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Ar11iral Darlan Ce 1 Jfl!"!.------~ 

Erbaa felaketzede .. 

zayirde öldürüld •• u lerine lst · nbulun 
yarciuau 

Yirmi yaşında 
hiç 

bir Fransız olan katil cinayeti etrafında 
bir şey söylemek istemiyor 

Erbaa t'elA.ketzedelerlne yardım et., 
mek üzere paru kongresinde ka~ 
a•1ı1dığını, buradaki vata:ıdqlara ıa. 
tıınbul halkınm sUratıe yardana ko. 
şacağtnı dUn yazml§tık. Partide ba 
!§le me,gul olmak l!zcre b.T komiayoa 
imnı?mu§, dünden ıtıbare!l faaıtyetıe 

l•:ıılamı§tır. Komisyon bugl!n bu ha. Fransada ufuklar 
birdenbire karardı ! 

lıaeıaı .Jlro aaa1lfla 
lıerlae aldı 

temla!al 
(Devamı Sn . .. Sü. 5 de). .. - - - -

r 

1 

Almanyaya ifçililı irin gitmek i~temiyen 1' raıuulann 
gönüllü ve laattii gönülsüz olarak Lelaidantla ,,,,ı;. hir 

O arlanın halef inin kim olacağı hugun Tokat Valisi zelzelenin 
korkunç taf silatım anlatıyor metİ_!Iİ ~.ö"!"ele.riı:ıe a~ıl er"!c%. Bu ta"!i~tle Viıi'Je 

Llival lıu/rilmetinın de akıbetı pek yakın gıbı görünüyor 

Ceza yirde tayin edilecek 

\, 
Yazan : Asım. 

Bir ka~ gltn evvel FraMız ~ bar elda. Ba .itga1 iÇin Alman,a
••lıili Urifin Bitler tarafın~an dan yeni kuV\'etl~r getirlldi. Di. 
kararphmda bbal edildiği za.. ier taraftan Taloncla Fransa do. 
Qla bu DlUll.kata pek ehemmiyet nanmaAınm kemdi kendini batrr· 
•utımemiıti. Banan se~bi de mü· ırn&S; bunu da ele ıeçirmeie im· 

l llımtın L&vil tarafmdan izhar kla bırakmadı. Böylece miltanke 
edilen ana tlserİllc vulnıa gelmit .\lmanyaya Fransada bir leY ka· 
olclapna da& edilmi~ oıma.rydı. zandomadddan bajJka bir tok it
"abt IOftr&dan gelen haberler '81 hnetleri tatmak neticesine 
llitı .... L&dl arasında g~ ko. Ul'llUJ olda. 

• JtallDalllD taı.mindm fazla ciddi 
tldaianu Te Alm2n devlet reisi Eler Alman ordUMI Rasyac!a 
•-~.;__ .. __ D •• _._!•'-- Kmlorduyu Ural dağlamun .na. 
~ FranslZ _vca....,-.ı tabiin:. 
ten defa olarak ain' ihtarlar 7• •"!" • ıt ve bu cepheJl ebem. 
Plldıimı p.t.riyor. IDIYeblz bir m~.W. •İltemi ile 

Cezayir: 25, (A.A.) - Fransız 

I makamlan aşalıdakl teblili netret
mittir: 

Fransız Afrlkası yilksek komie 
~rl Amiral Darlan diln 24 İlkkl· 
nun lif leden sonra aaat 15 de :vilk 
sek komiserlik dairesinde tatıedll
miştir. Amlnıl Darlan, hastahaneye 
kaldınhrken 6hnüştnr. 

Katil. derhal nk'a mahallinde 
leTkff edllmlı,tlr. 

Haltın ummnl nefret hislerini, 
izhar etmesine ratmen C.aylrde 
tam bir sllkfın •e nizam hfiktJını 

silrmektedir. 
Katil, deriıal isticvap edilmiş· 

tir. Falı:at lı:atllfn fsmt henOz me-
16m deitfldtr. Katltn bir Alman· 
veyahut İtalyan iti mi olduln hl· 
Jinmemelcledlr. Katflfn mlllfyett 
de ma16nı dellldtr. 

SlJlKAST NASIL OLDUT 
Londra: 25, (A.A.) - Cezayir 

radyosu, bu sabah, Amiral Darla· 
nın katli hakkında •§81ıdakf laf· 
silAtı vermiJUr: 

Amiral Darlan, dün ölleden 
sonra Ceza)'irdeki yGbet komiser 
lik bllrosuua ıtrertcen, )'frm• nr 
lannda bftvtyetl meçhul hfr katli 
tarafından 6JdOrlltmOıtftr. Katn, 
Dıırlanın cahşma odası ka,.uında, 
inUzar odasında beklemekte ldt 
Katil, ile el sfJAb •tmııt:ı.r. KUl'fUl' 
lardan birisi, Darlanı atzından ya· 
ralamış, diler iki kartUn da eller 
tere s!lpJanmışlır. 

Bununla beraber amfnıl hftrosunan 
kapısında katiJle 1.JoltJşmuştur. R'I· 
fil amiralin ellerinden lcurtıılın-.:· 
Te llı:I kutlan deha atmıştır. Kar. 

(Dnamı Sa. t Si. 1 da) 

lrbaada 915 baraka 1a,a11aa batJandl, 
rııaı ı daireler çadırlara rerleştl 

Sıhhat Vekili Tokatta ağu 
yaralıları ziyaret etti 

AUara. ta <A.A..J - şımdt aıdıfı. 1 BA.8ATHANBN1N n:sLIGt 
mız haberler gece saat ?.4ıs ile a,ao 

1 
Kandilli rasathaneslııden blldlrll • 

aruında latanbul, Bolu, lznlk n Mi§tfr: 
Tenl§ehirde zaranaı geçen bir )'er j Bı. aabah yaz aaat:ıe 2 1. 48 daJdU 
anmtuı oldutunu bUdimJektedtr. (Devamı Sa. .t sa. ! de~ :a. habere P"' Fransayı aitr multafaza edebil-8 hale getire

~ tamlllllile .lı:urtanaU ı ~it olsa.Jdı Framadüi ini v .. 
41.iil, fakat sadece edaSIDI haftf- lliyet devam edebı°lirdi· RaJbaki ita 
letebilmek ÖD bir t.k 701 kalaut- ! t'elthede dabl İller tenine &itti. 
tir; ı.a da ~J&Dm kati suret. Bil 1Dt içinde Bas~ bY

l t. zaferiae YIU'()Jlll edecek bir it- 'eti bilmak fl11e dana., Al
ba"ttiiiae ~ Bltler L&dl'e ~ İllİn ._ ~ le9ID 
._ teklifi ,...,..,...;, •n•••• 741-- tenelrinc'len daha ror bir dmm 

Kızılordu ~DID 2329218 Ura varbll 
wu.ıaı Uea•ı 

iti 'bir ordu toplamak Ye ~ 
t. zakta vulf.m.t ba ordUJa V• 
"9rek oradaki AJman İl:al kav
"etlerinin Mrbe5t kalmalllna iliz. 

o llaet etmek. L&vll bu mabat i~in 
~ lk veımi~ ve timdi 
'V°llide arkadallsn ile ba İll ko. ..._..ta imlt. Bitler 90ll bir tee
ttl'be yapm.P karar vennit oldu
~ ~ :UvtFin mavaffakiyettıa"'di
ii laalinde T~nl bir hlldimct kur
""" balık • menaa deiilmif. Ba 
t.w;r.ıe Fıan• .w.e Almoya. 

n ,._ 1ıelfr bir memleket haline ge. 
tlliJeeekmit. 

Ba 'haber aotra madar! Eiu 
ıc it, hasastaki ma16mat sadoee ta. 

titiz bynatılanna minhMrr bl· -.,ek talıll olal'Ak ihtiyatla t.elik. 
'1 etmek 1bım ~elirdi.. Ralbaki iki 
~ eınel Vlşi radyosu IÖyle de
lttiftlr: .. 

1 
,._ L&dl ~le miza. 

.. relel'fle balUJUDaktaclır. Matbu
•t ı.tudbnet :reİ9İnİ11 AhnanJ'ada 
)"•lr kona,malar üzer.inde neş
l'i)at yapllldta Te Lidl ba defa. 

• lci ~bbthünde mu,-aff.ak olamaz. 

A'-nJ'a AvnpaWı:I 1l8tln 
1nltfı!ıfilderlu1en ..,,... ou 
hnetlel'i alnnt*ır. Billı--. Sow
Yet Rasy&y1l ka1'11 ,..._ daya. 
•aeair Alman ord...ıar. Yani AL 
lllUl1bla Lelaistandalri iual kn
":etlerini alarak .,.,...,. gittlre
bilmfl9i •hnaealr t.dbir1eıdea .... 
riclir. Ba lb-..ıta Bitlerin talebi 
ile Jl'ran9Mlan Leh ..... gö ... 
rilmek -.re L&wtr1n bir ord11 top. 
IMnak •blllesi lhtimd )'Ok delil
cı:I'. 

cephesinde de 

Orta Don cebheainde · 
Almanlar aüratle ricat 

ediyorlar 
Koüoft, • (A.A.) - ~t ha. 

....... bClro9wı1Ul huwıl &.blllf: 
Son cunıercte kunetlerimi& NalGds 

CMıup dotu ~~ taarrua PO
mifler ft dtlfman mukanmettnl ima 
rak ıı ~ 20 ktlometre l!erlem1fler. 
d1:r. Klln9Uertm1s, l>surllray, K&dsO 
IOd, ~ Alag{r, Nogkau c!bl mQ. 
ldm mnldlert tfpl etmiflerdlr. 

8-ra l'Nmaclan eli sM1ı tata. 
hiler.k g~ler tıoplaaandr Lelıl9. 
tana götUrttıeeeJr olana hracla
lri Alman İl~ bvvetlerini1t ml
lıim lmmınr ela reri relmnek JraN 
olar. Bu da An..,. kin ayn bir ııo.kova, 23 (A.A) _ ....._ t•b. 
menf~ttlr. ._. "'"'" 

utt~ 
Yalnız Udlin ba l81Qlde 1apa. 

calr tetehbfts mavattü ola'.tili'r Kltalanmıa St&Uncr&d'da n mer. 
mi? Bu nokta eok !üplıelldir. Al. len cepbelllnde taarruzıarma devam 

1llSnP1* i1et1ilr iein ıtitıD•k it-te- eGtyorıa.r. 
miyen FransnJann gintld9 Ye ut. Kerbll Dcın b61gMlndekl taarrv. 
tA gönölstb olualr Lellistanda po. zumuz da memnUJlluk nrtcı blT ,._ 
lis hizmetini gönneleıine akıl er- ll'f'ld@ pll9melttedtr. Blrc;olt Jcey •• 
mez. Ba takdirde Vi,lde u,-31 btt. lwıaha zapledjlmlftır. Kı.aıanmız •. 
k6rnetinin de lkıbe'ti pek ya~•n P· ı bemmtyetll mikdarda malzeme ele 
bi görünüyor. Ondan tt0nrM1 1111. r.çirmt§tlr. 
dutsuz bir karanlıktır. (Deoomı Sa. • SO. t dd 

Hukometin göstermiş olduğu kolayhklar alAkahlarca 
buyuk bir memnuniyetle karşılandı 

Varlık verlisi nriikellefkrl 6d• j 
met mecburiyetinde oldaklan pr 
raıan. maliye fQhelerine tötftrfip 
yabrmala denm etmektedirler• 

Diln lstanbulun muhtelif semtlerin 
deki tohelPre Terilen ~ık •ersi• 
at mllı:tan 2,329,218 liradır. 

Diler taraftan ttrhk Terslsf 
tarhında unutulanların adlan t• 
bit edilmektedir. SonkAnunun ilk 

haftasında toplanacak yeni bir kom 
mlQ'Oll bunlara da varlık Tel'lfis', 
tarhedeceldir. 

Dfler taraftan hülcfunelfn gö~· 

lt'nnlı oldu#u kolaylıklar dün alA· 
kadarlar arasında bllyillc bir meme 
nunlyet uyandırmıştır. Bir çok tüc 
carlar, bankalara mllracaat ederek 
kendilerine krediler açtırmakta ve 
mallarını ipotek ettirmektedirler. 

Mareşal Petenin General Dö 
Golün Fransızlara ümit mesajı 

ZİRAAT BANKALARI DA AVANS 
VERiYOR 

Bankalar, menkul, ve PYTJ meıf 
kul mukabilinde avans Termeı:ld 
bı:şlamışlardır. 

Ziraat Ban'ka,ı da ihracRt mar 
sedile satın alınmış huhuhat, yajtıo 

lı tohum Te diğer maddelere avanllf 
•erecektir. 

ıımau AlrHıa 
cepbelerJaıte 

Pıtea dlJor 111 : '\ ,- Dl &ol diyor ki: '\ Orta Afrikadan ilerliyen • 

''Bedbaht bir milletin or- "'Fransız mille\i atıldığı Fransız kuvvetlerı 
taımda ve vazifemin bqın• eıuet zindanında geciken . h k 1 1 

da kalmağı bir ıeref borcu milli birliiıni ikmal etmek ar ver uvvet erıle 
\t"likki ediyorum.,. iızere bulunuyor. 

ll ll'ranaaaın bir mroet olarak 
iri~, cadiyet: tıOn& enıt'Aiini ve ar. 
b\ Almanyaya tabi bir bUlJte gi
bi idare olanaealDU yazmakl$
dır. Bu defa yapılan tecrübe !IO. 

'-11nt"Udur. lfitler J.&d•l hakkmrla 
\i itimaılını diğ,,r bir !!IMsa ı;öıı. 
t..recek de~ldir.,. 

Adliye Vekilliğinin mUhim bir anketi 1 Vl~i •. %a(A.A.) - FnlnSIZ dev- ı DUnya !!Ulha erişır.ck için çalışı. 
· Jet ~ısı mar~aı Peten dün akıt9.!r. yor. B~n Ml}hun esaslarını kura.. 

çarpışıyor 
Bu hareket muv4ff ak 

olursa Romelin ricat yolu W,i radyO"a Atm:ınların kon. 
t"6ttt altına ginni~ olduğa idn ha 
~l~rde yalan, yah11t yanlışlık nl. 
~'•na ihtimal '"~rilemcız. Anla. 
ltthynr "I Hitler son v~ kati ola. 
•ilk l'i~i hıikumetinden yeni bir 
1a'epb. balanma<ttur. Udi bu ta• 
~ yerine ~etirilmed~ği takdırde 
~di~inln t, bqında Jmlamıya-

kesilecek 
Londra: 25 (A.A.) - Fas rade Kanun dışı evlenmeler ve sı:::::&:~ir~~:' ... ~~~ ~~:.: ::~:~"'·:·:;:.::] 

... Fransızlar, lejyon mensuptan, d~ Gaulle dün akşam radyoda Fran 
sıllhlan cllerind almml!I ask r. yosunun bugün bildlrd!Aine ı~re. 

ne S e b 1. sah,. h o 1m1 yan çocuk 1 ar Jer, gemisiz deni~~iler ve yaba~~ ::; k~illetine hitap ederek demiş· sekizinci ordunun ileri birlikleri 
memJ~btte çalışan işı;iler mt'mlee J Bııeralt'lsuna varmış bulunuyorlar. 
ketin istikbali baklandaki bu Umit sllraplanmız, nefretlerimiz Rommelin l\hsratada kuvvetli bir 
me!lajmu sizin hepinize bi'dirmek ''e hidclrtlerinıiz bugünlerd" son İtalyan garnizonu bırakmıı oldu~ıı 

~~ atibl yerine başka b)r Fnın- E~ 1 1 M \. o R f k 1 
'itin da getiril .. miyeccğini \'e ,\f. 1. u u C?, azuar sman, 8 1 nce 
lttan ;~~al kuvvetlmni,., <1of.rndan 

isterim. haddini hıılmu,,.ıur. Fak:ıt ~l'l!inıclc şimdi teyid edilmektedir. 
1940 haziranmda sizinle ber•beT erfşer.e~iıtıize "' intikam alocağı • lNG1Ltz TEBL1G1 

ka"aeağlma dair söz vermiştim, nııın hıikmetıirrC"ek sebepler de KRhire: 25, (A.A.) - Cumı . ıtın 

dc.inrya sMI idareyi de ell'!rin~ p f T h • T A k H k k ''•cağını bildirml,tir. ~11 \'ıtzi,ret ro • a ır an er' ve n ara u u 
sözümU tuttum. Donanmadan da hic hir zamnn huııünkil kııdnr kuv- kQ orta şark harp tcbliRI: 
mahn•m kaJdıfımız bu tehlikeli vrlli ııörüıvnemlştir. Bn noel ııil· Düşmanla sirte yakınların(!a 
zamanlarda bedbaht bir milletin nünde düşman hütnn muhnrcbe lemaı; halinde buhınan kara kuT • 
ortasında ve vazüemin başında meyd:ınl:ırınd:ı ı:rrilt>mt>ktt>dlr. Dnş vetlerimlr. hakkında blldirlJecek ~öz önüne getiriJint'e l~lıi-;tanm 

~~~~:~~~~EF:ı.~~":pı:::e~~ F akUltesi komisyonunun fikri 
l,j" orduya \'erilm~I projc .. ı aklın Ankara, %3 (\"akıt) - Kanun dııı 

kalmayı sah.si bir şeref borcu te. manın çökmt>ğe h:ışl:ıdığına ~öste· lıiç bir şey Yoktur. 
Jakki ~yorum. ren ntametler ııöılt>rlmlzin önünde Dün akşam Napoli Te Taranto 

ltnbul edeceği bir f?.<ircJlr. e\'lenmelerln aebeblerl n nueb• a 
QitJ~r Mar~I Pmn ile müta- hlh olmayan çocuklann durumun•ı 

~ke im7.alarlıb zaman işgal a1tı· tJ$la'lı maksadlyle Adliye vekllljt(ncı 
~ ıtirmeyen Frann ile bı'l' İl'bir- yapılan tetkiklere devam olunmak. 
ılğt ~·apm:ık ümidi \'11rdı. l'işj hü- tsdır. Vatı ve mUddclumumf!erden bu 
•&metinde f..i\al'in faali·reti bu ıı •ruata alman mUtalealara UAvete:ı 
midin ı.te~ck1~,nı~i imkinlarmı ArJlye vek il ğt bir de protesorıertn 
ku,'\·~t.lendirı'yordo. Fakat hitli. fil ırl,rinr mUrıı.caat etm1f ft bun. 
'"'"" alAI ~ttkam@'te inkiş:sf et· .... IJlln a!dıklan cevapları ta..aı et 
". Bu <lefa Dar12n1n Ce7aylre ~İ- mf~t·r 
"'°l't1t Amerı"l<ah):ırlıı birl~~i U· ı · 
~rine bütün Fransayı iı:gale mt.C· • Abnan bu ccvaplaı da llgili kanun. 

i&rda detl§lkllk yapılmalJt tavsiye edU 
mekle, evlenme ve bo§anma uaullet1-
"m daha tıuıt şek nere 11<>kulmuı ve 
gOnlln tcaplsrma uygun bir ba.!e ko. 
ııulmall beyan oıunm&ktadır. 
f:'h1:'L'OLA MARDINt•NIN FhlBI 

Franııann. ıztıraplannı hafifl!t· belirmr>ite hııslamıştır. şehirleri bombardıman edilmiştir .. 
mek ic,in hepinizin elindt'n ı?clc!iği Diller tarartan Fransız milleti, Girit aı'l:ıı;ın<laki. Ty:nbake hava 11-

kadar çalışmasını İl!lte<ilm. Herkes atıldıjtı esaret zindanında milli bir Janana dR muvaffakiyetli bir teı;a· 
rayına düşen fedakarlığı yapma. llAini ikmal etmek ih:t>redir. Bu rfh: yap•lmıştır. 
dığl halde bir memleketin kurtan. blrllk yalan ve hiyanel yllıllnden FfZAN ROLGESfNDE 
la bileceğine inanma:vrnrz. Bu ta. uzun mOdılel ııcclkmlştir. Genı,, 1.ondra: 25, ( A.A.) - Fransı7 

Bu arada Ord!naryüs profesör E. Jihsiz gtlnltrde ~e~i kalabilmek Fransız toprakları ve mfihim as • hattıiistüYaı;ındakl ııavaşan Frnnsı r 
bul1Ua Kardlnl'ııln medeni kanunu it;:in hflk~metin emirlerine itaat & kt'r1 Tasıt:ıtnr harhf' tekrar h:ı~ln • kıt:ılıırı, "°" günlerde Trnhluc;gar • 
ıuuı:n uula.rmı anmakm. tay. ct.rek lübirlnllle - bana yard11n ... m te.19 ~ ~ dunnna bhı f':enabundakf 11nntab olaa ... 
flJe ettill bafbca .... a.• artaııml!a 

1 
ecUntı ve çabştnır. Verdt~n1z 6• ko!111lmuşhır ~u mi\radelrye tmp:ı· zanda mihver kuvvet1eri ile bir mn 

"ltUllar da vardll': asla ihanet etmeyiniz. Daima dU• rnlnrhııtıın hüyü'k bir lmımıııcln dit" h:ırl"hcye ıdrişmlslerdir. 
. (Devamı 2 nclde) rUst. gururlu ve Hrefli kalınız. (Deuamı Sa. 4 sa. ~ dt) (D~vamı Sa. • sa. S dt) 
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~~ia.nLUU~~1~~ 
lzmirin en güzel kazası 

Askeı ıik bahis;eri 
r ......-_.....,a: =ııa:w ,,_.~ 

IVakıt Hekim~ı -- - -
Şimali tfrika harekatı ve hava U .. s ) e r'ı \..ev~p veriyor __. 

lzmır: J. D. 

Tirede bir tLtkik P A S1FlKTE birbiri peşine vu- ı 
,. .l:&"l ~.1it>·H V'! curc•ka. Almanya, Tunua'da müt· 

r:ıne d:ırbelHle Am<'rikan ve ln- ı.efiklerm yerletmeıinin ne. 

1 vetl:ri buralarda seyir ve hare. 
, ltet t'tlen gC'mHer için §imdıuen 
. LUytllt l::ir ~mniyet ve :nuhafaza 

Tire, (\'akıt)- yan kökü ile detnc ~ıapra.ğı da yeUJ giliz zrrh'ılannm batmlmaları ve. .iE"rnek olduğunu pek 1yı 
1zmirin en gU- t!rUlllektc ve harice scvkedllır.ekte ~·a 11ıun müddet iııe yarama:: bir ı akdir edeceğınden ve bil~ 

•:ı • dt. bırl<aç aencdir bu tuaustakl fa hale getirilmeleri sur<:tile t'!min hana şimdiye kadar hiçbiı 
ıı.llyet eskisine nazaran auımı~tır cdilı:-ken d~niz hakimiyet,i ı:ıaY'! cebheyi terketmediğinden 
J .rc'de muhtelit zcng:ıı madenler c!e ~inde Japon!:ır tatbik ettikleri yıl-

·~in etmekt .. dir. 
1 {Tunus - Sicilya) ha.ttJnın !}arlt 

1 

\'c ~arbınd2ki h:ı.\'a Uslı:ri 'iıınus
takiler ve 'frnbJu:ıga:-p ctrnfıncfa
J.:Her mUste!na, hemen hemen ml\t 
tcfiklerin eline ~ermiştir. Bıı !'IU· 

zcl kazalarmdaıı 

l>irl ~tiphe.!llZ Ti. 
redir. .)enlzden 38 
metro yUksekUJt. 
tc, dem r \'C IJOSıı 

yolları; !o lzmlre 
bağlı '6 bin nü
fuslu ehemmi -
yetli bir knza o. 

vnrdır. Bunlardan ,ımdllı~ yatnız Al'J. dınm harbi ile hasımlarınn. r!eniz burada biitün !İtldet ve 
,.nlı ve Hasan çavu~lıırdaıtt zımpara üsl ·rini de zaptettiler. sertliği ile çarpıtmayı bir 
ı:ı:ıdcnlerı ~ıettımclttedlr. E!:ısen kendi kendini m!l<\afaa izzetinefis ve teref mesele-

rrtler tl!.kriben 2000 mit m:unlu
ğundaki abada bulunan ha.v'.1 üs-

J lerile, Malta ve CebelUttaı-ltleki 
lıa,·a fu:1erinrle bu!'Jnan hava kuv 
vetlerinin h:iki:miy:-ti snv<'sinı'le 
gerek !'\..".l"ki ve ~el""k ge.rbt .Akde
rıizde lngiliz donc.nmasmın hare
kn tt daha büyUk bir emniyet nl
.,_ •11 mfunkUn o1acaktn-. 

G6kçcn, Boğaziçi edındıı ild nnhl- etmtk mecburiyetinde ol:ın bu Us- • si ya1'lacaktır· 
.)esı ~e yctm tJ iki kÖyU vardır. Dağ lC'r ken1ilerine bai"ı ole.n deniz ._ ___ _ 

;;;&t...__.......,_...,....--- lan Tire, suıarty. 
'lıre•ı tn r:nlı,,lmn le, meyvalaeyle 
m3 mnltemı Rl1:;tU me~hur. KUme da. 

:Olken ğıno. yal!lanmı,, 

nrktan garbc uznn!ln '>tuz asırlık 
•kl ve tarih! blr ııehlrdlr Dağ ve tc. 
elcrı baııtan baııa o!duğu :ç n bura. 

~·a Yeşil Tire adını vermltlerc'!ır. 
Tire to.rlbl olduğu kadar bugünklı 

urumu ile de 6nemli bir yerdir. Kn 
:a merkcz.nde ~ llkmcktep, b!r or 
taokuJ, iki kUtübhanc, bır ctnoğra.t. 

ya rnUzesl, lkı !abrıka, yirmi dokuı 
camı. on han, dört hamam. Uç park, 
:.ır sesli .sinema, btr spor meydanı Ue 
on be~ tczgfth ve bc~yUzü mUtceaViz 
ı.: (!'&n ımı\!Qthnnc i vardır 
Kazanın ovaaı, dağı gayet uıUnb • 

\G mahsuldar oldıığUndan ktt- mezru.. 
at ndan ba§ka arpa, buğr:lay, çavdar. 
lmkla nohut. tütUn, panıuk, kendir, 
susam, lll:Um, lnclr, ceViz. kestane ve 
sair lıer ncvı meyva ve aet:>T.e mebzu. 
len yetl"lr. T.re'nln bu bakımdan tz. 
:nılr vl!Ayetine hizmeti büyUktUr. Bu 
topraklarda 72 ltalem mabsul yeti§ 
liı'l'l ıı6ylenmektcdir. Bunlar muntn. 
zaman etrafa. e•vkedılir. Aynca me. 

eteklerlnd kl köylerde kaulm l.ldya kuvvetlerinin ort~dan kaldınlmı§ 
v. tronyaııınra aıt su beııdleri. sur. oltnc:i''na rabnen cepherlen bir ta 
ın, hUyUkler, mozaıkler !{Öze çarpar arruzn uğra.nuıdı!&r. Japonlar bu 
Boğaziçi nablycsino bağlı Halkapınar llsletin kara C'!phesinrf~ki zayıflık 
ktlytinUn Yanıkkale (Jle\'k .nde 935 yı. iarnı bilt-rc-k onlnra bu zayıf ta
lmd:ı E!es belevı ha.rıya; mu,avlrle.. raOartndnn taarruz ettiler ve mu. 
rinden kadim tarih mUdetr al profe - vıı.ffak olcu'ar. 
dıı Kelf, Avusturya arkeoloji mUdU. (Pasifik) in v~ati ve bural:ır
ıU Kamblf, mimar Tayer vo lzınlr ı'laki Ameriknn Vt- tngiliz toprak. 
·nuze mUdUrU Salt\tınttin Kantar·ın ::ırrnın pek datımk vaıirr.tte ol -
.. :ya.satı altında kazılar )'apılmış ve ması kend~ deniz kuV\·etL"rini ol
çıkan çok kıyıııotlı e3erlıır o tarihte duğıı karlar Japo::l:ınn deniz kuv 
tzmir müzesine kııldırılm:1ttr. Kırto v,.tl 'rin!n de <!eniz fislerine h:ığ
?e, G.rell, Şerctll kbyleriı:-;le ea'k' dev l'lı~rn fa:r:lalaf;trrmnktniır. Bi\tJ~n 
re t'lt su isalesi için yapııan yollar bu sılihJar gı'bi h:ırp gemi' ı-r.inin 
H&lkapınar, Kol'§ak köylerindeki hıı.. I evsafı da or.lara bitmez tUkenmcz 
vuztıır, BUyUkkalo "e Hl.ııarlık köyle bir k~bi1iv"t ve kudret bnhRedeıee 
rlndckf surlıınn mevcut ankaz baki. I mekt .. clir~ Bil!kis bu evsaf onl:uı 
yesl cskı zamanın sanat ve meharc.. Uslerinrlen itib?ren muhtıl'ebe y!'lp 
tını g!Satcre.t lnymetll eaerlerdlr Bu mak mecburivetincle btnıknıakta -
eserler n kabili nakU olanlanndao d·r. Bu s-:b'!nten fnıılivet1ı>rlııi re
:-.Ublm bir k:smı Tirede vUcude ge- ni!l1...+·bilm•k '"in d .. r,;z ı.~lerine 
t•rllcr etnoğra!ya mUzell'ne lfaldırıl. m:ıı:tdvet meeburıvetinr!.-~iir. 
ını.:ıtır Kazan:n gayretli ırnymaks.mı B U seb .. nten nasiti!rt!.'ki mev-
~lıttü Ülken, diğer {§!er g'b! mlll:e. cut t)eraiti 'l!Ir.Umiye orar\e. 
r.!n c!e inkişafına hizmet etmekte.. • 
... , Ti u 1 ba 1 ba bl a yapılacak muha.r~elerın ~sltre .... r re m zca § 1 tına r Y • . . d 

• 1 ma ikıyet etrafın :ı C'lmnsrnı za-
zı mevzuu o.acnğtndan bunu lk ne. • ktı--k ndir çu-•·u· B t 

rurı ... ....,, t . u" : ııra ar. 
m!ktuburna bıraluyonun. H. G. dak" bil il h '·"' d iz ... a .. · · ı t n a.reıw.t en ıw.t>l?nl-

-------------------------- yetin~ hatlıdır. Ve bu Mkiıniyeti 

Adl'ye V-~kil~ıg""inin mühın bır anket t~min edecek de deniz harp gemi-
- ı~ridir; bunların eV!.!lfı da mehdut 

( lJaçtar.ıf ı 1 iııclde J 
ı - Evlat edin~~ mukavclc:ıi lçln 

evlAt edınmc hakkında. medeni kanu. 
nı.mı..zwı 254. nen maddesınl mevcuı 

tr. az kırk yaıı tatıdldinc \'e neseb 
a:ıhlh fer'in bulunmaması eartını ka.1. 
rurmak. 

2 - EvlM ed nmo için halkı mah.. 
kemelere mUracaat, a!Inacak hususi 
ttdbirlcre teşvik etmel\. 

3 - Bu gaye için mııhkemeler ya. 
pl!lcak, mUraca::ı.Uarı ta'cil usulUna 
tiibl tutmak. 
~ - ?.!il u~cmelerdeıı çıkacal< mil. 

a.hlt kararlarını hıırç ve resimden L 
z:.de tutmak. 

MAZHAR OS."dAl'ı"L~ ıı1lml 

Profcs-Or Dalitor .Maüı.ıır Osma.u 
u;edcru kanwıda <lefl,.-U;llk yapılıaa. 

ı;ının mrureUnl kısaca iuıh cttil{ten 
AOnro şv)lc demektedir: 

•'l:iı.gUnkU §lkl'ı.yaUerin ve gUç!Uk. 
!erın blr:.nc1fl1nl taıa.k medelesı te§kil 
ed.yor. Hele t113ralardıı. kanunun tat-
1 ikat.ndc. dnhıı 1JlddeUi ciııvranmayı 

arzu eden ve nlle durumımu yıkmak 
istemeyen hö.klmler mizln bu mesele.. 
de gösterdiği gllç!Ukten !ııılk mll§te.. 
kidir. Zevces n n nıımusundan §Uphe
ıenen ve J.cndlstnce h.yanetl mi\sbet 
o;a.n bir ze~ cin bunu hlUtlme §ablt. 
1-le dinlerin \e l.anunıann kabul et. 
.t; g bi isbat etmesi ne gUçtUr, kaç 
J lcr bllirlm ki • nlk&Jumda yapma. 
J•ğı fenalık kalmıyor, hattA fen!llığı 
·.ıe itiraf ediyor. Bir§cy yapamıyo 

Mm, Bu rezalete ltaLlanmağa kanun 
tnl mecbur ediyor. Bu ııı böyle git. 

ndyecck, ya. tnt har veya kat!!le bite. 
c'lc. Son UmUe gene talik a~kasm. 
"a koıuyonım - diyor. 

Rezaletin meml,ckct halkı arasın. 

aa ıUyuundan utanarak adını kapa. 
yan ve ifl bırakan - .1.atanbul bUyUk 
şehirdir, Beni kimse ta.nunaz. Burada 
l ı:rle~cyim ve bura mahkemclerlnd:ı 
to!Ak blnnisbe kolaylllış _ diye lsta.n 
ııula gelenleri de müşterilerim ara • 
ı;mda çok tanırım . ., dedıkten ıonrıt. 

ıı.llk r;-artlaruun ağırlığ.nm yaptığı 

tesırıcr. fzah etmekte ve göyle de. 
ınektedlr: 

HUll.aa talAk'ı kolaylaıtırmak, ç0k 
ko.!ay1aıtırmak llzımdır.,. 

ı - Bu memlekette taııddUdU ~v- olduğundan bi:r::r:e.nır thilere mali
cato. her lıııngi bir sebeple lıukO.tı kiyct esen te~k.U etmıo:ktct\ir 
ısebebı açılmaudır. Bu dava her:ey • Akdenlzde U:e deniz Uı;lcrjnJcn 
Jen evvel ln&anl \'o sonr.-:. da blzı.ru 7fyade, ~ıim ilki ~~:eiti umumiye
i~U. esaslı mllll sjyasct meseles dır. Ye nazaran. he.va Us!erine mal\kf. 

2 - Bo:anmıı davalıırmm muııy. ye~ ön pilana gelmektedir. Bu de· 
yen ııebeblerine (kısırlık, da.mı has. r.iTde gerek mUtte!ikler i!:in ve 
t&lıkı gibi sebeblerin Ut.vesine ihtı. gertk mihver i~in maksarta vefa 
~' vardır. edece-k adet ve yer'erde dt>niz ~-

3 - Bo§anma da\•aıar.ır.ı kolayla§.. l~ri mevcuttur. Bıındırn başka rnih 
tumr. yolunda atılacak yent bir aclı- V«>r için k!ft d~rc-cede hava Usle
nıa aal& ihtıyaç yoktur. Su davalar. 1'i de vardtr, Fa~t mUtt ·kı~r ·
<Uikl zorlukların hıı.k.ld S>Jbcb!erı ben ~in h::?.va tlsleri kafi değildir. Ne. 
-:e (hak.mler)dfr. Karar vcrebUecelt tekim lnziltcre (Elal nıeyu) ta. 
hakimlere ve bu tıt.klınlerı.n takdir arruzu b'!.,lamatian evvtl gerek 
lıaklllrma saygı göatercn bir temyiz !e-kizinci ordunun tııln"İ)'e!!!lni ve 
mıılıkeme,,ine malik oldu,ı-umuz gUn ı kmal işlerini ve gt'rek (MaJtn l 
bı.ıanına dil.va.lan n&ftalıl<. atlık de UssUnün ihtiY!c·nı krra yoldnn ya. 
ı1t! Acela ı;UnlUk mesele tallni ruır. ni do~rudan do~ruya (Cccchitta
A1'"liAKA uu.cnra FAKÜLTE i TJk) ve ( Akrleniz) yoluvte temin 
ımsusı .KOl\11Sl'ONU.M .. 'N YlKRl ederken kafi'rıl~rine k!fi derecC<le 

Anluıra. hukuk fa.kWtca hukuk ko. hıwa emnivet v~ r.ıubefaz•ı:ımt 
misyonu verd.gı raporun .onuna ,,J veoremem-inin ~riDf ve y~di~ı 
Letıcey1 UA .. ·e etmekttıd.lr: darhe~'t'le p~k acı bir nrtttt c;clı:
Alınacak tedblrler.n bepai de ;ııt.lk. mektedir ki bu, ln~ifö:lerin bu de

bale nit tedbirlerdir . .Mestle, daha zi niz<le maksada kifavet edecek ka
ynd~ memleket ııaıkmın ı.muınt kUl- dar hava W;Jerine ~nlik oln·ama. 
tilrU mesele.sidir ve yukarıd:ı. arzedU. Hnc!ıın ileri geliyo:-du. 

Yığ! Uzı;ıre hllen görülmekte olan bu'ı Rıv~ kuvvetlerinin deniz kuv. 
r. ndnn ortaya çıkmaktadır. 

Ailedeki buhranı gcçı9tlrmek tç!ıı ··rtlerinden dnha ıiy:ıde olarak 
t.uKui< nlzaınıru ııebatln, ceanretle, ı.. üslere ba~lt olması buınln ic;in bir 

h:ık:httir. Deniz kuvvetleri aln
ı ·mndia kar§ı koyması şarttır. Bu bi" d:}ı:1eri mahnılt~tln cleniz~le u -
mücadelede mevcut llukuk nizamı. 

zıın müc1rtct kal:ıbili'l"'lt'r, f:ıknt ha. 
.oın l'ardımuıa ko§acak vcasıtalnr da. 

"8 kı.:V\·etle~nde ise bu nıUrlrlet 
ha z: yade terbiye ve yayım vıuııtala. d"ha u olduih!nd:ın onlann üsle
n olabillr. Binaenaleyh her tUrlQ im- • 

1.An!arla meselA gazetelerle neşri • tın• b.,,ö-lJ olm:ık znrurcti <.laha 
fao:l .. dır. 

yr.t.ıa, radyo, ılnema tem!ll yo11an •. 
:c okullarda, köy muhta••nn vasıta. A KDENİ7..de de yalnız <leni:: 
;:ıiyle. camilerde yapılacak vaızıarda hiklıniyeti ın:.ıvü!akiyeti 

L'a~kevl toplantıları glbı vos!ıeterle t~min-: bir vsmta oln.mazdı. Ha
halkııı imam nlkA.bmm tu.ıuıtan fark va hakimiyetinin de temııu elztm 
:;ıs o.!madıgınm a.ol&Wmuı, medeni di, Bu !'eC'!}>le lngi!izl:rin ergt'!j 
evlenmenin halka ııevdtrı.meıJi 1 bi l:.u 1:8.klıniy:ti temin etme' eti kc n 
tedbirler sayeain<le tl1ücııdeleyl te - dil~ri için bir ze.ruretti. 
:;[ri' kılmak kabil Olacaktır. (El!lemevn) tnal"rtlzu oo~la • 

PROFESÖR T..\HİK TANERİN makta b ... rahıor Akden'zueki hava 
FIKat kontrolU için rr.Ucadele t:ın1nızu 

Ceza hukuku pr\)lesörtl Talılr Ta. I da b2.~Jr.mı~ oldu. Hedefi A'•r•ı}ıa 
ner ceza hukuku bakımından dU§Un. eı1an bu taar:-uzlann muv·affakiye. 
celer.nl anlatmakta ve ezcümle ~yle 1i cer.iz hakimiyetine ba1lı oldu. 
demektedir: ğu k;ı.d::or hnvn h!kinıiyetine de 

ı - Gayri me,rQ ve devamlı blr. b:ı.~hdrr. P.ıınun iı::in et~ ha\'a us. 
ıeşnıelerln evlilik bağı bu.u.omakswn i~rin'? maliıkiyct e'3:ıstır. 
kır koca gib, ya§amanm ceza tehdi· Şimrlive kad"r mihver kuvvct
dl altında hulundurutmıu. tavd.ye o. '~ri f"rek Avrı:n?.'lm cemm sahil-

ManfQ mebusu Refik İnce ~ ted. h.!nn.nktndır. SözU seçen flllerlıı suç leri-cl 0 ki Ve e.d.:la:-•l.,ki lJ<Wa ÜS· 
,., rlari ileri sUrmoktedlr: tıtıyt!masr, eşlerin tıl18usı hayat • l~rile ve gerek Afrika t:imql fa. 

!arma mlldatıale dolayı,lyle hllrrjyet 
prl.celrler!ne aykrn oldulttan ve bu !ır.m bozulmaaı tarlh'mlor. altı e.y t
illba rla hiçbir mem!eketltı ceza kanu ;:ıı~ yapılmadığı tul.d1rdP <lavtı ha\r 
rıunda böyle bir kelimeye teııadUf e.. i\ ı u.kıt olmnktndır, Halb..ıkl ı~rnl e. 
dUn.ediklen bıı;,ka tilrlil tedbirlere ve •l ıeıı kızın bu kısa mllddct zarfındrı 

"' 1910 da Kamejl diyor: •'Frans:ı. tu>ılaız ihbar ve snadlara da yol aç. oyalanması .sayesinde bir sukutubal< ı 
le lngilterc arasında hllrb, zihin al. r.ıck ır.ıretıyle fertler n huzur ve ııu. mUduetı olan bu altı aylılt ınUddctl 

1 
:naz bir ııeydirl Amerika Je Frnnea krıncltni bozacak tamamlyle makQ& ç~ defa geçmekte ve ond.ın sonra d!I 
f!rasmda da öyle! Bu Uç mllletı felA.. neucejer doğurabllır. tıık b imkö.m kalmamaktı.dır 
ketlerin en ağln ola!: harbi kaldır. Kıı.naatlmce bu merzuda ceza kn- Bu itibarla bu auç nıUd:ictl ıln bir 
~ak fÇln b1rl ktt' yUrUyorlnr!,, Kanıe. n~numu:r:un (zina) cürm\lne alt hU. ~eneye iblı\ğt, yahut aıtı nylık mUd.. I 
'fl'nfn parası çol<tu ama istikbali keş. kllmleriyle iktifa etmell ve bu da aile f ctılin kızlığın bozulması tar'h ndc de. 
tcd"ı. cm'ş! n::.amını korumak bakımından her ~' erkeğin almaktan lst\•ıltfıf cttiğı 

.y. "Her t rnkl:; baUdir,. terakkide- ha'de yine §lkı\yete .>ağlı cUrUmler _ tarihten b!l'Jlnması yol:ı11da tekt·r 

1 
'ti b3tt.et muh•te ba~lıdır; bu mi!§' 1Pn olıırak kalmalıdn 1 tJerly(.. surtı:mektedır 
:um hnrb dc\'r'ndekl ten:.ltkl ilk in. ~ - Evle!lme \'&act le kızlığın bo lst nltM ıarllılnla ba,ı ,.,gıç ııııy1!. 
.. r.ı .. rnı h:ıy;rlı terıı.kklslnden daha aulması U.Zerjce erke'c n evlenmekten o;ıc11· ı:laha do.'.tru Ye 1nh1 bıı rn~ldir ı 
Latı· hııtttı b'ç farkı yok, aksine te. I kıu:ınması hnlind• takibat ıeraaı f&I\ •ık ncu maddeye bu yolch bir tıl\kUm 
d<nnı \•r.r! i .ıd ounaya baflıdır. Bu ıanat iddia kız l : ııveaı yerinde olur 1tana11tlndcylm. 

hillerir.deki hava tislerile Akde. 
vizin hava hkimlyetini temin et
micı bulunuyorlardı. 

Fakat sekizinci İngiliz ordusu
nun Mısır topnklannC.a l:aşl&ye.n 
taorru:r:unun Trab~us~ıırp kıyıları. 
r.a karlar gc!Urli'mcsi surctile te· 
min e·iilen ha,·;ı llsleril~ ve Amo
rikRlılarJa yine İngilizlerin Fns 
ve ElZ"<"h-eyc kaymış otduklaJ"f çı. 
karmnlann fnk:işa.-ı ile elde edi. 
·~n hava Us1eri snyesinde şimdb•e 
k 0 rlar nıı1ıvcrin l<'hinde bulunan 
Akd~niz hava hA.kimiYeti de he
nfi:r. müttefikl~r ~ftna ı:re-:me -
m:ş olmasıııa :m~en ~ski rlunı
mıınu kavt.etti~I muh.-ıkkaktrr. 
'Mtlttl"fik1 .. rln "Znmanla bu h'lVa 
fis1erind•n kati dc~~t'\c Ustl!n 
knvvı-tl .. rle istifedc edcbilm.•Jeri 
h~Hnd• Akde,.:tin hav1 hliki:tıive 
1i de ~lltt<'fikl .. r ta.-:ıfınn ge~e
c .. k ve bu snyede bu denizde fev
kn1Ari. mtihim ha"l'cketler Yarıl:ıbj. 
lec .. 'lttir • A kdentz co~raff te~kldlli! f • 

t.Iba.ri1e bugUnktl ferıtit al
tında diğer deniElt're nitbetle, 
hava kuvvetltırinin de ınUhim dc
reoede tesir ve ntifuz•t alt·na gir· 
micıtir. Mihver hava kuvvetl~ri 
malik olduğu hava fulleri say<.sin
de ve b!Jhansa Sicilyadaki hıı"a.
kuvvet1trile Akdenizieki İngiliz 
donaru:ı!l.Slnm hal'ekltma kısmen 
mani olmuş ordunun Jeva:um ve 
ikmal yol"annın da ~erbc.&ctç-; kul 
ianılm:Jsına engel olınuttu. ln~1-
;izlerin fskendc:iye k11pılanna ka
dar c;ekilmel~ Ue ylblerce meyil 
uzunlufııniaki sahada brılunan 
hava n!'l~eri de elden c:r~m:'i ııldu. 
J~vv'!lCC Glrldi "e Yunanbtanı da 
k 'Y trni, olduklarından a..'ltak 
f Maltn) da ki ha va flsloerf laYHıin
de dll~:ın hı.va kontroliln'.ln 
<mlikc:nmel) olmasına mani oln
yorlardt. Fakat <EJAJcrneYn) fPat· 
ruzu ve b1ır,un ~r.!.tli gtlişimi aa
yesinıie Mr!Ir topr'3kJnnntlaki ba
va Uıılerl tek?'ar e'e ;?::çirilm~ı>le 
bt>rab~r B!n~i ey11.!etincteki ııa. 
va ti<Jle?i de !ngi!izlc-rin elin.~ ~<'Ç
ti· Triblusgal'p .ı:trafmdakl hnva 
li~l~rinin de İnzilizlerin eline l!'e<;· 
nı~si, !'idlııat k~nda, muhak
kak 8'\YJlatDir. 

Elde ec!il"'Cck btı hftYl!I 1lsJerJ 
ııayesin~e Ofalta) n·n pek flfır 
o'.an yUkU hafinevrce~ elbi ,;m. 
rlıve karlar ~elcniı, otdtıı<'ıı sıkıntı 
<in hinni1'be ~icl.~riJmfll c.lacalctrr. 

Bu ~:retle Matta, Mısır ve Bin
P.azj etr?.fmdn Qslencn 'hava t.uv-

Büqük Miılel 
Af eclısınde 

T rabh:ı.g~rp ve TUnustııki mU 
<:Mele de mtitt•flkler :nrnftn 

rlan muvaffakivetle b!tiril•liğı trık. 
iliTit~ bura'arrlrki hava üsleri ı'le 
tıı.bintile m1itt .. fik!,.r elinde mUlıbn 
rol C\ynayacn.ktr ... 

Ru sure•!~ Afrikamn ı:imal sa. 
hillerincf'ki havn üsl'!'.rine malikf. 
Yet !ay .. sinde temin edılcc,..k hava 
hfıki?ni,·eti bu d~nfz üzerindeki de
ı:iz caldı:-h•etini da.ha oilessir bir 
surette ezici bir hale kO\'S!':tk
tır. 

~imal! Afrik:ı.da yı>.'f't1m~ta 
olan simrliki mficaclf'le bir bakını
cl:ın Akdenizin he.va kontm'ü ic;!n 
ii'- 1•tj el"" P."cdrm-: mUc:ırelc!i te
ffikti .. ·lil .. 1:ıilir. P.•ınd:>ki mııvn.ffa
Jdv,.t h;trbir; rrfdic::ıtrnı 1f'~i~tır~-
1-i1'r. Fakııt (Tunı•s) ııimcliHk bu 
h-.va kontr-,m ml'ca~·l~n<lc bir 
eıban nle~k rırtada durmakta ve 
;l'Sze ~t:o"ktnr.hr. 

(Tunus). h-r i!:i taraf kin d~ 
hi'I' ir:r.etinefi!ı ve ~r,.! mee~1,.s: • 
dir. Bll:'ılva malikh·et, U!l'IUmf !eV· 
kufoeV'5in mühim ihtivaçlarından 
l:iridir. Bu ihth'?..et ituyan mUtte -
fik'er sima~i AfrOrnva bu kad3r 
yııvrTd"ktıı.n ı!lnn?"Z nrııvr teı".-<etm•
\'İ "Dı:UJ!~•z; bPA.lds orarf1L mu. 
\•pff;ıık olmC'k v-: binnctic~ mihve. 
ri oradan c~11.mınk kendileti fı:in 
lıir iz:ıettn~fis ve ş~ref metıcle!l
ö.ir. A LMA~ A da (Tnntı.9l a 

mllt>efiklerin yer1r~l • 
nin ne demek oldu~ -
nu pek iyi takdir c'1eceğjnden 
ve bilhaasa şimdiye kadar liJç bir 
cerıh-:yi ter~ctme~ğindcn burada 
bUtUo şidd:t ve serılit:.ile çarpı~
mııyı nr izzetinefis ve şeref mcae
leosi yapac3lı.trr. 

Bu c-era.it altında ee?"cyan ede
c:e-1 olan (Tunu!) :milcz.c!ele8fnin 
pı-k çetin olacağı muhakkaktır. 
Milttc:fikler i~ muvn.ffakiyctle 
netic.-lcndiği taltdirde .Afrlltanm 
timaJ sahillerindeki bUtün hava 
\isleri ellerine geçc<'ck ve bö~e 
~er.iz ve h!!.va Hki-niyetlerinin 
ezici tlstünlUğilne dnymarak ınUt
t~fik'erin Akdeni::de, harbjn neti· 
c~.ti ilıerine tcs;r ya1>3cnk, pek 
mühim har,•k!tı beklenebilfr. Fa
kl'lt bu:ıun için de Almanya tara. 
hnda!l ort:ıya baqka enı:rell"rin 
c;ık~!111"'am."st şartt!T, G. 

Gazianteb halkevinde 

Namık Kemal günü 

Bazı idarelere munzam 
tahıiıat ver1ldi 

Ankara: 25, (A.A.) - Bü.}ük 
~lıllcl ~lcclısi bugüıı Refet Cnnıte 

1 
zl •l başka~lığınrln toplannıı.,tır. I 

Celsenın aı;ılınnsıııı nıülcakltl 

Gaıl Antep: 2S, (A.AJ - Rfiyük 
Nnmık Kemnlln 102 net lo~ım yı 
lı münaseh<'llle e\-vclkl ~!in H:ılkr
vlncte bir lllrı>n vapılmış ve merhu 
mun hııyatı, sahoıivetl ve C'ierlerl, 
h.ıkkınrl:'ı konfrrıınoı;lıır \•erilmiş \"C 

şiirlrr okıınmıışhır. 

Tnrene !'\ıııııık Keınıılln ,·atnn· 
teşki:aıı esasiye kanununun 57 ncl [' 
maddesinin askeri, ndli hakimlerle 
leınyiz mahkemesi mfiıldehımumt 
ve ınııavinlerine de ,fimulü olup 
olmnılığının tehirini isleyen Uaşve 
kôlcl tezkeresinin gcrıyo verilınesl 
ne ait tezkere okun'.lrok knbııl edil• 
ıuiş \C Devlet Şurası ikinci daire 
reiı.lif;lnc seçim yapılması hokkın 
doki muhlclll cnciimcn mazbnfn,ı 
okunmuştur. Uunuıı üzt?rine reye 
rııaraca:ıt edilerl'k şCır:ıyı dc,·let " 
kinci daire rci lijf ııc Ilnzlm Töre· 
giin seç-ılmlştir. 

~lcclis imnclıın s0ıırn ıll•vlcl li· 
mıııı farı lc:letıne umum miidürlrı~ii. 
fle no.sıa 'l'ls;:n,f ve tl'lefon unıııın 
müılilrlii!W HH2 nırıli yılı hülç-cleri 
ic mı•nzıını tııhsi~at konulrnıı"ııııı a· 
it knnıın lıiyilııılarını nıüz krrı:- 'c 
kabul crh~mi5tir. 

Rumeli elem iryolları işletme nf· 
zıımnnıııcsinln 2ıh•i 'e h:ıoı;ıır tnzmi 
nııl111a miile:ıllık ccı,·<'llcrinin todi 
llne <f:ıir ek knnıın Jürilınsı da ikin 
el ınliz ı ·ercsl yııpıl:ırak lnwip c 
d•lmisfir. 

Rih•iik Mfllcl \fc(']loı;lnin hıı"Ün 

kn toııl:ın•ı~ınrtn mnliYI.' ''r~ ~•ldl. 

hıı~ hıı"'ıı'< nıÜ"l'l\'İr!fl'llnln ve mıı · 
h:ıkem:-ıt ıınııım nıiidiirlii~iiniin \':l• 

z!relcrinc cic'l'l<'f d:t'l"olnr111ın latht-

Sili-;tirc l'h·eoı;lnrlcn bir rıerdePh 
Dir temsil ile oıon vcrılmlşllr. 

--o-
Antalya - Alam.a yo!u 

<\nlolyn: 25, (A. \.) - .\nt:ıh l 
ile ,\lonya orıı ında ~:ıııılın:ıktn o· 
lan yol lizcrlncle lıorarclll hlr fıııli 
~·cı ,·ardır. Bu yol i!T.Princle şlınrli 

ye k:ıı!Jr rııııhlrlif IJ!ıvüklilktc \'İl' 
ıııi hir h"'on. nrnıe kiiprü vr m~·n 
feı in';':t cd1ld•i'li "ilıi ycnıdeıı rllirı 
bliyi\k köprüniin rte ihl'lleleri yapıl 
11115 hulıınmaklndır. 

--o--
Baro toohıntm 

f sl.ınbul Boro<;u umumi hevcii, 
bucıün 1 ı buç-ııklJ hirım•ı n!tı r <'t'7.a 
ııı:ıhkcınc~i "':ılonund·ı ıoı l:ııııır:ı!t 
h:ın,ivc·t di,·anı m:nlığı için 13 
namıl'd 'it'Ç<'<'ckt ir. 
· ussau; su # WUJJ U> 4US G 

. l u-,ııllnine. mrrkt'z ,·il,1} ell..:r 
lrnılrosıında b:ızı cJe;:ıişikl.kkr l n· 
l>tlmııc;ınn dair knııuıı 11h ihnsı :ı.1 

üzerinde ı:!t'~<'n ıı•iil·ıh:ı clrrıl •n 
<>onrn knnunun mııvnkk ıl tn'lclrtele 
rinc kııılar olun kısmı k hul edile 
ınfşlir. 

:ııı clis ~clecek topl.ııılısım p L. 

7.arıc~i tıilnO '"'ınnı':ıl.-111· 

Şiklıyelini;I koc:ıuızd:ın s:ı\;1~ 
m:ınız doi}ru değildir. Her ,ey h3 
kında olduğu sibl, bu hususta dl 
kararı lıirlikte Yermelisinlz. Çocııl 
hokkındııki şahsı ruülalcanıza i' 
llncr., burada sizinle Clkir birli 
lo~ıyocnk bir arkadaşı kol:ıy ı.013>1 
bulacağınızı ıaumıyorum. Tab!ı 
at kadını yalnız ana olmak iy~ 
halkctınl~llr. Kadın flzlyoloJblPd

8 

J.i ahenk de ancak lablatın gaye; 
rlnc hizmet etmekle belirir. ÇoC ~ 
:rnpmak korkusu ile baş vurın 
lsteyeccAiniz her yolun mulıak~ 
tehlike taşıdığını unulmaınaıısıııı" 
Emcllerinizi okşıyacak hiç bir P: 
pa~ondnya in:ınmanıanızı caJld 
dilerim • 

lıtanbul: G. V. 
Hayalin hakikati bo:r:du~n ; 

naatlni, bilhassa bu s•hııd• k 1 
etmekliğlme iınkftn yoktur. Hakik~ 
sanatkarın diken ve pürOılerl !L 
mlzllyen fırt.ast, kalemi, çekl(;I"' 
müstesnn, her zaman hayalen ~ 
veUi ve giizeldlr. Hele patoıoJ , 
hayal ve kuruntular btımemkl, b 
kik<ıtlıı nasıl boy öl~il§ebillı:1 ı;~ 
Rin bir yaşayışınu: var, h4U" tel'I"' 
lste~lnfze sem vunılmıyor. bir ıt 
napenln tozları fistnne uzanart~ 
muhoyyelenlzde canlandırmala tf 
tendiltiniz gayrltabit bay·d kırıl11 lan ile kendinizi zel>lrleroerı 
kim hak verebilir? Kendi kendi 
ölclünnek, kendi kendl.,in kaDl~ 
su~amak olsa olsa ve hrdl bir d 
şüklük veya irsen ahrmıt bir ~ 
lenerclik allımetldfr. <>nör ult'l 
yapılan intihar anidir, sOreleO ~ 
çehre lRşıma:r:. 'fabloat bütün ff'. 
likleriyl~. c:ilnc~i. cmldaşan ~ 
bezeli ve sfisto a~,.<:lın. kotJ•tf" 
ile önfinOzdel H:?'Tlr, azi• o~ 
cnm, yıllarca dır bir rfJ'S'15.:S 
kamçisfnl yiyerek kadından dV, 
kıılm1ş bir paJ>•S bile ılıtnld "ııt 
dar drkln hayal makinesine 111• 
deJ!lldlr. l\ffiz'Jç •e fJtCırtılı bir ~ 
kine sizi anl":ık erken bonaınaıı 
dişlek suratına kavuşturabntf'. ~ 
na kahrıı~ her aham duşunad ~ 
nutmı:ıyın. Yemeklerlntzt hınf 
h:ıhorotc;n: intihap etmek fayd~ 
dır. Yatmadan ~nee blraıı olmtlt tı 
cnlışınıı.. Kız karde,1erJnls ha) 
da bedbin sörü,Ieri hemen hı~ 
manız lsabe!Jl olar. HayaJ!nlı 
onlar bP.kkında beslcdi!llnlz ~ 
dramı da bir çok cihetlerden .·.J 

acemice TC sakattır. Onlara ::;
mak, kendinizi kurtarmak d 
tlr. 

Ödemi§: Alparslan 
Hastah~nız tedavisb: ddttd

4 OmitslıllAe kapılmakta bu k~ 
ileri gldi§e har Termek tçin h J' 
olmamak, sizin kadar her uoul ( 
nuzdnn çok uzun bir ömtlr ı,a)IİI 
mesl ihtimaline nl<;ln inanmak 
mlyorsunuz' Kanc;erde tOPıı;fJ 
R~ntıten tedavisi de yap1lııblllf•J 
kat terlı:ıvt ,ekli Ozertnde ats d ~ 
heklmlnfs karar •erecektir. ": 

c;ch1eler, pat11te.41 pl\resl, snt. 111 
kflnse, sebze, ~rhaları yumu~ 
olahllfr. yeme1fc;inlz. 'Kah-..e .,-.~. 
cavı ter<'ih etmek fayd:ıh olar·,/ 
rıva karşı sıcak bir havlu kapt_-..,1 
nıı ve blraz ifa ''bellndone,, ~· 
nıı tavıılveye de~er. Her lftn d f 
rı çıkmaıta dlkknt etmefülnl•~ 
kat en iyisi mOlehac;ıılıı bir 11 a 
rnln rllkkat ve ihtimam dohı 1" 
mı ııltınıin 'nşıımok yolunu ar•' . ( 
mnnızdır. Heklmln omf'Uy11t •l• ti 
mını verme~lnl heklemeden ilk 1 , 
rr.tlne fln'll etmenizi hllhosııa eJP 
don !<'menni f'ı'lcrlm. 

Ankara: Kamüran içli 
fbh:ınm Snnntoryumrlnn ot~ 

nııı bir 'lefkııt ve evlMlık bO ~ 
ı::lhl lt>l'ikk; etmenize hok ~ereıt11 ,. 
rnm. Hnsl'llıl(ının leıfari ~·eri of# 
olrfıı::iıı ı:ihl, onu sükun ve b•~ 
vrri nılen knpnr:ırak e\·ln izin "11

1 liilii. coruklnrınızın neşeli nıull 
0(' <:l"l'km:ını:r. ooi'!nı olamaz. ' 

S:ınntorvum ürrellncten k:ıçıtl 
nt'lr1·~·n•7.:t ı:ıöre, yapılmo~t ııt~ 
1i en cl,...~rıı hnrt''ket steııe onu f' 
vrc;il ,.e 11rık nenl"creli )'erine 

rfll' lilrnıe.,lıılir. Konınm:ı tclhfr1r. 4, 
nı> Trn•lır h·i hilc;enlz rl<' f<'hrtll~ r 
n!.ın "OTt' hn!mıvnn Tdiı'Ok lhın'flt 
ıJir. rM111.:l!lrtOl7.lll füerln<le !fi~ 
,.ut h T l.:ı hu mec;ıılin·tl nmıı11ş 
nmı :ıl·nrnı:ıltı cınrNlrr. Siiköı1el 1 
hel<lt'\'fn, h; r ı:il'l "!"c hoslnn1tı 0 

lıır i:ırk C'i!"'C'C''klrrr1lr. 

===============~~ 
Nı.:dlr, ey !,'erh.f r.tılim, yl" 1" 

11
• 

nndun cUdA kıll)lll 
8 l'llurad chlln csir-i düın.ı hforlll ı 

ooll kıtı~• 
ı. 1 ,, 
~ ... • lazrmılır cUdA kılımuı ı;ana ~ 

Y'.&rı rArıııJ 
Çııkip zahmet ne ı:mm blrb{rllC , 

A:tfııa lnll11 ıJ: 
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FiKIR VE SOSYETE i 
111 ' 'i ............................................................................................. ı 

hakkında dalcı hanı yangını 
Tiirkınilietininhıı:iyetini muhafaza:. onu m.~a·,..,ıı kasten Çl/(QrllflllŞ 
ınilletler &eviyeıine ~rkarmamn en tabu yolu muıbet 

zihniyel!n ~emeli olan klasikleri dilimize çevirmektir ... üç kadın bu suçla yakalanarak 

klasikler Yine 

vazan: Slldrf ERTEM dün adliyece tevkif edildi 
B iR ~u~ u<'n 'tınhırı ~·ıur

yor: 

ni ifade etmektedir. 

••- Kud~\tkubilik duruı·ken ne 
~. Arisbyu terdim.eye ~~~•5l· 
&rJar. !\temlekettc hir tercumc 
~rr aldı ) ii ı iıdü. :Ilopın:ı 
trJa~ Sofokl 'e diğer \"unan, 
~ mubarrirlerinin. daha. son· 
" ifa A'TUJlanın hir ~ürü ~ıllr .'·e 
•ıUoinin e5erleri dilimize <:e' rılı. 
l'ı.ır Bunlar mı"'lli bir IJniltlire tc. 
"eİ olOJ' tn&? Ralhnki hiı milli bir 
~tür yaratmak için devlet biit 
"'inden masraf yapabilin?:/' 

Okuyucumun dil-;:iincclerinden 
\ilu ktiltür hakkmdaki qkiisü
~ haki.ki mah!n?tini n•1Jamal> 
"'8nkiin nlamıyor. Bu •~ii~ih1bcektn 
''e biz edebi,·at Ye fıkır a • 
~dan diin' a ~jk,·a..,rnde bir kiiJ. 

~ nmlltc1~ değiliz. Bi:r.e ,·abancı 
~lardan ancak teknı'k ::decek. 
~t buua. makahil. edebiyat ,.e 
el'!efe dünya ile biç de alakalı ol
~'Yacak. Kültür ,.e medeniyet a. 
~da kati bir Jıudut !:iımet• bi. 
l\j ll\ğerinden bıçakla kec;itmi~ 
~i parça !:İhi a•rrnnak mlimlüin 
ı..~;idir. 
lı EY. ~knik faaliyet hir kiti. 

., törle her kültiir Jıar:kt-ti 
~ teknik f~aliyctle beraber get
'i,ur Ra muYnzcnc bozulduğu 
~~ cemiyet Rah.,iyetini lrnybe. 
~or mah' oluvor demektir. Türk 
ISeİesinin o;;jiııal bir lıihiyet 
~"biohı~hilmcc;İ Thrk mılliycf~ili. 
~ biinye~ine 11~ r;un dii mesi 
\ lniim.künilür. 

'tlirk mi!liyetç;ırninin hıın:re'i 
~ir? 
&11 bünye tizik \(! kimya cıi:ıyla
lı'bi dünya için tipi'k lmmınlarıı 
'l ohınan.ın z. 

ltnn'!lll kin mi11eti '"e nıiJliyet .. 
'ilığj mücerret bir tarif 'halinrle 
~ etmek mümliiin deltildir. 
!llfet T~ mİlli\"efrj!iT\ anrııık mü· 
~as bir !'ekilde. lıir tnğrnfyrı 
'lrlr tarilı için<le man" ifade 
~- Millet Te milliyefçj1ik ancak 
ı""baıı.,.i bir cemiyetin t:ı<:a\'\-Ut-

., 1htin(l:tnn:ı <.ı;örc <:ekil 
~- . 

~;t'ıirk mi11iyet~lliği "Tür'!• mif. 
,·~ ktlltilr bn-c;u iyeti'ni moha-
' "C"e Türk milletini mua!!Jr mi1-
lıl':'"' seviyt-Sinc ~ikarmalrtn·.,, 
• "11< de'\""leti, ve bngiinkli Türk h:ı
\ '"'.. bu tarif ~erçe,•ecti kindr, ken
"111 ni%2111lomalrtndrr. 
~ tal'if bu~ bixihı hııyBtımr· 
lılkim olnn niramın bir Mc::eo;;i-

nizyolları yolcu tar\fesin· 
de zam 

~et aenLryolları vapurların. 
ta.smao3k ~k tarifelerine mm 

tr. İdare~ yolcu tarifesine 
a:vıu ni."\betler dahilinde zam 
~ kararlar;tırmıştll'· Yeni 

tarifesi aY başınJan sonra 
ik mevkiine girec~tiT', 

----o-
ali t ve İhracat Birlikleri 

toplanhst 

~tanbuı ithalit ve ihracat bir. 
e?inin senelik umumi heyet 
antı:ıarrna ikincildinunun S lıı
baş1anaca.~tır. Toplantılar. ey
lYın 26 ~mda. :scın bulacaktr. 
l?ıde deri !kösele birliği, 26 s:n.
da tiftik yapağı birliği umumi 
etleri tonls.nacnkttr. 

---o-
'ton ticareti yapanlar val' 
~ f"ırmaların bilha.sro komis
ctı1arrn ihracat maksadHe tut 
ll?'ı va,,,"'Onları lba.,kclartna <lev 

k: surenıe vagon ticareti yap 
, arr mütl3blaat ve ticaret ve
~tleıince 2nJa~lıntl'1:rr. Bunla • 
bi1ı:ı~~a 1stnnhuT ve H:.:ı.taydn. 
düf edilmi~tir. 

~__.: 

Doğum. 

"-1 ImmU Tayıaner'in tir kn: ~
<'>?mq, yavruya. ı::levda ndı veri1-

br. $m'dl\'Y8 u:.run ve mes'ut ö. 
~llcır, ana babayı kutlarız. 

VAKiT 
halk1n menlao .. 

· tlü~nür. 1ie1' sayı. 
"tt'ilo en ~ednf! ·vo-r.1101 

nepiiler 

8 U ue bil' nazariye, ne de 
bir ütopiclir. r.u noktacll'\n 

hareket edince hayatımıza hakim 
olan. mi~li;refrili'fün fikir , .e :.~nat 
f~~bıye~•nde l\la .. jklerin birinci 
P! 1~~ a~ma-.ı l;~cJar tnhii ne ola. 
brhr. r.u: . .\nııpalr - tngiliz, .\\. 
r:~.pnlr - .\}m:ın !!İbj .\nupalı • 
1 ıırJ; ~·arat:nak i..,tiyor11z. Bıı Tiiı'lı 
diiııva medeniyeti. i~imle milste· 
rcl\ fikir ,.e ~an2t ölçiilerin~ ~öre 
ha.~rlanacak, f.-k<lt Tiirk ruhuntın 
nrıJına.I \asırJarım hu ölçiiler için. 
de gö.,terecektir. 

~. Rütiin mua~n· milletlerin ~eçti. 
gı brı yoldan J1i1 de ~("('erek Tlirk 
~l"İ.iiııalite~ini ino;anh~ anlatal'.!l. 
~rr7.. F::flatıınu, A ric;toyrı, SofokJn, 
're dünya Jd:isikr<'rini bir Yan:ı Jn
raknrak mtı:\•ur milletle,. sevj~e~i. 
ne <:1kma1< .,e kadar <li:Jıi bir emel 
nlnı·. 

O z:ıman Kuclatkubilik bi'l'e ka
fiilir. 

ARiSTOYA liizonı y~tur de-

rlz. Fakn t bn biıj ori jinat 
olmaya. götürmeT.. çünkü o zamnn 
fıir miistesrik 'ka"nnn:a çlkar der 
ki:-

' '- Kudatkubılik mi~ O Ar~A
tonun Politik adh eserinin ban 
parçaları "t"e ad:ıpte edilmis "ek. 
Udir.,. . -

Filhakika biz, Ari,.tonun eseri
ni aslından dilimizde o1mrken o
nun Orta. Asyada, dönüp dllfa<11a. 
rak :t1dı~ ~kli' de biz kendi dili
mizde okuyM:ağır.. Da\'J\mız ,.u. 
ılur; Ui1, bngünkii medeniyet"n 
~:ıkiJı,i membalnrrna 'knclar çrkal'~
b'17. (1) 

Tiirk ıniJiiyetçiliği .\ı'istonun 
~i.ktini, Orta AAyada.ı almak d~
~~ kendi ka.vnağmdan, aı;bndan 
gormek. tannnak, Tliı'I< kafıı•nna 
r~rkh bir göJ"14ıı vermelctiı·. ' 
Diz ilk metnbatnı•a g~del'ken Tiirk 

milletini mııır 1ıi!l1erinden uzak1M. 
trrmıyorıtz.EilAkiı;ı hiitün JdlıdkJerl 
bütün dünya tarihini'n btiyÜk m~ 
Şaleleri olan zel<alıın Türk ha1l<r
ua yor aı:maya <lal'et ediyoruz, 

OnJaJ'J Tii.r'k milretine 1tlınrıete 
!;ağırryo1'117.. 

Millet. olına.k vanınr kazanan 
reıniyetler 'fdi.111ik lriiltitrün 111mt 

ıorrıdan ~eCel't!'k orijinal e<>erler 
halketmMerdir. 

(t) Maarif VekAJetı Kndatkabl11~ 
tercttmel'lni hazT!'latmr,trr. Yakmda 
b:.,nlrnıık Uı:eredfr. 

- Radyo ile de temu mümkün 
değil, dedi. Radyonun ne~ıiyatın11 
meçhul bir .iı;tosyon parazitle bo
zuyormuş. Cinırda ,ı;:iıli bir istas
yon ıbir kaç sırnttenheti faaliyete 
bnşirunı,. 

Dik saat(- J;nktı: 

- Saat şimdi, "dokuz buçuk, Sııat 
onu beş geçe Gloçestcre bir tiren 
var, ona yetişebilirsin ElJı:. Fakat 
korkarım kJ, bu işte de bir aksilik 
meycut olmasın. 

Elk üçüncU ılefa olarak telefon 
t-lti: 

- Paddin~lon ista~yonu mu? 
Car ~cfiJe- mi ]\(ltlllŞttYonım. Ben 
Polis miidürliiğün:ien müfettiş Elk. 
Gloçester'e ~tnıek ~~tiyornm, tirt'n 
munlrı1am i~liyor "clr~il nıi? ... 

Yerilen cev:ıhı dinl<'ıli ve sıı,·ntı 
nı a~ıırıık "de,·:ım etti: 

- JJııtl:ı seferlrr 1elmir k3~t:ı 
,hrışl:ıy:ıhiliı· rlPrsin i7.? "l'ME'lrkiir ~-
<f0rim... · 

Dik(' rlönHek iz::ıhl'lt ~rrli: 
- Svin<loncla üç kiiçük tiinrli. 

ıiin:.lınille atmı<:-l:ır. flidingte de iki 
tünel ntılmış. SJniHrı ic;c; hal üzerin" 
Iopr:ık k:ıymış. Z::ıttnNlerirn ld. ::ır 
hk l1ıııfora telefon elme~c liiııım 
yok. çünkü "~er., her ihliıtı:ıli rlii
'.'linl'rrk ona gÖrP tefhir l\lmış. 

Dik ceY:ıp l"eı'ml!)·erek ayağa 
kalk1p hi.r flol:ıp açtı. Rir deri ce· 
kel ve genı> deriden hir kaski!I. c.on 
ra bir ~özden iki hro,·ning alıp n!)· 
ltl olup oJmaılıibna h:ıktık.tan sonra 
<·ehine koydu. 

E!Jc swdu: 
- Oraya yalnız h:ı~ınııa rnı git· 

mele i11tiyorsunuz'7 
- 'Evet. yalnız ı;ıiileceğinı. E~cr 

heiiefime ulasam:ızs:ım bl'ni takip 
ellirece~ini7. için onkr ,-arırl.nr. P? 
,imden för J)Olis otomnbill ~öni-k 
riıı, f':ıht ':traba'.\11 ihtiyatlı ,firme· 
ıcrlni tt'nblb edin. ~fam:ıfib beıı 

Bayramın l:iıinci günü Sultan. ı lar, ı>onra çıkıp ~:ütmi~lcrdir. Ka. 
hamammda Baler hanı çrkan bir pcı Yusuf da arkalarmdan kapı~ r 
van"'ın netic~sin<le tamamen yan• kilitlonis, yangın saat Hl <le ('r'ti• 

;,,ıstr. Bu yangın hakkınd2. devam mrş!ır. Hamn kap1sı kilitli olduğ ı 
eden tahkikat :.ona ~rmis. ka"cien için açmak güç olmuş ve han bu 
, angın ~ıkarmak suciyle üc; kadm ~ııret!e tamamen yanmı15tır. 
rlün g-eç vakit adliyeye verıle- Üç k:ıdmın atel~·ede bulunan bir 
rı-k te\rkif edilmi~lerdir. Maznun• ı:ok e~·ayı bayramdan birkaç :.::.iin 
!ar handa dokuma tezgahı sahibi evvel kac.ırdıkları anl2ısrim:stır. 
Mari i1e görümceleri Al!lt v~ Oııen Bunfarın 12000 lira tutan sigorta 
nadn·. Bunlar bayram gijrıil altı rara!>ın::l. tamah ederek yangını <'l• 

d<"lik bir m..'lngalı ate~le doldurur. ! kardıkları anJac:;ılmtştır. B:itiin ban 
lar ve etrafına pamuk iplik1eri yı• 600,000 liraya sigortalrydr • 
.ıfar.ık bir talıtanın il!ııtline koyınıı~ _ _.. .. 

Bir katil sekiz sene sonra yakalandı 
İsmail Ayhan adında lirisi. 934 

sene~ince, Elazığ'ın Sivrice köyün. 
de bir k:ıdın yüzünden Must:ı!a. a-
~ında biri.si ile ıka.rmı Haticeyi 
mavzE-rle vurup öldürmüş, S<ınra -
lan da kaç.mı,tır. • 

Katil burara gelmiş ve Ahmet 

-----o 

adını takınarak Eyiipte lJir boya 
fabrikasında ı:alrfimrı;fa baıJlamıı:. -
tır-. Nihay~t 8 scn"!ik bir kaçak. 
~ıktan ::::onra katilin izi bulunmu'.: 
ve yak~lanmrstır. Suçlu cir.ayctini 
itiraf ctmi~. mevkı.:fen El;l:>.ığa 
gönderilmiştir. 

Budapeştede Türkçe gazete 
Bnda.peıted.e Ttirk • !:laoar do.ııtlu. ı yetini bir dçfa daha ttbarilz ettir • 

ğıınu kuV't'etlendfrmek makea.dfyle miştir. 

'.ftlrkçe ;yeni bir f~tJhbRr servi.si ku. Tl;,.k ga.zetelorinin Macaristan hal< 
rulmll.'tor. (Knrpat Haberleri) admr l:nndaki do1'tça yazıları haberjni Ma. 
ta,ıyan bu yent iııtlhba.r ıserviefnden car efkArı umumiy-esi :ıam:mt bir ae. 
matbaamıza gelen sayılarda Macaris.. vlnc;:le kar§ılamıştır. TUrk bal!ımnın 
tan hakkında kıymetli maJilmat "ör. ,ı,ı mlllet arasrrıdal<i kan kardeşliğin 
ıtük. Muvaffaldyet.Je devamım temen. den ve uzun bir geçınişc da7anan a, 
tıi ~eriz. rıanev1 politika ve kUltUr münasebet 

Karpat Ht\bel'leri'njn ttalllbi Dr. 
Bı>la Zador, ı-neıı'nl mlldürli Kıırolyau 
dras'dır. 

Tlirkçe el basmaııı J!Ckllnde baı.ır _ 
lanmıf olan bu kficUk Macar gazete. 
a"nde ne31r:lyat ma'kMdı ıu ıı;."\hrlılr ile 
iıab ediliyor: 

"Po11tl.kıı. i§lerinden uzak kalarak 
Mıı.carlsta.n hakkında ıııaldmat yay~ 

Jcrinden e.hcnunlyetle bah:ıetnıesi, ay. 
rı bir memnunlyet uyandxrmt§trr. 

İşte, TUrk gazctecilerjn" ve 'l"Urk 
efka...""l umumiycslne sunduğumuz f!J 

gazete de bu çıgn-da yilrUyecektir. 
CııMtfl idare heyeti, bu hadlsenin iki 
mı)let t\rasmdaki mlina:ıebetlehn ge. 
l!!!imi hususunda yeni b!r adrm te~. 

kil eoeccği kanaatjndedir. 
ruak amacında {olaJ)....istlhbaTa.t •ervi •• ~ _ ~ _ 
•imiz, gazetealnl Tl1rkçe oıa.rak çıkar Memurlar kooperatifi yağ 
maga ba§lıyor. Gazete !da.re ı heyeti verecek 
bunun Türk • Macar dostluk müna... 
ııebetlerinde yeni bir -veı(ka teşkil e.. Vilayet memurları kooperat1fi 
decetSnl Umit etmektedir, azalarına bir ikincikanundan iti-

Tl1rll: • Macar dostıuğ'unun Macar baren tury:ığ tevz~ine başla.yacak
CMniyetiııde derin izleri vardll". TU.rk. 
l.erle Jl&car:!ar a.rasmdakl 11ıkr akra. 
balık bağlan Macarıstanda herkesçe 
ına.l~mdur. Esaeen bu yaz, tn mUm • 
t•"' Türk gazetecllerjnin Budape§te 
z;yarett, bu doatıugu kuvvetlendirme. 
lfe YGi bir vesll~ o1ınu§tur. :Macar ba. 
mu, bu tmıatta.n isUfade ederek 
'IU?'k • Macar dmıtluğunun ehemmi. 

~~r; · 
· .. ~' 
'.··. ~ :. ,: •, 

Nakleden: M. KARDEŞ 
Nevburi tarafından Rideceeııu. için 
anııaya uırtyacağ'ım1 tahmin etıni· 
yorum. Yaktinde yetişeceğim ümi· 
dindeyiııı. ;\fatmaıel Bcnneıo tehir 
emrini imzalattığımı vr yoldıı. oldu· 
~mu söyleyin. 

Elk şefile beraber 'dışarıyıı. ç1· 

karak onun otomobilin1 dikkati<' 
muayene etmesi sırasında :v:rnmd:ı 
bulundu. Dik Gordon bir:ız .-:onr:ı 
Hal. yohındl'ln hare1<et elti. 'r:ıvyııre 
ile harekete teşebbils etti,!ii takdir
de de vurmak üzere J:encli~ini Lon· 
ciran111 iki tayyare ıne~·danında hek 
leyen sili\hh adı:ırn!rır hı>yhııdr. hek 
lt>mi~ oldular. 

Dik Ridinge ~ide ı rloifrll YC kfs 
Hrmc yolu bırakın ış, en ıi)·ıfrle do· 
taşan :'l'<>llt tert'ih cimi·, fi. ):°e~buri 
ye c;aat onbirde l":t'lıl olrlıı. K:ıs:ıhıı 
~R <lemiryolunt' mubtelif ıınktıılar· 
ıfa 'k~sen infiT:1kl:mifııı ·b:ılı-:r<li1ınrk 
te icii. 'Fakat şo'e yolunıi:ı hir :ırr 
78 olıluğı.m:ı dair halırr yoktu. na:
fa Dikten on rJ:ıkik.ı r.v•·el SYiıırlnn 
nan Fte!cn bir otcımnhil Xt•Yhnriılen 
ııeı:mişti. 

Polis ';trfi Dike: 
- SYindona cn•li~r<.izcr giıkhi· 

lirsiniz. 'deıJi. 
Dik Gordonun n!;;Jma lıu <;ır:ıcl:ı 

biı" fikir f.(elcli. Poli~ şefind('n r~o;

mf bir zarf i<;lcycrc1..: crhinrlrki lr
hk emrini :ı~rı hir l;;ııj;iıcl:ı ],op~·:ı 

C'lti ,.e ,.lclıi!ı zrırfn loyur knp:ıltı. 

:\<111 emı·i he :ıynkk:ıhısını çık:ınp 

c;-or:.bının icine kOYrhı. fitı iş hit· 
tikten sonr:-ı. ntomr>hilr allı>Yıp niıl 
ko istititımetinn(' h:ırekef <'flİ. Ön. 
ter.erleri y,ıkmı~ı T~ öni)nii -:ıiindiiz 

tır. 
--o-

Fakir halka kömür 
Yardnn sevenler cemiyeti fakir 

halka !50 bin kilo kömür dağ:ıa • 
c:ıkttr. Bt!r.a ait hazırlıklar tamam 
lanmrsttr. Tevzi iı>lne lbir ikincika. 
nundan iti'>a...'"en ba~Jarıması ka -
rarla<Jtırılıntştrr. 
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~ibi gör5yordu. Bunuııla beraber 
ıtrbnyı ihti~·:ıt1a sürrnc'kte idi. RrO\ 
nlng1erinclen hirini yanı ha~ın:ı 
k<lymu5tu. 

, Biraı Mnrn yoldıı. mnklan iiı; 
''Y •. işııreli şrörrlii. Bu y:ıkmrla hir 

bina oJcluğ\ına işaretti. Elkin bu 
dvarrfa bir ldınyel"İ islihs:ılfıt fıılı· 

riT<ası hulunr!ııihın rb n hııh~eliii'!i n i 
hatırln·:ırak ilılh:ıtı arl!trdı. lhl: 

ın::ıl bu fahrilrn ;1•nkınl;ınM t'clnıi~· 
fi. Y nl hıı !';ırana bir "rlönemeı; y:ı· 

rııyoriln. htınn ~rç-tildrn ımnr:t 'ıı~ 
rlıı hir irınônrnı:ı ıtörrrr'• ar:ıb:ıyı 
,·ııv:ı~lattı '"" j:ınıl:ırnı:ıııııı y:ıııınrh 
dunlıı. 

.T:ınıl:ırma dııha o hiı· ')ey sorımı

cl:ııı : 
- "Ru :rnld:ın rl:ıh·ı ileri ııirlr11101 

.. ini7. n"oi. Yol kesik. • • 
- Xc k::ırl:lr z:ırn:ınıl:ınlıeı·i'? 
- Yirmi d.ıkib brf:lr E'l"'·t'I )W 

in rlin:ı•nillNlilrr. nir huı:ııl' kilı"l
rnefr<' kıııl:ır ı:ı:t>ı iılr ılrnıir YOltıırnn 

ıliğ"r lnrafın::ı ııcı:cıı hir yrıl nr. 
Fahrika, .ı ~inrn 'rılıı is::ırct r · 

rlerı:-k iHh·e rlli: 
- Surnclıın ~cı-i ıliinellilirsini ... 
Oik ofonıobili ~erJ aldı '"e ·rı i· 

reksiynn 'tlei:(isli1111e;.: iizrre elini 11-
rnlfı~ı sıı~llhı ::ır:ıbamn y:mınr}:ı '.l·'.i· 
riiyrn fonrTarıııa ha~ına hli':l:ı vnr· 
clu. 

Dik kışını öniine :rtmişli ve k<>n 
ılisiııi rniiıfafoa erlecrk Ya:ı:fyl"fte- de 
ğilıli. B:ı)ıııri:ıki k:ılın ıleri ı.rc~kı-1. 
ha~·:ıtım kurlıırrlı. =-'e nlrln1tımn ıın· 
Jnymıı,ıcfon hnrlinr1rıt ~<"çti. 

Drrlrnl etr:-ırınn mPyıfanıı çıkrıl\ 

beş a11ı .kişi :ı.rabanın yrınına ııe-1di 
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K ô.hinlerin if 
O J,A \'LARlN en Jıe-.kjn Ta 

lanlayı ... ları \rnr":'ı~ınd.l ıla, 

hilii s;akat ıınlcnler:, baı·ak~ı1: 
ııen:;ell .. ri:e ltacli"elE'ri ököp hi1:
ınckteıı \':\J:~t'<:rniyenJe-re ra..,tJı~·a
ru,.. 

ı-:;elıer flı!dİlilerinin <oap çıl<tıjh
nı ~ördüler. 'Etrnfl:ırında lmhkn. 
lınlar ~·iik-.elı li. ('z.nmrln ~rarlsi~ e 1 
vapm::>fa kafüı-.tılar. ~le•merde çi'. 
('ek' et;'-lirm~;: ic:;in terledıler. Ter, 
c::ımnr, :nT1J,nh11. heJ1"\İ hirbirinc 
karı ... tı. raknt onlar, ~i.i '\delik 
imanlarının Ya11.1 o\maklan ;.reı·i 
durııadrlar. 

Tiirisi, 21 ha7irc:n 1941 ı:-iinii ak. 
"'amı oı·t::tya dökt\ı~ii fikir h:ızi
netsinde: " 1\lmıınların Rııc:,•ava 
<1a'rlır:t('aldarınr di1<1nnmt"kten° ıln
ha •nana-.ız bir ~e)· olanıaz. Böyle 
hir <ıe;vin olıtcaibnıı ina nnıR'k .,:ı,,. 
H?ın en b;iyüı!;ihlıir... mırnn.-ırna 
:!"el~c·•k hül'1imler 'ermi<ıtİ. 

O al;:sanı bu knfom kilhini :va
taAın<la uyurlien, Kremlin altiı,.• 
olmıı-:; •. \lnıanll\r. Ru~ toıır:ıldarı. 

na 1:tnk gı••rrtıları, n<:ak oğultnla. 
ı·ı 'e top ~iiri.iltüleril.,. .!!:lrmi-,lerdi. 

l~rt<''i ~iin srınmı .. tım, l<i nrtık 
hiç bir ~e:r ':ızmıynrak. F*at h~
:ı ır, ;\'İne o ~·iil,<ı.ı:-k atr-.lar -.tiri'ırı 
~itti. O 'akittenberi. kaç kere .,.j. 
Tah cledii!i tı~ynz ('rktı· \Jc diye 
sıınduğunmı ka.p1(ara bir mn'!luna 
olrhıifonu !!,Ör<llik. 

Fran'R. İn~iltere, .\ıne~ca lı1tli
kınclal<i hi.ikiiml--rde hi)_,·le 11~ lnn-

Yeni ekmek kartları 
dağıtılıyor 

İkincikanun, ~ubat aylrmna 

lılıl:tr i"'itlik. I'r.ın•anın Almanlar. 
la i• birliğini bir h .1} temeli ra.
ıı:rnl:ı r da ) .11. de - ı 1. On tara göre, 
J'ran'>a biı· or'l ıı J.ıınıcal<, l'olon· 
~a, Celrilcn, llolanıla 'e EnlkA.1· 
farda j::ındaıınnlı' .. rnlifc<oini üıttı
ne al:H·ak. 

C:üzel ama, bu0 Un l<'r:ı n'BYl 
lıu ~ ükiin altına ı;okmak j.,teyeu 
yaln'ız "l.fH:ıl' cl;r. Bıı ismin fC'm· 
... il J.:abilivetı ııdir' '.\lemlclietinı 
ı ... tcdiğj tnı afa "'ıır ıl lı) elıılır mi!' 
~onrc'!, tutalım, Jci l ~ı,al bn koil. 
rette bir ,ırl.mı ol un. Alm.'lllyıı, 
tınpar:ıtorlııJ, ııaı ' ını sı!liha r.a. 
rılım., bir 1 ran ın eline siUUı 
'enr 'c ona m nfa·ıti itin ııöbet 
hcldelir nıi•! 

la, 'erdi~i "'il:ı ı p-uni.ın biriıı • 
<le kentli go~"'iıne ~ ,ı ~ıse7 .. 

Her jı;~al hir in 'J,.ım tohuma. 
ılur. 1870 ir. c;i"rel,<.;iz i<otili mdan 
fi<o:ıkırnn hınl', lıütun F Mayt1 
lm-k :ı r! bir sıfm:ı gil j tırt;m1ştt. 
"H'asYtıren" in alındı~ın1 bildi• 
ren toplar Jlatf,.,rn ~a hn<.layınri 
ihti ar lmplnrı I\lem·11·•0: 

- - lürl< ~ ıl. i-.te hu dnlıiktt°"z 
hel,Jedim' ' 

Demedi rr.i! Yn hu.ı;-ünlıü jş~ 
Iin, r~h~nclerin, kütle kütle idtım• 
larn1 lıiı• mi izi' '.\ol,? Olaniar tii. 
tlıncle kona<mı>, olaC'a~a dair htf; 
J,üm]"r \eımemek, en do~u yoL, 
<hır. n:;- ılc ii:)}e ~·apahm 'e gıitünf 
nlm;lktan lmrtulnhın. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Kur' anın Finceye \:ercünid 

mahsus ekm:-k kartlarırun dağıtıl
m:HıJna ba!'tanmr9tır. Diğer tara[
tan m~murl:ır2, mütekait. dul ve 
~·etinılere şeker tenii::1e ay ba~ı
na ik2dar devam cclilecek ve bır 
ikinci•kinund:ı nilibaren ikincika
nun, ıııub:at, m:ı.rt aylnrrna mah_.,,u.o 
olmak füeı·e niıfu.> baıuna 1800 gr. 
ram ş~k~r verilecektir. 

Ga7etemh.in 11'inlandi;a1t o~ 
tarından ol ın Zine·ullah Ahse~ 
Biire'den r mektury .ı Kur'anı 

J kel'imin fiı '~~ e t"rcüme ediJ;nlf 
hir nüs'1p ı·ır ald:1ı:. SA.} ın B''!) 
.t\hsen Eore :zn ynzd1ğı m~ 

1 
ta bu te>l'C!ıme:·i. Fin halkm'd'~\ 

, gelen ... ayı rz taleo iızcrine ~ ~f 
çok Fin alirr. rinin y 't'd!C1t fk 
,·iicude getirm:c; oldu~unu -hadiıi-

1 yor. Tercür.ı 0:1in ibır krymcti hak
lnnda mlitı:ılca beyan etın.cğ,, ta
bii bfa·m s:ılfıhh etimiz y)ltt•ır. Fa. 
kat mukadde-; ıkitabın g<1Tek baŞ 
ır .. ın<l!ı:ki 'e ·t>re'< rildindeki n~. 
l&"'et her tü .. lU tal dirleıin li.4!tiiıf· 
dedir. Fin landiva gibi umJc ~ 
muhitte Sa\"In rrkdac;ımıztn hiç şi.ip 
h~siz çok hüvük fedak!r ı'.<lara 
maı oll!n bu mU\'affa':o.H•tıni tel). 
rik ''e g~zett>mize :\"aptrğr bu kr7)t 
metli hediyeden dol:ıst kendi~~ 
11yrıca te!':e}kUr ederiz. 

---o--
Otomobil çarptı 

Ecyoğ"lunda oturan 14 ya~ların
dsı K nc.n a.:hnd;a hir ~ocı;k. Tsırln
ba~ından gere-rken şoför Vikto -
run idaresindr-ki kamyonnn altm
da kalmrı:;, ba!-;mdan ve nıuhtdif 
~·~rl~rinden a~r surette yaralan. 
mt~trr. 

Yaralı çocuk ibaygın bir "halde 
~~li Etfal hastanesine ka1dm1 -
mr!':: suçlu ~oför yalalanrıuştır. 

---o-
Altın muamelesi dwdu 

Diin piy~ sa da altın üzeri'le hiç 
bir muamele oL-naıntştrr• Bu ci
betle min altın fiyatsrzdı. 

Bunlardan biri arahırnııı i~·ine ~irc 
rek Dikin lıııı eketsiz ılunııı 'iin11f;i· 
nü dışan allı ve arabayı ~t!ri ab· 
rak- fahrika yoluna çekli Ye moliirii 

durdurup Jaıııh:ıları !\Öndiiı·dii. 
Jandanıı~ kılı~ındaki Dikın [ize· 

rine iğlJdi: 

- İşini hitirdi~iıni zannrıliyor 
dııru. 

Bir diğeri alıldı 

- Öyle.' :.e ~imdi bitir! 
Fakat sahte hnrlarm:ı fikrini 'dt: 

ğistirmişti: 

- H:ıı:eniıı işine rar:ı~alıilir. 
ıll'<iİ. i~·eri ı;:ötiireliın. 

l)iJd ~ırtl:ıyarak r'~t rik:n·a gi)Ltir 
ıliilrr, yazıh:ınl' kısmına giıleı C'k o· 
r:ıd:ı 'ere hıraklıl:ır. 

S:ılıle j:ır1ıl:ırın:ı or:ııfıı htılnırnn 
ll:>tı<!llC: • 

- l::;le, rleıli, ~elirdik. Fakat ı:ıı 
lib:ı epi 1rucleıııli! 

TT:ı~en Oik (loı·tlonnn ~ :.ınınıı 
yaklıı-:;h. 

- P.a~ııırl:ıki lıtı k,,.,kellp kol:l\· 
l'll<liiı·ülrhilir ıni? <]("ılı. Sn k:ı<;kcli 
cık:ırın h:ıka.' ım. 

K:ıc;kct · c::ık:ınldıkt:ııı <:onrn 
ıfoh:ı ııııı:ı~·c>nr t>l I i YC': 

bir 

Sıır:ı 

--O--

Kaçak gazlarla kaçarken 

yakalandı 

Zabttıı. mı.>muılnrı Mahmut ~
ôında biri"İnin iki teneke ~~ 
Ha;.:darpa~.9clan trene binme:lr ~ 
te"diğini l'Önnti-,lcr 'kt'nrli.sint ~"$ 
kalıyara..lı: bu ~lan nereden bL-1• 
ı:'lurrıınıı "e>ımuslnrdır. 

Mahmut bunhrm teneke'lini 3ı 
lir:ıda•ı Tal!takale<le b kkal Nee. 
m;den Pldrjınr sfö·lt'll)İ$, Necnıinf~ 
clillckanrndn da 136 lldlo gaz hulu1J, 
ınu,.tur. G:ızlar müsadere o!unmı;Ş: 
ııııçlu milli korunrrm mahkemedn• 
verilmi. tir. 

r-

~lf evvelki Vakii 

2.ı. 12. !117 

Kafi darbe 

"Toymis., ga7ctesi Ahnan f" 
kC'rlcriııi11 Sark cephesinden gıırJl 
rcphrsinc nakil l'dilmt'diğlni btt
<lirrliklt'n Mınr:ı sn ka di ilhe ... 
ıli~oı-: 

Alman erkünıharbı unımnl'l:l· 
ııin Hııc;)ıının ımınt!al hultınd ı#u 
Yl' .\ııwı·ikn hrıııız h::ırhc.> hnzırlart· 

nıamıs oldıı.1( ı h"r rlel"ırdc ~ırp 

ccphrsınC' k:ıti bir d·ııbe end!rmt" 
~ı· k:ıı :ır n~rrnlş nlın::ı·ı mıôttem~ 

ılir. 
- Bir hir şc~i yok. ılrdi. 

tına birn1 sıı :ılın. F'ıık:ıt d:ıh::ı ijncc ·----.-----~----
Cnnııırtı>'I 1 PAZAR ii1rrini :ır;ı~ ıı1. 

l'zeri :ıranırkrıı cı•bindrıı çıkan 
nıprıık ciı;ı:ır:ılanna ıaıfar ne >ar 1 
ı;;n ::ıldıl:ır. llaı;rt'ıı rc<.ıni. z:ufı ı;ıö

l'İİn('e St'Yinrli .• \lıp açlı YI' nıasıı

ııın c:cknıesine ko\ :ır:ık kilitledi. • 
~onr:l crnrC'lli: 

- TT:ı~ 'li şimrli ~uralın:ı hiraz 
Sil :lftO. 

Dik r.nnlon sicldelli hir h:ı5 ağ· 

rısİIC' nyılnı. Evn~J;1 ne olılıı.iiunıı. 
:ırıl:ıy:ım:ırlı. kunetli ışıkla ı::iizleri 

kam:ıslı ,.e 1ahmC'tlr ııv:ı.1(3 k:ılklı~ 
-·"Kapoııa ıi(isınii~'im! rlhe ~~" 

ler.rli. lfanıriniz b:nı:ı 'Ynrdıı'? 

(Devınu Y.t.r) 

~ -
~ 

;:ııe 

~ -
\'akıt laı 

6iinı>~ 

(l~te 

fJ;lnıll 

Al•"-1m 
Vatın 

trns11.1' 

1 1 ı'i. •• ,6 J lıl\ıııın: "' • nun. • 

1 :t.ıltıjcc••: 17 ı 1ılbıece: 18 
l\ıı .. m1: 4!) Ka ım: r;o 

\ "' ııı l';7Jllll • •~utl lW."lell 

822 2.87 8 °8 :ur: 
13.H. 7,2ll JS.15 'Ut 
16 88 9.111 1 :> 8' O.ü 
!7 ~;, ıı.oe 1146 an 

19 83 l l!fı 19 ~Ui 1 Sı> 

tl.~r. 12 .. 2 (İ 88 ] %.!\% 



26 Blı lncllclnan tot;,.. 
~------_...._.,.., _______ ~· 

ııesladel ~&ize e 
--~----------- (Boştaro{r 1 incide}. (Başlora{ı 1. incide) (Daşlarafı 1 incidel 

ı.ı ı an E.:Ef.a 
blıdenb re 

V • G. d · J 9 ~ı:ı.ye geçe ıılddetllce btr yer dep • Bu harp çc,·resl, s nci ordunun Gronl yolunda 
enı ıne e apon- remi .kaydedllmlşllr. Merkez Us U t". Tr:ıbhıs~:ırı> s.::lıri isliknructindc, .Moslteva, 2~ (A.A) - Röyter ajarı 

t~nbuldnn 130 kilometre mes3fc Je ul F k il • i ., l . lnı· ı;mın Moskovadakı mubatr.rl Harold Londra·. 2:., CA.A.) - 'l'"ocl mü· _ r:ınsız uve enn n ı.er cmış o • • ı~ ı ö 1 k -A " ~' 

1 · t' f dl " " . ... ng !'J y c yazma ·t,...ır: a rln Vazı ye 1 ena c!uğll tnhmln cdllme~ıe r. unsurl.ırı. ·'.hı.~m~ııın moforhı b:r Noel arifesinde Kızılordu Don neh nas~betilc İngiltere Kralı '.ıııllclc 
. Anltsra, 2.; (\'nkıt muh:ıbirin: müfrczco;ını ınhız:ını:ı unnrlmışl:ır- ıl , d \'C Jmparalorlu~a hilnlıcn hır mc-

.:ı!'n) _ Tokat va'isı· luettin Ça;; 1, , . r ı n orta mecrası çcvrca.n e cenup . . . 
( ) \ . . u~ dır. B.u .lınlıcr, s:ı'·.o~:ın · r:ı nsız ı\ll'' j .s•.ı"knmctlndc 12 11,. 15 :ııı'l ka .. nr , saı ne:;relınıştır. 

McJbıırııe: 25• \ .A. - cnı ı ıar fela" ketı'n ıı."'"ıl vuku bul !ug;u 1 1 u u ... • d . il ,,... ,•ellcrın:n konlrolıl :ıllındn bu u • J•oJ~ ve Kafkasların ,.lm"'lndcı Al _ Ameril:a cümhurrcisı c rıynsc 
Guinecdcki ıııfittcfi~ umumi kor:ır lıakkın<la şu damecta bulun~U" • .. " .... k 1 • b 
···ılımın lclıliili : tur·. ... • .. ~ " 

1 
ıınn Br:ıze\"ll rndrn ısl:ı yonu ta• nııı nla 1 yenl bir ma"'ICıblyetc uğra•. cümhur sııroyınılan hal ·:ı ıııo en 

... Q r l ·ı . ı· 1 r b • lıir nutuk ı:.ö,·lenıişlı'r, 
Cc 1 l 1 t . 1 b - r:ı ınc :ı n 'er ı ırıış ır. Ll"•tır. ., 

p ıel en n ımın ıır ı:ı re go _ Dep:-c::m snat 17 ce oldıı, :~ o 1 " •ı ----
t r k k 1 k 1• • "ihvcrc l,nrşı yııpılııı:ıkln olnn c:urclstan aslterl '"Olunun son ııok. -

re, mut c ı · ıtn arın ·anaa ıne ~·ı ~:ırıiye surdü ve ufki istikamet - " El k · l · d 1 · 1 
G K d 1 . J •· lm )Clli lı:ırclıı•t, l,{ır l ıııikltırd .1 l"oı Urdzlıonıkldzc•ııln "imal batısın. oyma \Ş erı O ay111y e re ona \C ıııın n ,ı apon "U'' - ten geldi . ...., " 
1 • 1 • h 1 - d 1 · , • '1- !,11\'\'c!lcr t:ımfıııd:ııı rnpılnll'~ ise .!ak' mevzllcrındcn ı~eri atılan Sov • yapılan masraflar ,·et crın n m:ıne,·ıyatı om mııg:ı, ;\·ıksarla Erb:ıa c:n ıı · . ır . a-

l Bomın rlin rica l lı ıı lirnlc bulunan yı>t kuvvctlcr1• blrkn" gUn ıUk bir rar. .\nknrn: ~;;. (\.:ıkıt nıulınbirin· Lınşlııınışır. ber nlnma~·ınca pnd::ırma kı:maıı- " " 
J B Cl l : ıt alıırı ic::i n lıih iik lıir lclılikc o• P•:madıın sonrn, Cro;,ı;niden cenub~ ccn) - Hububatın t:ıhmln, teslıit aponl rııı .ıkınıb hu hrıl •cıll'.ı d:ımnı Niks:ıra yoll::.dım. c_!l .• e 1 . . .. 1 1. •1 k 11 • 

l 1 ı~ l.ı lnlıılır. çun' ı mı wer uvve erı, zıcıen demlr ... olunun kol1arından biri. l vc millı:ı~·:ı:ısı j .. lcrindc çıılıştırıl -ıım:ı -; ı mıılııcmrlılır. ~·anı-n" bir operotor a arn.t ~r .ıa ., J J ., 

K ı.. k 1 knçın:ı 'oll:ırının l nm:ımllc kesil • no ı.-armı .. Jardır, mı~ ol:ın sulıasılar \ ' C .vurdııncılarİ" \ ı ı l.. ııı kıl. l.ırı Bıın ·ı bııı n• ırı ~a h rckct ettim. as:ı.1.:ıı} n yıı • :w '.J • _. -oo ı 1 • , · b' b n 1 n ıniş olıllığıımı stircec1'lerc1ir. Don nehri ortn. mecra8ı çcvrcs.nde le el koyma işlerinden ılol:ı,·ı ta-oı:ı ı metre ınec;:ırede hu nn. n ı . ı hcıır·en ~ep~enı ır ın. o a 1 . 
1 

J 

- ı. - k 1 ·ı Fiz!ln Tuıııı:o;l:ı J.ilı,·:ıy1 birbır n Ru.-ı taarruzu Gnl!la neh-' kıyıları bu lıokkıık etmiş ve ellAC'ck mosroflıı· .Cını t hlnıı l ırın okJ:ı t;ını-ı hulıı • 1::ogma .-.11& o unuıı tam;:ımı e Si· • · •· 
ı. 1 • b' t d"fl ıd den :ıyıroıı huclııt y:ıkiııinrledir. 'l'ı:nc:ı cenuba do.ıı.ru gell•mcktedir. rın toprak mA, hsıılloı·i ofı'•lnAe 0- _ ııurnrlnr. t\lııllefık 111,·,·etlrr {' c; !.. ı nl mış \'e ı;ı ır ('S:l u e Jeli 2r- J o w " ~ ' • 

ucok mcyılnnınııı ~ım:ıl b:ıtısıncl ,. malann kurtulmuş olclııklerını ~ôr \MEHIKA~ 'l'EUl.tGt ı~ız.tlordu Skos!rekaya kaaab:ısını denmesi kordlıınsyon hcyelinec kn 
ı,ı J:ıpon uç ık~:ı' ·ır b:ı l:ınol3rmı uJk Erbııacbki d-;:premin deb~eti- \':ıo;İnltlon: 2:1, ( ı\. \.) - H:ırbi· ·§t;al etml§tlr. rorlaşlırılmıştı. Bu p:ır:ıl:ırın ödl'n 
ı ıhrlp cin ft;Jcrcl r H 1 uç ık ıne' ıLı ni O!':lda anladık. ye nazırlığının tebliği: HaJdJu bir bozpn mesinde hazı zorlJklar meyclnn:ı 
!ltnın ':ırm c;fmıli !\nırriknlıl:ırııı, E:-baa yakınındaki AVc\ôll ve Slm:ıli Afrikncln Heri kuvvetle• Londra, 25 (A.A) - Röyter ajan. ~eldiğiııden licorct vekaleti ücien • 
elinclrdir. Jııpo nlıır bu höl~eden dr Tc·pekı~la köyler: rle tamamil! ~·ı· riınizcmcnstıfl hlrli!dcr cllişmonın smın husust muhnbirı liarold Kin& me i5inl d:ıhn sııliııı hir şekle bnl'J 
lamamll<ı nlıldıklnn sonro yalnız kılmı~tı. Yer ver ':'n"ınlar çık. knrşı l:ı ıı rrıızlnrıııı piiskiirıtiiklen yıızıyor: Jnrn:ılin kar:ır nrıııl)l!r. 
~:ınıınnndn burnu ılü5ın:ın clincle ını§tı. T&la lçleıi~~e·~ C::r'.>:ıaya 1 sonrn J\lrcezl'llı:ı1ıın 10 kilometre Orlo. Dondaltj Sovyet taarruzu ~lnı \"c!<alct bu lııısu~ln nliıknlı ma· 
kıılmış oln<'nklır. ~C'<;tik. Erbaa içinde 16 ~·angın lta- ı 5iııınl do~mııııcln lıir ıııc,·zii i.;gul dl Alman kıtalarının hakiki b:r boz. ınakaınlarl:ı irnp erlcn görüşmelere 

A"ıı~turıılya müfrezeleri bu is· sa~Jayı sarmıştı, Ev namıııa bır fey ctrnişlrrılir. gı•nuna müncer olmuştur, R•Jslar ö. lınşbnıış bulunmnktnclır. Elde edi 
llk:ımcttr. y:ıvoş ynv:ış ilerlemekle kalmrunışu. Herkes t:irbirinclen Digcr ke~lnıicrılc dı uiyc lı:ırc· ıızmıı denıiryolu kavı}ağı olan Mıııe. Iecek netice yokınd:ı ,.ll~yrtlerc bil 
ılir. Burası Jnponl:ır l:ırnfındıın lıab:rsiz ve feryat içindeycli. Mc. kcllrriıniz olmıışlıır. n;voyu hemen hemen sarmı§lardır ve ıliriltcek ,-c ödeme işlerinin im :re 

1 b. k öl t . z·ra 1·1 . . l ti I " 1 ~.ir ııchrlnln bntısındakı tevrc tize -. d 1 " d ( IIJ kıa· .nur ar•n ır ısnıı muş u. ı • - ~ verışsır. t:ı\'n s:ır :ırı ı un ırı· ni usul göre y:ıpılmusı snğl:ınmış 
şıcl e.:.:_~u 0 a .. ~ cc m. ır. llt Banlt:ıs: ve İnhisarlar n:üdı:r- 'n lı :ırekcllcrini l:ılıdit cımiş.~e de r.nden ilcr!lyerclt Don ne!ırinl ı;cçcn ol:ıcnktır. 
Amerikanın gemi İntaat leıi. sorgu hakimi, posıa :nuhnbe- n\'cıl:ırıınır. ileri cc"rcde dii mnn tı.cmıı dcmiryoluna sUratle yakla§r. ------o 

'S re memunı. nüfus katibi, lıl.'SUSİ hedeflerin!.' l:ınrmzd:ı bulunmuşlar =-·orlnr. Sovyct ilerlemesi o kadar hız Peten ve D6 Go "" 
rekor,arı muhasebeden b:ızı memurlar, biı· dır. Bir dlı5ınnn ııtnsı dihürlılnıü'l ı dıı· ki, bjrçolt mUdutna me,rz:ıert U 

Londra, 25 (A.A.) - Ilirle§ik :>ğreımen maalrscf kayıplarnnız lür. ·fü~man tarafından kullaı.ılmamıHJr. Fransızlara mesa'ı 
Amerikanın doğu Jima ·ılanndrı:-ı arasındadır. FRANSIZ TJ:BLtt.1 Huslar bu çok tnhklmll notcta!arı çe. J 
birinden 56 glin içinde iki deniz- Enkaz btitün ~·o1Jnn kanlnmıı;- 1 d 2., ( \ A ) 1• .1 ,,irlyor ve bu nolttalardak.ı Almanla., (Baylara{ ı 1 incide) 

ha büyük Fransız km·,·elleri t:ır:ı• 
fındıın cJ:ılı:ı önce başlanıılıilirdi. 

" k. .on ra· '" .. ,.,., - •:ıs r:ıu 
alU deni::c indiril~tir. Bu, §iın- t:. Y:uıgın manzara.v:o ceh~t ve. d r:'l rlcaUnl kesiyorlar, Ş.ırndi llerl! -- ""~ yosu hıı Cuınn giinkll yayımın :ı, 
diye kadar yapı~ ol:ı nrekorla- ri ... oruu. Elimize geren iki k;;rn. ~Pn Rus kuvvetlerinin Mlllercvodaıı " " !jım:ıli Afrika Frnıı sız yüksek ku· 
n pek geride ıbrrakmaktaclır. yonu Lnılik ve Tokatta itfaiye n. ,.c Vorcşllovgradıı giden ba§kll önem * "' :ç. r:ımai'!::ı. yolladık. nırıııd:ınlığı lornhnd:ın neşredilmiş 1: bir demlryotuna yalan olduklarına 

0000 ~ ohıı aşoğıdnkl şu tebliEli okıımuş-
Yo~ington, 2 fı(A.A.) - 1 Bir kısım asker ve etıaftan top ~tiph~ yoktur. 

t<>nilAtohık ''Libcrti,, gemilerinin Jayabildiğimiz Jıall<Iıı cnk.az altm- tur: . 1 Ruslar bu taarruzıta sUıprlz ve ali. 
jnşa. r:ekorları ~a.kkın~& durma - ı <lakileri kurtannağ:ı çalıştık. 'l'o- hcrunnın hntısınılnki çe,·rcdc rnt unsurlarından çok ft\ydalanmı~ 
dan hayret verıeı yenı rakamlaı· kat ve arka.sındaıı Turhal itfaive- kııvn•tlerimiz, htiliin ııcrşcmlıc gii lardır. Ruslar 3000 kllom'9!redcn faz. 
gel~ktedir . si en kısa bir wmanda yctiştıicr. nli clıişmnnın şlddclJi t:ıorrıızl:ırınn . !a oıan bUtUn Rus - Alman cephcsin 

Teknesi Yt"ıine yerJeştirildi.ktcn Bereket versin rlızg-e.r yoktu. yan- mııruz kolmışlorılır. Diişm:ın, llü· Jc teşebbUsU ellerinde tutuyorlar . 
sonm •·Ro~rte Pear.i.'' bim:i ge. e;1111ar k:sa zamanda söndürüldu, tün <'CJlhc bo~uncn J>üskürtülmüş • Stnllngradm en cenup bat.ısında d'J 
minin foşaı11 dört gün ll .saat ve ~cccnde ve batta:ıiyeler:lcn yapı. tür. Eliınh:c lılr çok esir ,.c l>üyük ru'lı dUzcJmlııtlr ve gevııemlycn Al • 
26 da.kika çc-kmiı;lir. Gemi 97 par. ınn sedyeleri:! yaralıları nyakta ınikt:ırclıı h:ırp mnlzcmcsi geçmiş • :nan hUcumlnrı son 2' saat içinde te-
çadan ibarettir. kalan te-k binn olan mektep bina. tir. ıılrl~ surette pUskUrtlllmU!tilr. 

Makine kı~ tam 10 saatlki ~k !illa taşıdık. Operatörle sıhhat 1 Amerikan lı:wn ku"'·cllcri hir-
çahşma devresınden sonra yenne me-ıntah!'l iburadn !;alıfimağ;ı. baş- liklcrimizi nıll\·aff:ı1'iyclle dcstc'k· Orta Donda SO\)'ct muvaffaki· 
~~rleştriilmi§ Ve son tcerilbekr 48 ladıl:\r. Halk, :uıı.sında bizi i;Ö· lemi~lcrdir. yetleri 
saa tsonra yaprlmıştır. rfince teselli buldu. J>un t ıhı folıc; kesiminde, fena l\loskol·a, 2~ (A .• '\,, - Hususi tetı. 

--o- Sarsıntının b.r bayram gUnU ,.e h:n n yiiıiinrlen çnrpışm:ılnr kü • ;;t: Orta Don cephe. inde hareketle. 

M 1 d 1 r•ne devam eden kuvvetlerimiz 1:5 11.A 
a taya yeni en ma zeme ckpmıı. doğru oluşu kanvelcrde \'e ı;ük miky:ısln olııı~ışlıır. 20 kl!ometre daha ılerleml§lerdtr, s 

ve takviye gönderildi rr.lsa!ırl!klerde bu1unnnlnr arasında ı.~IAN •ı ERLIGI gGn içinde bazr noktı.larda Ruslar 
İsl<enderiye, 25 (A·A,) - :Mal- znyıntı çok artırmıştır. Bir iki kah. Berliıı; 2a, (ı\.A.) - Alınan Tes- 2J<l kllometre ileriye gitmişlerdir. 

taya mUteaddıt !kü!:tik 'kııfile]~'rin ''den otuzar, kırkar öJU çıkarılmış. · Ruılo.r·, 6 ııeh"ır ve VoroneJ _ Rostot 
ı f \rl mt lrhlil(ıncll'n: " ,s3)ını .... u vnr.ması Uzernic adanın JQ&I\ CJI rhaç ~ de ynngınd::ın r l" ,,, mıJryolu tızerfnAe 1"1 OyUk gar drı ,..._ ı ı ı J.ihyrıdn lı:ız ı nokl tı lard:ı aıı ı· ... u " 

yiyecek, mühimmat ve JT<ılume mrtu amamış ır. ctal:.ll olmak uzerc 30 • 40 meskO:: 
ihti~-act bir çok aylar için temin Pı.zartesl sob:ıhı §eker fabrlltasından yel hinır. orlınıştır. n<olıalll gert almı!l.lardır. 

Ve C·vardnn d!~e d · •o ın d , .. et' Tıınııs:ı rlfişınnnın ~·eni lıilcıını-~dilmi"tir. ı b r oıt, r r a J ış. D """00 l 00 ' 
'4 Jarı ııiiskiirlülınüş ,.c Amerikan ün, "" esir a ınmış ve 60 A. 

Libya.da. !bazı h'.ı.vn. ilslerir.in müt t~er, Köylerin taragası, nğır yaralı. mıın öldOrOlmU•tOr. 
'a ı Toka• ve Samsu hastahane kılnl:ırı nd:ııı Jıirrok c ir alınmış· ~ tefikler tarafmdau i~gali vapur ~ r n w na - " Son Rus taarruzu esnasında ııo.oo~ 

ikafılelerinden bazıfannın dU"""a- lNine to.ııınmnsı bUtl!n giln devam lır. 
~.. ~ •. '[ı" nrcrı'clcn ıırnn fn,..lliz U"nk• dtlşman imha edil mi§ ve 48.000 ini 

nm en lküçük bir izncına bil~ uğ- etti. Tokat Ue Merz fon balkrnın ve • • ,., " de esir alınmıştır, 
--'· M n·r• • tesklltıtının bUvtlk "ay et .,..ös Jorı nole arifesinde halı Alm:ınya raul.d'\sızın nltııya varmasını ,. • ı.ı • " "' r " • ı MiJlerovo ııehrtnc karşı tıarek!lt ge. 

mtlır.kün kılmıştır. t'!rdlğln! ve her çc~t yardıma lwştu. üzerinde ııcnrnk muhtcli( yerlere lişmektedlr, Doğudan ve batıdau 1, 

Akdenizdcki İngiliz filosu baş- {tunu illlve etmeliyim. homh:ı ntmışl:ırdır. lerllyen kuvvetler §ehre l!O kilomet 
komuta.,ı amiral H:ırvud Akdeniz- Halkı teselli ve llell ihtlyntlnnn te 11'AJ.Y \N •1 EDL1G1 r" yaklaşmı§lardır. 
deki askeri dununda hu:;oJ!e gden m:njndc bu ilk yo.rdımlar c;;ok tesirli nomn: 2:;, (A.A.) - ltıılynn or- Rı:.s!arm yaptıktan bUytlk 3 taar. 
l.u drg· işlltlik hakkında cleme"te o:.ınuııtur. Sıhhat memurları ve c!ok - r"Z "•nn•mdn Almar.lar 2"n b'" k',• " ı u 1 d bU " k l clulnrı. lloşkoınut:ınlısının !.H4 mı- • ....., .... "" '" • };ulun:ırak :;-ıt_vle dcmi"tir: t<'r ar bug ne tıı ar t .. n öy ere 

'14" " mıırnlı tchlig·i: kı=:ybctml§ bulunuyorlar. 
"- Sekizinci İngiliz ordtısunun ı,,tkmı§l dır. ıreınkete uğrayan köy. 

d i d d Sirlc Jıiil"csiııclc her iki t:ırJf Şlmalt Ka.tkasyada. askeri kuvvet. ile-..: lıareketı.nde ımuvaffa,,. olma- lcr.n bu ko.ra gUn e m ıı ınn yctjşcr. ., 
• ' "' d k · r f ı· t' t l 1 t !erimiz, Nalçrğın cenup doğuıunda 

sı müttefik filolarının arıta Akde- lıUkOmete kar§t duyduktan minnet ve a · c~ı nıı ıyc ını c rn unmıı5 ur. 
• ki t k 1Jcri höl,..edcki Jı:ıv:ı nlanlarımız • taarruza geçerek ıa • 20 kllometrı 

niz bölgesinde scrbc.-stçe do!a9ına- flil<ran hislerini na c me borcum • " ilerlediler ve Zobkof, 'l'o.nkaran. Al 
EJnI 1 ....... :n etr.ıı·ı:ıtı'.r. Bu ··azı-\.•et _ .;ır. Mahıllll memurların cidden ı:ok d:ın hiriııe knrşı y:ıpılnn :ıkın es· bU 

,,,..... "J • J <1on, Alaglr, Nokkao, ıllorınıın adlı 
ten .:Stifade ""derek 'lalta.va kü _ çalı~.ığını ve herkesin üstüne c!U~en nJ~ıncl:ı jki clüşmnn uçağı uçaks:ı -"' ·"' ~k meskOn yerlcıi ı~gaı Ctl ırr 
M.ık faknt mıitenddit kafiJ .. Jer ,.0·n v.-.z.Jfeyı yaptığını da kayJedeylm. v:ır Jınt:ıryol:ırıınızın nteşiyle tah • il . 

.. 0 Alma.nJ·•nn \'az1' .. ·et·ı müır.lru e lı 
dardik. SON \'AZİl'ET r'p edilmiştir " J J 

... 
1 

• Stokholm, 25 (.\.A.) - Rus 
Şimdi "apaca;r.....1z iıı. R"T .. l Aııktıra, 2.; (A.A,) - Yer ı:nr'5lll- Tunıı in, düşman topttısnnun, 

" ... ~. ..,..... taarruzunun iıçüncU safhas1 Kaf. 
kuvv~lerinin Trablusta <'!.enı·7 yo- tısı !ttltıkctine maruz kalımı oian Er. ıle~lcklcıllği Ycnl Irnrşı taarruzla", L:ını 

" kas'arda liç b'iındenberi baş ili Ju ile takviye ~lm::!>!na m:ı.ni ol • tına. ve Nfüsar kauılan ile köylcr.nde_ ı:ıcri :ıtılmışlır. 
mrıkttr.,, ki vaziyet hakkında nidıt·mız tc-!gra• - --o----- bulunuyo'X", Mutat ve!jhile, Ruslar 

-0-- lhl' sıhhi eklplcr,n blJ kÖ)'!Crde {Ra • 1 ".""erı•• ada devlet bu bilyiık hareketler 5008. crinCe· 
ft jJU n Ye kadar hiç bir tafsilat venniye. Bir F.-.nıız aıkcri heyeti lıyettc bulunmakta olduJ(lrırını vr b·ı 

rı!Jarı içln gereken yardımların tc isti razı ceklerdir· Bundan bir kaç gün CV· 
Amerikada :uın edildiğini blldirmekte:1ir. • vel, Rerlin Alman ordwmun ia!le 

Vaşington, 25 (A.A) _ General Aııkaradan giden sıhhi eldp!er de Ilkkanunda 11 milyar 200 bakımında il keneli ~ndini idare 
lıJ'arle Emile Bcrteuıı.rt'ın re!s!iğlnde Erbanya varmışlardır, milyon dolar top!andı t-debilecek durumda olduğunu her 
bir Fransız nskerl .heyeti dUn uçakla ıı:rbaııda hUkfııııet a.on'lğıuın N.ka \'asiııgton, :!r> (A.A.) - Birleıslk ne kadar söylemiş ise de ricat 
Amerlknya gelmiştir. Bu .t.eyet şi:na1 r.ı kaldırılarak resmı evrr.:.k meyıi.ma Amerika maliye nazırlığının bildirdi. yolunda bulunan bu Jı.lman o'rdu
Afrikad:ıltl Franeız kuvvetlerine teç. çılte.rılmı~ ve bu kAzanın dıt_11;:ıye i?lr.c göre, Amerlltnn milleti, ilkkll. • !!Una yardım göndermek it;in te· 
hlzat ve malzeme tcm)nl ile meşgul maliye, belediye, post11. telgraf ve dL r.un ayı zarfında ı ı milyar 200 mil_ Jaş göste:mekte<Hr. 
olacaktır. ğer resmt da!re!erı çıat1 ır!ıırdn çalı:. Jon dolar vermclt suretiyle devlet iE.a Staling-rat önlerinde kuı;atılmıii 

Heyet birçok Fransız subayların _ nıala:mıı • tekrar başlamı~!ardır y 1 tı~reı.zlarmıı şt'rok etnıı, vo bu el. bulune.n AI:n:ın ordusunu!! nıziyc-
t'~n mUreklteptlr, :Merkezt Afrlkadak; kıla:. binalar enkazı c~vnrdan temin lıP."cn bUtUn dilyna. istikrnzlan re. tı giintlen güne :!'enalaşmnktadır. 
Anıcrlkan kuvvetleri koruutaw genl\. c.olun:ın ve Kızılay tanıfındll.O g!Sııdcr. kı.rucu kırmış bulunmaktadır. AlmP.nlar i::u kesimde tutmhkta 
tal ıt•atzgerald heyete refakat et _ len kerestelerle ll:?5 bArakan::ı ıntıa Bı: münasebetle, Bırleşik Amerika oldukları bütün mevzile:i Rınıln. 
mektedır. sın'\ da bs~lanmış bu1:.ın!'"'.nl<t:ı•lır . ı. hazjncsl tara!ındarı fsteııen ıeUkraz rn teker teker t:r~ctmektcclirler. 
Amcrlk:ın lıarblye nazı:l:ğından öğ o.r iŞieri köylere lmd!lr tt- ınfo eı!l: L' rr. ktnrının yalnız 9 milyar dolardan Rııslar, Almanlar.n tehdit nltın-

renl!dığlne göre FranSJz heyeti reis: Erbıuıdıı ayrıca iki fırın nçıınınlt su. n.ı.ret olduğu da kaydedılmektedlr. da bulunan böl5cye yardıın gön-
~( t crnl Berthouıırt. ı<aulılankadakl rc.L'o ckmelt !httyar.• ı1a kıır~ıt::ın-:ı·ş - - --o-- ılerememel~!'i için bir tok kesim. 
ınOtnrclrn ltomisyonunun \:ın1'mdn bu. w General Dögol Ameril<aya de birden t:ı.arruz:ı. geçmckt.cclir -
ıunduğu sırad:ı Almanların müdnha. sıım.\'I' \"EKtLt TOKATTA gidecek ler. Bir -:ok mühim dt>mirycl!:ın 
lrsinc rnt\nl olmnk ;ç.n bütün nllfu • Ankarn, 25 -(A.A> Aldıl\'ımız kesilm!ı:: bulunuyor. Bu yiizrl::n A 1-
zıınu istimal ctm.,tır. I{~ııdisi l:ıgj p tc!graflarn göre cellıltet:edeler için J.onılrtı: 23. (A .. \.) - DCT G:ıullc mnn ordueu11un riral hareketi 
·ı~ - Amerikan dnv:ısını bcn!ms~yen ı-am un, Amnsyn ve :Mcrz:lfondnn r,ö•ı ıiıı v:ıkıııı.lıı Biı !eşik Aınr.rikn~ a gc· gliç}tiklc yapılıyor. 
F rnnsızlardan blrldlr. ıicrilcn yiyecek madılelerı ne gjyccek J.?ccği ı, lımiıı olunın:ıkl:ıdll'. SO\J ellerin hazırlıklnrı 

·---o- <'.fY:ılıırı Erbanya gelm!f ,.o dağıtıl- Stol\holm, 2.; (.\.A,) - Son Rus 
Stalinin mesajı :-1nyı:ı. baı:ılanmıştır. Barakaların iel§a. ti ekıpıcr ve yardım vasıtMiJe (1er - taarruzuna nit hazrrlıklıı.r ha.kkın-

.l1oskova, 25 (A.A> - Stalin ve s na da sUratıe devam olunmaktadır hal fcliket saha'Jına ko,mu: ohn da alaka uy:ındıracak muf.lE~al 
Mc.lotot. Ukrayna yUksck Sovyet mcc &ıhhat ,,.e !çt·mat muav;ınet vekil' f:om:ıun \•allsı Folk 'l't!rel ve Ama.ayn malumat gt:lmektcdir. 
l ılne 25 nci yıldönUmü mUn:ısebetiy H•ılfısı Alataş dUn Tokat ha11tahanc. va•ısı 'fııll'lt önce! dol illye vckAlct.n, Gece içinde ia§e maddeleri nak 
~t! gönderd klcrl bir mesajda ezcUmle hinde tedavi edllmekto o!en yaralıln- C'! tnkdlr ed.Jm şJcrd'ı. Erbaa kny • , Jeclılmiş, tahliye olunmue ve bir 
'•yle demişlerdir: rı z!yaret eylemiş ve sıhM vaziyetle. makamı Fazıl Ka!lnnoğlu da enkaz çok yollar yapılın:ştır. Kar yıt1ın-

"Ukraynıı. Sovyet kaıac!lktır. MlllJ rl ile yakından alllkadar olmuştur. altından kurtarıımas:rı. m!lteak!p der 1 Jarının cökmclerine mani "lmak 
Jıurtuluş mUc:ıdelom zı Alman hatla.. l:AKD1n ım1LE:N \'AJ.tı.EJ~ hal vaz!!es nln bUtUn icaplarını )"eri için hu.susi maninlar vüctıde geti· 
:r•nın gerilerine de teşmil etmel!yiz. .Anlcarıı, %6 (A .\.) - rokat VilA • ı.c geUrmf§ olmasından clı>layı dııh11L ! rilmitıtir. Ct.pheye doğru giden 

1'oleçntove, Niko!askoe ,.e Rostof. yet! Jç nde bUyUk kayıplara aebeb! • ~ e v~ktılctlnce takdir olur.mu; tur. S. her yol boyunda husucl kantinler 
Voronej c1cmlryolunun batııınd:ı bu ~ :-et vcrmi§ olnn yer sarsu:tlSı akab'o. va..ı va!lsi Nacı Kıcıman ile ı.lhlllı \·ardı:-, buralarda atJted kıtalar, 
1uno.r l!orozovka dU§mandan geri a. Cn derhal Niksar ve 1.l:rbaaya g"lderek kcyrnnkamı Mekkl KeskL"'le d'l nirlık ısmabilirler ve harekete ge~ • 
J,. an Ukrayna şehirleri meyanında ., ilzrmgelen tedbirleri almı, olan To. .ıırı yardım tedblrle:-inden dolayı da <leon evvel ken1ıl~rine içki teda • 
d:r.,. kat val\81 tzzettln Çagpar \'C gene &ıh. :1lllyc vekaleUnce tcşı-kkUr ed!l:n!şUr rik ed~.bilirkr· Cephe hatl.Inıı1 ya. 

Millet, gerek imp:ır:ıtorluk ar:ı· 
zisinde gerek ana va landa son te • 
reddüllcri ve !'iOn teslimiyet ve tc 
vckkül cın:ırclerini crlaclon knlılı • 
r:ıcak olan knrlulu~ azminin kuv • 
vetinc gü\·eniyor. 

Fransız milleti hizıat seçtiği bir 
tek milli halilıninl nllındn ve kcn 
di ~·aplığı kanunlara tııhi olıırok 

hnrbe devam etmek üzere bütün 
deniz aşırı Fransız topraklarının 

hirlc~eceğinclen emindir. 
Büıün Fransızlar, kam, deniz 

ve ha\'a kuvvetlerinin bir tek b:ıv 
rak nltıııda ve }ıir tek Frnnsnnın, 

emrinrle s:ı\"aşnııık üzere gnyrcllc • 
rinl lıirleştircrcklt>rini ümit etmek 
ı cılir. 

Bııı:iiıı \"Olan topraklarınd:ı rlli5· 
mana k:ıhranıanrn ınuka"emel c· 
<len terle A friknılıı, T.ibyııclo 'e 'fıı 

nusfa clüşm:ına hiicum eden kııv • 
veller ve denizlcrrle TC hn,·:ıtnrcln, 

ç:ırpı~anlar hrp nyni hıckırıılı ve 
hep nyni se i işitiyorlar. Bu luçkı 

rık \'C bu srs bizi cnlhran Fl"nnsn• 
nın fen nch ,.e imdnt nvazesldir. 

Fraııs:ı, lnrllıinin en korkunç, 
imlihnnının )'cnlden r..:ınlnndırdıAı 

nıimli ruhu sayesinde yeniden ku· 
rulacal; düny:ıdn lhlk olclıı~n ~·iik 

<.c!' ve ;rnrlnk nıcd;ii sıloC'nklır.,, 
--- - --Of-----

Erbaa felA1 ... etzede. 
lerıne yardım 

(Raşlarrı/r 1 incideJ 
.~uııtakl çalı~ma programını ıı!Aka ~ 

darlara. blldl~cek, sUratle para ve e§
ya teberrularmı kabu1e ha~lıyacak • 
t r, 

KARADENİZ P:REôr.t tSDE 
Ereğli, 2:5 (A.A) - "Karadeniz., 

Erbaa fclft.ketzedel~rlne yudım it:lı 

'1.lrada açılan llateye blltOn Ereğliler 
l.ıü il\; bir f"Vk flı jştlrnk eylemekte 
cY,r. llk güne alt teberru ınlkd&n b\n 
!'rayı bulmuştur. teberrutara dt>vam 
o:ı.:nmaktadır. 

kınında pos~:ı. kutula:-ı ıla vardır. 
Alman tebliği 

Berlin, 25 (:\,A.) - Alman 
orduları b~kurnan<!anlığının teb
liği: 

Terek bölgeEinde d~mantn mU. 
tead<lit hücuml:ın püskilrtt!lmUı; 
ve hücum:ı. ha.r.ırlannn ~ kıta
lar da top~muzun nte~il: :kısmen 
daiHmıştır. 

Dün Don bblı::-esin<le yer.i geti
rilen tcık\'İ)'e kıtalarır.m r::ırdunı 
i'c kahra.manca ~alLo:nn kuvve+Jeri
miz lıir çok nokt!?larc!ıı karşı hü
cuma geçrr..~tir. Yeni te!:iİ.S edilen 
hattaki açık Yel"krden ~cçcrek kı· 
tnlarD:lız·n arkasın!!. düşmeJ°{e ça. 
Jışan zırhlı ve n:otorn cJı.hnınn 
irnvv-:tleri (;etin .sa\·a~l nr<la i:nh.ıı 
cılilmiı::tir. 

Cephel'İn m,•rkcz l:esi:ııiıı<le 
1Hi5manta caha hafif kuvvetlerle 
yaptığı bir <:ok lıilccmlar rl n aka
rr.et .. uirratı!mıştır. 

İlmen gölüniln <loğu cent!lıun
da Sovyetl"!rin bUtUn hUeum'ar, 
kısm~ıı çc.k k=ınh muh;ırebeler ne· 
tices!ncl"! nllıklirtUJm!i~tilr. Dtiş • 
m~n ~"rı kavml:ı.rn uğıemı..~ttr. 

15 Sovyet tankı tahrİ" ~ ri;ı.,..,;.,. 
--.. •· - ..... ,,,,sı:-z:n'z Volkof •e 

r,~ningrat y!\.kmlnnnc!a mııvnffe1 -
~iyetle netizelenen k~ttt hUı::um-
1::.rıfa. bulııt:muş1~r ,.~ mtıteaddit 
muhl\rt>be-J~r mevzilerini talıtip ct
mislerdir· 

(Başlarafı 1 incid 
şunlordaıı biri bir Fransız sub d 
nn isabet etmiştir. •• .m teYklf c 
mlşllr. Şimdi sorcu ııllınd:ıdır. 

tili tutanlar di(lcr bfirolnrdon 1 
şen Fr:ınsız suhaylnıdır. l\ııl 
20 yaşında bir Fran!lızdır, _j 

ismi lıeniıı ifşa cdilm~1 
lcdir. l{atil sabnhlevın yüksek ı 
miscrlik dnirec;inc ~clnıiş '\' C arıı 
:rnli görmek istediğini söylemi~ 
Amirııl ılnirc~indc Julunmodı~~ 
dan l. :ı tlJ ~eri ılönmüş ve tc~1 
ii!i!Pden oı;onr::ı ~el niştlr Burl 
omlrali:ı hiirosıınrlon bir kııc od 
ı::erlclc c'lıırmuş \•e nmir:ılln biird 
n:ı gilmrk Ozerc k.:ıridordan gtl 
f.ni J:İıriinCC' Dll'Ş ctr.ııstir. Biob 
Fourc:ıdc silfihın is!iknmctlnl ı 
\"irmcğe teşehbf:<; ctmişoı;c de. dl• 
den hlr kur un :- nr ı;ı almıştır· 

Anıirnl DorJnn fil -r:ıwıda i-c 
Frıın 11 b~lırh•p}i allc~tnin oltlll 
Amiral, şim:ıli Afrlk:ıdo mülteci 
Fran!'lız h!ik<ımeti kıırmnk fac;11 
rııntln olmndıijı hııltkındokl dt 
<;lnılrn hirkoı; s:ıııt !onrn ötc10 
mii~ii~ ~ 

Amiral Oarlan blı:7.<ıl kendi o' 
mobililc hostnlıancye taı,ınnıı' 
bfr rahip lorafıııdan •on dini 
rnsim yapılmıştır. Derhnl hat' 
dar cclilcn m:ıdnm Darlan hC ~ 
ge!ml15se ele, nmirııl son nefc 
Yermiş bulıınıı ·ordu. 

Ceznyirde vn7.i ·et 
katilin siyasi "ııır diril~ işi 
bulunmasına rağmen, 1rnr{':tsııl 1 

çıkmn :ıcok gibi ·~rlinmektcdlr· 
nııııla Jıcrahcr, lınlk crnsında 

.terin hir. iııfi:ıl v:ırdır, 

Gener:ıl .Jiro i~ başında 
C~z:ıyi'l.", 25 (A·A. > - Gene 

Jiro, fiimali Afrikad:ı nizamın i 
mesini Uzcrine almı~trr, 
Ayrılık çıkarma te:;ebbUsleri ('C 

landrrdacnl<tır. 
.1.ondr:ı, 25 (A.A.) - Allll 

Darlan 1!!.rafından kunılan tf. 
l:onsey azasından Berıere btl 
Cezayir radyosunda. halkı ~ 
nete ve bir''iğe cağu-an bir be~ 
name nerşetınistir. Gt-ncr:ıl billl'. 
ııa şciyie dem•ktedir: 

" - Fr:ıns1z Afrlk2. sak:,,ı 
Darlan, Almany~ya kaI'?lı ını1rl 
delerle müttefıklerin l'anı b3· 
na Fr:ı.nsız mi!letini temsil e~ 
ken vazifesi b:ı~ınd!!. öldUriildtl. 
L'innyet, meml::ketimizi kurtartıl 
husıısc.ndaki azmimizde hiç 
§e~·i değ!ı;:tirmiyeceklir. Bu el 
)'et bizi ayırmak şöyle dursun,' 
&ine olarak büttin F.ramızla "l 
günün en öııem'i işi olan tek 1 
cndelede bizi sadece birleştir~~ 
tir. Bu mi!c:idele, Fransa~-ı ktJil'. 
racak olan mücadeledir, Gen~ 
Jiro. lıs~kwnandan sıfatile nıı# 
mı muhafaza mesuliyctini Uz;~rı 
nlmaktc:d::. Her türlıl 2.}'nl~ . ..d 

karın:?. teş!bbüsti m~rhametJV 
cez:t!andml:ıcaktır.,. 

D:ır)pmın haJı.-fi lıim olaealı!J 
Loııı1ra, 25 (A.A.) - Fas tJ'. 

~·osunun bi"clir,Jiğine zörc F • .,o
1 sız komitl'Sinin :;:ırınki toı:;i:ıll 

sın<la Darlunın h2.lefi me:;elcfiı ~ 
zakerc cclik~e!:tiı . Ye.rın Rli 
katedralinrle Datfanın istil-sl1 
ruhu i~in clııa edilecektir. B0~1 
J.::ansız. ve Az:eriknn yüksek o_:; 
sıyctlerı bu dıni mcrasirn:fe lJ.11" 
bulunacaklardır. 

::· q t(. 

Şim:'.Jli Afrikadaki m1itf:.efJıd 
umumi karar~Ahı. 25 (A . .A.) / 

F'rans·z im;>a'retorluk nıecli~. P 
lanın ölümünün ortaya attığı t') 
sr-le ha!:kında müzakerelerde 1" 
lunmak üzere yann toplanac:ılı~ 

Gener:ıl Nojü garbi Afrlk9 1 

mumi valisi B:ıvasonun derhal CI 
zayirc gelmeleri beklenilmeltlt~ 
Rugil!ı öğleden sonra. halk. yt

1 ııe!< komiserli?!inin methali J10JU 
de ırata.folk haline getirilmiş oJJ 
Ytrde teşhir edilen Darı.ının d 
scdi Bniinden ı;eçıniştir. 

05 Golcüler ne diyor!' 
T.ondra, 25 (A.A.) - Lond!f 

nm S?'l..t.~an F.rnr..sız mahfWtri ~ 
m:ral Da:-lanın katli Jıruckınctı ~ 
bir t~feirde buJunrr.amaktarlır· ~ 
mat: f''iJler dö Gollin general .f' 
nez:Iine gönder::iii!i murııbhaS! ~; 
neral Astiyc dö la Vi:!c-ıi'nin ~
~:sinin neticeı~rini beklemekte 
aırler. 

. Huı\'eltin sözleri 
:Vınyork 25 (A.A,) _ yaŞitl 

tondan bildirildiıYinc g-öre, Dt.tl' 
:1ın ölüır.ü h?.beri büyük bir ]lt 
Yecnn uy:ıııclırmıı:ı ve reis J>ııt' 

velt, va.kadan d,.rhn ı }ıabert!sf e 
•\:Jmic;tir . 

R,.is RUZ\~lt, aı:ıir:ıJ DarıaııG 
ölümU haberini ö~rcninec, fiU M' 
meçte bulunmu_cıtur: f 

"- Amiral Da:rl3nın knt'i. ııt, 
ret uvnndmcı bir cinayettir. ı; 
llin Birlesmiı:ı mill"tlerin biltliıı f 
mamdarl<!n bu dem("Ç üzcri!laı 
mfittefiktirler. Yaln:z n :ıilik· ( 
~istlik ve askeri istibdat. b<t ~I 
tfirlü dfi<ıfinilvor nNl"nlll J•Al 
vey:ı. katillerin!' siıratle :ıcıı c'1 

tatbik edilcce~ine ~Uphe yoktllr 



Zehirli 
Tuaa: C. !ı Conncta 

O samani r, Pı lonez adalarlyle 
inci UcareU ~ apardL'D, ince narın 
bir ,.ıkenlim vardı. Kafadar bir 
arkadafla beraber odadan ed lll 
pçip, köpek balıklarının tehd1.dı 
altında toplanan iucılerl !ıloaı+slt!r 1 
4en 1&tın alırdık. 

Bu eot sOzel bir hayatlı 1 Alize 
lerln teslrl)le ~~lkenler dohıyor 
Te biri btrl ark. sına fevkal de lop 
rakJara yanaııhvordu ... 

Yakın adacıklann birinde yal-1 
ınz betına yaŞ'lyan bir 'Fransı7dan j 
bahHdlldflinl B o r n d a dur 
mqlam. l\ll'denlyet n1cn nden ay
nlmıı olan bu adamı gidip görme 
le karar verdim ,-e bl motörle ba 
reket ettim. Bu altı )e ı· millik bır 
lşU, yani ufak bir gezinti... . 

Mercan ada ının önüne gelıp 
yan:ı ııcnk ~·er ararken kendi arzu 
IU)'la Robensonluk ) aı an adamı 
sivri bir kayanın üzerinde elinöe 
bir mızrak ufku SC' n erken bul · 
dum. Yalnız belındc11 o al(ı ını bE' 
yas benekll kırmızı bir kum ş öro 

tityordu. Sahı1e ('ıkır> on 

3 ilrOdOm. Orta bo)lu. f.ıkol 
onunlu tdl beyaz ~rrlnrı henü:z 
~ok 11en( 11örlllen suratını çerçev• 

Tercüme eden O uan Karaca. 

nn, yahut hemen şımdl ötrenincc 
işini becerirler ha! 

- Eh aonra? Tehlikede ohnıyan 
bır naınu un intıkanıını almak lçir. 
herhalde y k:ı:vı ele vermele gel • 
mez. 

- llellı olmaz; Ri,ar kıılpsi~dir 
ve her ~Y )'apabfJecek kabdilt'ttc 
dir. Kabnhnt bende size cvvclıkn 
söl lenıedlm. 1 

- Daha bir şey dellşnıcdi. Fa 
kal 'unu blJ ki, bir Fransız • h 
his karı~ınca hiç kimseden kork • 
mıız ... 

- Olabilir, btt köşeden R)Tı1a 
hm, buralan tehlikeli yerler 
Yarın da otelfnlzf ddi tirin. 

- Gordon, ıee iirlcr! \'nrırı 
şaın rantie"um 'nr. vol sahi h' 
ak~:ım snhahın dordfiııde c ızil rt' ' 
~frıbeJin v11nınıl:ı ol:ıcııiiını. 

- Ô'\'lP. i~P. fazın ısrar etmcrn 
delileri i1rna etme1r ırn • -. Yalnız 
bir na ıhul vere)'faı. vasly 'nam""' 
nt evve11t~ıı yap. Jo'yVPftıth dost•ını 

( t50ıla pnn) --
r- 1 I - .... ımece 

llyordu. Ylhıündl'ki çı•knrlıttml4 7 1 2 
) 

hatlar an11tulmMı fmldin!lıı oıan. 1.:-.J--;.,....;;;;,...;;..,....;;..,.-=...,r-"-T-~ 

bir sıkıntının b11>rlnl akseıtiril or 
du ... Ur.aktan b:ıibrdı: 

_ Franııız mısınız? 

Bunu onlıtmnlc un.-ı h -ı'ıti, zi 
ra motörü borrl sınıln n "'"' 
bayr k ıfa111111 "ı'l:orrln. Rıın 1'•11 

men eTet rl'vnh•nı vprfnC"e ,,rı1nn • 
de n1t'mn11nh et ci111ll11ri belirdi .• 

Neşeli. neşeli .ıcldi. 
- Sizi gördllğiıme ol, mt'nınan 

oldum. isminizi sorab lir miyim? 
.tık evveli aklından şuphe t· 

tim, sonra kendi 'kendime (ac:ılı:ı 
zincirden kaçmış bir mabkılm ol• 
masın) dedim. O bunlı:n anlıunış, 
olacakki hazin hazin güldü ve ace· 
lf' ile , 

- Ben de Fron•ızım, dedi, ('e-

CeklnıenJilimln kusuruna bakma 
yın. Beni buralara kadar sürllklc • 
yrn sebep ihtiyatlı olmamı : p et 
Urfyor. Kendimi hemen tanıtm:ıdı 
lımın herhalde mühim sebebı var 
dır, buna emin olun. Size hepsini 
anı.ıacalım. ıeJin. 

Bamba dalliınndan ve ilstOnn 
paodanas yapraklan 6rten bir ku 
lllhell wrdL Teraııln -.ıııne ota 
rup drelee ,.mek 7f'dik. Onllmllz 
de Ok>'anasan koro mnl dalııalan 
kayaJan earpıp ,.UkseJiyor Ye ya
,,.. 711,,., beyaz Hpftkler halinde, 

dOşftyor ... 
Meehal tobıs yalnız Fransız ole 

matla kalmıyor, Par•sJI idi, hat'A, 
Montmartrtı ••• Sacra Coelnın eteıtln 
de dUT&rlanndan yabont asmaların 
IMblı esti dar sokaklardan birin 
deki afat evde dotmu,ıu. 

Kendine kartı 16sterJiJtm saygı 
ba)'lltını bana anlatmaya kAfi gele 
dl. 

.. _ Reymılekl bir ısampanra 

firması r6pr6untanı idim. Bet altı 
dil bUdilfm için dllnyayı mQtema· 
diyen dalatıyordum. Akttf ve canlı 
bir çalıtma. ttlmadb bir it- Bun· 
dan 1g ... , enel vaıffem beni A• 
tnerlta711 , Ne-vyorka sflrOklemlştf. 

n sağa: 
1 - Belanın pu kullıisu. 
2 - Kıb:ırlık, u kabı. 
3 - Kulesilc meşhur eski hir 

şehır. Ne:zarelsfı, kaba. 
4 - Su, hlr renk 
5 - GümOş, p rç lı. 
6 - Avuç içf, t·~rl, 
' - lh iımU. blr erkek ~ 
8 - Cok işe ) arayan bir ha ... 

-van, zenglıı köylüye derler, ed~p 
izzetinefis. 

9 - Sebep, Avı upada me~hur 
bir dal silsilesi. 

10 - Nezaketsiz, çok kullanı 
lan yer, askert tabir. 

Yukardan a'81J: 
1 - Nezaketsiz. 
2 - Öfke, çabuk kızmak huyu .. 
3 - Allah, melek, au. 
4 - Bir erkek ndı, bOyük bi• 

eak. 
5 - Amudft flkarl. 
6 - Kuvvetli bir Rtdn, bakanın 

sonn, bir renk, 
7 - Yeni evli kıza derler. 
8 - Baba ve diğerleri mukabi• 

linde kullanılır. bir renk. 
9 - Kaba kumaştan palto, çok 

falJıdır. 

10 - Nezaketli, klbıır, sevgt'llZ 
bir bayYan. 

DtlnkQ bulmacanın hani• 
1 - Vaka, Makap 2 - !de, Haz. 

Ne 3 - Vicdan, Sal, 4 - İpsala, 
5 - T, ER , İpek 6 - At, Ob
IHa 7 - Ödev, A, Jn, 8 - Na, A 
llUa 9 - El, Nedamet, 10 - Met, 
Re, Ana. 

Slperlf alabilmek lçlo komlı • 
JıOnealatltı masrafa bakılmaz, muh 
telif 611e 1f19fetleri, ıece ıezlntl
lerf tertip edilir. Bir akşam arka· Ven· Eser er . 
datlanmdan bfrfyle di'8" çıkmıf • 
bm, kllslk faaliyet: MIWkholler ı NeJ%eD Tevfik hayatı Te ~r
den pce kulllplerine , ıece kulilp L9ıt - Kıym•tli halk filozofu, P.. 
lerlndea mllıttboı:ere.. Sabaha ir ve heccav san&ttinn bavatı ve 
dolru ıaat 1 de afat bir bara ka- Lir tok seçme ~lcri'ni U-playan 
P91ı attık. j ba eser arkadaşDDJZ Milnir 'ltlley. 

.Bann sahibesi fntaJAde bir mar. Çapanoğlu tara!ında:ı hazır. 
bıdı, cildi parlak, bacaktan herke· 1 lanmışttr. Eser Ç:ğır kita~bi t.a-
11 hayrete dlttürecek kadar m!Hena rafından Çtltanlm·~m. Fıyau 60 
d1ttl. FransaYJ f)i b'ldllinden Pft lruruştur eı.ıtiln mfın•~er okuyu
rta ab! Parts.. diye tekrarlamalan culanmıza tavsiye edrnz. 
le beni kendine iyice balladı. Blıl 
.,.,.. bann ıenltlllf ne ntmen 
eot iri dost olmaıtut. 

.. lA:'llılUI dtıKl'\"6 I~ 

ı~u-ea FlyaUan 
Bardan çıkhlımız vakit arka • aapa:-ı~ 

daıun bir bayii blddelli idi Loıııdra ı Sterıtn 1.2'! 
- Bay Allah ceusmı vermesin; Nevyork 100 Dolar 132.-

llc!ClrtHmek mi istiyorsun nedir1 C'..enevre 100 hv ere 8'r. S0.82~' 
Bir 187 anhyamamıştım, niçin M.adrfd 100 Pezeta 12 8S 

bana bana ~ylltyorda. Biraz flört Cenevre 100 lsvfçre Fr 30.325 
hptılJlm için m1' fff'rkes bilir kt IRIHAM VS rA11\'U.AT 
bar knlan bu gtbl itler için çnlr tkramlyell " O 988 19 
llrlar. Ne tadar giJzel olurlursa " lkramlyelt % :S 933 Brganf 19 
bdar fazla ıı '6rtlrler. • % 'l 934 Sıvu.Erzunım 2-7 19.00 

- Ba Nabel denilen kız bir 9'1 Demıryolu I. 19. 
lhnaarab halk dDımanı olan müt • 941 Dem ryolu II. 19 
hlı bir pnıısterln metresidir. He ~ 1 Blrlnct tertip 11.m mu. 
1'11 bel' tanfta )M>li!I tarafmdan o- dAfaa l8t.lknua 
tanmnkta ft fevkalAde kıskanç bir * O lkramfyelt blriDcl tertip 

ıa 

ley.. Şimdi •klaaıJor fakat emin ._111.!m_m_tl.dafu-------·'·9-
oı i barda adamlln nrdır. Ya-

BU HARBiN iÇiNDEN: 

Nevyorkta Hayat 

(HalkeVi • 00 
hanenarkı • Sara' ~umu. ara ın 
da g'di« - dönil.8 3 kilorr.etre d 
bilinde a ı:scaktır. 

En ~ JDtisn.bıkla i tirak 
eden teşek1<Ul (kupa), ferden yi1% 
de 10 de e .. e alacak atlctle-t" de 
(madalya) kar&J!acl\klardır. 

Ne lOrkuıt barbd •ıı e\"Velki •';tkb mamura ı 
Gülle atma birinciliklerf 
Atletl::m Ajanlt6ından: 

u kleU r!e atıı araba, r oraya J;ı.ria ııuı;Jc n ktedJrler. 
r;tkm ı bUlunmal tadlı. Arabası vcy Scntet k m ce h r tın yerin 

27. 12 9i2 Pazar sunu yapıla• 
cnğı JJAn olunan kız ve erkek 1,
tAnhul d h 11 gul atma hlriDCllf 
ğı t mır dol yı b le I:.mınonll Halt 
e\i ~alonunda saat 12 de yapılr 
r k!Jr. 

ıurda bjslkletJ olan klmaeler fııalıyet ı k1kl .mas veaaır mUc vherler al. 
ed rler, ıı bulunmaktadır . 
on yedi ehird benzin rasyo 1u ke. Am ı:i anın cıı büyü koll ıı yon. 

E uen Taymiı Skuv r 
masma lllzunı yol<; çUnl< 

gec lerı kar nl ğa 
atlüb. 

a,>dınlan. 
'' lml,tir. Hlçb.r yerde ycnl otomob'J :Jsu Randolf Hlrıt'dir. 

Nevyor. 
bUrUnmes 

fi"t ~ ele geçirmek imkansızdır. Amer kan gazetelerinin direktörü 

El ktrlkler )'&IUlle&, tramvay, t 
Mt ve otobUalertn p ıdelerı oton • 
t k bir tert batla kapanmakad r . A. 

partımanıarda rd 1 ri unutan Nov 
) orklulara poltal r mlltemadlycn ıı.. 

'fıen cı de mUtemadlyen uker lafı • olan Hint muazzam kol ekıı yonunu 
maktadırlar. Beş ay zarf da trenle. 1ıutışa çıkanruıtır. Her nevi kıymetı: 
rlı nak!etUfi asker m kdarı 2 500,00IJ f§)&dan mUtetekk 1 bu kollek81yo. 
ı!fT. birkaç kattı bUyUk bir bir.ada teıh r 

?ılari Def' in • radyo direktörll ı... 
v J Tomaa'rn Ağ kolu acldedlU,yol'da, 
vnıs Voylr, ~rçiUn eak1 kAUbML. 
Am r1kan i"&Rtedlert kultlbe P• 

me iı:ln bU,Yük mUıklı&t çelnnaJd«. 
rler, ÇünkU, bu lnı!Uplere )'ÜIWca.. 

l:lrm glrebUmest 1ç n ancak d&fttll 
olmak cap etmetec!ir, 

:ı. l ruıı bll!unmıı.ktadırlar H ttl\ bft 
..:an u dalgın! rı kendilcrlne g etire. 
hlmek fçin birkaç hakiki merminin 
1 avaya S&'. ;,u ''duğu bile v kidir. 

NeV)'orkta lllğın&k ~oktur Şimd 
t;eceyi gtlndll&c katarak dUnyanm en 
:codern &Iğınakları vUcucıe geUrU. 
~1.r; bu ;ıotı.men D9b1r halkı ~ımdllık 

bmıbardımanlıırdan pek ı;ok ı:cldn • 
ır.ektedir, 

Sokaklarda .komerve kutulan 
Sokaklar, koneerve kutıılan, kmk 

dökUk maırab& ve taslarla Jıulland. 

mır. jiletlerle doludur. Bu Un Amerl 
k .da her yerd dem r ter eke ve sac 
:ır.o.denlerin topl ııma l§lnde bUyük 

U" .faıı..LU• 
lr.e geç ı'diji madeDl ber haııl'l ltl

zumıruz bir e11ayı sokak upımnm ö. 
nüne ıı.tıyor. Biraz aoııra seçecek o. 
JaD orduya. mahawı kamyonlar bun • 
.l&n toplayıp ıımıı mcktedir. 
Dtıer taraftan Ncvyurkta halk dur 

m&d&n b&§ka birle"' tqmmalrta. 
dır. Çllllktl Va,. gtond& old1Jlu gib· 
Nevyorkta da ra UareUert taham 
mm edllemfyecell bir tarzda artmı1-
tar. 

l.JG dolardan &f&lll'a oturacak b!T 
,.ı bulmak bDlllıuımdır. 

Harb aanaJUnlıı merkesl olan Det. 
~·t'de harbden enel 4SO 000 amele 
vardı. Bugtırı bU yekQn 7'0.000 e çık. 
OUftll' J>ller taraftan 8&DaJI merlre. 
slnıie gtlndell ıtıne ticaret ,apabil • 
mek tola birgok Y9Dl matazaıar acıı 
maktadır, Bu vulyet karfıamda Det
roı t fe)lrinde bAlA iID aı.lyona baliğ 

o.an ıayet çe§lf.11 bir inan bırildDU. 
al mevcuttur • 

---

Bava Mferleri asaldı 
Hava .ıreferlcrl&ıiıı de ea&aıne naa 

an azaldıtmı ll&ve etmek lAzımdır. 

an Frana ısko. NeV)'Orıc hattın(Ja 

{<i.5GO kilometre 13 aaatllk U(;U§) n
~ cıce on 11<1 tayyare çalt mııktaydt, 
Bu on l.k t yy.,re her gUn uıUtema. 
'' ye~ ik bUyUk §ebr birbirine bal'
lıunaktaydı. Fakat bugün ancak ik 
•wıe.• çalı maktadır, 149 dolar ) rln 
Ucret de 350 dolar olmU§tur. 
H~buki trenle san P'raıımııkodan 

Ncvyorka tıı; gUn ııUrmekledl • 'O'ç 
unlUk JtY .p lglne de dahil olduğU 

halde Ucret 160 dol rdır. 

Bugün için Amerlknda tren tnyya. 
eden daha ucuzdur. 

Va•tngton a lokant llar ga}et kal 
.lık olmıı.kt d r. Y mek ycycbllmek 

iı;ia evveli\. lnt zar alonunda bekle. 
m·k inr e6aııktı .. .,. lıli)leew -=taertr.,. 
.umara .ıru )'le lokanta •l<'nuna Ji 
lp yemel'tni yemektedir • 

l.Aat;lk tabanla ayakktıbılar 
Ge enlerde Nevyorkta aya.kkabtcı 

UkkAnlan dolup ta,maktaydı, Halk 
ılıotik tabanlı ayakkabılann hllkt\ -
met tıırafından blo}.fe edllecef nı ha. 
be almrttı. Bu ııureU blr ki gUn zar 
frrıde btlytlk blr 11\sl k tabanlı ayak. 
:atbı stoku erttUmtıtlr. Satıcı kızl:ı.r 

mOşterilerirıiD tecrübe ettikler.! ayak 
lrabılan kutuya koyup sa,.mak içh 
vı.klt bulamallll§l&rdır. 

Nevyorkta mücevher n tablo a. 
lan pek çok rağbet gClrmektedlr 

En çok satılan et~• 
Para kazanan ln•nlar otomobil 

'11lt veulr laJcs etyalar baAI ecllbne. 
dlA'ı l~ln paralarmı ekseriya, tablo Vl' 

relleevllerata haaretmckf.eıtlrler . 
Odalanmn davarlarma karı postal 

lılle amıryacak dereftc1e zevksiz olan 
lıau kimseler ~rlnj lnymrtH tablo 

-·~ele Od ensnı .... " bahmc1ata - sanc11tt bnU 
burada kaJnn, ya •ftftan lllllafler diner, bu lıafJarm ya. 

w dlıflnularmmm bir l:ıt ...... katar811 yabut c1a öllbL. 

e9Jb kaclai- ba .......... yaaıncıa l'ÖQall dik .... 
J1a llilsler Jlelıı•ac1a ocak dokandaı 

- Aae, artdl ~ 
DIJt reJı sandıtı ona lmalrtı. Qnllr Mr lıuelretlfo atı-

• bbaerek oradaa maJrlatıı. 

....... ıol ~....,. ~ .......... 
o, •ftla •r uneslnckıD at,andıtı l~n ıtdtJ"orclu Bn9loe 

Deualıl lııeldemek ~ ftrclllt kararı ........... 
Bir mlldW mtltıeleddit 1ılr ....._ kaWıl. Atnua lılt8Dclf 

IJJltı derin dtlfbeelen dlllmıltı ki !IMrlD tıal'll•mdan ıeoiP 
.., .......... pllUllalD lll!e farlmlda olJMJ••-. 

Teknr f81are da•._. t.fıedl. Fakat, anwlJlıt nclaı.,ıJt 

JO~ ~ ll7ledllbd lıatlrbyarü ....... o ... 
1arda dobearak ~ p1ecıelı olae fJlnlelnnaa afle9I. 
at beklenwp beflada, Nlba7e& ltoklemelltea uenarak atn 

atır yoluna devam etti,. 

-n-
• 

Be1'zad, ctlnlerce geltp reoen kenanlan gföo:Tit"ere1ı 

J:t') aellrtı l' dofnı llerlt)'Orc1u. 

t1fakh beliren her karartl)'ll lıakarak: 1~, ber halde 

1ııa 1Cenuu1adır" diye lbnlt1enlyor, fakat eonradan yanma 
,...........,. sakata hayale afra.yordu. 

lla heyeeaah .,. atıralılı yolculak ta (Bey) brbıbt 

ır.ektedlr. 

Pc tab i ol rak vakU~e ucuza. o. 
adan buradan toplanan kollek yon 

ı nde iyi ft fenası da vardır. 
Methur ı.,.a,oı .anutırr 

Rlı ...nedenberl satı,& ratbet;le de. 
1'am ett S'i halde guetccU r kralı meı 
hur lepanyol manutırına benUz m8'. 
turı bulmU§ def ldlr. Yanm m ıyona 
• tın alınan bu tarih' hpan:yot ma • 
n-.at&rı Aınerikaya parça parça ti. 
ı: rek yeni battan qa edil~t r. 
Nevvork .ııokaklarmda rengkelık 

Unifeırına ı a kerlere teaadUf edilmek 
tedir. keklerin UnJtormaıarmd& feT 
<alAd~lik yoktur, ze7tunl renktedir. 
' akat kadınların Unlformalan bol 
ı ki ve ıa1et çe tlid r Otomobil 
oför' rlyle motosiklet ervlslerln 

<;liıl§anıar hAk g bardln giymekle • 
db'fel", 'Plllllt 1toramacl& aaı l&D lmclrll 
ıann tınJtormaları IAclvert lr; huta 
bakıcılann da beyazdır, 

A9lrer Jmltıpleıt 
Şikaıod& iült selen ukerlere 30 ı 

.ulüp a~tır. Bu kuıGplerde izinı 

.ııkerler a)'&kkabılarına ~ Y9p ı. 
?"P aöktlldertnı diktlreb Urler. Bot vn 
ltıtlennde aUelertne m ll:tup 7a&ıp 

l'Nn ve edebiyat dersleri aJabll<llll:le. 
· i gibi steyen 'klğıt oynar veya dan 
edtor. 

Bu ku1Uplerde talebe kızlar ve atı 
'<"Rdmları aıkerlerle dans t;tmekted • 
lt'l', 

Bu kulUplerin kadın lza. nndan b 
zıları ıuıılardır: 

CUly Kelly, yirm seııedenber sin 
malıır d rektörU Vilyam Keyln kAt 
ıestd r. 
!ıl!s Grin, Vende1 V ı 'Jtin k jbe 

mdfr. 
'Margaret Renaley, ölU albay Teo. 

or Ruzvelt• n Mt be ,>d1 

A.merikada psett'ler kilçWdll 
Amerika.il ıuetelert tamamen 1"

Uk eb'add& çıkm&ktadlrıar, B1l78 
harb :muhablrlerlne bile arada ma 
§öyle ihtar edilmektedir. 
·~lgr~mı b raz lUlla tutu. 

ruz!,. 
Harb, AIDerlkaWann ll çblr aa 

ayrılamadıklan Reyz.bolu da m.aate 
e m1ftfr. Artık gueteıer birinci ay 
falarma Beyz.boJ& dair )'Utlar koyu 
rııamaktadırlar. ÇQııkll, bu yuılar 
yenni kıaa llarb U\ ad ıılert almlftır 

.A.m rikada tanzim edilen 80D leta 
t ıUklerin bir nde ıu rakamlar s 
çarpmalı: tadır, 

Bu .sene -varidat 15 milyar daıl&ı 
aıtmııtır. Batm alman mal, ı~eıı • 
:r: tJe Daarllll 9 allJ&I' .auctlr. ~ 
r'.ltal.ılar bu sene otomobil ....aa. 
rın.a .aarfettiklerl 'm~ dOlan, fr! 
, ~•rdere sarlettlklerı ısao milyon do. 

n radJo c hulanna •rtedil• no 
ilyon dolan, lıirlktireceklerdtr 

19<i2 aeneslnln vulyett 1832 ......ı.. 
n ran maldUtur. 

O zamanda: mal ooktu; para d& Jııl 
f mikd&rd&ydı. 

Halbuki §im.dl: para, çok; takat kl 
f t derecede :maı JOk. Bu ....,_ ır. 

rmda Amerikalılar para3arml anoü 
eflencelerine arfedeb!Urler. 

HUkQmet l&smıgelen tedblrt allllca 
va kadar belki bul kt=m'er !fi et-
1111ceye vurup blrlktıremediklerl. J& • 
raJan .sarfetmek lmklnında otalar 
~aJıi eflence, ~t etfencedlP; n 
pek çok etırmes 

- D . .llltl9tre - ._ 

---
tara h&11 gtheniyor ff kendl8ble yat'dml edeeülertnt .aa. 
uediyor. Onlardaıı aldıkları mektuplarda& OM&ret aJm1le 
~. 1bDi Kah&n, BlmemunUD orduwmn Tahlr ıtın1 ım. 
lıDM)'tıı bqlnım&Ddan t.Qtn etm1f oldutmnJ duJQDoa · 
'(Tahir Sibi bir çocuk ol'da idare edeb!lir Jllll, o bir çöp 1fb 
otan ad&mm Jıakkındaıı gelmek benim 10tn ook koJaJdlr. 
diye alay elmif. Hükümdar il• 98da ederan de (llteDdlmiz 

demi~, anı fırtına Hemedan'm ı-ç!tlerine varcııtmmı • 

JDan, humılanmızın bafuı• kopacaktır. Hiç katırı.ar, anı 

lan1ara k&rfl gelebllir .ınl T Onlar ~çl&rımızı, mmraklan 

mw gfSrboe pımp katacaklardır.) ıı:ıemın bu ıscı.lere tna 

'Dl!f olacak ki kend stne bD'1lk bir arazi be.'1f1aDUJ emrın 

kOlllyetU bir eervet tahala •tıniı ve onunla beraber eııı bl 

&tlı göndermişti. Bundan baflra ona yard11J1 etmeler! tef 
blrook kabile re 8lerbıe de mektup yazmııtı . ., 

"İbn Jlahln. muaaam ordusu le Bağdadı terk derke 
b qlı kumandanın herkeıı muzaffeT olacağını umuyord 

ı ı ğime göre 1bııt llııfahA.!ı Zllbeyde ile vedalaırnağa gide 

k .. ilh&&la llrlemunıı yakalarken ona iyt muamele edtıme 

r.ıı istem: ve ıunu ~ylemi§tl: (Ya Al lbnı KaJı&n, JaU 

kOrad&r heı ae kadar bz otlum i8e de Elmemuna da .-.g 

ve şefk&tlm vardır. Ona f(nalık Plmuint arzu etmem, 11 

yaı: yım oğlum k&rdefine all~n keısDmlı, Clte"kf de bqk 

ı:ıına kapılmq, Evet ben Kenıunun hakkım inklr edemem 
~ Jtard8f1D aral rma gire bu tıltaka mahalltlm lencleı 

fU!lU ııtiyoııım k onu yakaiad n saman aalmı - mr 
bir muamele pt,erme, hakaret etme. ~ _... 

<:ıli:l ederae ona karp nuık davran. Ellerine n a,aklarma 
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Türkiye Cürnt luriyet Merkez Bankası 17 - 12 942 v ~zıyet 
A K 'I t F . P A S 1 .t-, u ... t .,ır 

Kuaı 15,000.000,-

Altın: san kilogram 
BILilknoı 

'H.81 tl. 18 6 mı.osus:ı,su 
11enna,.., 
lhll)'tU ı\koe-iı 

A.dl YI tevllal14• 
auauaı Utaıtıık 

l>ıılıiltleln :uuhııhlrlerı 

'l'IJ!"k WtMI 

• 
l.larl~tt•l<I Mnhıtblrler· 

• • 
• 

• • 

12.82:1.888,-

1 4 6.8 18.6~ 

1.616 767.9) 

117.IJ:t.788,9" • • 
• • 

1.618.76'1,9. 

9. 11 2 185,i 
6.000 000,-

1li8.7tR.56:1.· 

ıtS.41 :us.;,;s 

Altiıı: Sa.ti KıioS"am 27.0VH.2 10 88. 116.800, 71! 

J'Nt•vtlldl'! ltt Rıutlmntlar: 

lf'ru'lıte edileo tYr&Kı aakd1ye , • 
Kanunuıı ~ ıı.cı maddeıert.ae 

te'rl'lkıı.ıı Ha.zlne ta rıı.tmdan nld Altına t.Rhvlll kabil !lerbuı tHı\ 

Diğer dHvtZler ve 8-0r(lu klllrtnı 

bakfyeler1 • • 
ffıu.lne İ'nhvlllc rt. 

Deruhte eclllezı evrakı ci".K~· • 

ka~.ıgı •• 
Kanunun &--" lnd mart..ıeıertne 

~vtıkan Hazine ıaratınd&L n.1.-· 
tedJyat • , 

~ednt Ullzdııruı 
:rtcnr1. senetler f , • 

ltl'lhıı.m • e l'nhı'UAt COzdıwıı: 

Oen:.hte edilen evrakı nak... 
diyenin ksr~rlığı eııba.ı:ıı n 
ta.tıVIJlt (1Ubru1 laymetie) 

Ser~st esham ve tabvU1' 
Avanı;lıtr: 

:AJtm ve dövtz Uur•rıe tıvana 1 , 

Tah\'Uat Uzerlio avanı 
Hazto .. ye kısa ~ıttılll ,.va~ , , 
B m:l.neye 18!>0 No. ıu Ka.ııuna ıtırt 

acrııuı altın' karyılıklı avam , , 
H.1aacdarlar , , 
MüteW 1 1 

(iAYIPLAltl 
Tatbik mührıırnil },:r~ hctlim. Yc-

:nısını çıknrnc:ısımd:ın eskisinin 
hilkınü oJm:ırlıi;ını füın edrrim. 

Aksaray Kiiçük Lfınga Kiirkçü 
:htlşı mahoJl('c;i Alı:ıcı Mahmut so· 
kalı: 1 numarada Feride dinçcr. 

:(. :r. '(. 
2777 No: sicil Şoför chJi.rcıimi 

!ltı'\'i ettiğimclcn, yenisin i çıknrn

caı!ımclnn eskisinin hükmü yok· 
tur. ( 42040) 

Şcırür K. Artln, 

* * Beyo~hı n"k<'rlik ııuhe!'linıien nl· 
3ı~ım asker lczkert>ın ile I\nsım 
JY.)<;ıı nüfu~ mcnmrhı:1und:uı almı -; 

flhf•ıo ıım nüfııc; cü:r.<I ırıımı 7.nyi e'
tim. Yen>lerini nl:ıcn~ımdnn tski· 
hinin hükmü yokltır. (42041) 

Aksnnır Ta~luıc;ap Mirnlem ııo

b#t 9 numıırada 316 doğumlu Sey 
f'edrl in Siiyer. 

* • • 
Haı.'köv Kasımpaş:ı r:ü!u şn· 

fie~indcn alınış olcluihım niıhıs le:-: 
Jceı<:'mİ 7.i'ı~ i cllim, vcni~ini çıkarn · 
c:ı~mdnn eskisinin hükmü voktur. 
.Abarayd:ı mukim S;ı!ih oj::lu 

L<'kiı:. 

Dr. Murat R. Aydın 

GOZ HEKiMi 

-w--

tı .889 926.411 89.4SS.727,2~ 

158.718.668,-

~1 so,;462,- 18.t tl:l lOI ,-

474.279.654.8': 4'74.279.654,8 7 

~.8'8.859.9:1 

10.500.889,81' l\S,lU9.ü40.:!:t 

4,468.9 3 

9 316.4S1Ufl 

-.-
2:\0,000.000.- 2.59 S'!0.908. f 'j 

4.l>00.000,-
8 ,234.862,41 

~ .... 1nt l,HlS.643.80~,1 t 

~<liyat , • 
ı .,...rUbtt' e<tUeıı nTalD nalrdh·e 

:ıa ldye:aı • • 
Kartıl ı tı tanıAmeıı t.Jtm 1ıaraıır 

uaveten ttdavtlle •a7'-dllen , , 
Kee•kont mukabUI ıı ı:ıveteıı ted&, 

vıııc: ft%0!dllen • • 
R8Zfneye yaptlaL altm lc&l"fllıkb 

nana mukRhflt !11902 !'ifa.. il ıaunm 
mucibine UAveteıı t.davWe n. 
ıedllen 

HltVIH1ATı 

rtın Ltrsıa 

A.Jtm: ~ Kilogram 

• • 
• 1 

A7'7.4!:? 

1A50 No ID Kıuıun. c&rt ba7Jne)"I 
aea1an avaıu mukabtU indi ıhL 

cı- an.ıarı 

San Kllogn.m 15:5 54 1.DSiJ 

~Yis TaalıhMatı: 

AJt nwt t&bvW le& ı:ıt l dOYtzler • • 

Diğer dövizler "' &la~ \ ıdlL 
nna D&kJyelert • • 
fılıı.llıtt-IJS 

2t.305.t62, 

184 llS.J Ol,. 

326.UOO.OOO. 

2.'iO.OÖ0.000,-

H U 21.029,0 . 

J ,23t.l 6 "° 

'7111 2 t.167,lJı 

--,-
2:,.s:u.ssı . ı 

75R :HK,101 ,-

115.655.198,12 

78.12 t . tfl7.90 

189.273.856,2' 

J. l 4:S,6UUI05,11 

1 Terr.muz t 9M tariıılndeı, ıpbaren lftonta tıad~ tıG f Attm berine anm ~ ' 

hıanbııl ,tşfiyr. 9 ıınr.11 l/11J.:11k 
Tlıi/dm/iiji11ılw: 

42/ 10330 ' TüRKiYE iŞ BANKASI Tnk.,iın Cihangir Giincşli sokak 
2 ~o: de mukim Ulviye Denizli h 
rnfındnn Taksim A31:ızpıı~:ı. Kutlu 
sokak l<lıtlu npnrtımnn 7 ı •o: d:ı 

korıısı Osmıın Den'zl! aJc ,·h ine :ı· 

çıl:ın hoş:ınrnıı dnl"nsından dolayı: 

M. a!C\·hc gönderilen dave nrzuha· ı 
1i l chliğ ilmuhatıerıne ' ·erlkn mr.ş 
ruhnın nııznr:ın M. a leyh in hlr s,.. 
ne c ,·vrl ndres hırııkmed n n ttitti~ı 

hil dirilmiş ol dıı~ıından d·•,ra qrrn 
hııl•rıc ~inni giin nıü, fde!Je <'Cl":rp 

''crnırsi "' muh akeme giinii ol:ır:ı'k 
t nyin ctlilen 18. 1. 943 P n1..nrte-.i 

<:nn t 10 da mahkemeye ~cl rnesi vr 
Yn bir vekil ı::ön ılcnnc-;i nksi tak 

1 
fliJ'{\e mnhn1'emcy ııı '\•nbrn dcvııın 

rrlilcrrği rl:n·cliye l"C arınh:ıl m 1• 

knmımı kaim olmıılr ürcre fliın 0111 

nur. ( 42030) 

r<üçük Cart Hesapf 3· 

1943 IRRA/llıı l' E. PILA !\ il 

ŞEHiR TiYATROSU 

1 
ORAM 1US1\ll 
Meat 20.80 da 

BU'l:"OK mrn .Aı 

TR~n : 

tınmain R.oUırnıl 

'rtlrk~: ~ KİPP:H 
KO~IEDI KlSID 

• YE Ktl RKf;M n: 

Yazan : Robfort °Sf'uaer 
Ttlrk~st: Cemil C.lllt 0.m 

1 

1 

Her perşembe günü !!&at 18.80 dıı 

Tarlhf Matine 

-=================! 

KESi DEL ER: 1 Subat 3 Mavr•. 2 Aiuito• 

1 lkinciturin tarihlerinde vaınla 

1 1943 IKRAMIYEL~Kl 
ı adet ıwıt '41raltJI - U99. l.(n 
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!111111. • 
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1563, • 
~
flffl.- • - ıııo.- • 

- mo. • 
- CMO.- • 
- 6300.- • 
:.: lJff7•.- • 

J'ürklye it Hanka11ııa parti ,atırmalda yalnm ~ ... atrtırtlrıntf " 
ral7 almı~ (\(D'ıA.&. a'VllJ Lamanda &alllolzt de d!!neml• ıltal"JIClen. .................................. 

•------------· ----· OOK'fOH ----..ı Dr. Emin Şükrü Kunt KEMAL OZSAN 
tdrar yollan bıutaJıklan 

ı 

2R Blrlncılkllnnr. 101"? 

Muhnnırncn wdelıı:ırııe m ı<taı ve "ıs fları nşağıda v zıh (2) guruı 

malzeme her @"'J•ııp ayıı ayn ihale ed'ln.ı:k llzore (5 İk·nclk~nun 1943) 
Salı ~Unti h.za:ıı.rında y.:> :ııılı saatlarda Hıı d!lrpıışnda Gnr hioııı dahtllndelt 
komısyon tnrı,ıır.clnn nç•.ı:: c>kslltme> usulılc satın nl•n-ıcıı.ktrr 

Bu işe gi•ıı.ıef.. ıstcyeuler n her gurupt.ın hizasında ynzıl ml'vakkat te 
rolnııı ve kam.ı.'lun tayla ett ğl v~alltle bırl1kte oltslltme gCnU eıı.atlne ka. 
dar komısyonn. rotıuıcaıı-lrır• !Azımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyonclan parıı.Stz oınrı:ı.k dağıtıımııktadır 

1 - R'r uclet tE>nvlr jcnerııtıSr b'1!rubu, tK-nz. D mott: rıU mo•ör ta 
ka~i tahmıı:en O beygir, dınnmo taltati tahınjoen 2.3 kilovs.t. mulııı.mmcr 

bedeli (]{175) bjr: dokuz yüz yctmi§bcş llrn muvaltkat 1 cnı ı nıı.•. ( 14~' vu~ 
kırk sek.z. ııra r 18) on Uc kuruş olup çık eksiltmesi :-ınt (14 "0) on dör 
o:uzdıı yapılacaktır. 

2 - Oç adet tcovl~ jeneratör guruhu b<'nZ n motörll mot~r takat 
tıı.hznlnen 0,9 beygir. dintımo takati ;ı5!) - 400 ki'O\ t muhamuıcn bedi' 
(l900) bln C:ı>ltuz yUz !ıra, muvakkat trmln::ıtı {' I") yUz ırl< lkl 1 rn <50• 
elll kuruş olup açık ekııj. tmcsl saat (l:'l) oob • yıı.pıla<'a lrtır (24 '.-13 ı 

lstanbul Deniz Ko .. utanı f ındl dl : . 
Deniz \'8Sttalarındn mi\nhal oııı.n ı< •P unlıf,ıı. yapılan rnesl •o m'lh:rn. 

dıı muvaffak ~ıanlıır - 7:; _ lira Ucrctlc .wnn ktır ıııtckl ıerjn aşağıdaki 

vcııaik ne bırli,;.te ıtomutan!rı;tmıı:ıı müracaatları. 

ı - .o:.t?k•~6, 
2 - NUfııı. cllzdanı \'C ıı..ıılwrllk vr ka ınn ömc~!. 
3 - Ba§!<f' yerlerd •ki h zmeUcrinc ıııt vesaik suretleri, 

4 - Llr.ı•."l kaptnn\,jt1 şahadotnnmesin'n tasdikli sureti 
5 - İk· adet vesika fotogra.fı. <2465)' 

lıtanbrıl P. 1. T. Müdürlüğünden : 
t daremlze alt 885 sayılı fort kamyouet,ne Karoseri lmAIJ Şl keşl!na. 

mesı dahılınde nç: I' cksı.tnıeye konulınuştut. 
z:tsiltıııe ?0.12.942 rnrşamba gUnU saat 15 de BUyUk poııtahane bl_ 

rıaaı birinci ltıı tta idaı1 muıı.vtnlllt oıl'lsında toplamıcak aıUdUrJUk alını 
ıö&tım kom\l!yc.nund!>. Y'!lPl'acnktır. H'.eşıt b deli 050 llrn muvakkat tem.na. 
tı 71 lira 25 kı.ruştur. 

Tallpler!n l)lbl\tıtnkl keşif ve §artnıı.melerint qörroek ve muvakkat te. 
minatıarmı yaı ırı;ak Uurc çıı.lışma gllnlcrlnde MUdUrlUk tdat1 kalem le. 
vazım kısmına eksiltme s-un ve saatltıdr do 942 scncsı ıç n muteber Tt. 
caret odası yesthası rnuvakluıt tcmln:ıt makbuzu ve karo~rı lmnl.Athancsl 
t·ulunduğuna d. ,.,. vesalkle komisyona mUrnc:ıst,hrı. (226$) 

il 
•• ıt ıı.c l:C! ccg,z , , un.n io .,,, p ı a c. •Ö ı.ıetıc 

rabbat .eahalı ~t' ledıye mo.lı nrsa satılınn.< Uz re nçık arttırmayıı. konut. 
muştur, Tahır 'n bedeli (360) llra ve ilk temtnıı.tı (27} ürat"ır . 

Şartnam"?st Zabıt vo muıı.meıtı.t mlldUrlUğU kalemjndtı görtilcbilir. 1ha.. 
lesi 11.1.943 Pazartesi g\lnü saat H de Dalını Rncilmendc yapılacaktır. 

Tı-;llplcrJn ilk teminnt makbuz veya mektuplnrfv1e ib'\le gtlnU muayyeD 
!!antta Dalınt .'t11ctimende buhınmnlıı.rı. (26021 

SAHIBl ı _.SiM US 
Basıldığı yerı V Akll 11,J;. fBAASı 

Umumt Netriyoh ldoH 9derı 
lfefilr -41ımer Sevtl'gil 

! Uahlll hutalıkla r aıüktuuııııı 

f H!!rcün ha8talarmı tiğlt>den •onra 
j Bomonfj t ram\·a y durağı Halil.!ıklr 

mUtehaHtll 
rünelbll§I - tsUkl:\ı cadde.af N o. 
SSO Ohanyan Apt Buraa paza.n 

UatU. Te!efon : U 23l\ -

ı ,------mmil-~~tJlMU~mliııi~&i; 

~ 
- 290- Jlarnnurıe,,tcı •fn OfuDarı 

feıı.k8u: bırakma, merkebine blneceğı zaman ona hUnneletl 

ozıdan evvel blnmeğe davranma, sana fena elitler aöyleru 

b'le ke.r§Vık v~rme). Sonra ona gUmU§ten bir kelepçe ve. 

rt'rck bunu ellerine goçlrmcsln! tcrıbih etml§, lbııl MahAlı 

da Zilbeyden!n bu sözlerin, dinledikten sonra bu ıırzusunu 

}'Ctjne getıreccğinl vaaı!t"tmıı. Söylendiğine göre Elemin de 

İbnı :MalıAııa ayni tavıiyf'lerde bulunmuıtu. 

"Duyt:uğuma göre Elnıeınun e!endimlz buradaki aile 

tiradını l.atetml§. Onlar yola çıkmışlardır. Nerede fse ı ze 

'V:!.rRcaklar, yalnız aralannda Mcymuncyl göremlyeccluıln, 

aak.n buna üzülme, daha evvelki mektubumda canın aıkıl. 

nıaaın diye bundan b::ıluıetmemıııum. Yakında sjzin tarata 

~efocek oııın Denanirdcı? '1erşcyı öğNnecckısın. Yalnız a:ına 

i\lllU söyJ.ıy•m ki Meymune hUkOmdarm sarayında, aıhhat 

, •• Atlyettcdır, Brn a:ırayclaki \'BJ:,fcmde durılukça ona bir 

te:-alık grlcmcz. Baki .ı;ıhhnt \'e a.tıyetlc kalınız 

SELMAN ,. 

fl f'h:md, rneJ.;ubıın on AA tırlnrmr ~örUnce gözlerin in ks,. 

l'Rroı~mı hl rttJ. 
1 

O, rşlrııdj m ekt ubun ba fnra fı ndakl l;\·i ha b!'rlrrl unut-

mııo;, du,:ııaııı nın cll nı• dı\ı:wn l\lr.} mu ne nin l\kıwtlni dlı-

1 ını.~ ordu. 

n lh'l •'\ vrı :-klınanın bundan bahs.edemeylııi ne çok lnz. 

dı ı· ) ııp:wağ ı l'ı ııaııırnıı bir h a lde k r ndi kcntlino aöylen. 
ftle>i.- h~ışladı : 

- fb:1I Mahlhu kaı~rlarnak için Mel'U Şahcan'cl&a ım 

çıkı. ılı, ~ol. a De.n& nlr'.ln gelmesini mi beklemellf 

.Nih.ıwt nskJ "c.r&e)c galebe çala rnk , a&Taf3 1>itmelı."ten 

Aııa.rt. da kabul eder. Tel: 81781 
,. ___________________ ..... 

Rıınınurrt>sfd'ln otunan - %01 -

Tt\7 r;~tt l\lr~·mune ha1'kındıı malftma t a lmak ıtiıı Dena. 

ı.ıj rı hcl.kmeğc kllJ'&r verd ı. 

Bt-b7Adın anneHI, ııınaş it in 'lrdunun N>phP.Vf" gJttlj;lnl 

lflt)nce, blJA evde duran of luna ıordu : 

- Sana verdJğlm ha rıç-0r, hllla sandıkta dun1J·or , ae 

ınnan aa~ıı g1decckain. 

Bebz."ldm ytuli ku.a.rdı. Ellrıo IJlllldıfı alarak: 

- Annedğ'im! dr.dl, Şimdi gfıllyorum. Bana doa et. 
Bunun tizerlne ihtiyar kadro, baı;ını hayaya kaldırarak 

r llf' rinj açtı : 

- r.:y Allahnn. :r.allnılrrln halckmda n gel, babalanmm 

ölrlilrcn, huJ.-ulmmıız;u ı;-aıı~den bu adRmlnrıı ka~ı bb:t mu. 

r:.tNer e)·le .. 

Sonra ayn.fa kalkanı!' ofluı•tı hararetlı> bağrına b:uıtt, 

b.)y nonda n öpttı . O uradıı göğ üne dofnı tJ•cak bir maJlin 

aktJlt'mr hlıseden ~h7.ad annP.ıılnln a~ladrfını nnladı. Çok 

m .it l'essjr oldu, :\ll'hınetiıı, muhafa7..a. t"dt-rek : 

- Anneciğim! dedi, neyo ağlıyorsun f 

P'lltma., ağlamaktan ln:r.amn ı.üz.Tcrlnl, oğlunun ~11711ne 

ÇI.' ' ırert>k had n bir scıılc mırıldandı : 

-Sen i bJr da ha gii rı•miyeceğlm djye korkuyorum ıta., 

•fkh r.ad ona t eselli , ·erili: 

- V1:ülme senin aıhhattn yerlndcd 1r. R••n dr ıııanıı. ıleıle. 

ml rı intl kfl mını alııral< ııelAmetıe dönece ··iınt urnııynnıın. 

Annt»>inln ellerlnJ öptüktE>n aonrıı "n n dılqan hançer; ı; ı.. 

kıı.rarak heline taktı. Savaş elbiselerini ~lyer"k dı "ll'.l~"lt cık.. 

p Haurlaııaıt •tına blnerlten sandığı da ) 'tnnUt almak ıa. 
t,t'dl 

Aııneaı ona nıbl oldu: 

., 

.DAoA· 
8fRıKTıQEN 
t2AJ-tAT- GO(;Q 1 

SENEDE 28,00D LiRA iKRAMiYE 
t,fraat Uankaıııoıta ku ırı hıırı'lı ve lbhaı .. ı:ı: t.ıısnrrul beıuıh•a rmda en 

ııı a O lıra11, bııl u nanlıırn bir sene içlnıte ,:ıS'ıd:lkl pl!\nu ı:llrc ikrıuulye 
• erilııcel•! lr 

4 Aded 
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1,000 Lira lık 4,000 Lir 
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40 
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120 
160 
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500 
250 
100 
50 
40 
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9 9 20 " 
Rur'al.ıra Rened•~ f defa, 11 Mart, 

2,000 •• 
1 000 ., 
4,000 •• 
5,000 •• 
4,800 •• 
3,200 ., 

ll Hazıran, 11 E yUU Ye 
l1 Blrtnci:.Cllrıun tarihlerinde çeldlt'l'elrtlr. 

1 DiKKAT: Beeablarınıutald parnla r bir sene ıctrı !1e '50 tlradan 
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