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Barp gemllerue himaye edilen vapurlar 
askerleri Slaks ve Oabes 

Umanlarına taşıyor 
~-~-~-~~~~-

1 unuslakimihver kuvvetleri 
100.000 kişıye baliğ ol~cak 

-o-----
Romwel Tunusun cenubunda 
b~r m dafaa batlı karaca!< 

J,ondra, 16 tA.A.) - Mihver kuvvet!ert Libya.da. sUratıe batıya do~ 
çekılmektedir.cr. Artçı kuvvetlerimiz tesirli bir mukavemetle karşılaşma. 
da.n mayin tarıaı:ı.rmın ıemizlenmeııl §ine devam etmektedirler. 

:it et aAşam : .. zt=tr ,,,_,,, .--....-. 

Rus zaferi 
İhtimalleri 

Kahire, 16 \A.A.) !.... - Rıc'at ha. 
lindeki <..IUş:nauı takip tden Seki. 
kizinci ord·.ı ge<}en defa. :mlale
meyn c!.e o'duğu gibi ma:rn tarlala... 
rını teınizlemtk işı.yle mcı;guldUr. 
Bu ameliyat hakkmda b:r~lr. taf. 
si!at verilmektedfr. ~nlar, ıra. 
yin dökme i~inde ustalıklar ı.:ı )a... 

termişlerdir. Maynler listüste ve 
ı:ok deıin olarak konulm~tur. 
Bundan maks:ı.t sahte bir emniyet 

.. C d YALÇIN hissj verımektir. Arazi tlz'!rinde Huseyın ahı , cvveıa. bir kamyon sonra bir kam. 
von daha arrz2.!IZ geçmektedir. 

A UlAN kaynakla.rı Londra. Bu m.aynlan infiıA.k ettirecek olan 
nın Rus znferindcn tama tazyık anc!l.k on iki araba veya. 

miyle ümit kesmiş olduğunu i'ddia. tank geçince ham olacaktrr. r.a.
ediyorlar. Bunu da lngiliz ra.d"o- kip e-den ordu ric'a.tteki ordu.. 
6unun \'erdiği bir ha\·adi~c istinat nun yollardaki gUrültüsilnU duy. 
ettirmektedirler. tnsı;iliz radyosu maktadır. Alınanlar, bu Mhtı: gil.. 
Alınan klblnrırun mukabtl taar. lilltüyU yaymak mak2adiy'le ra~ 
rau....lliOllıtwl~u, ..aa1ı ·~· t.a~li - - _yo~1an.Jr.u.llar: ttkt •• tıud. 
releri'yle büylll< miktarda takviye bi yanı~ istikamete se•tme~e 
"e malzeme aldıkla.nm bildinni,, talt~lrtadırJar. Hc~eye yiye
bn sözler Ros taarrnzunun durak- ceğe-, içeceğe hatt~ askerlerin ha.. 
Jamacıına. ka1'ı bir mazeret ola.. tıra olarak alınok i!tiyeccltleıi 
rak ileri s\lrlilmekteymi~. dilrbUn, fotofra,f ~öı ~ey'lcre de 

Bu teli\k1<i doğra madur• M'tit Hnamitler konulmakta-.<lır. 
tetikler Yakın doğuda bir Ru.!I za. (A.rkMI sayfa 8, stttun 5 ite) 
ferinden ümit kesmi~ler midir• 
Bnralannt araştırııc:ılt değ:Iiz. Sa. ,,.,....-ı!-----------... .., 
dece reııliteye balmınlda ve on. 
dan bazı neticeler çılmrmakla ikti . 
fa etmeyi dnha mühim adtle<liyo. 
ruıı. 

MUttefi1der davMt için mesele 
Ru!Jyanm tam manasiyle bir zafer ı 
kaz:ı.n uıası değildir, H iç şıiphe fok 
ki Doğu cephesinde Rus kuvvetle. 
rt Alman ordularını perişan eder
ler ve AIDUln askeri maki'nesini 
parçalarlar.sa harp ~arçabuk biter 
ve müttefikfor de g;erel{ a<ıkeri ~e. 
rck ikh!Jadi pelr ağır fedakarlık . 

lardan Jrnrtulurla.r. Fa'mt mütte• 
fiklel' son kat'i zaferi kazanmak 
için Ruc;ya.ttm behemehal Alınan. 
fan he.ıim'!tP. nğratm:ılarma muh
tflç <leğ\ldirler. 

Rus mukclveıneti geçen 11ene 'tıa.. 
tframnıfa, AJmanlann ümit ettik. 

OSTAD 

Hüseyin Cahid 
Yalçın 
'.Afrika 

İngiltere 
Amerika 

Seyaıratlerint anlatJyor. Bayram 
tatillnden ıonra HABER okuya. 
cmlan bu alAkalı mevmu HA. 
BER ııütunıarmda bJ.la.ca'ldardır. 

Jeri glbl 5 • 6 hafta içind~ kmlsıı. Zt aldıktan sonra artck on11 Ya· 
\'e Ruc;ya. Fransa gibi inhilale uğ. vaşlo.tmanm imkAm kalmamıştı.r. 
n~aydı bu hal mUttefi'kler kin bU . Ru harp istihsalil.tı bir ı:ığ slir'a. 
~iik ~rluklnra. sebep olııbili:-di. tiyle çoğı:ıla<'&k ve her maniayı e. 
Harbi kavberlerler miydi, etJne:rler zecek gibi göriinmektedir. 
mivdi su~lini ira<l etme~e maha'f 
yoktur, çünltii bu ihtimal tabak. Demek oluyor ki Rus orduları 
kuk etroemiştir. Ne ~öylense na. kazandıklan zaferle değil gö1Jter
ıarf bir k-ıymeti haiz ola<'aktfr. De. dikleri mukavemet ile müttefikle" 
dikimiz l!ibi sncleee realite ('el'C;:e"' rin galebesine ır~deeek yolu ko. 
vttsi içinde kalfl'Snk Almanların laylaştırmışlardır. Bundan sonra 
ümitlerinin boşa. çıkması mütte. du. t101la bir deği'jik!iğe lüzum 
l'iklere pelt ı.ıymetli bir zaman ı ra. yoktur. Rus ordusu müşterek da-
78nrlnmrş olrluğ!lnu kllıu! etmek \'anın galebesi uğnınd:ı. kat't b~r 
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Şarkta yol 
geçitlerinin 

inşaatında, dağ 
açılmasında ve 

ca 
Asılan listelere göre 

Vergi Ankarada 17, izmirde 27, ~Adanada 
8,5, Hatayda 3, Samsunda 1,5 milyon 

lira olarak tahakkuk ettirildi 
:bmır1n varlık vergiSi llııteler de bu 

ııabah Uilmll bulunacaktır, Merkez. 
deki Vergi 24 milyon, vtıa.yetıe bera. 

, her yeıron 27 milyon Ura lan biraz 
fo.s!.adJ:r. :tzm.ı.rde bir m.il;>On llralık 
vergi tarhiyatJ yoktur. 100 bin lln 
ile mükellef olanlarm adedl 2r> l geç. 
ınemektedlı-. 15 bllyük fjrm&nm vet • 
g1ıı1 ıııo _ 200 bin lira &raaındadır. 

1 :ıı&:anl!atura ttcareUle ilt~aı eden ba.. 
ıı:ı !lnl1a.lann vergileri d&ha yüksektir. 
'Merkes h&r~cindekl 8,15 milyon Ura on 
Oört İzmir ka.zuma. tarhed~tir. 
seyıendlğ'l.ne g!S~ bUyük ~er yapmıı 

~ Ye merkezi İzlnlrde bu!unan bir lh • 
racat mtı.esseses!ne 750 bin llra tarhe. 
iil1miftlr. Bütün vllAyetteki mUkel • 
ıetıcrııı ıniktan dört bine ye.kındır. 

ADA.NADA 
.A.dAn.a vU&yetinde va.rlık v~lne 

tabi tutul.acck çtıtı;t, tüccar ve bina 
11&hlplerlnin 1.lhnlerile vereceklerl 
.mlkl.arlan bildirir li&'te dUn ilA.n edı1 

miatlr. 
Ceyhan kazUr h&riO olınak 11.zel'9 

vl10.yettekl mUkeileflerin aayısI 10:57 
d1r. Buı:ılal'dB.D 1508 1 ttıccar, 1512 ıı\ 

ç!flçi. S7 m bina. ve arsa aahlbldlr . 
(~yhan h&r)ç olma.k üzere vll!yette 
tahakkuk ettirilen varlık vergllııi m1k 
tan ıs milyon li0'.887 llradII'. Kazalar 
tta ta.h&kkuk ett;frllen vel'{!'i şudur: 

Kadirlı 300.775 Kozan 100.300, Oa_ --

maniye 35.150, Karıı!s&!ı 16,200. Bah.. 
çe 12,liOO, Salimbeyll 14.500, Teke 
rıOO Ura, çiftçilerden 8 ki'1 20.000. 6 
ki§l 10.000, 2 klııl 14.000; 1 k L, 1 12.000, 
8 klŞi 10.000 lirıı. verecekterd'r. 

( Arka.'iı "ayfa 8, ~ütun r. da) 

Ruslar iki şehir 
daha aldılar 

Stalingradın cenup batıs~nda da 
bazı tepeler geri allndı 

Moskova, 16 (A.A.) - Moskon 
dan gelen haberlerde, Stalingrad 
bölgesinde küçük Rus gruplarının 
16 blokhnvzu Uı.hr1p ettikleri bildi
rilmektedir. 

Rusların düşmana hücum ettikle
ri RiJcv batısında ik! meskun ma 
bal istirdat edilmiş ve 400 Alman 
ö!dürülmllştfir. 

Tunusta 
Müttefik kuvvetler 
mihver hatlarına 

nüfuz ettiler 
~ 

Bir ços kcprtller 
ııavaya açııralda 

Londra, 16 (A.A.) - Tunwtald 
askeri harekat hakkında d6n ıeccı
denh!ri resml yeni bir haber ıell 
mcrniştır. Mamafih cep.hedeki Briı
lich United Press muhabirinin bJc 
telgrafına göre karada maddi m4 
lıim bir değişiklik olın~lıt'4 
Royter muhabiri de Mecezelbahıa 
şimal ve cenup doğusunda yarını 
daire şeklinde ımınan ceph~ 
birinci İngiliz ordu:)unun tank '1'111 
p iyade kuvvetleri bir iki gün evvel 
mi}ı vercflerin bulundukları yerlelt 
re nüfuz eylemiş~f'rdir. Şiddetli 

yağmurlar hafiflemiş, topraklat 
kuruıuağa başlamışltr. 11üıtefikler, 

düşmanın münakaldtını zorlaştır • 
mak için birçok köprüleri havaya 
ucurmı,ı~lardır. 

.Müttefik hava kuvvetleri pımuı 
günü Tunusta düşmanın levazım 
üslerine şimdiye Jca.rlar yapılınış oa 
lan en şiddetli hava hilcu.mlarırıı 
yapmıJla.rdır. Laguır.t limanı ve Ta 
nus iç limanı pazar günil şiddetle 
bombardıman edilmiştir. Tunus!a 
çıkarılan yangınlar 160 kilome!N 
uıaktan görillüyordu. Müttefik • 
çaklan d6rt mihver gemisini ya• 
ınrr bJr halde tiıralmııŞlardır. 

Lagulot Jlmanının cenul:mnda'ff 
pelrol tesisab., hava hncumlarlıe • 
t~e Terilmiştir. Yangın alevle.:i 
2450 metre yOksekli~ne çıkıyordu. 
3 mihver tayyaresi de dfişfirülmO,. 
tür. Bu hücumlan yapan Amerika'!l 
uçııkl:ın salimen döıunfişlerdir. 

Sfa,ııtaki demiryolu şebekesi şld 
delle bombalenmış ve 64 k!JometrW 
uzaklan görülen büyük yangınld 
çıkmıştı r. 

CEPHE l\"ERET.ERE KADAR 
UZA;\IYORI 

Nevyork, 16 (A.A.) - Amerika.ı 

umum! karargühı nezdindekt bir. 
harp muhabiri ~imdi başlıca Ce"P
Iıenin M:ıtaorrten Tehurbanın cee 
nup doğu~una uz:ı ndıl!ını ya:rmak~ 
tachr. En bih•iik fo.ali~·et merkezi 
Mecel el Bab'dır. iki gfln içinde 
mihver ktfalan btı mevzii almak 
için beyhude yere leş defo çalı~ 
mışlar ve her defa~ında :rnptıkları 
hücum bir ev\'elkiden dahn zayıf 
olmuştur. Bu muhnrebeler hazırlık 
mnhiyetin<ledir. Mli ltefik hnlları 
mihverinkller<l('n c!cıha orundur. 
Fal<at düşmanın lim:ın ve demiryol 
farı devamlı ı;urette mfittefik uçak• 
farının bürnmuna marul'! bulun .. 
maktadır. Bu suretle dQ~man ha! 
Jarının kı-;rılığınıfan btifade ed,.. 
memekledfr. 

raruretinde ka]ınz. r.a.:.:-r lcızanmııı1< mecburiyetinde 
l\lüttPfiWerin bı'r sene içinde hulıııımuyor. na mecburiyet sacle. 1 

ne kads.r ba:r.ırlanmış ,.e 3 ..,keri <'e mihverin omuzlanndadır. Rus 
kudretlerini ne kadar arttımın;:;a. ordusu kin şimdiye kadar göster. 
mnvaffak olmuş olduklan her ta. iliği multa'l'emeti devam ettirmek j 
rafta filiyat ile c;öze çarpıyor tn. J:afi bir mm·nffaluyottir. . 
.. iliz bM·a kuvvetlerinin mihver Rt>tbu'l.'i Rus orclus:ı yine fJli'yat 

Habar okuyucuları 

yılbaşı pıyangosu 
oriakhğı 

Don nehri yukan~ında Vorond 
cenubunda yapılan keşif hareketi 
e~nasında 300 subay ve er öldürül 
mu~tur. 

Moskova, 16 (A.A.)' - So.yet hü
cum kıtalnrı Rijev'in batısında Al 

manl'ardan daha iki şehir zaptet
mişlerdir. Mihver kıtaları burada 
beyhude karşı hücumlarla bin kişi 
kaybetmişlerdir. Velild Luki civn• 
nnda Sovyet kıtalnn Stratejik bir 
tepeyi ele ~eçirmişlerdir. Sovyet 
ler Stalinııradın cenup balısınd:ı 
taJıldmll hir köyli olmtşlı:ır, fimQt 
hntısında da bir sii<;i)e tepeyi zap
tetmişlcrdir. Rijev bölgesinde dfiŞ"' 
man yalnız bir çarpışmada 400 ölii 
vermiş, 14 top müle l ddit mitralyöz 
kaybetmiştir. Rijevin diğer bir ke 
simin<le de 26 Alman tankı basar:ı 
uğratılmıştır • 

Alman gazet~ ıerı 
ispanyanın 

Mihvere illihak 
etmesini istıyor 

ıs.ı~nı·a bu 
neşr yata ıa1tayt 

k aımakl&l ır 
.. 1 • memlel•etlerini bomba a.m:t~>taM :ıe snbit olduğu üzere yalnız pasif 
muvsffalcryetleri inlı:lir kabul et bir mult:ı\"emet ile iktifa etmiye 
'DH. Mısrrda meşhur mare'}al Ro• 1 ret< zanıan zaman ciddi taarnda• 
meU önüne ltatJP ta Trablu&A"arp ra ge4:iyor, Almanlan büyttk Hy\. 
içlerine kadar ~i'.rerek kU\'\"Ctli bir ata u~tıyor ''e onları doğu cep. 
ln.eiliz ordu!ilu , ·iicut bnlrtn. Ame. hesine bn~lı tubnaktan ve dai'n•il 
tikahlar Okyanus a5ırı bir orduyu ~'lprııtm:ı.lı:t:ın geri li:llmıyor. Rı'ıı 
4.frikanrn şlma)j ~arhisinden l<a · zafrri işte budur Bu :mferden d. 
raya çı'kararak Tunus iiıerine yü. mit l<csmek şöyle dursun bi11ikl.; 
ri.imeğe başladılar. ~ok ümitvar olmak için <ıeh~ler 

:r.nnlar Rus muka,·emetinln te . 
1 
vardır. İşte Doğuda•ri durunl liar. 

min etti~i mhat rahat ~alışma de'' şısm(la hutı;ün a<;ıı;ari olarnlc cıllyle . 
resi içinde milftefiklcri'n na"-ıl 1 

nebilerek bundan ibarettir. F;.• 
f,m·,·etlenm~c; olduklnrım ı;töste lcat n.;gari derecede r.Urbin hıı mü 
ren ma,·j İ'larctlerdir. l'lfiittefil•: c.• s:ıheıl<' hİ·le mlittefilderin ümitle
rin harp istihsalatı bir kere bu hı. rini iakı·iye için bol bol ki\fidır. 

B.,,Iığırnız yanında neşretmekle 
oldu!llmuz: kııponlar yarro .. ona 
erqor. Bu kuponlarla birlikte 
Ar.kara Ccıdde9inde VA&ll lhi• 
tüpho.nesine uğnyarak veya gilıı 
d, rerek 50 kuruıı muknbılinde 
''Jla.ber Olruyuculan Yılbaşı Pi. 
yımgosu Ortaklığı Hisse Kup'> 
nu" nu aldırınız. 

Ba.5lık yanında ne~redilmiş lru. 
llO»laı-ln. her okuyucu en ı;ok (Sl 
hisse kuponu al!ı.bil!'r. Bu itil :ır. 
la, talihli olduklarına iırnndığf. 
oı:ı ikl arkadaşınızı daha lıu işti• 
riıke teşvik edebilirsiniz. 

Etimesut tayyare fab
rikası genişletiliyor 

~. 

SeneHk varidat 3 müyon lira tahmin edilmis 
olma•ına rağmen 

TUrk milleti Hava Kurumuna 9 ayda 
4 n1ilyon lira· verdi 

(Ya.usı sayfa S, stitoa 1 d•) 

K.alıire, 16 (Radyo) -.- Alman 
ga:z."teleri ls,?anya.nm bıtaraflık -
tan· aynlınnsı ve mi;hvere ilti,ha.'c: 
etıneııi leh.inde neşnyata ba§10. • 

mrştır. Frankforler Çay~~g ~a. 
zete.si, F.roDS!Z F'2Sllla aıt ba:.1 
bölgeıenn, İtalyanın ıx>:ihvere fiill 
y:udnnına mukıı.bil tavrzat olarak 
vcrilıe::illeceğini ~yan etm.ektec.lir. 

.A.lmı.n Whba.rat Bl.lrosu. lngıı,. 
tere ile Amtıikanm hpannyı hır 
be ıriirUkliy,cellcri ~nru t* 
T'lf'\91MıkU.drr. l'al!at İspanya, w 
negriyat& k3rsr Mbyt kalmakta 
ve bitara!tıltnt mubafM& .._. 
tedir,. 
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bJ a rf)'at mOcJUrO t 
r ara 
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ş 

HABER-Ak 

iç •• un 
• ıın -]fJl hakkı tan us 

Ba.aıldıCJ yer: Vaıut Matb:ı.am . 
~HONJIJ AIU1.A1U 

·' btanbul vlld)ct.rıden tebliğ edilıııllitlr: 
l - Mcmu. ve mUst.ahdemler!e duj, yetim ve mlltekajtlcrln kAnunuev: 

vel lslihkaklıı.rı .\jtn nüfus b:ı§ına ynpılac'.1.k 500 gram şekı:r tevzla tı lstan 
bul memurl.nr ıttihlAk k?opcrıı.t!fi nıımına semtleri a.~ağtda. göateıUen ba: 
yllt:rce icra olı.nac.aklır. 

is i i 
artışı 

n 
lnsamr. hakiki hüviyetini ortaya koymak güçtür . 

Onun nasıl bır mahluk olduğunu bulup çıkarma]· hiçbir 
VCAsılasız radyum istihsal etmekle bile kıyas edilemez . 

l~~an c!e~crini, !nsan luymetini ortaya çıkarmada 
her mutefekkır kendıne göre b;, yol tutmustur. Pf.caut 
~öyle eler: 

Tllrkht 'if'nl!bl 

*nelJk Jt.00 lır. 27 00 ıcr. 

• •ylıla 7.50 • l4 00 • 
1 ayldı t 00 • 8 (IQ • 

-0---

Ve ekim vazıyetı 
1 •l'Wı 1.60 R s.oo • 

Gar.etere gönt1er11ım 
Evrak geri verllıntı7 

2 - Al~kaltlııı ellerinde bulunıın ekmek kartlarını bu bay11cre braz 
cd"rck karllar11ıı sol Ust kö11cslnl te§kil eden (1.B. ekmek lcartı iklııcıteı. 
rtn. Bjrincl klınun) ibare nl tnşıyan mUstatilln tevdii mukab,l nd nıa. 
caklardır. 

~ - l{oop-rntif dagıtma 1§1.nl intizar ve iZdıhaına meydııo vermemek 
iÇln resen yapı dığı gibi dnlro vo mUcssescJer de vıl~yet m.-ı tamınm mu. 
s aaes le mcm .. r1arı.om J.atlhknklnrmı mutemetleri \aaıta Jl aldırabU r. 
er. Şu kadar ııı cltmek karllarmdan kesııcn mustatil toplanarak y\lZi'.'r 
\e cll~erlik p f ıılar hnl:nde kooperatife tevdii icabed r. 

hakkında 
e a 
Ankara, 15 {A A.) 

Bir insanın değer,ni öğrenmek 
lzendisinden aşağ1 ilimse/erle olan 
dinleyin, inceleyin ... ., 

istiyorsanız onu, 
münasebetlerinde 

Pittacus da şöyle eler: 

4 - Dağıtma meril zlcri vasıt'l&.le peralcendc ol.ırak k sekAğıtıarı 

meclis gnu;u ı;rou:mi !ıc~ c>t4 t.:
gtin 15. 12. 1942 s t 15 de rei 
vcıı:ili Trabzon mLbUSU II an S -
kanın rcisliğınde top andı • 

'·Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir iktı
dar sahibi kılınız,, 

• çtnde urLedi~ecdt keamo şekerlerin beher ldlo:!!U Hi5 kuru tur. 
CclSe açıldıktan ve C:"ll tol> 

oınmal kuvvetleri· 
nin çekilişi 

devam ediyor 

5 ıı::ooper.ıttı tanıfından mutemetlere b r sandıktan a,ağ'ı oımamak 
Cı~r doğrud:ın dq~ruyn teslim edjlecek §ekerlerln beher ltllosu 160 kurug 
U~r ndcn b ıp (d lecekl r. Bu knbU "ekelerin bedel1 lti~ lrunı~ı geçmemek 
Uı:ıre Ug!U t::ılrelerco tc:ıbit ve tevziatın bunlar ln.ro.tındsn yapılabnec:tıgl 
tcbı ğ olur.'1r. 

Jantı~ ait zabıt hUl s• okurı· 
duktan sonra rui.IIlaneye geçıl 11. 

Ruznam.enin l:•Jinc.ı m ddesinı 
Bur.sa mebusu Nev-.ı.at V.ıhnı>lll, ı .. 
plrtolu içkilerle ttltiln isUhlılkıniıı 
urt.ma.ın sebeple.."inin neler oleu -
t'Ul\a dair takrlri tefltil ediyordu 
Cevap venı:.ek ilzere kür:::t ye ge
len gJmrfilt ve in1'i rlar sıhhat 

vergisini ödemivenıer 
l - I<A:ı:ım ve Mehmet kard~ler {HllA.! §eker Fab. 

kule No. (97). 
Dl ğuatıı) Tubta~ 

(llB5turafı ı ıo,•J ti\ rad:ı) 1 1luoer bin Ura vcreuJer de Abdullah 
GUodo tabrlknaı 61.000, mtııı mert • özmcıek, Suat Esin 1',·~"-' ..... _ ~ • ~~ııçıı.. 

aucat limlted ~ rkell S70.Ci~. mllll Al1 li abJ1, Sadık Dir, Emin Blçcrctcn 
mensucat Anonim §lr.1::.eti 321S 41SO, mil ıbarcttl DJterlerl do l.CiOO, ıooo. liOJ 
lJ mcn.ııucat sa.bip!orı.ndcn lfiıstafo. 1 ra vereeeklerdir. 

2 - Hntı~ .Mustafa Mnhdumu Ce. B:ıhçekapı, 
nıll: 

ret-
8 - Sc ım Kantmen ıekcrcl: l:iırkeci Hnmldi:f caddel9 • ve i!:tlmnl mu :\'~net ve' m rı 
f - Rızıı. Uygur şcktr~: Divanyolu vekil1erinin bu husustaki b<'yanln· 

gt.:r 820.000, Nub Naci 270.000 J.<>:N AD~ KOltJtsı:o. - DEGlşTl 
Nurl Haa 250.000, Sü.cyman Ku • Konyada çıkan Babalık ganıe.t 
ru rcı 817.000, Salamon Bcnyes 72,000, :yazıyor: Şchnmtz.ııe te~kil edilen \:O., 

Jnn J.Qttu•l h 'e otııu 850 000, Alber llk \er •l komlayo·ıu topl!Ultı ve iı 
D y p 800 000, Muharrem Hilmi Re. l"rin zamıı.nında ~pmadıgz !dn ka " 
r o 250.000, Yako Bcnyea 550 b!n. nunu cretfnce değ1,1tirilml§tfr. Ye.ıı; 
011! r Sabancı 276.000 B klr Sapn ar: kurulan koma~on dort gtı0 önce~ 

5 - Hilmi Sel gekercl: Beyazıt Ji.du caddel!i • rı ile bu ar.ıd:ı. s15z n.'an hn.t'pleriı. 
6 - Fa t Başaran oekercl: Şehzadcba~ı CAmil kllr§UD mlltaleaları dinlendıkt'"tl l'll"~ra nı 
7 Rec p l<"unda Uildl pazan: lAlel: ordu caddesi. 26! Yarb:ılur mebu!ru GI. Kli.zim Scvllk· 

- Hü ou Tuncb lek Şt>kerci: Ak.saray ordu caddesi· SSS tcltinin, ekilmiş veya c .ilct'e hu. 
Sırenaykadıın Loodnıy g den ha 9 Ahmet 1'' krt ekercl: Bryoğlu Batıkpnzan. bubnt miktnnna ve l tüı.sarn faz 
be~ göre general Mongom ri or. ı.o - lsmail Haltkı ıekcrci: Pnnsaıtı. Jnla11trrılmn.sI için h!.ıkCımelçe ne 
dUlunun öncU birlikleri mayın1ıır :ı 11 - Taha:.n Teke eekercl: Kıı.sırnpap Z;nclrlllru)'U cadde.!l Sibi tedbirler alınmakta olrlu~u•ıa 

(1 000 lira \:eroceklerdlr. J1a§JBJJU,Jlır. 

dQ?dunıı mil§ arru:l)e rağm n rı a 12 - Kemaı GUray şclt()rc1: Beaıktag Tram\'&y cadde& Qnir t:ilirir:n.in mfü: kere ine F:e -
HATA~' lLA1E1"1ND Varjık Terı 1 vermekk ınUkell&t 

.Antakya 15 (A.A} - Varlık ver- olan \:alandAf:l&rrn bu mUkelle!i,yet • 
.al l1ateler1 bugUn v11Ayetln bütUn lcırtnı )"eJ1ıı. eeUrmed klert takd:rde 

ka a rmd'.\ aaılmıştır. 8,2311.HO lira. ::o aureUe bedenen çalı§tmlııeakla~ 
t•ı an bu 'crg.nin kazalara göre tak lıtıkkınd& bazzrlanan tıılimatn,mo veı. 
ıtınt ~dur: ıs· enderun 1.002 200 Ura. .klller heyetinin tud.1klne arzo.ıunmut 

baJU:.de bulunıın Rom ı kuv' eU rl.oe ıs - Kemal l<"'azıl şrkercl: .neşlkta§ ortababçe cad~ırt 81 çildi. 
k&r§. çok kuvveUerl b r bns'kı tatb ıt H - HP. n Alptekın oeltcrcl: Üsltf!dar ç~bOyu Takrir s:ıhibini mütenkir> Zira'\t 
et,r.J.ektcdlrler. Amerikan ve lnr liz l Şevıtı. Kara kf!rci: J<adıldiy S6ğllt1Uçe§ıne cadd •. Vek 1i Şevket Ratit HatİiiO lu kıir-
t ~c.kları, koçan dUgmaru duım ımn 16 - Halit z ya. .Maçkada Maçka paı:arı • sOye gelerek ekim vnriyetinin 
bomhalıımaktadır. Bomba. atmak n. l'l - ömer Ula§, Şl§ll. Osmıı.nt>ey Rumeli caddeıd. _ memnuniy~tc şnynn olduğunu v: 
ıore hazırlnnmıı Amerika... avcıları istfüealin artınlm,sı ;ı,:in qlırıan Artakya 9!l7 bl.o 800 Jlra, JCınkbarı tuz. 

'i64,800 lira, Reyhan ye 888.1190 ıı.ra, Bu ,.Sb(luln çıtııt rılacakları yor. 

pazar gUnU 100 den :tazıa çıkı yap, Et,. m s t t fa b r ,. kas 1 Vc ah:n.nc:ık olan tedbir!erj etrafi-
mJQlAr ve mihver molörlU kuvvetlerl e u a y y a re le iza."ı ettikten ''e bu ttlt\'Ztlll dn• 

Dortyol 171100 lira, Yayladağı 8000 let ıunlardır: 
lira Hassa 7600 Ura. 1 ,_ J>alo - El!ıut yolu. 

ne müteaddit tam laabeUer kaydet • fr l!orıılnn bir suale cevap verdık. 
SA!ISUNDA ~16d1r. Alman avcıları yalnız blr Ank ru, 15 (A.A.) - Türk hava Tedarikinde zortuk çelQten bazı ten l!Onra ve-kfün bcynna•ı umumi 

k •·- demi lıeyette tasrlp oll•narak eam ı 7 5 l 
defa k&r§ı durmo.ğa te.ebbüe et.mı~ '1.rUmu geııol merkez h yetınln, ma!Zeme. ile çelfl< parça..... r • Samsun 16 (llusu ı} - Varlık ...er. ,.~ t de top1antryn con verildi. 
letlle de, bu aırada iki Amerikan P~ .ıu&rdln mebuau scııeral S yfi Dllzgö. bu.nede ytı.pılacakUr. Kanun muıı.mo. g..al mUkelletlcrine tarbed:len "Aırgi 
lottmdan her birl ib~cr .M.casel'§mjt dıl reııl,n b:ı.§k11Dlığında. yaptığı ao.o top. le ateıyeıılle bir elektrik tmnınm ,,. .. .._ ____ .., __ _, ____ .,.! m lttan 1811.580 liradır. MUkeUctıe • 

ftırmUı ve bu- UçllncUsU de ba,,ara uğ lazıtıda geçen top1"'obyn. a.t zablt n:onto.jı yapılmak üzeredir 1 rin l stelerl asılmıııtır 
nımı lardır, l3Utün bu çıkı lardaıı hUIAliast, merkez idare heycUnin ve Muhtelit b&lltalardo. ve bUhaau a. iNTiKAM 
eo?ır& )'8.lnız; bir A.mcrlkan uı;acuun mr.nı.kiplcrin raporları kabul edildık. llmlnyumdan d!SklllmU§ pe.rçaların R UA IDllt.'1.ADA TAHAKKUK 
.k&Ybcdlldl#\ tesblt olunmU§tur. ten aonra aıtt aylık hes p hUlABaaiyle ta mr. için b1r dOkUmbane ile kao. omamnı toplayan E'l'TlntLEN UK1' IB 

K&b.trtden v er 11 e n haber. 948 bUtçea1 wd,ik cdllmi§ ve kurUm miYUmlara US!ytai de kunılmu,, bu. _ ...... o.ku_yu_.cu_la,_rı.mı ..... z.a ... ıııı1 Eandırma 111 - ıuz:a maka.mmm 
kırt ı;öre geri QekUmektc ibu. taııkanlle kurum te,ldlAtırun çalıııma. tunmaktadrt. rl)Jnseu altında te~ekkU.1 eden komla_ 
Junan milırer kUV\ etlerinin bfiyük ıcırından alınan 1yı vc.r1m teııekkUrle En modem kontrol taktmlanm )'11. Huros! olarak l astrrdıbmı.ı bi- ) on çn~maıımı b t r.ın ve kaza da. 
tısını, ter.kedilen Elftgeyla mevzile-- kar§ılanarıık toplantıya aon verilnıl~. ı pacak bir takım atölyesi ile faaliyete riocj cildini 200 kunı yen"'ne, ı hıllnde 94 mUkel'efe 210 2~0 Ura ve 
:d b:ıtwnda 6' 144 Jillame.lrC t r. geçmi§tır. gnzetcmlzin başlığı yanında İn ~Tıca bUyilk çlfllıklere d 18750 Jira 
uıaklıl:lakt noktalara kadıır ula& Bu rapora &'Öl'o her saman j;yt sö • ıra~ tel[ijöıojt ıniibiffiJ a ı ar e ,Q1ıın--ı.;11pcınıııı.rc:U 

i"" • mlll t1 'zl.n kuru ~cdi?>inj .. ctlrmck su-Uyle (0 I' 1 kJ ccman 22 .000 ıaıı vari • ıı 
mıtlardır. ren ve ~· •~:.en e mı - lıfnztn harcanmutnı azaltmak tçl.n, ~ " .... / tnhakkuk etttr.ını,, ve ı ateler halkln 
Fas radyosu. da Kahlredeıı aldığı bil' .cıun pUM! nnı gerÇckleştirmek )'O • benzin, alkol "Ye bem:Ol ka.rfıltırılarak koro a alabilecdt olmyucnla.nmız bı bi,leceklel"I. mahallere a.ııılmı§tır 

telgrafı zikrederek, halen tam rjcal hındaki yıı.rdımlarmnı bu yıl tam hm vücude eUrdlıti &.kar y&krtı bir oto_ bize soruyorlar: Bunıarrn başııcnıarı şunlardır: Aari 
ca.lmde bulunan Rom ı ordu un:.ın ge ı;~ml§ olması noUce~ 19!l2 yılı !Çin mobilde tecrübe ederek I:n :netice?er - İkinci cildi de ba.sılncaı mı? un .fabrikası 80000 ura dtrektöı'!l 
fi kalan ku\'Vctlerlnln, ikisi zırhlı talı.mm edllın.§ olan Uç mi'yon Um alınml§tU". Da~lmıyacnlısn. 11:aten dnha for. 6C«J lira, r.ahlre tUccarı Habibullah 

olmak özenı dört tu'llendcn ıbıın:t ~dlro kar§ı dokuz aylık bir devrede --------------, ;~:!1a:~~-~u ~"!dın fonua. Hı:ımarat 17775, Ura, Hırdavatçı Ham 

~ il b min etmemiz kabil olamaz mı~. l Tarhan 9000 lira, Bereket bakka • l>ulund""unu ı.öylem ı.tc ve multe• ".ruma yapılıın yardımın ._,OH.179 

1 
n ııucomu:ı ncuzca tc.. d 

tık av • bomba oç;ıklarının l üzer rayı uıduğu bildirilmekte n haJ • J 8 Uy .si 6000 lira, ı.ahlrecı Bekir Er o 
uı;aklık teşkillerle taarruz ellikleri- kımızın bu yUrekten 11giainln bUyük apon aşve- 1 Bnnn '\crece~mlz cernp u• 3,000 Ura, Zahl'e §1rketi !000 lira 
aJ ,e Alınan avcılarının çok 20, ıf Ulkll)o ulR§mıı ım kolayıaotıracak ıtnr: 
bir muka emct gfü;ıerclıklerıni bılo 1 a vin~ricl b r 11arct o~rak ka~ııan. - fldnci cildini, bôyJe lru~ıt 

el uvvetıerl dirmektedlr. mnktndır. k • ı • d • kıl ıkıntı ı ~el ilen bir znmnnde 
A1mıuı tebliği diln Sirenaykııda mlb 1 Raporda bund:uı aoııra lnönU ve 1 1 1 yor 1 1 basacağa: demi, O) k b:}c lıUJl'J 

vu kuvveUertnln ıınyıca U1tUn 1r.gı.., I<.::t.ımcaut ı.ııuıplarındak, ba11:ı.rılıırdan 1 ıtıtiyat ka) ıUyle • nbul etmek ı . 
~= kuvvcUcrl ııc ~ddctll uhnrcbel r 1 o •hacdllme •te Milli Şef İsm1;?t lnönU' r.rmgelir. 01myuru~nmızn k'lil< (U ı~tnrıııı 1 inci ı;n~ fa.da) 

yaptıktr.rmı. 22 lngıllz tankrnın tah_ı ııı.n. bll§vckil ŞUkrU saraçoğlunun E. Dog~ U Asya fomıa.la.nnı tarraml:ırnnkta ynr Madrit, 10 (A.A) - Afrlka-
\"lp edlldiğinı bll.dirmektcd r. B rl n tımeırutdaki ha'a meYdnnı ''c fabr!_ clım '\n7.İferni7:cllr, dan öğrenildiğine göre, Sicilyıl • 
bu mulıa.rcbcler n Elllgey!A dolayla • • kaıarını gezerek buralard3kl çalış • d nn nym 20 ncj gtinUnc kadar 'frab ~garp - Tunus üçgeni için_ 
rmda cereyan ctti~l.ol bllcUrmekted r. ı l!ljl.lan wtklk eyledik eri kaydolun • c en hesin e e1.ııik form:ı.Jnn tnrnamlrımak ü. de son 4 r-iln z:ı.rfmrla nrlh\"erin 
'l'Ulll TA , Zl'l'ET: makta ve d nl]mektedlr hl: /" zere ldn.rchanemize ynpılarnk kesif bir der•iz faaliyeti görülmlı§. 

Da.kar rady05U dUn akeamkl yayı, Et1me:rut tayyare tabı- amız, A. K ı·" h. tt rı.Hrac:uı.tlnrda forma ha~ına m;_ tUr ŞimdiHk bu fnnllyeıin s:~ 
mmdıı., Amerikan kuvvetlerin n bUyUk, menka, lngıltcre, lııveç. leviçre ve a 1 ma ıye e ~er lmnı nlıno~I tır 1 beple_:lni anlamak imkaıısızdır S;ı. 
m!ktıırd!\ maıumc ue b rllktc çok b ı 1 Danımark ya IB!Ilarla.nmı; olan mal. Uilhn cııı ayın 20 nci gUnUnc 1 nıldıgına gorc, ROlllcl ısol anadı_ 
~ anyıd& malt A.ftjlp!.ya çıkmağıı ı Zeme gel,r gelmez pUAnlı ç:ı..Lı~mnla.n. mut1arebe~er f,ndnr kayd nin t ntıtolmnml\ mı mn Ve gerilerınin çok zuyıf hu-
devam ttiğlnl v b&§ka b r .Amerl. mıza. ba§Uyab!lmek lı:in hazırlıklarını 1 r'ra cılcri:r.. lunduğunu bilc-rek Tun~takı ge_ 
1taıı kıt;Mmm Fal! tchrine geldiğin\ ve cks1klerin1 t.ıımam)amağıı uğr'a§ • ne.mı Nehrin.,.'in kıttı.lnriy'le biran 
hlldlrmelrted r. makta bir yandan d3 mi1ll ınudataa Olacaktır Birinci c?lcli almak üzere evvel birleşmek ihthacmı duymak 

IUlyter ajn.nmıtn aııket1 muh rrtrl ~ekM tine alt revtzyondnn geç.ece kupon toplayanlara 1 tadır. Bu birleşme vuku bt:ld•Jğu 
Tunuata cereyan f!tmokte cıla.n ha~. tılyyıı.rıılcrlo bavacılılt dıılreml.zln tay., Tok'-'o, 

16 
(A.A.) _ lktı adJ ve U 1 1. • takdirde yeni gelen taln•iye kuv. 

ld t.ö ı t J ırlnrı rı ' ının oroır" lcnıiııi vetleri de dahil o'm · cı rt' ı 
k•t1cr hakkmd& diyor : }are nıo r enn n uınum munyene ve llnaJ i5kıin tetkiki idn yapılan • . • • im ' ... a ıy e 

"Mfittefiklerin 1iınuo;fa llrri lm- lamirt işleri Uz:crınde çalı~ılmnktadır. bir j~tima esnasında Japon baeve_ ~ın ne~::ıti&'lmı~t poııl:ır ' Romel ve Nehrlng'in Cmirleri nl 
reketlerlndekl ıı~ırh~ın schchi • n· Fabrıkanın yeni yarı ıuıa gcnl§ıetıı. kili Tojo şu beyanatta bulunt1ıuş- ~;~/:ponla:;~n ıO:~ su!"~!ln~~; tında tahmin,.n 100 bin kişi b •• 
tlktrclır. Ba .. te. Tunu~ yollarının 'C Jtıe.slnc ba§lıı.ıımıııtır. 043 ııonbnbann tur·. lu112erı.ktır. 

.. d t ml ınn l\ıltUphnne ~ne fe\'(liinde ~et RO,IFI KUVVETL 1 ıhnendlferlerlnln kifn,·ct lzlil'!i "" a nm::ı anacao-' uınuyoru:ı:. "- Bü.)ük Doğu Asy" ce{llıc k im U . h • • EH 
tiı:ınle.rııı Alm:ın hnvn l;nTI·ctlcrinin llu ı:ı:nat bitince fabrllıamıun i,t1ge! .. ı'nde ''·ır· ırn kat'ı' uınJıJ .. ctte mu- 1 nd arn_uz utııp anl. c, o .günl' TUN{, \ GJ~ÇİRİUYOU 

tt g ytı öl u u le ıtıt l k r; soo " v " - m ıır kıtabı lıazır ıır ,·nzırcttc l\I 1 ·t JG ( 
taarrudenna mnnıı lınlıınm:ıl:ırı. c • ı z ç m tn r o ıırn . lıarebeler '""J>"'"'""ı b ... Jıı' n1ev .. 11u l 1 1 ne rı ' ' A.A.) - Şimalt Af k d 12 500 t k ,, .. u ..... ., "' .. •u unur.,a nııırncant cc cr,.klcrc k d , ı 
chr. ~:;~:k:;e r. · me re arc)e olduğundan mi.Uctin gnyreti arka hemen 1, taplannı \ercreh. 1l!l2ır ~dt~ı!~1~; ... :;.5~bflual~•nRdou~eulniun 

AJmenter hem hnvedan hrm ı'lc • · nrka\,'A ynnılac:a.k olan bu i."'ıl"ı d ~·r ""'0 ı.• h_.·J 
0 

., . .. ,~ '" 

d i 1 b
T 

1 
Bundan b şkn raporda tayyare ve A' " "b1 sc oJ .... ıtnrtnn il.J\ arını ve t'lindc bulunan bUtUn harp "'C. 

en rden tııkvl e s~ re 1 noı r. tı.\nşlanıı hepsini &)71 Jn l<n. tı ~bctmem"lf'ri i"in isimlerin; "' 
Bandan h"~ke Tanıt" v m 1 lrnl:ı "l'l. otör endUstrlslnde kulla<ıılacak YP- ~ milCTiyle hiMs.yc edilen vapurınra 

... , i h ~nmali \'e bu esnada b rbin o im deifec •lctir. k 
mflkemmcl uçak mc d'lnlnrı ı\lıı ,,. am maddeler Uzcrilldcltl inceleme. mami durıımunu ela gözden !tay• .tR er ve mnlzemt-sini yil'klıyerck 
lann elinde bnhındıı~n ~ih mııhrı·i\lerinı flcrıetmekte ve fnbrikıı.nın mal betlnemelc gnye5i etrnfmdn top. ~falC'l'! ve Cabes'~ geçirmef-: çn!ı~ 
-L h , kıtıl rın 11 z me tecrUbe kIBnımcra KnrııbUktckl 

1 
Beyog"lu halke·.:ncle h!?tm bfldirmf"kte<!ir. Romeı ilk 

n:ue :sa acrının co ' 0 la , anmnlulır.'' .... 
5fcfJyn Sardrn~ıı Vt' rr.nuhı fı ıl- .mıı.n nndan getır.Jen Kereateler.e Basveltil. Japonları sulh •ema. konleran• ınUı:Iafea hattını Tunusun "cnu_ 

' I E.rabtık fabrlknsmdaıı alınıı.n 60 ton • ""' "' bund'l ttSis için p15.nlnr yanmak. 

d
'YllDtn fyf UÇDK ınev lonlrırı rln ' :' "Clil':'n bir '·JBml "-erinde rnlıotmakt" Dlll-'1nki ~bniyetten kUrtUlmagwn -' "' t " ..... v ,.. .. b ta·ı 1r Bu ha~ 1\nhirc Albil'an' _ 
ır. ve tcc Ubclcr y pılmakta olduğu :fıı.b Ve ütün gayretleri harp etrafın. ne,oğlu Ha \C\indcn: lan başhynrnk Tatn1luin ~ö!lerin-

liltterlklcr elvcrış,ız ~nz1 ·r-llr.dır. rll•a)a 1Uzumlu olan Y n tcsıaıerl~ da toplamağa da\•et ctml:S \'e §Ôy. 17 12. 912 par!ıcmbc gunU saat den (J'e~er"k ve Caha dnğt'lnndn 
oaı nkl\ mobnrelıe !! h:mnın Hktn• it ıru)oıasına d vam ed~ldlğ'I 100 kUo le demiştir· ,8 de Hntkcvim.i·in Tcpcl:n~ın<la_ nihayet hul?.rııkur n:ı•ı RS'kcıi 
tnnda l~ZtJn zamıındanh~r·. h~Zll" ıı;ı.tlık talt•tta bir elektrik ııantralın.; .. _ tmpanı.tol'luk kuvvetleri~ln ki meı'ke:z; binasında mubnrrır Yu mU'eh;:ı~cıl.ır P..nmelin bn!;Jıca mu 
anmış hıe hlr hava fi!lllrn ,nk ıır., kurulduğu ve şehir cereyanı bir ak. ilk mu,•n!felnyetJeri ıınye<Jindc .Ta suf Ziya Oruıc;: tanıfından "Tilrk dnfaa hattının G~l>:-'l be ... ı:nhın·Ja 
FRA.Nsız coımruımr.ı t r AÇTI: a:ıklığa Uğradığı takJlrdc bundan ı... p~n!a dusm:ınıı Jmrsı tJtrntejil, şiiri nereyc gidiyor?" mevzulu mü Ve ~oketcerid tuz'alsn Uzerinde 

Vq!ngtondan gelen htıberlcrc tlfadc ed lcce~ı blldlrllmcl•te ve gene bilyllk a'ııntnjlnr cJde etnıi lİ'r. him bir konferans veri1ccr.kt'r ı, •h: O"e:ırr.~ıı ve düo:manı Şimali 
ger. F r an ıı ı r: C O m b u r_ fabrika test Icr nd n bir lrı!mı h'\~t. 1 .ı_nponya bundan başka memlckE• Herkes rrcl,bilir. Afri.kadnn tamamen kovma t kin 
N'aS Alber UbrlSn Franııa1ao knı;:a. kmdrı. da §U maıom:ı.t verllmt'lttccl r: !an :";•eri ku\"\'ellcrini terlıiı kin " ı 1aee.k olan kat'i muharebenin 
rak bitaraf bir memlekete lltJcıı et ıslchlecel muaunm lınm mn•l.lc ır--------------1111 bu balgcde cel'eyan cdc~&'ini ta?ı. 
ırJıtJr. Va:tngton resmt mahfiller mlş yalnız A' l;m nnlchn lrnznnmıl)tır. Yurttaş: min etmektedirler. Ro':lcl içiu 
...._._ ki t .man tazyiki altında l~ .lııponlnr ~imılivc kadar elde ... T....,bl""' kumları Urerinde n· .. •at 
....., ... teyit edllmcml" olnp tru ha • •fll uza ~ 1nnı tır R 1 k • .__ B l '\•<> ....., •· " ı:ı • o!! sıfatını 1 dilen mın~ffP.l>JyctlCTi dahn. go· 1 ( YEY'N·z lifi' berinde bnyQk bir al!lka g6ıı • şta:all Afrlkada veya d eeı b r ~erde ll'1tir('("el• ,c Bihli1• Britıınya il<' I I ctm'"'k mU~kUldilr. Bu yUzden Ro. 
tcmektedirler. ÇUnkU Ubr6n muhte te!IT&r 'kullanmak tııterse bu h«ırcke . ı ~ .1. r· l ?İ n I l • mel a!;ker "C nuı.lzemesini Sfl'Jt! 
lif J'ranaız hlzıit>lerln, Darlan ~ dö ı· ~ru hl , . merı ,:ı .ır e~ı c c' et erınc son E ve Gabc-~ g5ndererck orada top. ı:'l hn'~ ı yactt t çdojr ııur lle Fr:ın \e ı.at:'i ılnrhc~i indirmek için Al. n ucuz ~ e en kuvvetli 1 - 1 k d C:" J d'"'' 
<Jot l'flll reflm banftl1'Ab!Iecek bir su: u:..ıP crı t ra ın ı..n lnkAr edile m:ın' •1 it 1 1 d nmı!!'n c;a ııının tn tr . .,.uy en ıhı. ~ • a ı"' !! 'nnın :vnııı ıa<ıın a G/DADJR ne r:5re Almanlar F.'ltıs;eylAda !tal 
n.eTAıdedtr. Kendtmlln ctımhurre 11 mez, bu Vaşington rel!mt mnht Heri ı .,ofıriinıeı~C' clc\~m •dccel.tı'r ... •-' - hl b' · ı "' .., n1 ra Elfılemc"nde yaptC!lan 
16• muatr ç r vak~t bahis mevzuu nl'. yan rcsm olıı.rnk Uerı aUrd.ı:dcr J lnırtar.' tor bu op antt• a 1• t r ,, " otamu. ÇUnktl Ubrön 13 f t bi ut ı d J n.ıı kçıJ r <'cnıf) tı rnwımeleyı bir da.ha ta•bik etmicı. 

t' a e mc. r m a..oa ır, çdcnleri huzuruna kabul ctmi ·r. )erdir. 

2 - Diyarbakır - Bitti.o - varı 
YO!u, 

3 - :mr.urum - .Apı tran3it yolu. 
~ - J.faden kuyuları. 
Bunlardan baeka bu gibiler Ersu 

'J'Urnda Z pııa. datları, Dınebonu, 41: 
n gecftıUinln temldenmu{nde. Kopa 
d&tlan, Hakklri, Diyarbakır Ye Der • 
ılmd• Palu kua!ı :) otlaroıa Ç111ı1tırt, 
ll\ca'klarchr • 

A.ı.iKARA. !ltl'KILF.ı<~'Dl'lN 

BA7..ILAUINJN lSbtLEB! 
.Ankara 16 (Teletonıa hu81l~ mt

hbinnuf.den) - VaTlık vergUıı Da 
.Ankarada mOkellet tutulanların ll•t•. 
leri bu aabah vergi dalreıeıı.nde, del 
tudarlılıta -.e Çankaya kaymak&mJa 
lmda aııldı. Gayrlmenkllerle mUteab,. 
lıJtler~ ba ka 10 biD liraya ka.dat 
mllkvl~ tutulan nt.anda.:Iamı adlt. • 
r.ııı '" "reeeklerı 'Ylrgl mtktanıı& 
blldirlYotUID: 

'l'Orklye teker fabrlkal&n Na bbı. 
Malatya bez "Ye jpllk fabriltuı 23:i b1A 
deglrmencHlk limited §irkett 13 ltD, 
lıOO, Ulus Ainemast (Sa,t Çcleblımı.1 

2MOO. T'Oprak mahaullert o!Uıi J mil.. 
yon MS bin, ~vıet aj.rnat illetmelnf 
Jrurumu 89 bin, Oenab And lG blııı 
Galtp Oeyl&nl 10 b1.n, halk b&nkaa 
12 b.n, hallı: ııandrğı 36 'bl.o, AkdenfS 
Gllven algorta prketl 20 bl.n, beledi • 
:reler bftnkaat 125 bin, Kazım ıuııtn 
lfl b!n, Talat ve HU:sey1n Ortaç 10 b!ll, 
Adil Ers11ven :O bı'n • .Arıt GOmUJte. 
lrln ~ Zlyl\ 10 bJn, E>altt Franko 200 
bin, }{aylın Dtınye-1 30 b n, J&k .Acı • 
ma 26 bin. 

Bir çocuk iki 
tramvay arasında 

ezıldi 
.rnın Etyemczde feci blr tramvay 
zası olmuı, bir çocuk nğlr ,urette 

yar~ıınoıı=tır. 

Kaz:n,>a uğrıyan çocuk, Kocamuata. 
fapa:ada oturan Ragıp adında birl,t_ 
nln lti ynımdııkl oğlu Alevdir. Alev, 
Et.> cmezde Yedjkule tramvayına ter• 
t6raftan atlamı~, b t!lrad& kartıdın 
Ja b r tramvay ~elerck kı tramve • 
ym araauıda kalmqıt1r. Alev bu au • 
retle t>aomdın ağır s'.lrette yaralan • 
m~trr. Baygın b r halde Cerrabpa=" 
haalım~ ine kaldınlmıştır. H'ar:n et • 
rsfında tııhklka ta ba•lanmı~tır. 

200 erkek 4 bin kadın 
öğretmen izin aldı! 

Sıhhi mazeretlerle öğretmenlere 
\erilen irinl~rin mikt:ırl etrafın
dn tııtu'an i"tatistiklcr MuJrıf Ve 
kfilctiDe gondeıilmistir. lstnıı!iu1• 
fa 4 bini kadm 200 ü C'ntek olmnk 
Uıere 42 O izin -vcrllmi trr. 

Dr NIHADTOZGE" 
Cifd-Saç Frengi 

ve d ger ZOhrevi hastalıklar f 
' IWJld SIJfl7 llVrAMl9.' J 
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TARiHi ROMAN 
·101· YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

ı.: .ua7 mu!ıafm, atıarUe buaber - Uııllfe Hacertn ceaedlnl sıırmek 
*ıvarm altmda kaldılar ve nildller. l&teree t 

Duvar o&ktlnttllerl pttlk~ artıyor, - Doğru. O baldı ae.ıı burada bekle. 
birpok kJımeler bu yüzden duvar altın Ben yalnız sldeytm, 
CSa kalarak aan ttrlyordu. Bağdat o Mııbafalardan blrl cesedin bqmda 
t&rlhc: ka4ar bu cıereee mtlthlı bir fo lmldı, ObürU saraya gitti Ve ba)'feye 
~ sllrmemlıttl • llncerln Kobcuıla birlikte boğulduğunu 

IS&ı'&ldao lklnal btr aroyıcı kolu cık. 5Öylcdl JIAWc gnr.aplandı: 
P, Bunlar ballfenlıı emrtle llacerJ a. - Böylo blr günde bnna bu kara 
11)'orlardı. BısbUNelAır dan neblr yolu ı ••ı.berl getiren adam ) urduma ber za 
na urADan kUcllk mll81Uıwuı evlertnln man uğursu:tluk geUrebUlr \'urun "1 
be.men beptl yıkılmış \e buralarda ın brrJllo ~ını: 
aanlar enkaz altmda kal0U1tı. l Diye bafırdı ve wulıafızm b ~ını 

Saraydan seJen iki atlı mubatl7_, vurcıular 
ıuılarm ve cesetlerin anasından geç.e. Halife llo<ıcrin lllllm b:ıberlno mUte. 
ttk, ıurada burada raotladıkları kim. c1'ı..lr oıı:a, fakat bu ıtıessUrll uzun atlr. 
•lere: modl Hnreme k~tu. yüzlerce cariye. 

- Halifenin glizdf'fll HIU'f'l1 gürdü rıln arasından yeni bir Hacer bulınak 
llUz mtl ! diye soruyorlardı. • ı gtıı: bir iş değildi 

N 
... ,_ ... _ _. .. _ tl 1 Hııllfo Ndınr aul.)Plerlnln yU.ıWıe 
....u- boywı.. ........ ..., ... ıı ı 2'r blrn2 

8tedo bir mermer tatın lbtllndl" blror birer baktı 'e ltlertnden birini: 
ta ıa.r ö llUl B ıılardan yn ~ertl- kendi daire Jne cötllrdtl. 

n ...: oeaet 1 r u. u blrl - Bugünden itibaren senin ad1D 
atından indi. 'Ilı- ı k 

~ocr o aca _ 
- O ne f Birbirlerine aun aıkı sa. DedJ. Bu ı,ı hallettikten aonra hU • 

ltlaut. R lç)ıdı ~"lltnn lkl ceııet ~'ar. ldımet ı lerlnJ aıe aldı Hl yaııl nı.irln~ 
- Sular çok fnşııf ıua hücum et. l•.im:ıt gösterdi: 

Jnb~r- le\'"gUllcr bofulmu5 gibi. - Tufanla bcnıber lıer l;ılmlz defi 
- BoplJllUI.! demeli de lAf mı'! Ot. t;1)or. Yerinde tutunabllmen için bir 

eetJen ~tan aoğumu~. ıı&at onee Reı,ı:dı öldllrtıneUsln! 

Mahafıı.lanlan blrt tıayrct ıe b:ığır • Dedi. Se.l lt ~im, bııllfenln emri. 
dı: o• ~npt,ı \ "O hasmını boğdurdu. 

- O ne:: Gözl&riwe lruıııamı.) o_ Sc.}11. Hn~lın ı,ılmdi y~ln.ı.ı blr I~ 
ıum., cılı UnUyordo: Efcndiıdııc dalkın"tll<Iuk 

- Ne \"IU"f lapmııı,, Zira, .}it Hııı,ılm çok l)•t 

- Ne oJacak: Dallfenln J'll.ıdeşı Hu. b~ll.)ordu ki, ~erin ruhundan dalka.. 
'''- j \Uklıık meylini hJcblr kunet kaldıra. 

- Öteki ele hl U hce1ı. Roban o~ mnuıı. Tııribto, dalkavuklar aaltana. 
<lak. C ı.ı p l tllllD bUkllm aUrmecı•tı bir de,ir yok. 

• tu 
- NaaıJ da b!ldin 1 Dlrlblrlerlne im • Bağdatta, halka deh:ıet veren bu 
'VtlfmUflar " blrbirlerlnt kucaklıya • ı knı.ırradan son,., uadet ve refah 
rak cı&D vermlı,ıler. gt;tJrecek yeni blr d•Vı:lıı &eılacatına 

- Ne )"&&lk. Kobaıı karwna ka,uş_ inananlar aı~ndılar. Çtınkt1 bal1fe 
lfl ama, b&We g~deslnı ka3 bettl. 1 Nbınn aaltanatı tufandan aonra da 

- BlrbtrlarlnJ ıe~t~ıı ae\1yorbir urun stlrdO ve ıımnad bayatta blçbfl" 
IUIJ. fof'gitlkllk olmadı. \'tı bu tufa.ııdaıı, 

-Tutan onl&nn batma kopmu, , halk clJllnde dolapn blr küçtlk batıra 
lllrJ mf!lerUe ayrılmalan bir oldu, ! lfalaı: Kobanla Haoerhı ölllmll. Yerli. 

•h-•-- eı•- me ut •--•·•- ! Jer, onlarm cesetlerini nehre atma • - v..-.- eenn .., ı o...,......r, ı ' bf 
C6ztımı Bacerle kOC'aıu, Bağdadın dılar .e Uds.nl iblr oew.t gtbt, r me 
Le , .. u M """" b ura cGmdtıler •. Mer.arm tı.tllnU çtı;ek 

y.. e ecnuou .,..... er :ramaıı 1" 1 ttal&dll 
laa.}ırıa aııılıuıaklar_ 1 re a er. 

- Şimdi ne )"llp:ıca~f 8 ON 
ra .. ırfiI p ür;er verenm 

f" 

1 1 1 1 
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( U•zetemu.uı blrt.Dcl aaytaauıda 

1 
baflJJı )'&Dlndald ıarUı perçeveatıı.ı e1',, 
dşeıcll sGncıerecek olnıyucularımwo 
tk:&rl malılyetl balz olmıyan dçWı 
U&ııl&rı paraaız netroıanıır.) 

tvlenme ıeklilleri 
• 'i' .. 29 boy 1.611. .lıf.at tenli el. 

yaL kıvırcık saçlı ıı.e tal1ll1J olan dul 
b.rbayao, kumral 11%'.lD boylu iyi tah. 
ıUll 1!50 liradan yukan m&aflı dUrüat 
bir bayla e•tlenmelr 11temektedlr, 
ıEtırıun) remz.ııe mUracaat. 

• Kırk yaomda, orta boylu narin 
kara gaztU .kumral, •• ı,ıertni iyi bl 
ıır, etYaat mevcut. taırada &ğabeYi 
alnden bll§ka kim.seal olmıyıuı b,r ba 
yan, Y&§ ılle mUte.ııaa p b1r bayla 
evlenmek latemektedlr. (Kumraı ~J 
remzlııe müracaat,. 

• Ya, 88, orta boylu, dlklf Ye ev 
l{lerını lyl bilen ve tir Odalık e1raaı 
ı.uıuı;an b.r bayan; yqı Ue mUteııaatp 
aı>ğnı, namualu bir bayla evlenmek 
i!:temi!ktedlr. (Uysal 88) remzıne mu 
caat 

• Y&§ 19, boy 178 !Jıce yapılı, kum. 
ra}, temiz gly1nuıeauı1 bilen yakl§lk. 
lı bir llae t.a.!ebea1: tahıılllne devam 
ettlı:cblleeek (Y&§ mt'lvsuubaba değ,!) 
Mt bayanla evlenmek ı.temelct~. 

-(C.D 189) retn%1ne mOracaat. 
ır: Bir tıp telche,I kendisin( hi 

mayesine alacak hir bayır se•er 
::ırnmaktadır. tahsIU ıaranlf edn. 
mek ~rtlyle kn:lle evlenebilir. 

(Ümit N.) nneılne mllracaat. 
* Yq 80, boy 1.70. Beyu tenı1 

çok a:y&b açlı a1yab gözlO mevmn 
vücutlu mlldktcn anl&r ayı giy!Den 
muhitinde ne:c yaratan ~ p&rU1 

olan dul bir bayan, ttplııe ı.ıygun ayda 
~00 lıra kazanabilen yük.tek t,aUUll 
rıe§ell iyi giyinen )'a§l 28 88 aruı btr 
?:.ı&yla evlenmek tatemektedlr. (Siyah 
i."l.cl) remz1ne mUracaat. 

• Ya, 42, boy ı,61, kilo eo, unau 
ınatçlllk otan bir allevı geçlnd:reblle. 
cd; ayda ll50 Ur& kadar kazancı n 
bl.r de yedl, ııekls yaoıarmda blr kıs 
eo<:ufu bulunan dul bır bay, namu.al11 
evine aadık, çoculU ola& d& sene ka. 
bul edilir. Yllz11ne be.kılacak. )'af.Ue 
mUtenutp bir bayanla eYlrnmek l•t•. 
mektedlr. (Saatçt lö) remzine mn 
racaat. 

• Yq 26, boy 168, kllo 6f, t)'l talı.. 
81W, ahlAklı. mUtenMlp n narin, 
eJl g5:ılU, koyu kuınnıl. n ı,ıerını t)'i 
t>llen güzel n tem:s blr aile kızı; 
3M~ y&§la.nnda, lyt tahııllli dllrUst 
karakterli J)levki veya eerbe8t meslek 

..... ~ ....... ~- ..... --~· -leL: 

..... -

-

racaat. 
• Yaı ~. ı,n boyunda blr dtıkklnı 

bir eV! bulunan garaoıılukıa ~tlga• 

eden b1r bay, ~ 30 Y&§larmda 1,6;i 
'tıoyunda. blr bayanla evlenmek ıate 
mektedir. (Kchmet) nımzlııe mUra • 
caat. 

• Yaı .U, boy 68, kllo 68 )'Uklelı 
~r memurdan ölllmlo dul kalmrı.ı çolı 
O'ı al.:eye meııaup \'O ı.-ocuksuz. kimse. 
ıız b!.r bayan, memur veya emekli, 
y&§ı 45 ten yukan ve kendi gibi yal 
ııu: bir bayla evlenmek Uıtemektedlr 
(Can Ser> remzlne müracaat. 

• Boy J,80, kJJo 7~. yq 22, Kumra.l 
r.1&.nifaturacı vo çiftlik ashıbl, orta 
tabatlli temiz blr genç, kendtalne ba 
yat arkadafl olabllecek esmer, uzun 
boylu, temiz b!r aileye menaup 17..20, 
yaşlarmOa bir bayanla evlenmek ım. 
mektedlr. (M.t.16) remzine mektupla 
mllracaat 

• 45 y~şında zayıf e.smer, fstan. 
bul ile Bandırma arnsında mal gö.. 
tnrfip getiren gllnlü'k kaı:ancı 10 llro 
olan bir bay; uyıf, beyaz, çocuk • 
lu veya çocuksuz bir bayanla e\" • 
lenmek istemektedir. (Komisyon • 
cu) remıdne mllracaat. 

I f ve İfçİ arıyanl ar: 
• Hukuk faklllteslnc devrun e·den 

bir ~enç; mali vn:ı:fyetfnfn mn nlt 
sizUAi yilzllnden mftnıısh> ufak bir 
fş aramaktadırti Kendtst fnydnl 
olacağından emindir. (S.A.) rem 
zine mllracaat. 

• Lise talehest bir renç; her giin 
ll#ledeıı eVTel veya sat 6 dan sab::ı
lıa kadar çıılı~ak nıere bir : 
aramaktadır. (E. T.) remzine mn• a 
caat. 

• U8tı bılebest b1r gene: "1!n • 
'dflz fi dan 12'ye kadar etılışmnlc l~ 
temektedlr. (Jlt'.S.)' remzine mfira • 
eaat. 

• Hdten fen tolcfiltesl flztlC, kim 
ya, lisansı ikinci sınıf talebesinden 
bir genç; mali vnılyeUnln J;ozuk • 
lu{tandan resmi husu t her h::ıncı· 
bir dafrede çnlışmnk istemektedir 
(S.O.S.) remrfne mfıncet. 

• Yüksek licarct nıC'klPlılı•ln 
sınıfında okuyan bir genç; Mnl 
vaıfyetler doln),sile ealışmal\ 1 te 
mektcdir. Bir mnessescnin vcY 
bir tknrethanenin muhasebe Me 
rlnl ynpnhlllr. ( lavi GBk.l rem 
rnOrnrııııt. 

• Bir bay: :ı.l~cllilc, karı ı f1c 
beraber olmak şartne kapıcılık si 
bf J>ir ı, aramalct•dır. (Tarl başı 

-

-

Haber'in bulmacası 
G."'t ... 2•3<ıt4•5 

• ı t-ıt-t-+-+--

3 t-t~-f..-
4 

~ 
t-+--t--

Soldan ağa: 

1 - Bir teshin vasıtası, 2 -
pek a~ip ~ey, yanmış k6mUr, 
3 - Artma., vapurun 00.:,ı. 4 -

paşa bnklcal apartman No, l3'dc 
HOscyin Korkmnzo) müracnnı. 

* 25 yaşında orta ikiyi okumuş 
a~·nı zamanda dnktllo kur undan 
diplomalı bulanan bir sen; tlca 
rcUıJnclerde, mntenhhlt yanında ve 
ya telefon işlerinde cnlı~mak isle 
mektcdir. (Tez Cnn) remzine mnrcı 
cnat. 

• ı 7 :raş1ndn orta mektep mer.unu 
bir genç; ticaret h:ınelerde fnbrikn 
larda her hangi, bir yazıhanede ca. 
lışmak istemektedir. Yazısı S{lzel, 
hesabı kuTVetlidlr. {Bc~lkte~. Vişne 
zade mahallesi Şehit Mehmet o • 
bk No., 1'de lhsnn Aktnr'a mora. 
eaat. 

•Fen fakfiltesf 2'incl .sınıfında 
okuyan bir talebe orta mektep tıı. 

fnlebelcrne rlyazfye, fizik, kimya, 
dersleri vermektedir .. İstfyenlerln 
(M.O.) remzine mürocantlan. 

• Almanca bllen bir lise tnleliesi 
ticari mflesseselerde nya bnnn 
benzer yerlerde öAleden sonrala
rı enhşmak istemektedir (H.1.S.) 
remzine mOr:ıcnnt. 

., YQksk tahsil yapmnldn oJ:ın 

bir bay; iyi bir ilcrctıe hmmst mftes 
Se!\e ve ticarethanelerde tiAleden,SOD 
ra olmak fizere bir ~ aramakta 
C!ır. (E.K.) remzine mllracaat. 

"' nır kimya mfihendlsl talcbcsl 
/en desrlerJ \•ermek lstemclı.1edir 
(M.C.) remzine müracaat. 

.Y. TUrkçe, fransm:a lla&Dlanna 
•Akıf, daktilo, bUro ve takip lg1erlne 
l,olna bir genç, ~lrket veya mUeueee 
lerde mUnaslp maaeıa oaııumak lat•. 
mektcdir. (Galata post rt!tant 227) 

dr s~e mUracaat. 

1tona boyun IU'U:, kaybol.ml&t, 5-
aorgu edstt yalnız gttndflr.c mclı
aus, 6 - Asyada bir dağ sl.1silcsi, 
7 - yaya yUrilyenlcrc mahsus, 
Yol. 8 - İskambilde bir kağıt, 
kom~ bir memleket, 9 - kal"gfl. 
ıım bağmru;sı, bayram, lD - ba.. 
ma {k) gelirse in.11an tUyü olur, 
Uzel kokulu bir çlı:~ • · 

Ya1:andılll a.,ağı: 

1 - Kutuyu örten, 2 - maha
retli değil , ulaşt:ıın&, 3 - llı.:ın 
oeği1 4 - başma <y) gelirae ca. 
hil sanklı olur, tersi gU:ı:el san'at
tır. 5 - !intınap edenlerin ver. 
diği, bir kadm ismi. 6 - Jl.zaJar, 
? - fethedt-n, bos J§.kirdı, 8 -
kasabm sattığı, kab:ı ve ç\!Tiik mal. 
ıı - lrllçUk hastahane, fiil. ıo -
e~kiya, bir işi Ustllne alına. 

• Ticaret lisesinin on stnıfın:ı 
klidar okumuş bir gene: husmt 
mOesscseJcrdc iş aramııktadır. mu
hıısebcdcn, Ucarl muhabcrattcn an
lar ve daktilo bllir. 1cap ederse kc
fıl sası erebilir. '\"cya kefalet 'erclıl
llr. (l.H.) rcmzin emOracaat. 

• Ortaokulun aon amıfma kadar 
okumuı.ı bir talebe, anevı vulyetJ,nln 
bozukluğu dolayı.sile herhangi bJr mu 
eue~de ehven blr UcroUe çal~malı: 
stemoktedjr. (Tayfun) t"8mzlne mtt • 

rneaat. 
• Orta okul mezunu ldmsealz dak. 

tllo ve muhasebe f§lerlnden anlayan 
bir s-enç, ttcarethane, mUe~eae ''e)'ll 
bir büroda ehven b1r fiyatta l:ıer tUr 
lt& 1.,ı kabul etmek ı.temektedtr. 
ıs. O.R.) remz ne mUracaa t. 

• Orta mektebin son sınıfınd• 
bir dersten muvaffak olamamış fa. 
kir bir gene: faşcsini temin cdcbil
mek için hususi bir mües~ede ı:ıı 
hşmak istemektedir. (Cn o!nn) rem 
rlne mOracaat. 

lfo Onuncu anufta okuyan blr genç 
öğ!ed~.n aonralan ikiden sekize kadar 
be:.1ıang1 b!r iŞ aramaktadır, Taliple. 
rln (Yılmaz) rcm:ılne mektupla mU 
ncaatıan. 

Aldırınız: 
\ 

lAte 6) (A.L.) (Bulunmaz:) CCAD)J 
(Clddl) (C&naer) (Çall§Irl ( EJC.). 

(E.N.B.) (Ehram) (El. OW) (P.DJC)J 
(i', Tez) (Fetbl 27) (F. G) (GUven)J 
lG!lr) (25 Gril) (l.N.D.) <l.P. 311) 
'(Jilametime) (Kumral 40) (Kaynak)J 
lM.T.) (M.H.R) (K.E.. 49) (Kehmet 
Bc,U) (Nalbant) (0.1) (P A.) CR~)' 

{R.T.K.) (2 R.U.) ·(Samim!) (Slyab 
:.nen (T.A) (Uysal) (Yersel) 

1 ) 
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