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Yunanlı ve Fransız 
dostlarla beraber -BugOnkO vaziyette Ywnaniatamn haklunt tter 

vesile ile ileri •Orttn ve o hakkm ButgaHar 
tarafından çiinenmesini kabul etmiyen TOrkl· 
yenin yartnki Balkan tedeıasyonunda Yunanis· 

tan için en emin bir dayanma noktası 
teıkil edeceiine kanidirler 

Buradaki Fransız dostlarımız bizim nazanmızda 
Fransanm hakiki ve yegAne mümessill'eridirler 

YAZAN: H0SEYİN CAHiD YALÇIN 

V unanlı dost ve müttefik
)Erımı~ bizi bir öğle ye
meğine dav.et ettiler. 

Aynı gbnün akşamı Fnuısız 
dost ve müttefiklerimizle de bir 
akşam yemeği yedJ..k. Tamamen 
hususi ve lia.şb&şa. bir mahiyette 
buıunaıı ·bu zi.yaf eUer Tüı-k 
IWüetiyle Yunaın ~ Frnnaız mil
letleri arasında.ki rabttalann 
kuvveti ve sammıiyeti hahkıoda. 
büyük bir fikir vermeğe hizmet 
etınil}lli.r. 

Y lllnanh doet ve müttefikle
rnniz anmnda latanbul Hukuk 
Jrr.Jrtebiude tahsillerini bitirmiş 
ve mepııl!iyet inlulibmı görmüş 
U..U.u-a ttu.düf ettik ki, timdi 
\1atanlannın m~ e
~ rol oynam&ktadır
lar. Birer Anadolu ~ olan 
ve Nıjde'ııiıı, Trat.on 'wa daüa
aalaeuıda. yaşayan bu dostları
DU&la sam.ilmi hasbihallerde bu
lunduk: Bunlar, 'tilrkiyede Yu
bWlıata.na karşı gösterilen dost. 
ha ~ sadakat tezahürlerinhı 
hbpsım yaJwıda.ıı takip et.mil 
~u.ınıyoriar \; e 'Nrk milleti-

1cftldisi -"* m-M el!I'! -.. 
Susunda sıkıntı çekerken Yu
nanlı dostlannın yardımıoa Jre>ş
maktıa. t.Ereddu et:.memesıai ,.~ 
e nden f1J ::lenı yapm881nı o ka
daı- nıumet.tarlıkla yadediyor
la.r kı, bızle.n adeta mahçup et
tiler. 

Y onan milleti tarafmdan gj. 
r.şünuş olan kahrıamanca müea
deleyı Türklerin kendi mücad& 
leJen teılkki ettlilder.ine pek aıa 
Va.kıftrlar. Dostlarımızın harp
ten sonrc4P «evre içın Sırplarla ı 
anlaşma yapnuş obnalar1Jl8 işa
ret ederek bunun uzeı · nde çok 
Ça],ı.şmak ve sadece temeli tnis 
ile iktifa etmiyerek derhal tat: 
1blk mevktfuıe konulabilecek a
meli esaslan hazırlamakta va- • 
kit ka~ J.üzummıu ha
tırlattım. Bu hususta tamamiy
le hemrıkir bulunuyorlar. 

Mtietakbel Balkan mısakının 

yahut Batıa,ın f~-.ıa 
tesisi bütün BaJkanlan tam bir 
hürriyet ve .istikWe ka~ 
manın en müe.&llir sillbı olae&ta
nı Yunanlı miltteWderimiz: pek 
&iA idrak etmişlerdir. 

Bug\mkü vaziyüte Yunania
tanın ha.klanı her vesile ile ile
ri süren ve o bakkııı Bulglariar 
t.arJlfında.n çiğnenme&ini kabul 
etmiyen TüıiDyeniın yannllli Bal-
kan federasyonunda Ywıanistaıı 
iQin en emin bir da.yaııma no&
tası teşkil ıedeeeğmıe kanidirler. 

Buradaki Fransız dostlarmwı 
bizim naza.rmuzda ll"ransanm 
hak!Jd ve yegi.ne münı lfUeri
dirler. Yeni aldlJdan (J)öylpıa 
Fraaaa) mDi hürriyet, illtikHıl 

ve milliyet ideali uğrunda -
rak a.çnuş olan m.k.llAp Jl'ransa-
sına en ya.lup.n bir üavandlr 
Keıidilerımn Türk milletin.in va
tan vıe i9tikW için mücadele e
den Fra.nsayfa. kanu ne derin bir 
sempaı.i -ıre hayranbk bealMiiini 
t.sahta hic; zorluk çekmedik. Bi-

.sıa~ ~~.ıtPıu-. -?
vakıf ve em:ir6üfunuyorlar. 

H'ik&iibiiMa ~ 
netıcesinde va.zitelerini YaPan 
ve vatanlarının selimet ve şe
refli ıçin bütün azmı ve imaııla
riyle uğraşan bu doet ve m~ 
tef.ılderimiz arasında geçirctiji
miz saatlerin kıymetli hatıraaı 
ktalbimiab çıkmtyacaktır. 

H..,..OMIY~ ... 
iki Cihan har~inde 

TORKIYE 
Londrada bulunan Bqm~ 

ha.rririmizin (Yunanlı ve Fran
sız dostlarla beraber) int.ib&Jarı
nı okuyuculanmıza vermek için 
"lllıt cabaıı harbinde: Türkiye" 
ba$ıkh ha.Uratın 16 ncı yazısı
nı yann okuyaca.ksmız. 

Şabanın biri Perşembe mi, Cuma mı? 
...-~~~~--~~~~~ 

Qiyaziyeci Z. Gökçe cevap veriyor 
r 

"BOtOn takvimlerde-RebiOlevvel, Şaban ve Şev
val ıurreleri hatah olarak birer gOn teehhürle 

gösterilmiştir. Aksini iddia eden buna 
dair evvelce çıkardılı takvimlerle 

beraber hesap baıma buyurettftl., 

Yazan: Ziyaeddin Gökçe 
7 Evlül UK2 taı~hli "Yeni Sa

bah" da üstadı muhtıeıremim Fa
tin Gökmen'e sunduğınn anza
)a Mühendis mektebi profesör
lerınder. a.rk.adAfjl'T' Hlamid Dil· 
can 16 EvtUlde cevap verdi; bu 
ın:ü:nakasc&Jan eaıs teşldl ede:. 
12 A~us.ı.os tarihli Yeni Sabah 
llÜShasm okumudığmdıım ve 21 
Ağustosu. İstanbul Müftiliğin· 
deki mectste müteaddit def& 
konuşulduğu halde Rebiülevveli 
~af ederek yalnız Şaban 
\le Şevval aylarında ihtilaf oldu
hıiu yıudı; böyle şeylere cevap 
•eren zat, bütün cıefeırüatJına k., 
dar neler UJJerinde konuşuldu
hıı& ve nelere kaııalı şekilde 
cevap verildiğini döl}ttnmedell 

yazmak bilmem ne defteeye ika· 
dar doğrudur. 

1 --. RebiWewel hak lrıNlaki 
iddiam: 

A) İstanbul Mtttttilüğtinii":ı 
tiki eaaab memunı tan.fDMlan 
hilalin rüyetiyle; 

B) Yeni Sabah 'uı 18 lılar+ 
1M2 t.arihti nüshasmda mliDie
~ miktariana kamerin tehri . 
mjır,d,m bile göriilecet?i bda. 
büyük ol:m.uile mı.bit obnulbJr. 

2 - 1361/1942 Şabanı içitı 
vapbğmı be8ap iir.el:indeki ten
kitte esas bu'du mvacldetin 6 
derece 38 dakika. m saaiyıe mik
tan ile kamer ile eemsUı gurup. 
lan a'l'llURdaki 18 dakika (1 "! 

(loftu la. 1 IG. 1 M) 

vki Berker geliyor 
Sol,• 17 (Rad.Jo) - FAlri 'ftrld. 

h ~ Şevki Bts"ker diln akpm 
11 15 df Ankaraya hareket etrniftir. 
kendWnl Nimi :wvat ve t•nıdıJdan 

itinde teai et 

.ı,lerdir. "'9ki ..._., ınemleketi. 
1111zıdet.i vazifesi .naaınd Türk. Bul 
tar ~ınu yWaeltmete çaıı,_ 

Bulpr - Türk dolt_ 
ı fQdıl1ar ~-

• iDARE YERi 

ı'elelon : 20795 

Her Yerde 5 K11ra1 
±ili & srr == 2 

a 2 ZF EL 2 3 W1SE!i z & ;T t T.iitf!!lr 

Milli Şef Şehrimizde 
Bütün dünya karşısında -
Harici siyasetimiz 

Din •abah Hagdarpaşa lalaagonanda a•k•rl " 
Malili erlı~n tara/ınd•n lıarıılanan 
Rel8lclmlıurumuz Fllorgaga gltUler 

Biz kuwetli ve imanft ordUMttza daJMtarek 
vukuatın cer91an ve IAldpfmı beklQıonaz. Bize 
dokunulW'&a kendlMizt aonUfl& kadar mOdafa8 
edecettz, fakat biz, kimseye taarruz etMtyeoe1i2 bah dOkuz bu~ld& Haydarpapya muvasalat eden hu rımızdekı mebuslar, generaller, -yaıı muav~i. t?.nıver Bıeiıüctımhurmnuz Milli Şef lmıet tnönü, dün sa ı · . , . 

susl katarla Ankaradan sebrimize ıelmişlerdir. Millı sıte Rektörü Cemıl Bılsel. profesorler vesaır mulld v_e 
Şef istasyonda tehrimizde bulunan Milli Müdafaa Ve askeri erkan tarafından karşılanmıştır. Milli Şeflmız 
kili. General Ali Rıza Aı1unkal İktisat Vekili Sırrı halkın tezahüratı arasında trenden inerek H~darpaşa 
Da:r, Parti tdare He,r'etı Relııi &iat B~ UrıüPfü. şeb rıbbmına gelmişler, buradan Floryaya ~. 

Y :azan : SUPHI NURi iLERi 

Stallngrad 
içinde sokak 
muharebeleri 

H. CAHiD YALCIN 
1 

Afrika 
Gazete Te radyıoların yaydı

ğı dünya haberlerini okur
ken Tlirkiye ayaaetinden bah
serulc:tiii vakit Adeta bir ferahlık 
ve bir gurur duvuyoruz. 

k Londradaıı bir haber: İngilia m er C Z Bafvekili ve Hariciye Nazın An· 
Başmuharrlrlmiz don kara hik\mıetiı6ı mı Daı-pb:ııki 
Londrada bir nutuk cephesinde bitaraf1ık siyasetini, sulheulu-

rer namına tekrarlamuttr. 
Birkaç gün evvel de Amerlb. 

nm birleşmiş devtetlerfarin Cüm.' 
hurreisi Mister Ruzveltin pJıa4 
mtmıessili Vilki ti Ankaray.ı. 
kadar oelio memleketinin ve hü
kftmetinin Tttrldiven.in bugtinkil 
bitli.raflık sivaset:m pek takdir 
ettiğini hükümetimi3e \.'e mat
bıua&mıza söyledi. 

söyliyerek matbuata = ~~ 
Almanlarm Kafkas dO~~hva:~~lerl lnsfliz topçuau Mfhyer ~ bi~u=.:..~uldannı biı· 

eteklerinde toplandıldarı mevzilerini sQrekll bir Sofyadan tıb- haber: &ı.ar 

Bütün bu ~mi şahsiyet1er 
taraflmdmı söylenen sözier Cüm
huriyet hüktlmettmizin takip v.ı 
ta.tll;k ett;o; bitaraflık s.yaseö
ırin Avrupa ve Amerikada ne 
kadar İ"İ kaı sılanduhm "'~ mua
hedelere, devletler hukuki k:ı~ 
delerine, sulh ga vesine ne ka· 
dar riauetkar olduğumuru ~ 
kere daha meydana çıkardı. 

a n l a ı ı il yor . Londra, 17 (A.A.) - Büylk to t t t tt Başvekil ve Hariciye Naarı, 
jBritaıııyayı •~ etmekte o- P a •f ne U U Türkiyeııin iyt bir komşu oklu-

ilk plAn, Stalingrad~ı 
AfllllDlar tarahndaı 
zapttıı tımiı ehMldir· 
Bedia 1'l (A.A.) - Alman .... 

ı.n başkwnandımlll}lnan tebllti: 
Terek iaerin• __........ inatla 

mukavemetine rajmeıo saYllflar de _ 
vam etmektedir. DüpPMtn ınukebl1 
taarruları püNOı10IMüftiir. llü8 _ 
tahkeaı stalintrad ,ehri ~ ınullıa. 
rebe dwmadan •el~. 

-. Teblll l~I 
lıılıııekcwa 17 (A.A.) - Sev,ıet teb_ 

liii ekinde haber vwildiline töre 
.st.aıınıradın doıu thnal tevnslnde 
br Sovyet BirJ.ijJ fOlln-.ı '88rns • 
lannı ~. a)tl tabk ıahrip 
MlltiP lhıt·a· lıırri tr 1Hi11M. 
J1U1 bir mttr~ birili! tamam~ 
yok edilmiştir. Götils &ötüııe sav ..... 
.Jardtı ...00 düfln:ltn öldürülmüştür. 

Vaşiqton 17 (A.A.) - ~e\W 
tarafından gece yarl8l nef(edilen teb 
bide lnıydedlldiiine aıllre Stalincrad 
varaşlannda sokak Jltıtlbarebeleri ce 
reyan etmektedir. Şebrbı flmali ıar 
b! kımuoda bombalar ve el bomba_ 
larile cwsııernalar· o)muftur, Alm&11.. 

< aon. ... a •11. ı •> 

llladagaska ... ----------------
PAUtarakeya kadar 

lngillzlar Harliyak 
Vlfi, U•...-1 

Valinin lnsiliz 
ıarUanaı recldet
titiai bildiriyor 
L<H'ldra 17 (A.A •• - Buıüı*ti 

Perşembe gunü ıyi bir kaynaldım 
haber alındı*1na aöre Madagaskar • 
daki İngiliz koHarı muıahhaslarDl 

halen muzakere edilmekte olan JDil_ 
tareke 68rtlarının tesbıt ve kabUlune 
kadar askeri maluyetı olmaktan zıY& 

(&eftu 6a, a 8ü. 4 teı 

lan Türk gazetedlleri dUn Jılie. funıı, aulh ve bitaraflık siyaee-
ter Herbert Morisaoıı tarafın T tini eamimt bir surette takip ve 
dan kabul edUdikteıı 80D1'1L, y.. obrlk'I kAffl JapdU t.atlü ettiğiıoi ve her Ud mem-
bancı gazeteciler birtiii taft.. - r le1rctin siyasi m~eriui •• 
fmdan öğleden eonra tertip ec1- Jllİ taarruzlarda alb ,.a yolwıda oktuğumı bir aha 
.len bir toplanbda laasır bulun- .L ..... ,.. aöylemiştir. 
muşlanlır. Bu toplantJya TftTk Jlllllll Çuuın Şeh1*ntaien bir haber: Atman 
bum heyetinden bqka ineç Knift H (A.A,) -~ Büyük FAçiai. burada bWuna.R 
guetecüeri de çainımıı bulu- lnsi1iz tıeblili: ftUnc:lqlari.yle, bir spor törelli 
nuyordu. Hariciye nazırbğı er- Sah..- clevrl:Jıeierimida faali_ mi1ııasebı9tsiyle, konuşurlrııesı meın 
ömndaın a.yrı oBrak topJaatı,a ~ MıYam et:mil ..,. merkez kesimia leketinriacien pek iyi bir euret
Türk{ye .BüylUt Elçisi de dlMıt- de bata,,,.ıannm dittıueom meni _ te bahsettiği gibi bir yabancı 
li-wiun4efft. Bıi ,__.. ilf Y... ı.riJli. ı. _.... ıutmapur. ..ı Ttlııti)19'8 AIJbanJUUl 
nan, Y•••, ~ l'l'aa· ır.a ı.n C u-. haıeWtlna da. -.t il UWi Anıt w Acem U>pr.ak
aa ve C* J' lllw.n. Ttli'lt-.. • WIÜlll9111q bir uber JQkMlr. ı.n mklnndelt5 ha•adisl yalan-
JekdaşiariyJe lllUD uzadıya r~ i Yan.,. Oıkanldı kyan.k Almanyaııın her türlii 
rilJme fır8M-. bulm\141Rrd11\ JWıi9e 111 (A.A.)) - Alır ve or. aıllval w lfftit içinde Tiirkiye)lle 

Bugün Türk.iyen.in düşmanı 
yoktur. Bizim hiç b'r m Det vı 
devlete karşı kinimiz ve nefr& 
tiıniz yoktur. Komşularımızae 
tonraklannda da '\zümüz yok· 
tur. 

Biz kuvvetli ve ' manh c;ntu. 
muza da••anarak vukuatı.1 cet'e
yan ve ınkişafuu beki VOllUJ 
Bi7R dokunulursa hemen ket di
misi sonuna kadar mütJ J k e
de<ti.j z. Fakat biz kimse"'e ta
arruz etmiyeceğiz. 
Şıamnız yurtta sulh t• h7tı.dı 

(Sonu Sa. 3 Sü. t d- ' 
Tllrk guetıecilennden seyahat- ta DoıMııa 1alr7arelelıi 11 ~ ,__ -.ıe Tlirk miletine karıp aullll1 
leri ve memleketıitri hakkındırlı •i Tobraia 1'!1lidm taarruz etmil _ muhafaza edeceği vadini Flh
miltat.ddit •ualler aorulmQftur. ıı.r.. limali 88l'bid9 ..-.ı ıe.w.. -----------------------

Türk pzeteMleır .befeti reisi ri ,....... & ve eemp •U#ade ı 1942 hubu 
- ima I*' mm.k ~yli,... ~ ......... ,..... ..,...h .. 
.-etıemıen d"'1en çok mtiekti1 INm llMe Qiriclde Berlıldkın'a • 
vazifeleri ba<ıe aiiktelet1I .illah ..,..._ edfJmil ve "8'ada s loftllt 

t 
•m.tır. lııaaule eetlrilmiftlr. 

.. !!.:... .. ı..,,..,......, IUikAmeJ yeni mahsaliia bir kısll'ına 
Fllofun 
sözleri 

- JT (A.A.) - baı,an Ol'dY L 
len umumi k~ ..., -= el koymıya aarar verdi, kararda 
~ ~. 1rıae ~ '*" .. belecliyeleria hububat alımını 
•.,:;_::1~ :urim mUt kolaylaıbracak hükümler de vardı< 

, .... ., ... a ao. 4 ıe~ - Ankan., 18 (Radyo Ga:ıete-\ nız el kon~ kımnın hükume~ 
Bulpr Bqweldlt : 

"Mihv•rl• samimi ltblrlll' a•tlel Vllld 
ıayetnizdlt,, diyor • 

Sofya. 11 (A.A.) - BapeJd! Ruzvaltin mUm•0uı· Ji'U,of dün öğleden 80lft kilise U"'1 

mensuplan ile mebualary yit- k vh. f' n d 
:!..ırü:eu~~~ UJV181 8 r 1 
nünde mühim bir mıtuk söyJlye
rek..hti:k&metin i4' ve dıe siyase
tini uızuıı uzadıya aıslatmıgtır. 

BWg'aıiatanda bir kaç aene
denberi yerleşmif olaa paırt.isiz 
rejiınin herhangıi bir politika ta
kip ederken muml hizmetlerde 
çalışan memurlarla devlet tara
fından kontrol edilen t.eşkil&ta 
da.yanmak saruretiDcle otduğu
DU beJirben Bla.fVekiJ 12 nisan 
1942 tarihli hWWmet beymta. 
meeinde tasrilt mA 14 lillluna.n 
prensipieıt etraA ....... ı
~ ef'ariltir. 

<._•la. a &li. ı 11a) 

Tamandaa arrıl
matltm 6nee lraa 
ıa~ı açaple 40 
dakika sezdirdi 
KUOi.,ef l'I (A.A.) - Wendel Wfl_ 

kie Kubitef'e ıehniı:ıtir. 
Tahran 17 (A.A.) - u,.ter.: M 

Wendeı WtlWe, Kubitef'e gitmek u. 
zere 'l!ahwıttJIL& aJl'llhnadan evvel 
Şalll Jtendl tan-areJerile bir UÇUt 

,..,,.... dam etmiıttir. Tanm-e 
(Sonu la. a 81. & t.) 

ili.) - Yamı-ld. resmi gazetede teslimine kadar, mü.stahı:; 1 bu 
hulmffat alım ve sa.tımıru ilgı- Disbetin haricindek1 kısmı k.<.m
lmdiren bir milli korunma ka- &eye ne devir ve ne de tehli1< 
ramameai netredileeektir. Bt:. edebilir. 
m temırıuada ~ karar- Nahiyelerde ve kazala rJa U• 

namenin ikinci maddesine ye.u mwn borcun yiizde 75 i t . ıuı 
htkiim.lıer konmaktadır. edildiği takd~rde, nahıye ve ka 

Buna göre hüki'ımet muhter. 2b halkı borçlandırılmadıklan 
lllisbette 1942 hububat mahsum- m ;ktan serbestçe tasarruf ed& 
ne el koymaktadır. Bu nisbetin bilirler. 
Haricinde kalan kısmı müstab- Kararanmede beled'.~ lerıq 
sil dı1ediei gibi k.ullalıabilir. Yaı- (Sonu Sa. 3 Si.ı 6 dal 

Bir deniz muhare
besi bekleniyor 

Yali Gildl Japonlarla Amerikalılar 
cok kanb Mr muharebeye tutustu 

''St.alingrad" dWJmek üzere ... (Gazeteler> 

Avastra17alılarm bugüne kadar 
kayıpları 28,251 kiti 

Pearl Barbom' 17 (A.A..) - Bu -
sun, düşmanın Salmnoa adalarııu 

teri almak için liriftii1 tefllbMla es 
naendp Japon donanıwı ile fiddeıt. 
u-çal'plllnalar oldsıiu bildirılmelne_ 
dlr. Amerikan aıAbenda•n mev _ 

ziJerini ınubafm ebnefe. MUVllffal 

Wnıutlar w cli1fmanın Guadalcaiıal 
laava u.riinü almak kin :raı>tılı te 
tebbüeü wm bttakımelarclır. , 

Cenuba dotru bir ileri Urek8* 
< ..... a.. ı aa. ı t•) 

Kömür tevzi müessesesi 
müdürü yloı d&Olştl 
~ kıllıllll' .. •" 6 ..... 

llCdürü .Zelr ..,..ıa wı lf ' '• Sf6 

rılma8l iizerine ,.... -- ... 
Ankua Jldbeıak lllllıı*' .... ~ 
MüclürlüiU ~ ..,. 8'ıılari 
ıtoıuık, ...-.ı .... 6ıueNae ,.. 

4*t \larlO i e -... ._ lıuMlll • 
-~ ........... ~-
ı.ı .......... Aaılr ..... ..,.; 
dlen Şeıik 1 , .... lıir - .. . 
lılmmatar. 

~----eoaen llhamlan----..... ~-~ 

Hıftldi,ba pliJ!' 
Geliyor, pidi; M... Yalel*I; Jıola t*tı ~ 
.Alt.ı 6ıydlr ~ tllld*, ...... peıti &dr; 
"Karaksş' ' dön gece ~ girip miijdeledi : . 
v .... ~~ ~ .......... ,~ .....ı.- k" .. ' .&aMJ ~ ....,.... ••• ..,.._.....~ ~ııı::: onıur ..... 

J' / B SEVİN lllFAT 



Yazan: 

M. Zeki Korgunıt. 
N .3 Nakli ve 

lktıbaa hakkı ma ur 

hiple i inılan 
'""ttırıyort r 1 

royu y r: 
cr-vet kanunen bır evin, ya_ 

hut bir ap rtımanın kıı-.mı a~ı

rıt.ııtrn'.'tz. Fa ;:::t ın:J sa · ıerı, 

deli ı, kend 1 g nden 
veyahut b r sebeple çı_ 

karılan kir dan kalıın ev, ya_ 
hut apartı sah p 

kavelo dı~ nda yerine ve apartı_ 

1 n 
Fırınlarda toplananlar 
arasınja sahteleri 

bulundu 
y 

Fiyafl r düşe 

• 
1 

an Sabaha 
~ 

" edi ateş er, 
OiyrrbakOye mi 
sıra geliyor ? 

-0-

göre yuz, yuz ellı, iki 

yiiz, h.atU ç yüz rra peşin ata. 
rak stemekto vo ha~ almakta_ 
dırlar. 

Bclcdiye 1k sat Müdürl~ğü 
şehrın muhtelif s~tlcrindeki 
fınnl:ırda.n onderilen karnele -
ri tct.hik ctı:rıeö-e başlamıştıl'. 
Ynp 1 n t: · at neticesinde 
karnelerin gtinlilk fi leri ara _ 
sında. bır çok sahte fişlerin mev 
cut oW u örtilm tedir. Mc.. 

Zeytinyağı fiyatları alabildı_ 
ğine yükselmekte devam ediyor. 
Alakadarlar piyasada zeytinya. 
ğı stokunun kalmadığını söyle • 
mektedir. 

rip 150 kuru n r:ı 1e yap_ 
maktadır. B "'.. Jremit ve 

Bu usul o kadar taammilm et_ 
mlştlr ki bugOn bu prtın harı_ 

cinde ev, apart.m::ın de{j 1, o ev 
veya apar't nın • n e b r oda 

e bu m k ve t:.ıtmak ka ı de_ 
d• u ye •r et ek 

mecb lyct..n ka d -h:ı_ 

üz e i crd n beş yüz 

Filhakika dün toptan zeytin_ 
yağı satışı yapılmamı hr. Di _ 
ğer taraftan bır kısım ta er 

tinyağı fi) atlarını 1 ye 
kad r çı a.nm.Jardır. F kat bu 
gıbi tacirler satış esnasında ele 
seriya 140 kuruştan fatura ve_ 

Ayvalıktan şehr"'Ilizc mühim 
miM rda zeytinyn.gı gelecek ve 
pıya:.ın bollanacak da aldka • 
darlar - ytin y :'h ın iı:/füsal 
mıntak nda 130 kuru~a cıktı 
gını, buna n 1 ı' , t neke ve 
h · ·ere l n d 
etti · d n toptan zeytin ağı fi 
yatın.n t6Q kuruŞa. kadar çıkg-_ 
cachuı sövlem it irler. 

raç dey nlz, yahut hııva papası, 

peştemaflık sayınız-- bu parayı, 
baıımızı sokacalc yer buldum dl_ 
ye seve., sc ne vcrmekted rler. 
Netice ltiban e b5yle bir parayı, 
hem de peşinen verme~I kqbul 
etmlyenle.r. sokakta katmak mec. 
burly nded rfer. Bu v:ızfyet kar_ 
ıısında herhalde bir knt'l çare 

d n iki karton uze. 
nn e fı rd n iki vüze yakın 
kısmının sahte oldukları anla • 
• ılmıRtır. Bu kadar bariz bir şe_ 
kilde s:ılıte f s almak surctile 
ekmek veren fr·ıncılar hak'ıın _ ----------=====>====ı===-..... ------

Hamamcı Ebülhar" • Ba -dat 
I' afındJın ancak hüküm-
d 1 • ık bir şekilde karşı-
lanmıştı. But·· vezırler, nazır. 

ve ka'bul reAinindo hazır bu
l devlet adamları, kendlıJ
ru.. tıpkı Emir hazretlerini etck
l bı etekleıruşlercli. Sima ıti-

ıy pek zengin alan Ebül
r , bu ka.dar parla!{ karşı

dı i tle takib~t yapılmakta_ 
ar. 

o-
dü;ü 

b ' ~ çirkin. fa.kat bilgı 

1 ğo. b!.r mruıa. verememişti. o-D V • ,,. ye 
Çünkü sa.raya nıç.in davet edil-

ederek e 
·ni is di 

me 

600 gr ... mlık kmeğe 

bir kuruş zam yapıl· ı 
ması düşOnOIOyor 
Fırıncılann Belediye İk _ 

tisat Müdurluğüne müraca_ 
d mi bilmiyordu. Bu husust... İ tiyaçları 
k:msect . .n bir şey öğrenememiş. 
tı. Daha doğru.su, "Emir bazı et
ler beni niçill. davet etti?" dıye 
k seye bir şey soımamıştı. 

• a ZI atla i.jçi. nak.lıye ve malını.. 
kat fiyatlıınnın yüksekli.ği._ 
ni ileri surerek ekmek fiyat.. 
larına bir miktar zam iste_ 
diklerim. yazınıştık. lktisat 
Müdurlüğu k••yfiycti incele_ 
miş ve neticede 600 gram_ 
lık bir ekmeğe bir kuruş 

B • dat Emiri ile Ebüllıaris, 
i~ te ynnyana oturuyoı lardı. Ko-

koca ka..vuklu \iezirler ~ nazır
ı r karşılarında el pençe di
" JJl dnru) orl::ırdı. Dört ndım g'<>"" 
r. e ise, elleı ı satırlı beş cellat 
d kJi} Ol'du. 

Bı: ü'dat Emir4 hayli za.ınaıı
d ınberı hiıküm .süren sükutu §u 
wzlerlc bozdu: 

- Y Ebülharis ! Sizi ıııçiu 
da\ et ettiği.mi tabii bilmezsin:. •. 

- ögrenmek isterim Emir 
li:ı.zre eri._ 

r d1.: daki s:Uıray:ı. 
yedi gün gibi p k kı.s bir za
r anda lnırdugunuz hamamı ı:!E:· 
ı ek dıı andan. gerek ıçeııde .. 
h retle temaşa ettim. önırüın-

bu der<'<"c mükemmel bir e
ı· c:ön ,-,. · ı ro.f ct.ım:k 

r. >cbur yeLndeyim. Bu 11'3.man.: 
r ' retle y. ptı!;rınızı o !r mek 
i. ·ıyorum. İş' sizı davet euış:-

r. 
EJ Wbaris. cevap vermeviı; 

· •r ı.sem kle iktifa etti Bağ
Fmır, u lin tekrarladı: 

- A ha bu hamamı na@I ın· 
f:' ettinız? 

iill::l.ı.ris, bu scf er şu ee,·a-
b erdi: 

- - Sövliyemem va Emir! 
Emir. ,...özle.cini d rt artı : 
- Söyl"vtmez misin? 
._Evet! 
- Nic;.in? 
- Çünkü yaptığım işIE'r ha.k-

1 - ıda. başkasına. hesap ve iza 
1ı lt vermek adetim de~ ldir. 

- r t u tına i bı..ı 
r ml tin emirivtın, mutl .. k 
hakimi yun. 

- Olabilir. 
hesap vermcğe C· 

Diln \il-yete K rt la 
Yayalar köyü halKından en 
uc kişının ımza m ta yan bır . 
ıstıda vcl"ılmıştir. um tın 
sebebi şudur: 

Bu köy h:ılkının dörtte ·ta-ı 
fazlası bahcıvanlık ve amel hk 
)apm kla mesguld-rf r. 

Iar ekmeklerini kendi zahirele_ 
rile temin etmek mecburiyetin _ 
dedirler. Halbuki köyde çiftçi _ 
lfk ile geçinecek vaziyette kim. 
sc yoktur. ve bu itibarla ekmek 
sizlik yüzünden mü kill vaziyet 
tedrrler. Binaenaleyh Vilayete 
müracaatta bulunmak suretHe 
köyün Kartaldan ekmek alamı. 
yan kısmına Ofisce un verilme 
si istenmiştir. Bidayette Kar _ 
tal kaymakamlığına verilen bu 
ıstidaya kaymakamlık iddianın 

zam yapllmasına. karar ver_! 
mistir. İktisat ?.füdürlüğü • 
nün bu karan bugün Bele_ 
diye Daimi Encümeni tara. 
fından tetkik olunacaktır. 

!derinde ht bubat zir::ı.tı ıl"' 
i ıgal eden pek az kimse ar . 
dır. Bunlar da Z1ntJ.b mruıha • 
sıran hayvanlannm yemlerini 
temin etmek gayesile yapmak 
tadrrlar. Buna rağmen bu köy 
halkının yarısına Kartaldan e 
mek alabilmek hakkı verilmi" 

sıhhatini teyid eder şekilde ce. ------------

vap vermiştir. nn o··m·u·ru" 
ve .;C'r kı ı dif yh.i 

Vilayetce yapılacak tetkikat. y 
tan sonra koylünün bu va.7.iye _ 

nn tabi bulundulı: rı ahkfmı 
t bi tutuhn ı:;Ja.rdır. Yaru but 

tme nihayet "Verileceği muhnk _ 
kak addedilmektedir. 

--------------liiCf------------
8i r kamyon Beyazıttan Kumkapıya inerken iki kişiyi 

çiğnedik en sonra bir dükkana girdi 
t ll,5 

ö riıl" Cr Salım"n ı re 
sindeki 9646 numaralı e 
ye ait ~ôp kamyonu Azak sme. 
m öuün n Kumkaptya ı 

ken b. enbire frenl"rt bo 
rak baş döndürü ·· hır 

lamağa. IDU\ affak olmuş ve ken 
dısine hıç bir şey olmamıştır. 
ölen çocuklardan b" · 12 yaş
larında lbçik isminde biridir. 

Bir müsademe 
yokuştan a agt gitmi ve Kum. Dün t raddelerinde Fın. 
kapıda Çeşme meydanın.dil bir dıklıda Meb'usan yokuşundan 
tütüncü dükkanına ~tir. caddeye inen 4032 numaralı şo_ 
Hadise bununl da kalm , för Silleymanm idaresindeki 
otomobil yolda gıderken 2 ço _ kamyon birdenbire Beşiktaş _ 
cugıı çarparak bunların ölumü. Fntih hattina işleyen vatman 
ne seb o uş ve bir sak ile r.in idaresindeki tramvay . 

la çarpısmıştır. Sadme netice _ 
Baha isminde bir çocuğa da sinde arabaların · tarafı ha.sa 
çarparak a.&•ırca yaralamıştır. ra uğramış. traı vayda da iki 

Şoför ka yı k yolda at_ yolcu ayaklarından hafifçe ya. _ 
ralanmıştır. 

lstanbula ncak onOç 
kuruşa mal 
olmuşmuş! 

Hareket başladı 
Ticaret Odası Bulgarya kö • 

mürünün kilosunun 14 kuruş _ 
tan satılmasına dair olan kö _ 
mür tacirlerimn ıstekleruıi dün 
den itib:ı.İ-en tetk ke başlamış _ 
tır. Bunlar Bulgaristanda kilo. 
su sekiz kuruştnn aşağı ınmı_ 
yan kömürün lstanbula ancak 
on üç kuruşa. mal olduf;'llnu ile_ 
ri sürmektedırler. 
Yapılacak tetkikat neticesin_ 

de iddialan varid görülürse Bul 
garya kömüriı.ne ona göre bir 
narh konacaktır. Diğer taraf _ 
tnn şehrin muhtelif semtlerin • 
de kömür ticareti ıl0 ıştigul e _ 
denler kömürün ldlosunu on iki 
k.urtıştiı.n aşağıya satmanıakta. 
dırlar. Aralarında. kömW'leri ıs 
latlrnk sa.tanlar da vardır. Bu 
gib:Ier hak mıda takibat yapı_ 
lacn:ktır. 

z 
v 

----------~---c:ıaı--------------

Bu n l arı 11 nasıl yapıldığı v yapanlar hakkmda ne 
gibi bir muamele takip olunacağı tetkik ediliyor 

falômdur ki ekmeğin vesika dün Belediye İktısat udiırlü _ 
ile verildiği yerlerde yalnız buğ ğünden sorduk. 
day unundan değil, her nevi bak Saffet Se7.en · 
liyat unundan pasta, çörek, bö. · 

- Ben de sizin bildiğiniz gi 
rek, simit bisküvi ve emsalinin bi ynni her nevi undan börek, 
imali bir koordinasyon kararile çörek vcsafrcnin imali yasak 
menedilmişti. Fakat son gün _ ~ 
!erde bazı semtlerde sabahları oldugunu biliyorum. Maa.mafih 
simit ve börem. benzer bazı mad l:fü de Emınöuü kaymakamın _ 

0~ dan soralım demis ve tel,,fonJa 
deler satılmaktadır. Ayrıca bir keyfrveti soımncm.., da 0 da bil. 
müddettenberi bazı semtlerde J ~ 
bi.$üi ıve bir çok helvacılarda mediğini söyleını tır. 
da tulumba tatlısı bulunmakta_ Bilahare 1 tisat Müdürlü • 
dır. Bu nevi maddelerin imali ve ğünde bu iı 1 rle i~onl eden 
satışı menedilmiş olduğu ma _ memurun film sorulduğunda o 
lfun olduğundan bunların ser _ da ka.t 'i olarak bilmedi~ ve 
bestçe sat1lması bazı kimselerin Ticaret Vekiletinın buna ait 
dikkat nll7.arını ç_ekmiştir. Bu _ emrinin anbarda oldu..,o:Fnnu. bu 
nun üzer.ine bu hususta yeni bir lup çıkartarak neticeden hnber 
kararla bu maddelerin imaline dar ede--eğini ifad,-. tmiştir. Va 
müsaa.ık edilip edilmediğini• ziyet bugün anla::; l aktır. 

Naz 
ıı zı 

az 

a 
eğmesi 
kinele · 

artık 
dld 

e 

Bir kaç gündenberi hava gn 1 

zırun evlere ve müesseselere 
pek az geldiği ve bu yüzden bil 
hassa evlerde sıkmU çekildiği 
yazılmıştı. Yedikule'deki ha.va _ 
gazı fabrikasında bulunan ala. 

üa 

Bir haftadanberi [1ehrin kö • 
mür işini tetkikle meşgul bu _ 
Junan İktisat V eltili Sırrı Day 
dün akşamki trenle Ankarayn, 
gitmiştir. Vekil dün öğleden 1 sonra belediyeye uğrayarak An 
karadan gelmiş olan Vali ve Be 
lediye Reisi Doktor Lutfi Kır • 
darı ziyaret etmiştir. Vali V"l 
diğer bir çok zevat Vekili Hay_ 

• 
mı 

t 
iy rm ş ! 

kadar ze\>attan l ptığımız tah_ 
kika.to. nazaran bu halin fabrı 
knda bulunan bazı makinclPrin 
yapbklan iırıza yüzünden ileri 
geldigi anla ··ılnuşur. Bu ma • 
kinelerc ait tamirat ikmnl edil. 
diği cihetle dünden rtıbarc:n 
muntazam surette gaz istıhsa 

line başlanmıştır. 
----->ıuc.-----

Piri ç 1 
Pırınç ve celti,- hukfımet ta 

rafından el k d ğunu ve bun. 
]arın a7.ami ı:;atı · fiyatları tes • 
bit edıldi ·nı dunkü nüshamız. 
da yairnıı::tık. Belediye diın üc 
kontrol ekıpi ile p yasayı kon. 
trol ettirerek normal fiyatlar 
fevkinde sa.tıs J aınıı tacirler 

G p t-
y • n 

halde bu muiı:ance kaynaC!l ide 
cmediler. Halbuki asıl gaye 

petro Eridir ve Hazer ae-
nizi sahil.ndeki bu kaynııklar
clı.n Sovyetleri mahrum etmek· 
tir. Ç'tinkü s . grad ~ gı-

den petrol yofu üst.ünde olmak· 
la beraber AJ.ma:nlar burasını 
alm kin da. Sovyetlcri Baku ıx::t
roleı!aıdaı kısmen mahrnırl ede 
bilec er. Sovyetler H zer 1e
nizinden isöf:ıde cdeıt ... c Str.ıg..ı
mn daha şarkındaki yollanl , 
h:ıtta petrol borularından y ..e 
kısnıc~n Bakfı netrolünti tasıv·ı
caklırdır. O halde şu ikı y 
içinde mutbkn Baküyc k d..ır 
ııwmnak la.znndır. 

Yarının en miihlm )larp h d .. 
fi olan B.ıkfı, tarihin çok ~ 
devırlennde d!t; goz bebeğı 
Daha buranın petrolü ru 
değ l iken, binlerce yıl or. 
tmınıuş gaz buharı n t 
ğı i.dn budaıya "Ebedi a.t.e 
beldesi ısmı.. V<!I'ilnı..st:J Za 
tra bu ate~ıenn k.a.İ-şı nda 
yük hakikati elde ett...gıne k 
olarak miıritleri.yle b.rl kte r 
na koşmuş ve msan~arı bu 1 
mından haberdar etm e u .ı. 
m:ıştı 

BUyük İskendcr v s nr& 
Pom "Ebedi ate.şleı·" m · 
de sec etmege koşm 
mıvdı? Bugün bii.lii Bak 
g:rr .nde ateşe ta.p:ınlann 
beti ,. durmaktadır. 

lb kfı. şu bir'.:m eskı g:az 1 ı
basınm dn vataıudn. h.afl, t ı 
h n imparntonmun el ııJ ı 
ha 1 inn ıdaresıne e: n l' • 

hanı. vnndatmın p k kıt ı 
ğunıı, darcsm n darlı~ m g 
rek gozu onu , yarı hıı 

r p mavıden s f:ıde etm~yı 
Şuıımuş, bu mayıi sağa ola • 
tarak mühım bir var dat ka 
ğı elde etmiştir. Bu alC' • a 
k::ıbılıyctınde olnn ma:ı ı.~ 
dın lı ' tenu..n!! inıl~fını bulu ı , 
ve lk gaz lfunbası böyle ort..... J. 

ç;Ikmışlır. 

.Asırlarca dünyanı! O'QZ bı 
ğı olan, bugün Ru.">-~ amn y 
65 petrolünü temın ede.n Vl" yıl 
·dı 21 milyon ton pelrol v n 
Baku ka.vııağı. 1912 vı!.ı v l 

rının en. mühim sahası mı o 1· 

cak: yoksa Almanlar bun 
d .. etmekle de Sovyet m"Clul ' 

n. sırtını yene getircmiv · · 
le.r ni anlıy.aruk biiviik S.. ' 
on:!ulannın toplandı rı . > ,,, 
ya ve d ha şim:ıle mi di"n ·ı ·'" 
ler? 

Bu muadeleyı harekatın 
ikı h fta sonra.ki ink.ışaflaı-ı h 
lcdecektir. 

BEHÇli;T S F ' bursun. Tabaamın h:ıl \: hare
keti< rini daima kontrol ederim 

clarpa.şa istasyonunda teşyi et -ı 
mişlerdir. hakkında takıbata girişmieotfr. 

fviamma,benruzi.ntnbaa- ~---------------------.:m:::ı;ı-------. .......... ~ ....... ----................... __ ....,...,._..,...-=-,_.--.__._. __ ..., ..... ~.,_,-==-..,..,...,,.--------------------·~ _..., ... ----·-·-·-~--- ..... ~ ...... _...... 

~ :~~ ~~~~~~~~r================~,~~m~wm·c~=============~~ ~ft~~d~h·~-
- Ya lrl:miıı tabaasısın? itti~ l•"'erhad kapının önünde 1 • nı mamasını ve ayağım geri çek_ 
- Hiç, hiç kimsenin... orüldü: Melikanın gözleri ona r • mesini i ret e erdi Bu hare 
- ~eli nerede oturuyorsun? Hır~-?-'-- -- - 106 - · ~· dikı · tL ÇA1n.ıu •• ı.1:1nı zap • _ - - keti s<:'yi · er g··rmezdi. G e 
- dDevietlı Bağd t Em'r.nin tetmek için dişlerini sıkıyor, ~~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-. kimse fark tmcdı ve tabii g 

l:a.D , a.1..:.:,'L.ur hamamını nereue penbelıği kaybolarak moraran (Dede) pek iyi hatırladığı ikı 
.ıı> t..~ı J dudaklınnı ısınyordu. oham, deı·mek için kendi :filini ~m. mti ün hazırlandığını şimdi an_ ket et. Şu Lotüs'lü delikanlının darb yi hı~ durdu. B r 

ı ? 
- Bir sahra.ya ... 
- O • hra .nereye bağlıdır? 
- Şü esiz B :!dada. .. 
- O hald benim ta.taam 

sın. Çünkü tbirn Jt oı u-
ğum , r.t.kta oturuyor v be-

l · ·mı i b:r mem-
Y. p!yorstın. 

Buna rağmen taba.anız de
ğilim. y Emir! Bu t.:>prakln.rın 
ve l · İn de ait 
olm::ıd'lğ · . Top-
ıra.kl , o topraklar üzerinde o-

r 

~ n"" tzda 
:t t nbul :ı bulunan orta oktıl 
ve li müdürlerinin Maarif ü 
dürlüJündc bir toplantı yapa _ 
r orta tedrisat okulla.rı kad _ 
rol rını tcsbit ettiklerini yaz • 
mı ık. Mezkur kadrolar düa 
son \ kat'i şeklini almıştır. 

Maa ıf iıdü ·· ' Biru:tl 
da bu lrndrolnrı t ettir _ 

dUn a amki treıılel 
har ~ t etrniştır. 

nil ehri • 

de ikanlıyı menhus kütübe doğ. Gene kendi filin seni öldürecek. lıyordu. Kiyafeti bir Parya kı_ dostunun pençesini ağır ağır tereddüt gccirdi. Sonra birden 
ru sürUk :edi. Orada. Hindli onu Belki buna memnun olursun. yafetine çevrilmiş, ağzı bağlan hissetmesini ve yavaş yav ş geri cekilcıı. I 
eliz çökmeğe davet etti ve ba§ı_ Moham. . bırak da başını kal • mı-?. hülô.sn kenclisi maskelen - can vermesini istiyorum. Hadise fe\kalide şaşılac k 
nı kütuğün üstüne dayamasını. dırsın ve ölümün a ' dı ken mı ti. Dede onu tanıynmıyacak_ Fakir Dedeye bir işaret çekti bir şeydi. 
söyledi. di Uzerine geldiğıni görsün. tı ve Dede tarafından tanınma_ ve emretti: U .. - ı..+-

E.1leri arkasında bagü olan Avluya bakan dığer bir kapı ması i in bütün bu tertibat alın - Ayağını kaldır; sonra şu .-..u..&.ıı. t ... da hey an \C 
Ferhad, bu idam şeklinı hatır. nçtldı ve içcri(ien avluya koca mıştı. Kenclisihi o kadar seven ba.cıın üstüne yavaşça koy. sevinr·ten cıl h}'acak gibı 0 an -
l .,,.hü. hat+.:t · tmenıU oldu bır fil m....:ıi, Ferhad nm.1 tıkan. hayvanı .. --""ından ölüme SÜ _ Ayni zamanda clile filin ava<Pı_ lar ve ıztıraptruı b yr,ınlık geçı_ am~·· ı..a. ışı · • 6......... _,-- ıAnu J n· rerek ~öz! rini kapayan ve o 
ğu iç.in bunu garip bir merasinı mu:;, elleri bağlı olduğu h:ılde ril tcnmek., onun ayakları altın nı taklid ederek yavaş yava~ and d fflınd 

0 
evvel öl 

sanıyordu. Yüksekte taraçada baFını kütükten kaldırdı ve bu da ezı mek Ferhndı ölümünden Ferhadın başı üstüne indirdi e m .. r: ol n hır genç kız , r 
k'eru:lisi::ıe bakan haydutları ve ilerleyen fili derhal tanıdı: b·r dakıka evvel deli edecekti. hareketin nasıl yapılacağını san dı. Mohnm v ir ise b rcr 
a..'"8.la.l'llldaki yı gônne Bu (Dede) idi. -olunda olmıyan bir fenalığı kl tile tarif etti. b' 
mi ti. Teredaut etmeden isteni. Onun yaıtibaşı d:ı. fakir yürli asla yn.pamıyacak bir tiynette Dede itaat etti. Sağ ön aya _ ta gı ı sut. n ti yi bekli.} or _ 
len şeyi yapu. Fa.kat bu vahşi yordu. Fakir Dedeyi ·hortumun olan Dede bir cellat olabilir, ğını kaldırdı. Srınra Ferhadın 1~d ko km , , deh.,...te du·· 
li zırhğın s.ilh.--fmllll.u taraçada _ dan tutuyor ve koca Dede de ta hem de b"ricik efendisının, Fer kafa tasına doğru ağır ağır in_ ... "'" 
ki bir .kahkaha ihlal etti. Devle. bii ona itaat ediyordu.. Bu esra. hadın cellıidı olabilir miydi! dirdi, indirdi Tıpkı Haşim ve m~ gıbi tit;rıy re geri çekil 
türraiy kurbanına.hitap ederek: rengiz ve mucizeler gö.,teren a... Nebabın. yanıbaşında oturan kumpanyası canbazhanesinde ol di. O ~ k F rin emr 

- Bana ·, Lo.... · d ikan dam, koca fili, Nebabın emrile Mclika dehş ten dili tutu~ duğu gibi Ferhadın kafa tasına havada d mll hortumunu e 1d 
l d . -.;;.-ı, Ha"-di bakalım yeni bir terbiyeye tabi tutm11a olarak dikildi.. dokunduracak kadar indirdi. Kütügun on de diz çokm ı, ıye ~...... J ' ~ lan öli.ım m ıku ~una d nı u _ 

annı çağır; can.bazlık ve belki de bazı gizli tesirlere Fil şimdi kütükten ancak bir o ana kadar esirin yanıbaşın 
h erl......;,..i·goster·, ı. ......... ma _ tabi bulundurarak Nebabın inti kaç metre ö"ede icli. dan aynlmıyan ve onu muhafa_ zattı. Geni bn· nefe8 aldı. Ko 

~~ ~" ladı. O sırada Fern d da b::ı -ra inanıyors:ın dan im_ kam planında Ferhndın kafası _ obam, esirinin başını kütü_ .zaya memur olan Moham bu kn 
d d · ~- ha·.....t; ,,.~.;.,,..p "a nı ezmek talimini yaptırmıştı. at> koymasını emreder gı'bi bir fa tastan sıçray ak kandan ko nı kaldırmış, a !zınd ki bağı'l ı ::1ı.ç.. ,...., ya, """'6....... ... - ~ Ustumien gozlerini (Dede) ye 
ğırsana. Dövünsene, sıçrasana!. Ferhad daha bir bakı ta gilzel harekette bulundu. Dede göze runmak üzere hemen geriye sıç dikmışti... (Dede) nin kiicu 

1 Bır klLÇ dakika sonra orada, biz filinin bu herifin elinde bir o_ gönınür bir surette rnanyatize rarnıştı. . 
deki Paryaların can \:erdiği gibi yuncak gibi hareket ettiğini ve edilmiş, hüküm altına alınmış_ Fakat o sırada ne oldu?.. gözlcnle karşılaştılar .. 
g ber eksin. Denlı;lerin ötesin. iradesine sahip olmadığım gör_ tı. Tıpkı canbazhanede olduğu Bu knrşıla.şm nın tesiri • 1 
den buraya kadar biz"m buzu _ müştü. Yanındaki iskelet dam Fakir hortumu bir tilrlü bı _ gibi, Ferhad ensesile Dedeye i_ oldu. O sırada artık Fakirin gö 
.rumuzu \'e selametimlıi ilılil ikide bir ateş saçan gözlerini rakmak istemiyordu.. şaret etti. Yani tam koca pençe lerini göımüyor, onların t · · 
etmeğe geldin. Talihimizi ~vi • Dedeye çeviriyor, sanki ona kar Fil kütüğün tam yanı başına. hin kafasın temas etmek üze. dPn kurtulmuş bulunuyordu. E 
receğ:İni :Jordun '!. Şiın _ şı tahakkümünü tezyıd ediyor, geldiği 7.aman meı: 'um süriieüsü re olduğunu hisseder etmez en. fendi "ni tutm k, onu ırtı 
eli şu göğsündeki Lotüs c::cni Ra onu itante sUrükliiyordu. durdu. Haymnın karşısına geç_ sesıle iki harekettt' bulundu; ba mak. Mohan:ıın u tüne yü 
ca mı yapıyor, yoksa cehenne _ O sırada delikanlının ıztırabı ti ve ona özıe.,.ini dikti. Tara_ şını biraz daha öı.ıe eğdi. er e • ve Fnkiri yere sermr>k 
m<> mi gönderiyor, şimdi görür. müthiş oldu. Nasıl bir hile ile, çadan Neb b h ylnrdı: sirıi iki defa yavaşça kaldırdı. de ıçin bir sa.ni 
"'n, Hem .seni cehennem n • namı el'unane fikirlerle ölü • - Mahir, yavaş yav ha.re_ Bu hareketi canb;ı.zh ned"' va 

ız 

* İzmitte Kandırada l{ r 
durak mahalle ·inde nllltlJ.t a .! 
d Salih Z ki Eren'e: 

"İstanbul Üniversitcsı ve 
kuk Fakültesi kayıt ve kah 1 
şartlan 19 ve 22 A -u os ~ 

tarih ve 1541 ve 1544 say ı 

nushalarımızda intı~nr elmı 

ti " r. 
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biri 

e? 
DıYc sormu . Tezr,ithtar: 

'l'rı - Ve dım ya daha ne isti_ 
Un? 

tı r Derk vr 
b n, \ fl"!lledin yollu dil k::ı.v~ası 
illi N yet B k~i yır_I 

yınca: 

-Harnmo h "! 
D" ye or dan nyr.tlın • kar ıki 

baldrn.Ja ~ · ! 
- Bak ml, bana yirmı pı.rn_ 

lık peynir ver. 
D iş. Pcy;ı"ri almea. ytirü _ 

müş. Bakkal arkadan b ırml§: 
- B2.ha, luni .}:.rn:ı ? 
B~ i: 

ya oğlum, daha. ne 
~ljyornun? 

Diy yür.lmcğe başlrmıı Kö_ 
şcyj. dönd .. ten a e! rici 
açlliış, şöyle s ·ylemiş: 

- Y nrnbbi bimd bir rne _ 
telik bile olnıadıı!mı biliyorsm . 
Fırıncının yirmi paramı ıç etti. 
"mi dı3 biliyo,. un. Bunu 1 _ 

ğa kudret m yok. Ben de b:ık _ 
kalın yirm • - ini bakla S n 
kadirsin, fırıneıdn.:n al, bakkala 
ver. Beni güna.htrm kurtar 

llRYAid 

Lr. 

Y cnı O ı.lıi, 17 ( A.A.) - Te.:r 
rü mec te, ' tnrun duru-
mu eır.: ı <la m k rel re b:ış.. 

-----xr== 
~ ....... 11 

] 
n 

a 
·liyor 

17 (A.A..) - D.N.B. 
UcJi.W.::>iUI~ ru;k.eri b ~ • 

göre. 1ngiliz bom-
•ı.«UU..U.ı.. d l ıla..ı 

u 1a.rında::ı gecele. 
bal<!.rı 

atını d r. s.:viller da ö-
len ve y:uıılnmı.n ohnuştur. 

Ayni gece A.1ma.n. sıvuş- uçak-
1 ı dogu 1.ı~lteı1e kıyıLınndaki 
mühun ask d: münakale hatla.rı

'\i e san yı tes.islcrır...e hucw t 
ederek ağır ça.pta bo:ı:ıbalar at
mışlardır. 

1 1 
HE s ] 

Yadı senedir beki nen 
ikramiye 
---0-

Yuıuı= A. C. Sera o/lıı 

~ !a,bıası tram~ 
lt.U.l . &,; 

i 
lu tuba!Illn t zı ı 

\ e hıç olmazsa y • 
çir lidınd b.i.rinin yatılı IJ!ı1 
mektobe alınmasının h m insaf 
v. mtiruvvete uygun olacağını, 
h do· 

-!arayı alamıy ağını n.n.Ia. _ -----------------------
lanmtı&ı mıinascbetıvle müzlu
man iızasınd:!n Zaüer Ali şunl.ı
n sôylemiştir: 

Londra., 17 (A.A.) - D.N.B. 
ia.nsı, İngıUz bon:-..b ucaklan

nın gün gece RcJ. bö~e hü
cum lıtiklerirıti ve 37 bomba u 

- Memlekete nüfus 13.zını, • 
mnu nüfus )~cti.~;:rme ça,.re. 
sme ha.kalım! d.iy~ durduğumuz 
şu ı:.ırada. bu milrüvvet1n ~ 
gıtmıy~-ını ve çok ÇQcuklu aı
le babalarına. bir teş\ik mimu· 
n · teşkil edeceğinı belirtnı;ş
tun ve wnuyardınn kı bu ha'Kh 
dlc • alakalılann dikkaruu çe
kerek Bılyülrtuncanın gonhi 
lınm.ışb.r. 

ya kar~ ıın 

Biz bugün yalnız iktı di buh
ranın doğurduğu maddi mahru- ~ 
miyetlerdsı, hayut pahıtWığın
dan, ıd:ırc mı:ıJdnem~ı hc.nüz 
harp ve buhnın zaruuetıerinc 
göre kuramııdığımızda.ıı, kanun 
ve U3Uller·ır .. J7.in l•i'l liberal ol
ıma;:,ından, b:r türllı tam ınana
SJyle devletçi olamaclığımızcfan, 
amme menfaa m ımutnp yalnız 
şaru ı me ·d.; i;ıi dfi.. ünenlerde:n 
kurtulamnrl ı:.'ınızdn!', bazı me· 
marn tanı bır ihtısru; ve vnz,fe 
hissı verera~ ğimız•ien her v ... -
tand a d ha fazla hamiyet v.e 
fed:ıkarl k d•ıygulım gôreme<li
ğ ınizden ':.elJrnsıl daha oıddı ve 
sam :ni, dalı .7..ıyad • vntanda~ 
ve ctimhuriyetçı. ol:ım ığımız
dan dola) ı ş.k .ı.ye~çıyn:. 

Gandl serbest olsaydı Hin
distand karısıklıklar çıkmıya-
cakt1. Bu kıu ~llıklar şurnda. 
b a.d:ı b rosteren münferit 
lmrek !c!r olmayıp hakiki bir 
.ilıtil.ı.ldır 

Celsenin b::ışlruıgıcıncta muha
lefet azası s.!ı; rahrak Japon te
cavüzüne karşı koymtl gcrek-1 
tiği fikrinde olduklarını söyl~ 
misler ve bunun için IDnt mille
tinin müsbet sevg..sini kaznn
mak icabetuğ"ni belirtmişler-
cLr. • 
-----llH----

a grad 
içinde sokak 
muharebeleri 

- Baı tarafı 1 tnclde -

Bu saydığıruız noksanlarımızı laı· açtıkları gedfii genışletınek iç,ın 
;sulh ve si.ıntuı içinde telıif1 et- muharebeye sel halinde lhbyot kuv _ 
mek, umumi ve şalı.fil vaziyeti- vctlen rokmaktadırJ.ır. 
m zi ıslJ..h eylemek, her vakit in- Gece Te.bliöi 
kJapçılıkta hararetle ve imanla Moskova 17 (A.A) - Ge<.-c yon_ 
b rınci safta bıtlunm:ık İ:.tıyo- sı neşredilen Sovyet tebliği 
ruz. Bütun b hın tem ·n ve id- 16 l.ylülde kıt'alarımız Stalingro_ 
rak mck ıçirı girm - dm şımali gnrbi ltapılıırındn ve Moz 
miz, brl!:ırafl.ktn devam ve se- dok bölgesındc dl şımmı şıddetll mu 

1 bat etmenuz v~ heı· şcyd<.'ıı ev- tınr~beler vcrmcgc ıd> etmıştcr _ 
vcl de ordumuza, donanm:unıza dir. 
ve hava kuvvetlerimı1..e bugün 

ve dünden dııha da fazla ~yrot ve 
.n.na eylememiz ger('ktir. . 

S ıphi Nuri tLElU 

Hami~ - Alman Büyiik Elç.ı.
sinlıı yukarda balısettiğımu: ooz
lerın: şehrimizde çıkarı ı Ttir kşc 
Post) gazetesi ba.'}ka tttrhi 
yazmış olacuk, yani '1'itrk1yen'm 
~ yeni Avrupa nizamını Sov
yetlere ktırşı MThverciler ile be
raber silahla müdafa.t el::nesıni 
de söylemış imış. Biz bu teza
da ına.nmıyoruz. Bununla bera
ber bu Alman gazet nin Türk 
gazetıe.Ieri!ıc geçm ı en fıkrası-

n bir nn evvel tıçk7ıH:it.'1l iste· 
mek hakkımızdır nınz. 

S. N. l. 

Röyter'~n Kanııdti 

M kova 17 (A.A.} - Röytcr a_ 
j:ınsının lwsusi mutuıbm n rold 
Kln.g b.ildiriyor" 1 
Kafknsynnın Mozdok bo1gcsındc 

muharebe son d recede vıddctlıdır.I 
Biıyuk bir faaliyet gostcrcn Sovyet 
hava kuvvetlen ~· d gorüntişc gii_ 
re Almanlarmki kadcır lqıvvctlidlr. 

Almanlar Topl nıyormu ' 

Londr:ı 17 (A.A.)) - o ı.ova 
rndyosuoda bir spiker.. Almruılıırın 
K:ı1Jrasyaya yeniden saldırmak ıcın 
toplandıklanru soylcnıektcdir Al _ 
m nlarm ilk plfuıı St::llıııı:radı 

tctınek ve oradan Astraknna ıuıne • 
ti. Fakat Stalıngradm bu tarzda mil 
da!au edılmcsi pl nlılrı bozdu. Son 
4 ayda Ru lar 73 Alınan tumciıırıJ 
bozguna uğı-.ıtm ve 21 f'ırk run b:ı 
taryal:ırını imh::ı ctmiştır. 

f rik • et .,z 
ceph3sjnd 

ir a iz u ar 
luniyor 

S I• ç3S!Ulln dusüriıl..:\4,ciiınü b1Idir
~ir. Bu h:ıb.::r belki de 1.000 
uçakla y'J.~ önemli bir akı.ı 

- Baş taroıfı 1 incide - - Baı; tarafı 1 ıncıde -

rezclerlııe karşı fu<ıliyctlı hareket _ de bulunmak \'e AmerikaWarı S lo_ 
}erde bulunmuşlar ve bu mutrczc _ mon ad !arından atmak içın Japon_, 
!ere bombalar ve ınitrnlyo1.ıcrle ti'. ların ellerinde bulunnn biıtun gemi 
sirli hücumlar ynpmı l.ırdır, B r lcrt topl::ı lıkları tnhmın ed lm ktc _ 
tngılız uçagı buyuk bir bırlığın u_ <lir. 
ç:ıksavnr topçusu tarafındau du u_ Beş Japon Gemi BatırıldJ 
riılmuş, Alm::ın av uçnklan 4 tngt_ Londrn 17 (A.A.) - Alcu ad:ıla_ 
Uz uç~ını bizım av uç'1kl rımız da rı dolaylnr.ında Kiska ıı.:l varoş_ 
iki tngiliz tayyaresıın duşur.muı er_ lıırında yapılan çarp~al:ırd 2 Ja_ 
dit. . pon mayn tnrama gcmisı e 3 d iz_ 

Denizde yüzen tanklar 
Vaşıngton 17 (A.A.) - Amerikan 

donaıunasına bağlanan ıstilli alayları 

ltnrada hareket yapan ve uda yü _ 
zen tnnklıırla techiz cdilru.~t.r. 

Madaga~ka da 
- Daı tarafı 1 lnc'de -

de maddi engellerle y v ıy ıı Uerl 
barckeUcruıc devam cdeceıtlerdlr. 

Vışi Şart rı rd mı Et. 7 
Londra 17 (A.A.) - Vtşl hilkQ _ 

mctı M:ıdzıio .arda mutat a U ~ 
çin yapılan İngiliz teklitlcriniıı umu 
ıni vali Annct tarafından cedıh:ılil _ 
diğıni ve Fran ı.z mukave.ınetiwu de 
vmn edecegıni bild rme tedir. 

Um mi V11U Mütareke Şart arıhi 

Sordu ı 
Lorıdro ı 7 (R:ıdyo - D Surcz 

rııdyoo:unun bildtrdıuıne •ore, tngi _ 
lız m kamlıırı Mndngaskar kı umn 
mi volinin murahhoslıı mı k ıbul et_ 
mf'ic hazırlanıyorlar. Ad \'alısı M. 
Annet tngıl.z kuvvetı n kom:utanı 

General Klark'd. n ınut:ı,. k rt 
lonm sormuştur. 

KARA 

nl batınlmJŞtır. 
Port Moresby Har:b 

Londrn 17 (A.A.) - Rüyter · _ 
sının hususi muhabıri, Yen Gine n_ 
dasında çnrpı,.<maların Port Morcsby 
Ye 50 kılometr~ m<:sufedc bulunan 
bir nok tııda cereyan etmekte oldu _ 
gunu söylemektedir. 

Avuııtralyotı'ların Kaybı 

Amsıcrdam 17 (A.A.) - D. N, R 
tııgıliz lınberler scrvisiu.iıı C.ııı _ 

bcrra·dtı.n ögrcndigıne gö , luırbıye 

nazırı l\I, Fordc bugün 28.251 Avu,,_ 
tralyWnın esir veya k:ıvJ>old glltlU 

Vandel Vilki 
- B tarafı 1 ine ile -

40 dakika kc: dar suren bır a 
m yapmıs ve Şaha ~ ·ı ha 

seyretmek fırsatını \'<' tlr.. 
Mükemmel bır ılliş y~pmı Uıyya_ 

reden gül :r yüzle çıkan 1 n Şahı 
Röytı?r muhal.ıiriruı şoyle demı t•,.. 

1 

f.Bnn ıl\ fıcus fırsatını verd.Ut! 
'çın M. Wılkie'e mütcşckldrım. Ay_I 
nı zamıı,nda Amerikaıuıı Endllstriel 
k .. biliyetlcrine de teşekkur etmeli _ 
y . Amerıka ile çok sıkı bu dost_ 
ı yapmak arzusundayun.» 

A ER 
a 

balı.ıs mevzuu old14,,0unu göster
mclrtedir. Akın bu ay iç.nde Al
nıa.nyava yapılan dokuzuncu ö
nemli akındır. 

~ Biıyüktuııca sırtında 
U el.ığı yük ve mesul yetı
nın n+,'lllığında.n wnulmıyacan.. 
b:.ı guler yüzlülük ve ncse ÜP. 
ccv p verdi: 

- Hayır bayım, daha ikı'amı· 
hubu!bat satın nlmalarını kolıı.y- ycnu tlruna<lun. 

19 2 ububatı · 
!aştıracak hükı.inıler vardır. - Anı uı nasıl olur, ga1.e~t> 

Hükfunete borçhndırıldıklıı.rt l ı: e beu gözümle gördı.."'ln c 
miktan ödenıiyen böl< eler bel' d ·uJtlu .ll.i.! reislerın ıkranı, 

·clere satışta bulunabilirl.:1•• Velt!~L., gcc v~ildi anuna, ver l
Belctliyclerin bu bölgeler <. :ı dı .. 
b:iyük müJ.ld)e 8.mirjnden iziu - Ev t ben de gi.ınllim. Fa 
~ıü.U~ lı'.Wmdlr. Satıı;lur se;. - kat dediğim gılıı ben henüz ala 
besi: fivatla yapılır. Mali va2i- m.adım 
yct.leri müsalit olmıy:.uı beledı) t;-t - l:st.ıd3ru hangi talihte ver-
br .i.st:i..kıtı.z yapa.bilirler. Müs- nı.iışWı '! . 
tehl!k belediyeye sattığı mikt ır - 1935 yılında ... 
hükfunetıe olıı.n borcuna mahsuo - Hül:l bir cevap amma.dnı 
ed "lemez. Mı? 
-----ıuc - D ha alamadım. elbet tıt 

Zllll Sll"Cl.llllZ da gelı.r .•. 

I• 1 u••daf aa f ah- Dlkkat ettim: Büyilktunce. 
mn bu.yük kalbi bu cevaba w 

i ı · t pışıllyor :: ~~~~ı:J. 
maz hır imanla inanmış kim.sele· 

*Ankara - Yurdun h r tara_ r.n gılu ~ inanç kokustt 
fından alıııau hııberlsr, san,ı devam verıyor O yedi senedir bir tiiı. 
rlm n illi Müdafaa \sttkrazı 
tahvıllcrıne 'kartı hallo zın er* va lü vcrJeın?ven i.k:nı.nııyesuu 

gectlo;şini mor:ırcl:lf": h ttfl bık 
kıD h!r ıılaka ı;:öster.mekte olduttJnu kınlıklı btle kat'Şll:mu~or: 
~ - Bizim sır8.'11ll.Z da elbet ge-

l 
lır ... el vor. 

F• J f •• 1• Bu derin in:anı..,ı. bu sarsılIDJ 
ı o un soz er yaıı ve bocalamıyan temizli~rı 

saranuunak 18.zımdır. Sıhhat vıe-
- B tıırafı 1 incide - V · · 

lçtınıai Muavenet ekalet.mn 
:M. Filof sözğleri.nc. devam e- Mehmet Bi.ıyü.Ktunca'yı ycdı se-

derek bilba a ~öy)ıe d-emiştir: ııOOix bekl(..odis'J;i ikrami..veye ka.. 
Hillril:metjn başlıca gayesi, vuştunıuwı za.nı'ml gelmı:.ştir. 

yeni mzam esaslarına uygun <>- ı d' ist'd 
la.mk İ"·tiıruıi adalete dayanan Kolaylık o ur ıye asının 

·~ numarasuu da haber vere)'!Jn. milli ve ku rveUi bir E11lgar de\·-
leti yaraunakt.1r. Bô~ l" bir de"·- ~ 1181 muş... • ~ . ====~ 
let, a.no: Avrupada yeni b r 
nizam kuran ve onu Sfl k vıe ida
re eden Mihver devletleri ile ::.a
mani ve sılo bir i-?~rliğı yap
ma.k suretiyl meye na ~etirıle
b:lir. 

Dıı siyaset.i:m.ızi bi..ze ~orla. ka
bul tt.ıiıil.mi.Ş Newlly muahedc-

Tapu ve kadastro 
Umum Mürlürü 

sıaııngrad ı111aı edlldı nıı7 S ..... •• S si tayin etmıştir. Bulgar mil-, 
Bükr~ 17 (A.A ) - Radar ajnn,_ ID l • U leti bu mualıedeniiı hükünıletı-

ları gösterjyorum: sının Bedin munı:blı'.ı Stalıngnıdın azİ :-an 942 den ne hiç bir 21 :ı.n ısımımnnu.,..tır. 
Mun~ccmıbaşı Afustn.f a Asını J~ edildu:ini ulldirmektedr Her Filhakika bahis mevzuu ol ın • 

Tapu ve KBdnstro U. M üd üria 
Halid Ziya şehrimize gelm~ ır 
Umum Müdür bir kaç gün i ı. 
rabatten sonra tapu ve kadas 
tro muamelatını tetkik eder~k 
ay sonuna doğru Ankaraya dô. 
necektır. 

Ef endinın 1318 1900 senesini! an bu hususla br teblif ne;redilmcsi ~~1m~uı!.v:~etle~fnn~~~,~~ 
a.t tnkvi:ıninde: b klcniyor. Fon a p r k ~A: enf ti t 

Reb·ülev\cl {19 d:ı..kikaj 28 v tıs .. ı.u.ı m a.J.:.ıeııne am~ 

Haı.!.:rcı. "I l l d miyle avkırıdır. Bu., Avnıptt 
Rebıühırur <ıs dakika) 2s Yag ı to mm ar a muhabirimiz teıeton•a bil:iiriyor d vı tı : ır.oora.:ıtıer e nisbe-

Teınmuz. f tcın yabancı sayılan Amerika !-Spelc U asyon ç:uı bile böyledir. lşt.t: bunun. ı~ 
Cumndelula (18 dakika) 27 * Maliye Vekructi al<1.ka.da.rlara yal7bb'Tı bir t:ınf.:mde 1055 çindir lôı. A\TUpa .levlctlerını 

Ağustos. Son günlerde bir kısım ıhra_ uı.ımaro.lı k::ınunla verilen muQ.fıy tin 1 Haziran 1942 buihi.ndeıı Anglo Sa.ksonların vesayetin-
Receb (23 dakika) 25 Te.c;ri- catçılar yağlı tohumlar üzerine itı'baren ilga edilını.ş old.uı;runda.n, ge~ek birınci sınıf, ger k ilrosa- den kurtarmak bugüukü harb'n 

nievvel. spckül yon yapma~ :ı ba. la _ di fnyd:ıla.n tesdik. cdJro,iş ola.n ikinci sııuf muafiyet nılısatname- b l g yeler.:ındcn biI'i ol 
Bahriy<ıli lhsnn Beyin 1321 · mışlardır. Bu yüzd;;n piyasada. s..rtl ... haiz sınai müesseselerin bı.. ttırihten itib:ıren blıın vergis· muo~:. -

ç·nde Ja~onlarm çekilme 
harekatı 

Nankin, 17 (A.A.) - (:!ir.de
ki Japon ls.uv\•etleri başkum1an
danlığından t..ebl ğ edilmiştir· 

KianP"Si ve Çekin.n~ eyalet l& 
rindeki Japon k:uvv.etleri 10 y
lül gcrı ç kilme h.ırekutmı 
ttrmamlanıışl rdır. 

1'903 ta.kvimiııdc: yağlı tohum miktarı a1 .... -Umıs IJe de mükellef tutuımalan 11.L:umu bildirilmektedir. Tnmiınde ta- j 
T~~~eıuıa (22 da.IdkaJ 2G:..,bııı;:!ı!!l!llı.-ınm~a"'!!!kt=a-.d-ır_. -l!IP.!!\!!~..,,,.,,-ı hnkk.u yap-Jmrı.mış olanlara da d rhal yapılması ehemmiyetle ı·-~---..------ı Papahk Petenle kilisenin 
:Müneccimbaşı Arif Ef.c.nd!ıniıı rak bu gaye vaziyeUerl Uzer.in· işaret edllınekted'l'. jans Hc:herteri arasmı tutacak 

1323 1905-6 t.nkv.bniru:l : de ısrar edilmiştir. Keti den suçlu kadının muhakemesi _.......,,__ 
Cwnaclelahıira (21 da:ld.ka) 3 5 - Şaban iptidası du, Bcrot * Klracısı Tabren Bm· artistlerinden Gliliza.r1 öldüren tErzi 

Acfustas. kandfünin Mısır ve Kudilste biz-
Zilhicce (21 daltlk;.ı.) 26 Ka- d2:n bir gün evvel kutlaııdığuıı, Melfihatin muhakem ine bugün de de\ 

nunusa:ni. radyoda yapılan :.ıeşriyattau Heyeti sıhhiyeden gelen 1·11porda. Mel~ :ı~ 
Safer {2-0.5 daki:kı:ı.) 26 Mart. herkes duydu. tıe.rmes'nin tem riz oldttğu bildhıliyordu. 
132,. 1907 tı~ı~.:-11·nde.· İkinci celsede, delilik asan ôstermenin fayda verm'yeceg-iu 

-ı: .uı..vuı 6 -Ba:y Hamid sö~;,.ü (Ar- li -ı Zilhicce (22 dalCJm) 16 Kn.- -.wu anlıyan Melahat bir h Y a adı suç n ıtirnf etti. ~ ti .. 
· thk 7 er misaller üzcr'.ııde öz mahkeme hil.dıscde tıahnk göı erek suçluyu on sen h:ıpsc mah nunu aıu. 

1325 1907 takv±minde: söylemeğe lüzum görmUyorwn) kUm. etti. 

Receb (19 dakika) w .Ağus- ile kes::niş .. Çünkü 0 hesaplar Jopon heyeti bugün Ankarad ı 
tos. iL""tadm vanında hizmet etti.!i.ıa 

13<\C.- l".rı8 tn.h~-~...:ı0 .. ..:ı ..... 1...: lnr 1,.:ı .. ;;.,,..,.ın~ ııl * Japon amiralleıfınden Vis iral Namıı ile Aıniıııl Abe 
""U' >TV •uıuw.u sııııwuu ay o :\A.UfılU•U.U..U o 3.· cuma. gfuıü şehrlınizd olacaklaı·dır. 

Rebilili:ıvvel (17 dakika) 2 n görmıck ve tenldt etmek üze. 
Nisan. re rasathaneye gitmeli ve Usta- Fon Papan Berlin gidiyor 

Cüın.."ldclula (20 CWrika) 3l ~ hükümlcru lahlk olan 0 * Aima.nYa. Büyük Elçisi Fon Papen mezuniyetini geçir· 
M~~ecCJJn:bat~ı Hüseyin Hilmi h p1SıT üzerinde söz söylem~. m üzere biz- ikli güne kadar Bcl'li:ne gidecektir. 
Efendinin 1335/1917 takvimin- Bir riyaziyedi ancak kendi Dış ticaret dairesi reisliği 
de: vaptığı hesaplan kısa cümletcı · ı * Dış Ticaret Dairesi r isli v. e reis muavini Süreyya Aruı· 

Zılkade (22 daldlca) 20 A..- le ifade ve diğerleriyle mukayo· mur tn m edildi. 

~~"an-mn (21 da.kıl~) ıs se eder.. Hesapsız li?e g.iri.~k afıa Vekili Şar sey hatine çıktı 
Tl><rrl~;,...,..,el. doğru de~dir. Hesapsız gı n * Nafia Vekili Ali Fuad Cebe~ ov ~ i>rte Erzurum 

~,... ......... • • borçlu çık&·, da.rıbı ınıeseli çok -
4 - Bu hesa.pln.r"3 ay değil, v dedir. t:reniJıle ılir w.ıo~{ seyahatine çıkmıştır. 

gös. 

1929 danberi bu :Q3lllana kadar Pertevmsru Srhhiye Vekili lst nbul geliyor 
ç 13 ın beher 12 ym-

dan \e her ay çiıı 2 günlük he- Bıya:ıiyc Öğn:~nleriıtr.lt..-ın * Silıhiyc 'V< Hulfisı .c"..lata§ bu mki ekspresle 1ı..-tnn· 
:;aptt. ı 312 adet h :ıp yapıl3ıı\ Y. zu\1.C'I......... wmi !fa·. 

Ankara, 17 (Radvo Gazete 
si) .:_ Fran~Jda.n gelen haber
lere güre \ ı~ htikfunet·,.ı Fr 
sız ı es· run arası a ığı a. 
1 lıyor. ls Çr<' radyosuuucı ver 
d ~>'i bı.r h e göre, papalı 
m ı mı Mnreşa.l Peten'le Fran

k liscsuı'.n arasıw bulmnğcı. 
çalışmaktadır. -·-

Ezher ünivers·tesinin 
ytld"nümO kaldı 

Lo dra, 17 (Radyo) - ıı·ı 
E her Ü ·v itesinin 1000 in
ci yıldönümunün kutlulanm. -
Sl me.raslıni tehir ecl1miştir. Bu
nun s bal1. r kırn.lının boğa. 
ZIJldan mu.star.·p olmasıdır. 

Brez"lyaca seferberlik 
de J iro. 17 (A.A.) 

ly ~ (\imhurreı ·i M. Vnr
berl k 




