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Ale\ı s..::çan 
rilakineıer 
BugJn 4 iincü sahifemizde 

-, 

' '----~~~~~~~----_J 

Af illi Şef dün 
4n.~araga döndü 
O~hurreisimiz istasyondan doğruc 

Merkez ve Leningrad cephelerinde 
-- ıa:wı -2 

.._.._ - .. 
Sovyet taarruzlar~ 

1 nastahaneye giderek Hariciye 
inkişaf ediyor 

~ Vekilini ziyaret etti 
ltıııı '::· 1'I (.\..A) - Ctlmhurrelaı rafından ııelA.mlanml§lardır. Kalaba. 
't 21.ao 1•ıllet lnönU, bu akgam ııa. lık bir halk kütleııi, Mllll Şefi bara 
~ da Ankaraya avdet buyur _ retle alklflamı§tır. 
~Ueı ;: iıtaeyoncıa BUyUk Millet CUmburrelat lıımet tnlSnU, fııtaııyoı:ı.. 
~ ş~i AbdUlhallk Renda, Baş. dan Numune haatahaneal~,e giderek 
.... ~ &racotlu, genelkurmay lkl ameliyat geçlrmif oııın Hariciye ' -:•t'efal Fevzi Çakmak, ve. vekili Numan Menemenctoğlu'yu zl
"la ~ il buaıar, Pllrtl idare beyetl yaret etml§ler ve buradan Çankaya. 
~ ~ hlert, Ankara vall.ııi. garnl. dakJ klS§klerlne gltmlflerdlr, 

Utanı ~ emniyet mUdUrU ta. ı ( net)amt Sa. !. Sı1. 6 i:n) 

Harbin değiştirdi
ği hayat şartları 

Yazan : Sadri BBTlll 
~ ~ Propaganda. num Gö· Avrupa ile mllslllman dilnyası
..:',.. lalakaıftinde bu harbin nm tioui ve liyut mllouebetı. Str lartlanııı değl15tireeeği'ni rinde oldu~ glbi, ~ kan 
~~. Harp vlkıaaı beNr döken cellll,fCtlerin her ikisıntle de 
~ ._ bir takım deiiı- harbin gayeaile ul& allkaJı olma.-
'- ~uıtur ~an neticeler dt'prdu. 
~ : ıim<İqe kadar İallm ve Juristiyaa . dliD7ası 
'İt 'a-ıaplerln yarattıjr yeni harbin 90Duada daha gen@ bir to
~1a llllıııa$i, ve nizann len.mla anlı:.~ in6lnmı buldu. 
"" ... • ~lale& editmiftir. Tari- Dlpnanldr yerini hio olmana dtlt
~ il11a TMıtuı, beJıerf bsT maa olmMWk gibi bir 1ı1Me ter. S 1&11)madıp ~ bir •i- ketti. Çapul ,,. din upaufla !le
"- ...; bir tahaın pro~- tere ~ )6vaJyeler mah\·oJdu. 
~ ı... ~amalarda man. Ve derebe-ylik sımfl oiktll, Ve 
• .... dekor içinde seyredilmit- harbin aziz kahramanlan uJaa 
~~~orun insanlan alda- Tanpl tövalyelerl bi'ı- giln nıomle
ıı.~ dofnıaq insanlua ha ketl.-rinde zoma, vurguncu, .:in
'- M...-: "erı.ıekte yardım eden bs- rıiz addedllerek imha olundu. 
~ ~~~ ~ olmuttur. llk za.. Buı.?fin içinde bulunduğumuz har 
~ ıi!Uıça ve strateji bin galibini ve mağblbunu şimdi-

....._ ---- ... tarine ilııdıtıııi ,......., ..... S hkm ''eya uzak Um. blzae el!Men bu ltwbin IOllandald 

ALMAN KUMANDANLARI 
TAKViYE iSTiYORLAR 

Alman tebliğine göre Stalingradda 
birkaç ev daha zaptedildi 

Berl•n, 11 (A.A,) -Alman ordula~r 
ba§komutanlığmuı tebliği: 

Katkaayaıım ıımaı batıamda Terek• 
te. dü,pnaıı, ıtddetlJ mukavemetine 
rağmen, derlnlitine ha.zırl&nmlf mev. 
zilerlnden atılml§tır. Alman Jutal&n, 
bir karfI)ıUcumu pUakürurek, Terek
te lkl dll§man taburunu lmha etmı~ 
lerdir. 

Btallngrad'm merkeztn.:!e, piyade! 
mlz, tıucumıa, birçok blokhavz alat• 
m1n1 ve ev!er blokunu ele geçlrml§t!r. 
Pjyademla, stukalann bknayesinde, 
daha bafka noktalarda 6a Volgaya 
Y&rmlftır. DUımamn rJıralde baraJ 
cepbutne karfı yaptıtı llUcumla! 
pUııkllrtUlmttıtUr. Bir ıarbh ttımen, 1ıt 

" (Devams Sa. !, BU. 1 ıUJ, 

Vatandaşların · memleket 
borcunu ödemekte 

gösterdikleri büyük olgunluk 
Millt mudaf aa istikrazı tahvilleri 

tehalükle satın alınıyor 

Barbarotı lhtlfallnde ba.,.,.. at.et e4Dlrkea.. .• 

Prevıze zalerbda Jlldlalmlade 

Adana muhabirimiz telgra.fuu pı Btllilk TUtit amirali Barbaros töreni, ~n.c her' sene olduğu gibi 
ııureue bitiriyor: ~mına her &ene ''Prcvc.ze,. zafc- dün <le Barbt.rosun Beşikt~taki 

Barbarosun aziz 
hatırası anıldı 

Buyuk Türk denizcisinin türbesi 
önünde dun merasim yaplldı 

"Yeni milli müdafaa iatikruma it- tinin ~ldönümllnde tertip edi'.en tilT:~si önllni.e yapılmıştır. 
tırak için taaamıflarmı bu tahvIDere ihtifal, dün de yap~tır. Anış ( Deuamı Sa 2 "iı ~ dal 
yatırmakta göaterdlklert tehalükle --------------
halkmm, lWl1 Şefin bu YilUek tak 
........ IAJ'llı oldafaaa 'blr defa da. 
ba sa.termektedil'.n 

Almanyaya her 
EKMEK KARITAlrfNlJA 

BiR 
~ ...._tle emirleri altına aL dünyayı plip •'919 m&llilp dejfl 
:"'i ~~ zaferler elde etme- brzzat harbin phikolojik ve tek
~.~ 1-yaı IU'tlan yantmıo- nik şartlan tayin edecektir. Yarm 
S 1-it 1- vazi7eti ıö:ı önUade iç."n bu harpten en·el yazılan ide
~ 9it ~ ~ act.ınıan "em- oJojik eserlde, doktrinlere göre 
~ IDede~ete, beteri bir dUnya. tasavvur etmek m~
~ ~ bUyt1k lıbmetler et~ kün. deilJdır. Çünldl • tu&\"\-U~ edı
~ "--•dirler. Fakat öyle len ideolojller, doktrınler ellki tee
..,.. ~ ki onda galip is- rilbeler, dki pisikoloJik ~rtlara 
=:.~ kav1111Daıtur. M~lnp göre tahayyül eıb"',mitti. Bu harp 
.. ~ h•ommm btlttln ar. bütün hulyaları bir yua bıraktı. 
~ 4-~ et.mittir. Harp gı"bi ar bre harbe IİftD klltlele"! 8 1ıQ 1'l11kavemet davasıdır. dti~ünttnttz. Cephe ve eephe gertsı 
ti.~ -~ pi.iple matlftp J'Oktar. Berk .. muhariptlr, Beıtıes 
-... n '-lt.ı eereyanlan gibi muharip olanca eekidea kalma 

Anbr&, ı1 (A.A) - Mtllt müda. 
faa istikrazı tahvillerinin gilnltlk -. 
tl§l•n etrafmd& muhabirk-rimlziıı &'ÖD 
derdiltleri telgr&fl&r, haılmnızm bu 
tahvillere ka?'fl gösterdltı rqbet ve 
allkanm &lemini belirtmektedir. Bu 
arada Adana ....... mulWılrlmls ... 
aeı bir 'bul\lf ne, ~millet ıucll. 
lllnln altmcı 1.Dtihap devreetnlD GgQn . 
cU içtima yılmm aoı1 nutkUDda lılll.1J 

Şef lnönUnUn, devlet va'1datmm Ye.. 

rtmll genifleDMalndeıı t.ah.aederken 
halkımızın memleket borcunu ödemek 
buausunda göstermekte oldutu olgun 
ıuta alt aöylediği eözlerl tpret eyle. 
mektedir . 

Filhakika Milll Şef bu nutukl&rmda 
fÖyle demiılerdi: 

gece tayyare Ayrıca, kart satan iki kişi 
akınları yapılmalı ! suç üstünde yakalandı 
Ruayadan Çine ıiden Villd 

böyle aöylüyor 

YOLS~ZLUK DAHA 

Q..ıl"~ eereyan ecJer. muhariplik imtiyazının Mlttln küt-
~~ 9QQı dewiııde mukave. it-ye aia;,et etnıeei tabii olur. 
' -......_ ~ ettirmesi, maift\ba Harpleri mahdut fertler yaptıjı 

"'Vatandaf]arm memleket borcunu 
ödemek huaU8Unda göate~diklerl ol • 
gunlugun bu netıceyl almakta bllyU:C 
tealri oıdutun& ıUphe yoktur. Bu ol. 
sunıuıun parlak bir miaaliDl de, fev. 
kallde milll mtldaf&& iht,lyaçlarmı 
karplamak tızere bu aene çakan1&ll 
tuarruf bonalarmm k&rJıl&f tJlı nı... 
bette glSl'tı;:voruz. Bundu dola)'I 'bC1 • 
tlln vatandql&n tebrik tt.mek beniJıl 
lçlD bir zevkUr.n 

~ii cıiban ~ ya- n.manlan1a harbi yapanlar imli
..._ 'ft ~~ tabidir. Fakat ba te· yaslı zUmrelert ma.ydana ~abrudı. 
~ 'it~·· p.le'hfti ile neti- Aristokrasinin böyle bir b&flangL 
'-İ~ h..~ bekıemt'k mllmklbt er vardır. FtılEat ~ h~ dl-
4..... '-i ~ taratr da yere serer, v1,ıer tabiatı1e cemıyetlenle aster 
~~- .. harp ~in harp .. ôtft!IG demoknHiyi kuVvetleaclir. 
~ ~ dopq olur. Halbuki mbtir. 
'- ~ L~Jesi bir sulh, bi'r pi- Bu harbfn oJuı tara ı1a 1D1lMk · ... ..__..., 

11 
(AA) _ Su BtL 

r ' t'aı._ ... Yat Dİzaınlnı kanuak- ka.k bayat (IU'tlamıda amalma __..._-. 
~~ ..._l!m:nda kolay • · dık IMJ1de cleiiameler y&peeütır. yen'1n mukaddM t:1ıDm1 muhat& • 
""-'---allı tcalınaımttır. B111Ul timcDdea in&nmaJA -.ni o- zaya memur Kont ~ bll _..ıı 

Eıki. Macar ·batvekili 
Kont Teleld Bldü 

l\~t.ekııiklUtlan,malf,ve !lamlc~~bir~·~1e~y~yoktar:?:::=:.·:__ ______ ....:.,~11:..:..:,.~lmda~~mm.:.:...~tlfl111';..__· ______ __. 

~.rS::-E Fenerbalıçe Beşik
s ~ IDahMebeli Yf o 3 d e "~~ llae ~t daha aeık b;l 1 ta~C?l - gen ı 
~ı:.ı~=-=:.,:;: y 
~. S ~ eneUd dtblJa1ı Lik maçlannda Dawatpe~ Kaım~•IQ1 1-7, Betldat 
~.,.. ~ • mı tema11 e$ Be,koza t--2, SGJeJDWU7• Tabimi 3 - 4 ,_diler 
S. ~il raıi,::ı "'::;P:,: _Vefa ile Betiktaf berabere kaldılar 

......_ ~-... bilıe aamt nrette 
~ ~ OhrıuıdJr 
~ ~ h .. ~e ~n: harpte 
'~ --Vi kuan11111, fakat 
~ ~ ~ 1&7 ... olu mlha im-
"~~ _,eri ~nele bybol-
~ n nice maeeralan 

~~~bir arat idn S: t.L .. ~ hratbiı, ve gtlJJ '1et· 
... l'lı t ~ ~!eten paıtnh 
~i~ ••~erine Mttln tarih 
1'ıt ~ha hayat !JUtlanns 
lt... "•t~ haıunadan bir ta
'~la 1~ 1a,..tml!ltır s; 1ott...:: : 111 sttr~ · hadı ıe· 
'C'"" b;'°" gaJipJeım ve mağ
~~ti ~ ~lannlaki de J 

' l'lJilı hew&ba Jrl(mamı~ ı 
ı,q tılt ~ h_(lyle bir ~tl~mP.~ 

1 
~iti :Ji~~---İi 

• lluı aklından ıc(Dte- · • .-.. ......... ·- · (Y'": .... 
1 

......... ı 
Feaerlıabpı- Beflkt.aı ~da bir ·-~ıı... . - _,._,,_ 

ikinci cephe derhal 
açllmahdır 

11oeko9a ı1 <AA.> - Yandel VWd, 
bu aabab Koakovad&n Çunıklns'e ha • 
rekeı euntıtır. 

(bele 
Çmklnı, iT (AA) - V&nclel VUk!' 

nin Stnkta"C'& ceıditf resmen bUdL 
rUmektedir. 

llloüovadaa a7rdmM41aa ÖDCe... 

~ rı (A.,A.) - Runlt'ln 
f&!aaıl mtımea111 VWd plı&ncı p.set,e• 
oUeN verdıti yudı bir •meote bil_ 
-- demlftlr ki: 

"'J:llmdl kani oldum k:l ltuAJa 7&. 

S-'blleoelimia - tyt ,a.rcLm ~ 
0. lılrHkte Amıpada uDıt .. tıert. 

(Dfwann Sa. !, sa. ş de) 

Ankara at 
yarışları 

Çihe bahia 39 lira 90 
"""" ,,.,.,i 

.b1ıara, iT (Valat mallalılrtndf'll)-
Aakara 80Dba!ıar at 1U"fl&TI bucGn 
baf1adı. Netıceıeı" f!Syledlr: 

llblaNot KOl}U: 
BlrSUcı Kaevtç, ndDel 'n?)'&k1. 

11çqncG Kadir. IMter kOfl.A at Soy. 
dm. . 

(De-·tJMt. ~a ! . Bil 6 ifa ) 

içli püba 
Jdlllalmbde 

Alman hariciye 
nazırının nutku 
Sovyet devi kqvvetİ':lin 

Yaıuını kaybetti 
(Yamı 2 Mide) 

00n eehril1ıime Uç tane ehem
mb'etıi ekmek kartı suiistimali ve 
aahteü.rlığ:ı meydana çıkıı.nlm11, 
zan altına almanla.r milli konııı. 
ma m4lddeiumumtliğ1ne V'e'Jilmft • 
tır. 

1 - Beyoğlu ~iye lqe hl· 
J'08U ka.me Aaymı btırosundaıı Or. 
han öza.tanın, Beyoğlunda bir fi. 
nnc:ınm halktan t.oplayıp kendill. 
e get.Udifi 3085 adet fili bordJ'o. 

(Devamı Sa. !. Sü. 6 de} 

lu edebi aık ve macera romomnı Mit• sona kaclar MYlıle takip 
· ecleceblnls • 

llarUlnelld'la.,...... 

Emin 111 Memun 
..,.. ......... 111ı.., tulld ~oram- ao- ..... 1111..,... 1*. 
ld OeNt z.,... ....................... ' ........ .,,...,. ... ..... 
.... ' ...... ,.... ........ ,, 11111 tarOııl ........... ....... .... 
('!eni ..,. ...... tok ....... ile ...,..... ..... ......... Ptll.. .. 
.... dlrDllftlr. Arabaa ............ 1 llGI talımdu ,...... .... ~ 

tarUd romularm Mr .. .._..... • 

Süleyman Nazıf ile Mehmet 
Al1 Ayni arasında 

izli kalmış bir münakaş 
( Şimdıyı kadar neşrddtfmemiş mektuplar) 

l'.clelılıa& arllııl..a. 11111 laJmet.ll .., we1U •laeak 11a .. ,,.,.,,,. 
ı•.,.... x..aa. ....-. lladar ............... tok -.idi ... ..,.. 
lanın n Mdaallt Ali Apl•ala ....,ıanaı lııal"CÜ...-. IMltöa edellL 
11'tcdan " ..... ...adda ... all's••aatırwıı olan ... meh' •• r 

........... lıU aklr mb•kltHDI ~ 

V aiıl, pclı yalııntla ba lelriluılım olıayrıeult1T1n• 

ıanaccıi ue bir~olı yeni imalar lanıtacoktır 



-ı-----... 
CebelüUarıkia 
olagan üsiı~ 
tedbir~er 

Eir harp filoıu Jımanda 
hazır bekliyor 

Algcsins.s, 2'7 (A.A.) - DUn gt:
ce Cebclilttarıkta olaganUstü ted. 
birler :ılmmıştır. Şehirde \'e liman 
dn ı!'}Iltlar tam.ımcn kararulmııs 
bulunuy.m:!u. Gemilerde h ç IJir 
hareket ı;;-öriilmcmestir. Havn k.ırşt 
koyma I!':' daklan muntazam n.rn. 
lıkıarl:ı Akdeniz istikametinde gök 
lcri aydınlatıyordu. 

Hava alanında, gece av uçrudarı 
tnbah snat altıya. kadar her an 
lıava.lsnm.a.k için uçu-,a hn:ı:rr bu
lunmuş'ar!a dr. hiç bir ayrılma ol
mam.ıştır. 

Malaya Z'riılısı jlc bir kruvnz&r 
ve .muhr'p bata CebelUttank limn
nı önlindc demirlidir. 

Bundan bnşka, iki mu.hrı"p ve U,: 
yUk ~em..~i de deniz üssü :ıtöl;e
lerinde tamirdedir. 

Öte yandan, OcbelUttnnk UMU· 
ne mensup çift motör ü bir bombn 
uça mm Turıifa fle Alc~lras arn-
2mdıı havada tutuısarak denize ıfüş 
tü~U ve içinde bulu.ruın dört J:i i
nin öl<lUğU de bildirilmektedir. 

Parti Genel seııre. 
teri Dlyarbalurda 
Dh ubakır, 27 (A.A.) - Dog ı

da tet.ıdltkrdc bulunmakta olnn 
C. H. pnrıt.;sl genel 8CSretcti Mcm 
ou ı Şe1''kct Esendal, dUn ıık§n.m 
birinci umumi mUfett.ia Abidin Oz 
menle lbiı·..ikte şehrimize gelr:ıi;ı. 
vali, bafmllşavtr, komutan, beled.
Ye ve halkevi rc'lslcr.i ile daha ba-
2.1 zevat tarafından karşrlanmıştı:-. 
Memduıh ŞeVi<et Esendal, şehri
mil'.ıOO üç giin Jcalarak incelemeler 
yapacak ve ha. kla görlişecektir. 

Erzunım mebuslarının 
tetkik gezileri 

:t~n.urum, 27 (A.i'\.) - Bir haf
tadanb!!:i vi1ayetimiz i~inde bir 
tetk:k gez'si yapmakta oll\n me
buslannm: Nakiye Ergin He ge. 
ııeral Pt".rtev Demirhan, general 
7.cki Soydemı~ Hüsrev Göle v~ A
ziz Akyürck Otlu, Tortum, Sa..-=,in. 
Icr, .ı\§knı" k:ızıılanndn mlinte • 
t.ipler~e temasta bulunduktan sen. 
ra burnya gebnişlerdfr. 

Mebuslarımız dtın n'c~ tıılJ .• 
e' in·'le ~·.ıpılnn bir toplanttd·ı t~lk 
'e riftç:1el''mizle muhtciif mevzu
hır tızerindc konuşm•ışlıı.r ''e ui
lekleri tesbit eylemişlerdir, 

--o---

!Poja ceplıeslnde 
(llaıtorotı 1 lncı saıııcuıaJ 

hUcuınlar esnıuıında. hemEn hepsi en 
ağır. tipten 24 dU man t.ınkı ıah•n 
ctml§Ur. 

Dtl~man, geni§ bir cepheden Ne\avı 
geçmeğe teısebUs ctnılltlı, Bu teşc!:ı_ 
bUı eanaamda 260 top imha edllmı, 
ve bir miktar esir alınmııtır. 

DUn, Sovyctıer 50 uçak kaytetmi, 
lerdir. S uçıığı kayıptır. • 

O\'YET TEBı.töt 

Moııkova, 21 (A.A.) - Sovye~ öğle 
tebliği: 

26 eylUI gecesi kıtaiarımız StaUng-· 
rad, l!ozdok ve Slnyavin:> bötge1crin 
~e dUısmanl& çarpıımıı1ardır. ötal.<İ 
cephelerde önemli hiçbir değl§lklik 
)oktur. 
AL.'llANLAR TAKViYE JSTtYOR 

l\Joskova, 2'7 (A.A.) - ROyur ajan 
sının huıuıı muhabiri bildiriyor: 

Sovnt ordusunun merktız ve Lenin 
gr t cepJıelerlode Y!lPbll baakın Al. 
t .qn i<Umandanlığmı kuıt.ulandırmak 
t liı . Alman <ırclulan ıeflert takVl)"l.I 
tııtl'me'k ıçı.n Ruı cepbıatnln ber tara, 
ın an Hltler}n ıı1D1111d JEarargAhın4 

t lgratıar oekm ktecUr&er. 8Qvyet kı. 
tlll r~ ftijevde te~lk aın.ljyeler~ 
;\ parken Almunlarm 1* ~e çok 
ı l!htao olduktan ala7'1.r Shınvlne• 
la nakledllmittlr, 

o.ı~n h•v• •kmında 
öf enler 

Rtcddlotm, 2"1 (A,ı\.) - O lo. 
dtuı ıbildirildiğjne göre, ge"Cn cu
ma gUnü Oaloya kaNl rımlan ln
gffz hava akını eenaamda. ıo Nt>r
"''-!:li ve iki Abnan öhnUı:ı ve fiO ki· 
i yar{\Jannurrtrr. 

>'.~ ·~ H.<tHI& ~OiY.~fa 
* "ZlhJn, ttklrlerl \eddce:ı ~"IJlra.~ 

maı iıuır ya~lmıı fiklrlflr ona '\A-. 
rjd plur, yanj beyk~ltraıı ır!bl ıaı 
kUtl ıln~en hnkel 'ilcut'le getirmez. 
{'na baı.ır )'f.p:ıqıı§ pıanP.~ralar ~ellr. 

Bu Çla insan •anatktrı\mntn U•t\l ı:l 
tılr ~udretı 

* Tavu~. yumurtaamı ımll etmez: 
fil~ \laba c:ocuklafµlm Az sını ıe kıl 
ptmu, ., ~ıuanlann Y•Pl\mıracAl!"I 

tevhlAM f'Yl•l"i ta\''4t YtlPtHırl 
lfo:, ıe yata nasıl ıuurtua fllablllr? 

Meks·kada iman 
hava · Jeydanları ! 

Meksika tayyareleri 
bunları bombardımqn ettiler 

l\lel<silıo. 27 <A.A.) - Mek<ıiku 
mak:unlan cıımnrtesi, Pnna.ma ka
r.alından uça1t'a altı san.t uzakta 
S ) opo de\· ti smırtrında Alman. 
lı.ra a t çiftlilderde ke!}f edil.en al t1 
gizli hnvu meydanını tahrip etmiş 
leı dir. 

Melt.'>ika hill umeti di\şrnan u -
ç:ıkları tnr:ıfııı l:ın h<ı.vu meydar-ı 
olarak kul :ın I·nalarına mnni ol
nın:k iç'n 40 b yük eıftU "e cl.koy
mu~tur. 

Ahi1anyada 
nikel kalmanuş 

Bu yüzden tayya?'elerin mu
kaveı:r. et kudreti azalmış 
Lonclra, 27 (AA.) - İngiltere 

ilttı:sat na:ı:ırı Loı'd Sebol ne r1d -
yoda .,. cdiwi bir ııutııktn Al -
ma11v1rıın ~lıncle nikel k lmadığ •. 
ıu söy~ miş ve demi tir ki: 
"- lngilteredc n du Urfüen 

Alman bomba t: n ".:"lnd:ı h ç ıtikel 
görülmem tir. Bu uç:ığın mtıka -
vcmct ı. dre.i evv "tilcrden :. üz
<1e ıo d. ı a a 1rr . ., 

Lo. a Selboı ne. Stnlin{;rnt mu -

\1 l ... 1 l 

ısır es eılnde 
wzırı 

ngilizler Sicilyayı 
bon1bardın1an 

ettiler 
Mihver tayyareleri de 

Kahire bölgesine hücum etti 
J{ı>iı.rc, 2":' (A.A.) - lngi iz or. 

t:ı şa.ı ıı: t ebl.iğ i : 
25-26 ey.ut gecesi, ı;imal ke.si

mintie, kc.c;if kolları faaliyet: ve 
teıpçu dUelloını deYn.ııı etmi.~tır. 

Dün, kara .kıtalarmuzın kayda 
dcger bir fn.aliyet,4 o'mamıştır, 

25 c~ lukte uçaksavnrlarmıız, .Kuf 
rn sa.hasma hi.ıcum eden dilşman 

teşkilinden 2 bomba utağıru dü -
urmlişlerdir. Aynı gün Maltada.n 

hareket cdt'n av uçnklnrmuz, Kur 
~at :?.dası civarında ıbir İtalyan u
ç:ığı dUşUrmlit;lerdir. 

.?5-26 c~ lfıı gccc .. i bomba uı;ak
laı'IIlllZ, Tobruk, SOllwn, Maa:len 
ve Bas~'u bombnln.mışlardrr, 

Sicilyn üzerine ~apılan taarrozi 
ok~if hareketleri esnasında, 1n -
ı;ı: iz hava kuvvetleri, ibir Meser • 
§JT !t 109 dU UnnU§t{}r. Bir YWl
l:crs 88 diln, Sliveyş civannda dü
ı fuıülmUştür. Bu hn.rckA.ttaıı ?ki u. 
ça '?mıra ti~e döıımcmiştir. 

Un.hiro b01gcsine hllcum 

Çörçil 
Avam kamarasında 

beyanatta bulunacak 
CeneHe, 27 (A.A.) - Londra.

dan bildiriliyor: 
Sandey Tayınla gazeteeiniıı si. 

yasi muhıı.biri: Başvdc 1 Çörı;ilin 
Avam Ka;marasmın tatil dönU
rıUnde, son had'Jseler hakkında be
yanatta bulunacağını, fa.kat du
rııma ait olarak uzun b'r iralıın 
bt-klenilımem€Si lbnn ge!diğini 
bfld~ktedh'. 

Londra ınahfillerjnin fikrine ı;ö 
re, en önemli milza.kereler kömUr 
işi iizerinde toplanacaktır. D::tha 
Şimöiden şiddetli t~nk.itler duyul 
makta ve rnı:.hıııkatrn tahdidi illl
kfi.nlanndan korkulmaktadır, 

CçHl paktın 
yıldlntlmtlnde 

Berlln, 27 (Radyo) - Bugün uçJU 
paktın yıldöntimU mUnu "tiyle Al. 
manya, ltalya ve Japony&da merasim 
yapılmıJ, devlet adamları nutuklar 
söyleml~tir. Alman hariciye nazırı 

Fon Ribbentrop da bir kabul resml 
tertip etmlı ve bir nutuk aöyleıniJ. 
tir. 

Fon Ribbentrop nutkunda czcUmle 
~nları a!SylemiJtlr: 

Orda'da 
1 Patatesli ekmek 

çıkarıldı 
Ordu, 27 <A.A.) - Burada be

lediye t:ımfından, tek tip una yUz. 
de otuz beş nisb-:tinde p:ıt::ı.tes kn. 
n§tırılmdk s:ırctilc yapılan <'.kmek 
tecrUbe3i muvaffak olın~tur. Ya
rından itibaren fırınlar bu tip e~
rr.:dt srkaracaklardrr. 

Böy!ecc on beş mny-.:ı kiloyu 
l:ıulacak ola.n 9'12 patates rekolte. 
si ~ilılycti.mizdc dahn g~~,j5 8I~l
C:e is!..ıhlft:C edileceği gib', bol ıııik
tarda da a":mıej{ elde edilmiş ola. 
etıktır. 

,Bilmek kartıar11ıda 
bir yolıazlak dalla 

<Baş tarafı Birincide) 
ya gC'Çirirk~n 5185 olarak kaydet· 
tiğt oUph~i J~ıl o"mu.5tur. Arada. 
ki 1100 fazla !~in ka.rştğtnda rı
nncı ofiaten un almı~tır. Orha1un 
çcluneoeej karıştırıldığı Vakit 5(10 

tane B cint>inden ekmek ka.rtı 
bulunm~tur. 

2 - Tahta.ka.ledıe kaMlden sa. 
ttkalı ::ecep, fırınlardan toplııdığı 
ka.rtlan, aynı gün zarfında hnlka 
satmak yc.Junu tutmu1'tur. Dün ya. 
lrnlnnd.;; vakit flzerinde 301 t:ıne 
ekmek kartı kuponu bulunmuş, 
milli korunma mUddeımıu.."1lil!ğlne 
verilmiştir. 

3 - Bakırköyde oturan Yunu!l 
ÖzUll'k, i;'Unil g~çm'" ekmek kartı 

I' Şehrin ve 
o;f 

Şehirlinin Jertl~t 

·ı·a111ımde ıı 

bir 1011aı 
Şehrimizin en modıj'U 

miz bir aemt.i haline i~w 
c:iınle Harbiye at'85ınd
maha.llesinde unutulUP • 
sokak çirkin, harap \it 
leıi bir batakhan.e halisi' 
vaziyeti ile mamurelef 
da bir viraneyi andı 
Belediyemiz lnönU ına.b 
Elmadağ caddesinden 1.1 
kağınıı kadar bUtün cadde 
kaklam ehemmiyet "etil' 
yahut beton döeeltiğl 
na aokağı ara yerde u1111 

tur. Nihayet 70--80 nıetrı 
luğunda. olan bu ıtoık~ 
danberi tamir görmeınff 
ccn yıl bu sokağın yapıl• 
lenmişıt, hattA bir ınHrtıı.r 
me t~ınrp bir k6. eye ~.,. 
Ifoml}U blltUn sokıı.ld~r r 
hakle, kış günleri b'T bS 
ye beru5eyen bu 90ldt~I 
kadar yapılmayışı unııtd 
duğundan başka tnrtil 
dil~. 

Şehrimizin iftihar d 
modern bir aemt.i haline 
len lnöııU mn.ha1le9iııdt 
soknğnıın da ihmal edı1ııı' 
muhterem belediye re 
rica eder z, 

d. fn-'lcıl :rmn :.. "l'<i m ir.irı nazi 
dcmiı;o u mUnroml!:t.:mı a :nı ş . 
l rmnk yohında '·aprlan gayret.1e
rın artın 1masını i temi tir. 

l\ehi'l'...?, 2'7 7 (A.A.) - Dahili
ye namlığr tarafından ne§redilen 
bir teblJğ, cll.ir,.man uçak) nnnın cu-. 
Q'i eJte : rrecesi Kahire çevr~inc 
tnarruz ettiklerini bildirmelktedir, 
Az sayıda bom.btı. nttlmı sa da ha
sar \'e i~"ıa.nca telefat o:ma."tlL'.} • 

'•- Bu yıl mUtte!ik or-Jula.rın aıı • 
kert hareklıtının nihayete ermesi, Bov 
yeUcr blrllğlnl fevka!Ade gUç bir du. 
ruma koyacaktır. Rusyamn arazi, ln 
aan, !aıe Ussu, maden, her tUrlU iptL 
dat madde, cndUııtrl imktnları. ııtra 
tcjik ve askeri mUnaka!I) yolları ka. 
yrpları o dereceyi bulml.l.§tur ki Sov. 
yet devi, 1ıimdlden, kuvvetinin yarı. 
•ından taılaaını, mUhlm bOJgelerd.a 
lıattil Uçte lldsjni ve daha çoğunu kay 
betmlştlr. 

parralannı toplay:ırsk b:ı~ların !~~~~~~~~~~~ 
üzerindeki rııkamıan k~:p her iki 
kupondı:n lıir yeni k11pon yapmak 
yolunu tutmuş ve dlln ynkalan
mııı. ınuddeiumumili~e vcrilnıi.;tir. Vişi kabinesinden 

11

:nııiliz Hariciye n3zmnın 
bir nazır çekildi . . nutku: •• • 

Lavaı hükumeti· Atmanyaya Harbın tel<errurüne 
giden işçilere ikramiye meydan 

verecek 
Faris, 2'7 (A.A) - D.l' • .B.: 
Devl<>t sekreteri M. Bcrolıt Mechln 

hUkQmelten a~ rılınıştır. M, Lll.vnl bu 
mUna.sebctle b:ısına a§tı.ğıdakı demeçl 
~·apmıştır: 

"HUkQmetln otorJtesl .. e tecavUz c. 
dilmcstne hiçbir .suretle müsaade et.. 
mlyeccğlm, Bu her zamandan çok 
bugün için zaruıidir. H!il·O.mct kuv. 
\'ctlidlr n kuvvetıı kalmaması lçin 
hiçbir aebcb de yoktur. VnzifQJlll so. 
nuna hndar yapm k azim ve ltarann 
cayım ... 

Alm:ın3 O.)tı. l:ltl trunlnl gnyrctl 
Loııdrtı, 27 ( \,A) - BugUn Vjşl. 

de neıır dilen bir ı, rarname, Alman. 
ya istlhanl c pb ine ıtönderilece1< 

mUt bnssıs l~çllerln toplanmasını te. 
mine alt kanuni ple.n hak'undn tatst 
lflt vermektedir. mmdll!klerinden tö~ 
nUllU oıarak gid ele her nn e\t-ye A.L 
ır.ıı.nyada lncağı n;) lıktnn fnzla ola 
ral< Franuda almnktn bv •mduğu Ue. 
retın ynnsına mu'ldll bu~.ı ı b!r tnh. 
ejııat vorılecekllr. Snrmavesl to.vlz. h" 
delinden ödenecek olan bu f z.la Uc • 
ret, ı ç nin Frnnaada terkettlğl mu -
e.ııso.:>e vaııılaslyl.. lgçlnln memlekc. 
Unde ltalan eı ne veril ektir. 

Kararname, bu faydnıa.rın yalnız 

kMdi tat klcrly~r Alınan· lif!\ ~idecek 
ol n J lere tahsis edl'eç tını zikret. 
mel.ted r. 

l"nhtıdllcrlo taz.) lk1ne bir Ka.rdlnaljıı 
ttlrau 

vermiyeceğiz ! 
Harp kısa veya uzun sürsün 

azimle çarpııacağız 
1-cm<lra, 27 (A.A.) - Bugtıu 

ı~.sif müda.fa.n. mcnsup1arından 
2000 üyenin Koventri'deki toplan 
trlarında SÖ?. nlnn .hariciye nazırı 
F.dcn şöyle demiştir: 
"- Bu sdcr hti olarak bu işe 

son vermek llBZ'Ul"ctinde)oi.z. Bu i· 
ş'n 20 ıenede bir tel:crr.ür etme
sine müsamaha edemeyiz. İ§imiz 
bifnce, lbu insanların tekrar aynı 
İtje başlamalarını temin cıtıınok yo. 
lımyadız. Bu, Bilyi}.k Britaııya ile 
Birle11ik millctlelin :ızim ve ktıra· 
ndır.,. 

J<~den, mUoadelenin uzun sürilp 
~tirm:iyeceğinin lıiç kiıMc taraf~ 
<'lan bllınemiyeecini ilav.e etmiı;, 
aynı znmanda Alman milletinin 
itaat ve d' ipl.lnini n.zmısamanm 
veya gestaponun Alman m11lcti 
Ustünde-k.i ni.lfuzunu ldiçümsenıeğc 
teşebbüs etmenin bir ihtiyatsız·ık 
olıc!lğı nı söylemiştir. 

N!'!Ztr, Eazlerine şöyle devam et
miştir: 

"- MUcadele;i, bunun daha 
çok uzun sUııcb:Iıeceği f'ıltri ifo ve 
uzun da 1t1S:!. da BU.re: bUyük Bri. 
tanya dlc biitiln dUnvanın %1llınt
Wt ve cmniyct içinde yaı;a.ın:ınr 
malu::ıdiyle ronunn. kadar dcvıun 
etme.'lt ı-.zim ve knrn.r.!Ie ön'emck 
karşıkoymak zo~ın&ıyız.,, 

Ce:ı:n.irde bir tayyare kaza· 
smda 25 kişi öldü 

C~:'r, 2'7 ( .A.) - Cezatr -
KJ, b::ın:m h:ı.ttındn. çal ~n Ak 
Fı ancc ticnrct \lÇt.~'1 Blida b:\tısı
na 20 3rilometre mesafede Om.er 
.Elaiıı'dn yero d~1 ve ~a -
la:ıttwrnır, r~t nlıan !lıa.beı-16 gi>l'c 
atazıı uçu~ csnamıda uç~n bir 
!ka.nad.mm ikopnıamı.dan ileri gcl
ml6tir. Milrettc~ft.an dördü ve 21 
yolc'.ı '.kömür hal.ine gelmiştir. 

----o-----
Bohemya ve Mornvya' da 
otc:odoksluk afaroz edildi! 

Prağ, 27 (A.A.) - Bohemya ve 
Mornvyn lh.imn.yc iclnrcsi §Cfinin 
~ugün 8'aZetelr:rde çıkan bir emir
n me"i ılc, HcyCirihin katli dolayı
sile bütlln hbnaye ida~indeki 
<::ırp - Bizl'.n.s Ol'to<loks dini cemi
yetleri lüğvod.ilıni tir. 

Arazi bakımından, mO~tettk kıta • 
lar, §Lmdidon ı mtıyon 400 bin kar' 
kilometre toprak alml§lardır. Rusya. 
mn en mUblm olıın Avrupa kısmının 
ynrıendan tazıasn Alman kıtaları t.!., 
rafndau alınmıştır. So~~tler birliği 
bu arazı kaypları tle, 90 milyon k!l.. 
da nU!ua da kaybetmlf t:t, :Buna, 11 
mlıyonluk ölU, yaralı ve esir kayıpta. 
rını da ilA.v.ı etmek JA.zrrudır. Bu sı:.. 

reUe, Sovyetler birliği, yuvarlıık he. 
.ıınplıı. 100 milyondan fazla insan kay. 
botmleUr. Bu, Rusyanm um.:m nU • 
fuswıun yanıından fazlası, Avrupa 
kuımınm nU!uıunun i.te Uı:te lklai _ 
d1r. 

logal olunan Ukrayna, Demeç Uc 
Don ve Doıı ile Volga araamdakl t>el 
geter, Kınm, l{alkuyanm bir kısınL 
Sovyetıer birliğinin en feylzı.t arazl.!i 
dlr, Bu, buğdayın Ugte lklat, etln tıc;. 
te iki.al ve §ekerlıı hepe1dlı'. Hayatı 

ehemmiyette ipUdat madde kayıpları 
da .te!Aketııdlr. Meael& demlr ve :ın 

trasltln yUzde 6 OllA 70 ı, manganezin 
yOzde 9~ i kayıptır. Bu suretle lyl 
kalitede çelik latlh&ali tehUkeye dUı. 
mil§ bulunmal<tadır. 

Sovyeder Birl~i, gerek insan 
ıhtiy-..ıtlan ve gerek iptidai mad
de ve yiyecc~ nıaddeleri baıkımm
oan tükenme dudutlanna gitt :l:çc 
yaklaumnlltaclır. Bülilıı bunla.ra, 
kati ehemmiyette bir unsuru da 
ı::ıve etmek 13.zunöır. Bu da Sov
yct petrol istiluı.alinin yüzde dok. 
sannun ~..hlikede buJunmasıd:r. 
KafJuı.s petroliorinin Alman kıta· 
lor;nuı ikontıQ·Ü altında bulunan 
yolla'rd:ın nakli. şimdiden artık 
hunen hemen !ımkiı.snızdcr. Ben
;;indcn mahrum bir modem ord~ı 
ve hava kuvvetleri i&e, il}e yara • 
maz bir h::>.lc gelmek'tetlir. Büyle 
lroyrplıuu ulramı!f olan bir mem. 
lC'ketin c~ oon n<.'fesinc Yar. 
mok ?ol"Undn J:a1d1ğm:ı is: h!ç 
ı_.iıp'hc olam:ı.z . ., 

Almanyaya her gece 
tayyare akınları yapılmalı 

< IJaıtaro/ı 1 incı ıav/ad11 I 
mlz. mı.:varakat eder etı"ea derh'l1 
bakikl bir cepl:ıc kurmaktır. Asker: 
fCf!erlmlzılcı:ı b:ızıları beııc~ de aler:f'n 
Leşvlk edilmek ibtlyacındadır. önU• 
mUzdekl yazı bcklerdek çok l'!C kal 
m11 olablllr1z. 
Ruı haborler aerviıln]o raporlan 

da gösteriyor kı §imdiye kadar yap
tığımız birkaç bava akııu Alman mu 
leti üzerinde tahrip edlcf ,.e manevi: 
yat bozucu bir te.ıılr yapm11tır, Ruııy& 
Almanya Uzerlne her ıreoe binlik u 
çaklarla akınlar yapılmaamı JsUyor.,. 

Vllkj demecine ~oyıe devam etmek· 
tedlr: 

''- 5 milyon Rus ölmilf, ya.ralanmış 
\·eya kaybolmuglur. Hlc ~ğl:.ae 6G 
milyon Rus da Hitle:in ft'.areat altıu.a 
geçen Rua Topraklarında t-Blr kalmıı 
tır. Bu kıtı Rutıyada ylyeeek az oıa: 
caktır ve lıatta. azdan d" d11ba fena. 
olacaktır. Milyonlarca Rua ocağı b<l 
lnıı yakıt yUzU pek görmlyecekUr. 
Ordu ve es:uılı harp ımaıAtında <:alı 
fBD ltçller bartQ olmak Qzerc halk~ 
verilrııok için hemen berot'tı biç giye· 
cek katwıamıııtır. Birçok• ııa.cıır hiç 
yoktur. Bununla beraber ttuayada hl; 
kimse aavqtan vazgeÇilmtsinf atzıııu 
bile almıyor.,, 

Barbaros lbtılall 
(Baş tarafı Birincide) 

Mcrssir.ıe saat 10 d:ı, bandonun 
çald·~ı. hcpbir al:ızdan söylenen 
lıt ~tiA M:ıt1)ile ba§lanm~br. Mil
li ma.rı::nmz &öylcnirkcn, canlı ooy
rcğımız, iki deniz eri tara.fıud'l.n 
f!trtf direğine çdtilm1.,tir. 

Bu srra4a, linınndaki bUtUn ve. 
sı:ıt sllreklı dGJ\ik öttürmek s:uc
til!! büyü!: Türit a.nı'r.ı iııiu unu
ll.lmar: hettrns•nı, Bc1ıriu ufuklnrı
ııa uks:tt.ircıck l tnnbul.uları, 

lsvi~rede iki gedikli casus· l~:ırb:ır~u ?:>ir kere da!1a anmağa. 
luktan idama mahJ,fun oldu- cinvet ediyordu, 

Benı, 27 (A.A.) _ Bund ıra- .Uunda.n eonrc1 Beffütat kayma.. 
~et~in J>i diröiğbıe göre, tı _ k~ Sııibri Sezer "!e l:l~ deniz teğ
viçre ooo~una mensup iki gedik- ... l'l:!:enı heyecanlı bı.rcr hı~~~t bu
li MLba.yın a.~ mahkeme tara- lunnra.k Barbarvsun denızcılik ta
fmdan c&su11lu.k auçu ik 25 eylül- r~delt~ &nemli mevkiini be
de ölthn ceza.cıına ma.blr(\m erli!me. Iı.rtmışlerdır. N~tuk\ard~n sonra 
lerinc;len sonra lbun:ı benzer bı§ka bir mUfreze denız a.akerı havaya 8 
dnvalnnn da p~k yakında gijrliJe. el etet etmek •ırretile bUytlk 11.JTli
ceıği anlaşıbnaktadrr raliınizin hl.tnasını tnsiz etmi§tir. 

Bu g:ızctc, İS\1c;r; Uker1 ceza lfütcaldbcn! koca _Barba~sıın M. 
kan.ununun m~ c~anın lır.aarn:ı t!Uimen bir dakıka sUkut 
infa.zını talik ve tecil etme« 11aı.ı edılmil ve muntl\Zam bir geçit rcs 
lıiyetini vennekte oldujunu yaz. 01! yaptla.rak merasime ıon \'eril • 
makta ve 2ö eyltı1de bu 11 için "'e- noaııtlr. • 
rilen ka.rarJn temv:·~ cdilmeıinin Mera.cııır.de vali ve bele4iye ro!..cl 
ele <lLi.rllnülııfü~mt !ili.Yit etmekte· ~oktor Lutf! Kırdardan başka aı-

Papnhk mUılahn~ ('l(lecelt ma 
\'ntikıı.llt 27 (A.A.) - Frc11.ll· 

daki po. hk mUm ili kaıd nal 
Vaterhçı Val~ri bu \in pa.pl\ ttır .... 
fm n kp.öul e~llmi t,ir. 

-.----o-----.-

<ıir. Ifri ve m.Ulld erkln, vill.yet, par. ===============::;::==.. ti ve bt
1
ediye ileri gelenleri ,.e 

r;:ehrJmkdaki mebu.Jar bulunn.u,. 
Ja.rdır. 1 Ne em.emeli 'l 1 

Bir yandan dil bııyrıımr yapıyoruz. 
TOrkçemizl yabancılardan ayıklama. 

nm ferah \'C'ricl hcs:ıplarrnı gört\yo. 
ruz, bir yandan da (mahruko.t oflst) 
gtbf tcrklblerı ycnld"n kalrplayıb dö, 
l<llyoruz. 

Nerede bizim Allı olttalcj inlalCıp. 
çılığımız.? 

Şuna lYakncak oft:ri} domcU 
(mahrukat o!ls1) dememelL 

Çin cepheıinde hir Japon 
ıenerali 6ldU 

Çuni~'nsr:, 2'7 (A.A.) - Çeltf. 
ya.ng eyaletinde I.&nıl 80kakla -
rmdı yapılan ÇtlJ'J>lfll\&l&r aırum
da 15 inci Japon tUmeni komu • 
tnnı tuğgeneral Sakainin öldilfll 
"oglin Çunkingde resnen bi:d!ril
mistlr. 

Ruzveltin müme11ili 
Vatikandan ır•rılıyor 

\1ıtl, 2'7 (A,A.) - Ruzveltin mQ 

Beyoflu h:tlke\'İnde 
Barba.ro. ihtltali mUnuebetile 

dUn ~ 21 de Beyoğlu hıılkevin
de Drreım Tur tara.tından Bar
ba.roeun h:ı.yatına d&ir bir kon!e. 
rana veri~tir. Kon!~ransı bir 
k~r takip etm.iıtir. 

meoısllJ Mlron Taylor Uı;llncU defa o. 
larak papa ııe görU11rnU1tl:r. Yannkl 
puartul gUnU VaUkand'n tayyare 

·Ue hareket edecektir. 

Milli 
(Daşıaratı 1 11cl 

Hl!lt Şef Hayaarpagad&IS 
ya dUn sabah ıaat sek~• 
etml§lerdir. Cümhurrelaiıııi' 
P&§&Ya Sakarya mo~öriY•8 

dir. Yanlaruıda Or&'eneral 
Altay, eski mllU mUdıı.la8 
zrm öz.alp bulunmakta idi- ,.ı 

Milli Şetı lstasyond..'\ A.J#i .... 
Roma bUyUk elçimiz ıtı~ır. 
Baydur, mebuslar, vaU 111:;,, 
mot. Kmık, tıb fakUlteııl de 
sör Ahmet Kemal, prof~ 
Sağlam, Basın blrllA'ı .ınıııt~ 
heyeti reli! Hakkı Tıı.rık tJ• 
birçok zevat tarafında# 
lardır. IJ 

CUmhurrel.slmlzln aUefl 
trenle Ankaraya gltrnı~ıerdi' 

iP ~ 

Ankara at yarı 
(Bq tarafı )Jtri 

MUJterek bahis Tlryald ., 
~ln ganyanı 110, Tir)'atdıılJI 
1115, Menevl§in plrıaesı 116 

1KlNOl KOŞU: fi 
Birinci Tomurcuk, Uclrıc4 

11 
çUncU CeylAntek, diğer k0:-10 
zan. Tomurcuğun ganyarıı l (fi 
1115, Savnnm pl!tıcııl 120 ıfll 

tlÇUNOtJ KOŞU: 
Blrincj Konga, Udneı f(o 

çUncU Slfkap, Koncanın 
plA..seııl 160, KomlsarJ'ın r 
kunıf. 

DÖ.KDONOU ımı,u: 
Birinci Guntadin, ıkl-ıet tf 

UçUncll Kar11.b1ber. Kornısırl 
beli ko§madı. Gungıı11D IJI 
lM kuruş. 
BEŞlNOt KOŞU: ~ 
Birinci D~tegül, !ldncl , 

çUnctl Hıuıba. Diğer J<oş•'l t 

mayun, Pınar, lz, zehrııııat.:.. ., ..... 
Dc.!ltegUIUn ganyanı 12 ·~ 

2 O kunıD. Varadln'ln ; 
Hupanm 4215 kuru~. 

ATINOJ KOŞU: 
Blrlncı Sekban, tklnel 

GU!can ko~madı, Bekbarııll 
380 kuruş. I!: 

S,l'i tncı ko§ular arasın~~ -
hi• Konca - ,Pcategtll 311 
nı§ yerdi. 

o ~Al 
Fransada ıili.hl• ":r 

hırsızları töreu• 
Versay, 27 (A.A.) -

üç plım dün ~teşrin ial' ~ 
dağıtıldı#J lm'ada Sart~ 
icdlye dairesi ıalonun• 
ve tabancalarla tcıbdit 
2.500 karne galmfilardJf·~ 
c:ü §Crildari d.r~:uıda ~ f 
miş ve h'siltletlcri bcı1tl ~ 
ierini bitiren dört p.h1' 
~lerdir, i 
Peıtecle hrrnjılı --;( j 

ifçi idam eliı-il(I, 
BndapC,te, 21 (A.A.) - .... ~ 

eana.smda hırsızlık yapaıl ' 
dlvaemca l'ilUme mabl<ilıll ,... ) 
bu tıçi bu aabah aaıuıut_:;,I" 

lzr.ef Molla'tlan -} 

Sana ne eyleyeyiaa. ~,. 
Benim d• blllml ~~ /. 

,....,~ 
Ned1r 1ııu Ab..G fea"UIJI• ,, 

llaaA da dercUnJ etroeS rtı~ 
'V'"ıı 
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t MAN'FATUR YAS N N Kime ve niçin acıyoruz? ''k aşı o - 3 gendi 1 . . A EŞ 1 1 .ul7o VeWeti - -lenle -llllJllM---n 

;a'. maçlarında Davutpaşa Kasımpa- TEVZiiNE BAŞLANIYOR ~~:~ Et-i::-~.=:=· 
•l \ij 1 7 B k Falaat ;:.:~ llAY.~· kabul •':'M"'ler. BuadUi mukad 

~011 • .' eşi t~ . Beykozu 1 -2, ~~~ ~t etYU~an yüzde 1 tura lth&lit anOllim •iı'keti )'&~ fimı" e it.iç taluımlnil~o~- a.. .00ı!l4Ji MllDleftlelr için ima 
\1 eyma T k 6llisiniD hö'kuınet emnııc alrko- c&k demek olu~r. Yerii mallar Na-.riye ile hayat ~i .: ~ kar'" da7gm111& olmtm ge 

niye a S 3 4 d
'I nulduğu, diğer yü~ ellinin de ! id~i ıwnilen Anadohıya, ts • t kalilınlaaaa. ... 

V 
• ınu • yen 1 er itbal~t~a b~tldığı yazı rnışu. j mirli ~ ~ prot Ana- :eaı 1dkmt91l -~-:~~ bıdll~,e~=- nlla.nda ba 11111 efa ıl B •kt b b Hükümet emrıne b:rakılan yiiz- ı oolunıın on vilAyetioe, manifatura ~ bi hMretid" ı. ekle . w.rı ...,. ort.a:r 

!\,, e eşı aş era ere kaldılar de e-l'i n:.c;betind~ki manifatura~· t ithalat anonim eirireti de lstanbu• si 0Da dolro yürü~:: 7..o'..ıuk rda~: ~~~h.ı. ~~A~Bat~ 
-. ...... _ yaı:.ı iLr ka'nııflaıııı tcvzlatma b\I. la ten'at ya-latr. Tevziat, mc- ı au• --'~ ~ ..... •wıı•rb&h,. • b.,.,

1 
_,__ ı- armı af&!'& Ama atlatlıtımu her Jet" •--A- ..,...._ ~ .__ 

1111 lll .,e at.adında GalatL GUnWı JklJıci maçı .Bcyxo.ı 1Je He . gün ._analMA~•. Bu )"Ü&de cl'J· mwlara ve husuısi mUes •eler tepe • • .,,,. • ..A. ---..- ·---, -~t "'"' "-~1•1ünı hadise doiayuiyle "Y lkt yi yüzde yüız f3.rnCdeı-..ek, tevziatm · mensu"'la.rına ·-.... ıacalctır. Her run ----, onun ela biıdea lulnııttır. Suç• einelne l ~ll'taıııı Uaertne Fer.Ar.._ .. ,.~ıner ' &f &l'Umda Oldu. Ayıu aaatta .. ., _.. ili . . 1' J""'t"'" ~ l'Örtlı1iz. Hiç kimae ~·,_ • • , eao ana ~ arla ... u .... ,.... nerb&hçe Ue bwıuaı bir ır:ac yapma\<' yi!:tA.le c !.lDı yeri.an.allar itla.reei, <laD-e ve mü~nin mutemetl~ hiç blr cemiyet. lft9&ft1ılnı 1ıa ~ tin onci;';' -~me, memlck 
~ İtlar ~ huauaı blr kar1rla1rua mecbuı'fyetlnde olan Beı,ılktaıhlar m. yilzde otı.IEUnU .lzbirli tacideriD ri, muhg,tap tclilgld edıfılecek, bat- J'ASl!Ulıl anmıedl Bea, Jrendi pa. mttnl verir-:--- yuıaya -re 11&. 

~lkta en hatta 3-1 galip ga. ıı mUb..lm oyuncularından mııhrum o.. manifatura anon11m §CI"ketlerl, yU.z. kıl timaıelere mal ftrtlmiyeceltir. - _.___AZ- ... _ IMa _...,._ t·ıı1 §lılar bu .. _,._ S d . • ·nı de 1s•ft-'-•l .,.___, e-""""'lıAD• ..- ,,. ... ua ge(I- Ma"- Jr"ı 1ıa bö..,.ı.-ı!- hal ı.. erııı ı ...w.... &rl,.LA.cl. larak Beyko:ııun ka-ısına çıktılar vb c yırrru&ı WMH1\.l ma.nifa- mi te dah _...... _., . .r.&GUU o • .,. ı..ctt tar§ııına oldukça hatif ·ır .. ' n a u-.r- fetiblere kaVll- de 'llioin ~imdiye kadar ~ıen ce-
L....: o ile 

11 
k oldukça zorlu bir oyundaı:ı sonra an ş· k ı•h .....,,.., amnnıycmnn. ralat q'-- .-..-_k _....._ .. Ilı~ ı tllar. cak 2-1 kasandılar, ır e 1 ayrı•ye 1 Çapa Ja Yarm da, clttn l - ... .., .. tr.unau • .....,. ...,..,_ \'fa\ o....:.:lellmet-Ya\"11&, YUI- . Uı . 'ft 'h,uft g.ibi Da. eeçildtr Varpnoaluian gtta PO-

.~ cı.. .... • Fe7a1 (8-lıılbattın> - A k 1 ~ile ı.,.t aruııtda erililmes tlkıoe a~ llUmıala 3"Ul'ttetlar 
~-._., l'llııo llellmet, HUM71a, n aradaki maçlar mensup arına zam 1 A••·· Ilı• .... ttirırr~klıtl ~~tir. ~ bir cinayet baliae ~riti. ve-.. ~. Ankara, 2'7 (A.A) - Futbol mev. -- .-..an e ...... ~ ınmez. Ona hayat Tal• hftklmlerin yetmeiliiini Ol'· 

.\tı ~~: Olhat _ Muammer, ilim! açılı§ kupası maçları.na busün • ollalJ açddı --- Ve ln,.n1ar J&Pa?. Her tR)'a koJma:yor muT 
~ ~ c..-t - 1''1kıet. Naci, Mllj.. AnkaragUcU aahaaında dc.vam edjldi. ı,çU8f 8 de IJC8k ~ ~falllpn alılfık ve Pi~ çöreklmea ba fto 
~ • lla1tı. Saat l1 de oynanan AnkaragUcU. Ki. .. .__ Maarif Va'd.lcti, ı.tanbulun nit- v~n tarlıi olmnabfür. Bir mil- lanlar, doymak bihntyorlar ; l~ 
~ ~-hakem Dr. Nlbaduı td&re _ rıkkalc maçı, her iki devrede de lla , •••• 98 ...... betm fakir muhitler! ihtiyacını ~tin JmnanlAnm gh('Jen r;efİri- l"ttd, hin; bini milyon yapmalrt,_ 
kaıa;;:1-ııdı. Oyunda daha ilk da tUn ve btlglll bir oyun çıkaran .An.. verıuıor göz önünde tutarak Qa.pada Sel- ntk, o mı,lftln MID&n içinde ıte- h"Jb ~ bir dtkttn<ıeleri yok Orw 

~4!er ae ~akl~iyet kurar. Fe.ııerbah.. karagUcU lehine 3--0 bittı. çuk Jm sanat eD9tidlı!ıll içinde bir §İl'dlil llUUlt!vl bahracalan, ahlUr Jar& göre aitlik bada1alana Mrt '\• 
~· 4.!~ltt&t kaleslnl i:eDber içine Gelecek hatta yan son maçı Yedek ŞiTketi Hayriye İdaresi, hUkü _. akşam kız Mnat elrulu ~.ml§tır. O Jtlbelitlerile, ahlilr dl!ftıitı,Jerini ela bir semıercDr. l'icdıurn c~ i 1 li. 
ı.~ •uk da •ırada aeııkt&flılar aubay okulu ııe Ankııraıucu oynaya... n"ıCt:.n 4678 nutn3.ralı kanun·a me- muhit kadm ve ıl'e!M kmlıumın )'le· IÖ~ö:&. hha.larJa bolal•r. Ba CllCl \nr ~ 
""111•r l'a ru vaııtaalyl• ıellıtkeli &. caktır. nwreılnna yapcğı pahalrlıtt zaıntnı mdt pi')iıme, bidri, di~ ve saJre Kendimizi aldatmakta ne fa1• ı ın~a mukaddes •d~ vf!I' 
:ııtıııde !~Yor<ıu. Fakat ı;:ck gUzel b~r Burıc:.daki müsabakalar niabctleri da.lrllinde ıncmur ve öğncnme ibtiyaçlo.nnı karşJ.laya. da var? İ8te miln konınma kana. nıi t nJrr! tıtti1dil tnahkem"'eri nL 
lı ~ bl an Cihat teknik hazır . Bursa, 27 (ı\,A) - Bursanın kur. ml!stahd~rine zamla.r yapmıJJ • rtık olan bu okula., tahsil vaziyet• na meydanda. Bölle bir yuanın "n 1 nmlmutıtu'f Onl~ emreden 
t'ara~kkak olan blr golU tuluşu mUnasebetlyıe apor musaba • tIT. Şirketi Hayriye kaptan, maki- leri enat.itil.ye devama mUsait ol- ~lemiw.le 'Y'f!l afma91, milH nr. "el ~p, r, bag\in de olıımM kor.. 
Opıaftlıet •eYircllerln lu.klı alkl§ml kalan bugün atadyumda, Havuzlu ı.ist ve milstahdemkrlne yapılan mayan kadınlar ve lm1ıa.r alın- hAmnzm hUe11ma aJradıjpnı g ' ı 11nel wuyla etrafımm sarauıııur.. 
ta be"reııır. parkta bUyUk bir ltalaba!ık önUnde ı.ıı pahalı":ik saanıan, cyUH ayınlP. maktadir. Yani millet mektepleri terrni'yor mu! De\let ba t-1b'rc J\orJ.rıadan merhametsiz ola1nn. 
t•~ al~ 7 ilci dakikaamda MUJ • yapılmııtır. Bu mu.tabakalar btJyU" da teşnıil edıln#ir. Ya.ııJ, .ıst.lh. meızuııla.n bile, yaşlan ne o!ursa bo§una mı ba.' \'UJ"(lu f f' · ııkl\ 'uracağmm canavarı. 
~ CUa.ı ~ıtı )erinde blr puı, Halil blr intizamla devam et.mirtır. StadY'.ı knk errobI. ı eylülden iübaren ma- olsun, lbu okula girebilirlıer. Ka. Şa halde. dİp!'İ'z bir teeriibe u. i ·nıl ~r tek in8ı!ln bile yokta. 

Coltlııu r Pl&ae u. i'eı.erb&hganlı:ı mu doldur;ı.n halk tarafından bUyU\ı ntlannı .zamlI olarak ala.caklar- Jıtlara ~lanmıvtJ,r. Çlll'IUDUDD ne dl7e kuJ'banlnrl' hı..,.. ni~ ve ne hakla "CIJllO-
~~lııa Yaptı. Bu goldfn eoııra B.ı bir alAka De takip edilen atıı ve gU oır, Zam niebetleıi töyledir: YU% dolcNrmaia ~)t;J •• "9ntt? Akıl ~in ruz.~. 
t-., btr~ açılarak Uat t13te muha.k. re§ muıab&lcalarmdan ııo:-ra yapılan Jinı.ya kadnr Ucrtt olanlara yU-1e Eminönü halkevi ıiizel bir :rol bin de o'lsn, en kması yine Hakin Süha Gezgin 
~t '° ı: rol fıru.tı Jar•ttılaraa d., atletizm mUsabe.kalarmı. Takım •~ 25, 170 liraya kadar ücret l\ıan;a. aersi hazırlıyor 
~u 

101
11 lrllldataasınm :evkalı\de o. Merinos kulUbU arıuımd&k• kurtulu!j rn ~ 20, ve daha fa.ala maaş 

~ c••eıtı~e~lnı oldu, Devre Sarı • kupaaı futbol maçı takip etmlft.ır. ıılruılara dıı muyycn nisbctte,.. ti Ha.bM- :ıldığ'm12:a göre Em.lnö-
1 -o ııı gUze1 oyunu neticesin. Ayni zama.nda Çckjrge Hı.vuzlu park Şirket, evvelce de, memur ve nU halkevi, memleketimizde ilk 

ı. llılııcı r•Ubtyetıf'! bitti ta •u aporları yapılmııtır. Futbol ma. müetahd-em'eıine bir miktar mm ôefa olerak canlı tablolardan ıer
lu il ~~ne~!ede rtızgArı lehlerine a çını 15-1 Takım kulUbU kazannııttır, yapmıtıtı. o ınman yaprlan bu ıam gi tertip edip milll mefahirimizi, 
~t" ~~~lller bqtan aşağı hA. Müsabakalardan sonra kazananlara m.r kafi gelmediğinden yuıkarrdaki tarihimizin b;tyü:klüklerini, unutul 

~~I 
~ .. İlltıı -..... Ve neteklm tıu faali. kupa n madalyaları vali ve bötıe ni~tler cbhU'inde zam yapılması mavacalt milli lıMıral:ın halk ve 
~. ite ıtemerealnl almakta gecik başkanı Fazlı GUıcı; tarnfından veril. kurarlaştmlmıştır, Bundan b~ka bilh!l.'!ss. geınçllk önUnc koymnğı 
ı;:_t l'-ad tAtıun aabalar.r.nmda pek mittir. E\rkct, lootrcmo. gemici, yağcı v~ kararlastımu"ttr. Bu sayede genç-

~~ toıu Qf •dilen •tGP ve ı•ltU ue Güreı müaebalraları ~alre glıbi ağrr i~<'ilcr:ne her gUn krlmiz, ynkm veya uzak tarihi -

Fazla llkırdıdan hoş
lanmıyan adamlar 

.. ~·-:' .._
1
1'enerbahçey• ka:ı.and1rd1. lln stca!t birer ko."' yA....,•·ıe 1.!~r tam ıniz'n azameti ile ka:rşı k8J'1?Y& ge-.. ;;_'""VU av... D Bakırköy halkevµıde gUre~ l' .,.. .... IA •.tın:; 1 _ _,_ ._le.1111ııa - l'tkrc••n fcvkalo.de blr mUsabllkaları yapılmııtır. 13u mUsa. ekmek ".ermeğe b'.lşınmıc::tır. Bun- e~ ve Tilricün nelere !kadir ol. 

"1 ' lılttjdat " Halldlıl pı. bakal&rda Balııl'köy h&lkns •• Ka.. lsr, puu. ~t'!tdfr. dı\~unu canlı ve ;m~ahhas tıı.blo- F 
. 

azla konuJillağl 6evmediği h&-
llnden de belli ldl. Orta boyla, 

711.arlak )'llslQ. ırös kapelllan lfl· 
kin •e devrik, ellerinin !ı.areketlert 

gayet yava§ ve aealnln perdeaj dU. 
tUktU. Baı,ımı bir 7andaıı öbUr ya. 
na c;evlrlncaye kadar belki otuz •· 
niye ıeç!yor ve bir lAf aöyleme<!e-: 
önce, dU~Unmek jçln sa.-fettlğt u. 
man, btrka<: dakikayı buluyordu. 

~~ · ~7e UçtıncU ayıyı ka _ lar halinde garcbllecettir. 
.:"! -.. lll. "'°t"• :ne••ce"'- oyun da o " ımnpap g6retçfleri kartı.ı&§mışlardır Ş Dlya~mafann ve defrorl""n 
..,. "' ...., .,_...., Neticeler §Un1ardır: oförler liatik tevaiabnı b lclıı, "-'tlllerln lehinde nihayet beki. 1 llm"lft.!tDWll işi. gen~ dekoratör-

' 56 kilo: Kaaımpaııadan Ali blrlnO:, ıyor ar ~n Vedat Ar'a brra.kılmrttır 
~ batta 1-1 matıQp olan h :~~.köy balkevtnden Ati S:ırper 1. fııtanbtıl IJOflSr]eri dlSrt gözle S~rg-i, CftmhuriyC!'t bayrammda a- • 
~ ~ -.çı a-o ka&&uarak f-3 l'Aetik ~tmın b~lıunaemr bdt «:ıJmn, olacaktır. Serginin temin 

'-ıı -..!~ı farkla ortaya konan ku. &1 kilo: Kaaımpapdan :M.uatata bl. lemektedirler. ÇünJdl fftfle m.UdUr- ~ gıeHr. EıNn6nU halkevinln 
~ ~tır. riJl.cl, BakırldJytıııden İbrahim iklnct: ttığU lA.ğvediJdiıkten IOnrA lhtJJc- eoeyal yardnn koluna ait olacn.k-
~ '"-nerıu.:r clddeı: galibiyeti 16 kilo: Kaatmpaıadan Süleyman Jer tica.!"ct oiıs:ne devredilmişti.. t.Jr. Bu pe.rn ile, f!\kir1erc kıtlık 
~~t l&llı1& ve gUH! ba oywı oy birinci, Bakırköyünden Andon ikinci; O zemandnnberi tevzia.t ya.pılma- yardımlar ynpılncn':tn". '._-is, ~~bahçeden Clh&t, Ali Rl. 72 kilo: Kaltmpqadan tınnet birin. mıştrr. Şoförler ce.Wyıeti, ofi.,e m.O 

Kahvede oturuyorduk. Radyod'l 
ajans haberlert olrunuyordu, O ~ 
mana kadar yalnız lldmtz ara&nda. 
ki konu~mııyı birkaç kelimt'ye tndl. 
ren bu adam, bir arıılı!< umumurı 

allkasma da bir hu1ut ı: zmek iRt"r 

-..ıt bUha ... muuttak oL el, Bakırk1Sy1lnden Zfya lkinct: tead<Ht defa.18.r mUrae«at ederek 
~· 7& kilo: Kamnpqadan Burl birin. tevziata başlanmatımr, md

1ekd8f· 
~~~- da DUan dikkati cet.. et, Kaaımpaıadan M'etuı ikincL Jerı namına rica etmiştir- Ofis, bu 

-.,ı.t:-uıaı Yavuzıa Şilkril oL 

~ ' ~... -~ 1fk mav. 
--~ edllmlftlı'. GtlnOn 11ll 
~ hp Stlleymaıılye ne Tak • 
l ~ lllıtiardır. SUleymanJyelller 
~ ~ "-11 mw.~tl olan 
~ '-111-- ~ yenmiftlr. 
'-.:~ .... b&Jra stınOn • mtıııım 
,, 141 Olan~. Ve. 
blı ıı~k g11sel n enerjik bir 
11ıı.,~l't bire cSe her lki takım da yap 
~r. r sone ı-ı ~raber kal. 

Ş t>.tta.dnıda ,Unan mc mu.aba. 
~ •. 1ttı:'tpa,a De Kurmpqa yap. 
~ "ıı~ eııtıı e:n genç takımı olan 
) ~~~~r 111Zel bir oyundan aotı 

;c bır t-..yı 7-ı gibi açık ve b!l. 
~ arltJa Jemn11ıerdlr. 

Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 
Ödemiıli Rüıtü deı 
- Bızinı başımızda da ayni derd var •. Bizim inclıfer de bayi• CClt'ı 

cur oluyor •. Bize önceden bu ıene incir para etmiyecek d:yorlar.. Bahc• 
sahlplerinlıı g&zlerinl korkutuyorlar •• Ve mahsulü ucuz. fiyatla kapatıyorlar. 
Sanki bizim bohceler de Aydın demlryolu kumpanyası il• komlıyoncular 
icin ca:ıııyor •• Efelerin halini hic ıormayın •• Mahsul zamanı ellerine birkac 
para geclncc lzmire akın ediyorlar •• Ve parayı Kramer'lerd• Klonarldiı'· 
lerde icl<ıye, Kemerde, frenk mahallesinde karılara veriyorlar.. Senra bG. 
tün sene, borc ve sıkıntı lclnde idar,.. r:;!,..-:t- -:'-lıyorlO" _,.. 

Diye iucti tnmamladı •• 
Mustafa da: 
- Bu hiri5tiyanlarda. ecnef>lferd• g6rd0§1JmOZ ıerte1, her halde 

dıı~:rıdan gelmıJ değil, memleketten toplanmaıtır •• Memleket Türlderindit •• 
lzmlr mağoz.cılarından toton, rıhtımı dolduran, biffOn mahı"91er, Türk toP
raklarında, TGrk köylüleri tarafından elde edilmiıtir •• llz onlardan ya llti· 
fade etmesini bilmiyoruz •. Yahut biliyoruz da bizim lıtHademiH m6ni olan 
kuvvetler varoır •• Bu it yalnız, Ahmet, Mehmet meselesi de§il, cemaat ve 
dev:et mesele$1dir •• Osmanlı devleti zayıf düımOa. evvelce kendinden tit· 
reyenlerden ıimdl o korkmağa baılamıı •• Fakat lı bu kadarla da kalma 
n.ış .. Onun hududu lclnde yaıayan Türkler de, ılmdi hiriıtiyanlar h .. abına 
çalıımak gibi k6t0 bir vaziyete girmiıl.,.,.. ... Wwl.. ~ edılru Tllrkı.-
ıin hali çok berbaddır, orkadaılar.- • ) 

Diye fik•ini s6yledJ.. .. 
8'ı arada lnglllz gemileri Pascıportun Ost tarafında Kordonl>oyuna 

yakını c!emlr atmıııardı •• 
Kozmopolit kalabalık, onlara doiru giden, gelen filikalan aeyredl· 

yor, ve gemilerin ardında dalgalanan büyük lngiliı bayraldanm doya 
doya seyrediyordu. lıhhm Gıerinde de lngiliz gemicileri peyda olmaöa 
baılamı,tı.. Gittikce bur.ların sayıları coğaldı •• Ve akıam üıtO Kordonbo· 
yunu dolduran· biiyük kalabalık lcinde ayn, ve Onlformah guruplar belirdi 
Piyasa yapan rum, erme,,ı, yahudi kadınlan, kızlan onlara tebelsOm edi
yorlar ve içlerinden ne ')'mtk ki, gece odama girmek fınatırıı bulamcıı, 
yolunu bllemeısln dlyorlnrdı •• Gazinoların gononlan, onlan dant eder 
gibi vaziyetler alıyorlar .• Mağaıa ve dükkôn sahipleri onlara lrend: dill•rİ 
ile hitcb ediyorlardı •• 

Meld~l:.e aYdet zamanı yaklaıtığı iı;in, üc arkada,, frenk mahalle
sinden, bed::stanclan ve KemeraltındQn dolaıarak dönmeğe ~aıar verdi
ler .• Ve frenk mahallesini, ikinci ve birinci Kordona bo,lavan 'okaklardan, 
p:ısallardon gecerek yola ~oyuldular. Mustafanın her cuma aktomı uğra
yıp franıazca gazete aldı6ı rum kltapcı, hemen lnglllz gaxete ve kitapla-

~tlarr naza.n di3ckate ala -
cağım bild rmi~tiT. Fakat henUz 
tevzlaıt yaptJ;na.rnıtjttr. 

rını 6n plana almıı, ve yanına da Franıızcadan • lgilizc:eye, lngiii:ıceden • 
Fransızcaya iLI lügat yerleıtirmlt, haıır, bekliyordu •• 

fr~nk mahaHni, noel ve yılbaıı yortuları esnasındaki ıenliğini, k'l· 
labalıfiını bulmuıtu.. Birçok mağazaların kapılarında, c:amf'kônlarında 
''burada ln9l:iıce konuıulur., levhası aaılmıJtı.. Ne zamcn öğıenmiıler 
" 66r•nenleri ne zaman bulmuılardı? •• An1a;ılıyordu ki, onlar, bu gem;: 
lerln gcle-:-c~lnı Türklerden daha evvel haber almı~la•dı •. Turlo.lere bildirll· 
meyen Jeylerı onlar bilirler, ve bundan daima istifade ed.J lerdi,. Türk 
~arı111nda. frenk mahalleıinde görülen fevlcalôdclıkten eser yuktu .• Yalnız 
birkac ya!ludi mağazasından, yabancı zannettikleri ıapkcılıiara kartı ev· 
velce frC!nsııc:a vôkl olan davetler, ~imdi lngiliıce yapılıyordu. Yahudi de 

ıetıkte :d: •• 
Kcmeratt. ccdd .. ı ile Kordondan gelen talebe kafileleri saat kulosi 

yanında blrbiriAc katılır!ar, ve tctilin ıona ermesinden ileri gelen tobii 
bıı hüzOn ile mektebe girerlerdi •• O aktam yemekhaneye inmeyenler bile 
cok olurdu. Muza~ere saaııarı dah:ı ziyade fısıltı ile geçerdi .. Herkes ya
nındaki arkadaıına günün h6diae ve intıbalarını anlatmağa colııır, ne 
lllya efendınln kalemi :ıe tık tık vurmasına, ne de muavin Hali: Beyin uırı 
bakıılar ile dolaımasına ehemmiyet verirdi .• 

Mu!tofa da a akıom ''Endepandans Blet,, gaıetcsinl ba1ından sonu· 
na kadar suzdO .• fakat lçınd• bugünkü intıbaına, iyı Yeva lı.ötü istika 
mette, teti: edebilecek birt•Ye rastlamadı •• Rusyadaki lhlilôl hareketleı if1e 
dair bazı haberleri tercüme etti •• ihtilal! .. 

Ancak bu kolimedlr ki, birdenbire M11stafonın içini bir ~ımşek g:bi 
aydınlattı .• Ve ruhunı.n yorgunluOunu aldı •. Ve yatağına gire-! ği zamar:, 
kııla 6nündelıi askeri bundonun havaları, ona her vckıtkındc • daha cok 
heyecan ve ümit verdi .• Bu feyizli. topraklardan, bu kahramcır. insanlar
dan, hi~ şüphesıı, bir gün bir kuvvet cıkac:ak, ve Türklerin talihini deği,-

tirecekti .. 
... Bu hü!dimden 50nra Mustafa rahat bir uykuya daldı ... 

• • • 
·~ Muslafa nn·ire, kendisinin olmayan, bir camekôn iı;ind" ki mOcev· 

herler gibi gıpta ile bakar, bundan bir mahrumiyet hissi duyoı gibi, ay 
ni ıamcınc!a da içini gıcılo.loyan, bir zevk alırdı ..• Çoğu hiristiyon ve ecne· 
bilerin clnn 19rvet, burada Muıtafa iı;in, henüz bilinır.cyen, henüz tadıl
mayan hayat ıekilleri y.:ırotmııtı. Aydının kendilerinden yağ akan dağla! 
rına, bal a!<an ovalarına mukabil, lımirin de servet akıtan der.izi vardı •• 
Zaten Ege mıntol'asının yağları, balları netic:e itibariyle hep lzmire akmı
yor mıydı? .. Vilôyetin hoı tarafı, ve hattô vilcyet dııındaki bir kısım yer· 
ler de lznıir ıı;in calışıyordu .• lstanbul da anc:ak Türklerin el;nc'e kalabilen 
ıeyleri, vergi diye topluyor, ve saraya tahsis edıyordu •. 

lımir, deha ilk g6rünüıünde Mustafanın göz:lerini kama:tırmıştı •• O
nun hcyalindtı, lımir güıel bir ıehir modeli idi •• Kara ve derı z, etı tatlı 
simaları, en feyızll varlıkları ile lımirde buluımu~lardı.. lzmirın rahatca 
ve emniyetle dayondı6ı Karasi, Hinterlandı dünyanın asıl .,e imtiyaıtı 
topraklorınrfoıı birini te~kil ediyordu •. Cilveli bir eda lie lımir kucakla
yan deniz, fg• dınixi..,,tehrin koynuna 9jrerok en guzel k~rfcılnl burada 

yaratmıJtı .• 
- Devamı war -

miı gibi, parmag&r.ı ağır aaır mıct. 

yodan tarafa ~c\jrcrck: 
- Şunları da azaltsak dedi.. La. 

sumundan fazla kODU§UYOr Be11e1-
de oldup gibi WtırdJ etmekte de 
tutumlu davranamas mıyız? Gün. 
de bir lkl defa ajans haberi vermek 
)'eUı!r. 

- Fakat. dedim. Bu verilen ha.. 
berlere blr mllnevver ı.ruıaıun ne k&.. 
dar iht;iyacı olduğunu bit;yor muau 
nuz? Bu \'erilen haber!er, b"Jgilnldj 
dUnyanın mukadderatını tayin edea 
hldiseluln haber~eridlr. Bunla!'& 
nuıl yabancı kalabiliriz? BUAkla ı:. 
haberlerin daha çOk olır.aımı, dab& 
fazla havadla öfrenme~ tercih et. 
mea misiniz? 

Bunun llzerlne bana ne deııe bejıe. 
nlrsinlz? 

- Hiç öğrenmesek daha 1yt o&. 
maz mı?.. Esasen bu haherlerla 
hepsi blrbiıjndcn k!Sttl~ ffepai ölllm. 
ateıı. bomba, hllc\Ull " ft"•ilAda.Q 
bahııedlyor. Hayırlı bir natxr vana 
onu dlnleye~lm. 

Arzusuna kalben iştir. k e mekle 
beraber, kendisiyle etra!lıca mUna. 
ka.şa etmenin zorluğUnv anladmt. 
Faka.t onun yanıntıan ayrıldıkt.aa 

sonra da, ayni mevzuu jncc mekten 
kendimi alamadım: 
Herşeyden önce "ha~ ırlı haber,, 

ne dcmPktl? In anlım blrblrıyl• 

cenk! =tttı u kanlı dcvıe iç nde b r 
hemclnstnln ötckjnl pa~ı:eıamaaınd~ 

(Lütfen l!ayfavı ~v·rin°'") 

~ıl evva kı Vakıt 
1 

28 EylQ1 918 

Ermeniıtan ve miımeasili 
Ermenlltan, hUkilmeU neıdine Ol 

manlı mUmeaSill tayin olunan f rCc 
Mehmet AU paıa Erivana muvaaalat 
ile parlak aurette istikbal edilmtıtlr. 

Pazart91 

EylM: 28 

yakıtlar Vaeatt Ezani 

SALI 

EylQJ: 29 

Gtlnet l.Gl 11.5t •. 5! 
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1k1tıaı 16.!6 u.; ~u• 
Altfll.111 11U8 it.O':> JS.56 
Yata tO.!R 1.31 .tO.M 
İmsak 615 Jo.,ı; S.11 



-·--- Efil !SEZ±! ES 

~,skertik oahısleri 

ALEV SAÇAN MAKiNELER 
ip- Resmi dairelerin ilan işl~ri ., 

Balduada mlbtm bir Yab~nca n1emleY:et~3re 

Talebe gönderi lece ~l .resml tebliğleri, bilhae. 
sa Siva.stop<>l ~ Rostofun zapu sı
ralarmdıa alev saçn.n maXinelcrin 
tesirinden bahsettiler. Bu harpte 
doğmuş (fa.kat 1914 - 18) mUca
delesi esnasında tecrübe edilmiş 
ve bUtUn dünya ordulanna .son 
zamanlarda girmiş olan bu. yeni 
sılA.h tı.a.kılmıda !bir İsviçre gazete
si ~ mal funatı veriyor: 

Alıc-v saçan makine bü)1lk ölçU
de bl::r pührerizotör'e ben7.er ... tçe. 
ri!inde tazYİk edilmi§ bjr halde Te 
hava ile temas eder etmez ate.ş ... 
lan bir mayj vardır. Makine insen 
sırtın<iıı taşman bir hazne, bıı 

hamrocn çıkan l8stiC bir boru ve 
bu borunun ucunda yangın tulum 
baJen:nın hortum Ağızlıklarına 
benzeyen bir ağ:ırmk.tan ibarettir. 
Blr manivelaya ellle yapılan bir 
tasyikle haz.nenin içindeki ınayı 
buhar haline geçer ve nğnlrktan 
e.lcv ola.raık f'iklnr. Bu makine • 
mtrm.iyetlc sanıldığı gibi de'ftmlı 
a lev neŞretmCZ, kıaa fa.ıularla a
lev saçar. Ba.ğetla.nn kükürt tn
h.ınbalanna lbanzeyen bu lletin a.. 
ğrrhğı 40 lkilodur. 

Bu llct.ten yalmı Dle98fedc i•ti
f ade edili .. ; yani anC3.k bir tüfek 
ate§i menziline girmiş kıtalar 

ktılhnııbilir. Bu &.leti iki kişi kul
lnnr.-, bunlırm etrafında si1Ahen
daz1:ı.r ve hatt4 baZ6n bombacılar 
da bulunur. Bu suretle teŞeldtill e
den alev saçan kamiae bir e-ri>atm 
kmne.nd:ıeı altrnda.d?r. Umumiyet
k alev saçan mangalar h'IBJSf va. 
ziftler gö:-m~ fuJcre htıcum l:Ita
l&rma verilir. 

1 Buıünkü radyo 1 
7,S-0 Program 7,32 vüct!dllmüzü ça 

lı~tıralım 7,40 ajana 7,56 _ 8,80 rad.. 
yo a&lon orkestruı 12,30 Program 
12,33 Kan§ık program pl. 12,45 
ajans 13,00 _ 13,30 Saz Merleri w 
prkıl&r. 18,00 Program 18,08 Fam 
heyeti 18,415 Radyo danıı orkestra•t 
19,30 HAberler 19,45 serbeet 10 dakL 
ka 19,!5!5 Şarla ve l llrk'Wer 20,1!5 rad. 
yo gazetesi 20,45 Bir halk türkUlil 
öğreniyoruz 21,00 konu~ma (gtlnUn 
meeelelerl) 21,lS karl§lk program pl. 
21,80 konuııma 21,45 radyo .eentonı. 

orke~ruı 22,30 Haberler 22,50 kap&. 

Dl§. 

AJ.ev ma.k.ine!eıi tok muhtelif 
yer~rde kullaruJr. Müdafaa M-

1 
vaşlannda k.ı:sa mesafelerden tank 
len ve motörltı. !lutalan <lurdUf'lllai 
ve tahrip etmek h'l.l8Uffl.Ulda işe ya. 1 

rar. Ateş alan mayiden go!t y11k. 
sek bir hara.ret çllttığı için. atıc
rin temas ettiği nokta!anl& ma. -
ckıı parçalar kmır ve bu euretle 
dUfm.3Jl t&rafmdan lruUanılmaz 
h.N' hale gelir. Fena cinsten beton 
nieıv makin~ind~n ç*nn ha.Tanot. 
U>ein1ıe ça. t 1tı.r. 

Alev eaçan matinelerden mfta -
tahkem meniler etratmda yapı -
lan milda.faa harplerinde çok. is
tifade edileıbillr. 

Makine oldukça ağ:no vlduğu jçin 
lrolay ık.olay yer dıeğiştl.remu ve 
clüşmana hedefi lbeii eder. Bu la
tnfar.m ya:ln?Z olarak kuflsnrltoa.
sı bu yüzden çok nadirdir. 

Şaı'k cephcsioden ~len en eon 
haberlere J?i)re bugiln arhlı ara
balara b'indirilmiş alev makineJ.e. 
ri de kulla.nrhnaktad:ır. Bu maki· 
neler'.n nakli böy1ece kolay ie~ de 
e.~ ea.ça.bilmcei zordur. Harp de
vam ettikçe bu yeni eilAhın da.ha 
başka yerlıerde de kulla.nıldığmı 
gö~eğiz. Fakat şurasını da ha
tırlemalrnr ki bugiin kcşfed4len 
llet" Yelli sil&h bir takım Yeni mil
dafaa vasrtaıan yaratmaktadır. 
Belki bu yeni lk'tıC kartt da. in. 
Mnlar bir mit kuşanmak veyahut 
kirny~vi vasrtalar lrullamı:ıak lltl

retile mild3.faa irnkanlan elde e.. 
debileeektir. Bunu bir.e i5tiltbat 
g&tecrcccktir. 

r- Bir Kafkas ı Yenı Eserier. 
fiomanı ~ 

Rlrcok 1 ~ •,,. ı, ı <I l rrr tcu ıir•~ 
tdilmf~ olan bu tstr, Niya%i Ah. 
met taraf 111dan rtoyrudan do(Jrv
ua Güuü dilinden tercürnt edi' 
mlş_Ur. 8a~tan ıona kadar a,k 

wccra vr f..•ahrnmanlık menkıbe. 

!eri ile dolu ölan bu nef!J tsc:ı 
/'ii r k nıatb11afuıdo ilk nllmrmtdir. 

t'tyatı Hl kume olan ba eeer, brı 
ıl&nı keııip ıtetlrenlere \'akıt KJta. 

bevtnde ~ii.ıd• 60 ten.dl&tla !O ko . 

-------
1 Türkiye bibHyoğrafyaaı 
Ma:ı.r f \'citilliğı ba.sma yazı ve seç 

:.imler deı lM'le müdürlüğıinün mem 
nun <>' unncalt bir intizamla çıkar
dığı 'I'ütkiye bilJliyoğrafya.sının 
l 912 y11ı ilk üç ayına ait eüzU n.eş. 
rolunmuıı tur 
Başında ) :ıpılan hülB.saya göre 

bu müddet içinde Türk!yede 444 
~r çıkm19tı:-; 308 i kitap, 129 u 
rırale, 7 r.i ha:ritadır. ,Bunun da 
109 u sosya l ilimlere, 68 i ejebi . 

(Mevcudu azalmıştır) yata, 39 u tatbiki ilimlere, a2 si 
tar::tıe milte:ılliktfr. 444 eserden 
277 s i İstanbulcla, 112 si Ankara-

- 1 da, 22 si fzmircle. 11 i F..skişehi:--
n.c ~ .. yır olabi1jrdl ? .~orı'"&, bugün 1• de, 5 i Afyonda. 4 ü Aydında, 3 U 
çın 'hayırlı,, gibi goril.ren havadı. :Kayser.ide h:u!llmı~tır. 
s in, bi r zaman eonra ' 'şer,. in t a }{alanı birer eser olmak 
kcndı iru tfade ettiğini •nuhtcli! ör
ı;.elclcrle tarih göstermiyor muydu-> 
Bu §artlar ortasında ı,ıttıkleıimL·n 

'•hayra yormaı.tan . ba.,kıı ne yap: 
lnbjlirdl ? 

lşıttlkler!m jzı "hııyra yo .ma k .. fP.. 

k nt iyi kotu her balde lşıtnıP~:. 

sulh lçlndc TUrklyem~n idare.sır.! 

elinde bulunduranların t.lze sundu. 
ğu en bUyUk nimettir. Bugün yer 
yUzUnde kaç memleket gösterllebi1 ır 

k, rod)ollın bUt Un dU?l)B istasyon 
!arına f~rah ferah açık bulunsun., 
\"e hangi devlet istasyonu görtirs•ı. 

nUz ki, istisnasız. her memlrkct• • 
olan biteni, tnm bir .t<aygısızlıi<lu 
oldu~ sil>! dmlc::lcil('rfııe bl!cl1rs!n .. 

Bu bakımd:ın bugün ojr , !ki ti~ 

doı t değil; hattA yecıl eekiz dt>Co. 
ıı janıı hn bcrlcrlnl rad)"odan dınle:; !p 
s ılron 'c bltnraflıkla lbrct almakb. 
devam et meliyiz .• 

Belkt dUnya hAdjsclen hakkın<ııı 

a ydınlımmanın ho.klkt miıtl ası ds 
budur. Fakat idareler. mzlıı konu, . 
ı:tıııktan hoşlanmıyan valıınd:ışlarııı 

dUııUncclcrlnc, benim kıı l dırabllccc • 
~ mdcn daha tazıa mU~amaha gö~ . 1 
termlş olncaklar ki, tr .. nu. gtin1t- J 
dort dıı!a uzerin<Ien tesblıt. ctmlşle •. 

H rr gtl:ı dort öğlln yemek gibi dör:. 
ıe~ı:ı sja.n!I dinliyoruz .. 

Kim bilir. ~ bundan fazlasmt.ı 

abur cubur nevinden bb'şeyler oıa . 

rnk, l!llmh:ı!D ''ba.zıman:lrlt,. doğu. 

HiKMET 

Uzere, 
Bolu, Bursa, Ç:ınk•n, Denizli, Ed i'r 
ı.e, İçel, K~hi r, KocaeH, Koma, 
Ma niM, s:vns, ~İ'!lOI', Zonguldak 
nıerkcz1 ~rindcdi'". 

Geı:en yıl aym r.n.:nnY!d n 585 e
t er b:ı.sılmıt~t. K al!ıt kıtlığından 
o dev:-~d~ bnsım i<ıleri yüzde 25 
eksHmicı oluvo"T; ikinci devrede da
ha <;01

{ ck .. il:r.i~ o'acaktrr . 

IKAYI PLARl1 

NUfus cUzdawm ile a s.terlik tcrhl d 
te;;keremi knybc ttlm. Yenıı;tni çıka~. 

dığlmdan e0 klslnln hUk mil yoktur. 
Şehremini a .ı{erllk subeslndeo 
F:rol oğlu Atıılay Snl? do;.,ımlıı. 

'V'- ~· l{o 

P er tc\'nlyal ııacslnden A•d•~ım 20!\ ı 
No. lı.: tıısdiknamcmı kaytı<:?ttlm Ye . 
r.lejnl nlacatı-ımJruı csl>ls.nl ıı lıtiknıl• , 

1 
)oktur. 1 

r. Ll~esl S. i . D. Xo. 683 l\fuat:ıln 

Anık. 

" Dr. lbrahim Denke; ~ 

T e ./ı l ! ğ 
ı,ımdlye kallılr reenıi dairelerin J.IADJanıım netrlne taVM.. • 

edat UM'rkezl btanhulda Errar.ım ll&Dmdakl ("l'Drll Maartl Cemiyeti 

Re.mi tl&a it*' Bürosu Umlted Şirketi) &uftıe laallııd.ıdlr. 

Ticaret ka.nunwıun 232 nq maddeal muCiblDoe ma.:ııtemeoln 

taF.Viblne iktiran etmif bir ıttrekf. karu"l olımadzğmd&n U:rsurum 
Hanm1&1LI Şirketin moamelAta <kvamı kabll değildir. .Bu Mbeple 
iılnlarıgızm dotrudan dofnıya 

lıtaablll Ankara cadd.eııade 
Ba1a Bamad_~kı 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

ıönderilmeelnJ rfcıa ederiz. Şimdiye kadar Enoram Hanmdald 
Şlr.ketıe gtnderUen Dlnlarm da Şl.rketlmlz.e te\'dl edihneıdnın bUdlrtı. 

meelnl tavalye ey...._ >"' 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
l - Su İfleri Ocüncü Sube Müdiırlfi!ıü Bölgesi içinde ouluntın kmn 

rayl derivasyon kanalına suyu sevt etmek maksadile Clknlekci botaım· 
da inşa edflecek regülat5r n buna mfiteferTl inşaat ffleri. 

Tahmin edilen keşif bedelf fiat nhldi esası tizerinden "477.f\tl,, 
lira "36,, kurmshlr. 

2 - Eksiltme 6. 10. t42 tarihine ruUayan Salt günü saat 15 de An· 
karada Su işleri ReisliiU binası içinde topt.nan Sn Eksiltme Komisyonu 
oJasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Jateklüer eksiltme şartnamesi, muknele projesi, Bayındırlık 
İ~leri Genel prtnamesi, Umumi Su hleri fennt şartnamesi ile Husust ve 
Fennt şartnameleri n projeleri "23,, linı "88,, kuruş kaf"JllıAında Su 
f~Jer:i Reialilinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "'22754,, Ura "49,, ıro· 
ru,luk munkkat teminat nnnesi ve eksiltmenin yapılacaJı gllnden en 
az üç sün evvel bir dilekce ile Nafia VekAletine mürttaat ederek bu i,e 
mahsus olmak illere vesika almaları TC bu Tesikayı göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde nsika lsteAinde bulıınmayanlaT eksiltmeye gire· 
mc:der. _ 

S - fstek1ilerln tek.l if mektuplannı ikinci madtlede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su l~lerl Relsli!ıine makbuz karşılığında vermt' 
leri lbımdır. 

Postada olan sec ikmeleı: hbQf edilmu. (7692) (0818) 

Anıcarada devlet demtryollan umumı idare blnuı kuvvet ve Jllk ta~. 
loeu, ı,rklı Sinyal, ~Jeton, aaat Ye alarm tesisatından nokaaıı kala.nlan.J 
mlltea.hhit r.am ve hesabına ta.mamlanmuı l§i açık ekmltmeye konmuştur 

l - Bu !§in muhammen bedeli 20000 liradrr. 
2 - !Ateklller bu ~e alt §artname ve sair evrakı Ankarada devle t 

demiryollar: yoı dalreeinde görebilirler. 
3 - Elu.lltme 1!5.10.942 tarihinde per,embe gtlnU saat 16 da devlet 

ı!t!'Dliry.>lları yo! C:alre.slnde yapılacaktır. 
-t - Eksıllmeye glrebOmek için iatekljlerin &f&itıda yazılı temtnat ~ 

lktiMt Vekaletinden: 
Maden, izabe, makine, elektrUr ft lrtlllJa Ytıksek MDbflllcJlll 

tlrllmek ve bunlardan bir ın.mma measueaı n k&ltt OıU.
maa ftzere müaabaka ım,,t1111anı Jl• ~ m'9''•k-4'•!"" IO .,,IJlill' 
be gönderllecekUr. 

1.) Mtuıab&ka lmtnıanm. gtrecekleı1n ap.ITl!aJıt prtbn tJJ1 
malan lAumdır: 

aı TllMye Ctlmbartyet;I vataııdap n Tllrk ukmıı!ıaa 

b) 11 yaomı bltirmlt. 16 yqmı sePDem.'t olmak, 
e) 111 baJ ve &bl&k Dhlbl olmak (19'1-190 der9 ~ 

mlldavlmj olmayaıı.IM dofnllak k&tıcb lbraa 
e) Bulapeı baat,ahklarla maltU olmamak, sıhbati ~ 

billayeıd mtlbeadlallk yapmap. ve m&deae tetrf1s 
için ocaklarda çalqmap mttaalt 1ıomnmak. 

e) Uae olgunlak d1plo~ı lbru etm~ veya bo ~ 
gördllfö Maarf.t Vekilllftnce taadllr edilmek. 

1.) Birinci maddede Judl ev.afi lııUz olaD Wlplertll 
M. T. A . ..ııstitllatt Gfınel Dlrekt,lk'ıqlntı ,.. btaatııal'da ~ 
t}Labal Şllbealne bir istida De 21.10.l&U akp.mma kadar 1121~ 
mlş olmalan !Azımdır. İltldada yokanda yazdı t&blıl1 &o!Jarlll~ 
pılnla takip edflmek tltenllıllit taarlb edlleoekUr. 

S.) htlclaya &f&tıda yuılı veıaalk lleflıu>aeaktJn 
a) Ntı.fua hftvlyet etlzdanı yeya 9Gret1, 
b) Mekıep dlpJomaaı veya vealkul, 
C) İyi hal klğıdl, 

•> 'adet exe ~b'admda totoçat. 

4 ,) lmtlhıua 26.10.lDU V.rlhlnde A.nkM'&'c!a M. 'l'. ~. ~ 
Del Dlrektörtll~ va fıdanlıal•da 8ibD8rbıuık latanbal 
yapılacaktır. ' -

__, 
5.) imtihana girmeli ıartlarmt liaiz olup 

i:am olarak vermis bıılunanlann 23.10.1942 
sıhhi muayeneleri · icra edileceğinden bu tarihte . 
dokuzda Ankara'da M. T. A. Emtitüıü Genel 
törlüğünde ve latanbul'da $i.i--balr t.ıanb!!,. 
sinde hulunmalan ıarttır. 

1.) lmtfhaa &f&tıda yazılı dertlerden ..,....t•rsktı...ı 
a) Cebir, 
b.)Geometrt. 
C.) Aritmetik, 
d..J ·rrtgonometrL 
e.) FWk, 
f.) Jilrnya, 
ı. ) Ecnebi dil <Bllgtlerlne gffnı: Fran11zca. Almaneıa. 

"I.) lmtıhılnda mu\•affak ol:uılar birinci maddede yasd1 ~ 
lıırına ayrılacaklardır. TE'frik hakkı imtihan beyethıln 9e1t!ılytıd 
ljnde ol11p bu telrtk taliplerin lstedlklen kollar da mDmk'.lD 
nazarı lt,lbar& alınmak •oretlle imtihanda g6sıerect>klerJ mu~ 
ve eıhbı muayrnele rln!n verdlll neticeye göre yapılııcaktır. 

Heyetin vereceği karar1 kabal etmeyenler glSnderllmey~· 

"' 8.) Maden !'tlübendl•llğı için Uıh1k edilenler tabıılllertnl el. 
En~litlısU ne:ıa.retl altmdli yapacaklardır. Bunlar: 

&) Ecnebi meru.leltete g 5nderllmedcn evvel Zongut~lr 
ocakları dablllnde en &Z 9 ay çalııt;ınlaoak ve y-evOJl~ 
kuruı alacaldardlr. 

b ) l'ulebe ak!Jsmları yabancı dil dersi glSrN:ek n 9 arı
mında o.me~i ça.Jıımadaıı iYi not alanlsr yabane1 ılfl~~ 
hana t:\bl tutulacak ve ehll.1et göııterenier yükııek _...
yabııncı memleketlere göoderUeoekUr. 

•e&&iki aynı gün lllat 115 e kadar komi.iyon re.lslltlDe vermeler! l!zımdrr 1 
A - 1500 liralık muvakkat teminat, • • 
B - 24SO ı.ayıh kanunun tııyin eltl.#1 ft!lka.lar ile bu lti ba§llracak <hı. 

c ) Staj de\•resinde talebe kuaocı ne geçlne'Cdc, dU.·d' tf ,.,,
i k amet edctıllecek ve 11ncak fevkalAde lstJda.dlan J6 
fııl{ir olduklsrı anlaşılanlara ayrıca her ay oa U••Y9 
nakdi yardım yapılacaktrr. rumda bulunduğuna d.al't' belge. (8274-10402) 1 

d ) :Sta jda ve lisanda muvo.ffak olamıyaolar anu ettu:Jetf 

1 . fŞ HANKASI 

' l'ASARKUI 
U IC~APLAR 

4l lkt:ıclte~rto 
ı{e~ldestne ayrııarı 

ikra miyeler: 
t a det 1000 l!ratılı 

1 • 1500 • 
2 • :?:ıü • 

• 
ı o • 
ıo • 

• 

100 
M 
~ 

10 

• 
• 
• 

Vidvil S perde 

O<lun kömürü yak~ n ustalar 
aramyo!' 

1~1 ndnn körn Urll \'ft.k!lh:lec~·k k il 
mur u :ıtaln rınn lhtlyıtç Vlll'dır M e.p a 
ha lde Gi numaraya ıullrnoı.atJ.ırı. ) 

ı dr yatılı ve parasız. olan Zonguldak Maaea TeJcn·.ı.~·tJS 
t chinln lkln<'f rnıfına tmtiba.naız alm:uall aynı ~ıırtı 
"oııuıııb ikinci 'ile UçUncU sınırıarın lmtıııaıılannı vt~ 
ıl<irditncü ınıra t erfi edebllccckler ve bu emtfı $1 

o 
"l\lıWEn Teknl!lyenl,. Unvanı lle mekteptrn meı:uo ~ 

U c\ Jel barl)mlnde Sil lira &'IU ~aa;;la ı,e almııbll~ 

9 ) l\ladeı•den luı , 1•11 mllhendlsllkle r için tefrik edll~lf'I' ılf' 
nıın dol;rıı:ru ~ aban<'ı ııwmleltetlere g J nderlleookle r ve ümtırtı&l' 
\in t•deccgl program dahilinde 'e SUmerbank bsabına taıı.Jl 
ll'rdlr, 

IU, ) "f.ılrb0ler u·ıktlerlnde tah!llllc.rlnln iki m! <ıll mlld~ıır 1 
" dcceld l'rlne \ C n l•sl t nkdi rde tahsil nı:ı ı;rarlarını l ıılLI ili' d,.r9 t l' 
~ cceklcrluo dui r ınıitcımlajl kefll11 bir taııbhülmnue , ·crecck :1·rdlr· 

1 ,,.,..,,, 
11.) Aııkıı ra \'e tstaıı btı l ıı diğe r ~·erlerden lm t lh!lo için r;" ,.ril'-

I ~ iın tlhırııda mU\'tl f fn 1< ol.ınlııra ı;" !lş ,.e di\n u1 \ 'Ol paralan ., .,,.ıı ~ 'I 12.) J\l:ıd• n "J'elldk '°P Aranın l!::ıstitli~ün•ın a'>an<'ı n;.:ııııe ;-' 
, t nlt•be ı:-o ı•cl<'rilml'11jn" da ir olup, evvelce ~ n~ i rn lı1nı ı b:ı •"Anlı 
ı ı iril nıls c•ltlu ~ııııiıı n hnrııdahllerlnP rıvkırı ~ tr tl ıı rı hUlt lın<ıh1.dilf· 

1 • 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyonı.:ndat': 
oı 

Tnnhhııt mı.ıırııtı yapılmıısı lcab" :le:ı zatnlr.:-11~ bi llktc bir il' 
(5~P' Jrnıuş (77) santi'lt fıyaı t nhmtn edilen l:ZEOOO> metro? fd'. 
ııııkerl kuınaı 5.ır 04.2 p:ızartf'S! gün!! saat 15 de Ankarnrla J"l'I~ 
ne! koıYJutıın.ıgı ı::ıtrn lnıa komjsyonunda ltap'l.lı zıır. e't.sııtın~ il f 
cn!,tır. MU\'<ılt~nl temrnntı <7687 ) lira (3i)J kuru;;tur. Nnmunır. ı 
l.om1syo:ıdn s;ör •.ur. Şar.r.nmcsl (614) kuru~ multııblllnde alır" r " 
ler.n \'i!.ı<I ;::ıı.rllc hirlı H .. teminat maKbuzunu veya b::ınka ıre'll 
nıuhtcv, k.:11-ıl. :rnrf tck;jfınl cts!ltmc &Un H "anlıot!t'n bir f1P:ı :10V/ 
kad-ır komts) ona vermeler!. / 

----~------------------------------------~-
BrlcclLye Sular idaresinden: ; 

ofl .1 
İdc.Nmlzd:: ııçtımı_. ve nçılacıı.k ycrl"rde ç!ll.ı,trrıımıı t Uz"r~ ı1' f':J 

lJl 
ile ıncmı.:r nı·r.ı:ıcal•tır. ?ılüı:nbnka imtihanında kazanunıar sıtıı f. 
rıycle tayin <'dileceıtlerdi r. lmtihan 2 BlrlncltCŞr•n 942 MJma ı;tl!ld' 
yapılacağınd n ıı;tci..ıllcr n ~artları öğrenmek ve adlarını 1<3 'ti- I 
Uu rc c'l ::. ç :Ulrınclleşriıı 942 per~cmtxı & lnU akşamın~kıı.d~s.r ı 
dai:-C8i 'f'flı~ınc mUraca \L etmeleri !Uzumu ııruı olunur. 

-- -- ------
- r~ 

SAHiBi· ASIM US Basıldığı yerı VAKiT ~\P 

Urmımi Ne}riyotı idare .a, Rehk Ahmet S•~ 


