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Ba sabab · Aakaraya 
bareket ettiler 

Bir mUctcfet~berl hVlııbulda bo.hııı&n Relsletım.. 
hu.runııa Milli Şel bmet lnönU, bu sabah şebrJmi.L. 

de.ıı aynbnlflardır. 

MJIU Şefi uğurlamak mor fstıı.ayond& «a htrQo\ı 

1 

zevat bulunuyordu. Bunların araııınde. m~bwılar Dr 
Adnan, profesör Tevfik S:ığla.m, Tıp fıı.kuıt,eet dekanı 
profesör Ahmet Kemal, Basın blrllğl mrntak& idar·3 
heyetJ reW Hakkı Tarık Us, belediye relı muın-ın: 

lWlll Şet Sakarya motHrlle Ha.ydarp:ı.,aya gel. 
mitlerdir. Yanlarmda ordu mü.fettl'i orıfoneral Falı. 
tettlJı Altay, e.ld milli m\idaf.a.a. ve.kili K~zım Özalp, 
ve dlfer bazı zevat bulunına.ktaydı. 

Rlfat Yenel n diğer birçok ze\·at bulunnyordu. :ımıa 
Şel tetyle geJenlertn ellerini ıtkmllJ ve tNne blnmlt. 
tir. Tren tam aek1zde bııreket etrnlşttr. Rıhtımda "Wll ve belediye relıl, örft tdue komu. 

tanı, parti idare beyetı :reisi, emniyet mlldürll ve ge 
nerallerle aınlraller t,a.ra.fmdan karıdanmıt. blrikml' 
olan .baJk oü:mhurrelslnl. MJAmlamıştır. 

Aynı trenle Ctlmhurrel5lıniı:in anneleri, muhterem 
retlkalan ve çocuklan da Anlmrcıya hareket etımı,-

' lerdir. 

Barbaros ihtifali 
' Bugün bOyük denizcinin 

türbesi önünde yapıldı 
Bllyük Türk denizcisi Koca Baı • bırer ltita.beQe bulunmuşlar, bun • 

baros ihtifali b:ı sa.balı Beşiktıışta• O.an sonra da. iki manga deniz eri 
ki tllrbe önün.ele büyük bir mera· lıavaya üç el • ateş etmiştir. 
simle yapılmıştır. Silfilı atmımdan ::;onra. bUyük de-

Me-rasimde v~ ve belediye re_ nizcin:i.n ruhuna hürmetcu hazır 
isi Lfttfi K~rdan başka. mülki . , bulunnnla.r bir dakika 8il.lttt et • 
ve a.l!ııkeri ümera, vil3.yet ve bele • nıişlerdir. Bundan sonra geçit l'd 
diye mAru, şehrimizdeki mebus• mj ya,.pıl~ır. Evvela a.!'kerf lata_ 
Jar hazır buhınm:ıışlarchr. Türbe lar, müt~ak.ı"'ben de talebeler ve 
bahçCl9i ve cadd~ askeri kıta halk teşek:kUlleıi muntazam bir 
ve mektepliler srralan~Ia.roı. yürüyü~le geçımi§lerdir. 

Merasim-e sa.at 10 da !stiklA.l mar Bu sıratia bütün deni~ nakil w-
şı ile bql&llllll§ ve m"1teakibcn mtaları düditlderini öttürmtışler, 
mııht-Iif teşekkUDıer namma tür- bayrama iştirak etmi§lerdir, 
beye ~nkler kt>nuloıuştıır. (Baglln, bttyti.k denlttinio ha-

Bö)1lk Türk Amlrab Beşi.ktaş kaymakamı Sabri sa- yatmı anlatan bir makale~ 
Barbaros Hayrettin zer ve bir deniz eu.bayx heyecanlı 4 tlnct1 nyfada bulaeaksmız) ______________ .:.__.::_ ________ ~ __ ,;__ ________________________________ ~--~~---~ 

Hariciye 
Vekilimiz 
Dün ikinci defa 
ameliyat oldu 

Aıakara, "6 (A.A.) - Haricjye ve
kili Numan Menemencioğluya prote _ 
sör Sverbruch tarafından birlnclııln 

mlltemmfmi olmak tlzere bugUn öğle 
den evvel• 1k1:ncj bir a.ineUyat daha 
yapılmı§tu. 

Haatanm ıı1lıh1 duru.mu 1)1d1r. 
Haber: Bartclye Vek!nmtre gee.. 

mit olaun der. Acil tlfalar dller. 

Utteflk oepllealacle ban. hOrmnlanDa 
lttlrak eden yeal Up ta7yarelerclm. 

blri v ~ ptlotlar 

Amerllra ikinci 
uçak gemlSlal 

denize indiriyor 
Mısır cephesinde 

N&v)'Ol'k, 28 (.A.A,:), - Lexingtorı 

adındaki fkfnd uçak gem11Jl bugün bir 
Atıantik Umanmda demze lndlrilc -
cektir. Bu gem, Perl Harburdanben 
denize indirilen ikinci UC&k gemlııidir. 

Tobruk, Sollum, Sidibarrani 
ve diğer hedefler bombalandı 

Merasimde nutku, Koray deniZl. mulıa Kablre, Z'1 (A.A.) - Cuma gün~ 

rebemnde bJrlııcı Lexingtona kuma.11 a.k§amı orta ve ağır fazla miktarda 
da eden amfral Frederik Şerman &öy. ! müttefik bomba ue}ağı Tobnıka hU -
liyeoektlr. cum etmiştir. Başlıca hedefler, Liman 

Deliren ana 
3 yaşındaki çocuğunu feci 

surette öldürdü 
!mnlt (Huawıl) - Şehrj:nize bağ. 

u :Babgeclk nahiye.inbı Döngel kö _ 
yllnde ınUtlrl§ bir facıa i§.lenmtş, ~ç 
bir anne heııilz 8 )"9.§mda oulwıan ya.v 
rusunu öldUrmU§ttır. 

teal.Bleriyd.L Dok bölgesinde uçs.lcAv&!' 
batarya mevzilerin.de §im&l ve cenup 
ııahlllerindekl projektörler arumd& 
bombala.rm pıı.Uadıfı görW.ınil§tilr. 
A#lr bomba uçakları muharebe .çev • 
reslnde Galal yakmınd&ki yol boyun.. 
ca mevcut hedetıere htıcum etml§ler· 
dir. Bu uçaklar aoağılara Lnerek Sof
lum, Sldl Barranı yolu llzerlnde bulu 
nan tekerlekli vaıııta!arı m1tralyÖZ ıı
te§lne tutmuşlardır. Mas.tine Bagu§ -
daki hedeflere de hllcum edilmiş ve 
Sldi Sneys bölgesindtıkj dU§man ini§ 
al&nları da bombalanmı,•ır. 

Cenup Afrika hava ord-:ııruna men 
aup hafif bomba uçaktan dlln akşa•ı 
da Maraa Matruh ve Kukadaki ırn• 
aıanlarmı bombalanıı§lar, 30 kilome1 

re mesafeden görlllebllen bUyUk b\ı 
yangın ~ daha az ehemmiyette başk, 

yang:nlar çıkartmışlardır. 

. Stalingrad sokak 
nı uharebeleıi 

lı BDtOn şiddetiyle devanı ediyor 
-o-- li7%".@J' ı • /'' il'."'~· - ~~"~' ..... ~ '; ~., ........... -~""-•m 

Ruslara göre Almaı; &~ · :· ~ ~ ~ . · 
blcumıuı ~ tn 

plskörtfildl 
Moskova 27 (A.A.) - Sovyet ge. 

ceyarm tebliği ekinde haber vetjldi . 
ğine göre, stalingradın batı §ima . 
linde Ruıı kıtaları bazı terakkllcr ka.r
detıneğ'e muvaffak olmuşlardır. Al _ 
ma.nlar llstüste karşı taarruzlar yap. 
~rııa. da. bwılarm h ep !.'<i püekürtül
mUştur. Dilşma.nm talniben 2000 kişi Alman piyadelcrjn!Jı hi.ioumwıu ~öııterea bir enstantane 
kaybettiği tahmin olunuyor. Mozdok ---------------------------
bölge8inde Almanlar 5 defa taa.rruza 
geç~ler ve hepsi pUskürttılen bu ta_ 
a.rruzlard& ağlr kayıplara Uğraml§lar 
dır. 

Novroelıık:IJı doğu cenubunda bazı 
Alm&n taarruzları pllsklil'tWm~tllr. 
B.J:r tepenin zaptı için yapılan aava.ı 
una.ımıda çok miktarda Alman askeri 
yo~mi§tir. Silyavbıo bölgeal.nde 
Savyet kıtaları Alman ta.&rnızlarmı 

püak1lrtmil§lardlr. 

ALMANLAR ll,ERJ.IYOB 
Larıdra, %7 (A.A.) - Btl.liııgnLd 

muha.rebeleri ayni kuvveUe cereya.ıı 

etmektedir. Ruslar Almaniann taar. 
ruzlarma karoı mukavemet edfyOl'lar. 

Almanlar Volgaya dofnı bazı yer. 
Zerde ileri hareket,lel'ine devam ediyor 
lar. Şehrin §hn::ı.l batlBmda SovyeUer 
§lddetll hUcumlard& bultmmU§le.rdır. 

Şehrin cenubımcıa taarruz eden 150 
Alman hUcum arabaemda.n 111 tah. 
rip edilmiş Tiı hücum pt.lolkl1rt1llmU§ • 

tül'. 
Lonclra, :n CA.A.) - Sovyet gec. 

yarımı tebliği: 

Rnıı kıtalan clüfm&nla Btalingra.d. 
Mozdok, Slnya.vino bö".gelerlnde dtlf ~ 
manla çan>ışmı§lardır. Diğer cephe • 
lerde kayda değer hiçblr deği§iklGt 

olmamıştır. 

ALMANLAR TAKVİY& tSrtYOR 
Moekova, 27 (A.A.) - Röyter ajan 

smın hususi muhabiri blldieyor: 
Sovyeı ordusunun merk:-z ve Lenin. 

grat cephelerinde yaptığı baskm Al
man kumandanlığını kuşkulandırmak 
tadır. Alman orduları şe!lerl takviyd 
lıtt~k için Ruıı cephesi:nin her tara. 
tmda.ıı ı:1itıerfn umum! ıcarıırgAhma 

telgratJar çekmektedirler. Sovyet kL 
ta.!arr Rijevde temizlik ameljyelerl. 
yaparken Almanlarm bu bölgede çok 
muhtaç oldukları alaylar Sinyavine' 
;ya naklecIDı:nı,tır. 

baç ,erine 
zeldr lçml' 

. . 

Zincirlikuyuda, 815 numarada otu. 
ran 18 Y&§lllda lmrıet addıda bir genç 
kadın, dlln y&nlı§lıkla. ll~ yerine ııe
hir ıçmi§, aa,:,cılıınarak baygm b1r 
haıde Beyoğlu ııa.taneslne kaldlnL 
m.J§tır. 

Vak& etra.tmda tabk.Dıata ba§lan • 
ml§tıl'. 

Ruzveltin miimeuHi 
Vatikandan ayrılıyor 

Hindistan Hür Milli Fede· 
rasyonunun yeni karan 

ingiltere hindistana bir müstemleke 
muamelesi yapmaktan vazgeçmeli 

Yeııı.l Olu, 2'7 (A.A.) - Hindiatatı 
Hür ıcm federasyonu cumarte.'J.l gtınU 
bir karar kabul etmi§tlr. Bu kararda 
karg&§&lıklar takbih edilmekle bera. 
ber reıımt makamlar tara.!mda.n alı • 
nan §iddetıi tedbirlerin Bindiatanm.. 
kar§ılaştığı meeeleyi ha.Ue :tuı gel _ 

Stalin Vilki şerefine 
bir ziyafet verdi 
Razveltla IJab•I 

mımeıs u Bas mu~ 
kavemetlni lvlyor 

Loııdra, Z7 (A.A.) - Vilkl aqam 
yemeğinl Stallnle beraber yeml§ v~ 
yemekte §Unları eöylemt§tlr: 

'İnsan bu harbin mauaı.uu burada 
anlar. Rus balkmm na.zlzn:lbı yıkıl _ 
maaı için çarpı§tığllu ve hiçbir Rus~ı 
hiçb!r zaman teslim ol.mıyacatmı aıı 
ladım.,, 

••• 
ııoakova, ı1 (A.A.> - sı.ıLn, eu

martesı ak§aını Kremllnd~ \·ılkı oere
fine bir akşam Ziyafeti vermJ§ttr. Da_ 
vetW~r arasında lngillz ve Amerikan 

medilf llltylenmektedlr. l'ederasyon, 
BUyUlt Brtt.aıiyıuım Hln4iatıı.ıu b!r 
mU.stemleke muamele.sine t&bi tutma. 
ta artık ıı,lhayet Terınelinl ve strate. 
Jl meseleleri hariç memleket ka.r§t _ 
fJSİDda her b&knndaıı meaul mW1 bl!" 
b1lkillnet kurma.amı iate.ıne~tedfr. 

bUyt!k eıçttert, general B?'a~y. &tta.. 
raı Fa.ym?nvll, Molotof, JıbnpJ 7/o. 
l'O§Uot, amiral Kuzentsof ve daha ba, 
ka. Sovyet erkA.nı ba.Z:rr bulmımurtur. 

Fen ve Edebiyat Fakülteleri 
binası projesi tasdik edildi 

önümüzdeki ay içinde ihalesi yapılarak 
inşaata başlanacak 

vı,ı, 27 (A.A.) - Ruzveltı.n mu . Na.fta Ve"ııtaleti, yanan Zeynep J miş v~ hu büyuk inşs.a.t?Q iki im• 
me&sili Miron Taylor Uçlmcü defa o_ Hanmı konağr arsası.nda yapıla. • ma ayrılarak yapılmasına karar 
larak papa 1le g!Sr~müştlır. Yarmk.1 cak olan 1staııbu1 Üniversitesi fen ~ ~rilmiııtir. 
Pa.z&rtesı gUnU Vatıkanda.n tayyare ve edebiyat fakülte1~ri binaları 1 F -~ b ' t fa.kült ı ~ b"na. 
ue ha k d ktl • . h 1 . • dik en ve ... ..,.c tya e ea ı 
___ r_•_e_t_e_e_c_e_r_. ______ __:ıç;..ın __ ::ı.z_ır_a_na_n....:;.p_ro....;J;..e.;;.y_ı _t_a.s __ e_t__ larrıun e:;a.~ bünyesini t~kil ede-

Hububat ahm ve satımının 
serbest bırakılması için 
valilere tamim yaplldı Bu yürekler acıaı faclaıun cerey&n 

§ekli f(Syledlr: 
Dtmgel köyllnde 88 yaşında Şaban 

karm Hacer jsmjnde geııc bfr k&dın 
ve a yaşmda Elmas ltımlnae bir de kı
zı vardtr. Evvelki aqe.ın kocaııı Ş&. 
ban eve geç gelmi§ vegece karanlıkta 
oda içinde ayağına bir cisim tak!lmt§. 
tır. Bu cl.8mln boçcuğu oJ :luğunu gö -
Mftk 1U1J1u1ne seslenmff, cevap ala -
mamıı. elleri kana m.ııa11t11ca çocut .ı 
ay J§l a çıka.rmı§ ölU olduğunu deh. 

§etle gbrmll§ (~cuğumu kesmişler) 

diye avaz avaz haykınııa~a ba.§lam~. 
tır. Annesi Haceri aramtt' ar bulama.. 
llll§lar, dağa kaçtığuu öğrenince pe • 
ırtne düşmüşler ve erteaı sabah muh. 
tarın evinin önünde bu g~xı.ç kadını 

anormal bir şekilde görUan§lerdir. Kıı._ 
dm çocuğu öldUrdUğünU bllmemekl;.e 
durum §ilpheyi uyandırmıı. Hacef1n 
(yılanıan geberttim} cremektedir. Bu 
dıell olıı:ıaaı ihtimali tızerlode durul • 
mU§tur. Hacer yavrusu Elmasa na.. 
cak denilen bir ııevt balta Ue htıcu.:xı 
etrnl§ ve boğazın da sıkarak tıotmu,_ 
tur. Tahl;\kata C.M. umumt muavin. 
lerim1zdcn Seyfettin elkoymu§tur. Ke 
t.il anne tıbbıadllye gönderllecektlr . 

· ı Ankara, 26 (A.A.) - ô~rendiğiml-

M h k t Of• • ı ze göre, bazı kua ve nahJyelerde hU . a ru a ısı ' ı<ümete borçlandırılan hububatın yU'3 
1 de yetmia be§! teallın edildl#l hald-t 

lan hububatın yüzde yetmi§ be§lnln 
teslim edildiği kaza ve nahiyelerde 
vakit kaybetmeden va hiçbir istizan& 
mahal kalmadıı.n hububat allm ve 
satımmın serbest bırakılması k. 336 
sayılı karar muktezasmdwı olduğuna 
i§aret edilerek bu yolda ır.uamele ua. 
sı ve .serbest brrakılan keza ve nehL 
yelerin vekAlete blldırUmesı ınzumu. 
na işaret edilmi§Ur. 

cek olan birinci kısmı inşaatın ni· 
hayot lbirinciteşrin !Onun<in. başla• 
ınast itin ihalesine karar verilmiş• 
tir. Birinci kısım i:n,aat için 845 
l'in Jim tahsisat veTilmjştir Bl.rin 
c! krsmı inşaat ilkbaharda ikmal 
ediimıcı olacalt ibunu ikinci ktsmi 
in~at" takip ed<'ct-ktir. Her fki :ıre• 
ni fakUltenin irı:aatı bütün tesi _ 
satı ile bereber 943 ders yılına krı· 
oar tamamlanacaktır. 

Klmflr tevzii ı~ın 1 ıububat aıım ve aaummm serbest bı. 
~v rakılmadığını öğrenen Til!aret VekA.-

blr talimatname !ııtı umum! mUfetUşllklere ve bll.Q. 

bazlriandl 
o1Um v. 1 llklere telgrafla bir tamfır: 

gönderr . • ,ıtlr. 
(Yamıı 8 nrtlde) Bu L :...imde hliklUnete borçlandın . 

Yeni efn ve ede-biyat fakilı:.eıe. 
nnin tem~latma mera.simi Cüra -
hurlyet bayramında yapılacaktır. 
Fakat o ?.a.D'lana kadar bütün in· 
§.Sat haZiıiıklan ikmal ed.ilelck 

ve temeller açrlıtr3k i~e ba"lan :ılı 
için l:er şey tecıin eıdilmi§ ~lac~ • 
tır. 
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HAFTA SOHBETi -Kömür tevziatı hakkında yeni llAl)i_.~ELEJ 
Cümhuriyet bir talimatname hazırlandı .. AR IH Hüseyin Paşa çıplakları 
bayramı . .. . " ~~!~~!at~!!~rm· Pantalonlu ~cnç kız - Eıkı kocalW.nlar - Ma&karaya bak, karnavah 

plmıJf! - Bar;umza taı yağmadıtıJıa şükredelim! - GUztle bakıwı.k 
aevaptır - Modaya c.alr - Şapka mı, mey,·a , -e aeb'z~ t&hl:ıııı mı~ -
Tango çoraplar - Şapka değil, çoc:uk IAzıınhğı - Uğur ola ı;ıplal> 
llılustafazade! - Na~ırlı ayaklar - J{omblnezonun altmJrıki tomur. 
euklar - İki ıöaill bir olanca samanlı!< ı:e)'ran olur! 

-~ Talımatname bugun vılayete llekl teıirleri hiç ıöpheeıb yalllil Program f}lmdld.en ~ uzbinıerce, miıyoaıarca insanın 

bazır #anmaıa tebliğ edilecek :::r~:r::
1

::e~;:~iı!:!~e~; 
dana gelen sanayi aleminin yıkıı-b atlandı Ankara, 27 (Husu-;i ;:ıııbabiri.. Herhangi bir sebeple EyJOI so. nıasından, bir takım yeni foadlıı.r. 

Yazan: Mlalr Slleyman Çapanotla Ankaradan btldirlldiğinP göre, b:ı mi:zden) - lstanbulda \ıulunan nuna kadar lı.ıtanbulda bulunma· elan ibaret delildir. Ruhlar, hiv
sene cümhurlyet bayramı ıın !,;Ok mu. devlC!t meml:rlari!e de11:e~ bağlı mı:ş vey:ı sonradan oraya naklet ler, görüşler, innnı,ıa.r, Y&§llyıflar 
az~m ve ihtişa mlı o!ma~. için hazır- müess:.se ve tc~kkilller memur ve n;iş olan, veyahut kendisi ba§ka üzerinde derin akisler bırakır, Be. 
lıklara !Jlmd!deo başlanm~ bulunmak müsta:1demlerine tercihan kömür yerde memur bulunduğu halde ai. le bugünkü gibi bütıin millet d0o
ı.adır. verilmesi hakkındaki talımatname, lesinin lstanbulda ika.met etmeli lüıtirse ve harp .. topyeklin,, bir 

ıJ URAK yerinde göı.iime iliş-
ti, genç ve esnıer bir kızdı. 

Gözleri' pırıl pırıl parlıyordu. Ya. 
undaki genç delif,anhnm koluna 
~irmi~, göğsüne doğru yaslanıyor, 
iıı;ılclor gibi bir !'eyler höylüyor, n. 
rada çapkın kahlmhalar savuru • 
yordu, 

Ne pijamaya, ne de pantolon:. 
lıemrJe.miyen, bir ~ey giyml~ti. A. 
yaldaiJnda sandallar ,·ardı. Sam 
ıJ.alın deliklerinden, boyah tırnak. 
lan gözüküyordu • 
Sırtında ceket, falan yoktu; 

jpekH bir erkek gömleği giymişti. 
Ve güldök~e, göpil tiril tiril titri· 
yordu. 

Eskiden oha. kocabnlar, bin .. 
lıjr lahavle Çekip yakalarmı ısır:-. 
rak: 

- Tu, tu tu! Ne günlere kal -
drk. Dttnyanm yıkıhnadığm:t, dcc· 
ra.lm, ye'cüc me'tiiclln çıkmadığı
na §Ükredeltoı t 

- Şılliğa bak Utanmadan nasıl 
lnntıyor. 

- Ayol, ba ne krrafet !.. Bak, 
bak, hanancığnn, pantolon giymiş! 
Uta.nmak sıkı1ma.k kalmad., Ne Q• 

1acak, alnmm daman patlOUl"ı~. 
BöyJt>lerinde haya, namuıs olur 
mor .. 

- Al1a.h beli.nı ,·ers~n kaltak! 
- Kadın değil, kadmlann yüz 

lı:arası! .• 
- Kaman~ ~kkmrş ... Maska _ 

••Y• bak? 
Derler, lhtiya.r efl"n<lller, m.'\k • 

ferla.nJı zabitler, hacılar. hocalar: 
- Dünyanın sonu yaklaştı. Te. 

~kktli Allahrn gadabma uğram·. 
~oru.z. Hep bu 5ırfmtılann, bu o
rospulamı yüzünden ... 

- Edeb, baya hak getire! 
- Kıyamet a.!5.metleri., bqı -

mıza. tBt yağmadığına lilkredclim. 
Derlerdi. 
Halbuki timdi bö)'le mi'.. Dan

lara atanı açıp da blr teY 83yli • 
yen, sontarl11711 sa.varan, kalayı 
basan yok. Beta öJte atır, ,enllip 
yutulmıJIM!9k cjmlndte, o6P alır. 
.biında .as llSylıemifOl'lar, "her ko. 
yun kendi bacalınc1an urlır! '' de. 
yip lııetlannı ceviriyorlar. Yahut, 
biitftn gtize1Jiklerini Jenetli bir iı;-. 
ki i~ek lıııtl~rek ha:r.la., sevkle, 
i1ttlrasla llefl'8diyorlar, Ve ıııeyret
mekte de Wdrdırlar. ÇtbıJdl ril -
T.ele balnnok 8eft.Ptll'. Hele gUzeJ. 
hn i.,t.fhayı kameılquu, ıaruı buo 
1'8111 titliTeni, oJur.ıaa! ... 

••• 

\ar, çocuk JizımiıJdarından fs.ı~ 

y(Jli:, •• Bunlan, bayanlar, başlnrr 
ua ne güzel oturtuyorlur : •. 

Ne denir?,. Ha~metlfı modo h:ız
retlcrlnin buyruğu bu! .. Buna bo-
:. un eğmek Wlm ••. )J.a: üm a, nıu. 
dayn. uymıyan zamann da u.vıı. 
nıaı! 

Maarlt vekAleti vi!Ayet!('rden 2100, İstanbul va.'iliğine pazartesi g'linU gibi mberetlerin beyannamesini ~,ekil alnsa tesirler daha genşi, da . 
Ankaradr.ı n da 590 tale!m ile g eçit r.::1 bıldirilecektir. Eylfıl sonuna kadar vereme~ o- ha duin ve sarsıntılı olur. Bu ara
mlne iştirak edecektir. H.er vUAyet Ev solxıları içi.n kl§lJk kömü. lanla.r, bu mazeretleri dairelerin. da blr ta.kını yeni meSeleler, yeni 
ten 50 tn ıebe geçit resminde buluna rUnü alına.k üze.re kömür satt§ ve ce de tasdik edilmesi !lartile eyHıl ilimler ortııys çıkar. t~te, "Ekono. 
caktır. Merasime iştirak edecek oıe.n 1 tevzi müess~selerinin tstanbul bU cien sonra da beyann:une verebi· mj polltill,. de b11nlardan biridir; 
vilAyl!t ve m e!ctcp isimleri şunlardır. 1 rosuna bevanname ile müracaat leceklerdlr. l.'anıbatmcla ve harp dl2ıvaaı E.ttlğl 

• * • Adana, Afyon, Antakya, Antalya, etmiş.\>Ian"ıarın istedikleri köml'. Beyannamenin ta9dika uygun müddetçe her1eydon mWQm ola· 
Urfa, Denizli, Dlyarbak r, Edirne, rün ıııevcut iınlı.lnla.rle. telifi mt1nı olmaması veya alınan kömürUn rak boy gösteren "harp ekonomi A ÇIK, saçık gezenlere. yalnız Ank:ııa, Eskişehir, Gaziantep. Galata- kiln olmayacak miktara baliğ ol· memnuiyet hillfma beyanname si,, belki daha göze ~arpar. Harı> 

~pnçlerin dcği.1, morukla· ııara y, Haydarpa~a. !stanbuı erk11k duğu a.nla.şıldığından bir müddet. de gösteri.len ihtiyaçtan gayrisin elwnooıisini iyi tanzim ede1Deyen 
rnı, salhurda ihtiyarların Mte a. liseleri, lzmJr AtatUrk lisesi, tzmt r tt"nberi kömür bedellerinin tahsili de kullanılması, satılması, devir memleketlerde bahablık, ihtiklr, 
ii;ızları sul:uııyor. Hele p:ınguduz 1nonU erkcl{ liaest. Kaba:.aş lisesi, ve yeniden Clrdino kei!ilmdi mua. ve terhin edilqıcsi mallarrnm mil- ahli.ksrılık, işkence ve yolauzluk 
kadın ıncıl4rmı hiç sonnaym. Böy I<aştaomnıı, ırar.s , Konya. Kayseri, meleleri durduruJmu!ttur. Bunun li korunma kanunan bükümleri dürtnil gider; cemiyet üzerinde ~a 
ellerini, avcı zağarlan gibi kırma- Kütahya, M:ılatya, Samsun. Slva'J, la beraber imkin nisbetinde bu dairesinde istilzam edeceği cezat yet menfi trıirler bırakır ve bu 
da beliliyorlar, \'e "aport!'' demi:' Pertevnlyal Vefa, Yozgat, Zonguldak, ihtiyaçla.rpı da karşılana.bilmeei takibattan ayn olarak allkadarlar tesirler harp bittikten 801U'a bile 
ye hacet :kalmadan sıı!drnyorlar. çelikeı liselerj, Adana, Balıkesir. Er • maksadile ihtiyaç erbabının vere _ hakkında inzibati cezalardan her ayni tıidd~tte olma!la dahi d"vaın 

Ha.ldan da yok mu f .• Parmak • zurum, İstanbul, Sivas 6ğretmen o.. cekleri bcya.mıa.ınelerin Ey}ul sc. hangi birtı!inin tatbiki için Baş Ve eder. 
lar.uun arası s:msiya.h, topukları kulları, lstanbul, tzmlr, Kastamonu, nuna kadar devam edilmesi karar ~~A.lctt makamının takdirine arze- Ekonomi Politik, harp ekono. 
kirli, p;ırmaklan nasll'h değil, teı- IConya, Sivas sanat okullım ve tsm.ır laştrrrlnuştrr. Ancak Ey!O.l sonuna dilecek ve bu suretle ayrıca ceza misi kadar yen~ deiildir. Etkiden 
temiz, gü\'eorcinler gibi güzel çıp- ticaret ııseııı. kadar beyanname ile mUrncaat gtSreceklerd.ir, rle elbet harp ekonomisi vardı; Fa• 
lak bir ayağın seyrine doyuıu mu Ankaraya gönderilecek talebeler, etmiş ve edecek olan henUz para- Ankarı memurllll'I da ayn1 c. Irat o zamanlarda ~arbl o'fdalar ya. 
olur! .• Ete".ı:leri dizkapaklarma ka. Ankarayı görmemi§ olanlardan seçı. Jannı yatırmamış bulunan memur sasıar dairesinde kömürlerini ala· pardı~ miHrtln. fabrikalar, ka-
,1ar açık bir bayanm, mermer ~<ibi ıecektir. Bu izciler 23 blrlncltetrln Iarm kömür tedariki vesile!tile tş. cakfardır. rnkterJ9r, ideoloJfler yapmazdı; 
~yaz ve bir ~ir gibl me\'Zlln bal· de Ankarada olacaklar ve Ankara Ierinden za.ırı.an zaman uzaklatma bazı iı1tisnala.r 11mamt httldlmleri 
dırıa.n. gözlerde yangnııar tutu,- :nektepıerlnde m\Aflr edueeekıerdlr. ıa..-ma ma.haı kalmamak üzere bun Apartıman sıg""ına~ları bozmamak llznnreıir. 
tunııaz mı?.. hıra ait taleplerin aşağıdaki şart Ekonomi Politik, ilmini lalba 

Güzel bir kadın göğsünün btttün T k. d d"" . Jar dairesinde imfı iktisad vekfile- kirahk oda haline iJk defa ortaya atu ve •arlıpin c:aplanhğmı meyfla.na. koyan, aÇlk, Ur ıye en OVIZ tince uygun g&olllmU.,tUr. Bu ko. İr.bat eden kinacllrf Bugtln lıt:nıe. 
bir blfız karjısm<la, ihttnı.slar • Jayh!k:Jardan memur ve menaupJa· geftriliyormuş rin sayı!ll pek ~ktur: ne kadar 
le,·lenmez mi? •• Böyle bl'r manzara kaçıran bir şebeke rr, ukerl ve m1illd dairelıerde, Ha.va tehlikesinden korunma geriye gid~nıe4ı ba ilimlerin de 
hangi erlteği kadının peşine tak • Climhuriyet Halk PartW, klztla.1,. malala.dile bütün evla-de ve resm1. o kadar ualclılnu, basitlepitini 
maz? çocuk ealrgeme kurumu, reeml ve görtlrtk. ln•ular ihtiyaçlan ve 

Macarlltanda h·--t -n~a•-- ..,n,.: '"-me b:-e. müesseselerde sığmak vUcude ge. merlentyetin llerfe..ı.. ni"betinde Genı;Jer, zAmflnmı y.,adıklan .......... ._ & m.ı- 6""'1 ırnı .._.. tlıildi.ği malfı.mdur. . l J•ll'• 

devrin kıymetini biJ<ıinler. Eski • ' ._ tin! gl>ren m(l~lerin da~l d yeni ilimler ba m1111anhr. ~la; 
den, S2, 35 yıl ev\•el, bu kıyafette yakalanaraa m~ ve mCetahdemlerinden o- Şiın iye kadar yapılan teş.kila· Sosyoloji, ancak on c1olnızaneo a• 

il" ırlldl 1 la_,__ --~ı mnRı._...,__ tın vUAyet tarafrndan kotrol edil s__.a b .. •hba•ına bir ··"'-'-et ka_ 
ı;okakta bir kadın görseler, ağ12l11.- ma ••• .,. •e U.WW"'.llJ ............. ~l!i-' ~ ....... -.. ...:....._ k ·ı . tefi 1 ını ..,.. a _.. ... ..,. • ı kok kö-mUrU _.._ .. -=ıe -nm-1- n.. nı ...... _... arar ven mış ve t ş e. zanabilmi~tiT. 80tıvol0Jiye dahil rınr açarlar, gözlerini fll~lar, ı::ıuu--. .... 84 ".. re başlanın~. Öğrenildiğine gö- " 
t;öylemedik küfür, bıraJam.zla.rdı. Macar ı;azetelerlnin yazdığına gö • tiyecmda olarıl#dan ~a mevcut meıwle1er evvelce bft9'ka ilimlerle 
İlk enel: re, Peotede, memleketimlzl de. aı~ - olduğu halde henüz kömflrilnU te. re ' baZl apartıman ~hiolerl ev. birHkt.eo, o illmlerin bahftller; ara• 

lerinde yaptıkları bu ııığinaklan 
_ la.dlamdan mı miadın a u- kadar eden bir döviz kaçak1;1lığı hA da.ıik edernemitı olanlar, k&nUr _ sında yayılınt! ve serpilmit olarak 

bozarak oda.ya tahvil etmişler ve ta.onıazl 1, c!iscsinin muhakemesi görülmüştür. le-rint mUnhasiM"en bu veeaitte mütaleft olunurdu, 
b-uratarını da kiraya vermeg~ e ba... p ı· · f - v-n n·-de ....... soyuaacakf HAdlse şudıır: lruJluunak şartile faydalanab:llca ~ E"'t<onomi il ıbk lmi <l ka<lar .na _ç "~ lamtşla.rdır. 

_ cı.0 ı..-.-reıe batn- aanı..i ..uıen İzmirli olup da Btıkre,te U. celrlenlir. yeni değildir ve bunu ortaya at 
~ .,,,_ _., Bu gibi apattıman sahipleri · 

sev--Aan ,.dan ... f caret lşıerlle meıgul olan İtalyan ta. Kaloıiferlı' ~--tann k._Url-- rnak şerefi bir Ttlrk ~ulnna aır 
.rfi;.....-U >1 -g uı;na U'IU ~- hakkında kanun! takibat yapılarak 
- Çıplak Mustafannı tol'Ullu bilyetinden CUzepa. Solan ve Remo ri husust ~ dairesinden tenıin rıı mahkemeye verileceklerdir. tir. 

haJtetfllnl Allottı Hl haz!.ranmdan.berl Tllı1dye d~n ..---. ba .-RJ bina ea- taıam ditnva•ının ,,.., hU~ f<'Y. __, !!'-- aw• Apartıman ııahiplertne bu hu- 11 1 
Den ba•lıyıu•ak, yava• ,,.,va• ı.: Romanya ve ve MacariırtM. arasında hiplerine, oo-....k bu ~nalard" otu ızofu o an Farabi Tilrkistanda, ~ .. ,, - ~ ,,,. ı:. .. • '° uı .. ııustft. · hi~ mU!nmaha gö!teriJmf• 
azıtırlar, sonunda taşlamıya bft§ • kurdukları bir §irket vaıutaslle ook ranla.ra memur da olsa bu usulün :Veeek ve kanunun ain' maddeleri Türkmen ~Unde Ferah ka"'llh-.!..'llTI· 
Jarlar, öldtırttrlerdi alimalahl.. mUhlm miktarda döviz ve altm k&A;'f!'_ ~u!U olma~ktır. le cezalıı.ndmlr.ca.klardır. danılrr; Essiyaoıetlilme<lcn!ye is. 

Açık, sa.çJk gezen kadmlal'a de- maya muvattak oımuılardır. Bu h18Wllan 'ba4tJ olanların Her ev, apartunan ve resmi mU mindcki bttyiik etSeri hir "Elioon-
ğil, sırtına panıuk bezinden göm. Bu firkat Ttlrklye ~ Romanyadan ~aa.tlan EyHll 1942 !IOıtuna eııaeae 1tfma.klann1 ta.rna.mlamak mi ~olltil<,. kitabtı1ır. Ro iti'har}!\ 
Jc,k giyip, bir de dizlik Jteciren pır tedarik etti#l Amerikıuı "" İngiliz kadar doldurulmUI ve mUC86esele mecburiyetindedirler. hu ılmc d;ıir ~imrlfye kndar yv.rl. 
ııırıJara bile saldırırlardı, Bu kül • llralartle lsvlçre fraııklarııu Peıted2 re venı:ıiş olaeaklıı.rr beyannameler mı, olanl:ınn maynsıihr, !lir ıwuı; 

haniler ha.ldanda töyJe de-Pler<li: _ bir bankaya göndermekte,. ve oradan mUEMe8eee vize edildikten BOnra. f[~~~!~~!l~~,;:ı I~~:::! ~ 1: ~i~j~~ ~~~ ~I ırutyn. yüzbinleree , milyn11lart•a _Yanında Hasan ra~ çıplak. alarak kara borsada yüksek fiyaUar. evvelce a1nut olduklar! milracaatKÜÇÜK HAB~~l~R ton fıpmuru mnphunnl< ir,in yeter: 
lan WLJtetein! la .satma.ktadtr. numaruınrn tevdii mukabilinde ---·-·-----·· ....... _ .. -··· __ ·- İ!!te bunmı ki~dir ki. ma:ran•n 

1J • BI de Bir sene içinde bu ııekilde eevkedl • kendlc'line geri ~eeektfr. .., Pamuk tozıarının ttyatı. cinsine kıymeti \'e ehemmiyeti rudl takdi 
er;; 0~~=-Jı>ta balnn • r ıen para miktan '08.1500 dolar, 315800 före eW altmıı kuru,a çıkmıştır. ri miim!<ün o!ıunryartlk karlar bii-

- N~e..,.. anadan .ı...ıı:.-.. fır. lnclliz ve 605 Fran.ırız lirasmı bulmus • ~~ar-~ tlbeyannamele?i- Harpten evvel bu tozıarm fiyatı &O yUktUr. 
.,._. ,,._ .........- tur. suohılar bu mtlbim paranm bir nı .._...-...,~t. -..a an ve bey&D- paraydJI Fakat tı<'abli hugtln Ek~nomi 

lapcaldıar, ml.ktannı Macar18tan haricine aevket nmıe muhteviya.tı memup olduk- rı>'itik ilmi ite n~a,,.nlar büyük 
- Utar olat .. Çıplak Mutafa melde de suçludurlar. !arı daire ~ nıil.eseele1ere t~ik •Okçuluk aporunun lnktıatı içln Türk f!vlcıofunu hatırhvor1ar inı·~ 

9de.,.. f'ldildikten ~ tekarar bOroya ge faa.ltyete geçilmtftlr, Bu ıpor eski 1'.okı1a o d'l bir ı:ok Türk bUyükJ--ri 

D 'itN'-'ANlv. _.._ - ...__ ı'r,in . - v_ h..._,, ..... ıl~lak "ık-- Muhakeme neUoeslnde bu ile t&va.e . tfı'<lı'l.t....ı_..a-. beA 11 _, .. _ __... ....... gafl&rda oldutu &1bt •'md!ki umana 
lJ I r ...... ...,. .... - - ......... - ...... ....,. ., -.. k •'- Allottl ort k IAIÇ'.l"UJUll> ue en ı.çn.-..ııaD ~ r n-i'bı' ı"lı"m <lihn. ·arımın me~hul S"''· n. 

ğm •··· .ı --'-ğa' 11Ut eden ban a..., ve • - 1111'1 ..-_r_._ --'J k._,. J ıi da uysıuı blr tekilde canl&ndınlacak. "' • "'"' fle çırprnm...._ ra en. ııı.u um ,_._ .•• lan l.OU.410 peı:ıgo para eezut öde- ~ -. -.-- e vwur e vr. ri gfbl ke"':ırdıt mı kalmıııtır! 
dmlo.ım "iyiın ve 1m!)&nmahı.nn<la J{admm dn, el'keğin de zUppe - rilecektlr tır. KADIRCAN .,AFLI 
dt>jfüikllk olmlwh. Moda eepbeain. J.ğe hiç tahammülü yoktu, Öyle mjye nıahkQ.ın edilmiflerdlT, SUçtula. Bu beyannameı.rt dafıtma blr Vali bu ınUnaaebetlı dU.!1 Okmeyda. ~ 
it buhran 1-f göstennedt. İnsan. eeaip kıy:ıfetleırde getıl!n ~Jerle rm elinde bulmıa.n Mv!z ve altmıar 11.Jrlerinoe telrıv tuıdldne ıtlzun:. ıuna sfderek tetkiklerde buJunmu., • 
lara belA elan ft bttttin o masraflı kart züppeler hakkmda: da mUaadere olunmUftur. aJıma~. Bu beyannamelere tur · 
deiifld&1erini yalntı adına sıitn. - Bu ne ahidi ıey? da~rak verilecek kö.ın.ür m.ik- :t- DUn, bir &!tının fiyatı 33 lira. S 
mak Mmetile mazur ~&tteren mır. - Şu d:mdinl kıyafete bakf Trabzon .. ıran transit yolu tan Cll Ç<ık bir t.'Onla :mukayyed ku~. kUlQe altının bfr gnımı ite 
ımt görenek, harpten, kandan, Derlerdi. d k' k I olaca.kttr. Yıı.prlan tdepluin bir 405' kunJ§tu. lhti'lıarıla mqar•lıet 
dlnyamn ıraım.kanfl)t halindm Bagtl.nktt bob.<;tltleri gö~lerdi, Uzerin e 1 UprU er taraftan f&7.la81 için kömilr tevzi ~ Kömür tasarrufu Y&tımak Uzers M l\LmtDURKt, Sanıl Aboaf 
li5ç mil~ir olmadı. Hergün yeni onlar ~in ne derlerdi ac..ba'.'.. Trabzon· bu hududu tran.eıt talim.attı~ tatbik olunacaktır. nakll vaaıtalamun gece •erterlnde adında bir tüccarla İıfen. 
M.r mnda De ~ılR§IYonrı. \'e e..- Her halde ~I espirller yapar • yolunun tıserinde poen la§ harap o "' Bmıdan evvet Jı:&n.llrflnU b • de tadflA.t ya.pılac~ '11kadarlar ta. diyar admda bir başka tü<'ear mn 
I(; mıoı'IJ, al'tlk gülün~. tuhaf, ga. la.r, orijinal Şeyler bulurlardı gibt la.ı:ı kagir ve ahpp köp~er yapılıxıa.. men veya temamen temin etmjş r.afından söylenmı:ktedlr. Bu lıu. vazaadan , ·e ibtiklr suçundan mah 
r:iP ..,myor. RattA, thıerindea. bir (;'diror ı.na... ğa ba§lamı§t.ır. Bu meyanda bllyQk olanlaır bu usııl dairdinde yeni • •uata Ankaradan emir beklenmekte - kemede1er. 
:JPl ~ bir moda, bir giyinme (Deftlftl S Uncttde) Cafdarlç JtöprQsQ de T&rdn', den k&dr a.lannyacakla.rdrr. dlr. hfendiya.r, Abo&f~a.n (60) bin 

farzı' kadma!nn tberinde merha • •------------·--~--------------··--------·---ı;;&;;-.._ __ ••mr.ıı-------. Jlra alacaklı görtınUyor, ve Aboa. metle~ bi'r MfNt 0 Ytllldm - fm malla.nna haeb koydUl'UJ'Or· 
10l'.:,. :e.nonla bera~, u:~tnıa~ Popft.leP gazetesinde B11\m Al- harbiye n.eza.retinclekt iyimser har· Sebep olamk da Aboa.fa bir §iı1ıet 
• xı 11adm]ar. bu" .... g ~. ta. manyuıın karmak latedi'ii Av"1. va denli. Şimdi ~lbay Torna. bq. hurnıak ftııere, 60 bin Ura verdlği-
baf, kaba, kötü bulclu~lan eoıki mo padan bfthsediyor, A1manyanm Bel ka bir nıaluundan ötüyor. "N~ ni fakat Aboafın bu tirlıeti kurma 
'dayı. eski kıyaff!llen, seve seve- ç\kaJI. HoDandayı ve Hana katlar İyl!Q!Jel' olalım De de WStümser'' larına manj olacak ha~e 
hbul etmi5}eııdi. btlttln Jl'ruı!'JAyt ilhak edere~ini Albay Fransız erlt>rlnin muht~ent bolnnması üzerine bundan vaz ge-

.. Arı beli" yani, incecik bir bele &öylüyor, ftalvada Ronnn <ıarlmıa bir cesaretle döl'littüklerini söy- ~erek allMlağ!nı tahsh yolunda mal 
Mllip olmn8c için bellere takılan kailar olan toprnklan, Ba1kanlan lbyor; falıat Fnmaıs "°I cenahının lanna hacis koydurduğunu söylft. 
demir koJ'!lalar, kü~ yapma ın~- , .e boğazlan alacakmıt. Bilmiyo- cepheyi kıMltmn.k i~in Bresl lke. yor • 
knUerle <1öslenen, ko<',amnn kaba • rum, BJfun bu maırımatı nerclen al. l'ine çekildiğini, Fran<Jız birlikle· Benim de söylemek istedliim 
nk saçlann üzerine kondnrulıı.n m.,. . !'ar.an: 48 rlnin arasmdan, piyade t:&rafm. şq Ab-.rıa. &fendiyar, iılt.edJklerl 
leYYM meyva ve ç~k bahçe:erin~ ~u.~ ~~ns~.m!ydan muha!e- ' : 'Alehancler Veri dan ta1-"'p edilmey~n Alman tank· ı:ıirketi lı.'lıPaııwlddannclan dolayı 
11whran sapkalan henlİz unutma • bec;ınan ıkincı gıınüdür. Harbıye , larmm sızmah muvaffak olarak m.Untii d~mlar.Şirket hsddlza 
mk. naıulığmda yine iyimserlik ur. 

1 

f.ahlı telqa. veren bir itirafta bu.. '-Dö Gol'ibı harbiye ınüstqıu. Eormandiyanm t& glibe~e k-. tında lra.Pulmuı ve faaliyete ba.,-
HeJe, l)apkalann 'kenamıdan 50~ Veygan<lrn tıuıklara k&l'ffı kımıu- lunmq oldu: "Birliklerimiı;ln mil- hğıns getirllme.t ~ mlnahdır. dar geldfk1erini itiraf etti. Bugün larrtl!J ba"'le. Böyle olmM&ydı. lhtL 

kulan ° umn jğneler neydi? Bu ğu d:ıy:ınak nrlktnlan c:ok güzi!l Jıim b!r kısmmı ilk batta yerle!!• Ordu Röoo gı'bi 19S5 ı]e yazdığı ikfndl fturi gazeteye şn telgrafı kar saranda bir mtl,al'eket ~3rtt1üp 
mııırak ıtibi şeyler, traınvaylaPde., dnşamvormuf'. Dün 1&ba1ttanberi ti'rm4tğe nnıw.ffak olduk •• , Bıı bir kitapla Alma nhtlL\tJınunu haber ya7..dnn: mlt,tereken tevkif edilmeıalenli. 
otomobillerde ne kaıalara. !'lf.'bebi- yiizlerce Afman tankı harap olma1t. ı cihnlf'nin gbli mi.ru.\_,.ı ~u olsa Vemı.İJ ve motörltl bi.rU.klertn ku-- ~I fi'kirlere göre, başka. Ç 
)et \•ermifııti. Bunlarla ne kadar Güntiu mühim bir kısmı clair"de 1 gerel..-tir: Oephe ile geri arasnırJa rulmasou tav.iye etmi!5ti: hkRt mandanlt~ bu tanklar hakkında arpma 
erkeğin gözü sakatlanmııtı. p;~(tİ. Ha'ıa. f'Olt ıneak. Kiaa bHi'r , "lttifıal o kadar bozuktur ki diğ.er o vakit Dılladfe kendisini garip İ<"Rbeden bütün tedhirleri 11.lmıır N İMET Abla'nıo ıoyulduğa • 

l·:uıdan yn-tmaç fl•tanlrtr bir <'ephede bu sn'AI< ile korkunçtur. 1 crtlulann ilk hatta ~i)nderilrni!!si- ruhhı bir adam teli.kkı etmiı ve tır; bu tanklar ınnhakl<a.k yakala. nu hııher ahyoruz. Bir hır-
zaınn.nlar ne kadar modaydı. Ya Ilu ak..cıam lmrbiye nazırlığına ı ne imkan yoktur. Mikey Vfüon bu ythden albaylıktan fazlaya nrp hnha edilecektrr. Hatta bmı1r ~ız, <lanıdan girerek ç~ecedekl 
t.ııngo ~raplar?.. Bunun hir de iyim5erHk ~k artm.,tı· Ve!}-gand Bove'den gelen biri'li'vle konn't' yiikselmemişti.,, rm tayyare htıeomlarma uğranıa. paralarla bir mikf&r da Pİ111ako 
~arlası ''arih- hattı. kırk ~iz !'l&attenberi dhn mu'!': Fr:ı.nsız yanıhla;.nın "nyıSJ Fakat ıtimdl Dö Gol ile yapabf. lan da muııt.emeldlr.,, bileti ça.lrp b(mJJ. 
Y~.n YJrtzrNliS fi9t:.anlar, dik dunıyomıof) . 'l"arm c.lnmmcla insanı ütkiitecek ı.~.ıdıır çolanu.,; lh:? 22 .aatt.e tıebinden 3000 tank Bu tankların çok milşkftt bfr Anlaşılan bu hmıJZ, ~mdiye ka. 
Görllnüyo:- tango ~orapla.r. l<orl<nnç bir değişikJUc olac:ığım Bove gcnls bir hastahane Almıın Ç'lka.r.ıınaz değil mi! dtımnı<b olduklarına kani değr· iiar. Pİyanlionun kendil'line ~ 
Bagh, • Mytlcek !'Wl.pkalara '-erer ıdbiyfm. Almanlar eepheye bombarc1ımn.nı ytizilnilen yıkıl • Geceleyin toP sesleri qık &!:ık lim, bu ~lnrz resmi ma.kanılamı &ını beklemi!!i; Hmidt bop çdllnea 

nmlcah1, lriiç~ tttre<Jj. Bun.la- yeni ;\"eni kavvetler !ltirüyor; mıs, bir hemsir~ ve bjr ~k yara,. İşitiliyor .Herhslde Almanlar (ilk fikridir, General Dllva.1, Jurnal~ da, o piyankoyu ~maya k&r.r 
n "~" c1etn4r te do~ deği': lıarbe ~İl'f!ll ~ birJiklerlnln lılnr ölmllş, Ga~ye biD,ASııa tl7.'llkta ohna.malılar. <lnkl makalesinde taı&ların lllftl\. \!ermiş. Hele 'bu ~an biletler• 
1'1inl.rnfn4 ~ lmTianmalı daha "9Y"J Hlzumu kadar delil ;albay ~eneral Dö Gol"iin tayininde11 Cumart~i 8 hasin.n. 1(ketin i1el'l1erine kıuJsr gelebı1c~ elen birine isabet oluna çarpma 
m1YV8flk. 11nlhLrekleı: ~ O)'llr.. Rtıma im ak,am '11 "3zlerlyle or• b'.lh~en 07.nn bir te1grnf yazdım. F.v\"ek ... ıle tf\hmhl ett:ı.itim gtbi <'eld<?rini ve bunlardan heyecana ka~mkh oiac;.k dem~ktir. 
,.aklarıtr"'· bem.i.!w. ı.~ .. bir ~i Biirhan Ba~~lı 
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flABEg L ER 11"'-.~-~-~-! .. !~.~-Y..t~ .. !.?.-~=~ .. 
B l h . 7'MWN Pasifikle ·! Birkaç düşündüren söz 

U . gar ar l C l ye Müttefik tayyare le-: ka •. !;.~:::~~,a-;;::: ;ai;:öy!encn giizcı .ö.ıerıfrn "" 
tk :r. Kalbe hakim olan bir acfa irade km>vctilc zi · ·., 

nazır lnln nu u rin hücumlar i den cıkarmak, gÜneste bizi taki.J eden gölgemizi m€"iC! 

l\lelburn, Z7 (A •• \.) P:ı ııjfik batı 

Sofya (A. \,) - Pııdgar harici- mus olan Bulgar milletin ele derhal cenubu milttcfiklcr umumı karnrga· 

meve calısmak kı:ıdar beyhudedir. 
· ::~ Bir kadına a.sktan baht;cdcrken· daim(! miibJ em 

!~onu~um.ız. Onlar acık· bir itirafı dfole:neb.ten zi ~·r:ul c ye nazın M. Filof, üc;lü paktın i 1 kuvvetli bir akis uyandırmı!ittr. 1 hının tebliği: 
kınci yıldönürr.ü miinasebetile Ve Bulgar mil:eti Üçlü pa.ktm 1 Tobir:ınt adası; müttefik orta bom 

~ıe•••+••+•c ••••• .,, ..... "•• ~ö,1.·Je.<liği nutukta E.'zcüınJe d~miŞ- 4cia'<'tj ih:nı. etmek sJrctile Avru- ı ba uçakları Kitava adası açığınd:ı biı" 1 kalbinizdeki sırlatı kedetmekten ho lcm1~lar· . 
f.! Kcılb aliıkalorrncla ilii taraftan biri m-.xlfof;a alda 

mr; fakal aldanan meadtur. • o._. d ~ ! t;r kı· ııa ca..ıniası ir•lnrle msfete dnyHnan düşman taşıtını tahqp etmişlerdir. 
~ un en ;ı Uçlü p1kta dahil milletlerin devamlı bir nizam yaratacağını Tam bir ısa bet neticesinde. gemi tu· • tı kahramanlık menkibelerini selam. anlamı~trr. tu§muş, yanmış ve yalnız iskeleti kal • ._ ____________________ _,,.,.........,~,·m:ıı:::ı:tır.ac:a:sa>ııııcıı""""" 

3 Bugüne • ~ar ·~e ~:ıktm esasın? t~~kil e~7n ---o--- mıştır. DUNYA.- - HE.~ta ~~tb~~i 
> ıdeal erın muzaffer olmasL ı.çın P.abaul: Müttefik ağır bomba uçak· 

••••• .................... ,,.,.,....... yaptık1an re.-1aka11ıkhır: yakın bir Bir isci idam edildi ıarı ıımandaki dü~man gemııerıne a1 __ - _-= DON o· YOR <6~st::rah 2 ncıde> • • • k atide son 1:ıfe'rin tetv:c; edeceğini "" ;) çaktan uçarak bir gece h~cumu yap: E SKlDEN kat:1nh..r <l~~a :ıçılc UÇ pa t ıtiınadımr '>Ö,\':f'mek isteıinı. Budapeştı-, 27 (..\. . .\..) - Karartma. m~Jardır. Milliyeti meçhul bir gemıy.ı ~:ıçıli sol;;ağa çd;m.~l;:, a.raba. 
Paktın temeliniteı:-kil eden ide- esnasında hırsızlık yapan bir iı;<;i harp 500 kiloluk bir bomba taın lrnbct et_ vn bile bincme?:k•.-di. Bihlderi'ni 

aller 20 scn('(l•.nber1' zııJ;.m ve hak- divanınca ölüme malılnlm cclilmlş V<l miatir. Ba"kıı. bir ,...emi,·e de 3 born· Bugünkü harp ve eski ~.·akıt ııaça. iııdirirleı·, f ~nt'esini, Dtln UçlU paktın yıl•.onümüydü y " " , ıuı f l ıl 
ıoız bir ta.•i:ıliibün zincirine vurul- 1 bu iı;çi bu s11b11h ll:>ılmH ~. ba 1·sabet elmi .. olması rouhtem:ldir. ,, n:ıtstr a c arı "Rr~l'm1, :ı:asnı;tğını., r.eı:.e~ini yır· Almanya, dilııyanm en bııyUk sıı.voşı. ,, ,. _ 

na. girerken Japonya gibı uzı:ıkşarkır: Projektör mevzileri bu h\lcum cana İnsanlar bir taraftan bil"birini tarar, parampaı·ça cdeılcrıli. 

en kuvvetli bir devleti ile Akdeniz M' abrok al ol~~.~ si smda mitralyöz ateşlnc tutulmuş ve i.ildüımekle uğraşırken bir taraf• ~imdi .. b(;yJ~. ~i :ı!li'i.ı(}tomobil. 
de mühim bır sabaya h!Uim tulun'l:, _ düşman projektörleri sonci.lrmeğ! da ,.k. b" tak m ma allal"' de, otobuste or c C<lıl a tını .ra"''• 
!talyayı da gaye arkada'iı c•larak 14ı mecbur olmuştur. Tayyarelerimiz!n ~~~1 har~i~~ m~~ad~eratına 

5 
dair h~·onız ki, yalnız çıplak. t.l~t,· rıı -

-· .. -e Ü"lll p-"t bütün "Unya kar-ı. hepsi üslerine dönmüşlerdir. 1 . k.. 1 .ı. • b h"' i l:\•'ın ~rnlı! İn!'an belır.ucn • '• 
__,, y ,. ~ ... ,. ıu um er ~.,..3.r.01aga, ve u u• " ,.,. • ..... • kı L 
emda kudretli bir varlık u.aralc beı:r- Bür.a: Mütteflk a~ır bomba U<'akla· }:iımlerden birtakım teselliler ç;ı• lia.rısmı ~ıyınmı.,e \a t . amn .. 
-•-+• ha aıanma. bölgeler·n· '"'ombalamıs , - ! . . l dan ..,oka.ga fırlamıs zmıncd.:, C'l" ! """il- K •• •• t • • • • · b • rı "' 1 1 

•· ~. :ıı:aımaga <'3.lısryorlar. ııgl.Jız arka· . K 1 k .1 d b . 
Dl1n bu paktm yıldonu~ıü mUnasc c,mur evz11 ıcın ır !ar ise de netice~r belli cteğildir, erlog'lannd:ı.n -birisi de cakilMrsrr ı a.<.~,:l~a.o;ı. eb. e n~.ı. t'l ..• ~ 

1 1 h . - k · · ·· · d t ı ı~zm 11 ıeuenı rr ceı.are ~o ""· betile Alman ve ta ynn aneıye ne. t.t vımı uzenn e araş ırma ar :rıı.· • bi · 
1 

h 
11 

ld 
k b U t I • t h ı d k k. , .. _ ·· · 1 • ııp nen o un.a, a ;: :.a ırır, p:>o ı:trları birer nutuk sôyliyere ug . a ıma name .. azır a 1 Eden'ı·n l·~r '!ile~ 1 LYLJ.:>D:' rnunecc.ımba.erı· lis mudahale eder. 1.arnkola r;iıli. 

nt1Jı örıemini birer defa dııha belırttil. • 111n ve pa.paslarırun senenın zı . if ... _ . ka 1_ 
1 1 · ı · · - d k1 lır ç benn rı ı;:oca o ııp o ma. ıer. uun "nnı ugursuz say ı anna • 

A.!man harltjye nazırı ~unları ı;oy. İstanbul •aliligint1ı·n: Bl Odunların depoiardaıı aldırıl . tk :Jikk~t etmi.~tir; Mısırlılara göre. dıkla_n haldonda u;un duzadryıı 
ledi: htanbul mahrukat Ofihi odun ve kö ması işi kooperatiften verilecek \'esi, n u u h.iSts.JıkJar. öli.ımleır, gök felaket' t.'1.hki1myyaph~r. "\ e k~ m, sr~ 
~çlU paktı imzalamn.;'1a. harbir mürlcrjni ıtşağıdıı JUılı t'ı>a.fllar dl\b.l- 1'alarıa alakadarıar tarafından yapı. ltri ve ~-0nu insanlıl;t için ha.yrrlı baya .Y~ ?17.. ını~ce, nr~ >a~m pe 

A.vrupada. genişleme&ıne ınıı.nı olmıı.'• /inde t~vzi edecc~tir. Jır. Veya bedeli mukabilinde koopera_ -o-- • clm.J:::ı.n büyük hadiseler bng\in• tlele~ı ~dınnege meco'!ıo~ ~ 
aul.hlln tesisini koıaylaşlHınak ve a. ı -- Resmı daireler ve mUeıı!ocıseier: tlf tırrafındaıı memur evlerine teslimi 75 barp gemisi :erde olumıuıj. ıBuguı_ı,böyiekı:-ey ,.~ mı.l. ~·ıc ~~· 
da.lete Uıtina.t eden yeni -:!ürıya ·niza_ Al Resmi daireler ve ınUesseseler ıı·~klindc de temin oluna.bmr. Mısır t.ı..kviınine göre uğursı.ı~ zer?ıKadm ocasıy c < eı.n ' r 
lılml kurmak kanaatindeydik. odun ve odun kömürü ıhtlyaçlnrını C) Kooperatife kayıtlı memur ve himayesinile Rusya- günler her ayda !iki tanedir;·yal·,, l'ı:!:'!~.rfba.:r,e;};f"~:~11l~ır~ra~:~~: 

önüne geçilmez bayat mücadelesı ofisten aldıracakları ( l) numaralı ınU.;tahdemlere odun ve kömür koo - A I mlkt d nız temmuz ve;. agustos ·aylarında. ~ · C' nı., ~· _ . 
·-· ..... da. Ü"lli pakt devletleri kara~ numuneye göre dolduracakları iist.ı peratifçe her ayk! maa.§lıı..:tndan kesil- ya muk m ar a .. ç~gu" dür •ESk:it.M: rrırıieı t ~· ·1 ~na ofurtı:ı. or, r~· . ne yastımı. _,.._... ,. Ö d ildi u • • .ı:ı ...... ,·ı~ ~·:S-.- 1 n"uı·g\1.1!! ,,·or ~ize, :>9.na, i;·<'\:;e, beril~inc da, denizlerde ve havada muazzam ı!e 10 • ill:tcşrin 94.2 tO.rih!ne kadar mek suret ile münaı:ıjp taksiltle V()riıe. malzeme . g D er suz SSYuı:t arr gunı&rın tam• ıstc·1 . t~ .• ,,, er 1 

za.ff!rler kazanmış ve güç taarruz e. Yenlcamide Mısırçarııısı yanında ~fa. bilir. Ofise karşı kooperatif borçlanır, sj de .şudur: • !-.llZ .• g !~or.. ~ 
dıılr mevziler zaptetnı4t;~rdir. Buna kulyan hanında bulunan ofis umum okoperatifde borcunu ofisle yspaca.k.. n·· So 1.~ ........ - b" · . .· · b ... 11 Y,ızjt1ieliinesı de doJı;ru l!fr ~ey •• 

Londra: 26, (A.A.) - un DAC.U~.uu.ı:ı . m .. 'e .~~::nı e1iJ,. .K~ ·ime;~ğıı. Jrndc'!i ,c 
rağmen dU§man elde ettiğimiz mev. mürürlüğUne bildireceklerdir. lart anlaşma mucibince öder. .Lce.mington'da bir nutuk .. .söyl!. ~~~tın ~ort~u \e. ~ırm.ısı, ·m...art:ın: .hlıkkıt,·aı ? .•. ''İki gönii! Jh o'un. 
zileri geri almak istemiyt-cektir, Çe- B) Bu daireıer ve ml)emeaeler o • D) Odun ve kömürlerin memur ve ·.eıı'ha.r.iciye nazrn Eden §'lyle de- Iı,rı ~e ~·ı::ıı sekızı, ~?ı~arun ~nı~~ ca-~amanlık•5e<yran olnr!'' 
tın muha.robeler bizi t>ekli) or. dun ve kömUrU ihtiyaçları için mllna. müstahdemlere tevzi şekli ve bedel- ,.e ;>~rmısı,~ mı:ıyısm w:u ve (Y.ll"'Jllı~ M\inir Slilevman CA p \'\'Ot; ı .. U 

Davala.nnm adaletini tdra.k etmlj ka.ııa ilb &decekler ve ofı.s!n odun ~ terini tahsil §ltri;ları koopera~e la • Son günlerde Rusya~ a va.rant ıbcı;-i,'io.~~ onu ve o::ı altısr, ___ __;·:.__.:...· --------
ve azimle na1'ket etmeğe karar ver.' kömür !iyatıanru eksiltmede esas tu. karrür ettirilir. kaf.il~ 'ş.imcLlyc kadar bLiynır:.Bri.' teDml."UZU!ll!5.on\.ü~ü, yLrııni"İkisi-!ve cdiı:ıi. 
n:ıi5 olalı tıçlU pakt devl:Ueri gözU - tacaklardır. E) Kooperatif te,kilAtr bıftmıaır <H- ta.n~.ve AL1erikadaıhb.iı::tek yirmi, ücü, ... ağustosm:r-biri, otuz ı 7""İlkltanun - b:ıponyaııı Perl 
keceğı her. ~e ve \lçlU pakt dev • C) Münakasa aonunda odun ve 0 • ~er mtlesseaeter memur ve mlltasdem sey.a.hatte hiç bir Z.Q.XQ81t;ne:kledil· ve otuzbiıi ,eylüliin-ı"',;%?~ yiı mı liarbur'a tecavüzü. 
leUerlnin hayat ııahası dı,,ında. bıTa- dun kömtlr.l tedarik edemlyen daire !erine de ıncmuriar hakkında tntbi'c mcmiıı dereoe<te:.~iiharp ın.al. biri, bir\nciteşrinin ·üçü"' ve ~ irnıi J O nisan - Danimarka \:c 1'-;v-
1.ıldığmı anıaymcaya kndar darbeler ve mUesııeseler ofisle tema..cıa geçerek edilecek usullere kıyasen muamele zemesi teslim etmiştir, Arasında ikisi, ikincite[irinin ~.befi.i, yinnı veçin istilac;r 
ındirmeğe devam edeceklerdir. Adale ihtiyaçlarını ofisle .birlikte ı&l~,. :yapılır. çok uçak , tank, t()fl ve her nevi sekizi; :ilkkanunun· yedisi vıfyirmi 1 O' h:ızir.ın - ltah·anırı · h"rbe 
te müstenit bir nizamın tesisi için kararlarla temin etmiş olacakle.rdtr, F) Kooperatife kayıtlı bu!uninıyan mühimmat ve ~~ bulunan bu ikisi. giric;i. 
r;ereken §artlar o zaman gerçekleş · 2 - Fırmcılar, hamamcııar ve cm. \'e borçlanacakları para rrcnsup bulu.~ malzemenin yerine vaıınası bü - İngiliz i\ limi bugünkü harıbin İngiliz a i"lli y'llıuz ic:'n,,, -:c'len 
Mili ıttifakların en kuvvetlisi olan Uç sali müesseseler: dukları mUe.ııseselerce temin edllmi • yük ~ mu.vaıffa.kiyettir. Kafilenin ba!;hc:ı hidselerini bu takviinle hadird ... ri srralamışa h,n.z.{:-·o· 11 
!U pakt, bugünkü mllcadele zaferle A) l.l'ırmCJ ve hamamcı gibi meslek yen memur ve mUstahrlemler ihtiyaç. ~ ve ha.va.dan yapılan dü§ kar.cTla'>trrarak ~ neticeye "ar• baziranda P<ıriı.-'n sukutu. ,.. - hıı• 
netlcelendlktne sonra yen! dünya nL erbabının mUesseselerı içın ofisten ıarını mabaflcrinde yapı~cak defter. man hüeumlmnıa ibu kadar muvaf mıı:;tır:. · 1 tiranda Fr:ı.nsa. ı:ıiıt~rek_P in.;ı im• 
zammın temelini teııKil ede~k ve u.. \!erilecek mahrukat ıçin bu milesse,. ıerc kaydettııunek sureti!e halk me - ~fa.ki~tle kal'.Şl koymuş olması, A. 31 agustos - Almanların Fc• zalan1ı:t bu lıarbın n'uhım h ı:ı;..se• 
zun bir zaman ınillctıeriınizin ta.n~ Mrin mensup oldukle.rı cemiyetler 0 • yıınmda alırlar. miralhk dairesi tarafından ihti • lonyay:ı hücumu. lel'i olduğu halde 1~-..ır tak 'm.ıı:.-
lçinde çalışmalarını temin edecektir. fl.sle temasa geçecek ve ~htiyaç liste. 4 _Halk: marnla ham-la.nan plliın'arın in. 3 Eyli.il - Fransa ''e İngil• de·b'ı.iyük hadise günlerine rast 

ltri (2) numaralı numunesini ofisten Al Muhterem halkımızdanpablt va giltere, Birleşik Amerika ve Sov terenin Alman vaya harp ilıir gcl:nı ınıcktrd rJer. 
trALYA BA.Rtctn, .lliAlllU.NIN 

::.oYLE~1.: 
aldırıp 10 ilkte§rın 94.2 taı ilrlne kadsr muayyen gelirli olanların ofisten ım\L yetler birlii?i denizcileri tarcıfm • 
ofise tevdi etmiş olacak1ardır. Bu lis. Oa.yaa etmek istedikleri G<lun ve k~L elan parlak bir surette tatbik c. 
teıer ofisce cemiyetlere bil<iirilecck rour lhtjyaçları kaynıaV..amlıklarca ailmiş olm:ı.sı sayesinde mümkün 

İtalya hariciye nazırı kont Clyano miktarlara ve depolara göre tertip 1m 
ofisten aldırılarak dört numaraıı ll.s- o uştur. 

,unıan aoylemi§tir: edilecek ve ihtiyaç fazla!Rn piyasa - teıere ve ofisçe verilecek uılimnta ı;ö_ Nazır, yapılan i~.n g~ni~li;!i 
Bundan ilti sene evvel, 27 Ey- dan tcm1·n olunacaktır. ı akk d hi r·k· k · re mahalle blrllk!erince testıit ve ı ın a r ı ı"r verme ıçın 

lul 1940 ds. İtalya, Almanya ve B) Bu mUesseseıere verilecek odu!"'_ ·· ı · t' 
f k ltarn~leri tevzi ettiriilr . ~ttnu soy e-mış ır:. 

Japon""' Berlinde ayrılmaz itti a · lnrın bedelle"' cemiyet ta'."afmdan ° · B · ul te}'f bü 'lklUk 
J- •ı Karneler dörder kuponludur ve bu u ı~tn m ı ı y1 te en 

uğrund:ı il.ç devletin kuvvet v.e ga füı veznesine teslim ettiriltr ve nakli •• kuponlar numaralıdır. BlriTLCl tertip az 75 tngili?. harp gemi!li kullanrl· 
yelerini top\a.mak maksadiyle Uç :yat, mUesscseıer besabma cemiyl!t k!SmUr karneleri ellişer k1Joluk dör~ rı:ııştır. Bu malzemenin Rus müttc 
lü paktı irnzalamrşardır. DUnün bu veya ofis 1.arafında.n teml.n olunur. kuponu vo gene blrlncl tertip odun fiklerimizc nazik hir Hndn yetiş· 
"Serı· muvaffaki:rete netice1endir 3 _ Memurlar ve n:ıüata.hdemıer: · 1m 1 ~ · · "' - • karneleri birer çekilik cört kuponu ınış o ası memnun ugu rnucıptır. 
oıek hususunda sarsılmaz bir a. A) Memurlar kooperatifine kayıtlı muhtev).dir. M. Eden sö~lerine §Öyle de • 
zlnı)e, zaferimizden emin Ve uğ · memur ve müsta.hdemlerln o<lun v~ B) Her mahalleye tevzi o1un!lcak vam etmiştir: 
runda Ü" milletin çetin bir muha • .. -o··mur •htiyarları kOO"'erat1'fle of!.s u..n- "- - bl St )' ad ub be ı .. ı b" "' • ,, .. odun ve koın cu.u ....... t~ tevziden r a ıngr m are s oy e ır 
rebe"•e tutn.:tugu- idcal'eri mild. arasında '"apılacak an!aş:::ıa ıle temin eJ ld ~. k h J k .. ad ı 'd" k' b ~., ..... .ı haft.ll evvel t o ur; ... depoya gcınrle. a raman r muc e esı ır ı, u 
rik olarak bu yıldönümünü kut· olunacaktır. rilir, ve ns.lılye mUdUrlerl. bekçiler mı vasrflandmnağa hiç bir öğm: 
luyoruz. --------------- nsıtasile balkt vaziyetten haberda" tnhiri ~.'<'.ti<:mez. 

Bu pakt miinhasirren dinJoma. . Alman tebllll eoor. Nazrr r.unları ilR\'e etmiı:;tir: 
t'' bir hesapta. ne rle stratejik C) Halk"tayin edilen günlerde de • Alma.nyaya yaptıZ,mız ;ıava 
bir za.rnr~tir. O, milletlerimizin L- b b"' 

Al Polara mUracaa.t ederek paralar:.rıı IA'ffi arorm:ını ta.a.ıTtızumuzun U· 
emrine amade olduğu ve uğruncfa Berlin: 26, (A.A.) - man 

· d 1 - t b ,·erir ve odun ve kömürlerini alır. tün harbin ı:cfü:iml ilzerindcki t: kan döktiiru dava ve gaye bırli· ordulan Ba~kuman an ıgınm e • . 
-c. S-lrini küçüm5ememek hüyük bır 

'.finin tamamen idrakidir. İtalya, hği: yanlı şolur. 
AJma.nya w Janonya bu ~nn sene. Kafkacıvantn şimali garbi 1t~. Dt:K.KAT! Bu ı:ıvın ilk l'1 giinii ic;inrle ya 
erde dilnya tarihinin kalkmma m1ndı:ı. ve Terek üzcrin<lc Almuu 1 _ 1st.anbu! mahrukat ofisl htl - Ptlıtn dokuz aknıd:ı. be~bin tona 
kuvvetleriı:ıi t'?msil etmiı::lerdi't'. ve milttcfik kıtalarr, hava ordU!lU· kfıi!ıetin verdiği sermaye ııe odun ve .yiliksehn.irlir. Yani akm ba.Şma. 550 
Bu il~ devlet, milletlerin hayati nun müessir yardrmr ile dilşma • , kömür tUccarlarımıza yardımcı ola - ton. Brem::n. VllhC'lmshıı.vcn ve 
·ehemmi~ hak!armı tc-min et- nm birkaç kuvvetli mcv~iini yar rak çalışmı~ ve münhasıran açık ka.; .Düseldol't gihi Atlaııtik meydan 
r ek, yem ni;ıa:mın temelcrini kur. 1 mış1ardır, Kafkasyanın Kc.radeniz ıan bUtün ihtiyaçlarını l':ıuşılıyacak lmtibarebesile ilı::-igl 0ıan hNicfler 
rnak ve bunları garanti etmek, ve ı::ahili önünde Alman seri botları Purctle muhtelif mevkilerde odun ve daha oomert bir fütimam görmek 
rrilletlerin refah ve emniyetini ıki bin tonluk bir Sovyet Petrol kt>mtir stokları baz1rla.mt§tır. Bu bu.. t~i:r-. Bu ·.,.ehirJere bir c;:ok dcfqJıır 
ı:ağtapıak icin astıkarı mlicarlele gemisi ile 1500 tonluk bir ı;ıjebi susta teıaşa dilşmfye ve acele et.aliye dönmemiz ve gittikçe daha ağır 
de ~a.rnen birbirerine batlı kal- batımırşlardır. Büyük bir nakliye mahal yoktur. akınlar yapmamrz ~erekec.ektir. 
m.ıelardır, -ti ı ' • ' ~emi~ine ve büyük bir romorköre 2 _ vatanda~lardan evlerinde lh - Amarnnız; Almanı korkutmak rlc· 

"'~ r tombalar i<ıabet ettirilmiştir· tiyat yapacağız dıye fazla miktarda ğil, ~felce u~t.ı.11ak , fena 1 rk yarı 
LtTViNOll'tJN D~IECl Stalin;;rad :nuharebe.sinde Al· odun ve kömUr bulundurmıya heves n•a~a de,·am edemez bir hale gr. 

Rusyamn Amerika setin J..Jıp1n0ı nan kuvvetleri, inadlı muharebe. etmemcıerlııi istiyoruz. Bu suretle tirmcktir. 
Sovyet R118yanm mtıtteflklcr cephe lcı neticesinde Volga civannda şehrin ihtiyacını tazyik etmemi§. ııe- Hıı.vn hom?lıırrhl'ı<ınlarrmızın 
sinde ıııonuna kadar ve harp_ tu!unan parti binalarını düşm'ın • bebsiz olarak meydana bir darlık gc. yPrintlc nlrlu~u "irrırliclE'n 1-l:t"bit o1-
ten sonra da. nasıl oır iman c!an almı~lar, düşmanın §İmal k:. tirmemjş olacaklardır. ırıakt::ı.drr. Bn taarnı:ı:lnrın şirldeti 1 
ne yer alacağını beljrtmek ID!lksa..ı !· icl mevziine ka!'1'T yaptığı Şll§Irt· 3 - Halkımızdan odun komUrU ls. ni her Jıaft1. hc.r va aalırı 7.i\ nr!f" 
Sovyetıer birUğinin dilnp.nın mtL;ı _ ma taanıızlarmı geri atmışlar ve tlhlA.klnde daha ziyade tnsarruflu ha- artttrma.k HiztL-nu~n tama;li\·'c 
takbel yapı!ldl ve bUtiln memleltet • hu arada 31 tank tainip etmişler. reket etmeterlnl talep f'diyoruz. Bu aıılama.ktn odıı!hımuzu size tam.irr. 
terde phst baklarm mul:.afazası lç!n air, eene için kendi orronnln.rımızdan lstih erlerim. Bıı lıöv]e ofaraktrr. 
mtittefiklerle ytızde yllz n!abetinde iş Gece hiicunılarında muharebe saı: mlimkUn olanı yaptık ve açığımızı Eden sözlerine şövJe d<'v::ını et. 
birliği yapacağını bildirmlıt.fr. tayyarelc::imiz, Ejderhan .şehrinin retile temin eyledik, ırıist!.r: · 

Lltvinofa göre, demokrat gazete. i::-.tasyon t'!sislerini ve petrol d~ Bu!garyadan gelecek k6mUrlln nalc !ngj'j::ı; hıwa kuvvetleri 194 O 
C'ilerin!n en mUhlm vazifesi harp ııo:ı. T'ol:ı.rrnı yaknnşlardır. ıı zaman ve vasıta LşldlT. Bu aebeble TE'mmuzunda Alınıul\"cı.Ya 3500 
ra81 dDnyaamın ırurulu~ bakkmd;ı Voronej civannda muharebe • harlc:ten kömür tedarik edemtyec~k ton bomb~ atmTı::tt. Bu. ytl aynı ay ı 
Rusyanm 1)1 ntyetıer beslemed'ğin-.! · r rlPYı>.m etmektedir • vaziyette bulunan halkımızın kaydeıi: ıhı 13.000 t:rn bomb:l attlmı~hr. 
1alr yapılan propagandıuım zehir:: . Cephe::ıin merkez kesiminde lecekleri her ayki lhtiy~rn mahalle Almanlar ise İngiltere üzerine yal ı 
tes!rlerf!e mücadele etmektir. ordu teşki11eri \'c askerler dil.ş • sindeki kömUrcUde ofls tarafından b:.ı. mz iki defa bir gecede 4orı ton 

mantn inadlı mukavemetbı.e rağ • lundurul&cağını d~Un.mesinl ve gerek dan fazla atm:rşlardr, Bu da Lon-

Bu edebi aşk ve macera romanını bo~tan sona kadaı ıev~le takıp 
edeceksiniz 

Earlinlrreşld'ln oftul!arı 

ile Memun 
Yazan Arabcadan çeviren 

l:'lrcl Ze~ dan Şelflmi Munlr Yurdatsp 

Şar1;· itley.uinde ilk defa tarjhl roınu.n çığırını açan ustad hiç şuphe yok, 
ki t..:or<'I Zr.ydan'dır. "Fergane gil.ull., , ''SalAhattln Eyyubi., , "Aboo. 
ı.e.,, "Ei>a Mu11ljml HorRsllni., gibi tarihi roınanların mUclUii olıın 

C'or,•i 7.e~·ılaıı t'll çok "Emin ile Me'ıuıın .. eM:rl lizı-rlnı!c ça.ı-,m117 ';' 
hq;t ı.dirnıl~ıir. .~rab<'a nlishasının Ci nci tf!bıııdun yapılan bu tercüme, 

tuıltu romıııılarm bir ~:ıheseı ldlr. 
~~~~-oı-~~~-

Süleyman Nazif ııe Merırnet 
Ali Ayni arasında 

Gizli kalmış bir 
( Şimdıye kadar neşr : d :l meıniş mektuplar ) 

F.;deblyat tarihimiz: için kı~metlı bir \"C ika olae.ak bu w:ıkalelerd"' 
ı:o>•ile;) ruan Nazilin şimıli~ c kadar netıredilınemi5 çok lllcrak! ıııeJ.tup. 
!Jırım vf' l\ll'bmet Ali Ayni'nln ce\·aplarrnı D-ılacah:,ınu. Bu! ıın e<JP:1ı. 
~atçıları ve eı:l bi~·at meral•lılarını alakalandıracal• ol.ın bu ıııc!du_rlar 

a~ ııj :ıanını tla bir fiJ.ir miinakaşMnı lıeHrtmeHlecllr. 

l/ akıt, pek yafunda bu tefrikaları ohuyr.ıcularır ... 

sunacak ve birçoh yeni imzalaı tn·-~tacaktn 

MLJ_JDE---~ 

O L S E N ~vrapa ;a_!!!._ 
KADIN TERZiHANESI • 

b:...ı.a,. mahalli pt ..... : ı m.abrtJkat tstlhl~de yapaca~ t& - (lra üzerinde olmuı:ı.tur. Halbııki 

!l!mazan TakvlwMI men u• ,, za e...,..ş er- h' la Lo b ., f I K, .. 1 ... ekııpt'ı.lıı,·onlarıııa bazırla.nı)'or. ıa~ clir. earrufla ve ger,kse otlse thtiyacuu 17. mese a. ndranan eş ~e a , '"' ., dl 
DU~manrn İlmen gölUnün ee • dan fazla kömUr almamA.k sı.ıretile ı;alıa kikiik olan Kolnnvava !lO ':' u... g .,, 

. ~ 

1 

::-ım·'i"~n ~ıp.lrl• kabul «>dllmckl<" r. , 

i'.UAB 

l".tc.ı tm.,;"ık 

.::n,;u s.ıa 

ııt!hu "'arkisinrlc yaptığı mevzii ofisin bu vazifesini de ko!Rylııştırma. r!akika i-~indc 1000 ton bonıba at. ~----istlkJaJ Caddesi NO. 1171112•••••1 
taanuı;ar akim kalm!fitır~ ı smı talel! ve rica ediyoruz., trlı:. ~ • 
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IDeauatlan Wrdl. dL 

BlrJIBıa .. .. 
Porteldı .......... •4• blrlaıde. I ..... .....,.....,_ 

b1r mlddet ........ lllriP bir _.. C. ... m11llııt UWda U Wl-
ktlJle anıu. •...ur. tlJt ..,_l Ml&'tıld ......,.., 
&tıpr .......... ı. blridde. •.U...S. ,_., ltlcol tı•lllıit 

hlrbt tUe ....u.der ıaPtına cer kteiuk lola mabkem-ı- m.....,_t 
bu. fillen beltelllk -S• atreaaaaa -«ti • 
J'erlM bir ..... aNI ... !Ml~, Nd, ~ ille lalr ....... 
ook 11cmedea tllltre uınc tl8lbe ,_ _,... •••11111 ~ ~ 
....... ,.,. ...... MMIBa ..... ..w. 

Bir 18a anbu, lllllftDtılea biri- ftLtt ~ ftl .........,. ,.. 
ala, .._ llcMialaWR -•• ,.,.. Urttl. Pli, hortaanı U1ltJlllt cıW.au 
llndıluU, .......... l)l)t......,. aJlftlı: llthlı ....... ...,. _. ... ı.deiJl 
mıt.tfet ,., • ..,._ .. llrd&. Pi', ..,.... h•tiaaa• lakWı 
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Fener Beşiktaş ikinci 
karşılaşmasını yapıyor 
Lık maçlarına bugUn Şeret ve Fe • 1 

ncrbahçe stadlarmda devaLQ ed1leceır. 
tır. 

.B'enerbahı;e stadında gt.:rıUn ilk ka.:-. 
.ıla§m&sı SUleymanlye il~ Taksim a. 
ıaaında olacaktır. E4.-t kadrosun:. 
toplamı§ olmasına rag"mea nedeLOf
ı akslmUler eski kuvvetfnı bulama _ 
tlllfl&rdır, M.aamaflh bu maı; mUsavj 

1 
ı<uvvetler arasında. ya!:ı!ac:ığmd:ıu 1 
ıayll enteresan olacaY:ır. 1 

Fcnerbahçe stadrnaa. gUnUn ıkf.Dc· 
ırııı.çı lstanı:ıulsporla Vetıı arasında 

tılacaktır. Bu maç ba!tanın erı ml!hını 
ı,;ııı ~llaşmasıdır, bu maçın gl'.libi dör _ 
oUncUlUğü ve hatt.A üçüncWl\ğü şim
diden garantllemlş o·acaktır. Her ikj 
takıaun aşağı yukarı ayni kuvve ıte 

p,uşu yarın taraftarlarır:" hayli zevk • 
U ve heyecanlı bir maç seyr.:ıtlit1?Cek. karşılaşması Kıuıımpa,a ~le Davutpa. , lıasıncia BeyoğLusporla hwıueı bir kar 
Jıardir. Bize göre ı:naı;m tubll netjcesj ~a arasında olacaktır. İki ba!tadır !iJlaşma yapacaktır. Galatasaraylılar 
'bcraberliktır. kuvvetlj rakiplerine kUçUlt &ayı fark gelecek hatta Ankaraya ~!dcrek ora.. 

Fener ıtadında UçUncU maç Gala _ larile mağlt.p olan Kasıv.uaşalılaruı da fkı maç yapacaklardı!'. 
ıaaaray - Fenerbahçe itarıııa.şrıııuı geçen ha!~a gUnün kuvv::ıU takımla tSTANBUL MUHTELlft 
ise de Gaıatasuayın mal~tıı hlidls~ rmdan Beykozu mağlfip ı-c.ıen Davut. ALMANYA.YA GİDİYOR 
(lolayışUe Be§ikl8.§ ve Fl!r.erbahçe ue pata ile yapacakları maç ta !;Ok ente. Evvelce haber verdl.ğlmiz Uzere AL 
O)'na.mamasmdaD yapıl:nıyacaktır, ııan olacaktır, ınan spor teşkl!Atmm daveti Uzerine 
Onun yerine Fenerbahçe ile Beşiktaş. Daha kombine ve dRha tecrU~li İstanbul muhtelit! Uç rnao yapmak 
lılar busu.ııt bjr karıııılaşm~ yapacak _ oyunculardan mllteşeltkll I~a!'ımpo.;:a. üzere Almanyaya g!decekt!r . 
tardır. llların zorlu bir oyundan sonra Da _ ıe futbolcudan mUrekkep olacak 

<kçen hafta yapıla.11 nıac;ta Beşik . vutpaıia!Iları mağıllp etmelerini bek. katile Ile İstanbul !utbo! ajanı Nuri 
taşlılarm 3.1 gallp geldik!Arf maıonı _ Jlyeb:iliriz. Bosut da beraber gidecektir. 
dur. Bu ha!t& Be§ikt<i§lılarm Beyllı>z- Şeref stadında, ikinci karş:ln§msı tata.nbul muhteliti Viyana, Berlin 
la Şeref stadında ayni saatte maçtan Betlktq ile Beykoz arurr.da olacak . MUnih mulıtelltıerl tle ka~ıla§&caktır. 
olduğundan Fenerbahçeye karşı genç, ı tıı·. Bu sene de şamplyor.:uta en btt Ka!ilB on be§ gün içinde 1ııtanbuı. 
lerden müteıekkll niııbeten rayı! bir yUk namzet olan Be§lkta,ın Beykoza dan hareket edecektir. örıttmUzdek• 

takım çıkaraca!<lardır. karşı ful takımı ile çıkafle.tını hal)(İr haftadan ltjbaren seyaha.~ gidecek 
Buna rağmen Il'enerbahçelt1er tam n.ldık, En kuvvetli kadro:~ıle suhny:ı futbolcular tesbit edilerek antrenman 

ve en kuvvetli kadrolartıe ı:;ahaya ÇL çıkacak olan eiyıı.b - beyaz!ıların Bey. lara başlanacaktır. 
kacaktır. Geçen hafta iki maç çıka • kozlulan yenmeleri tahil:fü. Aksi an... 'üNtVZR8lTEDE SP08 1 
ra.n ve yorgun yorgun oy;ıır.yan aarı cak bir sl.lrprJz netlceelndol! olur. İstanbul Unlverslteslnc!e ısnı.ımUzde. 
la.clvertlllerin bugün ılyııh • beyu.. GALATASARAY BUGt1N ki dere yılından lttbaren :>por faallye. ı 

lılara karfl gallp gelmeleri ihtimali BICYKOZDA OYNUYOR t.fne önem verilecektir. Bunun f~n bit 

fazlad~r. ~~l't'f çtıı.dındıı ı:;Unı\n tik 1 Galataııarayhlar bugün Beykoz ım program hazırlanmıştır. 

-
> 

-
J_ 

1 
(UA&eıeml.z.&8 DfJ1Dal taytaaıud.tt 

Mtldı ,f&IUDd&aU ıarlb ııerı;e\·l!.tnı cıll 

llyereıa göederecell okU)'Uculanmı.zııı: 
ticari mabtyeıı llalz otm.ıya.n ııtlı;Wı ... 
laatan paraaa DC1roıunıır.J 

Evlenme teldilleri: 
• Ya§ 2,, boy 1.70, kilo 60 renK 

kumral, oldukça. Yakl§ıltlI, lı;kl kullar. 
mıyaıı bir Univeraitelı, tahsllini ta _ 
mamlatacak, Jüzel, zengin, tahsilh 
biraUe ltızile evlenmek iıtemektedi:. 

(İnga) remzine mllracaat. 
"' .2J yaaında, Anadolulu temiz ve 

zengin bir aııeye mensup, 100 lira net 
maaşı olan, devlet memuru bir bay, 
yaşına uygllll, temiz bir aile kızı ile 
evlenmek istemektedir. <Aıll Genç) 
remzine müracaat. 

So yamda ıerbeat meslek sahibi bl.: 
bay; 25-80 yqlarmda, bal.ık etinde 
kumral veya l&l'l§In bir bayanla ev. 
lenmek ı.stemektcdir. (Mesut olalım) 
remzine mll.racaat, 

'<" Otuz yaşında., uzun b-ıylu . sarı,ı 

ve namuslu, askt:r ajleslne men.su: 
bir bayan, evine aa.dık, asaer veya ı>\. 
vil (gedikli de olabilir) b!.r bayla u _ 
lenmek istemektedir. BaVln e.~mer ot 
ması şartt1r. ( 25 Gru) retrızine müra 
a.ı.t. 

* Yaş, 30 boy, 1,73, kilo H, kırm. 
z.ı tenii, gUzel, aııll, Ame-ı !kan kolle J 'ıı 

de tahai! etmiş. 4 lisana &.,ına. tanm. 
mııı bir mUessesede memur, ayda ltC 

lira. net kazançlı btr bay: İyi tat-ı' 
&önnU,. asu, namuııu aagart. ı evi o 
lan veya ötretmen gtlzet. orta boylu 
balık etinde 20 ill 26 yq ar&Aında bP 

bayla evlenmek ı..atemektedtr. 
(M. N. H) rem.rıtn• müracaat.. 

/f ve ııçı arıyanıar: 
• Ortamektebin aon aınıhr.t. devıur 

eden 13 yaşında bir &"enç mektepler 
açılıncaya kadar sabahtan akpm, 
kadar, mektep vaklnde öğleden son. 
ra çalıımak Uzere yazıhane v<. mağ'l. 
zalarda az bir tlcreUe çalqmak iste
mektedir. lA. Karakarta.ı) remzin~ 
müracaat. 

* "Uslu bir talebe lblveraite yakı:n.. 
larmda veya Cağııloğlunda bir po.n • 
ıılyon nya kiralık oda aramaktadır. 
(M.K.Ş.) remzine mUracaı.t. 

'i' Ort&mektebln ikinci amı!uıdan 
mall. vaziyetinin bozukluğu yUzUndeıı 
ayrılmıJ, 18 yaomda, yazaı tyl, heaa. 
bı kuvvetli bir genç, müteahhit mu. 
hendi11 veya bir doktor yamndo. çalıg 
mak latemektedı.r. (S. Bal. ıı remzi. 
ne mllrc.caat. 

ııı Ticaret Uıesinin son ııııufmo. kadar 
okumuı bir genç, yoksuzluk dolayıaUe 
ta.ballinı terketmek mecburiyetır.ae -
dlr. M:uh&eebe uıullerinl ve defter tut 
ma.amı bilir, Daktilo kullanır. İ§ ver. 
mck latiyenlerin (12 K.l remzine mü. 
racaııt. 

* 21 y&§mda, lieen!n son sınıfında 
tıılebe bulunan bir TUrk jenci, mek -
teblne devam etmelt şartlle, btırgtın 

lla&t 1,30 dan günün geç Vllktlne ka • 
dar herhangi bir yaz•brınede veya 
tüccar yanında ag bir ilcrellv çallf _ 
mak iatemektedir. (T.Y. K.l remzbe 
müracaat. 
"L1M aon eınıf talebeainden bir genç 

öfleden llOllra çok u bir Llcretıe re11-
mt ve husust müeaeeaelerde çaıışmak 
lı7ere it arıı.maktıı.dır, (H.Al<'!v) rer.ı.:... 

zine mllracaat. 
• Llıe mezunu bir genç ayda en az 

80 Ura bUro, yazıhane, ,.e mUmaıılli 

yerlerde il aramaktadır. ( işarar) rettı. 
zine müracaat. 

lıtanbul J andarma ıabnalma komisyonundan: 
TaahhUt masrafı olarak yapılması icap eden aınlarUe bir metreı!ıı.ı 

476 kuru~ 6i ııantJm e deııimf!!m fiyat tahmin edilen '20<)0 metre kışltot 

elbiae kuıu~§l 29.9.S.2 5Ut 1:1 tc lstanbul ·rakslm J. S&tm&lı:na kom;t. 
yonumuzca l!apall zart ekstltmesil• alınacaktır. Muvakkat teminat 11259 
Ura "' kun•ıtur. Nttmuııuı hergllti komisyonumuzda görWUr. Şartııamelli 
1001 kuruı IK.del ka11ıhtuı.da almır. btekUJeıin veeJ.k& ~ teminat mak 
bus veya mektuplarım muhtevı kapalı teklif mektup!.amu eksiltme J1lD vr 
saatjnden "!'" uat evvell."le kadar komüıyonumu:ı:a vermeler!. ( 9787) 

~ Bir gene..;; ıs:anbt.ıl Yeya Btyog.u 
semtinde kiralık oda 1.Jamakt:ıd :-. 
MU.takil ve hafi. mtlb'.eı ola.n:ı.!nr 
tercih edllır. ( Ocla) l'emz.ıa. ı:nUracs. ~t 

* 14 senelik şoför ve tııımlrcl , n;',; 
•e ~eni )"O.z..tıar: makemmeı bllen b.:>n 
se?\'islcri bulunan 28 yaı nda bir genç 
~ aramalttadır. (Kaı;.J renlZUle mü _ 
racaat, 

* Ortamektebln !ek!zb"' tuııt ·ı:ı. • 
dan çıkmıo. 19 yaşında llr ~enç ı, 

aramaklaaır. lki sena Aluıan,rll 1t. 
cam \'e fi{e Uzertne htf.11~ )'apmı; _ 
t;r, ( M.K.) r1>mzine mUrıtcu t. 

* Moll vaz.lyetln\n m!!l'a:?.deaız•ı~ 
yüz!lnden ancak ortameit •bi bitire • 
tilml:ı bir genç, herhangi o•r nıUe.aes! 
de l1J aramaktadır. DR-<t':o o!!lr. fı;ı._ 

toı;;ra!çllık:an anlar, ( ı:;a ,,ır 7) r~· uı.. 

zine mtiracaat. 

Aldınr.ı:z: 
l'\~ı.ııtııııı remtı.lerı 'rllrth ol•D o , 

löUJ'U<'Ulanmwıı ııamı~rua.n Jtlt-o 

mPktupları ıaarehaııewu:h!n (p~r

ları lıarlÇJ hergllu ıuıllabtan ıttteve 
kadar ,,.e ·-• l 'l' dııın •onra aldınn&. 
lart. 

(A G.ı (B.P.) OJulunrr."IZ) l F !"J.S) 
(F.D.K,) (F.K. ı lKı netim tJ) 
(!{aynak) (1.Ale 11 ı {Mahırı 
(M.E. 49) (Marmara) cOzbabıı.l, 
f P.T.) (P,A. l ı 2. R.U.: (R .~ ıı:Jrııı.,elz) 

(S.A.E.l (Samimi) (Trj~ ... o 

Askerlik ilanı 
tl'aküdar A.'lkcrllk D:ılr '")nılen: 
1 - 339 doğıunıu ve bu coğumıu. 

!arla muameleye Ul.bl e•·11 t mu va~. 
za!lık hlzmetıerLnl yapm•k Uz.ne si. 
!Alı aıtma alınacaklardır. 

2 - Şube!erde toplnnıra gUnU 19. 
I. nci teırln 942 Pazartec.ı günlldür. 

Yer;ııerln mensup oıcıuıı:lıı.rı ı;ube'e. 
re yabancıların da son yr kJamatar.Qı 
yaptırdıkları oubelere m i"ıu:ııot et. 
melen IA.zrmdır. 

1',30 radyo aalon orkHt "a.81. 18,00 
Prograın 18,08 ı-adyo dar..1 orkeııtra.sı 
ııı,•5 tuıı heycıtt 19,00 KOnU§ma 19, 
15 fıuııı prOi'ramınuı deve.mı 19,30 
Haberler 19,45 Serbest 10 dakll~a 

DIMIB SANATı Lt. , •. DEN 
Fabrtkam:za ıyi UcreUerJe torna.er, teıviyeej, kaynakçı ve preıı ır.wileı·; 
alınıtcsktır. Taliplerin Rjzapaşa yoku,unda (26) numaraya müraf'aatıarı. 

I 19,55 ,arıuıar 20,15 Konuyına (dcrd'eş 
1 me saati) 20,80 rnUz!k 21,00 şarkı v~ 

türküler 21,50 Ankara sonbahar at 
l<oşularının nctlceıen 22,~C Şan soıo· 
!arı "22,30 Haberler 22,50 kapanıı. 

-
-

-
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ı lktncltetrtn 
Ke~tdestne ayrılan 

lknımfyeler: 

ı adet 1000 Ur&lıll 

ı. 500. 
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l11tanbul Jandarma Satınalma Komi•yonundan: 

l4ıktarı, cinai ve her blrinın amba!Aj ııekillerlle ayrı ayrı fiyatları ~art
name~ln-:!e Lcı.fsilen yazilı (73) kalem UA.ç ve sthhl malzeme 9.10 942 cuma 
1tünü saat l:i te İstanbul Taksimde Jandarma aatmalma komisyonumuzda 
kapa.it ı.ar! e:ksiltme:sile alınacaktır. 73 kalemin muhammen bedeli (7607 > 

Hıa (70ı 1'.uı•4 oıup muvakkat t~J.na.tı da (570) Ura (158) kuru§tur. On 

kaleminden nuks&n olmamak Uzere 78 kalem llA.ç ve malzemen.in ayn a.yrr 
isteklilere ihalesi. caizdir. Fiyatlarm her kalem için gösterilmui §&rttlr. 
73 kalemd"!l nokbanlle talebi mutazammm mektup verildiği takdirde tek. 

Jif oıun:ı.n kalemlerin şartnamedeki muhammen tiyatıarma göre yüzde yed.t 

buçu;c nlsbetinde tcmin&.t verilecektir. Sair ta!ıil!t şartnamesinde yazılı 

o:up şartname hergtuı komiayonumuzdan parasız almablllr. btakU1'erln elıt-

sUtıtı~ vllktlr.r1en bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanuna göre ibrazı l
ca'oE:den vesika ve teminat mektup ve makbuzlarını muhtevi kapalı zarf 
teklı.1 n.~klupıanııı komlıryonumuza vermeleri. (2) 
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H A B ER -Al<ıam Posta•r 27 EYLUL - 1942 

ı ~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı /1 Or. ıbrahım .Oenker ~ 

l 
ı ~alıkJJ Sa.ta.Dem Ua.lı.Uly• M ole. I 
aaıııııaL Beı IC'l1D .at 16 teo aoata 

tieyof;tu • &[tıuıam11.. tiıaluz•tacı 

raddl"l!t C.,'.clpl1.11f.ı;.etwe toka11 So. ı:ı 

reıeton: 4.2461- •••• 

RAŞiD RIZA TIY ATROSU 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA G UN DE3 KAŞE AL J NA B 1 Ll R HALlDE l'IŞKlN beraber 
Her akşam Mat (21,80} dıl 

BİR AŞIK LA.ZJM 
Vodvil 3 perde 

.................... . . • . . • . . .': ' ~~Jı-'.f. 

lstanb·.ıl Jandarma Sı:ıtınalma Komisyonundan: 

Mlktan 
kilo 
1896.15t7 
6039.836 
llH.2157 

Olnııl 

lmal rlyatı 
Kuru, :sa. ' İllf ıtmfnlln 

ı.lr.ıt. li.u. 

41'.ı0.903 
271,032 

Monta c;iViıd 
Kabara çlvısf 
Ök~ perçiz:ı çivisi 
T&kvlye Çiv.ai 

Nalça ~''illl 

<1354 .575 Yekihl 
34302 Çift nalça 

93 
61 
61 
153 
80 

10 
33 
60 
39 
"8 

(~ 18 
1115 77 

&71 9! 

Miktarr, eln-ı Te fma!iyeterine aft muhıı.mlhdh • .,yattan ıte lllt temfna.t . 
a•ı yukarda yazılı be§ kalem kundura çlvisile kundura nalça.~ imali iCa. 

ı etlen demiri J. eıya a.nbarından verilmek §&rtile 3,10.9'2 cumartesi a&at 
11 de lstanbU! :r. Sa. At komisyonumuzda kapalı zarf eksiltmeslle .ihBJe 
eJ.ilecektlr, Altı kalemin bir utekliye ib&lesj caiz olduğu gibi bef kalem 
çivinin blr ve nalçalarm da a.ynca b,r ıatekliYe ihaleaı caizdir. NUmuneler 
her gün ko~:ııyonumuzda görülür, Şartname paraıuz koınisyonumuzd'-11 

verli!r. 1stel<merin.kanunen ibre.zı icabeden vesika ve teınlnat ınektup v~. 
re. ınakbuzl&rm muhteVi kapıı.lı zarf teki\! mektuplarmı ihıııe vaktinden 
bir aaat evveline ı..adar lromiıyonumuza. vermeleri (101M) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Sube•inden: 
Yedek Tbh. Tfm. Ha.san ırevzı oflu Rep.t 3917( 
Yedek P. tetmen Ca.fer 49222 
Yedek P. tet>ıı.en HUseYin or.u Bubi ıLu.&lt.&aa.n '\0233 
Duy. Tğm. Cftnll '(}'Jl&l 

Top 'l'f m Sadi Y~evU 
Nakliye Ttaı. bızet otıu A.rff Blıurı,,t Beton 18M& 
Tbb. Yıı;b. vbannee otlu Toroa BaJıkçıyu 36793 
Top. Ttm. Yahya oflu Adil Soyer 50'63 
Emekıt Top Y:sb. Ruim Akbqa.r 828/il.CI 
Yuka.rda ısimleri yazılı 1edek sub&yiarm acele şubem~ ı.ııftrac&a.tta.ri 

ıl'ı.ıı olunur (l 248-10366) 

-

btanhul Jandarma Satma ima Komisyonun don: 
l\oliktarı ~ir kilosu Vt4 temlna 
kilo Olnsl liuru, Ura K 
8000 Domates a 8• 00 
3300 Taze fasulye 28 69 3() 
5000 Patlıcan 19 71 25 

500 Sarmıaa.k 70 26 25 
500 Sirke 20. 7 50 

10000 Kuru aoğan 17 127 50 
6500 Bamya 35 170 63 
1800 Sabun 82 110 70 
MOO Zeytin ttlllesi ii6 267 3 
sooo Patates 28 78 

1007 
M:mtar, clnst, t'jyatı ve ıik teminatı yu'R::arda yaı:ılı (10) kalem yiye 

maddesi 1.10.942 per~mbe saat 15 te İstanbul • Taksim J. Sa. AJ. 
misyonunda pazarlıkla ıılmacaktır. On kalemin bir istekliye !hale&i 
olduğu gibi domatea, taze fuulye, patlxcan ve b.'.ı.myaıım bir ve Armı 
slrke, kuru soğan, pata.t.esın bir ve sabun lle zeytin tanesinin de bir iı 
liye ihalesi cau:dtr. Şartnııme hergUn koınsyonuınuzdan parasız alınır. 
cabedenlerin numuneleri görUlür. İsteldiler:ln kanunen ibrazı icabeden 
kaları ve teminat mektup \Cya makbuzlarllc pazarlık gün ve ı.aatinde 
misyonumuza gelmeleri. (1531 

Devlet Denl;yolları isletme umum ~uuuıHı.g~n~tn 
t~letmemlzde 100 Ura kadro ücretli Nr tebrit mak!-ılstliğl mliniıa! 
Buraya 3888 ve 3656 aayılı kanun hükllmlerl dairesinde ıı:ıakniıt. 

nacaktır. 

Taliplenu tekmil vl!slkalarile birlikte i~letınemiz zati~lert mildll 
g11ne müracaatıan lllzunıu UA.n olunur. (172) 

- ---- Deniz harp okulu ve lisesi hastahanesine bir ' 
eczacı alınacak 

Mersinde bulunan aeniz harp olrulu ve llse5t bastalıa.ne!lf.ne bir 
zacı almacaktır. Kendisme 3656 sayılı kanun bUkllınlerine göre 14-0 
ya. kadar UC?'et verilecektir. İsteklilerin deniz mUste~rlığm& ı:nür:ıca 

!arı. (82~ - 10401). 


