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Almanlar St~lingradı 

hücumla almaktan 
1 vazgeçtiler 

100 uÇan kale 
Dün Fransada Lil şehrine 
müthiş bir akın yaptılar 
Şehirde tahribat fevkalade büyük 

Şarktaki Alman 
taarruzu sona 

ermiş? Şehir topçu ateşi 
ile golı edilecek 

. llaya't'lao ltllg81bate 

Almanlar 60000, Ruslar 
120000 kişi kaybetmişler ! 

Londra, 10 (A.A.) - :.00 Amerl _ 
kg Ye lnciUa &Y uçatmm refak&tJ;D. 
4e ba1uDan 100 Amerlbn UÇ&Dkaleai 
din stlndt1z lfC&l &ltmd&Jd Avrupa 
bölp.me taarruz etmiflı...'?'dlr. Taar .. 
l'Qs edılD 1Ddtz ugaklanr:.m pDotlan 
~ Kanadalı, Norveçli. ll'ra.JMns, 
Palcıaıab '" Çekler bulunuyordu. My 
'eadll!De söre UQ&kl&r 'lltrblrlnl ta _ 
irıp eden d&lpl&r h&Unde LO t#tlk&. 
IDetlJıde havalanm'flardii'. G6r1lf §&rt 
~ mtlkenıJMldL Ucar."JeJer oolt 
>lkairten tal bir iabetJe bedef1eri 
tlomlı&Jamıf!a.rdn'. tık alır.an haber. 
- söre. t&ln1b&t fft'bl&d8 bQytlk • 
tir.· 

......... 11 CA.A.l - l:ıtm ıoo uc;aıı 
1Kaie 6' liOO _.. uoatı rraa•nm LD 

lebltu t:aurm •tm!fJ•rdtr. B1lcum 

Llv11 dedi ki : 1 

işçi toplama 
işjni süratlen .. i 

dirmeliyiz? 
Din 6ir tarallan .esirler 
dlineılıen 6ir tara/.tan tla 
İgil• Almanya;,o •itti 

"111 U (AA.) - NLit.4'.lar meclis 
tMba IUnf&l Petenlll reilJatnde Sevi'T 
.. Jıavtıonund& toplallm ~. 

&ap.ktl L&vt.ı., Paria?..e- toral ma • 
~ ile yaptJlı &ör11fnıelerdeıı 
'-"nc-ı~ .,.. lKl ıopl&ma lfbl1D atı.. 
~- 1çlD tedb'rıer &Jmmu1 
icap etttttnl .&ylemı,tlr. 
Vı.L 11 (AA.) - Pa=-!aln fimal 

larmd&n, dtln, A.hnanyanın. u.ııayl 

ınerıc..ıertnden biri b1rl islik&metiıı.. 
tte ya bir ı,çı lc&ftleıet hareket etmlf. 
tir. 

DODN &Sbll,Pil. 
""" u (A.;&) - ~pjepe 19b. 

Pill!a prma AlmaDJM&n plmekte 
Olan bir ulr ka!Uelt glr.t.iJtlr. 

Amerlllada 
Bır tezgah 
llr.,Ull gemı 

• .,. ladlrlldl 
~ betı ~ blr yer • 

t..a ıo (A.Aı. 
•tı delds inp&t teq'&hlannd&n 

llll'l W ıtm amada bir J•ml auyg 
~ daDiM &Çll.mqıı hazır b&§~ 
le& lılr' pml tuıım etmlı ve Uc;tiDcU 
bir PIDildD teae.lni ksaata koymuı 
tur. 

a. tıellırlJl 1ılr ay leinde tam teobt. 
1atJa U pmi11 suya lndinııtf Ye ye. 
1"lae ı..ıtm et,Ddf, 12 lnct ıemtııln o 
~ laaSI& ye. lqt.lrml§Ur. 
..... cleDl8r lndirilen gflmi, bu tez. 
illa taraımdan yap11an ttberte aını 
faDdaa .,. inci pmldi!'. 

Bir lnııili~ krutXUörii 
6atınltlı 

..... 11 (A..4-) - iııgWS &mlr&llik 

::.:- '" td krun.sört!alA b&tınl. ~. 
ıaxa -...,. aoo tcııl!lf!l,taMr olup 

..... qa bıdJölıD,11U • 

mektedfr. Uçankaleler f.,kal&de at. 
lam oldukları libl müt•ddlt lldtral, 
yöslerle tech!Jı ed11mjf QÇ&ldardlr. 
Bunlarm dll§tlrtllme81D1n Ook stıç ol_ 
maamm bqlıca •bebleıt tııa techtat 
tır. lkl motörtl tahrip eatlmJI bir u. 
çatm fU mac:eruı slkre411Qor: 

Amerikan uçanka2eet 169de IDmu 
)'Gbekteıı yapdmlftlr. Slnleroe ton tahrip Oılunmuı. on altı obOa 1&l'UI 
bomba atılmlftlr . .A.vcılaı' f&Jırtm• almlf, S00 mitralyös mermlatle delik 
UÇUfl&n yapmlf)ardır. dqlk edilmlf, ba Obüa ~ 

Dört uçan kale 
kayıp ! 

-& Uc;aııkale ~- A.v açakl&rı_ ötul beJ1tll ::rırtdmlt oı_....,. nimeD 
nmm beP9l d&ımtlftilr • 11..cme döllelı0m1ftlr, 

UJ telırlade eeDede 100 DA 1IO lo. Lort H&lif*a, UQUk&lf'Jerla gQa • 
komotlf IDp e~ lm•ktey.», dllılleri A1maDyad& 'bU11lk yaDSIDlar 
I.-..., 10 (AA.) - J ototratıar, . Qlkarm&kt& kul1am1ma1&rmı telldu 

Uçanblelertn ,pçea hafta 1l'ram&da etmlftlr. B07lece 1a11p1 Jfllı ıec• 
Almanlar beAbma ça1ıpD Reno fab. bombe.rdımanl&nnda JOl Ptermll 
rtkalanm tahrip ett1kl•rtnl pt.er olacaktıl'. • • 

diye lhtlkArla 
mOcadeleye ba,ladı 

Pirinç ve zeytin yağı mevcutları 
beyanname ile bildirilecek 

lltallllala getirilen mıHar 48 saat 
ıç~ade BelHIJ•r• llaller werllecell 

Vali ve bf..iediye reili Ultfl Kır_ 
dar, muhtelif gıda m..'lddelen üre
rinde büyt!k mikyuta it yapan ta• 
cirleri toplıyarak göril'8leler }'&Po 

mı,tır. Bu teft:le ve temaslar neti. 
oeande vali Ve belediye reisi, alm• 
mam lUzumhı olan tedbirleri tetı • 
lit ~. fiyatlan ucuslatıcı ka
rarlar a.lmqtır. 

Ba sarar ve tedbirler haklnnda 

B81Y81t 
V illriye verJifi ıHn.ilenin 

miilcemmel yapıiJıjuu 
«Jyledi 

diln malf1matına müracaat edilen 
11Sli!ıiyetli bir zat gnzetecilere ıa 
beyaııstta bulunmuotnr: 

- GJda maddeleri piya1U1n:la 
lıildım rol oymyan blltlin aertna 
yeli mfleeeeeelerin ve bugtınlerck 
bilh&Ma uytiuyağı ve pirinç ~ 
Uzerinde çalıp.n ticarethanelerin 
deftei'leri, muhabereleri ve hesap- 1 

(Devamı 1 melde) 1 

Bu sabah ae,iktaşta 
bir değirmen yandı 

mub&ıebeler~vametmektedlr.~. 

IDaDlarm fehı1 !lQcamla ~ 
vuceçWderi .,. .,... topaıa aıe.a

tahrip edecekleri hakkında BerlilldeD 
bildirilen taaYVUr !lentlz m•vlEI 8lle 
lııoDıılmuınttır. 

lloMoft r&d1alU. bu aMll ..... 
J&na flma.11 prlılde .,. ~ 
bOdlra Ud meektD J9r1a 1'lmlll 111 
_... buhlDdaiu bildlıtbıleMıl -
dlr. 
Ru~bllrOR,LıUop 

cGltbatha ceııuballd& 'l Ru Ulm ..... 

--edildill ll&klmıdald AllDUl -
MUU aUedtbw bir Jalan ~ taWlr 
·~ ...... LAdos& ıöltbdbı ....... 
"" .,. ne de 'bl.fka. 'bir ~ 1ılr Jtaiı 

1.ı.,_a - ~ m ııl h' L 

lAw.., -·· DOJr ...,... aw Dlll.MI 

v ''""° ıe .....,_> - uea .... 
~ Def1'9dDeıı resmi 8o~ tıe1ıllll: 

1 DktefriD ıtld kftalanaam. .. -
liDgn4 Ye VO"dok mıııte"'•-mıla 
düpw.ıtla g&rplftıl&r. ~ Clpbellr. 
de eMmmlyetll del1flklik o'm••tftlr. 

Teb\119 y&pılall flAvede ete toJ1e d9. 
nilmektedlr: 

1 llktefloba samı bava •unetı.t • 
mis 1 tank, -&O ~-on '" ...,,... 
tahrip ettiler, a •taryay. eutunta 
lar, üç böWI• yak il dtlfman ~ 
anı " bir takmı ettYarta nt ~ 
ve kısmen imha etWer. 
Btaımcradda dllfmaıua bllawmlırn.. 

nı pQakQrttük. Kenar ma.ı.&Dıelerladea 
b1riDde tanklard&D yardım ,er. dllf. 
1D&DDl piyade crupl&n, Volp aeJu1M 
Uerıemete t"e,.bbUa etWer DGfmeDI 
ptıaktlrttük, bir böttıte yakın Jmne. 
ttnl imha ettik. 

Bir kuimde çember lçl.r49 lıaJlme• 
«in mevlillerdeki .rıertmız muallldd& • 
ne mllharebeler ile Ç61D~rl yararü 
lnartu!dular ve y&m:Ddakl .aQdafaa u. 
llmlDi lg&l ettiler. 

.. 
Stallngradm fimal b&twııd& kUY • 

lllorda ıp tels .. Uertmı.. weı •ltlkle" ...-vsa.s 
11 amudaalıll lnrnetJe tahkim ettt1er. •1" &111 -.. 

lllmlerde meVZfl mulı&Abeler Japtı • 
Hoakova, 10 (A.A.) - Bugün tar. 

r&dYo ile ~en bir karam • Kcedokt& dllfmu l&Dklard9a ,__ 
mede Kmlordu için tek kuman dun sören ııtr &JQ Nade -.aı·ntl'I 

VSfiıactoD, 10 (4.A.) Rm Ruz. dıuıl* ihd• edildifi bilidirlliyor~ <DeTuu l bcılde) 

:;1~:::ı::~~ -::: Yangın beş saat sürdü. 5 bin --:A=-n--=-k-a__;:r~a~:.:.:.;_,-__.:;==:..:...=:==--
caımı eöylemlo. Vllld r.e ol&D aıyus. -., 

:en::~ı!1:~:::::ı: çuval un kurtarlldı ,-----·-----At yarışları 
huuıır. feyabatlne alt olarak bum. DUn cacc mb3ha ka111 Betik • nan ddırmenin makine daireein• ,. 
da ~dilenlerden tazıa maıomatı tatta, KlSyidndeld "Sebat" dejir de sabs'.ha karf: saat 3,5 raddel~ c 
olmadıtım Dert 80renk. VUldye tev, mellinde ya.nem Çlknıq ve değır • rinde bird"!nbi~ yancm tılnn1' ve umartesı• gu•• nler•ı daha 
dl ettıtl vazifenin mtlkunaıeJ aurette men hemen tamamen denecek te • ateo d~rhal g-en.işliyereık etrafı sar 

yapıldığına emin bulundutwıu bildir kilde bet !l&&t yandıktan sonra mıştır. fazla bı·ıet sı·parı·ş almak 
mlftlr. aöndilrWmüşt.ilr, Değirmende bu sıra•fa ~ bin c;u 

Deği~n Papazyan adında bi... vaJ un bulunms'ktaydı Yaruanr • k " t • tt•k 
Ukraynanın 
kalkınması 

4000 Al••• telalla· 
rıaı Berlladea 
u11rara•r• g1tt1 

Vltl, 11 (A.A.) -~ kal 
lwama ifleriade ladJ&nmeall elall .OOÖ 
Alman tekııl8yel o wtaamete Bu. 

Uıı,den ~t ·~ 

riaine aittir ve !igortahdrr. Gece taber alan Beyoğlu ve btanbul ım anını emın e 1 
ve gündtb faaliyet halinde bulu • (Devamı S llneUde) 

M ahruhat ofisi 
odun dağıtıyor 

ıwveıt Ulaaellteplerla odua 
teızl edlleoell 

Aabn lualıa .. nıulul...ue ~ aalefrMJa pe. ..... 
blı.ııer1 IK'delleri, bqtlne kadar lıukaya ~ 

8Gnkaanı cumart.esl l'ÜJl)erl uacak .-.ı 11.11 • ._.... para Dlıal 
~•~! ınCı1'0k c.akuyacıal&rmuaa ., .......... w.ıa 1mklll ~ 

lkısb, p&oteml-, bUllUll BRdletth ile .ab .... Ulaılekl lllr .... 

.,.. letln&deıı, Makay& tediye ......... .pi ....... temlllılt ---
bile luırplalDlf lıaluaruaktadn'. 8a nu.ıta olmyacıala.nllUmD ...... 
l'llU daha ıeaUr bir ıurette ....,. lmlrU aıraa11111 oluyel'llS. 

Teminat lllekf;abu- ,_.. lmd9r .apute kallal ..UWıGı 1111 

- artıl. .... ~ ..-ar .... sblerl l4ılll aut, •:.dldl -. 
zau--~. 
~ı , t•'ll aımt ..._.,.........._ 1 1-ıs-....--._. ...., ............... ~ ~ 
~ ........... . 

.. ,, . 

. 
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Arşibald Vaoel 
H;ndistanı ne gibi vesaitle 

müdafaa edecek? 
Blndlıtaa, ordasaaan Jlzde 90 

llatlfac11iı te•ID edeoell vauyettıdlr. 
lpttdal maddeıl çoll bir memlekettir. 

H A B E n - Aktam Posta., 

-·!tiahkemelerde :l\Jiit l, 
Esnafa ayrılan Hem randevuculuk, hem gizli 

10 iLKTEŞRIN - 1942--
22 

A()iSELE~ 
. RıH 

HU~~~~~~~m~~~,~~n~ara fuhuş yapan ana kız AN:~:-1! :ı;:....oı:: 
mühlet Qer;/di "Annemin bir erk3k ahbabı, benim de niıanhm gelmiıti· tehi •e!İ ~irdiil fere hut&ne 

a bulamadıDı ıere 
çeşme yaptırtll ... 

lthıı.'iıt maUannm t.vz c t'.bi tu· 1 ·ı b' d d' Otu k ;>nptumak güzel bir balq ve bil. Kız arkada,ım da niıan ııı ı e 1z ey ı. rup onuıur T' k bir sevaptır. Desti•i kınlan 
tvlm~s· C3I' -ı.sıoıı-. bır kıs nı c~' Bu d f l k " ken evi baa\ılar. n a ne ena ı var, b'ıleome kmn sultan olduktan 

11.indiblan uzerlndeki Japon 1 Hind&ıtAD, harp ihtiyaı:larının 
:ehdic'll mc\ hum bir tela11.-e dejll - > üzd~ 90 mı, keadiAi temin eclecek 
iır, lhndi.,tan tehhkededir. Ora • ı U:ı.İJet~r. Top, türek, llUçtlk 
la, bu telıl ke\ c "'ÖgÜi gernıb e çapta c~phanc 'e top memıM ya. 
~ıur olau, menkoı, hıgiliz, Ho ııan fAbra'kalan \ardır. Hindistan 
anda, ccnubuşarld Pa<tlfik ılomin. haricindeki ingllis ku\'\ etlerine 

bunl~r üzerinde ticaret ) aı n cS' 
ııafın doğrJdan ı1oğruy , ellerine s ULH cna mabkenıeahıin aao )erine Münevveri ptlrtmek için tonrs yap~ rdıp ~e Ue a..nk. 
:::eçcbi"mesi i~n cemeycılerın ve • lu yerinde cturanlar .. na cırpıruyorda. tıfl 'akıf da bu inst.e1u1i'r. Bir,..-
rilnıi·) , e tenıy t ) np•ınlmı u. Fa ı,ızdılar, 1ki i de glall fuhuı ·we &andan sonra hlkim, Cahide7e umrzda bcı.lısettilimd bu iki Yaka 
kat bu ıvzıııttan blZJ -: rırı!ııı n m ranı'le,uculuk yapmaktan masnun. döndü: )a bemlyen hareketler O-anlı 
l;ırınn ayrılan mallan alm.atl kları dolar, - Eee, 1en ne di7eeebin b.. tarihinde pek nadir cJei114ir. Bir 

\'IOnlan Jna\'\ etle>r:lnin batkumaada pek çatı 11ihla <'ephaae ~öndennı, 
nı g nc-ral ,\ııtibald ''auldir. tir. Ordu lcin, a7dft, 125 bin çift 

anl§ı\:nııt r. ~imdi her türlü it Kız. bentb 17 yqmda gtbelee "-'8af tıın~i t\ UncU Manda aittir. 
hal!t mallarının satı11ı tamamen bir se)di. Çizgili kmnısı ipek ka- CaJddo 11111& bir an içinıle )ine İkinci Setim öldöltl uman .. h. 
etrbest bı!'Skıld:~ı 1 .. ; 11 mh eti r ma"'tan bir döpiffl!I giyn•İ!!', ba~ına e•ki aerht>!ıtlilfni elde etmlıtı; s:ıde Marat Manieada bul•n111or. 
''naıtasile yapılan bu tevziat da da M1'\İ bir kurdell takmııtı, tJ • bıı)'tanJ' glbl konup.nk: du. Sadnzam Sokulla Melunat P• &kiden, 10 uncu a.,nn ikincı potin Japıyor. Son senıeelrde ku • 

llr'.hnda 'e 20 ınri a ır t>&,ında, ralan tlllnikalar tank ''e aırhh a. 
,.ngilterc, H n<listnnm 17iınaligarbi raba çıkarma~,. bafla.ruıııtn, \'üc:a· 

tamı t~.mamen trbe!!t bırakı.mış fak tefe)(, siyah qçh, kara gô7.IU - Hes-i yalan bay h1kim, de. .. bemea ona halter ~. Saı-
r•laeaktı~ idi. Hiç )erinde dura.mıyor, •'kiılc dl; bu Müne\"\er denilep kadın tnn Mo «!acele yola t•1ıtı; yanın-

Cem;yctıcr vasıtalil" birlikler· birde n~aklannı değiı;tirerek dliz bizi çekemivordu, Bo iftirayı attı. dn kapı old• .. halde t.tMa. adudı.ncl:uı korkuyordn. Baot akı· de getirilen tersanaı.e.rde, tahtel 
nı, AfJr,anİ'ltan U2erindc11 gelebl _ 1uıh~re kaıııı lnlllanılan k~it 
tirdi, Bunıl ın clolıı ·ı, ln"llider, bu gemileri de yapıhyor. 

dtn yapıları t.evziattı\11 e an h C" gün p:ınnakhvile mQ!411Dln ıtlzel'in. Baıııldıjrmız gece Niluter adın - l.:ula giden en 1ma yolda slhtle 
lerini a!n,runı .:ılnn esn3fın eh. bu de lconu,m:ı.smın temı>oaıunu t11tu _ daki arkada~mı yannıda Aılll a - ilcrl~i. O zamıın Bandlrm" 10 • 
)laklannın uytolmam:ıeı için 8011 ) ordu. Adı l1ahıı\e tll, dında bir arknda.'ı ile geldi. :Eh tundan ziyade Mudanya yola ltlelı ra5rnı talı1.im ettikı;e ediycrıarw. 

imdi de{;i ti. ŞimallgarMcleki 
kızıl tehlike silindi. t;arkta ıan 
t.eh j),c belirdi. 

Ya,·elin emri altmdn, bilhassa, 
dağ hareketlerinde J7i Jeti~tirit • 
mis bir İngiliz ordusu urd1r, Hin. 
di tan, hem O\ a, hem ll&ğlık bir 
arazi okinğu itin. bu orc'hır.ıan Hin· 
dtMan mUchfaa.•.nn,la krJmetf& hiz 
met~ri ,tabiin', 

Rindi ta.• ordma, bupten e\' • 
.ı, 600.000 ın .. ilide 100.000 Hint 
iden 1119rekkepti. llhutlilerin mlk. 
tan, yarım mllyona artmldı. Hat 
li daha ela aıtabili't, A'90eft 'bUJllr 
•rptr..tii gı1:>i, bir. birt-açul. milyo_ 
n -ahilir. 

trı~ilklerin, Hindlstanilaki eski 
~f"a ıılst~m? mlhim nolda1&ra 
• pilnıi a keı1 'kaJ'ako1'ar Ye i~ • 
llltkAmlanlan nıitrdtkep man bir 
etphe idi. Son 'lene1e~ hadat 
lıaraJıollannın •e ietU*Amlannm 
•ilrtaft ~ artmkb Ye banlar da, 
~r ve malzeme na•lfn• ntalt•U!I 
,ollarla ı e denri~ril; •a1'!1e 
lM~nnc'lı, 

General va, iılia de, huraı1a tat
w.ik et'lee--~· mUdafu amnt pe41 
-htemeldir ki, Rm1ann yaptdda. 
fi _..,., bir Pktı.t ve derfnl:-Aine mu 
•af9& ıistmıi olacaktır. Hindiııtae 
...-; ıeni lir. Bu mo1 bara<'la c1a 
an gilri, 1'ir tft~]( !cklhıe ma,.
irtir. 

lllndlııshnda. blyft aetairt- Je
~i <le "•l'drr. ıt.llyadaki barp., 
Mly\tk 1'ehi!'lerin mtlhim mtldafaa 
bbiJiyetfn? ~~termiftlr. 

Rindistn.ndaki clabi!.I ihtllif, 
Mitiln ehemmiyeti ile bera.ber, 
Hinf'!ilerin atjker yazılma mı !IÔ· 

te:> e uğnı.lmıyor. Rivayet e·1ildiil
ne ~, ı.ara, ha,·a 'e df!nl& or -
tlularrna gimılye ko,anhnn mik _ 
tan J>t'lc colcmu' \'e bunların te'tlih 
'e tet-h:zi 1e 'e "'liratte talim ve 
terbh sinde mUı;J.Ulit ~eklliyor • 
mn • E'1 '"'te ımra ,. memleket 
ıı , 1 ı ha ı.a ileri ıelenlenn ia 
ti .ı 1 < \'llannı fJ:mnl ettirllor 
gijrr. rü;>or. P.u i•otıc. Hind 
pr n terinin <1e rolü 'M. Banlaı', 
b tin lmdret \e senetlertni, p • 
~n il \ oldaiu ~ibi. İngib"zle -
re .. rt"rnn 'tddeenl' bulanayor _ 

Belediye llltlllirla 
mlcadeleye 11a,ıadı 

defa olarak on b<' r,un mllhlct v Ana!iı iı-e iriyarı tombul vucut· ne kadsr olscı arJrndA,. Nezaketen: fi; yeni pad ı.ah da 15'7f aeae9i 
ıilmeıi hkarrllr etmi tı On be ht 40 y:ı!lll:mnda lmdar hir kadın. - Bu~,ırunl <11.)er l< ~riye nl· birincikinuııan 7iımi bin"ael ~ • 
~iin zarfında haklan•tı alman:: dı. Dar:ıcık tteklf, daracık beden. dun. Az sonra Zııhid adındaki ni. utt Mud:uıra i~k.eleainıe Yardı. O • 
c.:an c•naf fera.~at et ni B'1 ıo u il aıt6c mavi bir manto glyml ti. !)Mbm da geldi. tı.te bu 11'8.da J'O raya bir 'e~a birkaç kadlrganın 
nacaktır. '.Ielfi 1ı bir ta\'Jrla konusuyordu, li.rıler e\i ba..,tılar bizi yakahyarak geloti'I olması JWdı. l'a \"aktiyle 

tBııı:t tarafa 1 iMitle > •Diğer tera(t ın cim 11 tumamcn bütün kabahatin kenclileriai ihbar ~<apJ)'I mWıllrlcdiler. Gfl;ra bb rarı- gthıderllmemilti: yallat '91da ka1 
lan ılzerinde tmildcr icruın<lan ıılyasaya serb.st olar.ık arıedilc - eden komı.ul:ın, Mtlnl!\'Verd' ol • ııevaculak t"Ctiyorm•şuz. mıttı. leftıaclenln umulntandan 
maıkaat lst:ınbul tn:irlerı.nio l!tih• cek olan matlar n esnafa c"'.a ve • duğunu i bn.ta rRb ı ordu. Yalan, iftira efendim, iftira. çaook cre]mi'ş olmMI jhtimaJi de 
lal merkezindeki fiYatlan yükselt lilmesıni tenıÜ\ i§ yle lı Jcdıye ik• Okorıan tahkikat evrakmdan Hem ne münasebet bi•yle &)ıp ey- \-ardı, BonnııJa beNlaeı' Saltan 
mmte ne ~kadar lmil ol• tı.sa~ mtioüriüğU meıgııl olacak _ :ınlanldığın" göre. Naile aılmda· ltr". Aman yarabbim, Mora.dın ta1ii iyt kitti. Mudanya.da 
dultlannı arqtmnak ve ih~ikir tır. İth:ı at mal1annı topt.ıncılar ki bu kadınla km Cahide Salt8"all Ani rande\Oca Mllne\verdir. lir p•rkende bulda: on sekiz ota. 
m~vzula.rı ilzer'nde eeM!ı :muraka ön planda -esnafa verecekl:rdir. mett.-. Akbıyr~ta blr ev ı<iralamı1J- Deha ge(er\lerde evi kapandı, dos. r lkl~dı; :rani on sekiz ldlrekle 
bede buhınaıü:tır. Netekiın ıım - Jar 'e burada hem kendilerini nıU yası adliyeye ,;erildi. \'alcında da harekt-t ediyorılu: Jıer ldlreii ~ 
c.idıeıı Oeledi.vc teft.if heyeti)'le lk- MabarrJrler Jlblleıl terilere hasretmeğe, hem de gİ7.Iİ karpn11a ~lir. kl"ll ı;dctiğİne göre elli dört klrek"' 
mat Mildllrltlğa ve mUrab'be he- fuhu!9 y1tpmak lb:ere ~elen kadın IDkim gtllüıml'yenk: ti'si vardı. Ra gemi Nlfanc. Feri-
reti :rr.uh~if IJ'UPll\r halinde pi._ Ve erkeklert •VlC'rine kabııle ba"' - Eh, dedi, hu bizi alAkadar (! ın h7.iyf' !\İtti. 
yaaada çalr(llllalanna devam er Bir tle ıergi ~ılıyor lamı lftrdı. etme-ı. Gel5İD, elbet onun da mn. Sultan Murat daha bllfllı bir 
mcktedir. Muhan-frler jllbil~sinin hazırlık· Tnbil mahalleli bana çabucak hakemeslnı görttrh. Ş~mdj sizin ~emjye, bir kadirga yahut~-

Yine bu içtimalardan IOD?a 29 ları ilerlemektedir Bu mUnaec- dillerine peleı'!nk ederek dediko. muhnkemenlsi görttyonız. Şahitle· daya binmeyi tereib ederdi; lUdn 
m:me.r.ılı koordinuyon branna betJe .f.lıbthei yapılan ka.Jıet::• erba· du almı,, yUritmU,, bir lm11m tıonı ri çaiJnn. acele ediyordu; aira htanbaldaki 
ve mahalli fiyatların nezattt Jıak• bının bütlin bw ı eeerlcrilc resim ~ular da yenemt, ~memi' gtte. Şahitlerden yalnw. bir tanes; arayda ba'ka ıtehudeler de var. 
kına dn.yanarak be-tediye dalmi en Jerind n blr de sergi hazırlanmnk- gündüz &113 lunn e\lerlni gketJe· gelmi,U. Hüseyin admdaki ba ut clı; a.aker aruında fana~ budur. 
cUmeni bugün (dün) 1\1 beltdl ka- tndır, Sergi Bcyaz:ıtta Şehir ve 111· nıeğe ~ri,.ait~rdi. İhaJet lllr dedi ki: <liye ihti'lll de çıküilin1i. 
ıerlan nlınıtttr. kılap kUtUphane "" n.Uıeııı bın'l• gün lromşulanndan Mtlnen-er a- - Be.nim evim cadde lzerindc- Gemi • biad'• ıııılonlana • 

l - TicareUı&ne, tabrika; dıik sında tı<'ılaW.tır. Serginin t •nzi dındn bir bdm ba ha!e fada ta. dir, Art.. pencereden Xallenin evi d ·~t:l •;;.:. 
1 rlklllda 

Un. depo; ınağasa, banka, ardi)-e mini 1ıasma yaıı vt- cseılcrı derle· lıammlll edememr.; ve: görlnilr. Hrmen ller ak~am e\le. 1ı:'a.s~ ya::_: alclı. ~· nis r 
v..e.r ""1efde (hertıangi bfr !le _ me di~iltöril Selıim Nuzhct Gerçek - Mahallemialn ftAllnln hir rine bit"~ erkek ~e kadın alırlar. c dııl h dı '\/ 0 a:ma epey • 
lilde satılmak tı.cre b&ilanmlt Uztl'JDe almı,tr.. p:ırahk olc1a.l F'ef)aılile ıolola 1Wr odada toplanırlar. Ama neclir, k~ ~ ,~iİu ~ n oln la ahf: 
bulmıaun, bulnnırntı•ın) çeltik, Pl - karakolf1ıı. alanlc nbyı •aber l ne olur, fada bir ~) •örE:me7.tlim. 

1 
h 1 • t tt : .:: ) n = =--=-~~~: [~~~~::: ~~BE.~:LE(} '.':~;:l~nlda-~r~~t' a1m~ ve bir ~':a~lmı~r ~::S!n11z'-!:~klcr. ı:i:e:;;~~;=~=n::;1T::,: 

duta 19'i ~ti h • ait. olduılW&ıı • ı:erc an anN\ vvı ba.~mıttt. E,·de den e<Jin Bunaıla oldo~u anla kU n<:1 k kt . bllsbtl 
mn g&leertr ~ beJUDllme ile • JılaarU mOdUrU Muhatn Bı.naı •ıh. Naile, kuı OahJıJ.e ve Nilüfer adm_ ~leh ve .weJee aJıftao ifad~j ile tU ynnr atı arny~ı ..... : 

-:. 111 Wr_. ... De bildirecek. ~tV:~~~~::;11:ı a7bu=~~ :~r: ~=~',ı:a..v:u:ı: ~~ ~ın!~nA=-~~~~ yoı:.ı~• :e •a .... tte bi-
2 - illa -.sn netri tarihin- itibaren kullanacaktır. K"ndlılne mu. ıneşhot halinde yakalAnmı,1ardL ı.inde ,öyle diyordu: ~~:·~ıd< dıfhtıyl14!mtlı d~~.:_:: 

elen ..,... ı.tanbaıa plecelı o_ dilr mu.vlJli J'&tk O. ftkllet edecek. Tahkikat 90Danda Nillifer ()a • - Adil adında Yr ubdapm IS...: ı. rac ta ta 1 
n _... 

lan W)tluialr, 91Jtlk Ye plrinQler Ur. bide ve N .. ı. adliJeJe .-erilmit, N...,... hal itil' imla '1ir mtld. ~i'lıo~: ~-~:': ,,.~:.= 
48 -t arOnda 'ftli •e belediye • Pendlkte, PnU adumm civarın. Naile ile km bem gidi falnıa, bem dettenberi 1evi~iyordu. O gece be. n~n a e erın " .... n .J__...., 
tt0Aine ~ da tvaııe 'DfUI iQln ser kU karama ile randevueoloktan, 'fflilfer de ni de ~r Aldı bir yere götl padifU ba hldJse11 ve 119 yokıap 

3 - t9tBal muitualanndan ıne, yakında vekiller hey t!ne .evkc. !:ıdec. gisli4 fuhaıı yapmaktan malı retelfni ve eok elleneaeiimm söy 8!111bnadı; dalıa "°"ra aynı '9Pe 
geJeoelt Çeltik; pirine;, ıeytinyajı cillecekttr • kemeye verilmi lerdl, lec11. Nilftfe1'1e ~eldi ve hep vera.· hır Mrtıe ya~. Vakayt halt? 
fıyatıan m.ııaın belediyelerce * hmlr dvarmda Çef:nede kart.ya 'iliifer mahkemeye gehnemi,ti. her Nailıehre gittik, kapıyı Cahi • lndıkrs ~eyı. ~e.•i gördöh. 
tascı.t edllmif 'bulunacaktır. oturan Çanakkale vapurımu yOsdtir. Oahiden1n anuı aile aMle ~ de aetı, lceri gint~ blru sonra te rn.kn.yı hatırlıyordu. 

t - H« fabrikatör mahall.incte mek lçfn tahllllye rönderllmlftlr. ~- le korruşarsk: 1\aile de geldi. Oahı'de onun kmy. KADIRCAN KAFLı 
mijbayaa ettili Ye edecefi malla· mlnjn bugUnlerde yllzdUrUlecetı an • - JJayrr, <liyonta, bu biıe isnat nuı. Bu !ltrncla birisi daha geldi. 
nn mlkt&nnı muntuaınn:ı h:r haf lqılmaJrtadır. edilen '9Yler tamamlyle bir tfti'ra. Ve t9ID eilenlrken polttler e\j Iİn 
ta eonunda bildiftcekdr. * Tlcaret nk&letl muatep.n C&hlt dır, ben yirmi Renelik e\tf bir ka· ti. 

e - Çeltik tabıikalamıda ba~ Zamaqtl, dOn ADkaradan fehrimlzc dmnu, Böyle ş.ylel'den haberim OMide aJıldr: 
Qlaıma ait ınaı bulundufu türli'" plmiftlr, :an.~. dlbl mmtaka 3ot."1.ar. - GörUyorsonn ya. hay hl 
de '-ılenn .da ayna blldtri!mNi tiç&ret mOdQrlOpnde, ıtlbnrUklsde A'Sıl randevuea ve fahile billİ kim, aleyhimt.le bir eey ~·ok. Nitü· 
JAzımıd.-. lUıaı&t, Ulnoat blrltklerlnde J&Pllan ihbar tdm MUneV\-erdlr, O MU • fer arkad~ım<'h. Eve plinee tabii 

ing iliz kUltUr 
sergisi açlldı 

8 - A)'Dı samanda milatahlil topıantıl&ra rl7U9l etmiftır. Toplan.. r-evv~r. ki kamı Cahiılc,·i daha 15 kovamazdım. içeri aldnn. 
olan feıbrikat&-P.ıin i.tihtal ve f,ı,. tılarda, gelen lthalt.t .,,.mım .Orat- ya~rnda kız oftan lcızk~ UM a. Hllıim alan bir tavırla: Jngiljz killtilr birllğı heyeti &nl-

,, ı1 bf • • • .._ ~ n~nU H lkev;ı $Slonunda '-...:Uz tanbula maliyet fiyatlannm keza le JUmrUklerden çıkanlmuı etratm. um a rı~ı k,.. aapatnnııtır. _ Ah bu neUJret ah, hiç na • uıaı 
ttldiriımeti mecburldir. da cörU,Wmu,ter, Sonra UM yakalandı idi de Ai· mnlu bir tm, yabıuu•ı bir erkekle kiıltUr müesseselerine ait bir fer 

alr. 

1 ' 

Yub.rda bildirilen hUAılartn * Toprak mabeullerl oftal Karaca. Dn k~ınıza getirlldiydi. Eter tn. bir km erine alır ou! teığnı.f lıOl°lİioi hamlamııtD'. 
~ab:lcl nizamı, tayyare 1 t1'lına hareket edenler hıldunda beyde lllraat bankua depotannda bu. zmı bagtln kiittl yolda he, ba )ine -Ama Nilüfer temiz bir im.dır. Aç~lnıa mcrasimlnde ftli t.6tfı 
olm::ı"c U7.ere ır.o.ooo lnp. ıııG ~a kanununa göre ta hman btıtUr bulday w hububatı ı.. Münevverin i ldir. Günahı. vebali Neticede hi'kim, e'Vl"Ür tetkik Kırdar, Parti İdare lleyeti ~ 

• \<.'rdi!i gibi, ona imti al kibat }'9P!lmıumıa daimi er.cUmen lanbul lhtiyacuıa tahılM kıı.rar ver - onundur, edip karanın bildirmek Uzere mu. Suat Hayri Ürgilpltl, Örfi idare 
rd -ı t ~ dA, Ha3da"1lbld na • tarafındM b.r.ır veribı:litir. Bu mlftlr. ~ı bir )ekfln tutan Mahtceme salona pek ka1abah1r. hakemeyi bt..~ka bl'l' gttne bıraktı. Komutanı Korgeneral Sabit Noo 
fl1l 'bir ha\'a kUTI~li meydana !karar~ tedl:ıirltr valı ve belediye bu hububat l.taııbula getirilecektir. ti. Bundan dolayı Oahide, annesi. Ana km asJoadıuı ı;ıkarlarken )an, Univeıwite ttktörU Cemıl Bıl• 
~ettrl.meı;i için 100.0CH:' tn:;tliz 11- re:ilıl Dr. Ladt K1rdann yapuiı 4 • Devlet Jimalan uır.um müdtlr. 11in bu aöileri herine Jnplmmm Naile hi'ıli: •el, kültür mileneeeleri mennpla 
n; teberrll etmi1;tir Rin<'li""nrn üncll tıc(l&,ten IODTa ahnmtttır. ıqu Kannara bnlıuı lakelelerlnin keeilmit, bafmı 6nlne etmiftl ra - AMI saçlu MilnıMerdir. B'n rı, lngiliz kolonisi ve diftr 11evat 
dı er yet'leıi de m...~leMt mlida _ Yakında bm Jll1ll*n bınrlar da- kq baıtmnadan t,emlrlerlne karar kat annesi ne baha~na o~ursa ol - 'bann isbat eclcceğir.ı ı diye söyle _ hazır bulunmuştur, Ser:giYi Hal&t· 
,._için pek btty\!lc para yardam. 1'a nllnae3ktlr." ven:ıı11t ve l,e batlamnlftlr. lıi1ID SJyn)mak ve alrh ..._ keadf niyorda. NfBAT ~AZl vi R:iJü Yavuz,Ab3.dan bir nutukla 
lımnda bulunm1Jl1;ar. a~. buna İngiliz ldlltilr heyeti 

RilMlhtmı ontastlnan metlMar,. ___________________________ , ________________ •--------müdllril MJ~ ftomplOft cevap 

•--•n ~ar·ı tnft'Ve:. ..... , 90ft za • ·e~-+:-. oı:u -"Y 0 o.: ıım.ra. AHnnh· Jnea• deıtl ili.- ilk tab"ına yeti~ed.i·. <Ertesi .. _~ 
mtıdarda, b'r mf,fi blyUmiiJtlir. h"9 laJ'ftıD lilııi 1MvU,ti7•." glln suçlu memurla bamn b .. runa Mllte11.knı.n •erli geııUmlt, da. 

1J1ndktanın bahri km \'eti, ı.rp •- -x..ı....... •vr\•+n ••ilııl'l....,,.e idim ,.af,,._n __ , . \'etlilere ı:ay vcrilmiıti'r. Sel'li ~ 
.._ _.. '#• ~ ıı.u g -.. ge : aeuçnunı:ı, bu bata bir 

ten eVWıl, ~.....,.. 1 Jaen )'811ar v ..... ZMıallr acı... ..ıam. d~fa oldu, bir daha olı.ıaz'' •liJe. hatta~ balunduralaeaktW'. 
ibaretti. Bunan miktarı artmldı. ı·- •en=-ı- ~Lı.e.•.•-r 0 ...... ~. _ •• sr..u_ d''--"' ...... ., ·- - -... __ .. res U&ur ı-.ıuı, böyle sÖ) lf.> en &• 
Bit gemilerde. orduda olduğa lfbl, ua inam7•. DalM)'eftln, ,.:iti_ dama ne deniz!). 
R"ı11<11i ·a1JltleT ,...,.a.,. kaeılann,. P'letecilerln, a<lama. Otele döndtliümli7 \'akit Tıırun 

Hintlilerin biHıa98a, tAJJ&recili kıQı aley:hmde ,IMllnda. Oituna• Ozerine ay doimu tu. Jilber ı;oke 
ie he-\~ cdenlett çolrt•. 1t1Wt11 - be11iia on yedi J"llJUada ohf)lllla b~arak "ntsiae hı terseniz bahse 
Mı, pek llalıJli~etli ~ler fQlr -.nAUll ~&tlaiiyor; fakat siş • rtm .a-A• Abna la ba 11--J -· . u--- ~ - w .... : 59 Çe9lftllı gıre , ._aı, n r g.._ 
Jir,9 .. a'Jtir. ·-..-• eVW!) mnare .. n ı., bpialaın oila ııMll altro Alelrıancla V erl Muzalla lıen m~taptan istifade eı1crek bit' • • 
fllotbr eemiıeti, 1000 taJ'J"&l'llCİ claym" ve Laltuı oil• ~ ~ &- 'cak l>Mkmı yapacal<lArdır.'' OtC') 
1"lİ,tinni,U. HaYa kawetiai'n 580 rlllU7onn111. Jlös7ö .Ja.ken, \'u,ari raf 7aara1' tngilia 9111l!lörüne ,·er 1 mek merakile bulll bUrotaana git. memurlanndnn biri!dni Ahnl'n rad 
kadar lhtipt ta1Jl"re m.U.e.ıi"i. de ~rlelmit. Baaln tehre aya'k - dam; hgiJls SftAeöril llnifonnah, tlr1 r ~ :LPtıt. oet•.b'iıl,. htr- lt_. ~·osunun bu aksam Tura bir eeak 
tfıknrsyeni "• Pilota vardlr. kabı almak için imnit. MeeHsin U. boJla. minaen suratlı bir raf almamı,:ı; baı,b 7erdt de te lılicama yapılacağını illn ett..-mi 
Ge~ V-.velin, Bindistanda, !'anla toplaıı.....,...aamnıyor: "ba ı;enı;; telgralmu matb~t radyo · ıc.ı.ıu n :t ·ıı . u • .ı ~ m. 1 ııı·ı _ ilhe ~tti, Gabi Maryon ve hen 

İl;Jn~ en ~ok yany.-k ıte'J. 11nal rada s:ok u kalMApa' fltJot. dairHiwe ve~tini vaMle~tt. na.- yet tesadillün kıLfilllla flk:vdığı bt"ı- ~ti y..,lak. H~r JW l&kin· 
~ynskhrdar. Ba meıaleket. fazla T1ll'dıa \Wut bir kahveden öte- snn büreaaada \e lr.:Ş!Wnclekj kah Skot Bani ta&ilis Nlllllrlnlln da di. Bir a~ altmda akin 991dn 
..art:ırcıs yaitr madde Yetittfrir ki irine, bir k*tantacı. itftiae geç· \~ Mlrllderıdlm dwrd111n. Daima irıesini altüst ederek telpafnr.m uyu~an bir mahacir bi)fl giirdttk. 
km<Jan, lıaı1ııe gok linmlu olan mekle MÇIJOI".. y...,_. •s"kl\ i!9 a.ynı bedlıinliğı mahafnza etlen iki kopyeslni aJl'I a;> n iki dosya· Odama ~ılı;bğım vakit Koson<tiye • 
9ehatl Yal ~bnbr. AlmaD7a, >°"-.......,.,..ve koaal'llaala. Reji Maynan da gördiim. Sonl't\ o. da bnl<lu; bu kopyalardan hiçbiri. ~i uvar buldum. ~ıt'af< ve o~lt su 
J93T 1938 -BC'9··---- u.:...a.:....,_ • " x~c--. ıM-1.iJir" ... __ t ~·. d.ıı...111 il!--- 119-J !il • """' uuc ...... .._ _ .. ...,__. _.. - .. - ..... _.. tele ,_.. 111. ••• .._, .- iJe ye • i rntlyoya venıMc:mtltİ. ~anılir yu, hmtnl ban,.,.ilt! rok ltlkt cılan 
ilan 180.000 *°" nııhatt Y'8i ile NMJOGlll 90birn4a bir IOhan • mek yiyeeakın."t, ben de KO!'!Ondiye memuru telgraftan vermeli nnut· bu otel or19sı bana etrafrma.daki 
mühbn miktarda keMTir, caval, ta,.a 7.mell 1.-ele pttik. Çok Gabi \'e daha ba 'da ka•lmlnrla tuk1an snnm i inden aynlnu ti. hayatla .. ealttar de~ gibi ı;lıUn. 
"8Uf'Dk ~esaire almıftl. AJDı 9ene kaWıe.llk w.r, flllıM yer hl .. il - K080ndiye yan sokn.khudan biri - Bu delikanlılar. !tirişt;kleri t~ da. dU. Caann mnldı 'e bombArdrmıı 
Windi~tan•n hlftl delllllr hd'ill•li dik, hor d'6vr, t.I*, •lir eti ve inde buldap bir lokantaya Jit _ ir en af9k bllj{llerl ohndıiı halde nı belrledim, !M>nundıı uyumn"'um. 
~rbltçak mtlyen tldtıa. htihsal et. tllek yed&. hr ~tan mftztınip anı. Bu lokantada 18 frank mak.. Jıer işin hakkıntlan gelirrt diye, 
ti'!i oelik Wr m3,,ıon tona 7ÜID - olaa bir teMr delh laer ._,e. ta tfyatla gayet l.ötU bir yemek kendilerine teklif ediJe:n her vazi. PERŞEMBE 13 HAZİRAN 

il, nıullte19ıf mtMlenleri de 81'7.080 Yemekten 90Dla ._tbat bünw.a. yedik. Yeme'!rt.a &oam telgnfı - feyi kabol .etlivorlar; işin sonunc1a Bir AmP-rılcalı -han~i ok1alo 
ton4a_ Bil ı.tlheal, .._ .....,. • ~: .-etere 1nM Mr ~ mın Mnıth·de ne hal nl<lığınr ~ör. te1ffl'nf ı:önderilfll ama, ~7.e~nln nu hatırlamıyorum- Parl!lt~n 
artm , hflhtn•Jor. 

Geleni• ue ııü/.ınler 

B tR g:ızete "urgana. --• 
nJn 1oıtanbu1a göc ettilini 

haber 'eriyor: yine yanılmıyor. 
69m ayıu gazete birka~ cin .,vel. 
' i bir ayıoıında lstanbalclan .Ur 
r.lln e<1ilen vur~ncalarm •lrlJ. 
< lıkleri yerlerde de vurpnlamta 
de 'lUD ettiklerinl ysna yakıla aa. 
1 tı;>orda. 

f<;tanbala :ıkın eden vurp1U19 
çeteleri • D sftrgtin gittikleri JW
fcrde de r"'1at <."mmadlklanna ı.
ı. rl'!'la hnn,brla bata~ 1tMio 
ki lıir ı e1tcle. 

&!1 nl " ~tenlere nimet mi 
okut ~ ar deninizf. -<Y.rutacatdar" dive bir h~ 
8fgn ndan uokntuyM1ar" ıtM h. 
le ~ belki df" Clüa ,.rlnlle 
olur. 
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Vlfl, 10 (A.A.) - lladagukar ad&. 

smda cereyan etmekte olan b&ieklt 1 
hakkmd& f\Ullar bDd.irilmekıtedir: 

Analrüenln cenubunda İngiliz ta. 
arruau yavqlanu§tır. i''ranaW9.rm 1 
dtl§D1anm önüne attığı g'lçlUkler bu. 
na sebebtlr. 

Çindeki kapi
tülasyonlar 
kaldırıldı 

men:l.lerlmize hUcum etti. Dll§DlanI ı •-Rana..,,., mlÜtemmel bir ıolra önünde beğe 
pUsktırttUk ve 300 e yakın e rve au. I ncnlerin imanlarına ne derece inanabiliriz. 
bayını öldUrdUk. * Söziİnlıiiz ne ltaJar süze[ olurıa olsun, nfa lftr'4 
Şimal batıda 30 tankl& hücum eden onu wkUtla -rçevelemeliV:z. 

AlmM piyadesi, iki moskQn yeri i§ • / T- ,,. 

ge.ı etti. Mukabı1 hUcumlarla ıo tank 'ı· /yi gİyİnmif likirler, iyi giyinmiş İnıanlar gibi Glıaeteye fÖOderiJen 
Jı:wa11 cers n-rtı nıP.9 •-------a.----•I 1ngUiz tayyareleri köyler tir.erine 

bomba atmakt& devam ediyorlar. 

Amerikadaki 
gazetecilerimiz 

Babeşlıtan impara- Ottavada ıereUerl· 
toraadan R11zvaıte ne bir nlmartı 

giden telgral terUp edildi 
Habe§lata.ıı imparatoru HA.ile Sela. 

llfye blrletfk milletler paktına girmek 
...-zuaunu göetermi§, bu mllna.eebetıe 
Ruavelle fU telgrafı gönderml~Ur: 

"llük1imetim \"e Habesislan hnl 
kı-.B~ik millellC'r p:.klının lnh
n:ıil ett.iAI vazifelere lslırllki harn• 
retle istediji gibi, bıı de ekonomik 
'Ve as.kert memleket ka~·nakl:ırınıı 

ıı .Bir~ milletlerın emrine ko)· 
ınaıı ve bunların hürriyet 'e ndııo 
Jet için yaptıkları bülCln fcdnkılr· 

lıklara cand:ın ynrdım elmı lii dı· 
li)ckuz.N . 

Reis Ruzvelt, cc,·:ıhrndn ŞO) le de 
mi~lir: 

"Haheşistanın Ilirleşlk milletlcı 

beyannamesine fltihilkını knhul et· 
ınflk bfiyilk bir zevktir. Habcşislanı 
ınüste,Ji ımihverin mu\'aklrnl lşga • 
lindeıı topraklarını kurtaran birin· 
ci de ... ·let olarak Birlc<iık millel •er 
arasında zevkle karşıla) ar.ığız.,, 

BULGAR POLİS NAZIRJNA 
ISUtKAST: 

Londradaki Yugoslıı v mabfWerl 
Uaküpteki komtlnlııt ayaklanmamwı 
vap§ice tenkilinden eonra Bulgar PO.. 
liıı nazırı Kralbovsk.lye •.lik&9t yapıl. 
dığını Bltrenmi§tlr. Bu ayaklumalar 
ıııraamda bir çok Bul.gar'ar Sırplar_ 
la birlikte çarpışmışlardır. Kllıve~ 

karıı Yugoslav vatanperverlerile mu. 
cadele için Sırp saflarına geçen Bul. 
sartarm •YJSUUD gittikçe artmakta 
oıdugu bildirilmektedir. 
Djğer taraftan Britanova ajaıı.aı 

ba,muharrlri de general ~ediçln isti. 
laaınm çok bllyUk neticr.lrr verebUe. 
Cek mahiyette olduğunu tt.zınııktadır. 
Muharrir diyor ki; 

"Generallıl Sırbıstar."aki escrı 

F'ransada mıreşal Petcnfn eıK:rine beıı 
ı:ıyordu. General Nedlç et<kl bir aıı • 
kerdlr. Bundan evvel hartııye nazın 

bulunduğu aırada kral Pıyer genera. 

V'troit, 1U c.ıt.A.J - KanaJo 
lıllkılmeli ıarafından ıııis&Cır edı'· 
ıniş ulan Türk Cia:ıcteciieri burıı~ a 
gelruişlcrdır. Ottavada şereflcriııe 
lıilyük bir nümıı~·iş tertip edilml~ 

\'e lıu müna~eibelle yüz ta,n"aıe uç. 
ıııuşlur. Gazeteciler Senectady'den 
layyure ile Kanadaya gideceklerdir. 
İngiliz ha vı,ı ku,·vetlerlne nıensuı> 
iki deniz tayyaresi Monlreal'e ~;ı
derek gaıetecilerı karşılamıı ve on· 
larıOllavaya selinniştir. 

Nev)ork aazelecileri Türk miı.n· 
firlerin Amerika ~~·<thalhıe ait hır 
çok fotoğrafları n gazetecilerin 
yaptıkları be:rano.lı oeşrenH!'kledir. 

ler. Detroille gazeteciler ordu 
kamplarını, deniz üslerini, f:ıbrika• 
lıırı Vf! tezgahları ziyaret edecek
lerdir. lslaııbuldave Ankarada gıı• 
ıeteokuyııcuları, Türic matbuatının 

bu mümessilleri tarafından Ameri• 
kalılsrın ve Kanadalıların harp 
gayretleri hakkında mufRbedeye 
dayının yszılarnu yakındı oku. 
yacaklardır. Blrriyet '" iatikWle. 
rini malum.uya 8anet etmiş olnn 
Türkler A.merikablamı hiç de za
yıf olmadaldannı kendi sazclecile
rinin yanlarlyle ölrenmiş olacak
lardır. 

Fraa•z 90calllan 
Vapngloa, 10 (A,A.) - .JIMD 

hariciye n&Zırlıiı vuil.Ml .._Bum.. 
ner Velı, AJla .,.. klı&lan ~ 

Almanya,ya l'önderilea mlUtecıl 1"ruı. 
.az çocukl&rmm blrkfik A.merikaya 
kabu! edilmeleri hakkındaki projenin 
hUkılınet taratıDdan inoeknmekte bu. 
lundufunu Ye blr9Qlc A.mtrlkan te • 
şekküllerlni.n, zuJUm altı.r.da kalan 
memleketıere menaup çocakların re . 
!ahı için büyük ilg1 göetermek au • 
reUle lllClff\ll olduklannı blldirmiJlir. 

Un çtzdlğl ı;esllhat pr0grammı kabul Mareıal Petenin Hyahati 
etmediğinden 1.§ten çckjlıııl:;Ur. Bu de Vi~, 10 (A.A.) - Ovignoıı"u 
ta da memleketini laşe edtmedlği, o. H5men ziyarete giden Mareıal Pe 
tı& ekonomik :taallyet:er •emin l!y!lye ten r~fa.katinde bahriye nazırı 
nıcdlği için ve çete harbi yap3nların Amiral Auph&n olduğu halde dün 
rııU11tevlllerlc muntazam -.•lr muharcb<. akşam '88t 21,•5 de hususi trenle 
Yapmakta bulunmu, olm laıı ytizUn. Vi~den aynlmıştır. 

efen çekllml§Ur. Lejyonerlerden mürekkep bir 
Birçok Macar subayları genC'raı MI. milfrt zc lstrıayonun medhalinde 

h1.110'1ç kuvvetlerine ikmal, ia•c \'e ~dam dunnuı, civarda toplanan 
!nalzome temjn ettik!erı .cın ölUme büyük bir halk kütlesi mıue§ıtlı 
!Xıa.hlrom edllmi§lerdlr. R.ı ht\dıeclt"r hararetle alkışlam11tır. 
cenup doju Avnıpada Hltıercilerl' ------------.--
kalJı muh&le!et eden kuvvctlC'r ara 
ııında tahmin edildiğinde"\ c,:ok fnzla 
~ bir işbirliği bulundu~unu ısb:ıt 

etmektedır.,, 

l-,OAL ALTINDAKİ ARJ.Ztn~ 
UUAUM: 

kUrtmll§lerdir. 
Cephenin merkes kesiınındı bQcum 

krtalan birçok aırhlı 1.ıı~lhklmı ve 
top mevzilerini garnfzonlariyle bera. 
ber tıılırlp etmfıler ve bı? miktar e. 
sir almı§lardır. 

Norveçte Almanların c,:ok ntC'şli Umen gölünün dotu ceı:ıubunda kıı 
oldukları bi!dirıljyor. Tevkifler \'e i. 
damlar birbirini taı.·ıp e~mekledfr. 

'I'Tonahaymda tehlike lıallnln HA • 
lllndanberi binden razla Nor ... eçll tev. 
k.11 edilmi§Ur. 
Prağdaki .Alman husuaı mahkonıC'. 

alnın kararile son günlerde he§ ki 1 
--.ıı:ı edilrni:itir. Bunların dördü kn. 
l!lıNN.Z olarak kas:ıplık hayvan kes • 
tiklerinden, ve bCşınclı:ı do ı:;ıık ka • 
rart,ma esnaamda hrrBtZlık ettlğlndor 
IXı&hkflm edllmillerair. ~aln11: C'.}"lül 
ilYiftda Pragda altısı ka~ın olmak U. 
te~ M kişl idam edllml§l •r • 

lıtıgat altuıd~ çevrelerde i13 
<ıik.tatöril olan Sav'kel. bil tiln Be'. 

ra ordusuna mensup kıta!arı . hUcum 
kıtalar ve hava ordularına mensup 
mi.ifreze!er. tayyar~ tqkLlerinin kuv 
vetll deııteklenmealyle günlerce de · 
\am cde.n §iddetıı uv~ıar yaptıkv .. 
aonrn önemli çevreler 1.fl'Ml etml§ler 
15 Sovyet tümeniyle 2 allAi:endaz Uva 
sını bozguna uıratmqılar veya inıh 
c tmiı!erdlr. 

27 e) IUlden bugüne kadar 3288 e. 
ııir e.lınmı;,, 13 ıılltJW t&ılk, 108 top, 
400 mitralyöz, 123 bomba topu n da 
ha bqka b!rçok piyade ıdWıları 1#· 
tınam edllmlttlr. Sayılan Bov)'et ölü 
lcrj eıılrlerln tiç mlallnl iJulmaktadır. 

tika.lılsr için ~burl hizmet usu- LATtN AMERİ.KADA scıt&A!'J' 
lUnil emrctmi§tir. Bdçikahlar ya LA.tin Amerjkada senit blr C&IUI 

~clçlka&. yahut J\lmany~ds. Ç<'.· )uk tebekeai meydana çınnımııtır. 
lıtmala mecburdurlar. Şimdilik 18 Şebeken.in merkat Şilideydl. Şebeke 
i.IA 50 )'113111~ erkeklerle. 21 ili relalerinden 8 tl tnlüf edılmlftir. Bun 
25 ~ eviennıeıniş kadınlımn !ardan biri 8atfa&'OdaJd l'lr Alman 
Alnıan,.:ya g~dcrilm.$].ui ihti - bankasının direldıllrUdUr. Diter Ud.ai. 
lna.'Ji --vardır. ~ f nin Birletlk Amerlkaya g6nderllen 

bakır hamulelırtnı tara.a.ut etmek 
~l!ll!lı"DE: için kuUandıklan bir yelkHlilerl •ar. 
41- clllı!al&n b&fktr.nandan!ığt dl. • 
~mleNIDde hilcuı:ı:: ı<ıtalarnnn atı de lflllll ....._ edllaJftlr. Kn. 
Orwnen'mls" iddet.11 aava.§1:.rdan ııoara lfutlıarm edtl de Rnwt& oıa.t 
~-&sr tepeleri aldıldanm ~r Lubene flfl'all Jla._ 19ntlrdlk1eri 
Dltktedlr. ~ ;; D1 !tfrat ·~· Oi'98t Labea 

boa oephea!nde Rom.en Ye ttalvan euuatuk 1Uçuııdan Dltlme mahkQm • 
lnta1arı cmpnaa taa.rrımlannı pU.S • dilmJ.ltJ. • - -

IDglltere ve Ame
rllıa Çlnle yeni 

bir anıa,ma 
yapacaklar 

Looclra, 10 (A.A.) - Londradıı 

1.ngillz • Çin mUnaaebe.t.ı bakmımdan 
gayet bUyUk bir ehemmiyeti haiz bir 
demeçte obulunulınu~tur. Bıı demet;:!' 
~öre, İngiltere hUkQmeti Çınde §İmdi. 
ye kadar ecnebUcr!n latlf&de ettiği 

kapitUluyonlardan teragat etme6"e 
ve bu hususta Cin hUkfimcti ile mOza 
kereye glrlomeğe ve yeni ı:ıir muahede 
akdetmeğe hazır buluıı.ıuğıınu <;in 
malllahatgUzarına bıldlrın!ştlr. Birle. 
,ık Amerika htikQmeU de Va§ington. 
daki Çin elçisine buna ber.zer bir teb . 
liğde uulunmuştur. 

iNGiLTEREYE 
Bir çok Kanada 

alayları geldi 
Lo11dra, 10 ( A.A.J, - Bir çok J\11• 

naı]ıı nluyları buraya geJm~ir. 

Huulıır, zırhlı kıtalar, islihkAm a. 
!ayları, askeri intibaı rııürrczeleri, 
yardımcı hizmet grupları, tckni -
yenler, piyade ~Iayl:ırı ve onmnıı· 

larda savaşa nlıştırılmış nlaylnı~aıı 
mürekkeptir. 

General Mihailoviç 
Banetıerıaı nasıl 

kallanıyor? 
Bera, 10 (A.A.) - ~ Bund gazc. 

tea!nin bildirdiğine göre, general MI. 
haUoviç, a.akerlerlnin bir kısmını al • 
llh B.ltmda bulundurmakta, bir kısmı 
nı da köylerde istirahat ot'lirmekt<: • 
dır. Bunlar portatif radyclarl& davet 
edildikleri vakit muhariplere iltihak 
etmektedirler. Mihver lntalan.1.Wlnız 
büyük ııehirlerde bulunmaktadırlar. 
Yalnız Be1grad • Karaguye\1ç §imen _ 
di!er hattı ile Belgrad • NI: hattı çok 
gUçllllC!e i§ltyebllmektedi:. İ§gal al • 
tındaki bölgelerde mUthi§ kıtlık hU • 
kllm flilrmektedtr. 

Bankalardaki 
malların 

miktarı soruldu 
Sabit gelirlilerin ııkıntııını 

!ıalilletmek için 

BlkGmet reaı 
tedbirler abyor 

tahriP ettik ve dilpıana. bflyük zayl_ • li'll~r. Daima hüMiiluıbul görürler. 
at verdirdik. * Dürtycul« en büyülr te)'ieri vücude getirmek idn 

STOKBOLM.A GöRE \AZll'ET ,. öl• •• •• __ , .ı·· •. L • 
St.okbolm, ıo (A.A,) _ Stalingra yegane care, nmu cuıcı cıUfUnmenteRhr. 

dm Akıbetinin, So\ryet kuvvetlerinin •'-------------------------ı,,ı;:ı mahallelerinde dayıınmalarma 

bağlı olmasına rağmc.n, ~!mdl bura • 
daki durum geçen aym a)n ayrı lıer 
gUnUne nlsbetle çok daM iyidir. Hat. 
talarda.nberi Almanlar, beyhude yere, 
bu maba.l.lelerde mevzllerı:.i takviye 
ye çaiı§ıyorl&r. &o9yeUer"kendi tak _ 
tiklerini :ıalah etmlflenUr. Sovyet ge 
nerallerl, Almanlann, ar~ık piyade 
takviyc!erl gönderemlyecet:leriııe da. 
ir yaptıkları teblltle~ h'.ı;:bir kıymet 

vermemektedir. Fltbaklla. Almanlar. 
Stallngradın her kealmiı. .1e, hergUn 
bir çok de!alar ıııavap. ye.ni piyade a. 
laylıırı stırmektedlrler. 

Amerllla llallrlye 
nezaretinin te11uıı: 

Japon gemileri 
bombalandı 

DUNYA:==_- Belediye ıeçımıeri 
~ DONOYORı bagln blUJor 

Ankarada netice dün 

Danimarkada AmeTika usulü 
reklam 

Son ~uıılerde, Daııi:ıııırkııda, p, ı 
Aensen isminde biri, bir şelırin bt• 
!edile reisine müracaat etmiş ve 
yuoındaki kız.la evlenmek i.stediğı• I 
ni wylcmiş • 

Nikitlı me."lltıru. •lenhal haıırlığ:ı 
lb~lam~·. her şeyi Bunal eıtisı 
zamnn, delıkanlıııın ajzntda bir r>I • 
ro, kızın dudaklıırı ıtrMında <la 
hir cısara gönnüş ,_.e onlara cıca. 
ralarını almalarıtn ihtar etmi,. 
Hunun üzerine bir mümıkaşa ha~ 
Janıış, delıkanlı ile kız, ni.Jol<hları• 
nın cı1ıara ioerır.t kıyılmanoda 

ısrar etmı ler. Memur da ••th 

alındı 
A.ııkcı.re.dı:.ı. umurei meclis 6cçimı 

b.uni,tir. Ankara.da 20.<17' kadın 
ı..ec.iciden 18922 si 26l7ıi eNck ae
~ciden ~275 i seçime iştirak eto 
miftir. Re~ i8tirik nıa'.>et.i yiazdc 
95 tir. 

:su.Pin ,Ak §ehrim.zde \'e Lutun 
Tıirki.ve fi)hirlerinde belediye ac • 
~mlcri aona eım~ktediı. 

Mallrallat ottsı 
odu datıtıyer 

lılahnlkat ofif,i devlet idar~i 
ile m.üıcseeele;rin odun ve manga} 
kömil.ril.:iıht;iyaçlar;nı kal'tiı;amağa 

baalamıff;ır. orm ilk olarak mektep 
ler içbı odun verecektir. bilhamıa V..,.ı·ngton, 10 ( .a. •) _ Babr.. ınerasln.iııi ıamamlanınmıf. • 11_ 

..,.. ~ kt1ç61derin de\'&m eltigi iULmekt.ep "e n-a......: .,_,n.A..ı.1· tebli.;.; ne'" • Delikanlı, bunun üzerine, mah. ,_ ~ d 
J --~ ... ....,...6- ~· " terin bava,.nn eogumasıa an ev• 
ret ...... :a...:.. .. keme~·e müracaat elrnif •e memuru ~ ..A..-"--·- ... 

1 
k 

._._.. Yt;I UUUDı..-..;ıı.u..r. tcnıin eu\ er~ mi_ 
ı Keeif tay:youele.rima Bougaın - da\'a eylemiş. Mahkeme, niUb nimkdlerinmhhatlcrinir: torunm ı-
1 villc adae-li;ın c~nuiJunda bulunan ıncra ımi sırasında cıgara içilme. 

91 
~ ön pı&na alınn:ı"ur. 

~hortland adaeı e:ivannda birçok .sıni meneden hiç bir kanuni kal• lWmd~ ~rılecel~ :lun 
clıgıman g-:m.1erinin toplandığını dn tesadüf edemedili icfo dnacı)' mıllbim bir yekun tutacaktır. Bu iş 
gö~ ~ş ilkteırinde bir h:ık vemıi~. için ı 000 çeki odun ayrıl!11tştır. 
tayyare gsrıiainin refakatin.de "1IC N°lfltnhlar, -<"ISll'nllan 9ılnlar:nlita a..ten :ınfüüm mevzulardan lıirı1Ji 
vis aınimy.;R. L. Gho.rm1oyjn ktı - evleımıfşlerdlr, diyeceburb, ama ~t! en ehemmi) ctli.siııı ue bu 
111andı:.sında lınrd<et eden tayya • hiç de öyle değiJ;.;ç.ilnkü lkf9i de, ınicJan1enn Dikli nıesc~si teşkıl et· 
relerimiz diiı;man gemilerine ta • cııara şirketinin.mümessili •• Böyle ............ Deleıdiye bn nakliyatın 
ıı.l'nız ctmi5lerdir. Aynı zamanda lıir hehanell<', hol bol, gueteleri •t ce uğramadan -ye intizam da 
general Msc Arthmıın büyülr\bom• dıle 8etlnni~ler ve mensup olduk ~ cereyanı .. ~ tertibat al • 
La tayyarekıi civar adalardnki Jarı ~irl:.etın rekliimını '..\ oplırnıı~, maıltt9dlr. Elde 11alunan kamyon 
.ııı.oon deniz ve hava üsJcnne ta lar~~,ketıen rte hu~·uk bir ve anılıialann fazla ficret almama 
er~ etmişltrdir.,Havanın mu··~-&ınlı!•llı1ı .. llllla larr :Ye ıgerelt rc'JIDI daireler rerdc 
itJ.olmamasma rağmen tay~ -------~------ le hAUan ihtiyacını intizamla Jnır 

~=an :~ın:~~~~.te8is- istanbulun .. Kartuluş· ~~~~~~,:~~etır~ktısai 
BUyQk bir /.kruvazör agp(bombe.lar 

!:ı.~:·:~-1!.rbir~n!~: ~ yıldönümU Ba 11~!!'!~~~~ 
denis ta~balarla ha Milli Şel:imi% lstanballaltaw ~e ekipleri derhnl vaka 
aara ufratıfmırsıaorttand'llmanmda tqeklriir ettiter '.litm~er ve faa!iye~ 
iki nakliye gemJaile 'bir kruvazör 9e • :ı--1 • 

MilH Şef, 1atıtnbulun•lmrtu1Ufll_ !eıQDnlıııı::ruır. bir muhrtbe, l8abet.ıer kaydedilm!§ ~ · ~ı. h" · 
nun yıld6ınü'aJü"tmünasabetjte;-Vaij ~"'li, gıtı-çe uyumüş \'e büo beherhcZrt mot&qll dört denir. tayya. ··k ,_ rf · f 
v~ beJcdiye reil!!i Dr. Lutfi..Krrdar yu gayrct.oçr • eden ıt niye ta-resf"~de deniz UstUnde tahrip edil -4'......ı.._ '-" - ~ 
ile Parti Vi1ayet İdare lieyeı: Rei· •ou·~ saat se.aıtc ılogııı degir. mi§, altı deniz tayyaresi hasart. uğra. :-:-1 ·· ıu ··ım·• ı 
Si Kayseri mebusu Su&t Hayri Or ~ ~ .... -:n "Sont ı u u!'Jtllr tılml§, Shortland bölgeııh!de yeniden ~ıı- ·1· ttak 
güplU ta.ra.fıhdan <:ekilen te'--*' • ıw. .. stemı :ı i ateş de saat oa iki deniz tayyaresi lle, iki 'bomba tay qo&ft6 b ..L.&.-. d · ··ı ·· U 
!ara CC\-a.'ben ve İstanbul ha!lana ıre ~ ... Eon uru muşt r yıtrcsl tahrip olunmuş ve Kleta hava n...ı:.: d..ı·· ı..~ bi t 
hitaben Ş".J telgr2.fı göode-rmiıJ.er. ~l'Dlcn a.ı ~ ·u ÇU\'a U:t hava meydanında tahribat husule .,_ ~- ı k 
dir: •.oc lo.IUfi ...... y ar tamamen urtanı • getirilmlıtır. Biz hiçbir tayyareci, hiç tı 

•
0AsiI duvgulannda.n nriiteh .. ia llll'5 r. 

bir tayyare kay.betmedik. Gf>mllerl J \YA•· öb • ·· dd · i 
o:du<'"..mı sa.yaı İstanbul halkı• lU\aya ıı et<'ı mu eıumum miz hiçbir hanra .ufr&mamıştır. Gc. t> • • .:.,_ b t k 
te11ekikilT eder, !?Uzel lstanbuJumu· muavını uıw Zl\l ı R e oymuıı. ehem mllerlmizin bu'hlndul<Iarr>"1loktayı dü~ .. · 1 .... a.ı ·.k b • 
zuiı k1Jrturu~ vıldönümUnü kutla • mıyet e "\"cıa!.K• ata aıSuımışlardır. 

mana blldlrmemelı:'1çin telajzl auatur. rnn." • Değirmendeki zarar 100 bin lira• 
mak icap etmiştir. Bu haberin lbir • fazla ahmin d·ı k d. 
kaç gtin eonra vcıilmıo olmaaınm ıe. Büyük Minct M~lisi Rtisi Ab- 1 oan t c ı :ne tc r 
bl bundan ibarettir. clUltıalik Renda ile Parti Genel Atefin lıcnür. ne sureti., çıktığı 

Eekntcri de bu mUnascbeUe çeki· nnJa.,ılamıuıucı, deiifl!lenin ma'ki • 

M acariatanın ticaret gayeleri 
Budapeo~ 10 (A.A.) - Macaria. 

tanın dış ticaret oflııi rclm kont Andre 
Telekj, hUkQmetin tazete•i olan 
".Magyar Oraay.,m muharrirlerjnı-

yaptığl /beyanatta. ''harp ticaretinin 
iki gayesi,. olduğunu 60y:emlştlr. 

Birinci gaye memleketııı iktı.ııadı 

:ı.ıayatını korumak ve art.LCak madde. 
lerle .mllttefık devl~tlerjn k11U ihtl • 
yacını kar§ılamaktır. 

İkinci gnye iBtı Macar mallarına 1 

fimdidcn mahrcçlcr bulmaktır. 1 

len te'groflara tec.ekkUr \"e tebrik ııe daiı<ıeeindeki iı:çi1er bırcr birer 
telgnıflal'.ı ile mukabe!.e etın~Ier • EClguya Çekiln•is'erc'ir. İşin bu _ 

lir. ~ün aydınlanacağı S:!.nılnıaktndrr. 

• • T AKSiAf srnemasmda 
Ölmez bır hayat faciuı •.• thtlraılla dolu bjr a~k romar.ı .. H:ısret 

ve ıl"Vl:İ ile yar.an bir kalbin acı feryadmr... l::tırab ,.e eh m ıçUH1e 
lnvr'\nıı.n hlr ks:.lbln heyee&nmr ... Saadete auaamııı. ııevgi lç<n ti ~·yen • 
lıi: ;onlı~un en yüksek nağmclerlnı tcıennUm eden 

Aşkı Zeyaebla ,.,.~~"{."!':.~'.1:!~~~:;.,::,r;: C ümhuri yet 1 

~~":t:Ur~~n~ır~~:: ':!~a e: bayramında l•----r_v_R_K_ç.E_s_o_z_ı_o_-_r_u_R_K_ç_EDll!""ş_A"!"'R_K_ı,_1 .. ı ___ 
1 rın cins ve miktı:ı.rlannt. bu maUa• 1 

l'Juelkl hf'ııtek6rı Baıt Hnlde: Elmacı Güzel1 Oku)nııla.r 
rın depolarda hangi tarihtenbcri 1 k t • t 1 1 1 b& ti ti bUAT HUN 
bulunduğunu, lıeı- parti mıtl için yapı aca envıra ı Kemani fi mA~ZtnZE ı:' MalrRı 

""•ot iŞ" •\' . 84'tlar litimrlıkrlı tahsis edilmjş kredi miktnrlsrile """" ...... , ~ 

vadenin hitam tarihini, yerli ve C1L11irnri}et ?ayıwn• mllnasebeo --------------------------·.·ı 
1 1 . 1 k .k 4() ki!tilik ~iime ~% heyeti, ayrıca 25 kiıilik kuı·o heyelr 1 '-"abe.n.cJ bUti.ın b.:ınkalardan eor. Of C yapı at'ak tt'UVIratın C C trı :s 

J • t• ü · 1 - • Buıı,lın uaı l de ten~ılıtt h matine. muştur. ı \1 z.ıy:- ı Z...."Tınc c ~·n.pacagı tesır ." 
Diğer tu-aftan yine Ankarııılan ler hesap cd le:'t'k evvelden tertı Hu film bayramın ı inci günündt'n ltll>llrcn Runn, Tn~~arf' ı-Jncmn•ın ı.. 

bıldirildiğine göre hayat pahalı - ı 1 at almrn:ısı td.karrür ctmi~tir. 1 gôstnlll'cl'ktir. 
tığının :ıabit gelirld vatandaşla-r 1 BHhıs~a bıı:unk·ı. va1wette ' •İıwm••ı:m•••••lil•••••m•m!'laanr:ı-• 

. \.' •. . - ' . : . ,. ·. ... 

Zafı>r golo:ıcriae ~ Ukselcn .... Şcnıt tllkclt:rlnl a,nn bUyh.., rJlnı 

üzerindeki tazyikmı hafiflctın.k mab:•men.n ezlıı~ı. eskı nınlzeme j 
ınaksadilc tSMlı tedbirler almınak kullıı:ımak mecburiyeti vesair hu· , ~ 
t:zcredir. Bu vadideki kararlnnn Eıls'ar <fo. "'ÖzönUnde tutularak ni· 
a:ınmasma lıu vatandaşların ek 'i'l'Yet umumi §chir cereyanma ka· 
mek ıhtiyaçlarının resmi fiyat iı· dar tesir yapacak bi" akslklığn 1 
zerinden teJD.11\İ ile başlanacaktır. meydan verilmemel!i için gerek Bugün LALEsinenıasında~ 
Muayyen mıırtarda gıda mauclelc· resmi da'reler, gerekse ikametgah EROL FL YNN _ BRENDA MARSHALl...'in yarattığı 
ri ve giyecek ffi"8.Smm de. hn zUm 1 Jnrm vaparokta:ı ib:ıyr?-1'1 tertVira . ı 
re ihH:vaçlanna tahs.i&i derpia e •

1 

tının rulır.-atlı ımUteahhıtlerd~ıı bnş 
tlilmckte<lir. kasma yaptırılması mcnolunmuş • 

tur. 
Eg~r ynpılac!'lk tenvirat o mücs l 

6~se veya; ilrnm .. urahta r.1eveut 1&· 1 
B alan T .. ._.ml ~• snat kudretini tecavüz edenıe 

8111 AAWI bu halden ~lektıik td.areli en ger 
Akpm 'Yateı lınMk aVTn vimt~e kadar habc:-dar <'" 

11.88 t0.9 .US oiıet'cıktir. 1 

DENiZLER ARSLANI 
A"ırlaruı t>~! sörenılyeeeti-· 

Mllarlerıu ~ftl'('.,rlaJ J'.&r&l&nll~I'· • 
c;eaUUerfa ~ ... , .~ .. .,... wıcttr '1...,_ •·~ 
uuc&AT: Ha - .,.1 __ ,.., mua• ... LA•.at - T•" .,!""'"":.-~ ii 
rı114'a M ~wtrrtl"'..k~d\ı·, 1 

-= t.-ctıaıh mattae ------~ 



,- H A B ER - :.\JCpm Poatast '10 ILKTESRIN - }°Hı-

Alma•r•••• 
il gilnkl iaşe 

.rala. 

. ~-
Taşı v orum ama, 
kulianmıvoruml 

; 1ugoslav çetebaşı General lihaiy(adç 

Nasıl· türedi ve ne 
gibi hareketlerde 

· bulunuyor 
mlşkllltı 

Jltaraı mOdekkUrler, Almaaya&ın emri 
altında a kadar ziraat memleketi var. 
ken we Ukrayna topraklarını işletirken 

iaşe mGşkOIAtı çekmesini 
hayretle karflbyorıar 

B AEA erenlerin canı çekmiş, §ÖYie blr gündllzcWllk yapm&k ta. 
L.eu•'fı. •rekkede bir köşeye çekilip dem.leıuneyi dUJUıunU,. Fa. 

.ı.at. 11cak havada, ı~. karanlık, hava almıyan bir yerde içmeyi doğru 
tulınnl'lış. Bir bahçede, bir denjz kcnarmda içmek de tehJlkelL. çUn. 
kü, rruııazan ..• oruç yiyenlere verilen ceza pek ağır, .apad&D bqlca, 
ıısıl:nn.l< ta var. Ne olur, ne olmaz, belki ı;ören falan olur -mdlfulle, 
:ıabçeaen cjc, dezılz kenarından da vazgoçmf!ı. Yarım okkautı bellae 
sol.muı. •'agır. yolunu tutmuş ..• 

~~--~o~~~--

Alman ba•lnnr önünde, Yugo•lavya orclalan il4fılılılı 
zaman. bir alayın bcuında bulunan miralay Mihailooic, 
teılim '.>lmamıı, dağlara çekilerek çeteciliğe bGfl!U"J:!ı 

sonra ela bütün çetelere bas olmuıtu 

.llnınnynd:ı., nazıriar, parti reio; 
.:ri \"e İ'llŞe l~lert reisleri. Görinsın 
iya eti altında topltmdıhır \'e iki 
~n ia~ meselelerini müzaker-e 
ettiler. 

K:ırta tabi olmıyatt ebı.e, mey 
\a \'e ııatat,e.; gibi şeyler, h:ızirnn 
'e temmuz n.yl!!rınd:ı, ihti} ııcı knr 
• ılıyrunnm145tır. Ewel('e di'kit:-n 
dort milyon meyv:ı nğanı son iki 
enenin ~iddetlj geçen soğuklann. 

tlnn mütees ir olmuı,, lrnrnmuştur. 
Sebzc:çe gelince: Es.cıener N ns -

yonnl {'aytnng gnzett-sl, tc\'ZİC 
memur teşkilitı müclafa:ı maksa • 
tliyle: "te\'zinttn salah husu.~ıe 
~elmesi, ancak mnl me\•cuı1n ile o. 
lnr." 

Diye yazdığı hfr ıruı.knlecl", seb
zenin soğuktan mütcc•!lr olduğu· 
nu anlatmaktn(l:r. 

Halk, satrn almak hakk:r.ı 1'niz 
olduğu be<;: Tci1o p:ıtatesJ de kolay 
kolny temin edemiyor. Hükümet, 
halkın ihtiyacım tt'liıfi etmek i"in, 
ha\ n boml>Ardrmruıları 2ıuna1ımds 
kullandmnk li7.cre ihtiyat o1arak 
lıulnnılordnğu un ile clr.-ıneliten, 
lıirer mfktnr dnğıtmrya lüzum :;ör. 
miiştllr. 

Ahn..-ı.nyanın bu yiyecek darlığı 
lınyretle karşılıı.nmaktndır. Çiin.liü 
:ı;"'al ettiği memleketler, bol bol, 
"lda m.'\Cldeleri yeti~ti'nnektedlr, 
Felemenk, 1930 c;en.~cıinrle, J 7.000 
ton s<"b:r.c ihraç etrni,şti. Yine bu 
nıemlelrct. Almnnynyıı, 1010 Be -
nesinılc 840.000 t-On seb7.e te!llim 
tmiştl. 
sarın A \TUJY.l. yiyeoelc a.nbarJ:ın, 

\lm::ı.nynnrn cnı.ri altm<ladll', Ra. 
ı 3erie.n1o mahsul iki kat artmı~ 

tır. lle)ıız Rusyndn, Ulmınyada, 

7.J()() ?.irn:ıt şcll, i'stihsale nezaret 
ediyor. tsma edilen yerJ.eroe. 200 
l!in Hitler sendiği tnrltı iSlcrinile 
rıh ıyorl:ı.r. DöyJe iken, Zcesen 

rndyo :ı, Fillırerjn 5 ton buğdaya, 

C milyon ton nıı'.IU'a \'c 7 milyon 
ton lı.'lyYan yemine ihtl"y:ı.cı oldu _ 
ğunu b!ldiriyor. 

• * * 
Bu gıırjp \"aziyetln ebebini rıra5 

tıranlar, e\' eke Almnnyay:ı er -
z::ı!• gönderen cenubu 5arJ,j A\'ru· 
pasının, nnlkım!:ırla l\lncııristn.rıın 

harpten Heri gelen birtalnm seher. 
ler dolayı'iile, mahsul!ıtmiln. hiç 
oimn=sa lJ"'Ste bir aznlma rnkua 
geJdi'ğine hükmedi~·orl:ır. Dlğer ta 
r.ıftan, znpt~imti' ola.n arazinin 
de, bir müddet 'faha hm ranflmon 
nrmıiytt.eğini ıı;öyHiyorlnr. l\ıı 
irkbah!ırt'I:ınberi, bir milyo•ı riftçi 
Uhr:ınY"'h 11e beyaz Rn nn Atman. 
~~ya gönderilmesini de. ora.laW'()a. 
ki topraklann, harpten ~k mUte· 
essir buhmı1u!u ,.e elde cılfkn 
toprnklarm fazla mahsul ''t.rere'k 
halde olmadığı manasını ı:ık:ırıyor 
Jar. . " . 

lhlnmvr ağncınm altına oturmuo, tabiatın gUzelll.lderW Hyredc 
ede, rU:ı:ı,;ilrlarm, klmlı!llr hangi rayiha ve renk Ulkelertndcn topıa• 
.ı;etlrdlğı ~lı,;ek kokularını, koklaya koklaya yapmdırmaya t.a~laml§. 

Bu :;ıca[l'a kar mı cıayanır?_ Erenler, yanm okkahtı çab.ıca.k hak. 
lamı§, c!e11ıln az geldl~lnt görUnce, tıl§eyi doldurmak nzere, Jehrtn yo 
tıınu tutmU§. 

To:sndtlt b~ ya! yolda, YenlçerUera rastlamış. Bnba erenlerin ha. 
llnd"n fUplıell.'nmioler, ıutup ağa.nın karşısına getirmişler. A~a ••af. 
zı:ıı kolt!uyın!., <!emiş. Koklamıglar kokmuyor. Ağa, bu aefer: "Cep 
:erini, koyr.um: arayın: , emrini vermiş. Boş ş~eyi çıltarmı,tıır. Nefer 
lerden biri k'lk!nmtş, yüzUnU ekol terek: ''Pöf!! rakı kokuyor ağa!,. 
d<'ml§. 

Yeıılçeı·! ağuı gUrlemJ§: 
- Yattrıa zındığı! Yüz ııopa atml 
Ba"tı:ı erenler yalvarmı§: • 
- Aman ağn. içmedim ki.. hakmzltk etme .• 
- Öyle ama, içki lıleti ttı§ıyoraun! 
- ~i~e. yalnıa içki illeti mldlr? Şişeye ııu da konur, ..ılt de ko. 

nur, gn:ı: da konur, §'l-:up da konur ve içki nevinden olmıyaı: daba. ne
ler ..• lc;kl lıletl olduğunu kabul etııek blle, ]çkt kullanmaklt6Jaı ~ 
gelme·. N!ttklmr başka tUet de la§ıyorum ama, kullaıuıuyorum! 

Arva r.kc!im dan s;ıktı, • 
Karıııız aldım sarı ı;ıktı, IAEDRt 

Hilbuıa, Aııglo SaksDu radyolu. 
rı, ajaruılan ikiılc blrıle, genemi 
Mihailovjç töyle yaptı. general 
!MıaiJo,·jç böyle yaptı, diyerek 
et.ki Yo.gosla\1·a hu<.lutlan arc.sın. 
daki arazideki 'ete hare1u'!tlerin · 
den bahsetmekte \"e ccreynn etlen 
hiıı1iseleri müb:ı.lftğ:ılanılırnrak har 
"tin netlee9ine tesiri olııcakmı~ gibi 
1·ugos1avyadaki tefe faaliyetini' 
büytik bir propaganda menuu yaı, 
mftktRdniar. 

Bu ı,in ~asını ve hakikatteki 
mabiyetini bilmiyenler, mMlll ede. 
biyatm.a hUriinıfürillen bu hıı.bc::r • 
ler k~ısında Jısrbin umumi \'ftzi. 

)'eti liıeri'nde mlle!ısir olabiler.ek 
hidiaelerin aere)-an ettiğini zanne 
<lere'k nldanryorlar. 

Biz. bG y-.zunrzda, mseleyi \'e 
bu nıeselen.in doğurdnğu vaziyeti 
anlatmayı bu suretle okuyu~ıt\n · 
nuzr, bir dereceye kadar ten\ir et. 
meyt m11V'&fık buhıyonız. 

eli ba.!,ilarınn hnrıeket ediyorlar, hü· 
)ıik bir mc\cuıliyet ~örtermiyor • 
lnrdı. 

MİH.AiLOVtÇ GENERAL 

Çeteler icinde bir alay vardı ki, 
daha İli hareket ediyor. dah& hu 
yük hir mevcmliyet göste.riyord11. 
Eu :ılay, erkanıharp miralayı 'Xi • 
JınilO\·i~in kumıındıunnda)'dr. İft _ 
gfüzler, nu 1nr, l'ugosl&VJ'Ml•ki 
çete harp) erini ku\'\ etlendirmek, 
bu sayede hem j~gal kun·etJeriıti 
u~r-. tıımak, hem de mih,·eri, er&· 

dn fnz':ı Jıu~·wt bulıındnnıuya 
ııter.bur etmek icin, bir kamanda 
nltındo. bulun<lnnnıya ~h~bler. 
Firaı-j lm-:ıla. miralay Mlluülo,iı;j 
general y:mtrrcl:Jar \'e rl\()yoJarla. 
bu terfii ili!.n etliler. 

l\Iir:ı1:ıy l'ılihailo,•i( general ilni. 
form:ısmı ;::i\;noo, öte!<i ı:etel:::rle 
nnlaştı \'e hep inin kıımantlanı ot 
du. 

Barr.lsrn yerine gelen :renr rtT& XIKAİLOVİÇ NA.SiL TirRF.Df ~ Prop:ı,!:'ıınd:ılara bakarsa.al%. Mi 

at n:ıun Bock.e, bu hu!laııta, 5ic! • ~ ~~~~:~~~~J~f~ halJo\'İCİn emri altmılıı. çetelerden 
deUi te<lbirfu'almıyft hi:r.um gor . ~~~ ~ Q ~~~~ Belgrad bü.kftmet llıırbe5i i!e nılitf' ekkil. yüz hin 'kişilik bir M• 
mü~tUr. Alman c:iftc:;teri, bcmlnn -~- _ __ _ .. ~ __ Ahnanl:ınn cenubtışarkiıJeu taor - du bııJunm:ıcıı lnumılır. Bu. $ftph4' 
&011ra. hütiln istih9aı ettikleri ~ - raıa :r~eleri nrasındn. b~l)'ck ~iz, pek b~h'11k hir mUbalab<lır 
da m:ıddderini hükiımete teılim rennln vatanı JOkma, 1 bt'r zaman fasıl»ı hulunru:ııl·. Knti ol:ırnl< icldln edem~~k ih 
nıecbmdurlar. Bunlar da. istih n.l Prens PoJ hilkUnıeti, AJ:n:rnlarb bukıırlnr hüliik bir Jruı'\"etin i'~~' 
dtildcrf ~ylerderı, he.r müstehli - Şimali Amerikanın dört alimi Frnnc Tomas, akşam, herkes ye.. ruı!nşma müzakeresinile bulun<lo _ nltrnıJa bulnnnn 'hir m~leketln 
ke tahsi• olunan un ''~ ekmekten "fennin vatanı yoldur." di~·crek mCJ1e oturdui;lu "':al11an, o yatı:ı;oı·~ ~ fçin, seferberJik ilin -etml'mictl. ılnğlarındn. orman!armrfa ,.e S&Jla 
fa.zlasını tutaznr)·at>aldardtr. Hatta nıuhıırlp devletlerden, M:ıcarisltınıı rnuş. Gözlcrinj kapayınca, kanı ce• Ç'orok kıralı t&hta c;ıkarıtn ihtiJ.it. ~ crlerin<Jc olsa hile

1 
barınma \·e la 

bay~·an yemi ,.e tohnmluk mikta. Rilmek rnüsaodc!li istemişlerdir. reyan etmiyor, k:ıllıi işlcmiyormu5. cilfor de. ordnyu tamruniyle sefer. Şc t'<lilme ıcrlııb'tl göıiinllncl~ bu· 
rı da ta.nz, olnnnıll§tur. Bu seyahotin cebebi, l\l:ıc:ırlst:ın· Gece nlhayeıtcniptc güneş rlo~un• her etmiye ı·e ff\'kulcey nıfı<taJıı· h:r.llurulursn. meYcot bulunabil • 

HUkfunet. fazla bal, yumurta, kil en, ölü diriliyor, sapuağl:ım kalkı· rmı tnt:ıral< esa ~ 1 hir müc'lnfa:na nıco;ini imJ,rino.;ız !;Örllrüz. Bunun dn, küçük Jıir kö~ de bulunan Frnn~ • 
rues hayı·anıan yetiftirenlere pri1n yonnuş. Jınzrrlnnıruya ,alet bulamamıslar için "llhailo' iç eet~1erinın kain·• 
''aadetnai§tir. Buna rağmen, ]tüy_ T:ımn isminde bir köylüyü tetkl!• işte, böyle hle r;örülmemis bir dı. tini, yirnıi otuz hinı1en fnzla l<a~ul 
lii fA2ls istihsal ettiği aeyleri, hU· etmek arzusudur. Hu adam. hor hadise, Amerika ilimlerini meral.• Sonm, y0~,,..\:n-ya r.n mi\lıim -·•nı<'mek 7~M•reti•vle tıulunuyo • 
kiırnetln priminden daha yfü:&ck akş:ım ötüyor ve snbııhları da dirı· lıınrlınnış Ye onlnrn seyahat milşkü. tahkimatını. şimol<le. \f••a.-:wı'ıı-" ~L. Ynın•7 "'11 -f:ı ''ı-r ~1 tın her 
fiyatl:L ~tmak htnımı muhBfaz'\ Hyormus. lutını göze aldırmıf. •c. h<ıl:ra:re n~ı y:ıpm~ı. Hlikiı • •nrnf:.1. p:ı -:n oarrn <lni';"tlmı,. bir 
dtiği iı,:in, lmn\ bo..,..aya baş ''ur - -----.o·----- mete :vütlerce ımilyonn maloln.n c:Un bnrnc1n, diğer O'Ün orada pu· 

maktadır. Camdan gemi bu tahkimat. 7..ıı~e,,. ,·e l.ITIJh'a. sıı kur:ın, yol ko;cr, h~ .. ttın yapan 
Bu İ'n...~ mahzurlannı ve mUşkü. ııa §ehirleril"Jn aon .. nı ,.e /\iman - ' •ıın·ct. ıM cJe o'"a. memle"-et RAB 

Iatınr berb.rnf f.tmek için idıletli Simall Amerikanın büyük ~ooıi ı görülmrlcri kolay kol:ıy m!imküıı lan iltihakı üzerine. hi<;bir İ5e ~-a y1sİni hozec:ll•, İ":;nı kn" etlerini 
eer.ablr konulmuştur. Bu ceıalnr, inşaatçısı olnn füınri Kayser. ma~· olnmınıcaktır. Tayyıı relere karşı ne nm:ı<lı. uJ!ra-;tıra<'!lk bir rahntııııl:"'.- nnım • 
100.000 marka (bizim paramızla hu:ıt rnumessillerini çağınnış, on• güzel korunma eıırcsi • ., Zlten Almanlar. ha:ırrhJıh hu. ıı.ı<!ur. 
etli bin liraya yn.km) lıürek cezn. lara şu sozleri söylemiş: 1 Demiş, saıctecilerln parmakları· .lu~nwlı bile 1'1lf?Ml·n-rn nrdusn • Proıı::ı."'ıııula Pdehiyatına bakı 

Sulama işleri İl.."'rliyor lnnna, temerktiz 1';;mptann11. ııUr • "M'aden nadir!eşilor. Bize lfızt"J nı oğızlarındJ bırakmış. r.u 
0 

ka<lır ('Abulı olmMa bili'!. ~;- lır..a. ~ liz bin ki~(lik ;\lllmilo\İı; cır 
güne, hatta idama ka~ar yükse1 - oldu(iu kadar gemi inşa etmeıniıe ne eT.ecek ,.-e l'a:rıKla\-ya .1 i~tilıi clu u, milı\'cr lıu\\ ctlerjııe ıleh~et Anla:::_·,lıık'l .bildirihldi~~cbö:naza• İuektedir. im"kfrn yok. <1ylcyken, size biiyük <:nz~lı!ler, bu zattan bııh~ederkcn, ıe•l-·"'' •nın·ettevdi. U t:ıhribnt y11pıyor \"e yirrul ht" 

an, mt:ıw.e etı::ı mu teıı lgc - Almanvanm bütün ho gayreti bir müı"de Yereceğim. Yakındı., hem tınyrctlerinl glzlemı.rorlar. fır:.nhlı bir ııı;'t:n•r kU\velini \ tJ 
' r· d b·r k•c--.... a .. d.,.; ... • .. , la - J Ilir mih.·on kıular kU\ ,·ette olan 
l' ın c 

1 
..... "" ., ...,,.ın .. o n fa11lı0wetı.• la• ha.zll'lığı ı·,.·ımlir. Döy • · k b t 1 kt hl'nı de: r>" ı .. , '"'Oflo bulunflumın .. , temi .. m .... r ı..:r •,..,..,.. ..... n da b" •aktıktan " :J ' cnmdan ı;enıı ın'iası n 1 0 ::ıca ır. \'u!!osJ:w .. ·a <>rduıu "er· nn 0]11p 

0
'' .. " " 

""'' • ı..u ............... a "· Je .. _hi1i m~--.. JelerJ .. zaf"'r hızını h - k- ·ı d - Hanri Ka·vo;er, cakacı bir a· •· " •· eıl"ıvnrmıı . \' f('\""Z:-tn"' • 1 kurtulm:ısr 1·,.· ra rnl -• " "'" Bu Se.'l1iler, ugun ·u scnu.cr erı, " v ıla, teslim olmı,'l'a hn-;la.rı:ırn. esa 
r:- · ' ., ,. ' "

1
" " • M!kte"'e uı::...atm:unıık, her tiir1ü ıa, cl"lı:ı "ole jc '"'Örebilcccklerdir. <;üıı. d:ım değildir. Hcrh:ılue, ~özlerinde • l1nni 1ı,. fırtm! Cu yirmi ht-~ ·rrrl .. ,_,_._ .. _ "' e• " ... " " rf'ttcn lnırtuJmaJ< i ti,•en bir 4<ısım 

! ~ "'"'<1Al..tl;,uı. mftıııkütitına \'e hArn h5<J!selerillC f d bir hikmet gfzJ1•1 ir. ftrkftllt:ı 12 Sİ İt4'll\'an. :; Tahnt 4\i Bugünle" f0nı·v t A aclol"nun - ~ı· kil lnh:ıncı tnyşnreler lnr:ı ın nn " kıt\'vetler, da.r.ıarn. o!·nınnlnr" C:P.· " ·~ ...... '· e n "" ka .. ı tedbirli bulunmak i~ti ... or. "' Alman. S \'C'':ı 4 ü ~n"nr, t5 yatmt "arp v n p bn ... ·ı · t ı:ık"l cl ·;1 " kilf1i. Bon!nrın silil.ltlım. nğ'frlıldıı. " ... c ce IJ ı:ı ım e. ı c en Kımn, , halk, ia~ sıfontısı ~e"kcr. Satıh'-' manastır (, sı Bul~:ı:- fıtl<R"'I imiş. Ak.:ı-11· ..... ı,.,es· ·1 Orta Anndolu ,a rı, ('eph:ı-.,.Jeri ,·ardı. Siı~ınılıklarr ~ ız uv " ı 1 

e se, harp gayreti azatdıktnn hnska 0 Jşı::ol &!trn:ı r.~ııımış, btrlrnç de,·. 
" Kı .. •Iır:n~

1

• Di ' v C::a'ka.,.yn ti Am "k )ı{ t ı.n Amerlkaya nakli de .\·erlerde <~- miih'mmat ve erznk ~ 
•C .... • 'U\, c e ~ - • • gıda noksanı ile znyıflryncalt i~i _ Birleıik devle er e:ı anm • ana.s ır ' letc n.rrılrr.ı~ \"e bir 'lmımı da tak 
ı1m manınp kısmıları üzerinde ler, harp sanayfinde, istenilen fn. bık gazeteler kralı Hörst, Yaktihı, aınbalAJt kad:ır zaıuneuı oIJzıuıtu. ıle110mn mt-wuttu. sjın cdilmis Yerli inzrbnt teşkilatı 
topianmtşttr. aliyeti gös~re.~eıler. İspanyaya gittiği zamno, orada eakl AmbalAj tçln, 150 ton sa."llao ku~ıan. İ"k, böyle, tam :ılaylnr, blr Jtu· t1n 'Uratle ı:etirilmis olan trr yer. İnfi..<la.t ha.lin<i'3 bulunan her tilr B!tarnf müdel<kikJer, Almnnyıı· bir manastır görmn11, onu 500.000 do- ml§lardı. Manastırı llman:ı nakletmelt ınl\nda :ıltında bıılıınmak:;ızın, de, C:"tftlerin m:?vcndlyeti ne ka . 
! J işler ~~in 23 luçuk ınilyon lira nın bu kı,, ııtok enaka ıloJmnma • lara. ısatm alarak, temcllı::rlnc!en ıtı . ıı;ın 20 tren kullanıldı. Umanın dok. !i~ndj başlarına hnrekete gectiler dar mühim bulunurss buhıntııun, 
enrfolun2.C!ıktır. ma'k ''e hıırbin UT.runak ihtimıı'ini baren söktOrmUo. parçaları numaralı l&rı. tam bir ay, bu kıymetti taşları \"e (':ıtel'ilif"e ba~bdılnr. llıı c:cte - l:ö) IC? yr.rım miivona \'Dkın blr ic. 

Mısır bizden mal alacak gözönümlc buJonclurarak tedbirli ıan(!tklara koydurarak Amerikaya IJ!keleden vapura nakletmı:kle meşı;uı ler, ellerincle bulunan erıal• ''C ı;;nı kuV\'cfinin bnlunacniJnr ka . M
.... hU' • •: 1 k t" · ki ı. i B l ı k"ll••sl l" -'du mühimm:ıt clenoları \'e kö.vliilcrin ...,r ıı:ume..,, mcm e e ımız. dannnmak iste<ll~fnj de tahmin na et.m'f"t · u gpanyo ı "" • "' .,. · •· lınl etmiye inılıiın ynktnr. Bngün . 

<len muht'!Jif m~ddeler nim~ mak efliyorlar. inci asırdan kalmaydı. Sonra, ManaatJr, Am.ı:rlkaya gcJjn. ele ~ali :r:ırdnnr "'ayesinde Sırbil4 • lL!i Sırb!c;t:m.1:ı E::l~ar frrka'lan ea'""'
1 

;.,.., m d t tk"kl rd 1 B tı .... a .. a..,. ·"kUl ftA tam b"r senAde tam .:ski hAl!nde , __ .. _• u---..:ı-ğda Rosrıada, ):tni K '\.Ule p._,_s;ı tz a e ı e :.ıu· Bu müdekkiJ,;!«e göre, hıı kış, u manas rın, pa.,... ,. .... a ..., - ""• ı " · ' UUIUlll nara<ıea ,·uro·r. Da.lmnı;ya. ~ıundai; taraf· 
lunmak ilz'!re maliye nezaretin• nıüsait fil:~. Almanyanın ı:e _ mesılndc, yüzlerce mUte:aıııııs c;all§. ~ıırulabildi. ıııih\'ff ordnlıırmm iyi~ kontrol l:ırın·11 ıı;rk~ ltnh•an fırka"' mev 
den bir mlhnesr~lini memleketimi• rek istila ettıgi memleJcetlerılcn, mı, ve bir 11ene devam •tmlştl. Her Hörst. §lmdl, zUğtirtley.ıncc. mannıı. n]tma alamadıkları yıeT'crde tntu. cui.tur. Irrer de Alm1ın ,.e Macar 
ıe göndermiştir. ı::erek 7.aPleylediği yerlerden, Se • ta§a, etiketler, numaralar yer~ııtırıı. 'lırı satılığa çıkarını~ bulunuyor. Gel nuyorlar. etr.ı.fu b~kınlar YR!ll - fır';:ı• ınm da mevcudiyeti kaba! 

Bl! r-ıt piyns:ılar hr kkrndA. ma. lre& sene için istifaaesi fazlıılnş- ı:ntş. trenlerce getirilen kerestelerden ı;rJellm, milyonlara mal olan bu ha. yorlnr<lı. oluntı.:'ia eski \'t•go~lll\')"adn ant'&k 
El.mat n..lmtş ve <!i.ln A nk:ıraya git· cnk, on<lnn sama da gıda. müşkil. yapılan 14.000 mua%Zam ııandıC-a yer. nrıstıra, !?5000 dolardan !aZ!a veren l\luntaz:ını taburlardan, alaylar &<:!<İz ı'o!mz fıı-ka bulonabtHr • 
...... · t ı "'' lunmamı...... dan i.e"""klüit eden bu ceteler, ke:ı • .... :ı; ır. IUtı 1mlm:yae:ııktır. J"ştlrilmişt • 1 ........ "" - Sonrn Milınifo\iç r,eteleriniıı e-

Eaj~siyondan rn· ö) dü? ~~-~-----~---·-~----------------·--------··----··---------~~-~·1in~~•nn~ned~ b~~.n• 
Adapazmnda. otıtran kereste: de ıığrr top \e motörlü kıtalar var 

taciri ômcr, terlav; ejllmck Üzere _ Kent hAJA aldatıyorsun, Hıu•er: le Hacere 'ıağlanmıst1. llnef'r. llo- üır. R:)~lc bir kuwetin, ho~lnj 
ı;chrimiz~ gel:ni~ti. Öml.'r, bum la Ben n:arukunıDl3 diinecrğlın Ben 0 ,... gollarm llerbangt btr kadı:a ko!Jly ko nıiikcmmel te<'Jıizath frrblar önön 
~-ntm'dığı h.!:stan~ o):r.üştıir. A~- da:lıı!I memteketfmden •ıyrıldığıma tay 1ıa1ıaomıyM"~m1 p-i: ı 1 biliyor. de ne me\'cnı1iyeti olnbiHr~ 'Zaten 
lesi, Ömer~ Adap:ıznr.ndn cnjek- bln ı.ere ııhman r.ldıım. ~ogol ordo. du. &l&demkt Kobon hl!:\ Ea~dıı.dı l!tn sır3 bllyUk ~Iıirlerden. katııa 
(jvon '"·ap1l1ı0fut:1 öJiımo: b!lllUll SC. 1erketmeml'iti; biç Uphe ~~k ki, 11.n. f.mJarcJnıı Uz.a.rllıırd:ı tm1nnan \Ht " " •n içinde bcrılm gibi bir k, dm peşine 
bC'lıİYM: verdiğini iddı.ı. Ctti~nıclen iılkılıp yurt i>dc\lnl unuı::ı:ı hlçbfr er. cerl can:lAn SP\lyorıb 7.ı\.ı•n ou11 SC\". "P.l"l"r <:ıl,ıstınhvor, imha efüliyor. 
c~et morga kaidınlmıştır. kek )Oktur. Tarih ~""" • ... nı tri'jn "· mernlş olmy~. ~da "~d:.r peşlue Uo~, bu ı:cte)~r. <lağ!anla, or • 

Lüks telgraf ka..ıtlan decP-k. Şimdiden ,tcd:ınL-nın kanadı· takdıp gelir miydi~ ın•ınl:tr<ıa ~i~lecliklerl c~lıane ~e 
Çocuk esirgeme kunım~ te.rn!ında.n jını dtıyuyonım .•. hen çok muztıırı . Şimt1f .Haretjn S(lnde bır .. upbt \-ar- -.jl.ilılarındnn i tif:ıde ~der.ek tah. 

husus suıettc hazırlnnmı~ olan (JUks} blm, Hacer: &nsl:ı:. B::ğd:ıt~n ~"tl"tıma. y AZAN: iSKEN DER F. SE.RTE.LU d.: Ya. veıdr Relit. Kobi.:ı.a p:srom . tİP de~il. tsclz hareketlerine a~ -
tclgra! k!atları her p:ı:~ n,. merke. nn nwnası kalır mı~ ğmı aararu.1' lne 0 .r.&D:'.UD Kobouun 'ar.ı erletı:r, orJnr. nir ta.raftan 
zinde tulunmıı.ktadır. S:ıraym lrJ tenha kö,C'Slnde fatla ()engtz ilanın oıag-ımıa böyle oeyıer Ertesi gilD KObon 11öbetçlrdl- Kar. tıa)·atı tdıllkeye dil1t'bil1:-.·ı. ..rııh:ıne.,inin hftme"i. ia~ni'n 

Telgraf müsveddesinin "ir kö=csine k -""·l ~oltt.ur. gısıru eline almıf. IArllY bahçc•inde llacu kendi t-.ayatındaıı endi"" et · lnrnlma ı. <li~er i."-raft&n flA te . 
onutnm ...... ar. . . .__ U le bl Uk dola 1 ... O , ... _ .. fa-•- hl! dal J • 1 (lU~s) kelimesini l!Avc etmek ve teı_I Dile ~ylendl \'e ko\"U§una döDclll. d~ no"""tç er r ·ı.. sıyor- :m yo,-.. · • ....., ~ r>-m re · te- erın birer bir"r tmhft eılilme .. 

gra! Ucretnden aynca 15 Kur•ıo !azla H:ırcmnpıı kenardan !rsıl~ı: Kobon kimseye ı;-orllıımı.-deu )Uta • du. ~iade \."e ~ndtsinl aeven 1ı1r ıuuhltte l"j nt'tic~c;lncJ.~ l\Jihai'ln\~ ttrıfaım. 
vermekle tu arzunuzu yeıine getir - - Sultanım, .ı;-ldellm artık •. tnraçn.- sına giriıı ya(rru~tr. Demek ki, lıa.IJfe ı;iinUıı :Jirinde Ha. ya1:1on:tu. Hayntından tmılnıtf; "cz;Jr ~ ! ) nnn hir ı;:iin yerinde yeller e· 
mı~ ollnsunu~. da bir lnsıın glil-:-esı dolıı,ı) or. Her. Mogol dellluuılrsı o gece ubaha ka. ecri kendisine çırat edl!<'-t"ktl. ona biç bir leoalık yıv.:-tı~ı. Bir c.ore!!f ~üpht-~izdir. 

Bayram tebrlklnlzl nUlt~) kAntla hangi bir n:ımerdln bl-:;! r;özetlemesl dar uyuyamadı .• snğma .ıolıına cfüo - Bunu söy:.Jyen H&Ct"rdl. kere nalllla onu Asıe.rbap•.aua ~ön • Bn"'iin. propn"':ın'1a ~tlebiyRtı 
göndermekle hem kurum. muz hlnla muhtemeldir. •• dü. llağiliı.dil:ı kalncak mı~ dı? Mogo. t' * <\' dermete muvaffak olmuJtu; taknt 

0 
haCl:-r h:ı.c;km ki. plre!erin ~'·e. 

yes!nd ki yoks-ı.11 ~" lla~cr etrnfm:ı. bakma. 1 !lstıwa dön::ock ml~dj: Şimdi Hacer de o g-Cct!k' ıtölgeyt dU. bunu artıl; halile Nlaır es anlam~. ·"lc\•cl<'rin pire y:tnı1mnsım1rı lti(bil-
yardım h"m de muhatabı .. 1za 'kar;.• - f;\ et .. bir gölge do~ıyor !JU~. 1'\e )8p.'1Cllkfı? Ne > aptr.ıılı da kur.. ıUnüyordu. YıınmıbkJ hal't.'mağ1151 tr. U.ttA Hace.re: ;iiçllik çekllmiynr. 
zarn!etjnlzi gösterml§ oıu~=-.ınuz. Iarda_ , .tulmahyeı? gerrl onu tcselUye caııım~ da uki - 8'-tldln Mllll kıskaa:ııfU'J ve Çe. lU. Risinı OZGD' 

Çıkmaz sokağın 
esran lklıl de ortadan kayboldulJlr. lfobo•, o ~e(:e Hac.erle> ıronusurkP.n 

Kobonla acele vedahı,arak !~-eriye Ilunu kendi ıre bilmiyordu kadın her znman bir tehlike ile kar - kemedfllnJ ıeç anladım. "undan son. 
glrdt. eılaşs('akmı, gibi heyecan!ıydı. ra aenfn hakkında onun oıöyllyece~ı 
HRrcmağası, Haccrtn peşinden yil • l\IOC.Or, GENUl VEZiRLE O ~ sa&tll!rce uyuyamadı., A%er. ~re omm ııtlk~lm, •'e-.m!~tJ. 

rlidli. KAf:OŞI KARŞIYA baycandan Cağdada gellnrı-ye kadar O ak,am Koboa ıaaray Jo::\plil öattn. 
k('ndl1ıine büyük ~·ar:ırlık'u g;5~tl.'r . ele dolqırlrea vulrle karııb$t;ı. 

llotto. wask111 taıkm etratma h:tJn. - Acaba blzl gUz;et11yen kimdi'! 
:Budn troynnısdıt:ınnz ftln ozur naralı: Dly" chl&llnerek kcm'IJ kendine ko 

mle olan Kobona bir ttrm ihmal ede- Refi~ mocol genclne ..-ılendl: 
nılyerdu. - ISa «ece nöbet~! m&'4n: 

ZA Yl - •ooo pl!.ka nuoıaralı kam.. 
yonuuıun 1047 numaralı tıenm kar • 
nemt zayi ettim. Ye.ntstrii çıkanca • 
ğtmdan eskisinin hUkmU yoktur. 

diler, ~·ann devam edeceğimai - Ne e11rarenglı; bir :ıaray. Bldm nuşnyordu. 

bildiririz. ------------... -·----·----------------------------

Kobon, mogollara haıı tılr .. dakAt- (De\'l\mr \"ar) K•balaf Mebaııan MMI. 1'4 Jf• 
d:ı Salih Akyıldıı; (1717'l ' 
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bir araya plmesi, 9 - ZeyUniylP. l 
meşhur bir yer, 10 - BatışJama, I 
len çevirin ıöze sürüİDr, sırat ed::· (6-elealbıl.D aUlaw ..,1,.....u 
tı, 11 - Ayaktaki katılıkların de• bafldr J1Mmdaal ıarlb oerret"z ıtııJ eı. 
vaaı, Uld kelime). tqerek &öacleneM ~ 

• 17 7&1mda .. - ... ,.. ~ 
&ı bulwıan, çocuk baltuacdu •ala • 
yan, nakıf ve el i§lerirı.1 bilen t.tı .. ...; 
ker aileai, bu gibi iflerde ~allfJDak ~: 
temektedlr. Ev i§lerlDde Çallflrl& ak. 
f&Dl)an eTine dönecektir. (19 K.KJ 
remslne müracaat, 3 .. 

•.-.-.... .... ,. 
7 
1""'1~-+-

8~~-... ... 

9 

8oltloa tala: 
1 - Bedan bir şey ele ıeçlren 

(iki bllme), 2 - Daimi mevcut o
lacak olan, bir emir, 3 - Merkeze 
baAlı ıtı~llk 7erler, Afrika.da bir • 
çöl, 4 - Alfabeden iki harf, yanya• 
na, insanı, 6 - Hayvanı idare için 
kullanılır, bir bestek.Ar ıarkıcmıız, 
6 - Uyandırma, ıaraır., bir emir. 
7 - Bazı eıyanın saklan<l~ yer, 
bfr şeyin yere d6şftnce çıkardıih 
..., 8 - Usak, bir9Qk .. rkıcılal'&n 

Yukarıddn o.şalı: . 
l - Coculun yattılı te71 parça• 

!ayan, (iki kelime), 2 _ Muham• 
medden sonraki baltre, nota, S _ 
Ters çevirince vücudun ince bir 
tarafı ollll"t bir hayvanın yavrusu, 
4 - Terbiye, fazla anlayış kudre
Une l&h.ip, 6 - Bir cins v-..par ce. 
mi edalı, 8 - Kapıların llnünd: b:ı. 
lunur, koruyucu, 7 - Evlerin üs
tftnde bulunur, bir ölçü, 8 _ Bir 
sayı, bir nehir, bir renk, 9 _ ince 
ve zarif, elıbisedeki kabarıık buru. 
şuklnk, 10 _ Birdenbire, mecruh 
ı 1 - Etfn rok iyf bir tarafı. ' 

Dt1nltii bulmGe4mı.zın halli: 
ı - Pokerfseven, 2 - Etimeaut 

Le. a - Şefik, Skıek, 4 - lıtnaı, 
Eml, & - Nl, Y okahama. 8 - Aiııe
leler, Ne, 7 _ Lut, Te3•it, V, 1 _ 
h, H, Bebek, • - Niyat, Kap, 
ıo - Ancı. A, Ll. ıı - N. Kıbr

dllk. 

As. Tıbbiye okulundan 
OkulumU7.a girmefe ıstekli ve nam.set kaydol&n tabiD, ldlt'.ya mtlberı. 

dl~ •e ecncı olan'larm tmt!ha.nlart 20 blrlncltetrtn 9'2 tarlblnde l'eıı ~ ~ 
k4ııtetln4e ya.pılacalttır, Okulumuza namzet kay4ol&n okurların imtihana 
fiM"bllmesf il.im okulumus kalemine mtlracu.tı& fttlka a1mal&r1 rtca oıu. 
nur. (189' • ttıı) 

Beden T ar6i'lftİ Kocaeli BBhal Baslıanlılından: 
Vıl&)·•t. nıerkulnde 16885,M lira ketlf bedelU olan ---- Ulata du. 

varlarile cvvf.!ce yapılmC?; olup bilUure aellerdeıa JS)alaıı duftı1&rm ,.m. 
clftl intuı l,JO.H2 tUib1Dda itibaJ.'911 11rml gUn mGddatle Jrapalı eblltme 
J'• kOllullDUf\.Ur. Bu ite ait mukavele projen ve dJler 9"l'&k nafta mtldtlr. 
lUğl!nde tatil gtlnlert bartç olmak U..re ıaerıou gkllelılllr, 

Muv'l.kl<6l tem!D&t ll98 lira 79 kunıttur. latekltlerln Naft& mQ4trlll 
l".1ndeıı cı.aea.klan vellikA, yeni yıla ait ticaret odam Jd.lıdı ve 2'90 eaJdi 
kanım hillrUınlerlne tevmcan ta.uzım edecekleri ıuktuplartJe blrıtkte ao.ıo. 

1 
942 ealı gllnU sa.at (l.G) e kadar vı,ıa.yet makamında ı..ekktll edecek lbaJe 
lromlıyonuııa mtıracaaUArı lblmdır, ( '10) 

latanbul Jandarma komiayonundanı 
Şart:Da:a.eatne göre lcabeden kösele ve vaketa. &J'llell verl:ımek ve ge. 

riye !talan m~mul m1lt.ealıh1dlne alt bulunmak f&l'tl1e 'btr çifti tola 292 
ımruı ımaHya Gcretı ta:ı.ınln edilen (40000.IJOOOO) oft &J&kk&bl ımaıt 28.10. 
9ü cumı ,tıno saat ııs te tatanbul. TaUina J. •tınalma ~-· 
da puarlılda lbaJe edilecektir. Muvakkat temiD&t 8lllO ltra _., ldlMlt 
•e ftketanm ıetbm! IDUında QftC9 teminat. alm~. Mlmqe ller 
l"b 'lromSIJorıumuscta l'Brtııtır. fart.name '180 Iaırat bedel kaqrlıpda a, 
1m1r. tırtek1Uertn kanunen ibruJ lcabeden vesika ve teımJnat ır.etrtup .,..ya 
maıı:'b:..~a~1e pazarlık vaktjnd.e komtqoııumuza ıelınelerl. (ISOO) 
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doarf malı~ bala olmıJu lı8çQk L 

l&Dlan paruız up'Olmıar.ı 

Mütelenik 
Eotenme teltlill9'_ 

<• Yq 23, bo7 176, kilo ını, umer, 
kara Uflı kar& g61:1U, içlml olmıyan 
ort& tablUll Jrtm•lds, ıuuruaaha bir 
toftir, llirU W..tl lıulUJUID Jm ff7& 
dw bir ba7UJ& m.m.k lltemekte • 
dlr, (Ş.G.A..) nmsl.ne m1lracaat. 

• Y., 21, ;vWmtk t&Ullll ayJrk ka. 
sancı JGO _. G1aa lılr a.,, 11.222 Y8I 
larmda eamer sQılall, bau&a bir ba.. 
yanla nıenmek ı.te.nekt~ P. Y. 
18 rellUllne mGruaat. 

• orta boylu, orta vllcuUu, aan 
saçlı, kara g&JHl bayatta kimsesi oı. 
:aupn, yeni ölen koeumclan dul kal. 
m• bir lıaJP bndlldM UJIU bir lıay 
l& evlelllıllek lltemeldedlr. (TalDmm 
88) remzine mDracaat. 

• Yq 22, boJ 158, U.. talleWDe et. 
vam ederken mecburi.Jet albıada talı. 
atllne devam edemtyen bir ll&!J&t oku. 
lu melau b&'b& ,anında bllJtl•tlf, ly1 
bir atJedln. blrU da i'ellft 'bUlanlia Yt 

yardım edebilecek v~tt• olu 11. 
26 Y&§md&n ktıçtlk bir bayanla evlen.. 
mek ve lç gQveyal gtrıııek l.t.eniekte. 
dlr. (28 Gtl§eden Ak) remslııe mtıra
ca&t. 

•Bir baba J&I M boJ U16 kllo 16 
kUDU'ILI orta tahatDl harl(te caJıpıa. 
JDJ§ kızııu n.ao aruı ıcımı olmQ'&ll 
bakir veya tek oocutu bıılunan :muaı. 
Um veya d1fç1 ııevlyealndl! meele1' e&. 

hfbtle evlendlrmek ı.tem~lrted11'. (Ba-
7at • 1) remztne mttracaat. 
ı, oe iKi cın,,.,.,.,.: 

• Ytıbü teknik olnıırada ea lyl 
derece ne muunum. Bf1tU1 cm dört 

• Genç bir baJaa m.uhuebede mu
laabent .,..ya d&kUloda 1f aramakta... 
dır. CR.A.) ile gueteye mtıraoa&t. 

• Ortamektebt lldııei amıttaıı terle 
etmek mecburl19t;llade lralaD bir 
&'eDÇ kız ehven tıantıe ı, anyor.Dak 
l.flo Wmes. fakat ötrenfbllir. Dok. 
tor muayeaeh....ı.nde ça!•§m&k, tfca. 
retııaııe ve müeaaeeelerde eabf me . 
murJufu, kul19rlik gibi ifleri 181t& • 
bilir. latiyenıerlıı (Yatmur 51) ııem 
llUe En Son Dakika ga.zeleııiıı• mek 
tup göndermeleri. 

• Almanca denlerı • uauıtı teclrl1ıJ 
mükemmel ol&n bt?' Alma.t. ölfftpaeQI 
&!manca deraıert verm&Jt~d!r. Puar 
dan maada Ml'IUn eu.t 4ı ı.n ., 79 
kadar, letlkW oaddMI ısa 11o. ıı.n 
bey apartunaıı 2 bıcı merdjven 1 mel 
katlNo.n~ 

• 19 Y&fJJlda, ortamell.t•P mnmııı, 
eekl tıarfleri bilen, ıaaı tll1 geıag. bet 
flrket "7& bir mutealıh!t yamg4a 
1f &r&maktadır. Tafraya .ıa gtdeblltr. 
(A.C. 19) nlllllbıe m~at. 

•Hayatta biç kUuuı olnııyan blr 
bayan bir erkeğbı ev illerine Mkma.r 
tetenıekt~r. (Uygun) renısine mtt 
nı.oaat. 

• Be70llwıd&, lılWc1il O&ddeııiııd.ı 
kiralık dükkA.nı bulunanların f8rtl&l'f 
Je birlikte (Dükkan) reııWne bildir. 
melel'I. 

ııı •·u.ıa t:U talebe t1Div~ııılı.e yakm.. 
larmd& veya O&taıo~luıı~ıı b!r pan • 
lllyou veya klralık Oda a•a?Q&ktadU: 
(Jıl.K.f.) reımtrıe Dlllr&c.p.!-

Altlınnıs: · 

aenellk ~1• •Nhlm, D-. · ı\111,._ r '; 11 Jlllllb o1a11 • •. 
kara. Sa•. n -....il b)ltmWD mo ~ ............ pa. 
törler, allpp ve kauQUk w elektrik melltapJan ıurellHMlll .... (puar. 
i§lenae fabrika ld&reaillde lbttauım lan lluio) ._..u. ......... o,. 
kuvvetHdlr. Bugtlnlc1l tlctrtadl duram kadar " ..aı ı' ._ ._,. .wama. 
ve meıdleke\,. Ultl,.açlarm"• uypn ca- lan. 
lıpıa el8temlerj)e, u zamanda ıuta 
lf almak fstlyenlere mtıtt: olablJJrlm. 
AWradarl&rm: BeJOl!u P.K. 2319 
Jmtu &d"*1e IMlrt1apJe atMCaat et 
mem.t. 

• 8ala&lı mMUJl'Q ..... •• ......... 

bjr mtleıuıuede ve me•l& bir firkat, 
bir banlla ve:ra bir yazdı&Dede çallf • 

CA,U.) (A.G.) (B.Ş. ldDllleeizJ 
(Bulunmaz) (B.T.R.. a)(n..iı)~.U.S.) 
r.D.K.) :r.111'.) <• GBV> (il lf ı. . 
t11-> <tma> cın ıaa> cLMe ıı> 
(K,K. 18) (K.B. 18) (il.& it) 
CR.T.) (P,A..) (3.A.B.) (19,,,,... 
(Te:kkuf K. T) (Y.P. 18) 
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Kuyumcunun marıcası mOcevhertn haldkl gümüş 
vaya altın olduQunu temin eder . 
TUNGSRAM KRiPTON markası da aydınlatma 
empulları hakkında verllebllen en iyi teminattır. 
TUNGSRAM KRiPTON ampulları en az ce:-ıyan 
aarfeder ve en parlak ıfığt verir. 

TUNGSRDI ~~o (Plf@_~ 

/) 

Pazarhkla Kereste ahnacak 
Devlet limanlan i!letme umum müdürlüğünden: 

İlkeleier tamiratı iç!D muhtelif ebatta kAzıklık bağlama.1.tlf ~meH:ı 

k ger@-k tstanou!da ve gerek Mudanyada teslim edilmek ~e çıralı 

olarc,k razarlıkla 270 ill 280metre mlkAbı kereste salın alınacaktır. 

Uf"~ pı;rti clara.k vaki olacak tekliflerill nazara almaca~. taJlplerln 

ameyl hergiln levazm:ı mildllrlüğtine müracaatla görebl.acek]eri ve 

eklifler!:t nıhayet 15.10.942 pel'§embe günü akışamma kadar leva~m mU. 

flğiine t~vc.il edilmesi il~ olunur. (386) 

ı~ .... ' ~ --... 

HA.BE R - Al<şam Postası 

ŞEHiR TiYATROSU 

. ~;ıı:ıı 
!ıiıiı 

Saat '!O 80 da 

DRAM lil8Mı 

KIŞ MASALI 
KOi\IEHt KlSlm 

YALANCI 
Cumartesi, Pazar günlt.•r' 15,80 dıı 

matine \'e her Çarşamba L4 d.
Çocuk Tiyatrosu 

10 ILKTEŞRIN - 1942-

Rasid Rıza Tiyatrosu 
Halide Pi!fkin Berı..!Jt'r 

Kadıköy Sti1'eyya Sinemıı.amda 

Bu akşam 
-ASILZADEi..l!:R-

Baş, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 
Nevralii, Kırıklık ve Bütün AğrıJarınızı Derhal Keser 

1CA81 N DA G UN D E3- KAŞE AL l NA 8 1 Ll R 

~ NÜRUOSMANİYE 
" 
~ Yeni Nesil 

YUVA - iLK KIZ- ERKEK 
Tttl'kı:e • Fransızca ô!retlm. Yııva.da. yenlllk. Her gliD 88At 9 • 11 

arasında kayıt yapılır. Mektep açdm.ıştı:-. 

_De.Jet OemiryoRan ve Lima.nla.n ltfetınt"· J 
.__._. _____ Umuaı _____ Nla_..area~i-ili.JJlan_-_. _________ - ._.. 

Muha.mmer.. bedeli 5208 (beş bin Ud yüz sekiz}> Ura 60 (e\il) kut'U§ o. 
lan muhtelif ebatta 947 •(dokuz yüz kırk yedi) kg. Otojen kaynak için ı;ıı. 

rinç tel (19. birinclteşrin 1942) pazartesi gUuU sa.at (15.30) on tıeı:ı buçukta 
Hayd:ı.rpqada gcı.r binası dahilindeki komisyon ta.ra.fmdan kapa4 zarf u.

1 ı.ullle satın almacaktır. 

Bu işf. girm~k istiyenlerin 390 (Uç yüz doksa.11) lira 64 i. a.ltmışdört) 
kuruşluk muvakkat teminat, kaıiunun tayin ettiği vesfka.ıarıe tekllflerlni 
muhtevi zıı.ıilcı•r:nı ayni gUn sa.at (l~.30) on dört otuza kadar kotnisyor. J 

resiUğine venr .. elerj IA.zımdır. 
Bu i§e ait şıtrtnameler koıniayonda.n parasızolarak dağıtılına.!ttadır. ( 330 J 

ls\a.nb-ul Defterdarlığından: 
Doa)'• NG. Olıısi 

521151/485 3üyilkadada ka.ra.nfil ın&halleııil11'4 lt&ra.nfıl 

iOkağmda 4J pafta, 175 ad& 10 parsel eski 9 
yenl 11 No. ıı 8671 metre murabbaı arsanm 
6/8 bJt111em. s251e;25 ~9 

51217/1114 Mecıdlyeköyünde balmumcu çütljği arazı 

65 ıJnden müfrez 5 pafta, 42 ada, 3 parsel No. . 
~ 6246 metre murabbaı arsa. 24984 1874 

Yllkarda ynzrL. gayrimenkuller 6.11.942 cuma giinU saat 15 te :Milll 
eml!k müdürlUğU;ıde müteşekkil komlsyonda kapalı zart usuıue ayrı ayrı 
satıla.cAktır. !eteklilerin 2490 sayılı kanun b.ükümleri dairesince tıa.z.ırıau. 
DU§ teklif mektt.iplarmı ihale günü saat 14 e kadar komisyon resillğlne 

tevdi etmelerı ve nüfus :t:Uviyet cUzda.nlarmı lbraz eylemeleri muktazjdit'. 
Fa.z!:ı izahat için Milli Emliı.k Müdürlüğüne müracaatları. (197) 
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~rASARRUI 

9E8APLAH 
ı tktnrJtetrlD 

r<:eoides1ne ayrıları 

ikramiyeler: 
l adet 1000 llı'a.J.ılı 

t • 500 • 
t. 2:SO. 
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