri.t.a~!"tbol bin genişleme ve bulaım• tehlıke _ 
Ltc•~ti;nununda değitiklikler yapİ- 1'_,_. ınevzuhl b1r ~ .,.,................ ]erini elinden geldiği kadar önle _ 

I
• •ı• Al T k• M.l mekte, •Özletme ve andlaşmaları.ına 

Al 
-_, ngı iZ - man Ur ıye u~Cnç varme ba~ı kalmakta.n gayri bir dan süt-

111. any Fran ada,, d h b. kanunundan istifade edecek memittir. Bu politikanın en iyj ve 

Ş 
·1 eniz af J tam tarifini Milli Şef lnonünün Mil. 

IRıalJ Af •k d k• (JSaı tarafı ı had 11&1fada) Jet Meclisinin aon açılışındaki nut. 
rı a a 1 »erUD, 4 CA.A.> - Alman tel> t: rbn m~ ~ b&yat1 o1duğU.. kundan bulunız. Vatandaşlar1nı ay. 

d 
Manş deWıO:ııde &eeml bır m~~ etm!şUr 

1 
nsız, gayriaiz yanında toplayan Re. 

eniz ve hava =-=-~~ ~~ =~ s-aı. ~ ~ t..Y11J eWlıS isim iz.in nutku hatb polıtikaamdan 
te6ile ~ dlA'er J.kisinı de h2a:ı.r& V~. 4 <A.A.> - JıtU!.eedd.d Ye dıı munasebetlerden bahseden 

nsı • • • ~· Mubarebeı-e lll'ftdahale tıezlato azaılAn Ttıri:~e k.1ın1am:ı ve fıltraların<la Meclis azamnın co kun 
\1 ermı ıstemiş eden ileri lıBnlıla>1 pmilerln:öı bx tn_ ödüDç verme boUnU muclblnce 7DZ- alkt§larile karplanarak bu politika 

AL 9'lil M'iıımtaı ~ ve bir asi dmı. edileoeği hakttındakı resmi beJl'Q.. .. b l h"k" 1 d" · · ~ '1 ~ •«& ~ haw' ~apnıolantır. aau tesvl> emiş.lenhr. v_e .mu~': et ere ~ ln;ı ? an .. 1stp-
•ıt.ın ucludundaki Röyter ajaa Bar:idye eneQm.enJ. aaal&nııd Con lının dun ıçin oldugu gıbt bugun ve 

lıı~uh.Oirınden: -4 (A.A.) - L•b d oelJıe şöyle demtetır: an - yann İçin Türk milletin~ ne kadar 
aııldi•· tayan bir JD4111'hed•• öjTo.. ı ya a son - -·--ı- m•"'·-- ·-·-·- ..-n gönülden mal olduğunu göatermi• -la.- IUne i'Öre Petain Goeriac an- ...... .,....,~ _ .... -...;v;_., "- y .... ,••nı • NCiıe ~ t.oymuş ve demotraılııln tir. Gene eskideınheri tekrarladığı -

nu ld memleket ıörürüs: kadar iimld ba.iladı ı, ehnnn iy le ti,. 
Yunanistan ve Sırbbta.n. j serinde dunhıiu A~rupa nlıaını, ve.ra 
Avnıpuıın en 1ukan 1uıımında da Avrupa birJitJ, yahud .ı\vru ı , bir 

risümüze dört. mcmlt:\.eı nı,ı~or: 1 kıt'a ha.rb ne hanrlıınn 1 ço rcniş 
Norveıı, Felemenk, lıelçika, Fransa. !>lr ölçude o1m k \İZ b · ı ı::ran. 
Bu memlekeUenlen her bı.rinın cJuı u_ sanın müsbet ttfa menfi olarak vere. 

munıı ayn &Yn inceledltlmlı iakd rde 7:i kıırora b f;hdır ı• t ı 1ı da. 
yunanidaıı J.le Sırbbtar..n koııt.rul ve ha lleriyc giderek s 1l velim, umumi 
niifus aıt.uuıa olina.klıi beraber kendı ulh de bu kararla ilgi! dlr. 
llenclilerlni idare etmekı.e oıduldanw Bir Alına.o devlet ndamı Fran~ıun 
ııa•nianL AYl"'Dıııalı oldııpnu her:rtin blruz. daha 
y_.ı,M.-nm -;rtt"1 bo&ak1'a fazl9 oLuak nhı.ma...ı.• bn nnuut u sor 

hnd&n lı&b8edildiiial i!jl&medüt. b; lıcmitfJ, bu elim~ bir Fraımr: devlet 
mem..._ ,.uaıs Necek 4ıı.rlıtından ad.anımın yeni Avrupa. nJıramında 
sılnntı çeltmekıecllr, ~laca dıaeun,. rr-.nın kendine Jinll olan meftli 
ceal IMl6tln lftn MI derdi .. a11-1lamak.. iN'al edeeetinl 91;rkmeal taklb ett.1, 
ar. lırtıUi*Ma i9e 111'1 memlekelin tim.. son 1ki «ÜD loinde de Almanya ile 
dl lnailterede bahuıaa eal lailllimetL ı!-'ramıanm bir anb4aı:ı 1olunda ba. 
Dlıı lddluma rire bir mHletaenrl'°r lnruluklarma dair mubtelU kaynaklar. 
lhW&Ji. A.a.-. iddiıaaıDA rire de ı.ır dan muı.teur haberl<'r C"eldt. 
komiin.i9t lamdcJamuı nnJll', Fakat. Bft' saman aö;rJdlk. Almanya irin 
Jıan.ı kldla dotru oluna olaan bilini. Fraıuıa ile ~ t.atmln ederek 
;ror ld Aikbu ;rerleş&irmlye çal&ş:uı bu anlamak. Fra.nMda lntikanı h slttlnln 
~ ;r~ biikümeddir. Alman sellfmelllne llebelt bırakmı;r:ırak an • 
l.waJ tmnet.l.ndeın 7ardım sönndr. • ._ ıa.ma . ..U .atla.mı menfaat birlik. 
rWe. 18'i ;ran.tan.k a.ııla,ınak kendi :meu.. 

Ba ftSl;rei.tc YUllaAiAtaam oldlltu faa.tlcrinin cen*lertndendir. Fr nı.a • 
gibi Sarbiıl&ıuwı da mmiakbel hu4ud. da da iki memleket ar:bıııda ıkl bin 
lan ._.,it edair edilmes bır Cbvct l'll.. yıldan'bfori sürerek .. erek keml sinin, 
kua halinde iıl&Q'enk ve>a istemıyerek rerek Avnııııaaın basma blnbl bf>ll 
yeni aisam4a ;rrır aldıkh.rım ıormek ıret.ôren m~aa.t l" h!ıı z1dd ltttnl 
mümköndür, böyle bir hal hıç kiın»e. ebffi ııureUe ortadan ksldırnr\\ ı isti. 
:nln ba)"retinl muclh olnuya.c&ktu. yeeek clcylet adam1an vardır Fakat 

A"'11pa.mn J'U,karı kwmmcla nafyet bu devlet adıunlan kut.le llz d hl. 
aşatı lıı:ısmmılaldne kıyasen busbut.ün kim olacak k.:ıd:ır kınntll 1 ı r1 r! 
başkadır. Ba kısım AVl'upayı lnoele_ İşte bls bu nokadan stiphr cdlycıru1, 
:mek kin her eeydcn önce • orveıç Ue ~phe cUJtim1z içlndır ki m ıya 
Fele.menı:i, Belçika ile Franaadan uu. Oe Fransanın bir anlaşma yohında. bu. 
mak gerek.Ur. Jundııklanna da.lr felen h b•rlı•rl tt'. 

Alman idaresi Norv~te olduto ılbl rcddlid ile karşıb1orıız. Fak t netice 
Felemenktc de memleket idaresinin ne olursa olsun şunu sl> fü e ını: 
başlna ıeçirmek üzere memleket bal. Daha bir buçuk Jll ev\ J tamamaı 
kından, 'llJllumİ lt.ımadı ıta:ıanm.ış mü. J1kıhn1$ rörünen Fransanın bn kadu' 
hlm hiç bir sima bulama.dı mUTakkat kısa bir zaman içinde AVTllP ın m11.. 
tedbirlerle ve üçuncü dördilnrü sınıf knddtt'a.hnıı. h5.1dm olaealt dcrececJe 
memurlarla. iktifa t'tmek zarureilnde btlyük bir ebtmmiYet kazaıt __ $1~m~~~'::'--...---" 
kaldı. Halktan sördüiü mııamrle na • kencıtsl kin bUyfilc bir 11 

sik. fabl& c1alm& sotu ve Wtaydane., ayni zamanda. da nı•"' 
dlr. Bununla beraber Alm3ııya her W ~ 

Holandada büyük l 
Fokker tayyare 
fabrikası yanmış 

Ruzvelt kongre 
reislerile uzakşark 
meselesini görüştü Şj "'n CS&I hatlar1 fUnlardtr: vazı•yet doetU olar&k k..l.lmıştU'. mırz Üzere bu ne bir zaf, ne Je bir 

J:r-
11 
nı"11 Fransız Afrikaslle garhi clıedıll.zl Al.rik.uı apı bö~ler acl'.. Türld1e • ~ • t..ııttte pasif korunma politikaııdır. Türki • 

1 

;.,.eceluır. Londr&. ~ CA.A.) - Deyll B:cspres ye milli ıılyuetin<le vermio ve almıı ~ 
1 

~ Ne\l'yO~ muh.ıı.b.rlnın ~ı- olduğu sözler, kar§4lı.klı taahhüd ve Londra. 4 <AA> - ~2. ıeJıen Vaıincton, 4 (A.A.. - Reis Ruz 

A~~ıl; ~a -;':~ola!ı1t~~timal; ıki ı.amr dıııkı ~ra.tmı n~ei:tedir: inanmalar kadar kendi ftrbest ida.. ıaparlam ııöre. B+ndedıtt bOl'1lk velt bugün saat 6,30 da kongıenia 
•r d .._,. daıl-..- -- .~ .. 4" .... ~ BrHışlı: De.:lıe~ler Rela Rmw~ Tür ·1 1. • d Po1ı:br ~ f.d>raası, ç&an bir ba~- ı1·d ıerı·ı ·· ·· ·· .. ha .. • , ı.tedıklui bli<ün Geniz •e ---. ,_ --~ ~ . - ,., ne ve •••Vettne ayanmııu.. - -- ......... hmı> ol. ,._ e< e tı<nuomuıtü« 
•a ) ~ ~ 1-lf> ~ .,oilWC eylem• i:t> lıc(JeWn mijr!;afaes B!rleşı< DevJıetler Onun çlııdir ki Sl(Yasf tedbirlerin ya m•-.'"'· Yi""'""""• a__. ==d• •ı-• Bu toplantıda hazır bulun•• ııı.. Us CTİnİ, Fransız donanması _ dh B - ı..ıı~ ~ı ---.. .... -t.ıc old1.1t'11-1.an - -v- -· .. - -- ~"""-• A-.u -.. :r · u 111118dıa. ~ t.uvwıtierı taalı,ıet _. .,......_... moda. ukrırl hıaElrbt tedblrltti a1mala _ _. _ _.. _,... mQhm benstn ..... ~,-- meb'usası mecliai eberiyetinin lide 

k'1 ardım nı i.tcmeden bizzat it- wı~. ~ tuafml ~ cloılı:cyı Tür.id(yenm de ltıralama ve ö_ c1ıervaın etm!şt.fır. Bu tedbırlerı kuvvetlfll ... u-...-. -.. _, • ._._ · 
le d •bnek ,.,ııle elde edebilecek --- .. ,._,,,., yok-rlar. dilnç ,._, -'" """ade od<. d'.rm ""',.,..,.. -1enln., hele b~.,,. ..- .. --lr. R- n Mac Comıac.k ~a'!'•a\" heyanaL r lr - Almaa tclııllti oei'inı bflıdinn;şt.iı'. Demek o1U1'or ki memleket tıa.rşı !:le alA.kalu lan' 1UJGb+ElJıtıri ~ banıitetlertle '" ta buluaarak clem&Jtır k.i: 

Cad.I AbıU ile zihiten tama -· < <A.A.> - ...._ kbllif' ,_....., ..,., mn.-Je odm mllleJ... """'""'"' ....,..ıutumıa ştıphe ~..;: m_....,.. ...:""':!'.--....,. ""'"! ol.. T opLmı! ..,..inda bi!h,... U • ~~le ~" F•anoız ı.,,.nyol m·d f • Alm& - ...., __ .,. duo ı...e br ,..- o1au.k U.... '-'la.. Til'* mı.ııı - de kuvvetlendirir • ....,. =. el .... zaktad<ıak.i Ameribn top,aklan • %lgcaı olacak. fa.kat Fr a al aa b::Yd& dete' ~ hiıçtı&r ha_ Dıllll bu kalılm ha..-D iı;mde bul\IDIDr&... Bugün mllll kurt.uluş llazırı.ıklan ıçjzı vam · mn müdafauı ve dünyanın bu kiit. 
Jl~yol kuvvetl · ansız. • • - nttlt cmı.rı~. )'alı w memleket hakkınd.l. ilk defa Aımer'.Jta en 2818in taynaklen emir al.. DllDdaki Amerikanm bayati men .. 
'tna1zem . il erıne Alman harb haı:ran &ebliti olar&k ta~ edilmeıktedır. tında tııt.u.Yor. Halt> aan&3'ikri b!Dd.le. Alman teb }jgı""' • faaderi me9elesi görüfiilmü~tiır. 
if-ıtıınanesık ver

1 
ece.le ve büyük bir R<ımılitı, 4 (A.A.> ·-İtalyan ontu~a.-rı Vıa.ştngtocdılıkf yü}aıeık mıenauriardan rme yetmtym re tıeıhlikesi az denim yol_ Mac Cormack parlimento gru .. 

•ile • e apa ı hır tekilde Alman ımıum1 ~ 550 numaralı b1'i Tüıtt~ timdı B.lrleş1ıt Devlet.. lıaırile bh'leşik devletlerden mal ııet.ı.tt- f · R n. "ntdıtnı lemin edil .. ekıh _, .... Ye İnC'"""" ... ı. ,..., "'"' b ,. .. _ "'"'"" ""'""""""' çln Amerlbn ,.,_ , .... - 1 .......... , punun eö..Uoü "'atıle uzvelt la -
.,.-"-• muıu.ı,;ı bi, mikı F • ıı.ı- . - '""'''...., Mu.""""'· dmn ""' _,, bir ,_,. oldukloD ı.m- .,... ,. - -.ıL nftndan aöriittneie çaiiıtıld>ifni L ırı .. .ı,... bı,..ktlacak" ~- _._ - movaflat>yal.ü mu.. LoOdra, l <.U..> _ R""tu .,...., ....... """"" v....,. ve kualamn l<&nu.. man -<"r· li.vc -iftit . 
...... Ratı -ltıl k •e ııcal - ,_,,.,.,..,... •ın .,..ı "'"'°" Tütldye,.. ıltı .,._ nu _, _,, s<ı••oe q,,..,_ - - _.,., !o- ........,. anı. 

aca ~ Tobruk ~)b~de mevz:ı h:l.re-keıt. Q;a.ııberi Amer.b.11 sllAhları gönckril.. maOt,t6 okluğu şu buhran devrinde pek eaı etmişlerdir. Iaı.dr&, • CA.A.) - Tlmes ııazeı.& 
Nafıa Ve'6·ı· . b l!ıeır N'll11Qll!d&., TrerlW ve Pavill tn. dı&l helııkmdüi haıberı muta ea ederek b!kYült bır ııro~Iılt temln etmektedir Dilışmıa.n brv'vetlerlni hamilen Han.. ~:~JtiJ: .... _ __.,--= 

Al ınm eyanatı menlerınıe ~ müfreze er bazı 1939 da TütSt~ 1le Fn.n8ıl. ve İngJ_ Bu imkluılıardan l'Qr1üvcyı faJdalan- ~"' J"'""' apon a.l.lHC: ..... .... 
..J\_. .... _ _.......,._._ • --··'- &l d ~ k n-• R dü.. ııoe'dııılı lra<.Wl 1200 Loııluk Rus ata... -•- g"-.ı....ıı....:~ olm""""t •ıı-.nm .... U.. 

ca.. ··--- ._ • .a .. ..,.... uva.~ra .................. şg tere anasında ıı:nzıa.;ana.n mua21eciey1 ınna~... arar veren ,...,.!; umıe ı. u ~ canW ........ uuu.-.......,, ....... u~" =. .:Rılı....... . --• 1 IDOI •7'ııdal etansı«. bır aılk:tu d& esir a.bnıt_ I ba~ırlatm&kta ve Şllıllla.rı ilı\ve <etmeL. riist Tl1tlt ~n devam ve i8Wt.. ne W' Pc - Alman 1 :ııere M. ııuzveıt tara.!ı."l.dan Japoın bil. ~ ki, ...... loJcri ..... 0.. """"· • t«I" raT bu =oma h= t otm k e Ame><"'- _. - - •a Uç ma,n ·- sorulan 3UA!, ~ ~ ıtıecribien n bllıaeoalıe:.vh ~ ttiınc.n. Qe'tmıtnde S:> lum1 dll&"lıtenı aaıa uııutmı,a.c:ık lıla:n karşı vamncıa.,ta..rımızın lal1bn. 1nf'ılA,t1 ile.~ ~r. Jıılec... ~ a.rttıA'nn ~ miltea4. «1.ır ki ~ tıenfr. Onun iç!n.. ciMnDdK mu.tıab mı mer.-z . :va. En ka.r.a.nll.. &!'hı gu w.eıı a.unan dek Sf!V8j)'ı btr kaıl. cl.lha artımıış ır. muu 80 ~ iba:ret. mUreUebatl dk! ~ blridır ıo...ı;;, ...... -.ı, ......,.. fa4 ...ıan - '°" ve mol&"lu vo. - Coir&!Y"'" "'"" b> m vklde b z de °""' iti ......, """ ......, ı....W " Cıcll: ieibde -...rda.ı ka ıaai ~ ed.JmişUT. b.rda btie 'Y!e P'ranslZ mat.ObfyeUDe halkıuıım ve 00.,blrann:\ :ıca~ teref Rus vapurunu yed'ete &iaıK ic;:tndeki Moskova o··nu··nde 
\> ~ bir ftW .;:1' ardır :Nefte& keı!liminde, B r..El.Oobtl"t! rogvMID bu muahedenıu hülcüm!eraıe mttı'~ .ıt~ı'I Ne bu mevki, beır ril1&>eden eooo dtı.towı ulterillt 
..;::,. ""*-. ...,,, ....,.;. T1lr • ._, ,..,...., bir tnıu,. turru• t<.. "°"'Jmm .-u..:ıe ı..n "'"'"' eı~ ne de bu .,,...._.,.,.. kunet vo kar>< ,..,... ....., _,_..ıaı bir Abwt 
•1'd ...-..,. ....., "~.,.; - ..-~-"'"'"' ı,;n ı.urm. tnl İneilltto -. """""-"""'· .., .. -·· tonmuW>Ulr ..,_ ...,.. - -- ,,... ....,, ı fnel oarfad•l """ -ek. ı.. p~jele i 

1 
dan .._..,. ..,.., v nl rlL..-.Jt pU. Til>*,,_. """""" ,.....,,.. etm<k lenlw .ı.t-- Tlltiılye her..,..,, mtlll ......, nd:ros•m ... •Cifi, ye ııön YasiJcl 

•n avdet d r norma kttl'U1Df1$ ve mttWıaıdd1d ins:J.s zırhil bıb!UJeto V'e e.:ıımi hakkında lnci.l~e olduğu kadar insani y!lkııek vazfe ırö. .BeNn. 4 <AA> - Al.mıı..l radyosu So-vyet hududu 4 (A.A) 
lat'btlc rncv •• e er etn:'ez, derhal lillrBtleJan ıtAıtırlb ve -..,~ lm.ştZ. dıe dıiilll.a. iUm3ıd wı.rdır. in&Utere Tur: rUr bil' millıetfu 'Wl.tarn olmaık itibarllıı şark cephesi ~ kesiminde, ~ Ofi: htırrnelt kııne ltoyabılecelc bale Halen Bıarcr.IWlın baUSIDd& Alman ~ bu rrwı4r!!!Qdl& a11A.h teslim et. loamrmıştır. Beyaz Saney tebl tı Tür'k _ k.ıt'allınnln d~ ta.ra!ı.ndan gbste. Muhardbenin 175 i.r:ci srünü Moe nu 

1 

• mıııl:meli ~lttlle d!lşn.an bl.'rl!lk. mek. için ~ aureUe cllndm se yen 11 ütine ~ poHt.ika:.m•,. Bir.etik nlıeıı 1.dıdoW muta.vem.ete ratmen iJeT. koıva kesiminde hare.1'.ita Alman • 
k"1et, :ete barb biter b'tmC"L Ve.. im anamda Qetltışaml.a.r devam e't.. letıı yaıpmıeıı.ır. - devletler ıreıos ve b&IJu tarafmda.1 daıh. ıenııete devem et'f.ıill?rlnı h:ıber 'V'«. laT, R<»tof önünde iae Ruılar ha _ 
letirıj d-1elerc:.e devam eden etüd.. mrit -W. Bunda.n do]ayı k.lra:la.nıa ve ödünç ne kada.r aüvıerulmfikıte o duğunun yeni mC\eıeilr. Bil" ıwtıll tüın.eu. anudane kimdı'r. Şimal bau adı vc:rı"len -• 
t._t 'L "-'nal ve vakit g,.rirmeden ~ ~ln ıerile~ndeld. soo verme mnun'U mucibnce Tün ı~"Ye bır dıe.tı oldu. Bu memlekı-t Amerikan ,,_. __ __..,_ .__ ,,_ -•..#-'• • oılt -,. bardtAt ~-~ ,...._ -'·-·-• .....,..._._d m....--~ UU U1eVAA aa.,....."""'9• v ld • d vl d s • v ·~ l'l'tev)dine k b'l k h rb .,.,._.._ ,ıu...,ı,e zırhlı tihne hali> .sıtıı 1'6ruierlleeeki ba«km yaıu!iuua ... ...._ ......... oo h:.ç te aşağı ol Sovyc.Uert aiJır z;w:af..a uımr.:.mış. .ron. a aı ag ann a!' vır lrmaglna 
, 11laı Türki . ~ya 1 cc-~- • a . ıU 1&00 em •'mış. 25 t.ank, iO zııh ~ ...__~ ~ ~ denn mcnınunL DlrlLY'ml bu gtWmın ehetnlll!Yetl ne oldU: ra mutıeıadd1d ıköY de işgal etm!.şt.r. kadar uzanan kesımde Sovyctlerin 

'1\ ycsının ve cıı..onomı. ~tmıobU ve dUşnuı.nın dıter birçok ~ !!!' ~ ğunu b lir t'alıb Rıfkı A~ L . d k. le • . ·--:l. >ı •I en Y•ktn bh zamanda tuoli<<.- _,,,JQ -talanm tahrlb ,.,.,. .. ., ,..., -- -· .......,,.. m•lal- ><<'*"' ..,,......ın dter •~ _,..,_ <•ine<• ı urtann~ ıçın bu,::.. ~~ ~lna yardım edecektir. H ~ H&Yanm deYl!!m eden mUs:wi s'zli.. ~m ~ v ödünç vemıe de AlmanY& ı>ftvadesi, u.ğlam blmiş gayretler sarfettıklerı ac;1kça görü • 
>iil '~t oloayd' Anka ... d•n ı,1, her lı1 tam!m h,.a '"''" tıno kanuau. ~ k"""""'"'ı ııı. '"""""""' - ,...,,....,., muva.L nüyor. Volga neluınin Ç>ktıiı Sel• rtı._ ~ .~hendis mektebinin kuruL mt.nı .obnuıltur. ccSÜLEYMAN ŞEVKET ~u gô?'\lien mımı.a!t t1 r en yapıl_ :faık oım\lGt.W'. Bu kcalmde se~lculceyşt lıngner gölu yaltlnınde iteal etmek. 1..ı ı:u• nulUyordu Bu p<nje let. l1ir ......... m .. rlbl babnldı !"'"'bor """'""""-. An°"" ~u kanundan _,.., bll>fll< olan bir kOp"'- te bulunduklatı eskt mevx 1 r pek 
ce IR df'ğiidır Ç" k" k t" Akdcno!!ııde bd- İnl'fl z denız t.an-a. BEY» AİLESİ ARANIYOR E.t.Uade f}6killer4 mem~.ere giire de. WM ~. yaklaşmlf olmalari }ceyf yet Mos • ı~ "'-1.ı.., k . un u ınoa •m "' ....,. - ovcda""m ,..,,..., tom<ktodlr Tthtı.Y .. la ln1 ..,......,, ,.-.. -· ıtu;Ianu. uiT•d"'- • 
,; .. "ıle fazl =~°Jet ve 'keyl ye• eLtl .;--...,, >dd" blT mu.. "-' Umumi Horo """"nda •• _,.,., ...,..., ""'"*' Ruzv.11..n ı..n kanlı """""' > -·· yedi d fa. kova üzerine yürüyen Alma~ •'. • v' Bu,.;; • teknı.,.ene muhıa•. h - ""'"' bat,tmuş!An!n-. Bu Sut<?< na< Kom""'' bu """" ............. """"' ...... m şl~. ya - yeniden hl! wna • ' '"' • ·- dulatıuın eenah>nı ve ge<ıletlnl ~lef ~un ~rtlanna gö<e. Nal 

8 
"'"""" &"">la<mnz dUsnanm ru tq. <SULEYMAN 6EVK1'f BEY• •~ ıı.ıs R"""'ltln bu >arannm bı dn61. d5ı.ıl ""'""'"' """"""°' bunmduk!.J"•. müıkülôta uğtalm•i• matuf hır Rw 

"",._ -,."'" e~lnden ıcleni yapı ğ. ,..,.. d""""'flotllr. Totı><lonuız mil. ""'"" •~"" bu unduf<URU ili- >ut ~ade - ...,..e yok ur. Ita'.k to m ı.ı.ı,.,...,,-. manevta&ln n mevcudtyel ni göt • 

ll"ltıa, b ~p.na kaniim. Fakat a.. ftl!.tebA.tınm b(lyük kısmı kurıta.rıl. ttnımelt ıst.qorum. bunu mmuılm"Ye'..le k T ı1amıştır. termektedir. 
a ~ ucun kadar ve ha • Y mrştlr. Cıha.ngır P a.s'ta B v Barb re Tib1kıye e'.yaeetiDlln dUrllstffiğll aşikAr. m ...edir. M:ooılcket.im.ı:l.ıll dunımu..•nı • . I · · c:l ha 

ii._ • -!Yat veri 
0

, ,,. daha !az Btr -- - m~ Sunderia..ı müracoaC Te1"fon 43"2 "" Bu "b ı.ı.u. """'"" ayn b!r .,,. _ """""' - her todb.r heı- la•afto Bu i~ ın~ı •"!'f Alman •• için • 
Y ll2 ve "Verece- t.ı.p nde bi'r blh tıayn.resina alevler l, J metl vardtr. TOntiyen n kuV?etll tal_ mannUDiiYdle kabul edilir. c ddı bır tel:ılıke yaratmıştır. • 

her ta.nııça kabul ve lalını. ecW., (R.a.ciy.) ıauteii> (Radyo gazetesi) 



Askeri 
vazıret 

SPOR 
G. Sarayla Fener 
takım!arı Ankaraya 

hareket ettiler 

SOR POST& 

(TIY&TBOLAB) 1 
lsT ANBUL BE• EDIYF..91 

! 
ŞF.HIR TiYATROSU 

T epebatı tlnım lrı1ntı 
......... ,20,aıa. 

MOmt.ş AiLE 

latik.W cadde.i kemedi kımııntla 
SAADET YUVASI 

~eml llttlhr, Belıwtaldutu n .,.,.. ..aaaı,..,.. lulı'll 

GLANDOKRATiN 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Pref. aetnach'ıa teı1t~ll.lr. 
Reçete lle wruau 2CıO turUıJ. 

Neı•raljl, Kırıklık oe Bütlln Af1rılarınızı Derhal Ke•er. 
icabında ,nnde a kaıe alınabilir. Her yerde pullu kutulan ıararla meyiniz. 

Tttald rE :tş BARKASI 
Koçuk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

KllJIDELBB: ı lub&t, 4 Mayı.a. a Atuaıo.. a IJWıcltetrlA 
taı1hler&Qde yapılır. -

1942 ikramiyeleri 
l Mle& 3000 Liralık - 2000- Lira 
1 • 1001 • - IOOO.- • 
• • 'hl • - llOO.- • 
• • ... • -llOO.- • 
ıo • .. • -noo- • 

.. , __ _ 
40 • 100 • - 4000.- • 
10 • IO • - 2~00.- • 

200 • • • - &000.- • 
200 • 10 • - JOOO.- • 

Sinop C. Müd<iei umumiliğinden 
llno1t ~ mtııblıl tNlan&n ota ıın. maqlı b*lm'ıtine &aa 

cılanlllnn en'&kı mO.ı&eıerial Uln tarlhlnden ttJbaıren ıbiır .., zartmda 
pcıMa De 81nab lıltiddelu11111mili1ine IÖndıennelert 
men ıQ •tııt.in• mtıraeaıM ~lerl. UCHU> ft Jla'hud hbzat ene il • 

Devlet Damiryolları ı,ıatma u. M. dan: 

** Wll/Ml tarihinıM tlmUtmeye muulup 4lılllb INhllr eCınectllinden ctq. 
J&6rı W ıca. edileml.Jen (43MO) lra m•atwnmen bedelll 30000 metn 
asta.ıtııık .ı,.ıı •tenle _,. meta lıllımlln 18/12/ Kl 8aiı Silnü aaa\ 
16.Jt ... ~ _., muıo. u. ADbr&a illu"e ltlDlllRDıda aat.uı alınecaktu 

8'ı ile cmnet ~!Mrln (ft91,MH lJnılıt muvaltbt ~tile a.nıu.: 
ll'UI1 ~ ~ o 'V1 ·n Te ~rını 11J1U ctıın .-t lUO a tadar 
KıımlııııJ'on R..._ne 'VWJDelert lblmclır. 

~ 200 lcurup. Anlw'& ve ~ ~erinde ~ 
tadır. (lMU) 

Belediye sular idaresinden 
fıdaremı.oe 1/1 X '6 lll'adında 3100, 1/1 X 80 Ye 1/8 X 80 eb'admdlı, 

IOOI ti1o demtı' cint& -.tin ~. 

Ba ms' *O'l Yel'tbU.. oMnlann 10,12.Ml O&rpmm lilntl ~ 13 e 
-- lııllw mtlı'1*1& tlaUanDı ,,.. t Lle --R'illdllı& idari lllıedttMde 
ıld: 17 r.- M' 1 s'li' 01111> 

Bir bando öğretmeni aranıyor 
bandırma Halkevi Reisliğinden 

Evimbin Bando ötretmenliii münh&ldit'. Muallim. olacak zata ebllyed 
n.!sbetlnde Ye kıendinl tatm.n ede<-elt mahlyett.e QcM verliecettır. lsteklileriJl 
Ves&lci ile blrıc:te Ba.naırma HalkeT!ne me vwmaJan HAn olunıır. c10641• - -r BAKE~~!~!~~iNoA 
l lrJ!~~!fl!r~w ~?~~~O~e .!R!~~~!! MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ 
"Cı Muhterem müş~erllerlnla emr!De lmMe bulunma.k.tadır. 

1 lstanbul 11elediyesi ıianları 

beaediye ve hususi iuaı e tekaud ve 
öksüzierinin üç aylık maaşları 

Beledi7e: Huaud ldare 
-

1- 330 l/Birlnc.kAnun/Ml OUma 
337- 47' • • CUln&r(a 

47~7N 1 • P~ 
'1M- 980 • • Sah 
981-1201 10 • ~ 

1-135 
13~300 
201-MO 
Ml-114 

1 

BeledO'e w 11UBUS1 .tda~ tetatld ye•~ .Blraıcttt.nun 941 Qç a'I,. 
1*1an 1\lkandı& ıö.9terlleo EÜLJ.erdıe eöldan nwnaralanna ıöre verilece ,. 
tinden &11* 81h!blerinin maq ve ntırt.la oOw\anlerilıe biri~ Zira&t SU.. 
bama milnM:a.Mlan. <1089'1) 

.. * Yollar fubea1 mtitmwıdl ıtıamlra& 1.;çliedJe fOfôrleri '9bl ~ını..ca '11 
tıııllc:m Jııt eJbiaeal aıç.ıt elkalltmeye :ır.onuKmıetur. Tabmkı beıdııU 680 lJNı .,. 
1ı11t temtna.11 a liradlr. Şart.name 7All:ılt ve MuameM.t MücUlrıtlP bl&. 
mlndıe ~. Dıaıe 8/12/ Ml ~ sUnil aııt 14 de Daimi BncL 
mimde 71C>1lecaılrbır. Ta.Ublerln ta temim& md:a>us veıva melctublan -
ftl ,.ım.. ıald t.ıcanet odaaı Wlllb~artııl lıbılle giinG mta,Y'Y'en aatte ])a.. 

ımı Enoümenıfe lıuhmmah.n. U0762) 

Çamhcada tramvay duraaında 

SATILIK EV 
Qıımlıca ~etotlund& '11 numaralı 8uph.1 paışa Jcöşk11 • İki mutfak, 

1tu:yu ve tulumba: iki t.&f].ılt, dokus oda, tdıler' ve iti ıruaulhaneal, ba,hçe, 
meıırva ataçJannı havi bir bab han• utıl*tır. Görmek i8t.!1enlerin Top_ 
h&neliıotlunıda balclcal AD Ab.Ya. fiatl iOlll tt*1klar Sulh Hukuk Skim.. 
J.lt1,ne 41/ 300 uurnaralı dosJa ile B&'*tıt»> ~ ın.rere müracaatlan. 

Beleaiye Sular ldaresınuen· 
1 - tduemia ~in kapalı zarflı wiltme ile muhtelif ckıı ve eb'&ıttıa c4,. 

metre mkA.bı lcer«ııte satın alınacaktır. 
2 - EUU1meoye ııırm'* 1st17euler helwün Tataimde Sıraservilerdett -.. 

re merts.nde ıevazım servisine müracaatla f&l'l.nameFi paraauı &lablUrld'• 
3 - l!lkalltme 17/ 12/ 941 ıilnll Japıl&c.Ktır. Olrm.ek iıat4'eıılerm o s1lll 

saat clb e tadar teklif zarflaruu idarıe merlt..ıode mUM11ellt fllfUIJAI 
vermele;i icaıb eder. saat ıı den IOm'a ıretirilecelt "*1tfier ltaıbul edilJDem. 

cl0881~ 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

&ılu' lleıaSM"'da '1ım"W911 ft tllbarm eu.naı l'Mablarmda • 
u il Una INlUD&Dlara _. t dlra llldlınll br"• ile ~ 
... men aramın taaıtaJeoMhr. 

4 Acled 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 1,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • l,200 • 

Dalralı 8-blanndald ...,.. '* ... ... .. llrıMlm .. 
~ ~ oattıll IM4!rdl .. • fUlulle ft111_... 

JCar'alar emecSt ' defa. 11 llar t. 11 llUlnD. ıı llr1GJ. u ....... 
Unun tan'hltorlnde çektlf'tttt:lr 


