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•zafer Bagramını ordularımıza tebrllı fUlerlm. Milletimiz, 
ordularımı%ın lıalıramanlığına, lııgmetlne ve 

f edalılJr(ığına gBrekten lnanaralı 11il11enınelıtetllr,, 
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hkua 31 CA.A.) - YUr.e yinıküm .._,.rak gıiwwtnek • 11an 1111 , ••o ()eıwabl 
Başbuğumuz ve sevgili Reisi - l«Mr. Genel Kurmay Batkm>ı Mare. 
cumhurumuz tarafından, Zafer "Cumıhvriyet hilkUrneti, &r • şaJ Fevzı Çakmak tarafından 
Bayramı münaaebetile orduya dtaanmt.ı'11' iyi maıtw..ı. buluta • Reisicumbunmıuza verilen ce _ 

2 [ •] göıadenlen telgnü sureti: milJft ~ 'iter- şeyi Olllara 6M • vap şudur: 
arayova cmayeti uze1111e kısmı uydurma ve yaJoşbrma ........ t)ıMıi ÇMmM N f//Jrnek lf.IZMinddir. "Zafer Bayrannmmn 20 bıci 
Avrupa harbi sakmıl dır. Almaıılann Türk devlet &- ~y ......... uJlilletçe ue orduccı bmlber yıldönümü milmısebetile iblıal 
JD88I imki.n8ız bir bak damlannda eer.dikleri ruhi ha- ANKARA ~ biU1ita ~ buyurulaıı ıhifatı deYletJeri or _ 

~ Yakıt Türk bükumetiair. Jetten D88ll '8tifade ederek Os- "Jftııeff""-a &1'/ttr Boyn.nt_ ~ff:ı, harplls mtııi ~ ci.. daya tamim edilmiftir. 
-.-ıa bulunan doatlanm Al- manJı imparatorluğunu ateşe • ~mım tebrik ederi•· ı ~ ~ trıAclkkuk etlue. ..Cummuriyet Hllkflmettntn 

ya ın bu nyaki.rbğın ve attıklanm bilmek bu vatan ço- lftıJmMjı, bat• teM'-t .,. • gwte etn..._.,, l6tufkir yardımlarile bugthıUn 
b.... Jöalülüğünu bilmiyorlardı. cuklan içın en buyük tıir ihti- 6ğt ordulan~ ~ _ KEl810CllBU8 melderine uygun ı.ir tekilde 
~. haır.Jrat sonradan meydana yaçtır. Buna yardım etmek mak #WJ, ~. /~ tsKET tNONO (loau la. ı IU, ı te) 

""'b Onlar Almanyayı Türkıyc sadıyle, dostum Cacidbı günu ---------------- - - - - -------- ----
~lannda goau olmıyan bn- günllııe YUIDUJ oldugu hatır&r 
~ devlet olarak bieyorlaı lantan iktihMlar ve bWiealar 

O ınanh ımparat.orluguna a yaparak birinCJ cihaıı harbine 
~ var:s gibi hueket ede:ı nasıl girdiğimizi sen halinde. 
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Memurl 
Ekseriyetini kurtaralım 

• 

Yazan ı SUPHI NURi iLERi 
,.,ihWW UW......,t~'hlUhUhli ihhWU OUUUUUhhilllflWthtUUV\UUllUifhW'~ 

H ele bu İkinci Harpten\ tekir ne kadar muur ise maa. • 
beri dünyanın her yenn_ tından fazla muraf eden wya 
de gerek umumi Ye ge _ k&n81Dln namına emllk ve akaıı 

rek oaha[ ablüın pek çok bo _ atın alan memur berbalde d~. 
zuldutu, kara bona ile ıhtiki _ ha zıyade muzınbr. 
nn alabildiğine arttıfı, her .,er Bu memleketin haynnı ve .. 
de halle memurlan, memurlar limetini isteyen her ~rlc hıQ 
da tıalkı mes'ul tuttuğu arbk şüphesız g~t muhtelw )eı ve 
herkeein maJfımudur. prekse bu gıbi memurla h:ık_ 

Aitlik bozukl$.nun ..-.ep . kında pek •ıddetli kanunlann 
lerini ve ili.çlanm gerek aydm tat.bık olunduğunu gorm kle ın. 
yuaeılar ve gerek resmi ma _ şirah duyacaktır. 
kamlar arayıp dUruyorlar. H•l Çünkü namusile çalı.şıp ver _ 
kı terbiye etmek, balJra tJ&bsi IİBlnı veren ve hayatını t D)ın e 

=-~~~e Almanyayı tercıh em makalelerle anlatacağun. 
..... aarnı Almaııyanm yanııad:ı 

~tefık safatiyle harbe gmnek Alman teblijine göre YARDIM 
iSTiYORI 

menfaatinden başka bir de im.
1 

den ekseriyet k\i<,iik bir ekallı _ 

D 1 k de ed 
me menfaatini gösetmestni tav yetin cezasız kalıp durmad.ıo 

...,.n u tam iytr Biye eylemek, faaa istıhlate vel zengin oldugunu tabiat le pek 
iarafa mini olmalr fakırltı1e de hoş görmese gerektir. Bır de banmak Türkıyenı.n. c- Harp bqlarken 

umn bir müddet te;ın ha-
temı.n edebıbrdi. Bu m~d-f Sarayova'da Avusturya Veli- Stalinırad'm cenubunda 

Zkrfınd aJışmağa v~ me.u1
• ahtmın oldilrülme8i üerin , ki Rus mOdafaa hatlare 

kurtannaga ımk&n bulu- Avnıpa altüst olmuştu. Avrup.ı-
~lirdi işte .onlan ftha haı - nm bu ıeıq ve enduıeeı derb.:J tamamen yartldı 

,.._ ... , __ ~ sevkeden duşunc Türk:i.yeye de aksetti. 'niccar- Berlsbı, 31 (A.A.) - Alman 
ı.....::_-:_ Biz. uf,Ic bir uJık bt.a ıar. bankalar mo~ tıan orıclWarı umumi brarPbamn 

FOhrer Alman milletini 
OçOnc O defa olarak 
klf için fedakArllia 
davet ediyor 

:-aatt.e değildik Fakat her etmesı için hükfın)eti mk'laetn ı- &tiiji: 
en kat iMi' lillanla şahA yorlardı. Çünkü h~ banbl!ı AşağJ Kullan cenup çevreeİD· • • 

bir ~~ k bal'- ra hucum ederek banknotlan al- de Alman ve Romen kuvvetleri Dia Berliacle bır 
'll!lllJleü~ 8ll"f v~ kanaat- tınla değiftinDek ieüyordu Hü- cJevamh bir taamJa nııeticeeiade 
~ mmne tebıyet edtt(;k kümet alelicele bir kanun yap- dfirwu Karadeniz kıyısı isti- tehlll ..... ot.ad 
~ ıyiliii ıçm bunu yap- tı Pazar olmasına rağmen, kametinde gen SÖJ'm'Ül}erdir. ı Bertin, 31 (A.A.) - 19'2 • 
~ r Onlar ~nız ~k v~ meclis mebusani toplayıp ka. Uçaksavar bataryaları 'bir Rus 43 1ıh lal yardımı harp kuru· 
tİli dostu ev ve hızmtt nunu meclisten ~Y'.' d ü- topçekerini llıabl'IDl§Jardır. munun açılış günü m~ 

Ydaler. sünmU.,tü. Kanun oro.)e&J mtıc.;· Stalingradın cenubun4a Al- tiyle J'Uhrer 118jıdaki 'bildi· 
--~n feliketlerini ~rel!, liste c:ok ıtirazlara $adı Hu- man kuvvetlen d= batıan- tiii ~: 
._. PC>litaammn ayıf ve bo- kfimet zaten buhran dolayısıy ııı .J8l'llU'1ar veaa ajıE ... Alman mQletjpin ....... w 

t&rananııı anhyaıı teerübt:lı Je meclieı k pam ğa karar veı bYIPIU' verdirmllJardir. ~ ~ için ~ 
bUgtia mOtec&nı mış lduğ tı.;in, moratOryom kuvvetler şimdi StaHngnd ieh- tJil bu ölüm ve kalım milca-
~ em.ın bir Tür l ka.muıunun da muvakllat. bir Jdrle Z kilometre meeafede )Q- del'fllnm dördündl yıh baflan-
~ duktan nra artık un tekhade Detn tweih e hmmaktaıdJr. Alman ha'YI. lllJ9l p:mda, Alman mWeüni üçiln.-

.__~~~- etme ve b dildi vetleri tarafmdan Staliqrad cll defa-Olarak kıt yaıdum iti· 
~ hülyaeı ugunı - lJŞte Maliye Nazın 20 temmu.ı eeJırine karp yapılan gece akın.. ne kenc1iliğindeıa fedüirbk 
llife llelrmamayı en bu 1330 tarihıne ~Uf eden il" (...., 1a. ı ıu. ı da) ~dıl'i'et djWum. 

b lmektecb'. zar gimu sabahleYlllt morator IMlnya kadar pm, lııir •· 
~t 19H • 18 ıhan w haı yom kanununu ımza !ttırmek BERBER MI UllllJ hada kuvvet.ıerimizıe menaup 

-······--~ ~ bu ur.ere sadrapmın k~a 8Ü Alau •keler, aqat ve sağhklamıı 
laeaii& Jük&ye edjlmemiş bir JDUJti. telllikey; koyarak çarplflyor-

8afhaaadlr FMk Osmanlı (.._ ..._.) ıar • ...... ~-=--.:--: taıaf~a:U~- JnHeyitl ~YALÇIN Din Milli pl,.-.so-
~ Bu!lJ.Ul ha ,.) - Birinci bqlanalf~I ..... d 25 AAAJI ki ~-----------' 
Pib iH•tll!&bnuı büyük bir kil nüetNIM..U çakmıfl'ır ~- ,..... ra • 1 y EN 1 G 1 N E DE 

( ... Ula. 118, 1 teJ 

• yardım ettirmek, ~emurlal'Jn bu küçük ekalliyetin n meşru 
MOttefik uçaklan Blnpzl ahWnnın bozulmamasına dık _ hareketleri neticesi olar h r 
arıklartnda M"h - · kat eylemek, memurlar aley _ sene devlet varidatından mu _ 

7 I V- semt. hindeki şikayetleri ha&ır a-IU hım b r kısmı tahs"l olu ama -
lerine hOcum ettHer ettirmeyip hemen tahkıkat , e maktadır. Azıcık daha fa .ı 
Loaclra, 31 (:A.A.) - Bab takibata batJlamak, maqından dıkkat edıl mutlaka varı d 

çölünde, karada, c:lw'pnJak de siyade masraf" eden veya karı_ artar. Ba7.an şahsen l z ı r:ı 
Ytllll etmelrtecllr. m namına emlak ve attar aabn a k zanm k ı ın hazınen b ı 

fncDiS harp pmiB'i dmiz.. lanlardan derhal hesap sormak l tte lira_ hakkını feda ed ('. " 
den BldMM ..._... JllMia~ gıbi lümmlu tedbirler akla get geJ n onnuş. İşte b g 
rak m8ftliJeri ıopa tehm ... r,. , meJrte olduğuna herkes kanı _ leri ide ettıkleri gayr.ın~•·: -
6'. dir. kar ıl bırakmayıp derh 1 ~ 

İnli1i& bomba _.ıdarı m~a- Batti aç vakittir gue~ll'r kalam k ve cezalandırın k 
rebe aalt•suıda tanklara, JDOtör. yenı bir kanun vaz'edilip bet de zor olmasa gerek. 
18 1:8lrt Jtollanna ve Tobruk li· memurdan varıdat ve masarıfa_ Memleketin dört gözle belt • 
• MJna taarruz et.miflerdir. tı hakkında hesap soruJacalına Jedıği bu temı&lik ve tem z t _ 

--.... \'ta D a' .. ı ywp dordular. Fakat çok bt:k U.p kanunu bır saat evvel ' ' 
~' 31 «A.A.) - C'mnar- )enen ve pek faydalı olan bu edilmelıdlr. Bu k una umu al 

t..ı •lıw• orta ve hdJt bom· bıı• bir Wrlü Büyü )(j ı tüsl ahliltımızın t 
- .. .,._ n ne .... ···-- Kee'lillindeD ~katbadı. na ına dl. Uzum var. Dir 
B:bie meneup ueülar ~ lhtilrir yapanlara '~ bu kanun son erece f>e-... iminde ft Tc:ıkuk pddet meıvcut olmakla berabf>t olm k a beraber ay i ıt:a"'1R • 
JbDam t.eailalerine karp hava a- p.yrik&fidir. da mikabhne m dır 
km1arma ~ ~•ıdjr, .-Wt faz}a murat eden me dt-nılmelidir onra J 

..... la. 1 IO. ı ti•) morlara ~ lallriis air fi8Y ya v ya almLbası nc1 n.nst t n k 
pslmadığı da muhakkaktır. t ar tın aJanl ıl .. 

Bu mUlk ve millet ıc;m mut. (8owu 81..4 Sil d 

BAŞVEKilıMiZ 
DOÇU ÇlrrDE 

Harp oltUlunda Talihli baba bunun Japonlardan yirmı 

Erzincaada zelzele mıntıkası a 
tetkikler yapa n Şükrü Sarcoğ u 

aslierl müeue.e le r i gt:~di 

er Bagramı güni1, 109 ncu 1111 me
ftlanna merasimle diploma verildi 

15 bin nraıile Ali.....: .. hir daha 
çocuklarmı okutacak Japol illraç kuvı.,...--. i •t i r da t e d i 1 d i 
1lil1i pıyuıconun ao Atmtoe ı • r i a l ı n d ı Londra, aı tA.A.> - Doiu 

Wer :upı...10049 en bilyük ik- Cinde Çaiıb"* kuvvetleri \le 
ramıye olan 50 bin liralık bile- n ~ mwua et.nwk,. 

l.nkar8 31 ( A.A ) Dün sa 
da Harp Okulunda yap 

~ır törende okuJun 109 un 
mesunlarma dıp omaları 

tm yanemı a1aıı ~ ~~~~ Yeniden 24 Japoa ~~ u.ı=, ..... kuvvet-
ısı AbdUlhalık Reııda tarafın • muştur. Bu, Balorkoyde ....... .._ .1.a ğ • Jd6 ~ ~ :ıI'" kilometre 
dan verılmıştir. yon caddesinde 80 numaralı aça •• uuı ra cen'Bbanda bir noktaya vardık 

Bundan sonra okuJun Ya§ ku dtikkinda berberlik yapan llah- Ankara 31 (Radyo Guete Janm biJdirmelrtedir. Diğer bir 
ttiğUne 109 uncu çıvı çakılmış mut Altay'dır. Talihli berber si) - Bildirildiğine göre, Ye: Çin kolu .Kinlavaya doğru ilerJ&. 
ve mektebı bitirenler adına bır dünrk~~ ~t~nımSafı latanazla ~ n i Ginede ımıııe Bay körfeli _ mektedir. 
subay a y aancı..ğtnı bu mukad me ~ ~wa ın uu ne çıkan Japoa kuvvetleri, A _ Cenupta, Çinliler Kanton de
des emanetı ~refle taıpmaları likte gelerek hissesine döşen 25 merıkan ve Avuatralya hava mıryolu berinde mUbim bir 
ve konımalan dilegı ile ıkınei lilı lirayı tamamen aJmıfbr. kuvvetlerine mensup birliklerle eehri gerı almıslardır. 
sınıf okurlanna teshm eyle • c1onu aa. ı 111. 5 te) (lonu la. a su 7 de) <•• .. ea. ı ea. 4 h) 

mıştır. Bundan sonra okul ko. ---- --- ----------- - - -------------
mutanı bır lutabede bulunmu, 
tur. 

Mezun olan subaylar adına 
havacı astegmen Zıya Tansu 

1'r.ae bütün gen eubayla . buna cevap vermiştir. 
n b rlikte eoyledıklerı ls.. Nutuklan gene bütün okur _ 

ıyle başlumış oku - ı ların hep beraber .,c>ylediklerı 
r smıftan derece 8.lan Harp okulu mareı takıp eyle _ 

---- mükifatlan e dıplo _ mış ve böylece törene aoo ve _ 
Bu.yük llillet ıı ısı Rt: nlmıştir. 

Ekmek meselesi 

Lütfi Kırdara ızahat Yt.rileeek.. 
tir. 

Belediye teftiş bP.:/'etı kad • 
rosuna alınaıı yeru mufetUtle _ 
re dün wzifelerı blloirılmıftir. 
Necati Çiller yenı 8 müfettiee 
ekmek mevzuu ils..'t"inde çalJt • 
malannı bildirmiştir 

,,......,. bir gillZQ ~ " 
""1ecM 

Din ~ lktiat llüdür. 
lüğüDde ~ Mahsullen O .. 
fiai Umum ııtdüril AhBellın ı . 
tiraki bi yapıbnı v 
toplantı a nn bütün fı 
larına giinl k ihtıy ı 
başka bır günlük stok un 
me i kara ınlını tı 

(Aıatı ke•lm)deki acılan teaellil 

Dostlar - Oldu da bitti M-.llah. lvi olur lnsaallah! 

ve mühim bir hitabede bulundu -" Burada gördllğUm Uç hakikat hayahmın en 

luymetli hatarası olarak kalacakllr,, 
Erzincan, 31 (Hususi muha 

1 
lııirimiı.den) - Başvekıhm.ız 
~wmı Saracoğlu dun ogledeu 
80D1"a Erzincanda kalarak muh
telif tetkiklerde bulunmuşlar 
bu meyanda zelzele mıntak ı
m, Mazkırt deresinde yapıJmak
ta olan baraJ inşaatını. askeri 
müeueaeleri emıişlerd r. 

Y enı Erzincan ve cıvannm e
lektrik ihtiyacını temın edecek 
olan telileyi gormtişlerdır. 

Başvelrilımiz, her tarafta sev
gi tezahürlenyle lıtarşılaşını tır 
Halkevi bahçesinde tertip ı ıı 
oayda Başvekilimiz, orada top 
lanan Erzincanlılarla ayn ayrı 

vorüşerck ihtiyaçlan h kkınd .a 

malumat almışlanlır. 
Ba.şvekıJmıız, akşam ko U• 

tanlık t rafından şer 
v r • n 2'lyaf. tte ve 30 A 
Zaf r Bayramı milnaa t e 
tertip olunan baloda bulunmuş.. 
lardır. 

Balonun sonuna doğru k 
heyecanlı bır b tabede bulULa 
rak demişlerd r ki: 

"Burada ~ordüğüm ü 
kat bütün hayatımın t
metli habrası ol rak kal 
Bu hatırat şunlardır: 

Birincisı: 30 Ağustos Zafer 
('4»nu ... a •. 6 •) 

SABAHTAN SABAHA 

BUGON BU HARBiN DORDONCO YILINA GiRDiK 
V'V'VVVVVVVVvv~ •• 

Uç yılın umulmaz 
olaylarına bir bakış 
Bugün yeryüzU ikinci cıöan Polonya ile Almanya y 

:ıa.rbıne gireli Uç yıl ol· Fran a Majino hattı ark 
mllftur. DördUncü harp yıhıı rahattı. Ylıınt gi1nde Pol a 
gltt-dik. üç yıl önce yalnız Av. ba.ştanbıuJ:ı ıstiJA edildi ve J. 
pa kıt'asında onun da P l n :ı m~ ya bır mola verdi. Ha ta 
gibi küçük b~ Bahasına inh · P nJ hami b tince dü 
eden harp, eler t çe l:r l nn lh teklif e ti. Bu tt' 
yuzünün beş kıt b rdcn r dd di. 

dün~ anın ik 'bu k 
dan dörtte u 



~· .... ,. 

SiHiRBAZLA 

Yazan= N 24 Nakil ve 
• Zekt Kol"(lanat Oe lktıbaı hakkı mahfuzdur J 

- Srındıltları açmağa teşeb- - Yalan, yalan! diye bağırdı.

1 ~e~escydin sana kendimi Sen. kardeşim Ebülharis değil 
.~-..:H.t;a:ıwyocektim. adem ki sin! Bana kardeşimin alınası ile 
Ban kendine ait olmıyruı bir görünen ıbir sihirbaz veya bir 
~ mahiyetini öğrenmeyi şeytansın! Fakat ey sihirbaz! 

emle etmek küstnhlığmı gös~ Ey şeytan! Bana f ennlık yap
rdin, mutlaka. almelisin ki, mıya muktedir olamazsın! Ben, 

ir d ıı. • rekette Alla.hm kudret v. zametine 
°D>ulwunaya.sm! iııanmw. ilme Aşık olmuş bir fili-
\ Ebu Ali ı ·· bir mim! Senden korkmadım, kork-
ecsaretle kadına sordu: muyorum ve korkmıyacağun ! 

- Benı sen mi 61.d... - Çekil karşımdan, çekil, çekil, 
.....ı.;11 

? ~··" 
Kadın, mağarada iniltili a- Gene ve cesur filim Ebu Ali 

ısler uyandıran ince, uzun, Slııa.wn lınrşısında beliren sima. 
fa.kat koı lmnç bir kahkaha gerçekten Ebülharisin simasıy-

a vurduktan sonra cevap ver- dı. Ebu Ali Sina, esrarengiz bir 
dı : şekilde ortadan kaybolan kar-ı 

1 
- Ebette ben öldüreceğim! d.eşınin yüzünU bütUn çirkinliği 
- Bir k dının k disini mü- · karşısında .;öriiverince hay

id dan fı.ciz olmıyan bir er - rete düşmekte şüphesiz ki tıak· 
1 öldUre'bıleceğinı aklmı lıydı. Çünkü Elbülhar.is, esasen 
bul etmıyor ! tıhsımlı mağaraya girmek mcc

. Demek kend:ı.nı nıüda:faa turiyetinden yakayı kurtarmak 
edeceksin? "çin hruıdnn kaçmqtı. Şimdi O· 

- Kendimi mudafaa etmek nun mağara.da görünmesi, hele 
:hakkım ve vazif cm d~ mı ? kadın kıyafeti ve kadın sesiyle 

E\ et, hakkın ve vazifen... meydana çıkmam mümkün ola 
} .... -rtkal buna. ımuktedır ola:bılecek mazdı. 

---~ _ __..;___~---~ -- - -- - ------------- . 
u 

• 

1:" 
Bir terzi dert yanıyor 

Hasan Konak ısmmde bir 0-

kuyucumuzd n ldı ımız rnek • 
tupcb den liyor kı: , 

Mcslcgım ter. ıliktir. Günlük 
rızkımı tenıın <?tmek tçın çcktı
gun en buyük sıkıntı komUr ve 
mnknrn dcrd dir. Komur işi şiın
dı U'i <ılmnl,la bcrab<'r mnkıırn 

mesclcsı bır turlll h:ıllcdııaııedl. 
Mnl·ara ihtly cımız Ru ya, Al -
manya ve tngılteredcn temin e
dilirken şımdi ynlnı7. İngiltere -
den ve p k milşh-tllAtla bir mik
tar ı::et.rtilel>ilıyor. 
Memlektimızdc bırkaç iplilt 

fabrıkası vardır. Buralnrda yn .. 
pılan fplıkler elimize gelmeden 
\'urguncul:ırııı elinde piyasadnn 
yok oluyor, sonra renkli kfıgıUar 
üzerıne z mikturdn sarılı bobin 
halınde yük•ek fıyaUa tekrar pi. 
ya<s..ıya ı;;ıknnlıyor. Me<.'burıyet 

lrnrşısınd:ı bız de bunl:ırı alıyo
ruz. 

Dululde yapıl o ıplikler bıroz 

daha ıtuın edildı i takdirde Av • 
rupcı ayarına yükselecektir. Sa
yct bwıbr nwmalanıp metraj • 
brı da it ve edilerek muayyen 
fiyatfurla piy yn çıkarılı:ı bu -
tiın ~ilerin n buyuk d(?fdı o
lunmak mı ı de bu ur tle or -
tru:I n olur. 

Al:'\ - dzır akamların nazarı 

dı katioı cclbctmcnızi nca ede -

(_ ~ .......___! 

o tor}I 

r;I Ceviz yaprakları herif 
"boya ve hem dev dır 

ev::zhı yeşil kabuğu ne 

Bundan sonra iktisat 
Sade yağ fiyatları kara borsaya nazaran istihsal Müdürlüğü, mıntaka 

noksanlığına muvaredatm zaman, zaman Liman Reisliği t1e Bele-
kesilme ine rağmen düşüyor diye tarafından yapılacak 

Ticaret ve Sanayi Odasıııda sürdükleri d.3.va da ortadan Petrol Ofisinin lağvı münaee 
dün; peynir ıtncirlerinin iştira. kalkmış olacakbr. betile dün Belediye İktisat Mil 
kile umumi bir toplantı yapıl _ Alfıkadarlar bu şartlar altın dürlüğünde şehrimizde bulunan 
mıştır. Toplantıda. bakkalların da fiyatla.nn bir miktar dü§e : pet:roı şirketie~in mü..'Ucssil _ 
ötedcnberi fiyatlan yükseltmek ceği kanaatindedirler. len, Mıntaka Lıman Reis mu -
üzere ileri sünfükleri Dara me. . w • 0 ıavini Hayri ve daha bazı a!B:ka. 
selesi üzerinde görüşülerek bu Dıger ta~!!- ~re~ . da.. lılann iştirakile bir toplantı ya 
iş esaslı bir karara bağlanm'§_ smda Y8.P.ılan ~ı bır ~a. pılmıştır. Toplantıda deniz na.. 
tır. d!l sotlnerlguntetıki~k kıedi~lmie~ag vab - kil va.ota.Iarıııı.n mayi yakncak 

zıye. . ş ve u t.evziawıı .Mm taka Llma.n Re • 
tetkikde gıda maddelerı satış - isliği sanayi mliessesa.tmın 
larırun serbest bırakı~~sından Mıntitka İktisat ..MUdürlüğü ve 
sonra he~ h~meıı bütun. gıda elektrik bulunmıyan evlerin 
maddelennın fıyatları esk~ ka. petrol tevziatını da Belediye 1k 
ra borsayı aşmasına ragmcn tisat Müdürlüğü yapması ka _ 
sadeyağ fiyatlarında umumi bit' ro.rtaşb.nlmıstır. 
düşme görülmüştür. Filhakı1<a ~ ..... ~JI' ... ..,..., __ _ 

Sabahtan s baha 

viz yapra.Itlar.ııım 
tükenmez fayd:ıları vnr~ 
Bunları toplayıp gölgede 
t1uıua !Kapaklı, cam k:a 
lnrda veyD.hut l:.utula.r\L'l. sa 
yımz. 

Yesil kabuk ıle ceviz yap 
ğmı (mazı) ve (kına.kına) 
buğu ile allama.kıllı J:nynatı 
Bir §İşeye koyun uz. Bu su~ 
tarak batırarak. saçlarınızı b 
gu:n taramanız kumral renk 
rir. 

Bu suya fırça batıra k 3 
Ja.rmıza. er gün · nı 'I 
vaş yav kwnrall.aşır. ZPh 
saç boynlarma nisbeten b 
yun hig bir za.ran olma.z. 

Cevız yapraklannın kuru ııı.t
dan çay gibi kı.şla.yıp bolC!J. ~ 
kcrle ieıfürse zayıf vücutlulıııilı 
h.aıınız (bünye) Iere çelik .ııri)' 
bu gibi tesir eder. 

v~rıleıı karn.r göre bundan 
sonra 10 tenekeye kadar yapı_ 
lacak satışlarda peynirin sala _ 
murabl çıkarılarak saf peyuir 
satış fiyabna dahil edilecek ve 
bilahare salamura tekrar tene_ 
keye ilih-E! edilecektir. 1 O tene. 
keden fazla yapılan satışlarda 
mevcudun yüzde onu açılarak 
darası çıkarılacak ve böylece 
vasati bir dara hesaplanarak bu 
yekun üzerinden satış yapıla _ 
caktır. Böylece bakkalların fi. 
yatları yiikseltmek üzere ileri 

satış serbestisindcn önce top • 
tan 320--330 kuruşa satılan 
Trabzon yağı 290-300 e, 420_ 
450 kuruşa satılan Urfa yağl 
(bugün piyasada bulunmamak_ 
la beMber) 390-410 kuru.~a 
kadar düşmüştür. 

Eczacılar, ceviz yapı ağıcıd ııı 
(Extre) Ieı-. (Tcntüı·) lcr, ve ç& 
şit çeşit suruplar yaparlar 

- Bııi taralt 1 lnc::dc - Cmri~ yaprnğından y pıtatı 
1940 nisaıuıun sekizinci günti (YodJ lu şurup, su calar..i 00 

Almanya birdenbire Non eci remlore, kan.sız ve z:ıy1f ço 
lb:ı.stı. İşgal etti. Arkasından, fara epey·ce faycb venr 

Sonra Ebülhari , her haln iıı- 1 •• ..;r;;fm,;;,;...,· ___ ,_ ______ •
1 a ı gibi, korkaktı. İçinde o

lüın olduğu "yl:enen o mağara
ya gumek c ret.lıri, imkanı 
yok gösteremezdi. 

Yeni Parti Reisi dün 
vazifesine başladı 

Şehrin her ta .. atma 
hoparlör konacak 

tam bir ay sonra Hollanda, Bel- Bazı deri ha.stahkl<U'll dJı 
çika taa.ınızları başladı ve bun- (Ekzema > da., (Sn.def) tı L· 

lıklaruıda c viz yapraguı 0 

Jar biı' r ikişer haf tada yeı e ec yapılan ıhk b· nyo ç k f i• 

1r ( gclıvorum ! 
Ebu Alı Sina, muJrfns vnzi

Y ti aidı. K dın, cimi koynuna 
s ktu ve h<:ı.rıçer çcker gfbı si.ır' 
ıatle yukarı kaldırdı. Dığer elıy
h• de yüzünde tı ortuyu çekip 
y 'l'*! f ırlatb. K.'\dının hançer Çl;
k r gibi sur'utle yukan kail.an 
elı bomba tu. ~1bu Ali Sma~ ı 
h.ıvrete dtişümıu~ti. Fakat onu 
h yretten donnc:ık h1le ,..etııcn 
h L h.se, yi.ız brtusunu.-ı ku!dlnlıp 
at lm.-u ındn.n onr nı yd na_ çı
kan sım'L kiı.. 

Bu sima, Ebu Alı .. ınayı ııi
çı. hayretten duna.ca.k hale gc ·1 
t ı miştı" Ebu Alı ~ı.u;: nuı kar 
ş .mda bır p ·rı kızı ıması mı 
~ ırnıiş, yoks:ı bir adı k , ı 
yuzü mü meydana çıkmı tı? 

Hayır! Biı kadınıu t ~vvtır 
odle.mıyecek kadar guzel voy.ı 
t:as.ı.vvur edıl miy t.:ek kamu 
ç rkm olu. u. Ebu :\.lı Suıayı bu 
dı. ece haJrek dü ~ur mezdı. 0-1 
rada karşıl~tıgı k,,ı.dınn y çok 
gı.i2JC1, Yel çok irku VE') 1 bu iki 
dt.: ece ar~ d ı b r ı;ey ol cağ"ı 
g if'l w u dı 

Şu hald • E,ou Alı tim ı en 
{k!Wrıruş, n çın lu}r t t.nu tı? 
A ba kcU'Şı! 9tığı 1m3 kadın 
sı ıası olnı np h~iful b · ·ima 
:mıydı. 

Ebu Alı m a. kar: ı u <ln bdı 
re>ıı ·unaya b r mudu t hayrt>tl 
bıraz d..L dı: h&'tlt.! baktıktan son
ra: 

Öyle iso J<..""'bUlh rimn imas1r.1 
tnJrut ed rek ve hançer çeker 
gi.bi bir vazıyetle tahditde bu
lunarak Ebu Ali Si.nayı evvelfi. 
kor. rutnıaga; solll'n yfızündeki 
örtüyü atıp hayrete dü •. linneğP 
tcşebbUs eden bu k dın kıyafet 
li m hluk kımdı? Yıllaroıınberi 
mngnrada mı yuşıyoı ; yok:m 
içerl o gtin mü gnıni " Esrn~·
CDCTİZ sandıklara ne hnk ve lü
h1y.etle s:tlıip çıkmıştı? Onuu 
sandıklara sahip çı ı::m sı bile 
kendısırun Ebfilharıs ol:.ımıyn
cağına bn· d lil. bir '.ll"t't değil 
miydi EbUlharısın bu sandık
larla ınaddi ve ma.n d ne ıli iği 
olabılirdı? 

Kadın kıyaf etLi ve Ebiılhaı is 
yii;::lu mahltık Ebu Ali Sınaya 
ct>va.ı> venııiyo ; çu kin ,,Uziin
de hasıl olan ç.ırkln bir gülüşle 

sırltıp duruyordu. Fakat pek 
tul» f 'değil midiı kı bu .,.ülüş, 
tıpkı ~oillh. nsın gülü wıc ooı.
zivordu. Eblılh.arısın gi.Lliu: u de 
ru,; mahlukun gültişu. kada1 çir
kn ve manasızdı 

Ebu Alı • na, kal'sısmdaki 
m<ıhlüku bır m idd<.>t d ha göz
den gcçlrdıktcn sonra tekr.ır 
b·~ğırdı. Laki.ı bu sc cı sadece 
onclıın kort madı anı ovlemıyor, 
onu tehdit de ediyordu: 

( ı\rlrn .. ı;ı v~tr) 

a 

E talafos oazin su 
Bir fokumu 25 kuruşa 
verdiğinden iki ay 
müddetle kapatıldı 

Taksim meydanında Eptala _ 
fos ga7.inosu sahıbi Yani PavU_ 
dis 30 Ağustos uf er bayramı. 
nı seyir için gaz.inoya çıkan nı.üş 
terilerden bir lokum için 25 
kuruş aldığı tesbit edı'lmiş ve 
suçlu 2 numaralı milli korun • 
ma. mn.hltemesi tıırafından L50 
lira para cezasile 2 ıay gazino _ 
surum ko.patılmo.sına mahkum 
edilmi:;tiı·. 

Sefahattin cuhr~k 
Ankaraya gitti 

İthalô.tçı v ihracatçı birlik_ 
leri umumi katibi S Wıattin 
Cuhruk. ithalat ve ihnıca.t fi_ 
yatları ile kiı.r h dlerı üzerinde 
alakadarlarla temaslarda bu _ 
lunmak üzere dün akşam An _ 
karay gıtm tır. 

----->ıııc----

inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Cumhuriyet Ha.tk "Partisi Vi_ 
!ayet İdare Hey'eti Reisliğine 
getirilen Suat Hayri Ürgüplil 
dün hah 'Reşad Miınnroğlun. 
dan p rti işlerini dovir almış ~ 
tır. Sabahleyin tebrik ve ziya _ 
retleri kabul edilen yeni idare 
hey• etı :reisı öğleden sonra Par 
ti Genel Sekl'cteri Memduh Şev 
ket E endal ile görüGllltlştilr. 

Genel Sekreter dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

1098 liraltk eşya çalmışı 
Defterdar yokuşunda 68 mı .. 

marada turan Fatmanın evine 
dün gece usta bir hırsız gire _ 
rek ıçerdcn 1098 linı.lık muh _ 
telif esya <:al rak kaemıştır. 
Hırsız aranmaktadır. 

Belediye Reis Muavini Liitfi 
Aksoy dün alB..ka.Warla yaptığı 
bir toplantıda meydanlarda ve 
ana caddelerde yapılacak ho _ 
pru-lör tesisatının nasıl ohııam 
lhım geldiğini görüşmüştür. 
Belediye şehrin her tarafına 
hoparlör tesisatı yaptırmak is_ 
temektedir. Bu suretle bayram_ 
l rda millt şarktlar ve marşlar 
şehrin her tarafından duyulabi 
lecektir. 

230 lirasını çaldırmış f 
Sir:keeide Silivri _ Tekirdağ 

otelinde misafiretcn bulunan 
Ahmet ôren'in 230 lira parası_ 
nı oda arkadaşı Remzi çalarnk 
sabahleyin erkenden kaçmıştır. 
Remzi aranmaktadır. 

Çoc vunuzu hangi ' 
~--Okula verece siniz? 

rilince sıra Frcı.nsaya geldi. verır. 

l.940 da Fra.ı'.kc;a da iiç haft d.". Böbrekten. ağızdan, ve .,.., 
m.ağlüp ve münhezim oldu. ğıdan gelen kanları az~ıttır 

Zaman o kadar çabuk ve 0 (Morfin). (lstrıknin ı ıle r,e-
kadar umulmıyan hadiselerin hirlenmcğe kaı-şı fayda veı ır. 
biribirini takip etmesiyle gcc:ti (BJsur lll')lllcleri) udw gclı.:;' 
ki bu iki s ne e\-velki büyük çö- kana karşı bolca ccvQ. yapı Lı!" 
küş günler.in.in heyreanını ur.u- kaynatıp taharcU"nmek, p!f.t~· 

1 

tur gıbı olduk. O günlerde kiın ma.n yapmak nıuvafmtır 
Almanva.o.ın zafur,. ulaşmak ü B:ıd mciklerin ct.nfma 
zere olduöunu sanın nrnrt1 ! rom hucum ederek ne?le . utıgt 
İııgılterenin de ya ist.Ua edılt.-cc man ceviz yapl'ah~ı..~ ha· l Y 

ği.ui, yahut ellenoi kaldırıp t<.a· sıyle g'argara ya.pıiıı 3 fo.,d' 
lim olncağını muhnkkak addL·t- ver.r. 
menıi§ti? Fransa bu tahmin ıle Haf f burun nezlelcnnc. •ı •· 
iMa.ı·eşal Peta.ini rcis intihap ed" rundan gelen !-.ana karsı ~"C ~ 
rek Almanya ıle anl~tığı ;,ibi • h ,... 
İtalya da bu üınıtle 15 H.lzira•ı yaprngırun aşlama suyu ıyı 
1!940 da lıaıbc gu'di. l:ı1·. Mti.znımleşm'Jj kb de..,;ıı• ~ 

eskiınış burun nezlelerine gu 1 Fa.kat • .ı\.lmanyıuun ikiRer, Ü· tesir eder. Güz nczlcl,.lın t} 

çer haftada koskoca orduluı ı gelir. 
bertaraf etmesinden daha btı. Bclsoğukluğu netıcesi ol ı .k 

yük bir hadise: İngi1tcıe dayan- ıA~?en (orşit) leıde cevız >'fll ,,. 
dı. Tek obasına harbe devanı et· ••ı h lam~sivle sıcak ı :ı.w 

b • •..1 
ti. Alına:ılar tar.ıfından .istiifı ıman vev:ı'hut banyo } pnı • 
edilmek tehlikesini gou ... aldı \'~ de\ anı olunursa çok vd ,ı ,.. ' 
o sonbaharda bu tehlıkf>yi hd\ rı ı iılüı·. 

Yeni~~ yoldt:ı,.,ıy01, 'Rfltün talebe velilerini muhtelif kuvvctlerinın fedakarlıği) le ...... Adı b run kanını dm . mı;.: 
okullantı gırme şarllanndan 1ı erdar etmek üzere her gfln btı vuşturdu. · çin kuvvetli ceviz yapı.l"-ıu 1 

Biit1wlarda -01.."'Uyucu1anmıza bil! c;kulmı kayıt t)e 7:abul şeraitini 1940 kışını, yani ikinci h~r'l yaıııhmş su ile burnun .j. ıııı •• 
bildire.ceğfa. Herhangi bir o7:tn kayıt ve kabul f(U"tlarmı kışını Almanya ~gal edilmiı:ı kamnk kafidir. 
gazeted.e n~<rrlnden daha e1NP.I ğrmmıek istiyenler, bize "01rul devletlerin aeni · topr:ıkl:ın•d,ı Adi meme çntl ıkbrınd..ı e\f ~ 
Serm..<ri,, namına mektupla mürraat t<!derler ve 8,5 ku"'flu..'c ve hazırlıkla geçirdi. Altık Po- yn.pr:ıt:-iyle kaunatılıu•c:: t ·.J lıö 
poBta pul.u da göndarirlerae t'tff'alnnı alırlar. .J ...., 

lony~t. Belçika, DJ.ııhncıl'k.ı rik l lj su çok iyi gclit. ·~ 
Yüksek ühendis Okulu Jinnsa fabrikaları. Noı ve<' d... Ceviz yaprağı. kmak.ıı .... 
Yüksek Mühendis okulu: miş olmak. mirler., Romanya pctrollf.ı i ... siyah kum üzümle k rı. tırıl;, 

Memleketin muhtaç olduğu 5 _Veli göstermek. lindeydı. Hazu·hk ~eni'; olJu v_ rak yapılan kuvvet şw-ubu r. ı· 
yol, in n t ve elektroteknik Uı dı ilkbaharda biitiin Balkanlann 1 vıfları, kan ızJarı. cılman " 
mülıendısi yetlştiı-ir. Tahsil ~~~~z yatılı olarak aiınan işgaliyle işe girişildi. 1911 ilk- İa.:ıdıı ır, kuvvetlendınr. 
müddeti altı ydır. Okula, y . tal be ı f ~ bahan Yugoslavya ve Yltnaı.i3 ' Dr. Hafız Coıınl 

e 
0 vı sını ~ed.ig; tan da ·tila ıedil ıkten sonra ··-----=---~~~ tıh talebe alınır. Yatılı gı'rmek takdirde n'!>.-.ıcnz yatılı hak ,,. 

r- ._,.. - Haziranda birde ı mi.ihım bır . 
1 

:lı 

15 sene evvel Emniyet sand1ğmm 30 bin lirasını 
d Jlandıran ve şehrimizde muhtelif yerlerde hırsızlık 

yapan Abdurrahman nihayet yakayı e1e verdi 

Şehrimizde bulunan gümrük 
ve inhi rlnr Vekili R if Kara_ 
deniz dün öğleye kadar İnhisar 
laı· Umum Mtidürlüğilnde, öğ _ 
leden sonr Günu ükler Bnşmü. 
oürlüğti.ode tetkiki bulun -
mu tur. 

istey nler fazla olursa meta _ kını kaybeder. hiı.dıse ile karşılaştık. Alman\. ... , Mıhvercılere kar ı ıfah .ı • 
matik, kimya, fizik ve Türk_ Talebenin teknik şubelerin_ da .J ve bu biı çorap soklif:,U r b 
çede müsab ka imtihanı yapı_ den her.hangi bir şubede tah _ harbin başın elıni sıktıib, he vam eıdyor: Mihvere kn.ITJ h 1, 

lır. sil edebilmesi için müşterek men hemen mütt.efik f!ibı ıliı. be .. ren dmrl tlı'nn sa 'llil . ' 
Gil'R•.a .ı:ı,r,rl!ırı: kısmı ~--anıl ah t ettiğ\ Rusya de harbe tuluq· n1ı do1ttıza cıkm•stır. 

"". " ~ aması Y u ay. muştu. Ve bütfuı dünya bu h y. · ' ı 
----->wc- --- 1 - Tiirkiye vatandaşı ol - ni derecede tahsil görmüş ol _ ret icmdeyken daha biivük bi. e<: yıllık h:u:ptc!l soı.?? • 

Abdurrahm n Zı} ismınde bır sabıkalı olduğu hal mak, duğunu imtihanla isba.t eyle • şaşkmlığa uğradı. Rusyanııı i tarafın durnınıı şi)yle hül' "'1 '., 

b r sabık.ılı bund n 1.3 ıe v- de K dıkoyünd Ankara oteli . Bir C t bulundu 2 - Bfumiıhal ahibi ol - mesi lwmdır. çinden, dışınd~n bir salclırı .. tıı dilebılir. Mihverin üç büvük İ, 
''el Emnıyet S mdı •1 ı a t 30 ne men Ziya bütün ihtıyntları. mak, ("') Talebe kayıtları her yıl bir yıkıl cağı bcl<lcııirkcn kıs eeldı 'undan ikisi büyük bı...an • 
hın lirnyı çalarak Parı.,~ k1ç _ na rağmen 3 Uncu ube memur_ DUn sabah Kem rburgnzda 3 - Bula ıcı hastalığı olma_ Eylı'.llde başlar, 23 Eylllkle ka_ Ru~ oıduları yıkılmadı. Geçe.!. elde ctUer. Yalnız !t.alv:ı ifil 

1 nuş fok.at omda yakal.annu~tı .. !arı tarafından arkad'"'ile be _ l{umdere mevkıinde bit· ceac!- mak, (lsteklilerin sıhhi du - parur. Okul Jlarasızdır. seııenıu kışı Alman ve Rus ur- ıatorluğunu vermiş. Ahı tı. 1 ı· 
B h b k 1 1 1 ~, rumlar:ını bildiren rapor P.ctir ( ) Ttirkiye CumJıuriyeti vahın- J b '·-"ı t ı 

u meş ur 1 8 ı mu c~rud e raber yıkalanmıstır. Zıya uc_ bulunmuştur. Cesedin hüviyeti mel ri 'Veva okul tabibi tara _ ®şl;:ırı olmıyanların Yüksek Mu _ dularıııı karF?ı k~rşıya birb:rı.rı: ve ı:ıponya uçsuz uca!U>' t· 
oln.rnk 4 lıs:ın kontt.'1ma ... uı ıı. 1 . . f . d"' . d b' d "l . t ' 8 . . • • t-. ezcmemiı? bir halde buldu ve e raklar ptidai maddelcı elde 1. Ve şehnu en luks ot('llerinde rmı ıtı~ ebm ~c un. mu • tes ıt e ı ememıg ır. ır cına _ fından muayeoo edılmel ri hcndis okuluna gircbılmesı için tc. çen sene 7 flkkanunda bm.l n mi !erdir. Ancak harbi b !' .)\. 
m b'us. v ya nıüfcttı, olduğu • I td~ umuınıli e t.eslım edilm.§· yet şüphe · ürerine vak'aya şart.lır.) ra Vekılleri hey'ctinden kar., r at Japonya, .Muttcfı lerr h.arp ~- dın."ll hızıyle bitirmek t:nı ti 
nu soyliyrr k mısafıreten kal _ ır. müddeiumumilik el koymustur. l!-._,,4._--r.L:liııs..,.,.tahs....,....,·.ıı.n_i ... ik ... m.....,a.ı _.c_,t,_ li .. 11.as.1 .. ı .. au.,m_dı_r_. --""""'--=--=ıı-~ i!. Oı un arkasındruı Amerik.ı nı lmybetWer. Bütiin ib!J 
maktn ve .al ığı h('r oi- ide de r-=-------=---=--:=ıa=---:ı:cı:=--- •-=ır.::ııımu ___ ..:r:::;=-=ıı_..,..z==---=----..--____ ıı:::m __ ..,.______________ zan lar harli sona crd rr.' • 
muhakkak surette hır ızhk ..Yap Devletürıaiy'i k d N" .;'l;l k•• t'"'\. yaranı- iı . :ŞVvelkı V!I l ı lt... 1 mnktadır. rre PllfP.rdc Bcyo~lun . ~ ıoın 1 u u Rahmi omuzl..ıruıı nin ıstir:u konur.ulurk · bU , ,. 
da vnıpa. otPline- men Zıyn bu zam~ Y.~verı. hukü~~a.rın kem_ T ~ 1 güldü : . Almanya.111n istilası hon 1 

1 rada ynt.nn b r 7.atın 10 O lir:ı dıs nı gormc}t ı tedıgmı hab. r - - o. - Hele b ı· gerelim, d di. yoı V" artık İngiltereyc 
1 ınnı ça.lmı b I har ta ındtğı ver<lı. ~aca, lı nen hunuetta.r - - - B 9- çı rma.k ğza bile lınD11 :.i 

· . bır \azıyet alarak: X X [ J ç· d 1 d. v Bn tol ot.elınd de b ı mutcal De apony uı e gerı ıgr 
11 . . ' - vletlımin emrini derhal GALKONDA HARABELERt p .::; fikte de üç, beş adalıırı 1c ,.J hıde nıt 7 O luayı a ıran tır. yerin g tirec- ğim yoktur. Ben ancak başkalarmın dan alıkoyamıyn<·akla.t v ben zı var. Sen onlar la birlikte ol - tçı DE tırmaya b:ı lamıştıı'. Alın n•. 

Yıalmlaoa 1ğını tı.ttıruın eden Dedı. Fakat Nız 
0

mın kabul yardı mile yaşıyor ve hareket .e- Prens Ha?.ı etl ı ine karşı ırti _ malısın. Burada bazı v 7.ife1..:ı bıl ı• 
kurnaz sabıkalı ızını b Ilı etn· salonuna E!'.itmcdcn eV\el Cc..'ll _ diyorum. kip etı(.ığim eıirUmtlen ne dere_ le knrşılaşabiJır in. Nızamm- ~~ ~~l~~e~a~~~~~~n~ ı i:> 
mclr için bu \•ak'ala.rı nıüteak:p şitle nrko.daeylarınn dedı kı. Mak.svel arkr~d..ı duruyordu. ce pışmun olduğumu isbata im- Nebabın, Racanın yanına gir p kı lımak korkusunu duynı 
Anknrnyn kaçmış, orada da baş - Efendil r, ş mdi Nizamın Söylenen sözleri işitmemiş ol _ klın ve vesile bulmuş olacağım. çıkanları tarassut edebilir sin. lıaRLınıştır. Çünkü l939 ııı~ 
mı. Cilıanpalas olmak üzere di . yanına gidıyor ını ve d ha ne_ malda bcrab .... r ilerledi ve Raca_ Raca İngilize gozlcrini dike_ Aleyiıimize kuntlacak ter ti;:ı · _ haıtfn "lk ve son kışı olacal~ qıt'~ 
ğer 4 oteld ~ icrnyi aahy 't gıi ler ögrcneceğimi bilmiyoıum. yı yel'lere kadar eğilerek se - rt>k: re k r ı göz kulak olnrn k ı • myo hırdı Halbuki 1940 ve . t.ı· 
tcrer k tekraı hrm1ıze dön Bilmediğim yalnız bwıdan iba- lamladıklan sonra: -- Serbestsiniz, Sir Muks • zımdır. Hulasa goz kulak olnı t ü kışı yani dordüncü kı~ (!' 
mü tur. ret de değil, ne yapmalıyım, ne - Prens ve prensesin a.ran- vel, vicdanını~n e1nrettiği gibi şaıl Biz Kuruburu'lann tnkı-

Evvelki gün y nında Nezih ye karar vermeliyim, nll!:iıl fıa_ rnası hususunda bu mösyd!erıe· hareket ediniz bi için ıyice ha rlaııac ğı~ ve _yor SAFA AJ>i\lll 
reket etmeliyim? Hıc: birini bi . birlikte hare1cet etmeme müsa_ İngiliz ~ır hır sesle: öyle hare~et ed re<Yız .. Yok . -----------

Balıkpazarı cinayeti 
muhal<enresi 

Bcyo lundn Balıkp zarmct 
ndw·n<'ı Yaninın dükkanın • 

da eırak Yaniyi uoduı·acı bı • 
çağ le yıırnlıyarak ôldlircn ay • 
ni dtlkkfındn çırak Pavlo'mı 

duı u m!l.SJ düıı ıkincı agır ce 
za.da devam t n tır. 

D u mada Y uıi"n.n e edi 
ni muavene eden tabıb' adli Dr 
Kfı.m l dı l nılmis ı.ı' ıhare müd 
&>Jum 1P1i ıddıaname ini oku 
mu~t ' \ rıc. Y. ni''nin bab'l 
sı d Pn 'ldan 5000 J'ra tnz 
minat ta p etmiştir. Neticed 
duru m kar ar ıçin baııka bi 
gün bırainlmı~tır 

lcmiyorum ! .. Siz h m Nebabuı. adenizi rıca edebilır miyım? E - Te ek kür ederim ef ndi _ H~im Ce~ıdı sözünü !tc _ , ________ ____ 
h('"m de Sır Maksv l'ın benim °i"r benim ynrdımıından müs - miz. ti: 
aleyhime hnrckct etmiş oldu _ tağni değillerse acaba refakat Dedi. Salonda bulunan misa. İyi amma bi iyorsun ki iıı_ 
ğunu iddıa cd yonmnw.. Onlar ve hizmt'timi kabul ederler mi? firlerden hiç birinin selümına giliz makamları bu işle meşE;u 
daha kendilerini isticı;ap etme- Cemşit hemen mukabele etti: mukabele etınediğini görmeksi_ oldukları gibi Ni2amın adaml.ı 
den evvel her şeyi itiraf cdi _ - Mösyö Maksv l, deliilet ve zin veva görmemi'" ~bi görüne_ rı da hareket halindedir. Bo 
varlar ve ancak lx-uim iyiliğim lfıtfunuza tcsckklir etmeliyiz. rek selim verdi ve çıktı. durmuyorlar. ~iz ikiniz, iki ya. 
irin bazı hata1aıa düştüklerini Ancak henüz ne ya.pa.cağımı1.1 Raca yeni dostlarının elleri _ bancı. bu Alln.hı.1 <:ölünde. y· pa 
söylüyoı lnr .. Halbuki i 7le gece bilmiyoruz ve sizi rahatsız et - ni sıkarak hükUmdann ne?.dine yalnız ne yapab:lir, bir çeteyi 
basıyor ve hnyatımın iım1di, Ya memeyi tercih etmekle beraber gitmek iizere Lnurier ile birlik- mı..cııl takip edebilirsiniz? 
rım. yoğum olan iki mnhHık barekübmızda .._erbest kalmak te ç1kıb,. gitti. Cemşit dudaklarını bUlctü, 
ortada yoktur. Nercd dit"lcr, n('I da isteriz. • Cemşit, karde!;ine dönerek: kaşlarını çattı : 
den kaçırıld1lar; tH' oldulnı? İngilı?,. lııç <'RIH sıkılmıyarcık - Şimdi faaliyet sırası iki _ - Doğrusu bcm de bilmiyo _ 
bilmiyoruz. B<>lki Niz 41 H z _ dedi ki: mizde! dedi. nun. Yalnız dehşetli bir itima_ 
retlerin in nezdinde bazı limit! r - O halde. pf endimiz bana - &yır, ücüınüzde. dım var. Kendime ve kardeşime 
ı;c bazı istinatlar bulacağım~ haydutları takıp tmPk müsan- Diye tashih etmek isteyen güveniyorum. Hele Nizamın \' 
Siz de kendiliğini7.den; kendi desini ver· rlcı t:' fa vd 1ı olaca - H'18ime Cem.c;ıt itiraz etti: IngilizJerin kullandığı Hindlı _ 
başınıza hareket eder<>k arr..!j _ ğını s:ınırım. Ge e yaklnı:ııyor - Hayır. ikimizde. Yani Rab !erden ziyade ise yaravacağı • 
tınnız. Ben· ihtiyanm. 7,a.yıfım: Zo.manın kıyın ti büyüktür. Bu mi ile bende Sen karınla bir. mızdan yi..izde yüz eminim. 
hnlsizim. B!'nd irade t~bbüs nunln berab<'t, ı · karwılık, ne likte kal. Knnn var, Mis Bir. - İyi amma ölüme -idivor 
kabiliveti uok andır. b ... ttlı hic de vah~i hayvan!aı beni yolum bek. tun Laurier ve onun kı sun.uz. {.'\~ 
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=l HARPDURUMu.1= [so:N :H:..A.1 l:E=I lL.E:::E t l I 
SİLAH VE T ABiYE Mareşal Fevzi 1 Ziraat ve Ticaret Vekilleri AFRIKA'DA 

HER SAB~ j 
Kit kokulllrl geliyor t 

D 

Şwa• UftUtuf...,..ltc:hr ki, her muharebe safha
anda, thtfyaçtara g&ıe ateı barajları tesisine 

kadir bir topçu, yirnt ve daima 
mabareba m.ey-dıa-ıtının hakimidir 

""km~k'ID 

1 
• • • - a., tarafı 1 ınctde -Uff HIU - Aynı akşam bomba ve torpil u~ 

luı'., b Raşıt Hatıpoğlu ve-Behçet Uz Gere' de, çaklanmıs Sirenaik kıyısı aç*" 

8aŞuu00RlUZ8 C&Va 1 Bolu ve Düzce'de tetkikler yapblar =::mı:=u= nm-

Yazan: Emekti General Kemal Koçer 

- Baı t8ntfı 1 !ı9Clde -
techiz ettirilmiş güvenilir kah _ 
l'8ılD&Il ordumuzun tarilı &oyun_ 
ca harikalar yaratan varhğıle 
sulh ve müsalemet yolunda ve 1 
vatan müdafaasında verecek -l 
leri her vazifeyi emniyetle ba._ 
gıaraca.t kanet ve kudrette- bu
Nrıdggunu büJiik bir iftiharla 
Y-üc.e Başbugumuza saygı ıla 
arzederim.,, 

Şüphesiz, siltbla tabiye a
rasında. derin bir mttıı.. 

&ebet vardır. Ateşli siWılann 
icadiy.te tıdtiJ'e, temelinden de
p,a. Mertlik dewinia bap. 
!aşma metı>dları yerine, ateşler
le cep'helen sarsma esasları ~ 
.... kazandı. Bugünkü namın 
teknikten kuvvet aldığında ar
tık ciiau, miltteiiktir. 

Büyülr ltaı,>, kü~ ateşlerı 
öğretınj.şti. Görü.um.ez hedefin 
muharebe dışı edilmesi içın, bu-
luımuısa mllbtelı.1el arazi kesim
lıeri sürekli ~liı kamçetam. 
yordu. Bu, cephane sarfiyatına, 
silahın yıpra.nmasma yol açı
yordu. Sila!h -.e ce,llaae Y8.J'llCı
ları sayısı, cephe mevcudunun 
bir~ •Wi=c ,.anyontu. Bu
nunla beraber, doymak bilmi
yen obanı tat.in etmR birçok 
yerlerde gW;ta. ~de. Mı. 
tün bir M.riti k•tlu sonuca ~ 
türecıeği 8Hlla• eepeanenin ıJıri 
t .rafta da ıbi~ yWı tuttuğn 
göriümöttü. 

Harp 80ft.t1 edebiyatı, istikbal 
h · nın şiddetme bir ölçü çi
?..ilemıyecek ktitte ateşi-en sıt~
aınde, laaamlabüeeegtm. inan
ın tı. dut bir eepbenit1 mu
ayye.1 b r zamanda huct)laea
ğı cep8a&e )Çto t&Uis edilecek 
katarların hesabiyle uğraşılı. 
yordu' 

Alemde- değışmes fen mi var
dıı iti 1 &li.b Ayısuıd& yarı.s 
aıaJıtusa., aıtamm ve ~ 
ye metodlannın ıslfilu, amac:ı 
çok daıba em:n bu- j1<>ld.an götü
ı ebd ıdı . Pıyade, ufak ~b
ler nde de, agu- ve çabuk ateşli 
sıl....nlar tarafından deste.klen
m~J.ydı. Bır cephe parçasının 
c_;ökertiltnesı, asıl mü<fafaa kud
ret nı ratan ve yaşatan piya
deu·n smdıı'llınası ve sarsılma-
8 yle mumlriindti. Günlerce sü
rüp gıd n mıl'ta ateşlerinin ~. 
Otlemtı ean1a haş b şarma. '
a.mu ıle-- ~a.rpışaa, piyadeyı 1JÖ.. 
küp atamadığı çok yerde vaki 
idi. 

General Kluck, Albay Kle
witz g}.b.i ~ harbin güçl~
ler na yeemeya t»ilen riiküaler, · 
bu taarruzun hazırlanması iç'n, 
b nleree Wa~ l'De'V:liıe sii
rtilmef rinın e düşman mınta
kalanmzs hiictma M'Yet'itli tar 
duruma sokt:almasınm imkansn · 
ı ıt.ı.m ibc.lirtm.işlerd.i. & çıkmaz
d n, ancak yenı tabiye ve steş 
L. t~ lmrtar&bitiı'di . 

Piyade, daıha büyük harpte, 
kadrosunda ve safında ağır si
.mılar edimaişti. PoJeınik, .. 
~ hareket Te ıaaoevra ka-
bi:liyetinden bile mahrum cde
ıbilecek, birçok cins, çap ve sa
yıdaki sılfilılarla takviyeye lü
zum olup olmadığını ortava atı· 
yordu. 

Görenek ve geleneğe bağlı 
kalanlar, mazinin klMik uımli.m
dem bir till'lü aynlannyorlardt: 
Gerçi, tank da bir sılahtır, an
cak, piyadenin bir yardımcıs1-
dlt \re omuı oymma alanında 
rol alabilir. Uçak ise, hele oynak 
kara hareketleriyle işbirliği ya
parken, güçliilderie karşı~<ıa
caktır ! 

Alman taıbiyecileri ve silahçı
ları, elele, bu sıkJcı ~embeıden 
sıyrılmak için, iaaUa çalıştılar 
ve cilıancja sürprizler yaptılar 
Tank da, uçak ._ istildi ilerine 
sahip, muharebe unstll'landır
la.r; her savq durumunda öte 
ki suufla.rla ış ortaklığJ yapabi
lirler. 

Şimdi, cepııhenin temelini teş
kil eden piyadeye mW<avemet 
intkanı veya ~ kudreti te
min etımk, ginüa ~stdir. 
Kuvv-etıi, .motör güeüıııtden de 
kuvvet alınak aayea.iade, oy•k 
hi ağırlık JBel'lumi ~kil ede
cektir. 

Müdafaada !ml8tar nı.n za. 
ytf itıe, açdan gedikleri kapP. -
yantadıjı halde. ,,,..,-eti kııy
betmi.ye maıbk&mdur. O seNp. 
le, her şeyden evvel payadeyi., 
mevziinde tutunmak n1 iida ha
~ kuvvetlerıııin ~ibnesıae 
fınıat •ermek üıEre, yetesi sa
yJ<ia tankaavar, Uı(s.luıavar'tada 
teç'hiz etmek ka.t'i bir zarul'ei
tır. 

Bu mütalealar. l'JllUM,.IJeAi 1 

öUdenberi nazunı ve mevzi n 
belkemıgi sayılan topc:u)ro kıy
metten diıştiremez. Bi18.kis ta
.:y.enıHı yeni teJtıp eUiğı ödev, 
onundur. Yalnız, rohinde ve ta
bla tiyle taıbiyesiade degışill Hk · 
)er ya-rdır. Dijrer taraftan. olay
lar, tank Vf uçak sili.lunı mu 
vaffaJu,ette amil giD 'de taw
taeiörJıer. Faat, şurua uautul · 
•aına.bdır ki, her mulıare}M saf 
.laasmda, ihtiya.çlara göre att!!l 
barajları tesisine kadir bir top
çu, yıne ve daima mufuır• 
meydanm:m hiJdmidir ! 

ieıııelkarmay Başlmnt 
FEVZİ ÇAKMAK 

Maraşali.D Teı,ekkurii 
Ankara 31 (A.A.) - "Zıa.f<'!r 

.Bayramnmı 20 inci yı.ldöniimii 
münasebetile aldığımız tebrık _ I 
lere Ye bu ves·ıe ile ordu hak -ı 
kında bildirilen iyi temennilel'e 
kal'll teiekkürleriwitı ibağına 
Anaduhl .ltjan811Un deWetaai ri 
O!l ederim.,, 

Ge~· Başkuu 

·~ ~ Çllıklllak D:Hfiye Vekili lludanp'dıa 
Bursa 31 (A.A.) - Evvelki 

giin şehrim~ gclmiş olan Da_ 
hlıtyre vekili B. Reeeı> Peker 
dün. Mudan,aY'a giderek mü _ ı 
tueke evinı zıyaret etnYş ve 
yapılacak abide balrkrnda tet 
kiklatta bulunmuştur_ 

IRANDA 
Örfi ve aakert 

iclare ili• edild 

Bu yeni tedbiı&n muc· 
sebepleri Oç nokta 
üztrinde toptanıyor 
Ankara 31 {Radyo Ga _ 

zetesi) - İraada örfi ve 
askeri idare ü&n olundu. 
Bunun sebebi Dç nokta ü • 
zerınde tojtlanaıaktadır: 

ı - Kıe.fkula.r.a gelea 
Alman tehlikemai önlemek 
için müttefik ktt.YVeilere 
yaı:.tımda. bulunmak. 

2 - Rus kıt alal'mın t _ 
randan çekilnıe&ı üzerine 
muhtemel bir syaoa k&l'Şl 
koymak, 

3 - Jlllillk'a çı.lGau lair • 
takım J.s.i kabılelerin Yat • 
m.ala.ııu m&aı olmak ... 

H. Hitler yar
dam istiyor 
- aa. tarafı 1 kaolde -

-------------~~---------------~ 
Memleketlerimiztn ;Bolşevik 

ba.rbarhğına.. Yahu.i kapita
listleriyle Anglo -~a 
kül'baa olmv•mu QAÜDe ~
~k. içia U zak.ciop .müleüeri 
de Avrupa mılletler nin büyük 
kısm& gibi sada k&tle maim 
k.uvvetlıer.nmae iltilMlk etrrıifJ.,
.lerdrr. 

Wem.urlarımızın 
Ekseriyetini kurtarahm 

realitedır. Hakika e karşı gel 
nemez. Ses çıkmaz ise de göz gü 
rilr, kulak ışıtır. 

Hem de Mıllı Şefim.iz Anado 
lunun oo. kii<;iık koylerı.ne kadar 
gidip halkl· konuşmuyor nı ı 
halkın şikaye l rıui dınlemiy4) 
mıı, dertlerin· · bana söylt') ı _ 
niz eğtır muhık se heıneıı ü _ 
kfım te emred yım, icabını ıd L 1 
ettır \ · m den iyor mu? 

Der oz l gi>riındükton ve 
ik t t:"ienJ ı d samimi el _ 
ukt n nra artık korku yok_

1 
tur. 

Zat biz hür insanlar \• 
Cumhunyet yurddaşları d ' ı 

N b" m haklı 

Mem~ iç iktidarı eiıe 

~lrm.ek ÜHe -~ ettı
ğ·"ıniz tarihlerdeki düşmanla-
nmtz bügün de bir kere da8a 
bize karsı cephe almış bulu
rwywlar. 

Yahudilik, vahuz A.vrupah me 
deni devletlen ortadan kaldır 
mak ve yok~ k'!n değil. ay
nı za.ımında ' her )iden eY\ d, 
mUstakil b"r ıue\ ud yet ifad ... 
ed n hel' cemiyeti mahvetmek 
kasd yle ~ıı.ı.m ve Pla ecr:ı
tie"yi ıdare eylemektee r. ~ 
~ İngiliz Ye Amerikan a
ja.JUarı vew bir dü.nya kurmak 
ve .istikbalde şlcndıye kadar ·go
rülme<l ğı Kitti herıce.in ~· 
yurt, yiyecek · ce ek, ı?h .m eli
yası bulab"loo ı bit· cihan ya
ratacalda.nm ıd<tıe. ediyorlarsa.. 
bu ta.kd de taariha.n Alman dev 
letıne taarruz etınemelen li.
zınıdı. 

B'"tün bu iş~ Bolşevtk Ya 
hud sı, en son basaneı sıfati) 

' le her ik ı• kah l t nfın id ıe
~·- sinı ele almı bulmımaktadır. 

Her devnD. en mmlM!!t ve en 
miıthlsı olan -bil müeadelede Al 
m:m asken t.ah&yytll edileaiye
ct'k nisbett ~ -ımmaiyet
leı"e katlaoarak en ır feda
kaı lıklarla ~y ra, ııeride 
kalaıılar da, bu sene 'her zaman 
dan fula au.mi fedaki.rhO'ı YQ.ll
.ma.ğa. meeburdur. Geri.dekilc:
ri n fedakarh~ı. karada, denizde 
ve harnda kuvveti riıni~ ı&e)· 
d~ get rdiö-ı eMrlere n.isbet e-
dilecek olursa kil ük bir pa 

k va dahi teka.bill etmivecek ka
·e dar az savılabihr. 

Bu bakımdıtl'l geridek"lerin 
dördu:.ıeti l a.ru 1mı · n ' 

ı _ ;, ; rta koymak suret" y 
va ieainı yapa~ma ıt.i..n&t. tıdi 
vorum.'' 

:mn mı S gemiye isabet vaki ol-
Ankara 31 (A.A.) - Ziraat Reisleri ve halkla, ihtiyaçlan bunJn-..._ 

Vekili Şevket Reşat Hatipoğ u hakkında. konll§Illalarda bulllll _ muş, a.auCWI ikisi ateş al-
ile Ticaret Vekili Doktor Deh _ muşlar, Akça.kocada fıftdık bah =de~~~~ 
çet Uz tatildea istifade ederek çelerini ve fab 'kalarını ta.nm muş ve avcı1anmıs en az 3 lıles
Yabanova'dalri }'irm~ tariala . s~tış .v~ tarım kredi koo~ra - serehimiti d~iiretet tJqkal&
rını gördükten ve yoldaki köy _ tıflerının çalı~b.nnı, zı~ nnt da hasara uğnı.tmlştardr. 
. Bankası ve Ofis alnn yerlenam ..._, __ 

liUerle Jıaarmanfarda konuetuk · eti · · . .;;._ .. _ ....,,_;,~;w- ·~ NJlfii . - vazıy enm g~ ~-- Ro 31 +..._, tan sonra Gerede, Bolu, Düzce llOllrB., Belu ve Aband ormanla.. m&, (A.A.) - .umyaıa 
ve Alu:akoca"ya gitmişlerdir. riyle Jı:erest.e falııırikatannı tet _ orduları umumi kar.argibmlııı 

H k V .. 826 ntıınaTalı taııııiği; er i i ekil bw-alarcla ide kikten 80DI'& .An.karaya dönnUI Şiddetli bir hava ~ 
re amirleri BelediJe ve Parti lerdir. · sahne olan Mısır cephesinde 

----o---
Türk kt•lübünde b<lyOIC 

bir tören yapıldt 
Bedin 31 (Raqo S. 2"1.45>-

00n geee, Aanh Dw&l'lılpmar za 
ferinin yıldönümu müaasebeti. 
le T'ı.irk Klilbünde bir tören ya_ 
pdmışbr. 

Törende büyük e«;i, elçilik 
ve konsolosluk erüm. Bertin . 
de bul tınan TUrk denıiryoliarı 

hey'eti ve Tiirk kolonici hazır 

1 
bııhlmıwştur. 

Tflrerıe. istiklal marşı ile baş 
lanmış, talebed:eD bir k::ı.çı ıuıl _ 
tuklar söylem..i!}ler ve Türk ba 
yanlarından Semaa, Alman nttı 
siki üstadlanmn e&el'lerinden 
bazı parçaları Tör~ olarak 
söylemiş ve pek çek alkışlan _ 
nıutbr. 

'roren, sam1-i bir hua için_ 
de geç vakt.e kadar devam et _ 
m•ir. 
Büyük Elçin1h Meçhul Mık# 
AMd!~ ()etegk Koychı 

Berlin, 31 (Radyo • S. 22,43) 
- Türe·"' ~ B&ciai d "" ........ , ._ . Ull, 
meçhul askerin kabrlııe bir çe 
lenk koymuştur. Büyik Elçi,., 
sefaret kara ve denız ata.~i 

W anılHll Wilkie 
--o,---

Kolombiya radyosuna 
göre yann 

Kahireye geliyor 
Londra 31 (A..A.) - Tahini. 

ue göre .M. Wendıell Wilkie'nin 
Ortaprk'a 'ft Sovyet Rusyaya 
yapacağı ziyaretin Ik merhale 
si olarak yarın Ka.hireye O'elece
ği Kalomb~a radyosu taraflA.. 
dan bildir.ilmelrtedir. 

Bir Bvlgar lazır1DJn 
eenaze 1111rasiRli 

Sofya 31 (Radyo S. 21) 
Sabık harbi)Je na.ZU'ı <Oeneral 
N"ıkol.a.yef'ın cenaae mer8.lllD' 
b' --ııba.b saat 9 da ylfllhnıft, 

.a:Nlgar Çan, yanında Veliah"" 
blllwıdiiğu halde kil.i8ıltye ~ _ 
mift,ir. Almaıa,a, Dalya, Roınan 
ya sefirieri, at.qıamibterler veı 

Bef aret erkiaı yapllan dini me_ 
rasimde ha.ar mdwımuşt.ardır. 

Cenaze, kfbrine kadar bü.tiiıı 
1'elJlli .... at tarafıaöan takip 
ohmm11Şt.m'. 

.-.-----nnc-----~--

refakat etmekteydi. Be-L- Mah 
Türk Buyük Efçis.i, çel~n~i rDCf mut 

koyduktan sonra kendisini •· 
iiarnıbyan Alman JRiifre~ Pi od 50 tefti~ etmiştır. yang an 

Doğu Çin'de jbin_I,!':,~ 
- Bat _..,, 1 lncı4e •• 

Geri Aılıma ŞeWder 
Çtta-kmg, 31 (A.A.) - Su l 

altı hafta. .zarfında ··.aptıkları sc
'1 akmlar neticesinde Çin kuv. 
vetlıeri' Kian-ai ve Cekvang e}a· 
~ 20 den fWa ı,eitri ~
ri ~r. 

ltthie iu\:aıy w• Mlll 
Çungkiag, 31 •A.A..) - A· 

merika&ı bomba u~rı Biı 
.ınaaya yolıuıiıactn erı 9()11 ist~yo
JlU olan La&hio'ya kuşı ı:ııddet
lı .bfr hava akınıada blUunnıoş.
lardır. 

Mabmilt .Abt' p.zetecilere de· 
mişür ki: 

- Piyangodan birlcaç ıiefa 

büyükçe ikramiye aldım. Fakat 
o ıa.mauıar beiıiniım. Kıymetmi 
bümediın.. Ştmdi 6 QOmk baba
sıyım. Çıkan paranın 15 ai.n li
nsım ~ talmilleriıae 
devem edebilmeleri için baJaka. 
ya yat.ra.cağım. On bia lira.sa ile 
de bir -ev alacağmı. Dükkanımı 
~eğe de ~ niyetim 
yok." 

Satılık yeni tekne 
Piri~ ve ~ ~ ikı ya,ulnuş, .relkear. lllOtMe ve küf'eğe 

~. ~;lllli, lrdepir bir W&w ..tabidir. Ginmk ~ almak 

isUyealerin Jbh ·~- Maıwtgoa: Yeni ~ llriiraeaeilo.rı. 

düşman keşif .kollarıonı baskın 
hareketleri akamete uğramıştır 
Avcılarımız bir savaş netıceı&lıı
de iki düşman uçaf?ını düıUı·
ıaişierdir. Saytea. üatmı dişıa&an 
hava ~ ile yUMlaıı çaı:
Jllllllalarcia birçok başka uçak
lar t-1rii santte mitraly6z a~ 
.... tabllatııpll'. 

RUSYA-OA 
- 811f tarafı 1 lncıcte -· 

lan biiyiik yangınlara sebebiyet 
vermışt.iJ'. 

Rjev ÇMTeainde düşmaıı ehem 
miyetli piyade \ile taak kuvv t
leriyle ~ noktalıarda truıı· 
NZl~ devam etm2ştir. 
Lidoğa göJfuuin cenubunda 

yeni Rus t.aanwdan akamete 
ağramıştır. 

Taanaz K~ ..ı\mldı 
Stoklı.olm, 31 (A.A. t - Son 

48 saat zartında T"ımoçenkonun 
kuvvetli karşıhk taarru rı 
Fon Bock oı-dulanmn Stal • 
grad ônündek1 bıatTUz kudret· -
ni azalbnlştır. 

SGlmk M11karebelıeri 
Londra, 31. (A.A..> - Mosko 

va radyosunun b ldird ğıne ô
re şiddetli sokak çarpışnıa.ıanu
da.n sonra Ruslar Al'lYıaillaı ı 
Stalmgradtn şimal batısın&. 
•ıunan bir meslôın mahalden 
p\iskiirtmöşlet'd1r. 

Spiker şımlan ilive etmiştiı: 
Sokak sokak ve evden eve ya 

ptlan şiddetti bi'r muhar bedtn 
.sonra Ruslar Ahn.anlardan ııı.
.zi almlşlar ~ d4iş HaDJ geri çe
klllmeğe mednw etmi lercfr 
Rwıkr zay~ata uğramadan ya. 
kınlat'daki teııfııNerden mevzi al-
1.8191ar ve .Mmarılan b". yaylım 
atetıae tutıanşlauhr. Düşman 
llıirçok ölü ye yarak venıuştır. 

Rrd·r Bir W Gepi 
lılosk&J&. 31 (A.A.) - G~"'\! 

yansı neşr~dilen Sovyet tebtı
ğidln ekmde kaydedildiğine gö
re prp '1aerkc•"' cephesıııde 
Sevyet lota.lan bi;r nehrin. ge.;it
lerini ele getirmıek için çarpış
~. ~ doğru Rus
lar ilehri ~ek garp sahılinde 
tarF ımeğa. -dewm etm:şlerd r. 

Aıılm.aa Ve &.. Tayyare 
Ka~ 

Londra, 31 (A.A.~ - Sovvet 
yüaek ktımımda.lılığı bir haf _ 
talık u~ak kayıplaruiı b.ıldirlllEk· 
tedir. RulıLr bu hafta ic;iude 206 
u~ kaybetmişler, buna karŞl l 
..AJ,ma.nlaruı kayıbı 4:98 uçaktu. ............ ~. 

Başvekilimiz 
- Baı t.w•f• 1 incide -

Bayramı; İk.incı.si: Z~17.elenin 
yilkinü ailkip a~ya ba.şlaımş 
ola:n cesur Erzincan halkı: Ü 
çihıcü u de: Her an emre bazlı 
Türk ordusu ... 

''Miisaad ~:z bu ü ha
kikati ve bu üç halr"katin b"rleş 
mesinclen doğan .ıwvvetli varlı
ğpam hep eeraber aelimlıyn ··- " .uAL·· 

Çok santlmi bir haya iç ndt' 
geçe.o bu topianbdan ayrılan 
Baş kilimiz, ordu bahçesini 
dolduran davetlilerin: 

- Varol' ... 
Seda.lariyie - ·laaa.rak 

tas ona. gelaiş' r . Başv li 
mta aat ya.nm.da Erzuıu-
ma hareket buytarmwjilardır. 

Blr tiir.ii açm.a.k mlırıı 
lal'Pleüi llln-a'rn., iki di 
tlllCh arw ır rilmrl• ba d~ 
ta •ıt FFC881M yağan y~ 
mten ........_ llakları ~ 
yok değil. 

&mu CJ1 .lrabları gehn..~ 
başladı. 

Kı.t aonaaJ zaminlartla zecı" 
ginler için eğ.lence, orta .hallfü,,1, 
iç9 çetn.i deiı.ştırmek, fakir ta
lt&b i~ı.ıı de bir üDiııtü olurdu. 

İki aumar.aJa cillan harbinın 
~ feliketler ve mah
mmiyetlenien 80lll'a kış yaJıııa 
mahat'ID memleketler Çn değ ı. 
yat.us fakir tabaka ı.ç:n tlitarof. 
:tar da da.bil eldugu haltie bütiin 
dm ya · ·n iNr ifet ha.linıe hel
rrus ı.r v .... bu "tibarladir ki. k.ş 
koku n getir.ken. bazı noktah 
n ve bu ara.da Belaliyenı "'!.l 
ht.xt Yaaüa.nru hatırlatma-le is
teri&: 

l - Fakir halka bedaw çur
ea teftii. 

2 - Ml:lh~lara yakacak te 
nıtni. 

Bittecril-he sa&itt r ki n.ornıa 
zan anlarda bile yıızın veı ılcı 
b n:olt hayırlı k r rla.r kış ge 
lip catı ıw ya noksan tbi t e· 
dllırler yahut bır.Jbütun 1111ut:.ı 
Itırlar. 

Vah ve BeJed:ye Re· ız 
hüsnu n yet b ·e malümdur ve 
bu eu ·n husu ı t • d ıa. 
rak div cegiz k. l:l :ısr ılı:. 
tesaa ş.utlar ıç nde ıdr, k c;dc
cegmJz bu kış bızt artık ga.uı .. v 
lamıımalıdır ve şayet belediye 
nıizam1arı, teamullerı mJ 
sait değilse bile Beledi) eu ~ 
mııb&.li müm.kiiu kılmalı ve voli 
sul hemşehrmın mtles.'i r bıı 
tarzda imdadına yet~ilr ıclı 
ııç..n ~beden teJbiı ler ~imd dt!li 
alınmalıdıı . 

tık okullarda okuyan voksJl 
yavruların ~le yemekleri .şı d
ş.md ilen gözden geçır lmesi il ... 

hassas yetle Ü&el" ı de durulı.ıa 
sı 18.zun ~ mes"l~ın ba
şınd g lli. 

Yeni Ginede 
- Baı tarafı 1 ,11cide -

dest.eklenen Avwotralya kıt'a.la_ 
ı:ı tarafından Yarım adanw. şi 
mıılinde.kı dar bir körfeze sü _ 
rülmWi ve buradan Japon dentı 
bırlikleri tarafından geri alm _ 
.DUŞtıı·. 

Japonlar, bir çok tank. r"1ır 
silihlar e ı.aşe maddeıMi hl • 
rakmt lardır. 

Japonların, ?.8 Ağustosda Sa. 
lomon adalarına karşı f&ptık . 
la.rı teşebbüs muvaffak olal'la 
mıştır. Bu muva.ffakiyets.z.ilğı 
örtmek için Yeni Gine'de Mih 
ne Bav'a bır c;ıkanna yaomı -
lardır. Bu da. miıttefiklerin i _ 
nateı müdahaleaile karşıla.şmı' 
ve muvafak olamanuştır. 

! t hpon Uçağı 2'Mrip Edildi 
Loudra 31 (AA.) - Vaşing 

tondan a dığımız bir habere gö 
re, 24 düşman uça!h Salom.on 
adalanndakı An1 ~ikan mevzi 
lerine ta.arruz etmişlerd· r. 8\1 
uçaklardan yedisi tahrip edil 
mıştır. 

Mesut hiı· nişan 

Çocall Esirgeme Kuruınu Genel 
M.erlı~zi Başkanlığından 

T. 1Ş BANKA..~I 
K. TASARRUF 
Bft)APLARI 
2 t.ws ....... 

IV1id riM a,nlan 
:&ıı.ımiytlıer: 

1 aQet. lQQQ Liralık 
1 .. 508 " 
2., 25Q., 

14 .. ıee ,, 
10 H 50 N 

16 " 25 " 
oO 10 

Su yolu ve boru f erşi ihalesi 
dan Çubutıı 

İllf 

:H8 lira ~ kurlJi ke41! bedeb ı.ızerınden 26 guıı muddetle kapalı cır.. 
lmiş olan Ödeaılö • Ç yolundaki 11 adet kopru vıe n eDıt 
·npt.ı11a i tekli çı.k adıiı•Mıı bu ı 2'/&/942. tarihinden '4 

v müdciet.le pazarlıp ulınuftur. 

ın 2490 sayılı yas h kümlerıne tedikaıı hazuıla~k.l~ 
U\ akkat temio tla ehlıyet \ e 1942 JEıluaa ait Ttca et ~ 

ırlikta i'4Mii"lMı Vıhı> ete Pazartesi ve Peq;eabe ııünlerı saat 
9 dau 12 ~e kadi.u; mı.uıuaat etmel«ı. di.U. csıu ... 




