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iLly2n:ar ingiliz zırhlı kuvvetlerinin aou 
kay~plara uğradığını söylüyor 

1 Mmr ç5ltlndekl 1ngl!iz ı.ruumı ka • lngiliz kuvvetlerinin tehd dl yU •' teşkil olunmu~tur. 164 Uncu Almar. 

~ 
rıırgııaından: l..ı (A,A.) zUnden m1h~·cr muvasnlı:& .rollarınw pıyadc tull'.;cnl ;>az m ,•Jımuıln ortas -

B • ıl A l;ır et !3ı ~ 1 İnı;ı .. z V'C Amerikan nova kuvvet. muhtemel oıı:ırak kul11<hUmaıı1 endi. j na kıı.dıır G.rldde buıunuyordu. lt&l 
'hl fr ~~ C ~ 1 ıerı dı..,u.ıan ;ıçakta_rını Mu; r ı,OlU İl şesılc çok m~;.;ul ı;6rUr.•w•J;t<".1 r Scy ı yan ~rhlı krt.ııları Arrletta ve Llt .... 

zerıııJcıı at.arken sek zırwı tngil:z or J yar lngıllz ku.rvetlcrinln bareketa:z rlo tumanlerldir. tta:yan piyade kuv 
cı.~ut.11 Le.li1 ~e krıtl o an taarruz 1 Ka!maJıkları, çölU ı<u attıkları ve vetleri ele nr .... scla, Pavle, Treııto, 
bar .. ktı~I inkı11at etm"ktea1r SılyU,: l dU§::nan genıerıne ..... uz ettiklerı Bıııonya, Pıatola, Folgonı tümenle • illnd Okyaaıısuada 

Mevaım SODD aeidl 
Y117.an· SADRI ERTE~ 

K U\"\ t,TLf bir lngill.z filosunun 
ur.aK genıllerl ile L!rllkte ı .. ını.. 

Uk,ı a11usunda bar •kete gcçıı;;ı bUı.41. 

rllmektetLlr. Hind Okyu.mııunda hare, 
kete geç n bu ku n ı:tli filunun tııı.rc 

keti Ilı nl•and.lnberl dıı\atn tıdL'll 

llle\"&İ m ru:t.6lhları ,; ı: aıe\!llı.u l ağ • 
ıuurl:ırınııı ı.caUı;ıı a:ıu.uıd.'. bir 
touıwaebet \ardır. ale\ iru .)agınuriıı. 
rının bllh:ı!i8& Llrıııaayad:ı yıı;.ıııacal• 

aaherı han kt:tJer bakımından çoli e 
h~ n n.I.) eti \"ardı. 

:'IOjsandao tearlD nihayetlerinc ka . 
dar de\a.m cd;:n me\ı.lın rllzprları 

bu mıntakn.)'r hareket edilemez bir 
baJr koynrlar. 'J'tll!a J! metre yağ 
a.ur Bl:ın bir l!illhanın ~ağnıur me\lil. 
ırılnde ne mUthl:t bir man;r.nra anedeı. 
ceğlnl anlııtma;>ıı. lür.um ~oktur. Yağ 
aıur mevsimi Blrıııaııya ile HlDdjs • 
tan araaında ı\deta bir set \'aıırcslnı 

ıorm~tU. Şimdi yağmur ıoevııJml 

ı.ıstltı ıçtn her iki tarıı.tta yeni ha . 
reitetler için ba:r.ırıu.aar '*tlamın11 
BJnıUatan kumaDdaaı Vavt!I BU. 

manyada y-9pılaca.k aıılıerf hareketler 
flakkmda kumtlndanlarla ısttşareJerck 
buJunmu§tur • .lapon)& için de Bir 
ırıan3 ada ~·~ acak barek~Uer ebem 
lhlJetll bir mailiye& arır.etnıektedlr. 

lng-lltere lç!n Blrınan3ada taarruza 
seçmek ve Blrmanyayı letlrdat et • 
lhek bir zarurettir. Bu taarruz Hln 
dbtanın üzerinde yapMalt t.Mlr, Qt. 
ile J apacatı yardım bakımından e . 
bem.m1J etıidir. 
Blrmanyaaın tekrar lmpantorlo • 

t.un emri altına glrmeıol Çinin mü • 
1ı.lm yardım yollarının yenldeıı mUt. 
tcllklerln eline geçm"8inl temin ede~ 
rektlr. Blrroan)arıın eukutundıınberi 

Çiı1 barJ~e olan lrtıbatanı kaybetllliş 
cıbldlr. 

kuvvetıerın lopıanması suretue Eltıle. IKSylenmektedir. rıyle başka bir tılmenclen mU~ekkıl 
mcyn hattına ltarşı ynpıııuı taarruz Bundan ba§ka, .-.crık hava ı;uv. dl,. 
cuma sabahı r,Un dog& .. kt'r ba~•amış, vetıen yalnız Daba, Fulta Sldl Ha • Scklzln .. -i !.ngll!z ordusunun taarn;• 
tır. Bırleşik Aroerlk~n·n M·s ·fak; f neyş vt. «et!!~cdekl dll:man hava zu, orta§ark baı ... :mıutanlığının gene 
umumi karargtı.hı, Awerlkan hava j 111&.r.larnıa taarruzla kalmamı~ Mar ral Aleloıandra tevdıinden t1ç ay ve 
kuvı.ctlcrile tank ordusı..nun c;arpı,,- sa Matruh, Tobruk ve B ngazı Umar.. mareşal Rommelln E!Alemoyne karı,11 
maya iştirak ettığlnı ı.ııcırme~ •edlr, ıarrndakı :naızeme ve ikmal merkez. . giri§L ği SOll taaıTuzdan yedi hatta 
1ngıHz dcn.z kuvvetleri yece Musa. !erini de bombalam:ııır. &:>nra ::ıa,,ıamış bulunmaktadır. Mare• 
Ma~ruh ~ akının\.laki t1fü1man kıyı mu, Bu arada b:ı§ka mtiq ~•• bomba §&I Rommelln halen Jııl:ıaırda olup ol 
dafaa mevzııcrlne tıı:ırruz etmi§lerdlr. uçakları Navarln köı'fezl.ne •e den z mad:ğı bilinmemektedir. .Mareıalln 
Bu taarruz esnasında bir lngillz ge • deki düşmar. gemi kafilelerine taar aon defa Berlinde Hitlet'le görüome• 
r.ıı.ai · mıb\·er bava kuvvı-t!er' rııratın.. ruz etmişlerdir. •inden .sonra, mihverin bkenderiye ve 
dan 11athl ve pek hafı! tıısaara. ufra • BUyUk Myıda malzemt' gemlııf ka• SUveyşe k&.r§I yeni bir baskına h&aıı• 
mıı;tır. yıplarma rae-tnen mihver kuvvetleri la.ııdığı sanı?maktadır. .l.lınan bUtUn 

BUtUn dU,man lınva atanlıın, aon 10 ı ıdn elln muazzam bir n •abette olduğu haberler bir mihver taarruzunun br.• 
giın ı.arfında yapılan ı;ı ıt•1euı nıw ı sanılmaktadır. Bu kuvvtı•1(!ı n, iki At• zırlandığını göstermekte bulunuyor 
hazır!:ğı yüzünden tı.mumlle ezllml§ men ve jkl İtalyan zırhlı tUmeıılyle du. 

ve barııp olmuftur. motörlU bir Alman tümeni, 16' üncü Sekizinci :tngilla ordusu ıon gilnleı• 
Bazı aıl!tretlere göre Alman ku • Alman piyade tümeni ve techl.zatı de, uçak, tank " bl.fk& Amerikan 

mandenlığı. yalnız bjrl~lk mlllctJer tam o!myan takriben alt: ttaJyan pi• harp malzeme8f oıarak çok önemi! 
tarafından yapılan cep~e taarnı~un • yade tUmenjnden Jbarrt olduğu *iy takviyeler a.luuıtır. :tnclUs hava kuv• 
dan dolayı değil. ayn! zamanda, fev . Joeıılyor. Aıman Afrika ordu.su ty1 vet)erj Afrika göklerinin b&ldaıjyeti• 
kalAde ııcyyar ve hRrrlcet ka'>i!lyetl techlz edilmtı v, eeçldn ukerlerden nl muhafaza etmektrdir . • 

( 

Ron1anyanın 
bir tekzibi 

~llkıq, 25 (A.A.) - Romen kıtaıa• 
rmın cepheden geri çekıldlğine, mare 
§&l A:ntoneıJkonun baatalıguıa. Romen 
ordusunun -.uğradığı muhayyel kayp>
ıara ve Romanyada endlfe.lt bir du
rum vücuda geldlıtlne dair olarak 
yabancı kaynaklardan sızan ve be.al 
ajanslar tarafından yayılan b&berlet' 
tam btr katjyetle yalanlanmaktadır. 

Bu haber ta.111amcn uydurmadır. Hiç 
bir asıı ve esuı yoktur. 

Ecnebi 1Jlrlletıerln · 
evralrları 

koatroı edıuror 

• ITALYA.N TEBUGIN11l Oöa& 

104 bin 
~on 

Muttef ik gemisi 
batırıldı 

Roma, ~ (A.A,) - ltalyan ordula 

At2türk ihtifali 
ölümür.ün dörcHlncu yılı münasebet' yla 
yapi:acak ihtifal İt'n program hazırlJndı 

Ebed! Şef AtııtUrkUn ö!Um gUn ve 1 nün dördünctl yıldönllmödllr. T9alıl>& 
aa.a.tt .. e tesadüf edeıı 10 ıklncltqrln ra-d1o&o ılmdl, o gün. bu ~ .. 
1942 salı gUnil .saat 9,05 te bUtUn dolı!yısl)lc l'IJW Şef JfllDet tal...._ 
lıall:e\•ler nde ve hnJl<():la•a-ndakt n.- bü,rt.k Türk mU'etlne yaydl'ı ....,_. 
tıfal toplantısı yapılacaktır. na.meli okuyaca.k ve ıu!llettn. 1ıa lıL 

Bu toplantı •mum için oıcr.ı.ltla be• 3ük demine katılarak t,i.dmM -. 

raber, biJhaua. o ;:chır \'<! kasa"!>adaki caktır) diyecek ve beyannameJi olmt 
en büyllk mUlltlyc memur.ı b:ı.na o • )acaktrr. 
malt Uzere askc:1 ı::u.k m ıl.mırlerlyl . ÖÔLE NEŞRİYATINDAı 
partı rncnsup~a -ı resml ve hU uaı te. Gene yalnız ajana haberlertaf l8Jt 
§ekltUllcr me!13up1arı davet edile- !lyecek ve aj!lba haberJerinl m~ 
cck. ı r. \ AzJz. yut laflar, bu&1lD :&lııecll tef .&. 
cektir. Saat tam O 05 de. top. ıatUrkün ofünıliııiUl _,.....,. ~ 
lantıyı i d a r e e d e n z a t miidiir, Tll::-ktye radyom ftrk .... .._._ 
AtatürkUn o gUn, o saa!te oldUğünU nln bu bü) Uk etem•nc kaca'arak dıllıo 
kıaa ve vetjz bır ifadeyle n:ıl:ı.tarak, men •usuyor) aımı ile Defrlyabm • 
hazır buıunan?arı ayakta ôe~ dakllta I tU edecekt,k'. 
saygı ıuıımasına davet edec ktir, Bun· 
dan .sonra bir hatıp AtattirkUc haya• AKŞA.'\I NEŞ.R.tYATINDA: 
u, memleket ve' mLlet için yap•ıgı ı Evvel& ajana baberleı1 eöylen._ 
bUyilk h'.zmetıer ve kahıamanlıklar müteakiben AtatUrkUn hayatı, pıa,a. 
hakkında bir hitabede bulunacak ve 

1 
3Ctt, memleket ve mWet içl.ıı )'aptril 

bunu müteakip :uuu şet tımıet İnönU.. bUyük hizmetleri ve TOrk lnkılMır 
nU'l beyannameıl ok ~nacaktır. 1 hak.kında yarım aaaWk bir radJO 

Toplantı bu surette bltUltten aonra • gazetesi konll§maaı yapılarak: (Alılıs 
AtatUrkUn heykeline c;eler.kler kona • 

1 
)'Uı'ttatlar: Bugilıı Ebedi şet AtMDr. 

caktır. kiln Bıtlmlhltbı dördllnctl J11d6albıılD. 

MEKTEPLımnz f dltr. TUridJe radyom......, o sa. 
1 d Dıtlfat1er ba böytik acı dalayu&yle JUW Şel 

O gün mektep ercre e. iımet; tnönüntm Tl1J'k mBlet,ine Y.,.. 
yapılacak~1r: Talebe VI'! öğrrtmenler dığı be annameyl oko;yaaak 

99 
mUW 

mekteplerının münasip bir yerinde aldbea ~z At,a.ımzm Otlmlıarlyella 
toplanacaklar aa.ygı .w.ıı:nıısından aon• l __. mm tt ·--

oouneu yı mcla n..,...p e m...., ,... 
ra AtatUrkUn hayatı ve yaptıl't wu t.tı tarlb lattabeyt k~ ....,._ 

hizmetler anlatılacaktır. 1 nakle~ Tllrk mlUetbıla ba ~ 
RADYODA elemine katllaralı: t;lııdllWI ı nk 

10 lktncite§rin 1942 stıntı Tt\rldye tu') diyecek ve evwa beya.muuaefl 
radyosu ab&h n..,tyatmda aj&n.a ha. okuyup, mUteaki~n bitabe]PI naldeo 
benertndeıı 90nra (Am yurttAfiar: 

1 
decektl.r. Bbgünldl konuım&lar mulr 

Bqt111 1i1tecM 'lef Atatarkllll öltlmL . teU! yab&Qeı dillerle t•krarlanacaktll'. 

Ankara at yarı,ıarı 
Allkaı', t6 (.._..) - Bugtınldl 

at luıtularuun. JSeUceırilal bildiriyorum: 

!kinci kOfllda Ceylbtek blriDcl, 
Bozkurt ikblci gelml:ptlr. Ganyan 110, 
pliaeler 125 ve 120 kuruttur. 

tl'çUncU kotuda HlZll' blrlnd, Can 
ikinci geldl'!er. Ganyan 413, plbeler 
155 ve 120 kuruı verdi. 

Milli ptraaıo 
bHetterı 

Milli ~piyangonun 29 blrlnclte§rln 
fevkalA.de kqideat büeUerl ful& ra'• 
bet sörmflf ve ptyango mUdtlrlUl'Un 
deki büttlıı bUetler ...Ulmııtır. 

D6rd0nct1 kOfUda Buket btrlnel. 
.Demet Udncj seldi. Ganyan. 100 be 
rUJ verdi, 

Be§lnci kOfllda Hupa bldncl. ıııı 
ikin.et geldi. Ganyaa 585, pla.ler • 
ve 185 kul'U§ verdi, 0.Y&lacl.J'o w 
Vido kotmamı§lardır. 
Hızır • Hupa çifte beml 1 ..... 

mukabil .O Ura verdı. 

Ballla ltol we 
acaz ba1ıll 

Be,ediye balığın bol bukaoc1 .. a 
maym ayına Jra.da.:r halkm -
baJJJf ytmeeilli temin içla teıllblıl8 
lere girlşa-.iştir, 

Gliııde otuz bin tonluk malı.eme 

••kJlyatma t_a\·aıısut ectM Rangun 
Umımmm mlltteflklerln elinden çık 

11111 olması Çin ı.ıwlyealnden ~lnga, 

purun kayıbından daha ehemml)fltli 
dir. Blaaenaleyh bu a:ılıaıJa mu \'affa, 
kiyctlı bir hareket temin ederek Ç1 • 
ala mtitteftklerln yıudımından 15t,ifa 
tle ettır.Imeli ur.akprk harblnin ~a.. 

J"elcriılden. biridir. 

Teftiş ve mllra.kabe hakkı Tica· 
ret VekA1""1.i tarafından lstanbul 
mıntaka ticaret müdlirlUğune ve
rilen 1stanbulda mevcut 4~ §irke. 
tin kontrolü evvelki günden itiba. 
ren ba§laınıştır, 

)fmtaka ticaret müdilrltlğU tef" 
Li§ işine sehrimizdeki y&bancı fir
keilerden başlamıştrr İlk olarak 
bu şiiıket!erden ötedenberi en çok 
§ikiyet mevzuu o1an ıirketleriD 
bilttın dahllf ve harici muamelltla 
rmı tttrkçc olarak yapmak kanuni 
mecburiyetine riayet etmedikleri 
noktası üzerinde kontrol yapılmd 
tadrr. Kanuna nazaran yabanct 
şirketler ancak merkez idareleri 
veya başka yabancı mfittaeıelerle 
muhabt'rn.tlarmda yabancı 1:-ir li • 
san kullanabileceklerdir. Fakat 
yapılan ~ikAvetler bunU11 aksini 
~östermekte ve· şirketlerin hazan 
Türk mUşterilerine bi'e yabancı 
lisanla mektuplar yazdıktan iddia 
ounmRktndır. 

Spekülatö_r tüccarlar · 
Belediye tehriıı muhtelif ...

nnde balık depolan ricude il* 
.recek. bol tutu1ea b&l•~ar pena • 
kende fiyattan artmnak tDdlte • 
1ııJe dl:ıniae dötillmiyerek belediJ9 
tamfmdan bu depolara •-......Y • 

Müttefikler bu eabad& taarruza 
l&pmek mecburtyetlnde okluklan ı'. 
bt, .Japouya da bu 911.bada aağlıun bir 
ııa rette müdafaada 1'almak mecburi • 
7et;ln~r. Japonya harp ba~l&dığı 

~man nısıf kutra lkl b!n kllowetrc 
otaa Mr daire resmedeD blr mevcudi. 
1et anedlyordll. Boglin .Japonya '"1. 
il& DA9e olarak n.uııt kutnı bet bin 
k.ltome&re olall bir aa~a b&kb bu. 
1-naktadtr. Buna btr ae Aı.yacla ÖÇ 

.. Uyoa lııllomet,re morabbama yakla.. 

.-n ıemt '°PJ'akları da Ulve etmek 
-~tir. 

.lapmua ba senle eahalarda harbi 
llzan. mU4ı91t devanı ettirmek ltln IA. 
arta oıaa mem~lara eılkoyru~tur. 

.Bu aahala1'daa elde ettltl Jaam madde 
kr ve &'1da maddeleri daponvanm 
laarbe t;aJıammlUilnD arttmnıştrr Fa. 
Irat •JDI saman.da da bu kadar cenı, 
toı»Jıaldar '" clentzler !(inde ı.-uv\·et • 
........ fula miktarda tllkıliml' mcıcoor ........... 
Qadıe ftlllJ'l8tl oldutu stbl tutmak' 

lıa heTwer Çin t,opraklarında üsllyen 
"-erlkaa t;ayyarelerlnla blkumla . 
......_ kendini kortaramamı,nr. A. 
-..,._ edalarmdaa plee bücom 
"- • • ._. zam- .Japonyayı zede.. 
~. Yeal Otnede !8e Japonya 
a,1* llltldafM va.tyetJDe rçmı, 1ıa. 
~r. Bu aha4a AmerlJ<aam 
..... lııaakaa bluolaama.ktadır. "•pon" 
"-" hrt111ma Blrmanya eephe..l e. 
~tyet,lt cte'-lz •11&tmdan. nçaı. 
....... k.Qlk•1M .... IQIJımakia • 

Kontrollere sıkı bir şekilde ek" 
vam <Jlunmaktııdır. 

Darlan Fas 
saıtanJyle g6rlf!I 

Londra, 2;; <A.A.> - Vi;i h11. 
berl~r ajanoıın1n bildi"rdığine göre 
cuma gilnU T)akardan Rabata ge 
len Amiml Darlan Faa sultanı 
tarafından kabul edilmiş ve Mare· 
eal Petenin şahsi bir rnektubunu 
sultana vermiştir. 

dır. 

.Japoayan111 Mlch-av, AIU91y•, " 
Mcft'an mnltarebclertndrn sıonrald ... 
zfYeti pek parlak df!ğfldlr. Hind Ok. 
yannsondıı. "'e~·rctmekte elan bU,1lk 
tngtllz. ftlO!!lunun !'aftf3'0MJZ ki b~ 
menim 110n11ndn h&şh;vt"'&k Rlrman. 

~ ha.rekeı,1.ne yardm.ı ıemp etmek. 
tir. 

----
Plruarı Jlll•ltmek için lıadılı 

UcueU rapmata ba1ıamıt1ar 
Belediyenin yapaeağı ba teleb

t.Us 11&.yesinde et fiyattan da cla
§tcek'tir. Evvelki giln ,.. dnn ~ 
ba.h.:ı.da balık bolluğu yOdndea 
et satTŞlarr azalm11, fiyatlar mi • 
him miktanla ~Şttır. Bayan Gandi öldo 

Alman rady080 ctnguı.ce s,ao ya,. 
NJml) Yeni Dellılden alınan bir baoo 

bere s6re. Gandinfn eti Bayan G&n.dı 
~it edllmiı oıaratı bulundufu ba• 
pJahanede dUn vefat etml§Ur , 

Fınd* tarım ve aat11 koopera_ 
tifleri umum mUdilrll Sadettin An 
karaya gitmiı,tir. Öğrendiğimize 
göre umum mtldUr, bu sene 30 
milyon kilodan fazla olacak fın • 
dık rdolteslııin ihra~tan sonra 
arta.cağı tahmin edilen lmmmın 
yağ istihsali ve bütün Tilrkiyede 

e ŞEHRiN iÇiNDEN e 
~ ':=. _· ~KISA ROPORTA.rLAR 

Betedlre lloatroıı ı aertlellD ? .. 
800 No.1u Eyüp Kereatec.lier otobtl811 

Eyüpten kalktı. Elli metre kadar ııt. 
mifti ki, ank dedi ourd\.o Suyu bit• 
::rılıtı. Su kondu. Tekrar ıağa aola 
yalpa vurarak iler!eınlye b&tf&dı. Y .. 
ne elli metre kadar ancak ilerliyeblr 
dl. Tekrar durdu. lılotör bosulmUftU. 
Motör tamir edjldlkteıı aonra yeıoJ

den yola koyuldu. 
Bu, EyOp • KerutecUer otobOaO. 

llllnde .yaba tin. bılrtDci full. 
••• 

Ell ,uso kirden almet)'&lı 
belediyeden vesikan 1>lmadıg-ı 
yQa, bir blletçl_ 1& 7&f1Jlda 
9&1'. Yolculara eUJıj usatarak: 

- Paralar! P.ar~ ~ lı&y. .... 

Diyor ve bilet paralarını topluyor ... 
1'akat bir tek bilet keamlyor Eaaaer.. 
elinde bilet kutuau falan da 
yok. .. Şoförün yanmda duran ve b& • 
:anden otob41s0n ahlbl oldutu anlat., 
lan adam, ~ ucuyla çocuga neaa.ret 
ediyor. 

Camı çerçeveat lnnlmlf, plaHkten 
~ bir bal alm1f olan otobQ8te n.e 
haklar yenmiyor, ne b&klarl 

Bır deta bilet kNllmedıtt lgln ı.. 

tediye lıiaeealnl almıyor. Aaker &ileW. 
rtne yardım p&ruı yokoluyor_ !it). 
kametin "blmeai arada kap&)'lp f\. 

BeledUe kont.rotu! MNdMLn T ••• 
.LJL 

olmasa bile Karadeniz sahil şehir 
!~.rinde ve orta Anadoluda bazı 
ıehir ve lr.aaa.balarda ekmeğe öğıi 
tülett.k kaneurıhnaaı auretile ıarf 
ve iftihllki için Ankarad:ı Ticaret 
V ekl.Ietinde hafta batında yapıla_ 
cak içtimaa iftirak edecektir. 

B:ıl:k d~polarmrn ne ıeCi!de Jnto 
rula~tmı tesbit etmek " 88ratl9 
faal:iyete ~k üsere. )Wlll W 
tediyede, belediye rei• muaw.t 
Li'ıtfi Aluıoyun be!Jkanhft altında 

GcÇ-etı ay 80 kurut olan ve bun bir lı:omisYoD toplanarak bu danl. 
dan evvel 70 kUru3a kadar düş • mu inceliyecekt!'r, 
milı bulunan ic: fındık fiyatla.n ı Kt>ınisyoına balıkçdar edlllyeti 
timdi 105 • 106 kunıştur. Fakat reiai, balık miitehatl!ll'!lan, m•ba. 
birtakmı spekül!törl"!'llJı fmd·k ha m~dilrll iştirak ~tir. 
üzerinde oynadıktan görillmckte • l BaJ1tlarm buJunduldan yerler • 
dir. Hatta hiç fındık fiile alakalan den depolP..ra nakli ic;ia ~ 
«mJYan kimselerin külliyetli !ın. mazot da belediye tarafından W" 
clık alıp Mttrklaıı ve bu llllr~tk min edileoekttr. 
piyuanm yUlrselmesinde Amil ol • Son bir iki gQn i*1de tatuhn 
dulı:ları görlilme-ktedir 51i.mdilik halrl•':ırdan ı 00 bin ki!OMJ frisod 
fiyatlarda dntıa fazla yUkselme fik vag~lula Avrupayft. "le km _ 
temayi}lü de mevcutt'Jr. · men de Anka.rava gl>nderVmiftiP. 

italyaya hava hDcum
ları devam ediyor 
laglllı tanareıer1 011 dala .-aı 

açaı ıaparü 

Milô.nogu bombaladılar 
..._ ı'•llMılalM 



" 
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ç Eostoru rnd) osu, l '~3,30 l lll ı 
mı) - Milw""rin ltU!il artaki du • 
ruınuna gelince; şi.mn• <1 e haı p tn 

•• • mamiyı.c durmuş addoJunabilır . 
QS ovaya gore ımoçe p Ce~upta StaJ.ıng:_rad~.i henuz kati 

Al 
. j netı~nın alındıgı soy!· em.ez. i<' a· 

an kuvve lerl• ·, çevı·recek kat naziler Ka.fknsya ... J. 4000 o l..: 
• verdikten sonra duraklamış gibi 

l\losko,.11, 2:1 (A.A.) - Cepııed~o 

,elen telgraflara göre, Tlmoçenko ta. 

J-\ dirler 
BERJ,tNe G\ RE Mı;ır cepbesındc, S~lomonlarcl 

·:ıfır.c!ıın Stal,r.grad şlma: ba•ısındıı Bcrilu, 25 (A.A.) - St~:nı;rnd 
;irişilen şiddeti! a.,şırtma taarruzu ıc;in yapılan çarpışmalar sıraEındn 
3ozkırl.arda Uerl mey d mm ~e <- ::{ ilkteşrin günil iki önemli netice 

ye varılm·!jtır: Aln•anl:ırın Kızıl edir. Bura an yarı y.ı ıya ertyen 
tarlarla. birer bo.t.lkıık halini a'mış ılktc.~rin :abri~alann<ı girdikleri 
ır. Timoçen uvvetl rl üç nokta ve ~ ol'?n ılc Don :ırasındııki Bo~ -
an Alman hat'arma g1 .. meğe mu • :vık ~·,.tına yıarnızhrmın gır 
aU , 

1 
d .• d .. hnf'iflemesı. 

Bk< .muş ar ır. M1reşalin, pe t 1 ti.. n bn k t 1 • nı.kmda. Alm n sol kan aını yarabı _ _- m. n ı; 0?1u an tgınm al _ 
~eğ ve p Anını tahal.kuk ettirmek d~?ı haber~~rc göre. :veni ta~rrıız 

gunleroe suren ve dü<;man mudi • JUretil , d manı Sta11n"'rad b:ıtısın. 

la ı:evlrcbllcc 1 sanıım:ıktadır. 
Stalingradd!L mUdru: •.,r Almanıa -

m §ehrın ııtmal batısınd.ıkı fabrika. 
ara kar§ı yaptıkları Umltslzce ta • 
ırruzlıı.rın h psini pUsl<UrtmUııler ve 
be~ sUndenl::cr1 bir adım bile ger lc
!llCmt,,lerdlr. Ş hrln diğer mahııllcıe • 
rlndckl Alman tnıırrtıZlan §iddctinı 

kaybctm.l§Ur. Yağmurlar, soğuklar 

\"e Ruslarm kendilerine vurduğu dar_ 
bclcrdcn ile rı gelen kny1plar yUzUn• 
den dU;lman kuvvetlerJnln azald•ğı ve 
§imal mııh l!el rine yapac 1tı bUylll< 
taarruz IGin kuvvetlerini tekrar bir 
artı.ya top! makin me~l olduğ"u .sa. 
nıbr.rktadır. 

YUzlt'rce Alman uçıığı Rus mev _ 
z • rı <' t4rruz etmişti~ Krzıly:ldız 
gaz n n bildirdiğine göre, cumıı 

&Unü ı f) bomb:ı. atılmıştır. Bu gaze
t manlann ?ıiozdlk tevreslnde en 
fldd ti. muharebelerin yapılmakta 

cld g11 Terek 'indlsl.nde bundan iki 
ay c~' l Jşgal ettikleri mevzileri mu. 
bafazaya devam eylediklerini b!ldlr • 
m ı t lr. 

* *. 
Londra, 25 (A.A.J - Stallngnd 

cep " nd lddetıi çarpl§malar de • 
va <'t n ,tedir. Almanlar yeniden 
fizna'd bulunan fabrikalar lteeimfn. 
d (1 'lk ve iki piyade tUmcni Ue 
t a geı;m lerdlr Bir noktada 

n bir fabrikaya nUfuz edebil • 
fakat bUtUn diğer kesimlerde 

r mevzilerini tutmuııardır. Al
manı r 1500 kffi kaybetmişlerdir. 

s· l!ngrad !Jehrlnln ııtmo.1 b:ıtı:ıın. 
<l:\ detll çarpıımalar o1mnktıı. _ 
dır. D ra a Almanlar birkaç gtln i · 
çlnd" i.000 ölU verml§lerdlr. Tank 
ka~ plaı:ı 157 ve uçak kayıpları da. 
26 .dır. 

Kafl<uyada :Mozdck kesiminde son 
Url a~ zarfında Almanlar pek öyle 
b!r ilerleyişte bulunamnmı,ştardır. Kı. 
zılyıldız gazetesi son lld ay içinde 
Vlklnı; tUmentnln burııda çarpı§tığmı 

bildirmiştir. 

fan mevzilcrile ('ndli ·tri sahaları • 
m de\·amh olarak döven bomb:u
d ~anlarla h:ızrrlsnmıstrr. Her g . 
ce Bol~vikler gündüz uğro".iil.dnrı 
kayıpları hesaba katmaksızın ih • 
tiyat kuwetlerilc telafi rtmekte 
tutunuyorlardı. Dilı::nıan kuvvetle 
ri Almım ho1?'b3.ları tarafından a
çılan çok bUyük çocuklara }'el'}ı?!;
tik1eri git-i Volga nehri doğu kıyı. 
ema da yeniden bin:ok top batar. 
yn]a.n diziliyordu. Bu durum, Al -
ı.nan Jruwetlerinin kızıl ilktesrin 
fabrikaları sahn.sınn girmek- ve 
fabrikanın batrsmdaki sokaklard:ı 
bulınıan binaları ele geçirmek için 
karşılaştıktan bilhassa şiddetli ınu 
kavem.eti f;Östermeye yeter. 

Alman piyade ve istihkfun kıta· 
Ja~ı zırhlı tnnklarr, topları \re alev 
saçan makineleri harp nizamına 
koyduktan sonra enkaz halindeki 
!ubrika sahasında ilerlemiye mu _ 
\'nffak ohnuslardır. Fabrika bina. 
lnnnın hep~i ve et.rafta bulunan 
biltlin tesislt'r temellerine kadar 
yokcdilmiştir. Ana fe.br"ika düş -
man tarafından bnşta.nbaş:ı bir ka 
le haline ltonuJmuş, telörgülerlc 
tank tuzaklariyle top, tanksavar 
lxıtarynlarile ve sayısız ağır piya
de silıUılaril" tcchiıı: olunmuştu, 

Buna rağm.en Alnıruı krtalan 
geni§ makine ve kazan daireleri 
Di işgale mu\.ııffa.k olmuşlardır. -
DUşman mevzilen ayn ayn ve par 

ça parça dU§UrUlmUgtUr. Şehrin ol : 
mal kısmındaki en b1lyük mUstah • 
kem mevzilerin UçUneUsUne girmek 
glbl elde edilen baearılt h'lreket, dlltı. 
man bataryaıarınm ateqinl suaturma• 
ğa muvaffak olan Alman topçu ve 
hava kuvvetlerinin e.serldlr. 

Alman Stuknlan jle bomba uçakla. 
n daha fazla miktarda bomb:ı.1ar at 
mışlar ve Volga nehrinde fabrikalar 
ka1'§t3mdaki adada bulunan Sovyet 
topçu mevzilerini su:ıturmuıııardır. 

DUşman topçusunun faaliyetlnl boğan 
bu hareket, Volga ile Don arasındaki 

Novroslskin ccııup doğusunda b!r §imal mevzilerinde bulunan clUşman 
ço. l\.lman taarruzlan geri atılmış _ kuvvetleri üzerinde de mUeıısir ol -
tır 

{ r 
mugtur. Filhakika, bol,vevikler, elle 
rinde kalan bataryalarla. §a~ırtma 

taa'!"ruzlannı istedikleri ölçUde başa. 
rfl.mnmrşl rdır. 

Yeni Ginede durwn mnlfımdur. Ge 
neral Mak Arthur, Japoıılnrı bu. 
rada durdurmuş ve kıpırdayamaz 
bir hale gt'tinniştir Şimdi blıtUn 
bu durumu gözden geçirecek olur 
sak dun .Mareşal Smuts tarafın -
<lnn söyluı,:>n sozler btiı>biltiın ı;ö· 1 
zümüzdc buyur ve bunların mıi.na 
sı dahn iyi nnln~plrr. Biz Hl10 yı • 
lınd.r.ki neşrıynumızda müttefik · 
lcr için durumun 1942 senesine 
kudnr mil iafaajn ve onda:ı ı:;onra 
taarruza geçmek suretile inkişaf 
edeceğini dnims söylemiııtik. Ma -
rc~aı Smust d:ı har"ıin 1943 de 
müttefiklerin tanrruzile sona ere 
ceği ~ikrindedir Bittabi bazı hatıl. 
lar ve yruı1ış t biye ve strnte·i 
tatbik olıınmak imkinlan da g~ 
zöntinde bulun~urulmnk §arttır. 
Hatalar yapıldığı takdirde htır}l 
1944 de s:>mı erecektir. Fakat her 
halde harbin 1944 de ınürtcfikle -
rin znferHe sona ereceği muti ik 
ve muhakkaktır. 

~~· 
Boston Radyosu JngUluıc 2S,SO )D. 

~~= 1 

Thc Kristlyan Monltor gazetealnln 
Londra muhabiri mLııter Makenzi bu 1 
gtlnkU tclgra!rnda şunları yazmakta. 1 
dır: 

"Şayet Hıtlcr bu aene (yani önU • 
mUzdekl fki Uç ay zarfında) apğı 

Kafkaslara kadar sarkamaz ve Orta 
§arkm geni~ kaynak "c stra tcjlk 
mevltllerlne el koyamazsa o zaman 
harbin 1948 de bilmesi galip bir ihtı.•ı 
maile varittir. 

lklncl mesele ha.va llatUnlUğüdUr. 
Zaferin bir an evvel temininde hava 
UstUnlUğU muhakkak ki, bU,rUk bir ~
mildir. Amerıkan ve lnglİlz qavn kuv
v~tıcrinln zafer elde edilmezden evvel 
tamamlle tahrıblnc mecbur oldukları 
bir çok hrdefler var ... ır Bu bedene.re 
sıraslle akını r yapılmakta ve fyl ne. 
Uceler alınmaktadır. Bir rn~saı olmak 
Uzere Kolonya Uzcrlne 1.000 uçakla 
yapılan akını glistcreblllriz. Bu şehlrc 
yapılan bu ha.va akını Ue elde edilrn 
hasarın derecesi göz.llnUne getlrtıecck 
olursa bu lf için bUyük orduların se. 
ferber edılmesl J.!ztm gelecekti. Fa
ko.t 1000 tayyare lle yapılan bu akL 
nın akJe!eri lAyıklle belirtilememiş 

ve bu kUçUk bir ı:Jml.§ gibi gelip geç, 
mişti. 

Halbuki esas ttlbarlle i~, çok bU. 
yUktU. BUtUn bu,nlar terazinin gö • 
zUne konduğu zaman anlagılrr ki, Al· 
manlar da zaferden Umldl kesmfgler 
ve §imdi sadece bir intikam kokusu. 
nun ıkAbusu altında hareket etmekte
dirler. Bunun salkasllodlr ki, şlmdl 
cephede muhtaç oldukları İyi talim 
gönnUıı ve çetin askerlerden 700.0ÔO 
genç askeri halen memleket dahilin. 
de bıraktnalarıd.ır. 

Bu mUnevvcr ve seçme ordu hal -

ff Hz tay areter ilk 
uç apara 

el 

r 
g adlz 

ilô.nog u bombaladılar 

• kn, Hitlcr rejimine karşı ayak dirE• 
mek tmktuünrmı aelbctmemek lçJ.n 
Almanyanm hudutian içinde saktan 
maktadır. Bu halk, inıuuıındığ"ı bir 
dava uğrunda bu gibi dktbetlere stl. 

rUklenlrse sonu husran Ue bltmesı 

tablldlr. BlltUn mesele Alman lider
lerinin clhan hAklmtyetl daime.sidir. 
Şimdi dava hcllrllnkUnden daha kAU 
§ekllde çUrlhnO, "Ye lmk!nınz hale 
gelml.§tir. 

Lo, dro, 25 (A.A.) - İngiliz lTALYANLAltA. GÖRE 
1 ı; rtlerinc meıı.sup 4 mo .. 
t' ·Hı Lı:zık.'.ı.9te-r u~aklnn 1t:ılyaya Romıı, 25 (A.A.) - lt~ıın orduln• 

Bir se ar satıcı 
metresini ar ladı 

ou yenidem taan-uz etm~alerdir n umumi kararglhının 8S2 numaralı 
n ..._ . 1 tıcblfM• DU 11.bl ...__ dUn E Ik' B ""l da blr B "efer taarruza uğr:ıyan §Chir "''. n ""' c....,,, sonra w vve ı gece eyo"' un yara • 

Mıl 1 '> olmuştur Havıı n.kmı gün· gece Loınbrirdj:ya, Piycım:m ve lama vııkası olmuş, bir seyyar satıcı 
<lu ~ pılmı trr. · !ngiUz bomba u bilhassa MilA.ııo ve 'NO\ıırtı. gibi bazı metresini bıçaltlamıştır: 
<;altl:ı.n al,.ak seviyeden sUratl~ merkezlere az çok' önemli yont hava Carlh, Ycnf§ehirdo Dereotu soka • 
u ır k fabrikalara bombalarını akmlan ynı>ılmıştır. MUAno banliyö- ğmda u; n\l'lllaralı evde oturan v-e o 

1 t lnrdir. Bi'reok yangınların sUne atılan yaı:ıgın bombalnriyle ev. civarda seyyar sebzeçlllk yapan Alt 
< ıktı!Jı görül-ntı~ttlr. Atılan bombn. lerde ve Qıılk arnsnda oldukça mU• admda biridir. Servet adında bir ka _ 
lur 2r.l!llndn iki tonluk bombal r Mm hasar ve kayıplar yapılmıştır. dm!a bir mUddcttenberl metres ha • 
d bulunmclı:taydı a Şimd,iye kada.T 48 ölU ~ 2M yıı.r,alı yo.tı yaşıyan AH, evvelki gece <!Vlnde 

3 Bo:mb!l ~tz knyıptir. ln _ olduğu blldlrllm.!§tir. Novarada öıen bir içki sofrası kurmU§, eğlenceye 
gı1iz bomJx\ uçnk'arı, gidip gelme yoksa da 10 yaralı vardır. Savona a• ServeU de çağırmı§tIT. Gecenin geç 
tam 21-00 kilometre kS:tetıni~lcr • kınmda 35 k1ş1ölmU§,77 ldıl yaralan saatlerine ko.dnr dcV'9.m eden bu i<:kl. 
c.tf'. mıııtrr. Alemi esnamıda bir kı5kançltk me • 

Mi1fmonun üzerine geldikleri Cenovaya yapılan ilk hava akrnın• selesinden Ali ne metresi aramnd:ı 
va.kit ha.va bulutluydu Bu şehir dakl kayıplar 84 ölll ile bUyUk kısmı bir ağız kavgası çıkmış, bir ml\dd"t 
mültim bir sanayi me~ezidir. hatif ol~k 190 yaralıdrr. İtfaiye sonra. iş dövUş halini almıatrr. 'Met _ 

Bu akın İnf!iliz uçakalrmın Al. lruvveUcl'i vazi!cslni tıım yapmak su reslnl dayakla yola g<1tiTemlyen A'!t, 
Jl~l'I ilk ~ndilz nkmlarıdrr. Şiw. retiyle her tarafta yararlık gijstcr • bir nratık bıı;ıığıııı çckm!.,, kadınca _ 
cH:re kadar tıu ı:ebn: 5 kere taar _ miştlr. ğ1ZI müteaddit yerlerinden atıl' su • 
ru~. ea:ım~tir. M.ilAno bölgesinde S dllşman uçağı rette yaraladıktan sonra kaçıp git • 

\', ı:;in~on, 25 (.11.A.) - Ceno· ve geQcn gece Cenovaya yapılan e.km ml§tlr. ServeUn ferya.dma ko~anıar. 
vadan Vatiknna bildiriM.iğirt~ gö da da 4 motörlO başka 4 dllfman uça• yaratı kadını hastnncytl' kaldınnı~lar. 
re. Cenovamn ıSOn bomberdımgnı ğı dil§UrlllmUş ve tahrip edilmi§tlr. dır. 
srrasında belediye dairesi il~ Halkın ve Mna.noda ve diğer §ehjrler- Ali, zabıta tanfmdan tutUlmuQ, 
S:ıinte Annon Ci"de kilisesi hnsa. <!eki dUTUmu sakin ?C tnttzamlı o!• tahkikata baıılanmış!rr 

r?r::11!!~!i'. Pape, bu. iki eski v. muştur. -l!!:!!ll::zı:;:::c:r!l=!Cll!zz:~-cc'.lz:::ı--

~~~ a~Jaw ~"" !m! 1"eti Malta 1lstillıde ,.a.pıltı.n ba.'ft çaı- as 
!tal ~ 10mat \'~rilınesini ia• pl§tllasında alerleT iÇtnde bir SP!Uayr 
tem1mir. "UÇll.ğı dU Ur. 

Tefrlkn.mıza yarın dernm cd~eğiz. 
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Ruzveltin karısı 
Londrada bombadıman 
edilmiş yerleri geziyor 
Londrn 25 (A.A. ) - Kral v 
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Krnliçe, geçen yıl bombaı"Clıman • 
dan hararı olan Londra. mahalle!<' 
rinin rlyarct:i esnasında Londra • 
um do;;ıı ve s ite kısmı mah&llele 
rinde Madam Ruzvelte refakat et. 
miı;ılerdir. 

Yunan\stanın Londra elçisi 
öldü 

Sahalı, öğle, a 

il 

... 
• 

Londra, ı:; (A.A.) - Yunanıstanm 

Londra büyUk etçlst Sinanopulosun 
vefatı dUn blldirllmlştlr. 

'Her yemekten sonra günde 

dislcrinizi RADYOLlN 

üç 
ile 

defa n;ıuntazaman 

f ırçalayınız 

E m k karne eri hakk nda . 

yeni t~limatname 
.Ankaradan bildlrUdjğino göre, hU _ 

kt\metço hazırlannn ekmek ve ekmek 
Uk bububat maddclerinın dağıtılma. 
sı bnlıkmd:ı.lq talimatname esasların
da bul değl.iıfkllk )'apılmı§tır. Buna 
göre Anadolu ajansı memur ve mUa.. 
tnlıdeaılerlyle radyo yayı:n mtıesaoae
lerindc çaJışan yevmiyeli aanatkA.r. 
J.nr, menafii umurntyeye hldlm cemi
yetlerle bunlara bD.ğlı teoekkUllerde, 
halk Pnttlsi vo halke.vlerinde dalını 

surette çall§an memur Te mllBtah • 
demler ve mUtedavll .erınıı.yelerden 

ücret alan dahnl mllat ahdemler bu 
hııklardnn lat.l!ade cdeoeklercllr. 

Şeker tevzii 1§1 de memıeketln 
coğratl vo nakliyat vaziyetine göre 
~ esaslar dah\lind~ yap:ıacaktir: 

A - Şeker ııtrkettnln te~\ıilAtı o. 
lan vUtiyeUer, 

B - Deniz ve dcmlryolu gUzergL 
hı olan vlllyctler, 

C - Bunıarm dı~ın<1a katan yerler. 
Blriııcl gurubtı. dahil yerlere bU~ 

metçc !Uzum g1Ssterllecek mlkdarda 
ııekerln temin ve tcsllmı doğrudan 
doğruya rket tarat'mdan yapılacak 
tır. İkinci grupn dt\hll yerlere ait 
ibtlYa.ı;lar ııeker FkctJ. tara!mdnn 
mcvcnt lmkA.nlara göre bu vllllyotler 
emrine tes!Lm edlleçckti.r. VllAyetıer 

bunlıı.n ımerkc:ı: ve mUlha.k kazalar 
ihtıyacma göre tem edecektir. 

'Oç1lnctı gurum da.bil mahaller ih 
tlyrıe1 ~n IUzumlu mlkdar ııe'!terl &ılr 

'ket sart yerlerine en yakın demir ve 
ya deniz güze~hmd().lrt vUAyetlerc 
kadar sevk ve oralarda alAkaır vDA. 
yet emrinde hazır bu1unduracaklar • 
dtr. 

Kazalar, halka şoker kıymetine n:ı.• 
1tll ma.sratlarmın UAvesl wretlyll' 
baliği üzerinden bulı.ın&cak şeker be. 
delini tabsn i!e vjll\yetı~rl emrine 
gtbdcreoeklerdir. 

.Şeker tevzlntı A ve B gunıplıınna 

glrıen m haller lçln tıç aylık, bunun 
he.r!ctnde b.ltm yerler t<:ln altı ay -

olarak yn.prlaoaktır. 

Bu tcvzie alt i&ılerl vaktinde ifa ve 
bedelini tesviye et.meycn vUAyet ve 
kazalar bunu ikmal cdlnceye kadar 
!kinci tevziden ıstlfade cdemlyecck • 
lerdir. 

Sa.tr maddelerin tevzintı ekmeklik 
tıLne veyn un tevzlatmdaki ıekil 'n! 

esaalam göre yapılacaktır. 

'YENt EKMEK KARTLARI BUG'()N 
DE DAGITILIYOR 

Memurların doldur<luklan beyan_ 
nameler belediyeye verHmiatir. 

Dul, yetim ve mUtckıııt beyanna • 
EMlertnin do!durulmam işiyle mC§ll'U\ 
olan malmlldUrlUklerl dUn ak1am ge<: 
vakte kadar çalı1Dtalarma devam el• 
mtşıerdir. Çalışmalar bugUn altJııma 

kadar sUrecoktlr. 
Halka yent ekmek kartlarmm da_ 

tıtılması i§ine yarın bı\ola.nacnktır 
Yeni ~ektlde ekmek tevzi t§lnln bir 
ikincltearinden itibaren tatbik mev • 
kllne konmam muhtemeldir. 
Kaymakamlıklar, ia§o bUrolnn, ve 

malmUdUrlUklerl bugün pazar olm:ı. 
sma rağmen eytıım ve eramllfn be • 
yannsme tevzii l§I ile meşgul olacak
lardır. Hen!lz muameleıılnl lkm~ı et _ 
tirmlyenler, bugün dahi muamelele
rini görebileceklerdir. 

Ameri a 
643 milyon dolarlık 

malzeme ödünç verdi 
Vn51ngton, 26 ( A.A.) - Beyaz sa• 

mydan bildirildiğine göre ~Un<: ver. 
me ve kiralama kanunu mucibince, 
eylül a), zarfında yapılan yardım ve 
teslim edilen malzemenjn kı~t.f 
648.000~000 dolan bulnıaktadır. Bu 
ay zarfmdald teslimatın luyınotl, yUı: 
de 75 1 askert malzeme olmak tlzere 
5H.OOO.OOO dolardır. Bu rakamlar glm 
dtye kadar kaydedilenle.rln en yllkse_ 
ğldir. 

l ki Bayan aranıyor 
Blr1 atölyeııe d!J;eri yazı f$er1Dde 

çalışmak tlzerc tnllplerln acele Kapa_ 
lıçarııı Kalpakı;uarba,ı No. l M Bay 
Sadrettlne mnracaat;. (17209) 

AKIKA 
Küçük ilanlar Kuoona 

tsu ~"llpooıı eklenerek il 11~1ıı 
~ arama Te il verme llAıuan ııı:. 8-
Uakllmda ~ız oeerectıleoe&lt& 

Dıuılnnn guctede rllrWdl11G ~ 
olma.ısına dllikat e4llmellcUı. Evletmııt 

"'ltllfl ı;önd51'CD Olro)'1lcıalanD mabft.
kalmall Uzere sarUı aııre.ıe.rlP& llU41ı
melerj lAumda, 

Evlenme teklifleri~ 
* 23 yagmda,, orta boylu, esmer, 

lise tahsilli, resmi blr .mUesseaede O 
Ura maaala memur, içki, sigara kul • 
lanmıynn klmecsı.ı bir bay, uysal, 
zengin bir aile kw ile evlenmek ı, • 
temektedlr. (Uysal) remzine mUra -
~at. 

* 42 ya~nda, 4 odalı bir C"i olan 
bir bay, ev?enınek lsteme'ktedfr. GU • 
zellik ve zenginlik anıınaz( Sal_) r em 
zino mUracnat. 

1§ ve işçi arıyanla. 
:f.Ortnmektebl iyi derece ne ?Jlft!rmt~ 
bir genç kız; alleslnhı vazJYetl mU • 
s:ılt olmadığmd:ı.n, herhangi b1r mil. 
es .sesede çalışmak IBtemektedtr. (S. 
S. Çabuk) remzine mllracaat • 3 

Müteferrik 
* Siyah keçi vcyıı. tay del'Wna.o 

az lrullanıltıılf bir ktlrk mantoya ib. 
tıyaç vardır. Satmak taUycnlerlO 
mek'upla (Mıınto). remziu• blldlr • 
meleri. 

Aldıı'ınıZ~ 
(A. U.} ( A Ctou: -. n.y ,~ 

(B Ş. Kjmsealz) (Bulunmu) <~ 
F lk) (Dadı) CD:F.) (E..H. aen 
(Ev iş! {F.U.S.)(F.DX.) (F..Dermatı) 
(H.Ç. Ro.kfkat) (23 to htıyeııJ 
(M.U.A.) (M.E. t9) (Mahzun ve nıU
kedder) (Özbaba) (Pellra) o(R.T.) 
(R.A.) (P.A.) (S.A E) (S&Jlı}Dıll 
.tYatmur) (Yalnızım 33) 


