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Lolldra, 11 (A.A.) - Almanlar ı 

Stallngra.d tehrinın ıtmal mahalle 

tu1p 
yenmez! 

n;r.Uf'O~: l'ı\Zf ~ŞLF.HI: 231172 HlARf;: :wno 

ıe~de ıimdiye kadar gorUlmedlk 

Memurlar Pazartesi gününden itibaren :,~~::" , .. ,, ....... ""'•nm•••· · 
beyanname vermeye başlıyacaklar v ... D• ....... K..... "°::, ~:=~·-7'2:~~~:;:.~;: ı 

Bu gababki bir gncte. lstanhul 
.ali "e belediye reis" Dr. Li:tfi 

1' 1.l'db'rtn dün akşanıki eksp:e"ie 
~kıara~ a gittiğini y-oz.mı8•~ da 

Bava barbl __ llllm ___ -

Malta üzerrnde 
Ay başındanberi 

103 tayyare 
düşürüldü 

Loncıra, 1'7 (A.A.) - MaltA a• 
daaı uzeritıde ayın b116mcianben 
dil,uruıeyı mihVf'r uçaklannın sa• 
. ısı, dUşilıiilen u~kl!ır da Clahil 
t>ıma .._..'He ~ --. .... 

Lond" 1' (A..&., l - Bir !tal 
Yan a8kerl e6zei19U, mil'ıver 'hava 
kuv.ctlerlııin l'&lta adası Uı:erin• 
de 'llfrad*lan kayıplanıı oldukça 
ehemmiyetli olduğundan bahset • 
!l:titdr. 

btı helx-r, rloğru değildir. Vali. bu .ı İ 
~abah ma.kRmında meşgul o.mu:· r,..----------------------,~ 1 

tu~ehrinıizdc bulunan t;caret ve. Memurlara gıda 
kalcti mti&ttfa,n Cehit Zamangil, 

bu sııJ-ah valiyi mıa.kamında ziya • d d • d v t 1 k 
r~~e;:":aftan b&lkA t\RiiJtıla ma esı aaı 1 aca 

-c.ak ekmek •çin lü~uınıu olan unun 
1'oprak Ofisi tar:ıiın~an belediye 
ı.dına ee~et piyll.llldan alınarak 
ı:fie Vl6ltuilc 1-:tanbu:a ka-.:lar- ııe• 
tirilrr f'Iİ ve belf'diycnin nakliye 
ınasrahle birlikte milbayu bede • 
lini ofi~ ödeme•i için ıte teteb -

ıerbeıt me11eı1 sablp?erial• l•tl••• edil• i H•r&IM>ltor iiıatlinde StaliDK"rWa aaüdafa eliea lıir Soıır)"et atraı,&ıe 
tlllf ba tevziat mauret llabaa rapılacall Son Dakika 

bileler ya.pılacaktır. 
Dün alcpmdan itiba~. bugün· 

kU fi:ratl• ekmek alacaklar ic;ın 
belediye matb&Uında beyanname 
bfıınbrısmna bqlanmı~tır. Bugıin 
de memurlar ve hal!t için ayrı renk 
te ve üzerlerinde syn işaretler bu 
hınan hü~~k rA:>CUk ve ağrr iş~i 
........... ile' • ..,..batlua 
cüur. Bir~ Jla19e -.ııaed
tır. Beyanname~. ti~ ıtın ıraTftno 
da doiduruhtp nwyc müdtirliikle 
rıne iade eô11ıniş olacaktft'. Benn 
nam.et~ yanl11 mali':mat ,.eren• 
Jer, htm Tti?tı: eea kaMJn11 hem 

(Dev,...., S incide) 

Ankaracl:•n bildtrtldltfne K"6re lııllcemet, 19 liraya kadar -u --.ı o
laa ''"3 a Ucr..ıinJn tut:sn 10 u,. aall maata ~&bel f!d- memurlarla 
möatatvteml.·rlne, ıaee birllklerl ......ıa.ıte rnall3·et ft,.atJna 1r1da -ddelerl 
dııı,trtıhtıa"'ına karar •ermiftlr. Bük6metl• ba karannd- ~t -'ek 

sahipleri • lıt'..-ın edilmiştir. · 

Amerikalı 
profesörün 

Vişi, ingiltereye 
bir ·nota verdi 
F ranıız l'emilerinin 

\:orpillenmesini protesto 
ediyoor 

Madrit 1'7 (A.A.) - Franaanın 

Stalingradın ikibeti 
taayyOn ediyor 

Moıkova 1elllr bilgesine dahil blrkaı • 
llaaan u gldtre edlldlilal bil lriJGr 

Şeker karne 
ile verilecek 

mahut haritası 
Bulgaristanda da 
infial uyandırdı 

Haclİ•• Kıri,nin Mo•lıova 
~örüı mel erile alôkalı 

.ayılıyor 

Madrit btlyttk elçisi Plyetri cuma 
gUnU İngiltere eJçlllğine glde~k İn • 
gi1'z denjz kuvvetleri tarafrndan 
Franaız tica~t gemllerinln torpillen. 
me9i l\ldlseslne dair olarak V~I hU • 
kQmeti ta-atından yazılan protesto 
llOtal!ını tevdi etmi,tır. 

MMkM-a, 17 (A.A.) - Stalio· 
gradrn ~l,ir belgesine dahil bır 
lla9abe.d a. sayı ustünliiğüne saliip 
Alman krtalan tarafından hiıcu • 
ma uğrayan ~ovyet Jntalan, bu 
kaflllıbadan çekitmııler .se de yeni 
jcgal ettikle-ri JJJ.C\lde karşı Alman 
lar ta1 alından y.ıpıl ın <1id :lct i hıi 
l umlan pilt'kilı tn:uş\cı·dır. Bu, 24 
Flla.t zarfında yapılan Lctincıl g'-.. 
rilf!fll~ h-ırekct olmu tur. 

~nıal sanayi <;evr.,sindc ~ovyet 
k t~hn Volga lnymınrh c;ı11pııı _ 

JAPONLAR, GUADALKANAL 

m*t:a, fakat neh~ ı.ı n ak ı"in 

l:atla.rı yarmaga ç l~ n .Al:nanlan 
ur gt.ııdur za.ptetm~k,edıı-lcr 43 
.l.Jrna.n tanin t'lh r p edilmış. 300{1 
ı.ıazi yoktrlilmiştir. 5avn~lann ec
re~ .n ettiği me\kilt"r hakkında 
ııar: lı bir ser sö) ı ıın mcklc bera
t e-r, en şiddc-tli Ç<:J ı ı •:ın u çar • 
•.unlxı gunü Almanı \r tımıJ'mde 
büyılk mcc•ıt al"la hll uma geçilen 
~ lıriıı ~ım ~lin lekı s llA.~i kHımm 
de ~ a.pıhngı aıpk~rdır Kızıl Yıld!E 
g ı7.et~. halen re rey :ı n etm":k.te oo 
htn rr.\ıh:ırel:enin St:ı:ingmdm. A _ 
1 ilıe1iui t '' n ~d,',cginı ~IOJ'QI'. 
Car.0 tc. milclnt cıe hıtn.ben • "Şee 
rı nr- baha.su a 01 :.ırs'.l obrun lrurtao 
ııııız!'' dcmek•cclir. Karne ile ve yarımşar kilo tevziala 

sah gunu başlanacak 
llaralloraada laJJllltl 114 Ura oın lllr 

o•nl •ü•r 111 llr•J• ntddal 
Bu ay sonuna kırlar tekerin 

t~zde T8ika ile asatıbnaıına 
le~ v~iftir. Ay 10nundan 
l'onra icap eden yeni kararı:ır ali. 
rı •C&ktır Dun, tehre 5't toa teker 
~lfıtıımı,~. 81l tekerıer, yeni 
!?Qir ıelineıeye kad&"!' aıtrlmıyacık 
tı?. Her vatandaşa yarmı,ar k:lo 
itket" ftrileceli için §lu'e 500 tGft 

eker !lnmgdmeirtedir. Bu mık • 
taır teker de lstanbula ıetirihnek• 
ltdir. Villyet. puarteei gılnü bu 
hUS1Jtta bir teblit no:Ş?edecek ve 
~-ika il ~Üıel" •at191na salı günü 
batıanacsktır. 5ffer te-ni nde e • 

aas, f'lanek k&rne'e" tir. Kenid:e 
nne f;eker ''ttilen baknJlar, ~eker 
tırketine hallrte.n &ldrklan ekmek 
karncl-erirıi iade edip hesap v~e _ 
erklerdir. 

Difer taraftan bu ttba.h el n'• 
undan !lir ~val tekerin 21'1 lır.t

,.. Htrldıtı haber &l•.mmıttır. Bôy
leJ"kle. ~ker kara bot-n!ı :la faıı• 
liyete ıec.-mif bulunnıalctadrr. Bır 

çuval ~.ktrin retml fiyatı 114 lira 
oldujunıı gött, ıeılcer k1'r8 borııa 
Fıyatı, yüzde yiiz far':cla başlamT!I 

)luyor 

Sofradan bildirildiğine göre, 

Amerkamn Kolonıbiyll üniversıte- A o AS 1 N 1 •,, G AL E o •ı y o R LA R •i coğrafya profesöni Renncrin ı ~ 
Çanakkale bogazı da.hil olmak üze· ~ 
re Balkanlann bUyük bir kısmını --------ı-o------- · 
bol keseden Sovyt-tlere bağışlayan. Ad b k J k ti • k 1 d 
:::ı-~ ~~~~~ B~~~~~~s~;~~- aya uyu apon uvve erı çı arı ı 
mi,t.ir. Bir Alman aja~sın_m bildi~ mahsur Am0r·ıkan !cuvvetlerı· 
d,ği!M! gö~. Sofya sıyası mahfıl- V 1 

;~ ~~t~~~o~!~~ ;:;;;r;;. çıkış teşebbüsleri yapıyorlar 
caliyJe yaptıgı mıiyasl t?.oril~me~ 
iir&srttda bir mlinMeb~ görmekte' 
cıir Bu bol k~eden bağışlama.. 
ayıYt öldürmeden postıınu pav)aa. 
mağa benzetilmı-kte ve De~ adlı 
Bulfllll' gazetesi bu hususta şunll\ 
n 'ı'UllltllktadiT: "Yeni Avrupa mu· 
kadderatnun akıl muvaı:eneııin 
kaybetmit olıan bir Ameri!talt rr"' 
f~sör tarafından lta.ra.l"l:ıııtınlma • 
~• milsaade edemeyiz A vnıpA• 
nın irti1Dbali m1:1te.re~ meydanla. 
nnda 1a&yyün edecektir.'' 

Kadın eşyasına 
merakh hırsızlar 

Bir tuhafiyeci duKkinından 
aadece bu kabil qya 

çalmıtlar ! ? 

ingilizler Avrupa karasına 
bir baskın daha hazulıyorıar 

Japonların l•tl\Aya çall!tıklan CJuadalkanal 

lcllnl SÖHPrir harita 

Sta ingrad sav3!1ıannı:'lan ~ 
Kafk:\&\ adan Mo"kovanın b"'9 1İ 
rn-ı lı:ıe ıkacla r olan saha 1cinde şıd
c' <:ti b:ışk bıac;ka bae.kın hn~ 
rj olnınkt·ı.dır. Mozc.1 k bv!S?el!inde 
~ ı d d e-t 1 hiT mu r. a re be t..eva.m et • 
ınf'kt! ise de dun.'11\un değtfltifi 
Jıbvlemnemektedir. )focıkovaom ha 
tHı1nda mctİ{.ez cephr. ·nde bi~k 
keımnlcrdc top"ll duello rı \\C d". 
riye ha~!tctleri. l'\lc!uğu bndirill • 
ror. 

1 Kadınlar hamarmn
da bir tursdk 
Cihanıı;i~ Kumrulu 90lc&W 

l tur&n Mediha adırndıa ......... 
evvelki gün. ~urcın:nada6 .-! 
hamama..r,:itmiş, ft01UtlllP yrlllinaıiıa 
·aba§~. 

Mediha içenle yU.anırken he • 
ınam mıi.<Jtahdemlen~ Oemile 
\ c Emıne, kadının Gf'D~ 

7 ,5 lira psr&yı çatınJ.tlo.rdlr. (:*" 

ı 
tıktmı so11'1'8 hll91'Zlrğıa farkına 
varan Mldibanm ~yeti ünrine 
k .. r ymalılıml)lttır. 

P3nlaırtsaıldadtklıar: '\"erden br 
tunap .a!ibine ~ edılmif, -.O
Jvla.r ad:\yeye wrihniştir. ~unda Büyiikhen~k car 

d~ tvhafiyeeilık yapan Neıım 
Aıı;Jeq dükkanı, evvelki gece 
~ hll'RSlar tarafından keo 
l'etıgt ktrılarak soyulmufjt\lr, 

lill"lr:ıdar dukki:ıdan iki düzine 
~ ııı.ıaaıı cıinıinden kadın çonbı 1 ~ bdra ~mleği Yeeaıre kadtD 
Cıy= cabmtlırdlr. 
r ktr 'IJ•n• bu taew • _ t:_ hınaı., ıidd~tle aranmak• 

ingilterenin cenup sahili limanlarında 
gemiler toplanmış. Almanlar yeniden 
bir ikinci cephe teşbbuso bekhyor 

LortdrA, 1'7 (A.A. - Japonlar. Gu. 
adalkanal ada.ııını ıua! etmek için bO. 
yük gayret earfetmektedırler 

DUn ak,am netrcdilen bjr Ameri • 

1 

kan tcbligi, mtihlm miktuda Japon 
aakerınln adada karaya ayak bal • 
mağa. muvaffak oldukıannı bildir • 

Ylel, 1' (A.A..) - Almanı..,, ta • pllakUrtWdllfüJıtl Pari•te söylemekte mcktedir. 
1!1ts llem&ndoıdanma Pra11a fi- . 1 d!IW. T •~de l'!M ,annna Tolıy.,, t, (BuMHI )- Salomon a. 
Jlnde Dlyep taNtmd& M'b. arkaya dotJ'u mDt,6rltl bir gemi, Norm&ndt dalaruıda ve bu adalarm etratuıdakt 

Mezar soyguncuları 
Maçka mezarlığında 6 mezarın mer· 

merleri kırıhp parmakhklar çahndı 
-.3~ 1U &alma ~rba ~Devamı a iiaeöde) (Devama a lblcllde) 'k'UISI 1 Dcück 

, 



-Z- ı H A B ER - ~lipm Postan 

t~llii?1~ 
•y l&ımıınBmJJ 

da f utbotcu- AMERiKAOA 

iarlbR 9D: 

konuşalım/ otomobil, ııamyoa rv (4) 

ve yedek [ ~ça 
Ubal edilecek 

Memleket g~ençliğini havacı-
vazan: İllZA ÇAVDARLI 

- Öğrendiğimize göre, Amerika • 
.ı:.~ki hoc:ılar, futbolü görselerdi, n;)n:'ld:ı.rile '\unual' isterlerken ye. dan otomobil, kamyon, yedek par 

lopu ya lıir: ''l U\'nrln&ra" 'e) .:ılıut re dU~eleri, ve bund11n hasıl o • çıı ve .:nir rıakil ve.sı'.alan motör 
da "İmam Hus:!) inin'' kesik ba~ına lan 7.1\l'İf snhnc, biçare lı:ıcının nk96n:ı Eetirtılmesi !~in yenı bazı 

lığa doğru çekmek ıçın 
zlk okullardan başlzyalım 

izafe ederler, "çnl t.elonc)i yunır gozlerin.i günaha solmıağcı selıep esaslar teSbit olunın:..ştur, Verilen Bugünkü dünya buhnını içinde 
lağa olmaz?'• derelrdi. Çolc t:iikiır olmustur. mnliı.mata nazaran bu hususta Türk havncılığınuı memleket mü • 
ki bunu onJıır gömnedi. ı•'almt ken Diğ,.r hırcı J<"ae..Kien de, Semer 1938 ve 1939 sene~ıinde bu mal • dafnasına )eter sn)ıda \'e durum
aü-..rtııden çok evı.el fhrki~tanı i:.- l liantte bu o •.• unun hem yerde. ay.ate far üzeriDllc yapılan ithalfıt vusıı. da bulunması, en blil uk blr balıti
tilaya giden isliim orduları, (fut. ile oyn nılıgını, hem de at üı:;tb1n. tisi e~as tutulacak ve harpten ev- )arlık 'e öv\inme vesilesidir. Fa. 
bol) dediğimı'l. oyun ile ftarsıla~tf. de uzun değnelderle topa 'unıh o. vel'.k.i bu yılların ithalitınn göı e, kat, b sadece bugüne bağb kal • 
w. HnttA miladi JG ncı nsrn ka· ğuna gönni~lcrdj'r. muayyen bir ni .. bclte ithalat ya • mıb değildir. l'armın muhteşem ve 
dar Türkista.nda, ÇjnHlerin l'olo Zaten Milfıdi o ırln.nn ba~langı. :pıhmş olo.ca.kttr. mıi.neHeb 1'ürkiye&i'ni ~imdıden 
dedikleri bu o) unu oynuyordu. \"e unda., ondnn daha e\'Velkl de\ir • İthal!ıt b::rlik eri umumi k{ıtibi, temel~ ~i n.ıwmıda bD§
'.rimUrleıfıc 3Jıfarlındnn bb~ ifü c:ı.- lercle TUrkisW.nd:ı. spor pek ileriye §İmdi itha.l.At bh'liklc:ine aza olnn ta gelen te<ibirJerin bir tanesi" de 
bur Jlnnın tonınu, bütün <lünya gilmis bulunuyorılu. llilfıttan ev _ veya ol.mıyun harpten evvelki iki gençliği havacılığa doğru d~ 
büldim<lnrln.nnın en ~ ıilcse'k, en 'el ikinci :ısırda buralarda bir gc- yıl içinae Amerilca.dn.n fiilc.n bu 

1 

fazla !)Clanektir. 
nıed~ni, en fidi! pMfo;ııhı (l'kber zinti yaP,mı~ olan Çin Generali' maddelerin hha.'fıtmı yapmış olan tlkokullardan be§lıyacak bir 

• Hfm) tnrnfrndaıı bu tnrihleroe Vnn..Yen·Ti, blıe hayret nrlel bir firmaJann ne kıyme.tt.e lthalAt Y?P ııropaganda. ve heveslendirme te -
pc>lo oyunu llfnillstıma sokuldu 1) çok spor ldüplerindcn bııhseder.3J fiil§ olduklsrıru her ikı yılın ycltuı.ı t1Cbbüsü yannm bava ordusunu im 

Polo oyununu Çin~ izafe eden ){ayı}\ idi.ipleri, yüzme klüpleri, ları ve C. t. F. krymet olarak tnh- racak on binleroe rürk gocuğunu 
birt<>k mUeU-fler , ıu'Clır. J<·ak!lt bun :ıt k~ıipleri, ok ldilpleri ''e lJah,M kık ve tasbit için emir almıştır. ba:urlamn.kta en büyti:k '\ıe&İle ola. 
Jar tamamiyle yıı.nıbrlnr. Bugün • c;lduğu gibi, polo yanı futbol k1üp- Birikler umumi kntipJiği nıha • caktır. Bugün, bavacılığunwn ye. 
ktl futbolü ifade eden bu oyunun leri de va.."'.'dır. Du gener:ıliu dedi. Yet ibu P.y oonuna knda'!' bu mal\ı ·dek elemanlannı aramızdan ~P 
ilk menı;elııc, ıranın iyasi har\tn. i(ine gijre bu kli.\pler t~kllat itl . J matı. to~1r~:ıcak ve ticaret vekateti ı:&armanm ve herha.ngt bir ölttm 
sı içine dü,mU şimıılint'leki Türk 1'anlc hiç de bugünkii klllpl~rden ne bıldırm1ş ol~aktır. tliri'm sava,mda oıılara gtivenme
topraklarmds t~dlif eder2z. Bu geri değikliler. O Z3lllllnda da tıp- Bu itha!.itın nasıl bir karşılaş • nin inanmdayız. Ancak, böyle bir 
oyun o zamanlnr butUn Türkl~Lnn kı bugün olduJ;a gibi. b&raretli' tı~ il~ kap~ttlacağl hakkılllla başarmm tahıı.kkulrnrıa yardım e· 
da vardı. Ve Tüı'!:•İ tan ,a.,ıt:ısile ınüna".m.5!llara mey"dan a{lall (mac) brnuz bir mıılunınt yok~r. dıeoek te11ekküJlerin fazla çallı;ıma. 
evveli (Tıöet)e, oradan Çine '\'e Jar ya.pılQonlu. "y,nlar'', "beynz. ları, geccli gündüzlü didinmeleri 
...... sonra .Japony&3a ge!;tiZ). lar", "kmnnılal"' ••• var1'h. Ereg""l·ı ko··mu·· r lizmı<lır. 
'Ve bunun Yatanını .\nu medeni Bu oyunun TUrk diyarından gnr Türk çoouğumın inoclm1' bir ze. 
fehriDıe llnıım:ı.k Iimnclır. ba olan hicretini, bu ba\•alilere ya h t>bı, her kalıbn kolaykkla uyacak 

Bunun ne zanuın ic.'l.(l edildiğı ııılan ee;)ahatlerde, bilhas• Tür· avzası me nur ~r istidat ve knbiHye~ bulundu • 
keyfiyetini anlRmak için, bu kelıılo ldstanda hrrlstiyanlı~ın )&yı1ma • ğunu kirme lnkfır ed.emez. Bn ze-
m.tr.;n mUtt-a.ddid lisanlarda.ki ~a- ğa b&.'}lıu.lığı milidi Uçüncft ve dör. ve müstahdemleri idi.dan her -'ındıı istifade eder• 
si}·ctJırrini tetkil• etmek kifiair. ddncU nsırlanla ar:ı.mak U\zımdır. ken. memleketin son yıll&rda ııah. 
B.il. "l'Op" ifncle eden pula kelimes~ 'l'aTibin &ahadetine iman n i'tik&d Müktesep hakları banka ve landrrdığr hn\'tu~ılık daVMmda da 
ne Ji.tincede tesac1Jf ederiz. Dik • edecek ohırs:ı.k garbın b: kelime- müeHeseler baremine göre gen~lik ruhundan istifade etme • 
katle b~tığmıar. znnıaıı bu keli • yi bilmediği z:ı.:n&nda bu, Türkler tesbit edilecek 
menin Etrüsk dilinde.n litin dili- arasında hem oyunu ile, hem keli. y ı k 
ne ~tİb1 s-örUlür. Dem~k ki 'Et. rue iylc yaşıyonlu. H!Ua (Vaknt)~ Ankaradan haber v.enldiğine er i gaz amonya 
risk Türkleri hierctlc.r.ı''mle, Topu larda top manasına gelen pol ke_ göre, İİkt1sat Vekfileti Ereğli kö • ı 
ltaJya~ götti~lertllr. O umlln limesl, lrliı;litt bir aynhkla garp mür ho.vzıa.smdalti oeftldann dev- k ı ı 
Jal'da mevcuttu. lehocsin.e ~eÇerek Bol oldu. Ve ~tçe iş1.ctilıne5i llınk'ıen<ta.."tl ika,,un j ve a ay yapı ıyor 

Topu '.l'-ilrkista.ndan almış olBD tam benfm.5enmek ~u ba,.oqna bir sAyihas~ ek bit' knnnn pro.ıe~ı ha 
fibetli1er buns pala derler. Balti fut ıcclim~i lronmıı.sr dA nnatul- zn1armştJr. Bir kısım ithalatmculdeleıi 
ldıcıesinde d.e polo denir. F.ııkat TDRdı. Projeye göre, Ereğli kömtir ~ • sıkıntın kalmıyac:ak 

• A yad •·· K ta letm~i ile lkömilr sntış tevzii mil_ • w • 

garıbi §U ld orta s a..ı a s- I<ırgız, Ka7.aklar ara!imda, polo <.SSest>lerinde çalışanlann mllkte • . ~bin dıogu~ vazıyetlerle 
tTof neti<'cslnde di~er ırlulR3lsn lala at iktttnde oynanD'. Ren Ta\. &ep hak dereceleri banka ve mUea. ıtha.li pe'k gilçlcşın1s olan mcmle • 
gibi cenup Ye g~rp yo1ıınu ihtiyar di • Kurganıcla. bolundırğum zaman Ecselcr be.~m.ine glSre tesbit .:dile· kt:timir.in hat;.ııçten tedarik ettiği 
c.ı..mi~k tıloınle, oraılnn da (Rch. bunu binat dUğtinde ıeyttttim. cekdr Bu ıntl\el!lllft9eelrdeki munur- bazı ::ı:ıaddelenn Y&YBI Y&"Yal mcm 
rdik) boğ.m ''asıtasile Amerika • Eunu lım'ada garp tesiri obrak ır.· ların tc-kaUtlükleıi d.. tanınacak lekette .~p ve imaline başlanclı
ya geçip Mebilcula tevattun eden rsm:ığa Jcalkşmlk pek büyük bir kend1lmne ikramiye~ de verilecek' ğı görülme6ftedir. Evvelce imal ~ 
bugllnk1l Yerlilerde de, hillii bu n. lııttadır. nu halkla fleğil. uzıı.'k tir lunan yerli r-.ıad?rdan aonra ye-_ 
yon i11t vatanın bir yadigi\n ola. garbın, bolŞevikHkton e\'Velld za _ '0cağa pnekle mesnar ?e milltel ni kurulan bir TOılt fir:me.81 A-mı
rak ~. Bu ;vttlikr nrasmda manlarda Rus te8iıini hile bi'r tfir. lef olan memnr ve mOttahde-,- • radan gdenler &yarında sıif gaz 
<futbol) o-nu falcdıı;.. T&nr, Fa lu" h~~.ıı--:..ıenıı·. •uı.c: k · ,.._.,. .._ 1 ...... Bu 

" - 6 .- .. -.. ,..uvıU<XI••., rm bu V'BZif~lerinin bir senesi bir amonye mıauıı" 'uıııı.' am1ı1 ..... . 
kat OJD?!.DŞ şekli, taru tiilm bildi" Benim :imdı futbolculıtrnmu buçıôt eene ea.yı1ıaceAttır. s~ ~rin bU111?'1tün fa. 
ğ;miz ~,llir. Ortasından ikiye wyl.iyecıeğim !M>z. sundan ibarettir: aliyetten lta.Jm.asmı bile ıntaç ede 
l.ıölünmfi' mustah1 bir ~aha YaT • Oynadıkları futboJ oyununun tmt ŞltJI Jı818 0! C81ı cck kadar ~e his90lunan gaz 
dır. Her iki sahanın nlhayetlerin • bir milli tarihini tıkartunlar. Ve B7 akşam gazete&i Taksim na· eı.monya.k Slbtrtl'SJ artJk zail o\-
de ta'lnrdsn viil"Ode getirilmiş Jca. lnmu milD Jcm·ere bürttndtlrsün • hiyceinin bir lcıla haline konula- makt3dır. 
l<-lcr bulunur. Ba gn]ıaludıı. i'ld rır.. ler. Bunu yapmak o kadar gtio bir ıak Beyoğlu kaaslnm ikiye ayrıl Yine ~mi teşe!dtm eden diğer 
hjp ekip l ar~ı knrsıya bölünllrler. is dcğı1dir. (Fıatbol)ün Türklüiü- masmın ~üntlldUğUntl. yazmıır Nr TUrlt rııması da bugfin ithsli 
Topa nJcl 1~lolmnd=adnn d;1ur.ta ııti ve milliyetini :sbnt edecek bir tır. en gl}c.; madde olan kalaym ye'l'li 
ve ay tııa \'lll'~ onu şman ~.ok eserler ve nuıhezler meYCattur. Ya.Ptrğ:ı:mız tJllılkiltata glSre, ~e • olarak ü:rkip ve imaline ghi§IIJi!t' 
l!'!11ecıinden g'('ı;ittn.!'k zafe?ri kuıı.n· Böylece onu, tam J'iiı'tıi!t:ı • .,dnki yoğlu ~ meıtcezi olan Tak· 1ır. Yallan.da yerli kalay da piya 
mı. 111". Ni'yet '11tanlnr galip Ye hali'yle ~atmak \"e göstermek ~min değil, ~ifJfurln bir llm:m bnli- 6B}'l!ı ~ ola.c&ktır. 
maf;lup turnra. göre gPlc<'e';iıı uc m'hn'--...'-. Bn ha . ..Jk!- ,t,..,;;.,,,-:ı •• ğu zaruretle • 

1 " ......... ..- rıe getiribnıeai. muka"rre~ir. Bu - n>nı """'b~--
(l}"~ - mı tefe'fll ederler. Tiirl;is. Bonwı da ·- bU .. "'k mı·m •-•.r va- ,,.;.. dnlıa bi.r·,ok ithnl!t maddıeleri-...... ,, u v: nun .için de münasip bir ı;anuı.ncla .... , " 
tnr<l:l c1ı 0

1
P 11 U"lt~}'1bln·. zifc olduğımu söylenteğe lüzum hııik.m reyine mı{lmcaat olunacak• nin mcmleketim.izcle imaline biz -

DC"l o uyor .ı 11 top oyunu. k s 1arım b" t met edeceği ve oo BUretle eanaylj. 
ntın h=ı bn~cı tnrih kadın e~ki- y~ tur:-' porcubo iZ ıraz "'b~yr<le ur. miT.i.n kuvvetlen~ -....: smntı -

gostencıerse, gayrete, ı.z e Mecidiye k6ynne doğra ı:ıehrin ""'"-sı 6,..,. 

dirBi ~ (in llNınllıı, 1.'ü.rkf9tanda 1 knı~Böa1n lted4d~tjzıbo• 1 
mT~?ekdl~ • mriitemadi. ~ni§.lem.esi netiecsi o- ~~ da. kalnııya.e$ görlllmckte • 

me ..... 7 y ece e .ıu ur u 1era.k ~ • .....ıın cı.:..Ji rudıiycsı· "Ok lbU- cıır. 
J,::t1rd°'kl<'ri bQ top oy11nlanndan w ~-· • ' • IUU6"" ~ .. -:ı " 

l b , un· tercı• il". Thsang ğfi ıle tam mlln bır oyun olarak te- y~. D ğer taraftan Te§Viki• 
~ - . ı ır. 1' en • caısttm eder Bu d& Tft1'k sporcula. Ye ve N~antaşmm Bel!J1rtftı! ka • 
lıııntl 1url<ı t:ınrn Khotan ııu!hrınde . • "llt •bi)o alerdl zasıa usaklJÖ\. da ....:ıtzününde tu • 
k n tur etmi!lt1r. Çinli haernm an- n ıçrn mı r. t~. & ~~ yeni kaz& 

Ja•tığrnn g6•"e, buhu krdtı.1' oy:nıu. 1) Wıll Dwant; hiıtaire de la nm ~~n Haıro:iyedcn yukarı kıs 
lsrmı 1 Birl>irJerinl fte bka, tepo e':vilisa.tion; n, 241 mmı içine alması .. "e J>.e.~taş ilrr 

2) Ene. Bıit; vın, 175 zasın.rn bi!r kısmmr da ihtiva et • 
3} Visdelu; Bl~ue orien- mesi i}e t~ldd?'lli miinasip görlll_ 

•ale; la tartarie. m~. 

Suriye ve Liibnanda tağfiJler 
Lnnclr&, l'1 (A.A.) - mır Fransız 

ajansma geJen bir habere göre, gene. 
raı Ale'luıander yakm samanda Suri • 
,.. -,. Ltlbnıam ztyaret etml§ttr. 

Tett1f etmaamda general, hOr traıı.. 
.marm lı:mnandıı.ıum g6rmtlf ve 
lrıendtırjle gMşnlttftUr. 

nin kola.ylıltlru"lllı l\nUDak :zarureti 
luı.~ıı.. Daha ilk m.6'tep sı
ra1$rruda. iken zekası i'nkl,ata. ka 
fa8ı dil,...u.ıımeğe b:ı.5lıyan ,.e alı-;nn 
gen~ nesle bu arada tayynr.ecili • 
gin bir millet çoeuklan için en gti 
zel bir kahr:ı.ruıınlık fm.:ı.tı 'e cc.: 
ı;aret olçUsil olduğunu Jıııtrrlntnıak 
\'e Tüı'.c ı.:ınmda bu iki hasletin 
ba.şbaşa. ııt ko~turduğunu anlat • 
mn.k çok kolay olur. Blllmssa, or -
ılwınıı ~kirdeğini Jmrruı An:ıdo.. 
lu ~ğünun, köy gcncı;nin bu da 
Hı.da daha önde e~ nlmm351 mut. 
lak bir ihi~tır. Bu ilıtiyncın 
tam o'Inra.k sczillrı tedbirlere ba.' 
nınılduğu gün, binlerce elemana 
6'Bhip bulunucaj;rmm muJıaklcaktTI'. 
Çün11i şehirlerde yn.,ıyan çocuk • 
lar, analann ve babaların. ta.yytl.!'c 
lıaldiındaki bilgiler.inden istifııde 
lenerek :ni'.lıayet büyük 8Chirler u
zerinde l!l1k sık görülen tayynrelcri 
gönnek suretile ı;elik hll\B kuşlnn 

hakkında malthnatn. sn.bip olmak. 
tadırlar. Beri tarafta ~eh:re yakın 
biıytik köylerimizde tayyarecmnn 
ve hatti tayyarenin ne olduğuntJ, 
fııilfı.h veys nakfl ''ft.!Italımıulan tlL 
riyle ali.kasını bi'r ta.rafa bıraka • 
lım, çeşidinin ve bi_çinıinin neye 
benzediğini bı1miyen binleree ço -
cuk vardır. Her s.eyden evvel bu 
zümrenin noksaıılannı tamamla • 
mak gay.retini' göstenncmiz zaro • 
. ..!A• 
~IJ'. 

BüyUk §ehirler tizerinde yapı · 
lan propaganda u~U§a.lrının on 
binlerce genci coıtıurup ha.rcltete 
getinliğini gözlerimizle gördü'lc ve 
bu gösteri hareketlerinin, para -
§title a.tlamal&rm mUsbet tesılc.rL 
ne p.bit oldaı. VilAyetlerimizn gi. 
decek tayyareci arkada..'jla.nn birur 
ta)'Y'&l'e ile köyleti ve kanlan do
laııa'l'ak muayyen zamanlarda ya -
pacaklan ~ar. ve tayyare lıak. 
km.da ve1'1!cclderi izahat binlerce 
kaaabalı, .,.e köyll.i gen<"e Ut'tJCU)~ 
hevesini ıup-byacaktır. 

Tutalaosk yol genı:liğl daha i'lk 
lllıf!ktep sırala.mula kft.rşılamak, 
köy ~ğuna köy okallarrndaıı 
bo§byaca.k telkinlerle hazırlamak 
ve heyeti umamiye5inin ellerinden 
tutarak yol göstermek ffcldinde ol_ 
malıdır. 

ı'ayyareciliğiıı bi~k meml~ 
ketlerde bi7.&?n ileri b!ılnnduğunu 
knbul etmek ve bu hıı.kı~mtl itirnf 
u.ruretin<le~ iz. Onların bugünkü 
durmn1anna eri~ilme11inde ~miller 
aranırken en tin safta gcn~Jiğe 
verilfın t~ik terbiye göze ~al'. 
Türk çocui:'llllun yııprcıhk r.cltil.sı, 
kavrayı~ kabiliyeti ynbancı rnem • 
leketler f,,"'lenÇliğiıulen n..-.ağr deTriJ, 
W1ikis kat kat U!ıtUn oldn{:"Una gc. 
re, bundan istifnde edelim. 

Havacılıktaki ve sa.rıa:vicleki gıe_ 
riliğimizı dü~nerek ve bilerek bu 
mesafeyi 1.-apatınal' imk~ nlarını il• 

r:ttıtıra.lnn "~ ~~Jjği im yolh 
bızl:ındmdnn. Y:ınn i'ı:in en şerel 
li ve yine yarın için en hayırlı bir 
İşi ba~rş oluruz. 

A ŞARKU 

(*) Bundan evvelki yanlar 7, 
16, 23 eylül tarihlerinde çrkmıştır. 
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l ST ANBULUN yakın köy!erirı 
dem. l:tlrindc vazife gören 

1:ir ~ h~ d."'rin blı' acı ile 
köy tooUkJnnntn hallerinden bah· 
setti. Yarm yurdu ve T'ılrk tarihi" 
nj ellerine emanet edeceğjmiz bu 
~wucu!lda:rm bakmı.sızlık derece
cini ~asından dinlemek bile 
göuerimizin önUndc fecf mamam 
lar çiı.iyor. Uyuz, kanattltk.. kcmÜ' 
zayıftğı ve salgın hastalıklardan 
~orur.malnrr için hemen hemen hiç 
bır tedbir ahnma.dığmı sövit\yor. 
Ynlruz bır ı:;ünde dizanteriden altı 
tanesi ö'm~. Altı çocuk. dCIXlek 
a1tt büyük adam demektir. Zira \yı 
çocuk yeti'tirıniyen ve onhırt ya
şatamJYan miUet babadan kalan 
nıiram israf eden adamdan !ark'" 
t.tz<lır • 

lstan.bnltm but'nunun dibindeki 
!köyde '\162liyet 'böyle obrrsa malC 
Anadolu köylerinde, eğer tabi.at 
ıpek cömert ve ş~li değ;lı!e, ~ı
lbet d.oha acr ~le-rle ka~a~. 
mak~dilr. 

Va.ktiylc Çocuık Esirgeme Kunr 
munun umımıi katibi ve §imdi reisi 
olan doktor FU!l.dtn on beş s.ene 
evvel yazdığı bir maka1e ~imdi oo 
nilmd~.ir. Bu :meseleden acı acı 
l:ahsediyor. Anla.ttığrna göre iı!ta· 
tlstik umum müdUrll Kiımil Jaka• 
nn Ankara ~ındaki Kalecikte 
789 anne arasmda. yaptığı al'.ıtet 
neticesi şudur: Bu kadınlar 3460 
cnnlt çocuk doğunnualardlr. 141 
anne QOCU'.klarınm yarıfu"lll, 35 i 
hepsini, 200 ü yarıdan fazlasını, 
199 u yarıdan azıw ka.}'bctmiıler_ 
dir. 204 ta.nesinin çocuklan ya.~a
m:ıktadir. Fakat bunların yansı 
tek çocukludur. Yani Yeni evlen • 
ml<>1erdir; bu çoçulrlann hepsinin 
ynşryvca.ğc:ıı kabul m-.imkün değil• 
dır. 

607 tooUğu doğan 130 ~btıırun 
199 ç-:ıcuğu ôlmilştUr. VarJJ'ltlt ve 
mUnevvcr kimselerde filü:ın nisbetı 
yüzde 33 olursa fakir ve cahil hane 
arasında. yüzde al~ ve yetmiş 
olduğuna hıay:ret etmemek l!zlll'JI' 
oır. Netekim doktor Fuadln An 
kara c:ivarmö.a on iki k~yde yafl" 
tığı t<·tkik neticesinde 224 &ilenin 
1334 çoouğıı doğduf;'U 757 sinin öl· 
düğil, 577 sının yqa.dJğı ve bun· 
lardan elli birinin sıtmalı olduğu 
anlaşılmlştJr; ölmn nisbeti yüzde 
58 dir. Çocuk Esirgeme Kurum~ 
nun ikinci sene kongresinde Dr. 
Fuat sut çağmdaki soo.oklarda ö_ 
liim niebctiıtin yüzde yetmit oldu• 
ğunu Wdirmi!f, o .zaman b&§VckP 
elan Fethi Okyar "eğer hakikat 
böyle ise hükumetin her "eydeıı 
evvel lıununıa mclk."'lll olması 18.· 
zım ["Cldiğini" söylemişti. 

Bilglsizlix, bakwxısızlık hllfi. yeni 
Tiır k nesillerini kırıp geçiriyor. 
1907 senelerinde Beiçikada çocuk· 
]arın öllim ni.sbcti yilzde yirmi ol• 
duğu anlaşılınca memlekette he _ 
ycca.ıı görUldti; hUkümet b"r eene 
Uç dört mi\yoo. lira vererek bu ni.9-
beti yfizd"! ona indirdi. 

J apon kabinesinin 
birinci yıh 

İntan bir yola gitkrken. hele 
sarp ve dolaşrk yollarda ol11rtı:ı. 
\akit vs.kit geriye g6z atmalı, ye
rinde sa.ytp &.ı.ymadığrna bakmalr
cur. lleTle:ıı.ek ve ya!Jıımak isteyen 
millet er~n geçmiş gtlnlerini Ye o 
gUnlCJin ek.~ik ta:raflannı zama-n 
zaman hatırla.tr.altdır: eon?'ll lDU• 
kayese etmelidir; acaba on beş 
Eıenedıen:be:i Tfir'ki1':dc c;ocnktsnn 

...................................................................... llllİı_. ......................... ımıı .. llİlll .................................. ö?ilm nisbeti ne olmttŞtur! Bu i~ 

:düyük Aıyanm tanzimi 
yolunda 

120 mllJ•• ..... 
btr al'aya toplanmı 

Teqoo, H ~ - Tojo kablneal 

iıla tıe~ayalı U ilkteflinde 1U Rne 

dolmU§ oiaoatrtır. Domel ajıuım bu 
mOnıı.aebetle band&n bir ıteDe nTel 
hOktb:Dettn neYl f8hatna m11nhaaır 

bir buhranla kal'fll&ftllmr belllrt~. 
O tarihte blgtıtz .Amertıtaıı llrt1iıadl 

~· kal'fl galebe çalmak tıcap e. 
db'ordu. Bugtın Tojo kab!Mal iba bah. 
ram yeııml,tU. Fevkalide askeri mu. 
Tdfaldyetlerden ba§ka Japonya dtP. 
lOIDIUli n.ba8tnda ve dc«w Aayada 
mBJonl&rc& :lm&llm nt&bmı tem1n 
etmek 'bHlmı:ndlıa da t&'lll bir m•vat 
fald"9t 'lra•nmlJUr, Dolu bllyUk Aa. 

JUm yeDk* ...... nıbd tahakkuk et.. 

~ -- Oll •11* Urp dlln'Mln.. 
• JaponJa ..,.. -" dil. ld " Jdll_ 

-~ . .,..~ ---- -6 1 ...... lıılr ___ _ 
ıınnıııpt 111. 

alanım ~ lıatasıdn"' ba • 
damla nalı"*""'taya girt,mek is -
temedim. Sadeee ~ tngı,terecle 
hmlte devam .ed~ demekle 
ikttta ettim. O°"'r eeYar verdi: 
.. .Badıabea .a.ıe.. füZ111t'1 ,,..,. 

1:l9rtreB 'hPdan ~r ve otel 
bopbyor, Dm kadar acele ~n. 
Bana 8allStlrln li!Qe bdar a • 
cık kBlacağmı söylediler. Otel :u_ 
ğıdı ineJ'ine gueı-.e hahmd•lwm 
'Ye gideceğim yeri bildirmek tu• • 

~I 

Afehander Veri 
. 84 Çe911'eaı 

Muzalla Esen 
tıa bir teJgnf Yazdım. S.'Mlr c1a. manlıar Şaıtr'a gelmlşler .. , Şart-r 
lretıinin önBnde ecnebi PGL"t9<a ba 1Ç'AIS baellbn ba~y dent 
merke'Zinden Denneri ve 1olaı ile llİIMen ~imdi ta.nkhw, )ine tank. 
1car§Ilaşimı. SuratJannihm -...- ı.., mtltemadiYftl tank1ar ~i 
ler bin parça oluyor; kon'llllllllk J"OI'. 
brie istemiyOl'lar, ellerindeki ktt. Miıtten A nm dalgmhir lın!'lmn. 
~k valizleriyle )qar gibi bi'lmem • dah bir,;ok i~ ~k. nu~ 
nere:re gidiyorlsr. BI.,. sonra ı9n de arabasının anaht&11nı 
tekrar Kutsrcla rastgeldim. "Altaw · byt»ettt Onu aral'lcen boşubQBO• 
hRısmarlad~ dedim; yağlı ve ı;ir. 11& iki 9eat kaybettik. Nihayet 
kin avanı Beti ile kueaklqtrk. KG8an4i)'e araba.mrı kaprmn bir 
Kedın nı-ta_l'OI', 6Yle ~ak bir fi'rlı:ete ile ~ala mecbur <tldu, 
vhl'e!t.i T'ar kl, bhtca!:I dakikft son· So'kaklar ~lıyor, bfz '1llİ7JeTİ. 
ra (millet meclhlnin toplanma_ mizl lr.ı:ıırlıyo:"ll'Z. Oda'lann her 
8111& taM.İ5 ~ilen) belediy!' ıtaire· tarafını pr.ıleyen M'ıs~ A nm 
ehlİft öntl:nde bir defa daba Ka. köpeltJeri ylb:ünden l\lariyonJa a.
lltıl...,, ....,....ııtıtr. Katar ._.: er aer mftnak~ ettik. OteTie he
•Aft!iıt etlflllr ffMf911'1 ledi. Mf. •Ilı cJa ~. mTil Parf~, Sen 

nehrini, i'yuJaJI, i1ıtiyar Plyeri ,.e 
öt.ekileTi diişiinftyorum. Jilber iki 
iki ~ gilnden evvel Bordoya. 
yet*mlyeceğim}Ei 93yltiyor. Belki 
~rkta ge<'ıelemeğe m~ oluruz 
fene-r ve mum ahyorm. Bne bnnw 
lan ısatnn eskici bu e5'ki kupa 
arabaalra mahso9 feneft' ne ihti_ 
yacımız o]cluğanu anlnnuyor. F;ş" 

yamrzı ~"S.ğmurdan muhafaza İçin 
m~amba da alıyoruz. 

Altıya doğm, tekrar oteberi al. 
mak i!;in çarşıya ~ılanak üzerey
ken toplar gürlemcğe Ye eanın·ar 
dildttkleri ötmeğe ba.'jladı. Derhal 
otele kadar koştuk ve kadınları 
derin, lmbbeli bir sığmağa solrtuk; 
burada mcak fada ve ~ da-

k\'ka ~de hava tent'fftts eiJj' 
lemes bir hal alıyor. Sığm:d<ta 
masa'la.r •e iskemteler vnr. llnlk 
mtlt~yen içeriye nkın ediyor. 
Boraya sığmRnlar ara ımla ekcıe" 
ıiyett ihtiyar kadınlar te~'kil 
etmekte. Hepsi Almanlarn küfür" 
Ier yağdınyor. Olup bitenleri gör
mek ~'n dı,an !:'kmak istiyorum; 
faJn\t kadınlaT benimle crelm~ 
için ısrar edince bir mfü!det da"ıa 
oldoğtnn yerde kaim:- ğa. mecbur 
ol<lnm. Fakat sıcağa daha fRZla 
tl\hammill cılenı~ylnce biraz c:onra 
te-'krar dı,anya fırladım. ~ığpıağm 
yanında. svluda, garaj olnral( kul" 
lamlan bfT hangar '"llr. nurııda 
Jilber ~ Kosandiye;çi dliama.n 
tnvyarclcrinin hRreketlerin\• takip 
eclerken bu•ııyorum. ~ehrin ıııema~ 
~·ııda <laircler çiıcrek uı:an on iki 
k-.dar tayy:ıre var. Bir lah.7.a en el 
Uf~'kSA\"81' bataryalıı.nnın attıl Jnrı 
ol>üsforden b;r parçası. a\ luya, 
ıT::.JbU:.n avaldanrun önüne t1Us" 
nıliş. Bombn.rdmıan ı:ok -.iddctli 
falmt Şehirden uzakta o)uyor. !'\1 
nıanlar herhalde hava meydanuu 
bomb:ılnmaıt •'Slİ)'orlar. (Otel:le bir 
kadm ''aT; hıçkıra tıı~kıra nı.;h or, 

en ~tli oemi:y.o:t bile baeırtıa.şr 
va ba~z; hmtO.mettn doğru· 
dan <h>ğruyn alMm g~ermC!ti ll· 
zmıd:ır. Çocuk meselesi istikbal 
mcselesl..dir; etraf'nnrzdaki millet • 
le:r korkunç bir suret•.c artıyoıia.r • 

KADIRCAN KAFLt 

Umumi saatler 

VAKİT refikimizde •tıtan1to-
lan drrdi" umumi ltatlrfı 

nlt•nda bir temenni yaz191 oka. 
clum. Bunda, omumt nntleria 'bir. 
birine oymalan i"tenlyor. 

Bugünlerde temenni delı1. alnt
dan bı"'le geclrilmemesi l~en 
Jıir ""V olmabıllJ'. Dll,ünme.-ı;-.. 
ki, amtm i sna•lerin Eminöntlnde 
ki sn te uyması ihtimali cJe ola. 
bilir: bn takdirde her ... t & .. 
r,ircle birer b~lk:ıdnn ba,U Mır 
!'ey görcmemcm?z mtf.tadd• 01111'. 

Dürh:ın Bur~ak 

• • 
1 

(;! 

lı 
tı 

dt 
s 

ld 
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Baltl~~~~~~=tbıııuo laglllıler Avrapap Madagaskar da Şark ceplleslnde I Bir kaç düşündürücü 
•• ABo~ıı.: ş..rnn.Am baskın bazıb•or <Baş taraıı ı iııcl<ıe> J 

..l"fl- TGrldye l"..cne'b) J düşman kuvvellcrl luı.r~ısmda ba.Zı ... Delikanlılar yapmakta olduklarını, ihtiyarlar yap 

söz 

.......... 14.00 Kr. n.to K.ı uaume yerlerde G"eiilCDMk nıooburlyetindc nuş o u arını, aptallar İ!C yapacaklarını ıöylerler. .____ <Ba'.5 tarnfı l iııeide> Vltl b"'•.. ti ld ki 
1 • • ,_. ııahilinde Coutan:mı'in 10 mil balı ol. olduğwıa blldirmcklcdlr. Rus kuv • 1 

1 
1 • ' J4.~ • nıalinue Annomvlllcc lngillz koman. Hiçbı·r Franslzın ··· AptallarınakıllılaramuhabbetiJe,düşmanlcğıda 

•rt111 -.oo ' llO<. • do:ılnrı çıkarmak iıılcıntese do Almaıı • Yctlert bir semti tahl.t,ye etm~erdjr, 1 tchlikclidfr. 
1.,.. l.IO • ILOO • sahil bataryaları d\i~ınanı ptiakürt. yer·ınden ayrıl- Ste.lln~r&d§ehrlne:kar§ı bUytlk ta ~ z··-

Oazete,re c&tdern~ m~lcrdir. 
1 

uruz çarşamba 11ab&bı ~akla ~ • up,ürt, en yüksek mertebeye çıkıp bir çok aeyler 

.. 
_.. __ lm'"a_•lf-ı:m .... ""11_•m-f!T1111:;m:ıııml Alman hUkümetl İngilizlerin büyük mamasını la.ını:trr. Evvel~, .Alm&ıı uçakları blr kcı:ranmnyı. z.en~in ele elinde bulunanlardart hicbirini 

._ aıNM Brltanya cenup aahill Umanlarmd:ı. buçuk kilometre derlnliğ!ndo bir sa. kaybctm!!meyi İstediğinden huzurıuzluk icincleclir. 
gemiler ıtopladıklarmt, komando ha.. b i 1 d i rd i ha üzerinde 1500 

UÇ\1§ yapmışlar ve '{. Btı_=ı kim_ıel~rclc ~örülen itidal akıllarından dtifil, ~~ •• o ............. dlı..A.AA 

: Dünden i 
! Bugünel 

....... $$00+•++•YY+VY9b+•+~ 

Stalingrad 'da 
Son Alman hamle

sinin tafsilatı 
kalk sıarda bir 
kısım Sovy&t 

k• wveu imha edl!fil 
irk ccpbealndckl harc.ktt bakı..111 

d. ılunkü AUııa.u resm1 tcb!l,..iudı: ı:-~ b • 
aıeınıat urılm('kledlr.: 
No\'Oroaiak cenup doğUsundakı ha 

~k -k cuer tekrar ılu ın ın 1 uy\ ( L'C"rı~in 
'J~tılmusı ve ;>okec.lı ıı I} ıc rı"llcc-

c n .ıu l:tlr. 

luap~ i:ıtil, ımelım1", \lnııır ıu.•v. 
\ llcrı, ıuarrm:un tnlt b. ı. unuıdruı 
t> U ıa onemlı yültsc ı•ıe\';!'l<'rj hU· 
u 1.la ele getirnıiıılcrdıı·. 
• lüiinsradda cUretll bir b l" hu u 

lllu Yaııan bir zırhlı tUıı en • il' \ 0 1: 

ıra:ıa kadar uı: nnıı ' ı ıllt .. , ıocn 
rı:ı il.d<e tefl tileri) 1 ı: bu l 1 ~ ap·~ 
r ı -1 ! ~ddcll! ev v u • Jk \, ı "1 mala· ti r. 

l le Çerçlnski bUyUh trnktur labrl 
karı:ıun bulunduğu cndustrı mah il 
•lııi.ıı çlmaı kuımmı zaı l tıııı. t.r. -
Diğer taraftan Alman pıvn1 \'C 

Urb!ı tUmcnlcri taı nfından Sl ılın • 
&radda elde odncn yenı nıuv ' k yet 
haldrmtıa Alman bMkum ınd nlığı n. 
~Btıdakı tafaılfıtı V<'rnı1:'ktcdir· 

H.15 ilkte§rın r,-cı:e ı Almnn kı -
la.J~rı ~ehrtn §imal nvın ııeı · ın l~-
11"ruz d.meıe başııuıu l •r ı . uu. 
\U\ aılt.h fabrlkııtıı yunı D ~ hi 1ki 
1 raktör tabrlkaallo ' kızıı b·:ı:· kat,, 
1 'lllhıl ~ makJne ıabr naı ve. 
• kızıı iJkteşin .. ı.smı ' ı ı n 
lı.anc latihka.m matem h ı• 
d!kten eoııra. Staıtngrad mu t ... ıııtem 
• "hrln.ln en mUbim bir r .ı.corı olınıı,ş 
hır<1J. Bol:;c-·ikkrln A!rua.::. ta&rnız;u • 
nu beklemelerine ve mUhlm miktar 1 • 
llrda uker ve l!llAlı yığmak surctue 
bu ta.a?'.r'UZWl ~ddctlnl azaltmağıı ça... ,,. 
-.OU§ obnalarma rağmen yapılan tc. 
rıru ta.a.rruz Alman kıtaları.ın .. ımal d ~ • 

eki traktör fabrikası ile daha cenu. 
da k~ batjkat makine fabrikası a. 
~asırıdaki ll&baya. kadar gctlrmi§tir. 
'iddew aokak .muhareblcrindcn &<>nra 
~hnan piyade kıtaları Vf' tanklarr 
t Olga eahllinc kadar ilerliyerek bır 
, u~ıa fabrikasını ihUeumla zaptıetmı~. 
•Ctdir. 

l>aha §imalde başka hUeum kıtatarı 
traktör fabrlkal!lllm atölyelerine gir. 
l"nlrter Te bu mahallede de taarruzla. 
~~ dnam ederek en Ucrl kollan ıle 
d 0 1'taya kadar gelmişlerdir. Öğleye 
it ~ru .Alınan kıtalarr trnktör fa br1• 

••tncSa.kl muvaffakiyetlcrlnden isli. 
r~ ~ek bu fabrtk:ı.nm {ltı.rkında 
~ler~n mUrekkcp adacıkları hücum. 

~ptctml~lerdlr. Bu suretle i~g 
t<iitcn Dıtıharcbe sahası öfledcıuıonı:e; 
lı'lukavcmet :ıncrkezlerlnln baklyele 
tinden le~ ve 15 ilktefr 
~Unu ak§am& dogru .StftllngT&d mUs 
~ahkeın §clırlnlıı şlmalındeki bu mu -
ıın kale tamamllo Alman kıtalannın. 

c 1 ine l'eÇınl§tlr. 
Alilıuer 24,5 milyon tonluk 

gemi batırdı 
~r Alman kaynağından bildirildi _ 
t; l'We Alman denizaltıları ile di. 
er de:ııız kuYVetkri \'e hava muhare. 
~ birllklcrl ey'lill 1942 aonuna k&dar 
l 0PYckün 21 milyon 300 bin tonıuı< 
dueınan 1:tımlal bahrmı. .. ıardır. 

lıalyan kuvvetleri ise Mııns an 
~ın ortasına kadn'" ıo nıil)on 3<ı0 

n lond:ın feıla genıi h:ılırnıt'1lnr 
dır. 

1 
J:ınony11 Temmuldo iki ınil . .-on 

1.11 • 

1 
ıa ~·akın gemi bolırmış, r.nj)lt-1· 

~ış .'e:va hasam uğratmış olduğıınıı 
lldırnıiştir. 

llıı~~ ~uretıe batırı'rn di' sınıın 
~· rtnin tO'J)yct(tn toı>:ıjı 2-t. ıı,i'· 

On a,.,. :a.· 
'r vvv ~ıni bu1m":Jl, 1 :ıd11. 

harb·~it ediJomemi-; olnn m.H ıı 
l"ıtı ~Ot~ Ve uiscr 1ı '• ff:ıkiyct'l' 
d~elcrl hu , , ki,: mi.ıra cl.ıııil 

s-;;;,.,. Heı'in muhakeme 
S eılilnteaini iatiyorlar 

lcin:ı 0 Vl'etter Birli~ h:ıU..ıııd:ı h'ı· 
olan lı.anııale ~· 40 Jıalcıı ıı~tit· 

rckeUerlnl ve hava faaliyetlerini art. Londra,1'i(A.A.)M.ada.gaııkar adaımıdn ar~:e:;:c~~~ !:~:!m~~; servetlerınden ılerı gelir. 
tırdıkların gö~nllı:ıe getirerek lncf.. fu.llyette bulunan lııglliz lruvvetıen liz.lerln Moskovayı tatmin için Dl~ §jmdJ, merkezden 220 ldlomct,rEı co • hatıaı:ına karşı iki Alınan plyatfc uı. I .. ____________________ .,.. _____ .;.. 
baskınına benzer bir hareket dab& . Uka Am'--• n eni sa!ıl.Irınıştır. Ağır kayıplar ba. zı.mek kar· arı nup ıa metinde bulunan ....... t. haama dll§ma.n blrs'll 1Serlemt,tlr n 
ynpmağa hazırlandıkları kanaatin~ T& ~rinl i§gal ct.mlflcrdlr. nk g1ln, dll§ma.nm 48 tank ile 'ırıoo 

Sa,omon adalarında 
pey~a. etml§Ur, 'iti. l'7 (Humııf) - Frans~ ınlls. k ı~ kaybettiği bildirilmektedir. 

Oti ajansı, Diycp halkmm aldığı tc~keler nazırı Brisicr V~ı hUJm.. ı, .Moskov&da u sa.at içinde Stalln • 

(Baş tandı 1 inci~) 
milli J.oını.nma. kanunu hükumlcri· 
ne göre eezalandmlac:ıklardrr. 

(E:ış tarafı l İMİıl)e) 
!a.cıcı. de\am etmektedır. Gı.ıad&lka • 
nııldıı. atn.h.sur bulunıuı Amerlkan'kı. 
taları bir tar&!tan <:<>k cetiıı muk&. 
\ ı.:ıuctlerlnc devam cd:ırlerkcn .Amlzal 
Nımetz bu k,rtalara yardımd& bulun 
mak için her ı;arcyc b:ı~ vurmakta.~ 
Jııponların ilerlcmr.sı.ne k~ Ja:wan 
bu aııkcrc tıık,•ı;yc lemınıne Ç&Jııııma.lı: 
tadır. 

mt'mnuniyct verlcı durumu hatrr _ ~l~tı namına :Madagaskar umumt vn. r.radda Almattlarm 80 tank ifo 2000 
latan tesir altında yaztlm~ bir yazı lısı Anetye bir mceaj gondcrml~ir. ı.ışt kaybctlikktj 1.alımln edllmokt~. Toprak Mah&u1leri Ofr·Jnin "ım• 

dilik ay be.§ından itfooren yenı ~ 
ı.ıasl<ı,ra ve karne mukabilındc fı• 
11nlara un vereceği zr.nnedilmek • 
tt.dir. Ek:ıncitler, yine aynr m1kdar 
lzcrinden 'cnle<:ektir. Yam, blr 
)ilkler 300 çocukbr 150, nğ'ır i§• 
ç.ilcr 600, sanatoryom ve prevmı· 
toryomfardak.i. lıasttılar 4rıo srnm 
elsmek a }sc3kJ.:mmo. 

neşrederek ahalintn ayni 11okukkan • Bu mesajda deniliyor ki: dlr. 
hlığı ı;-öatcrmesi taveiycııindc buıu. "36 gündcnbetj devam eden ve 
nuyor. Alman!ar, Norma ndiya aah!. ;;ayrlmtisavf kuvveUcrle l'Ukubuıan 

11 üurlnc cyllilde ve ilktcırlndc ark ~arpı~alar ru:ıLlccııindo Madagaak&r 
sık kUçitk kı:ımando akınlan yapıldı. tcıılim olaıuıs değlldiT,a ncak ada.ıun 

ğmı tafsjlll \ermeden bildirmcke büyük bir Juşmı i~al cdllmi§tlr • .Ma. 
ve bu akınların 1ngill.ı.lerın yakında ragaakardakl Fra~"TllZiyet,lc _ 

Avruııa kıtası 1.iW?"indc Udncl cephe_ r:ini a&r&hateıı ıbilmeluin!D zamanı 

yt tetıkil etmek makl!!lldlle büyük bir ggJmff bultm.ma.ktadlT. Her FTBMt. 
alan daha yapmak tuavvurunda bu. zın Fransayı tenuit cdcl'CC1'!1M Mada_ 
!unduklannı teyit ııtllğtn• ııoylcmek. gaakarda kalmak ~ sUtmcai 
i~ıl rler. 

Bava barbl 
(BafJ tarafı l incide) 

Londre., 17 (A.A.) - ·Perğ~m· 
b gUntl, l~illı: hava lrnvvetıerıne 
merısup bomba uçalcla.rı Holanda • 
cln, lit"nge1oda ibir fahrikaya mu _ 
rnffr.kıyetlo taarru~ ctmi!llerdir. 

Bu.tün :tngiliz u99klan üslerine 
aliınen avdet etmi:ılerdir. 

memlckeUn ımen!aati icabıdır .. Mada, 
gaakardaki Fransızlar adadın yrıl. 
lDJy&rakyarım UU'lık Ulr mlliı' mle. 
ke ça.l.lfmaııma devamla m lkcllr!Ur. 
ter, Madaga.ııkardakl Fransl.zıardan 
ta.lep edilen ba§Uc& §CY tcııanUt ve 
djaiplindlr. Her :ırra.nsu;m, nıi&J oncr, 
memur, .koloniat, tacir V()lha .. ıl her 
ne iae vazifesine-devam ctmr.s. mllll 
bir zarurettir. lHı;blr lıiıhuııcı ile ve 
halt& k&bal ifade cckıı ııUkut He da 
h\ d6 Go1emere i1Uhak cdıımcııl 'c: 
ya yab&DCI bir valiye itaat gôstcnt. 
meal ~ caiz -dt'~ıldır. {11; I'.) 

.A lıNuıla.r, l1jç ıUphe.ınz yedi hafta. 
lık :muvııtfaklyctırizliı.·ıcrlnı ao!l bir 
g&Yrt1tlo teWt~-ç&lışmak tıı.dır. 
lar. 

Sovyet. .kuvve(!eri ~rj ~kltmışkr. 
ec dt', bu Sovyct h&tıarmm yaTıldrt;ı. 
nı göstermez. 

Mo.zdok ke.simtnde :Almanlar UerJL 
J"ememi~erdlr. Xdkatıı dağları etek ~ 
lertndıı flddetıi çarp!J!D&lar \-Ukua 
~lmektcdlr. 

KAP'.KASLA.RD ~ 
\"~ l'1 (A.A.) - !Almanlar bU. 

tiln Ruıı cepMslnıde 8&ldırrolarma de
vam etmektedlrlU. 

Tua.pee yolu ilııeıindc ilerlemekte o 
lan .Alman kuvvetleri, bir Berlin te., 
line göre bir çok :m&ıttah'kcm .mevzi. 
leri itıgal ~ir. 

Stalfngredda. :nıllıver JnrvveUeri 
Ruııı hatıa.rma nMu11 .et.meğc deva.m 
ct.melct;ıedtr!er. 

.Alman han. '" topçu kuV?etleri 
dUşmamn ha.tıarnu durmadan döv- • 

Halk «rnxnelcri y.eşil renkte ola· 
oolctır, Memv.rlarla. hıdk, :. ine is • 
tcd Jdcri fınnlard~Tı ekmek alacak 
lardu. }'8l:?ın; 1ınncıJar, topladık-
1 an •tı:ı:rne!crin cin ıerine gör.: 
c.f...sten ucuz ve_\'a. serbESt piyasa 
fryatları ü:min':lt>l\ un alacaklar • 
dır, 

Ta.tbikı bu amirale ha.~ 
lnılw.ıau '!!.liinı;ı n cmnnde -dtııdl!'yor 
ki: 

::W.omo.n d&larmdakL yarma..zmt.. 
lBSı behemehal geni~letilm.eJidlr.,, A_ 
miral.GcrmJey, Japon mnbapra i:eZl1.. 
betjn yarına.k tçin ikf t~ebbOat:ıl ~ 
lımdugu halde muvaffak oıa~lll. 
dan kendlBl halen ancak u!ak lılroko. 
mutan mevkllndo bulunmıı.Jctadır..Bu.. 
;;ttne"ltadar mevcut \'aziyete ~ 
ho..ı;ıl olan kanaate nazaran, amtnd 
Niemltz, &mlral Gormleyin J..-uUımdı. 
dığı u\lsuldcn bamba§.ka b1r ~ 
başyurınaktadır. Bıı amjl'l:'.l ~ 
!Ooswıdan ufak hırlıklcrlo .ile atrfl'.. 
~rek Ja.ponlan adıı. ı<ulartndJm..dlları 
çckmeğe çal~maktadır. 

\'işi, 17 ( ı\,A.) - tngilterenı.n 
cenup doğu ve ce:mm batı kıyıla· 
tıua a.Qrkar, Alman bomba u~ağı 
l'Oınb lar atnı.ışlar<lır. HuaT kay• 
<kdil~icıtir. Ölü n yaralf Tardır. Mezar so 1 nıekt.edir. Bu~ ı.aıı,..tı ka.rşıımı ygunc arı <l~ R~r getirmek 18tedfkleri tak • 

Ek!nt"ğin .>eni fiyat: hakkında, 
henüz kati bir rakam ı;öy]enmc _ 
nıekte 1se de !stanbul belediyesi, 
600 gra.mdııın ibarc-t olan bir ek • 
mf!ğm 25 Oruruştan fazlaya malc • 
ôümemesinc öayret rtmektecltr. 
Çdr: muhtt"!nc lolRrnk ekmeğin, 
yeni fiyatr 25-:.!7 kuru~ am.eıncla 
o1acaktn-. 

BELEDh'EJ.\'.L.~ BUGDA l 

Ne AmerjkaWarm ve ne do .Japaa. 
ıarm kısau killi.isi ht:tıUz muharebeye 
girmlo değildır, ancak ufak Ç81"Pll!D&. 

lar olmaktadır. 

Peştede 
iki idam 

Son biT.taç gün mrfmd.a M:ıı,ka 'iye ktrTvet;Jertm goeıthememtiktedlr 
mczarlığma llirta3um. hırsızlar da. kr. • 

J'EMJNllı."'DE RASTLl\'ACAGI 
GUÇLt'.ıKLEU 

Amerlkalı:larm Guad&lk&nal& tak. 
viye lutaları çıkarmak yoluma yap. 
tıklan ycnj bir te§ebbUa Japaal&rm 
denizden Te havadan mDd•t • n 
kar§uımda. akamete malık(Uıı lllOj. 
m.ııtır. Buna. mu kabil J a.ponJ&r flmıııılZf 
garbi iaUkameUnden mute~ 
takviye slabllmektedlrler. A~ 
umumI karargA.hı da Amer1':""""'"
vaz1yetlne 90k ciddi nazan'\e bak. 
makt&dlT. Buralarda her an lçıln M:. 
yllk muharebeler vul·uu ~. 
.Amiral Ntemit.zln filosunu :ten~ • 
den llat:On bir Japon hava. tıtıwww 
kal'§I lıareketc geçlrmeğc ~ • _ 
dip ctml~ği maliUD degw:ıu:::rl) 

daJlllll.' Tc :ı:nczarbmn demir ı• ~.. &-..rilD, 1'7 ('\. \,ı - .Aaked b\r 
Sa'ıUılyetli bir kayualrtan ôğre

uitd.iğinc göre, ekmek tevzi i§ınin 
bir miJyon:ı. )akın IıilfusJu, gayet 
dağınık rvc' :nakil vasıtaları mah· 
dut lbir ~ehirde encak devlet vaaı• 
talan il~ tem1n edil-eccği hakkın • 
daki lkanaatc, hükfunet erkıi.nr dn 
temayUJ ~termcğe başlamtşttr. 
Bel~nin c".andl'JUc htJbnbat te· 

ır.akl*1s.rınI 8Öı1dİp r,al:nt~J:ırdır. .kaynaktan bıldırltdiğbıe gere A!m3D 

Iırk karartma esnasında 
hınız.Irk yapan iki ihtiyar 

a11ldı 
Budap~te 11 (HnııwıU - l!Jlk ka .. 

rarlnıa c3nas1nda zorla \'e fırsaltan 
uıWadc .\!Uretüe hrrnshk etlen iki ki§I 
tirfi idarece idama mahkOm cullmLq 
tir. Bu mahlnimlar cuma ;Unu fd;~ 
cclılm.i!.:lerdır öunl,\rdnn birisi 6• -:,=a. 
şmda l ırfı.> t:rıı.::. l'-"!;lsi. d:ğer! de 60 
) aşında bir dnm uklnrıcısıdır Bu a 
d<>ml:ı.r cUı tıın!crlnj Budspcştenin cı: 
\nrında bir yerde ı 1lcmişicrdir. 

Bu suretle mermerler. <;eki ,le .a'• uçakla:rırun UaWn~ 12 llktcıc _ 
kaılar.!.k demir pal.'m:ık!ıklllrı 6Ö- r nd nbcri Bol§evDıc ~ kayıp • 
kilp .kaçırılan ıtam 6 me::ardır. ))j· l.ırına daır olıın rakamlarla. inkA.r ka. 
ğeır 12 ı:c.ezann 1a. parmaklıki,.rı bul ~t.mc.z iblr oe,ldlde ~ ~!t;er 
~ökülmüş, fakat !kartrıluırnmı tır. mcktedır. A• ~ kendileri 
Farm.ıktıklan çalman mezat ı:..r ı 75 kayıp Terdi!tJeri halde bol§evf'kle. 
'ad deye nazır ll&lnlaı dır rın doksan ftç tayyareem dU§QrmUş. 

Y:a.pılan tah1o1rnt se;nu ndıı. bır• IC'l'dir. 
GEOEKl .BUS TEBLtGt mininde uğradığı gilçJük, sadece ~ızlar:ııı yılıık eki duvard:ın ntJı_ 

ya1·ak girdikleri anla ılmıc:ur. !!:s• 
ki duvar Yeni!ti yanılınır k u1.erc vı 
kılmış bulunmaktadır. • 

Me.zal' soyguncuları §iddetle :ı. 
r.ışt:Inlmaktachr. 

tefiklerin elinde l:ı•Jlunan He.,..'.in habere göre Çin JıUkt.meU Vendel Vil. 
'Ve oiğer Nazi siyast ııdamlariyle kiye rejs Ruzvelte verilmek Ur.ere aıtı 
Generallerinin artık ndoletin J>eb • maddelik :bir m•ıhtıra ıtevdl etmiştir. 
çesinc Yerilmelcri z:ı.nıanı ııelmlş • Bu. muhtıranın ilk Uç maddeal ~unlar_ 
lir. Nnzi müerimlcririrı hemen mu dır: 
hakeme allına alınmalarını i,ıc· ı - Çin, kendiıine daha çok nıik. 
yen Sovyct hiik•ime:::nin nolAst tarda aekerl tayyare s-önderilmcslni 
milletin bu hi~si~·t!rna trrciin:an Amerlkadan rica eder. 
olmaktadır. 2 - Çin, Amerikan tayyarelerinin 
Moskovanuı bu talebine I.ondradan Japon ııillh endtttari merkez!erlııe ta. 

verilen §Öyle bir telgrana mukabe!o arruz etmelerinl talep eder, 
edilmektedir: 3 - Çin, Birmanyanın geri alınma.. 

''ÇörçiUn beyanatı aıraamda, Ru am& t~ebbUs edlbneslni talep eder. 
dolf Hesin elyaai blr mahDu• detı~ Ruzveıte gönderilen :mulltırada bun 
bir harp ealrl oldufım• söyiedıtine· d11n bafk& Çin harp sahasının ihmal 
i-arct edilmektedir, Blr;wHeıin harp edilmemelll, bilakis bu sahanın ehem. 
esn:ı<-ında işlenen cUİ11mler hakkmd&' mlyetlnin takdjr edllm.esl l(ızımgcld!. 
hUkUnı '-::recek olan beynelmilel~ ·tı kaydedi!mekteı.Ur. 
kemeye tevdi edfieeeğt manuına ge. 
lir, Fakat evvela tetkik etmuint,. Salomon adaları açığındaki 

muharebel~r 50Ilra da mahkemenin lmru!maatru 
beklemek llzımdtr. Hes lnıglltereye 

Alman hava ordusuııun Un!Iormulle 
gehnl11Ur. Bu itibarla harp esiri aa, • 
yılması ılzımdır.,. 

Kız.ılorduda ·'alay 
öğütçüleri,, 

Dünyanın han11I L(İ\ iık şehri, hu 
Stokholmde.n blldirıldi~lne gore, 

Kızılordu gazetesi, ba§yazısında, Sov 
yet bUklımetl tarafından eiyaat ko • 
mlııcr!ik.Jer yerme ''alay 6ğUtçUleri,, 

\"SZJfe.sinln ihdas olunduğunu bjldlr • 
ml'ktedir. 

nu •'öğ'ütı;:Ulcr!n, 11na vati!eııi, kı • 

Vaıtngtondan blldirlldttlne göre bu 
harpte şimdiye kadar görülen ~n 
r'lühım deniz mııhare'lı:si fimdi A· 
me!"ikan ve Japon filoları nrasın
da Srılomon adal::ı:rı a~1ğında ecre· 

ı yan ediyor. Amerikalılar Guadel
kanal h&va meydanını ellerinde 
1uJundl!ml3lda büyült bir ~Un -
fük temin etm;:tlerdir. Japonlar 
mevzllerilıi takviye etmek i~n 
durmadan asker, tayyare Te gemi 
göndermek zorunda kalmışlardır. 
Runun la ber?.'Jer Amen1calı'arın 
t:rbirini takip -eden t:ıa.rnızlar: \•c 
) ü~!< stratejilc-ri Japonlnrı ta -

zıloı·du askerlerinin rmaneviyatıarmı k.nn .adaJ.ırı sulanna donahmaları 
Ylık.'!ck tutmak ve kuvvetlendirmek ı:ı er. kuvvetli birliklerini gönc!cr. 
olacaktır. :mek zorunda bualamştır. Bunun. 

18-50 Ytıfındalıi ::ı beraber tıu eulardg. şimdi re ka-
F ransızlar Almanyada dar Hç bir Japon tay,•ar~ gemH 

çalııaco.k ıörühnemiı:.t:r. Amerikalılar bu su. 
Parla radyo.sunun bildırdjğ'lne göre, ,re4.le;Japon harp gcmiler'ine dar

pcrşembe ı;UnU çıkan resmi gar.ete,' ,beier-'indir.rrk f~tını elde etmiş 
ıs illi GO Yllfındaki bütün Franmılı& ~:,O.l.unuyor1ar. 
rm Almanyada çalıftllağa d& • · • Japonlar t'ılolarının himaye:ıinde 
maları ihtımaıııe 16 • 29 ilktefrln ta. Guadalkanala takviye kıtaıarı çıkar. 
rjmJerı aruında kaydolunmağa me,._ ma.ğa bqladı.klan zaman Anıerlka • 
bur tululduklarma aft tall:natnamc·,·ı lılar bir nakijye gemi.sine lk.J bUyUk 
neşretmiştir. Bu tallmata aylurı h!L. bo':l1ba t.abcte ttirmeğe muvaffak ol. 
reket ct'fttıler para ceza8Ula çarpıla _ mUf!ardrr. Yaralanan ba§ka iki gemi 
caklardır. de ya.ngm çıkmış ve bir zırhlı .hasara 

Çin, Ruzvelte bir muhtıra utratıım11tır. Buna ra~nıcn Japonla~ 
karaya b!rlmç kıla çıkarmağa mu • 

·gönderdi valfak olmuşJardır. Bu hususta ıa 
Stokholmda çıkan Attım Tldingen rarJa hareket etmeleri Guadalkana : 

ı;azctcal Ç'unkingdeTt gelen b•r tn • lı her ne ba.ba3ınR olursa olııun ı;erj 
gtliı; ho.berlni ncıretmekted!r, Bu almak i3tedlltlerı.ııl ıoıtt.eçıuıkudir. 

Moekcnıa, 1'7 (Bacl:fo) - Dün gece lstanbtilı:n kalabalık nllfııslu bir 
yarım lıtoskova.d& 2!'ep'edilcn :remnı §ehir ollmaSindan i1erı gelmedil'li 
R• tebnğl: noktam da allkab vekaletin. ayn .. a 

16 ilkte§Z:in.gQnü kıtala.rtmrz Sta • dikkat nazarına arzedilmıştir. 
lingrad ve 'MDıdok mmiakalarmda Buğday miistahsili bir v:ilayet ol • 
dil~ §iddeUI m:ıuharebt\."er :>•ap _ mıyan lstsalbulun Çatalca ve Si ~ 
tılar, Cepbe.ııin diğer kNi,mlerinde livri gibi lomnen bu~avcı kazaln· 
ehemmiyetli değiııikllk oltnam11Jtır. ı ı d!!. dahil oldufo halde, buglın 
Tebliğin lllvcslnde §Öyle dcnllIYor.: ~<in kendisini bir haftn besliyecek 
l5 ilktqrı"n gtınu ih&va kuvvetleri. huuul:>ıı.tı yoktur. Billıaı-sa bu sc . 

miz, dUfl?l&nm 10 tankmı, 60 kamyon ne. muhtelif se!>eplerle toprağın 
~ otamobrufimha v97&hut ha.sara yete~k <lerf'Oede ckilemc.mesi ve 
ı..ğrcttııar. 15 ıopu susturdular, !ki <'kilen yerleroen de umulan ran • 
mUhiınmatd eposunu havaya ucurdu. dımanın ~)mamaması. cu"iınkü 
lar, 3 treni tahrip ettiler, 2 bölüğe darlıi!ı do~ırr.muştı.ır. (\ nk:ra ve 
yakm piyadesini dağıttılar ve )namen 1zm'r istiJ,s,,i mıerkezler:inc vakın • 
imha ettiler. lığı, her i!<i şe":u'in de bü). iık hır 

Kıtıı.Ianmız, Stalin:;Tad şehrinde memur ekseriye~i ile meski:n tu 
düşmamn .sayıca UstUn kuvvetlerle lunl!lası bakmundar. l'itnnb.ıl:t nı; 
yaptığı hUeumlan yıUsk~ttüler, He • ' betle f'Ok <iaha mılsa t bir ~'urun:• 
Dilz tamamıanmıyan maıeımata go~ aa bt•lunmc.ktacltrlnr 
bir günde dilşmanm •3 tankı ve biı B:.ıbub.ıt tedıırikindek: ;;Uçhik'.?
&laya yakm kuvvctl imha edildi. Kl.. ri doJursn ~chcple'rdeı. !liri de 
talarımız mua.nntdan muharebeler • knra ve deniz nakl yat mekanlz • 
den 110nra bir fabrika mahallesini rnas.ının muhtelif scl:epler altında 
tcrketmeğe mecbur kaldılar, ağır bir surette işle:neRirlir. Bilhns 

Stallngradın şimal batıamda mevzıı ııa b-.ı bakmıcian, şehir i<;:n hubu • 
muharebeler oldu.:; CIUşman tankı bat tcrlıuiki kabil o1<:.'1. bile bun'a 
tahrip ve bir bölUğe yakın kuvveti rın "eh re gctiı ilebilmes1 ayı tCıl bir 
yok edildi. Romenler, kaybettikleri tn'CSCle teşkil edecektir 
ınevzllerl geri almak için ooıı defa . 
mukabil hücumda. bulundularsa da \'l~Xi l.S4.SI.Al! KO:\"A('A1{ 

tikrnn temin yolunda milllim bir 
karar alınmak üzeredir. 

KjMLER BF.YM'NAME 
\'ERECEK! 

Toprak .Mahsulleri Ofisinin 'ba. • 
günkü fi)'atl:ırla ,·ereceğ1 uncı. 
) aprlacak 8meği kimleıin alacağı 
'l'icaret V~kiileU tarafından alib 
ün.dara ~ildirmiştir. Liste, fUdnıi:. 

Devlet. mÜCf!SC'!:eler 'e demaey,,ı 
lan b&remine dnbil olanlar.; barem 
lıaıici olan '\'aid-..r, ;Jea;i8mlar, 
hat be.ıkıc;Jarı, müvezzilf';r; maa§ ... 
Jarmı btitı:elerin masr.ıf tenibin _ 
cm alan kadrolarda. çalışan köy 
oğretmenter1 Ye eğitt.'lenleri, mO • 
tdmid, dı:l, yetim ve hidematJ va. 
ı:ın ye tertibinden maaş a19.nln?; 
~·ardımcı öğretmenler. ~ ta• 
:ıoin ed~l<'n Yclcil memurlar. :m1J3 • 
tahoemler. işkn el çcktitildl:e:de 
\"ekU.:ct <.mrinc alınan!nr; :rad.Jıo_ 
da gündelikle çalışan ııanatldlı!8r, 
ErcğU sağlık teşkilatı ,.c amele 
L-irliei n:E"lllUl'larr. askeri :j)arem 11e 
gediklileri lıarcmine tabi ola.ıılaı:nD 
§ahısları müstesna o1~.a.k uzere ;. 
nşe--Ji !ile mükellef olıluklan aifde. sonunda rical ettiler. Muharebe mey. 

danında 200 den !azla düşman cesedi 
kaldı. 

Diğer tru"aft;ın Anka-;-adan bil • rj crt.anı. 

Mozdok mmtakesında dUemanın 
tank \•e plyadc kuvvetlcrıle ş1ddeUı 
ınuharehetcrc devam çdjldl, 

KerJln, 1 l (A.A,) - .Askeri bir kay 
ı rl.ton blldlrlljyor: 

Tuapsc yolu Uzerinde Kutan nehri 
ayaklarından olnn Pı;iç kaynakları 

lıu noktada birbirini kateden birçok 
yolların kavu~nk noktasını ve bu cep 
hede yapılacak müstakbel snvaşlar l. 
çln bneml olan bjrkııı; tepeyi tıgal et. 
ıni§lerdlr, 

Stu)talarımtz, derin vadilere inen 
yamaçlardaki Bol§cvil< batnryalarma 

dlrild~ınc gor~. beıe:iiyclerin hu· DC'\•let wrafıııdıı.n aynen yar 
tıubat mül;}ayaalan lc:jıun ile bazı chm t;Ör!nlcrle isse bedeli alanlar' 
esaslarn b:ıf;l;ınması ,.e bir düze · l.u karadan istisna e<lılmi~lerdir. 
ne konıılması tak:ırri.ır etın:r;tır. or;sin tanzim satışlarından i5" 
Bu surct:e pi)as.,.lnr-Ja hirbirıne iıfade erl~n~er be r>cyaanıımelere 
rakip vıuir~te gire-rck fiyatların iuşesıle mükellef eı~chkfa ... "'1 evJit, 
artnı3.61 'c ,;ıer belc>dı~ en~n birhı • ana. baba, rilyi:k ana, karı ve kn 
ıjnd~n forklı fı\atlarl:ı mUhaHıa k~roe<>'erini de keyde.:1P.Ceklerdir. 
hu de. hulurur~nın onlıne g;~ !e: {adın ~tmurlar koc•llarını yamıı 
cektir. Hük~mctc;c, f j:ltlnrda ıs • yacakl:ırdır. · 

~--------~------~~~~----------~-••---ml•llll-•Bu halta--------•1111 
TAK S l Jl,f Sinemasrnd 

ı:ıiddctıı hUcum!ar yapmışlardrr. Daha Ölmez bır >ı ... yat t:ı.clası ... 1hUraııla dolu bjr aşk romar..ı... .. Haıı~t 
bir gün cv,·cı dağ nvcılar: 1ıuı ada b!r ve seYgı ıle ya• an bır l:albln acı fcryaoını... lztırab ,.e cltm ıçlndc 
bOlııcvık topçu kurmayını ve bir ileri 1 kı\'T'\nan tıir k .!bin heyecanını ... Saadete ııusaıuış. sevgi i~n Ut.reyen 
tarassut mevklınl ele ı;cçirm~lerdl. bir gön'\!:: e>I" ytlksck nağmelerin! terennüm edr.-ı 

Moıkovan.,a nllusn z e., De b 1 D Aş'·ı 3 milyona buldu a 
Londra., ı; (A.A.) - Bri~h Uni. 

tcd Pressin M.oııkovadakl muhabiri 1 TURKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKJLI 
:Moakovada normal tayatm yeniden Musiki bcetPkftn Uaıt Holde: Elmacı Gllzell Okuyanlar 
b&§le.dığını "'e sloe-maların, tiyatro 1 Kemanr rıımlnln ba§ artlııtl Suz.n Yakar 
!arın ve mekteplerin yeniden ıı.ı,;ıl • SA.Dl ışn..u· AZtzı: EMİR SUAD GON 

Şehrin nuruııu, ~ımdl geri düncnıcr. 40 kiıililı küme ~az heyetj, ayrıca 25 kifilik koro heyeti 
dıjtmı bildiriyor. ı 

le Uç milyonu bu!mu§tur. · •••••••• Bugco uat l de teıııllit)ı autuıe. •••••••'I 
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d·standaki 
lıklar önünde 
i ~ratorluğu Eğer 

' 
makSut eserse 1 

yer yer kıyamlar oıaror, 
r, ama ingillz crıJmuy rJ 

, emel ayı'! ığı lngl ız ~at-
mına b y ir sü &tgilıtır 

l GlLTElff>I, n oünler'. 1 'lc<e, il<; > 'z •>cdenbori, l 
de, ls .. :ıl eden ıııuhı'm lıu iiı;) ilı. eli! mil.) on ııilfu~ıın dil, 

ı ıc l .. ro_ ı biri de. Jliıı<li.,,tnn. din 'C e.mc1 n~rıhğında~1 ~stifadc 
ır. l.u 'ltcrrnııı, d ·,r Hlıın clob. 

1 
etm!cı, _ıu~dl tam kolayca idare r. 

ru}~ !Jır mu~lc.nılrl.e~j A\ruıı debilmı~tır • 
J, d.ır lnn uı., -o m I.) on mıfus.ı lngiltere, bu mllildet >:ntfrndn, 
1mlun ın <1i~ nrı tru ı etme i iı;;c hiç bjr ur.('tle elln<ten ~ıkamıya 
gclır bir 5e~ dc'ild.'r. O, bu nıem <'Jılt gib:, Hinlli'>tnna emek \"Cr • 

lrikebn sc:'\ ctb le, h 51tlet 'e ı.ud. nıistir. teımleketi, bir t.araf1ndan 
retini lrnrmıış gcçeı\ lıorııte, bu diğer tnmfma lmdnr ı.on i tem 
memle\cll~"l 

1 

çıltardıı!;ı orılularla yoll:ır 'e dcnıiryollıırh I~ örmüs-
:ıfa·ct ... o~tcrcbilmi.ti. Bu hıırııte tür. En·cke batakhldnr<Jan .ib:ıret 

de, fıf, lczlıı<l:ı, Sin~apı.rdl\, Dir Lulunnn yeri kurntmu~, oralnr•1a 
nı nladn. Jllndli orclulnr Jmll:ın tnrlnfar 'e mcl\ft bahçeleri ·ıı~}· 
1111 ... • ım~m d.~ '1ı ırdn. ortn snrk• dnnn getlrm1.,1ir. ahillttıle, l'n 
t ı. tramla. bulunan orılnlarının bir lıül\ik \apurl:ırın yer)esebilerı-.:ğı 
.çol• fı.•. :ı n lliııdlllerdcn mürek_ liınımlar \ e 11<.':t~r 'ucu<1n getir. 
l.ep l:uluıunu tur. llel~ Uiııdht:ı. · nıis, bir trlirii mektepler \'C ıini\'er · 
ıım o Jıer çe it 'pliılll,j ıruu1d ini iteler açmı .. 1ır, En mcl•U,ılc" il' 
elinden J ntıı-mal, fn.ı;iJiz n:ıyi_ \e i..~herg!'te1erclc. y.erli tisnnl:ı • 
inin .inu~ı demektir. J\cncli'<;i için ril le d~ \er:Jir. ingii:z • öl"Tcn -
ıptidni nı:ıddc, ır.ıra 'e insan mele ise ihtiynridir. 
kayıı:ığı olan bô.)Jc bir yerden el ,,. 1: lf. 

~e~si, jnıp:ırntorlnğun intiharı ln .. iltr.rc ~·ine ''köıınil·il geı,:i·n_ 
aytl:ıh:iir. c('j·e k:ıdar nyı a cial ı"' <leıli, uma 
İngiltere, ~~en hü) lıl• hnrpte üktüremedi. t;ölttürmıeyincc de, 

bir yanlışlık yaptı: Ilöy}ı) ikinci ;) ıuıınığunu Ju&lwrdı , c ıınıdndma 
'e daha ır:orln bir badire ile lmr" da Jlind!stantlııki ırk "e me7lı~ı 
. Jlıış:ıo~'lnt <li:sünmeclcn, pc'k hl. iJıtilfı.flan yetisti. 
kımığI bir sırada, "köprtiyü gecin" Zaten kongre parti inin, 19 n 
ceyc Jm{l:ır nyı.) n. (lnlJ demek ku. !>enesinl!.~ harp ha ludı~'l zaman 
hilinden,, Hindi tnn:ı, harpten 4.!i milyon .fıuı.sı , arlce.n. bugC.:ı, 
fı.Ollrn, isi?kti.J değılsc bile, bir do" iiza nd."<li J ,5 milyona infü. Uu
min)Oll hnkl-., \'crroc~ini \'nad etti. nıııı mfınas1, lllnclol:ırın nıiietulele" 

Gandi izinde ~iirüycn Jrindliler, ye pek de tnmrtıır o1ma)ı larıdır. 
):lrmi ~ scı ~ ll"nhcr.i bu \Onrli ı.;,·et, yer yer kıynmlnr \tıkruı ge_ 
hat.ırl:ıttd:ır, kafa tnttulnr, nynlt. liyor, nm:ı Hinöolann el,scri~·eti 
landılar. İn;.{iltcrc Jı..i'c ahlınnndı. ıc~i'rc~ h:ıtt :ıliıkn,,ız uziyette 
Nihayet, ?tlnl«ı~n, Singnpur, nir- duruy<ır. 

- (Hatay alhU~'niın '\nti~•r• münMebetl1e -

E CıKJ ôoıılum Tarık JıIUmtaz. mllll k1lt11phanemlze gUr.dl :b'lr e. 
tt ikaundırdr: Hatay albllmU. ' 

Bı: uuw llzerinde durulacak ilk nokta, Hataym tatlbl durumu. 
.nwı ıi&a:ı -c:c:Uu;.io olma.ıııdtr. F.altat... bu öyle aıelldc ıtıir ~kilde yapıl.. 
maıııı,tır. lıllJlll~m11 bir rum mctodllc incelcnmf§ blr çok kj. 

tap ı1ıay!a~arı Qt!nildlkten aonra )'&Sdm•t.ır. 
A •r.Jık ı;ilnlttılni:ı ıtareünt Te acdamu dile g~l.ren p&rç& lle Fran 

..ı.ız. J..;.ı.:?. ııl ve .P.atay mUcadelcabtj Cllle 
0

geti~ lkoronoloJl, bu g'Uzd ıve 
kıyMetıı eserı en k&raktertatik t.arafmı tefkll oetılyor. 

Tank, bu parçalan ikelimelere renk ve ~ ııcrerek b&atınnq, ke. 
lime'cr bazı y~rlerdc alev, bul yerlcZ'de ıçlurrk, olm~. bazı :yerlerde 
~- kcsilınif, pj~. bu sntırla.rOa ~l yok, mllbıı.!Aga yolt, yat_ 

nız ran•ın:lyet ~·ar: Memleltel &§kiyle ka!bl yattan idealiııt bir gencin 
UUl'lliınlyct,i... 

Tarık MUıntazden ~Basen bundan ba~ka b\r y lbeltlenemeı:di. 

Çünkü ga:un bS§uıd::ı.nberi orada bulundu, ya'bancılarla. mUcadclc 
etti, ~ra;:v. ı;su:te CJkardı, Hat•y1ı g~nçıeri etıttma tcpladJ, ilı:cl 
1.t:fkllAtı .kurdt: Velhalll, davayı yürütmek lgin çal~ı. Çalı:pnlarm 

:ırıuıındıı. ')"<er ı..ldı, 

.U':nloııln, di~r aay!a.larmda H&taym coğratı, tumtlk, T;L 
r:ıl, ckc.u·~:ı.ık durumlıırı da ilmi lbir .nıetJOdla inoelenrulltJr. ~roc 
IJatny dc\·ıttir:in JiOll tarihine 'Ve Htaydakl..e&<i ve yeni tıanatıara da. 
tr bazı :rru:ılar da ~;ar. Bunlar da rln en kuvvetli parÇ&lanndandır. 

Hell.y ':lıün&vveclcrinc ve kUllilr hayatına, Bataycla, gar.etedl!k 
tarihin~ ayr:la:ı kwmda, .mul:ıarJ'lr !bura.da, bunları Ç1)k canlı olarak 

.. yntıntmı~. k\lltllr i§lerlndc ekalliyet!erin rolleri olmadığını, bUtiln 
• :<Ult!jr iharc:kr.t,lcriııi Türk mUncvverlcrjnin temsil ettlkter:lnt b!llrtm\ş 

Ur Tarik .~fü:ııtııı;, bu o..radn, Hntaydnki il.çUmnl eııuflarm TC buııle:r 

o.rıuıındakl UZ\\ ~·c mlhnnlkl tcaanllUerl <etlld -et.meyi de unutmamı§, 
ornda 'l'Urkr1Wılk <:ert!}BDJnı.'l nasıl dotduğunu izah etırll!Jtlr. 

:Ru d ~dl C8CJ'ln ıdlğer bir hwnıatyett de, bir takım tariht re!lm. 
lc.t'lc aUslü olmamdır. Bu ~lmler aruındn Hıttaym kara gUnlerine, 
~it rnlmleıle, 'T.Urkler.c yapwın :ı:ulmll, lekenceyt z&t~ler de var. 
dıı. 'rahr!p ml!frez.elerinin yaptıklarmı gö8teren ~imi r de, bu tarl. 
hl \""ı!ka•ara tıklenmı§t,ır. Hatay davasında rol oynayaııtnnn ıve Ha.. 
~.y ml'I~! :ruıcUsJ azajarmın :rea1mlerllc, Hatayaı gQzelllkJer{n! can. 
ı:ınıltran fotokrcflar rta <CaCI'e aynca bir kıymet verme\(tedfr. 

CH:ıtay JıltıUrnU), .her Cihetten kıymetll lblr eserdir. Hele döktlıruın 
bakımıı:e&;1 .•• Helayı tlfl~k. tiğrtnmek istlycnler, öyle ayrı ayrı e. 
St>rlen ru vurınııdan, 3-a~ bir kitaptan, -(Hatay albQmO)nden iııte. 
diklPrl malumatı öğrcnebfUrlcr ve bu gUzel caer, '1ıer mUnevverln 
kl.:1.Gpb-.nca.ııd~ bulunmalıdır. . 

MIUi '<Ulüphanemlzc titiz itinalarla Jıaurlıuımlf böy!e dcğcrll bir 
cııcr k!\z<.ınJı• dıstı için, 'l'arıl: Mümtazı tebrik ederim. 

IEğ~r ma'k8llı.1 eserse m111raı bere~ ıtcl.fldlr. 
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Orta şarktan manzaralar 

Filiı;ti11 Ye1 
Anglo - S 
nasıl yar 

ra 
or 

J;<:ilisU.nde ·ı,ı ım,m lınlk rnr: 1 ııa~i \C t'c:ı.ret od diTcl.-töru bu 
üılünıanlar ,.,o l'nhnililer. J lıııı:ı.n ı;;mor:ık dn l ült ıek komi eri' 

J Bitaraf ımemlekctlc.recdc fr-1.!Ptc 1 !>Aıll1) iin inl., nfı husu untın yupı 
llere bekıldı11ı ıama.n,. fiUs.tınc1cl\İ lan yarduııdn dolııyı te l(kiJr et 
.mü. lilnuuı mplaİ-, ~ıiı;bir jğti~ns h':itcn oııra, ''bnrp ile uUı nra ııı 
tlkarmadıı11t cereyan e<L-..ıı hidise· daki buhranlı r.nmaııda. 'e lınrpten 
lcre .kn~ı seyil:'C~ b~r 'nri.) et mu. oııra in•cil!z hulifnnetinin muıne· 
lıafnza ediyorlıı\·. ı~ıer;1ıden, 1ııgi. netini <lilcdilc_r \e yül, ek lrnmi • 
liz ordusun:ı UcretJi :ı 'licr yat.hın. ~.er ek, lyı temcnnilcri'nin " c\gi 

ı lar da \'tır; :fokn t bu. de\ ede im • il <lildmte ahn:ıca r m'' bjldirdi. 

1 lak kabilindendir. J\alıi:" rei&!.crj, Mern hndc, ylil. Clc komi rin 
ııldıklıln tahsi at saycsiJıdc, 1n - zc\ ecsi ile Jngiliz 7.abitleri 'e hU· 

1 g!Ji:r.lere .güler ~"Ü7. t;&teı~·r\!rlar. tün Filistin mııh!tiıUn mıimes il -
ıBunlann 'az.iyctlnl. bjı; ü11lıesiz, tcrj haur bti~onı• orfüı. 
Mısır ceııhesindek.i har:ıju neticesi .:f. 

i ta):l.n eeleoZktir. Tclıl\İ\ ~i inde, rap td.ni 
:i"ilist!'n Yahudilerine ~elince: ğinc (ole lu1.0mlo ol n 'c ba..,..,,·m ta 

Huıılar, candan İngilizlere b:ığlı • raflardan g:etiritı)l. ciuır ordular1' 
dırlar. Bunun itin. ellerinden gc. d:ığıtıhn ı lıem ı;uç, hem tle ma" 
leni yapıyorlar. Bir mli<ldet en el r:ıflı olo.ıı mndeni c ~a rrllcri, 
Sur.İl ede ~knn "11Zetc1er, Fili tin fılct'zr. makinelC'r tc.,lıir cdilmi ti . 
!lliıudilerJnin :tti nln)lı bir J,\Q liuııl:ır, u~le müh m rp malı.c • 
tecıkil ettiltleriıukn bnh'>~lhordu. ıneleri idi J.i, bunıdnn, en 1 t a zn 

l\lı ırın 'e 'uriycnııı r-cnchi gn. mnndn l'İ\ r ordu1 m ~onileıilc • 
zetelcri, Fili .in ·ahmlil<'rinin cek Şe~icnll. 
"hnr.p gayretler:•· ndzn baJı,,elli:ı :7.emi:ı t ntmdnt i lonl:ırda 
dUl'U)"CWW • .Jilu gAZCtClerdcR bİf;ll• tcRJıir edilell ~şynJnr rtııımılu, 
de gördüğtimüz, böyle bir mnknJc· t(lotrum:ı mel~l<'ri'ııdcn elclrtrihlİ 
ri •Jtn~"a naklediyoruz: nıotörlr-rc, m~kinc lm3ı.;lannd3tl 

* :t- * 'e bilği tnslarınclnn '\ oltmetrelert 
Makale fjlldur: ılnhn l iirlil sn.lonlnrdıı., :ziynretcı· 

'J'ehwiv manifaturacılar mile~ • I r, hnrıı s:ın:ı)ii itin. Fili tin liı.
:.esesindet hu u i lıir mahiyet ur _ borntmarlnrmda \'c eııc;titlilcrin .. 
:ıeden )'eni bir sergi Jmruldu. )!;39 <le, miiteh sı l:ınn nezareti nJ .. 
dan :yani barbln • ba5lan;;ırıııdnn tm<'la. ne suN'tle arn tırmal r yn 
Mri, ordoya muht<'lif ckillerde ynpıldtı:•-mn <lnil' nilmuneler gör .. 
)11Jlıaln ynrdmı gayret!erincleJt, c- clülcr. Burnd::ıl\j e';ôl'a nnısınd1ıt 
~yce bahsedikli. Jt:!v' elce K lıirc • alimlerle askerlerin elhirlij:;indeıı 
de de nçıfan Filistin sergi i, hu (}O~"tln en ~eni tatbil·i fen mahsur 
gR!Tetltrinin 11etk.es'.n(len kısmen .iri \ıtrtlr, ı li tin 1fıborntuvnrlaT1 
Glsun herkesi Jınberdar ctmisti'r. ılc ntölyelerjnln. :-nc:d· ha.ftnlnr .. 
~imdi ise aradan ü~ ene acçtik • 1 ea 'e a,,inren lıil' :znman knyıl:ı!ı• 

' ... 1 ' b'I k 1
•• 1 i ten sonnı hepsi de ·eni olan yüz ı an sonra ~e.t' ı cee mnJ>1ne er 

mnn) elden gi(lip de Japon orılu_ tngilt<'Te, bu \"llI.iyettr.n >ı.t~fade 
Jar:ı Jlindic;tnn hududuna <lnya. t.de-rek: 

tlli f:ıbrikanm, harbe ne urctle \o nl· nmını 3 eti tirec t hnle geJ, 
mıe----------------------------.: 1 lardnn ettiklerini, ergide te bir diğinl, gôrlU n ~c !er gQ terİ)or .. 

ettikleri' seyhırle söst('riyorlnr. tlu. nmea, nnrnk o 7..antnn, gözleri - Ben, mcmlc1..etin i~tikliilini 
lal fası gibi nç:ldı. Du tlcfo da, tımımııyl\ h:ızınm, nınıı. iz ken<li 
yirmi sene t'\"\'efüi \ naılinl te•<rıu nranızdn snl:rn:ımıyor unuz. 117n' 
~ui'ı f~t inandırıuıınlh. Kırjp!> (folaT, tek 'l•ir Jlimli-;tn.n olmas nı 
gitti, C:ınlin.} elt getiri:di, fürı\e~t !:-',·~·or1"". "lüs,ıımanlar fsc. oı,·t • J ~· ., '" u sviçrcdc, :rnkın :ımmnııl:ırda, Sb• 
kefil o.do.. tıiml 1wıı"'re5i, Gnntie nn idare.o;i :ıltına ...ınn ... k i .. tcnıi · 

k ~ ~- rclolmacnk bir ''n!>:.ı ecre) nn et· 
nln ctr:ı..fında toplanarak aya · uı • ..... rlnr. frlnre 1• hım"'· tanıfn te-;. + • ,,_ ~· mnişLir: 
rc<lj: ,.dnre~ i <'ll"ri,:ıC' nlmnl• İ'ltı_ Pim edeyim. m;,_•ıe h:'r h:ılı1c llin-

lsvıçrc.nin .lıiiyük ~elıir~crinucn 
yorfardr, cistana İstildül \'Cmıeli, memleketi birinıJe id:ırchnnc i Jıulıınan 7.en. 

Gnıı<l? te\kif olandn. Nehra ~ lıirhirin :?:etfnnPlc ,.e c'Jnponlann 
b• Afril r. l ld"' •· -~ ı;in bir ndcııı 'armış. Yine ~·nı na ı ınyn gut ıru u, i\O~ e'kmeğine ynğ iinrd'c demektir. "·- ı h J'l l' ç ·ı · .J" caddede \e idıırclı:•ncniıı ynkıııın-uzu :ırı np<iC< ı ı ı. orçı , ş1mu1, Diye:- \'e hnrb"n bitme5:ni bel<le" 

] '"'O Uf ö ~ cin da iki demirci ılükkanı huluııu• 
lJ"L n u "'::lyımma f,t re, ·ı•ongn:_ ,meJerini t1l\ .J) c ediyor; fnkc.t · ıı· d' t tem il l ı h 14 yornıu". l>cnıircfler, 1icarette bır. r. ın m ı:; nnı " c me' n .~ı ilnponlnr duruyornlr n•ı'l' C'n.;u 7 

ı -.ır.r.. ··"- ı · "I' ~· t birinin ı·akihi olmııkl:ı beratı• r. 
lo ınau.ıı,,'lTII ....,y yor 'e • ın<ııs nn t skilitti~1c orln'ıfı ki\rl\1.'ıiyorlnr 

n-. n -'- Jıı''-"'metin bat n, .. ,.. pc.k de dost .,..,.iııi''-'Oriıırmı • n .... ı •"", ll\ll c ı s .ı., \l' Binn!tnyn t;ih:', Hindistnnı dc1, .,~,, J 

.. "nA Ilın" A:.,tn m l•urtulduim a 7.cn"in ı•dnmın ıis 1cri )"'lun !:ı .,, u~ """' n • ,..~n i~jnclen zııptetmhe c:n~ışı_)orlnr, • ·· " 
2 an C<lilor. Uanı:i tarafın ~nllp ~clcceginl foıi \'C cn·eti de nrtınnkta d~:ı.m 

Hiruli3lnıı neden kurtuluyor? istiltbal g~te11't'elrtir . ediyormuş, Gcl gcleH:n keyfini, de-
lstiltlfilin• lmrn5Jll lctun. r.ir ta. M. RASi!'tl c1zr:ı«N mircilcrin ı::ürfıltü il bozuyonnuş. 
nfh iiz::J bir mnııtık. Bunun icin, giln secmemıiş ki, iki 

H.indistnmfa. ~er ~ rr luya11tlıır dcmircI He ntışınaımş bulun un. 
deuım cdi)or, silühlar patlıyor: Nec!p rrazıi•an l>ü unnıiış, taşınmış .. Bir ~un:' 
f kat İn °lizlcr ' dnn korlanu.. k bu iki dcmirei3i, ııe ;\ ·npıp ynp~p. 
~or; ~r-" ii 70 mil) on nUfu Ju on era Si idnrclınn~~inden ıııaklnştırmaya 
ıngilir. b.:'.mayesinde ) uJunmı Jıli. 1 NeC:.p F'n.ul Kvm!cUrck ynrmki kanır 'ermiş. Orn ı, lsviçre .. Me. 
kfunetlcr, i end=~:n" s rlnkat ~·ös • ııaz!lr :glinü Üüilda .. Hn kevin:ic ıı urlara adalet iz i$ gördürc.ıe'k. 
tcriyor, )etmic; ele en mi1Jon1uk bir onfer:ıns ve-recektir. Konfc- ı.!~ircilen dük.ktın':ırındnn attıra-
im:tl ra'~tlcri ruii lüm:mlnrı, rans (Abdtwıak Hiımiıl Ve yeni- nı::ız. J:.c .. Pnrn ın:ı ~Ü\'t~nmiş. l>e. 

Gn:ndinin dam nn Dl lun ııarekct :i<'tme d:..Y:ınt!Z) isimlirlır. Koııfe- mırciııin hidni çnjlırtınış. lbb:ı 
<'<1i:ror 40 m1b onlul< ı>:ı.rc:ılnr da r:ıncza r.a.t 15,30 c.1,-ı baslnnaeaktır: nasih:ıti hlıllinden bir Cl ler s?:r-
rlalotleıinc götnülcrek seyirci' tlu. ı.:;,nş hcr".;ecs için seı~ectti'r. lemis, eline de. tnzıııiııat olm:ı.1" ü 

S!ibi ••• 
j gördüğünden rne•ıuıun, ~aı •ı· 
cı:ıklorını geçirmek icJn, sıı) fiyl' i. 
ne gitmiş, dinlenmiş \'C ;ın·dct c.lcr
.lı;en, arlık çekir, örs südiltüsü ~sil 
miyttcğlndcn emin olarak şr.!ır~ 
s;elmi~; fakat dnlın idardıane~ine 
ynklnşır yoklnşnınr.. demircl caık
ltı'inlarıntlıın taşan ı;iirültii :ile knr. 
~ılnşmış. 

Zengin :ıd:ım, hiddetinden Jm
dunnuş bir halde, lıirinei dükJ.::1110 
ginnlş '\e prırnrlık:orınııı tlcr:ı,d 
1otblkini ıstc.'Ttiş; falrnt kızı:ıı• 1 

sındnn, diikkiinıla ı.imlnlc kor.ıı: 
l::şlığınıı dik kot el ıııcrııiş. Ucnu: el: 

- Aziz efendim, ne kızı)·orsu_ 
nuz? niz, verdiğimiz süzü. lıı~rrı 
lıorfinc yerine gctird;k, Arkod:ıŞl'u, 
henim diikkiınıma sr•.:ll. ben Je 
buraya nnklctıim. lkir.ıiz ık. 01 
\'erdij?inıiz gıhi lı.m•J;cı ellik \C 

<!fikkAnl:ırımızı df'ğı~lirdik. 
D~yinec, zengin .lılaın. bu cc ···P 

l.:ııromnda ş:ış:ıl.ıınıs: iııkııl ş'lrı. 
l::r yerine grtirilı.liği için, ın:tJıl. • 
meye münıc:iııt edip do'andırıl<lr 
ltıııı ıl:ı iudin cdcmt·mış. 

Sergiyi ziyaret edenlerden, hll . 
Jıa :ı, mc' 1-ileri tok ) iil•'·<'k olan 
iki znt, di,l't sn lonıla ~shir ctlilcn 
nümuncler öniin<fo büyi!~t memnu 
ntyet gö teroiler. l"ilMin \"e !\la • 
verayı 1''.irdün yu:.sek koıni\;t'Tİ Jla
ro)(.f ;\ine likn~l, lı:üşat nuttmncia, 
teı.hjr edill!'n srylerdel•i tencn-d. 
«len h:n·retler '1ııydıı~urııı ''l" mcm 
lekt i':'çiliğini to11ılir tti(;ini bildlr
ıoi~t:'r. 

Dif.~r tııraflan, Ortıısnı-k i'kınnl 
l"e i:ışe merkeı.i mUıncs iti bulun ıı 
r. P. l'i'nnnt dn.. ~rgide "'Ördü':-ı 

""t'.)'lerden, ne k:ı.dnr memnun oldu 
ğonu. mükiileme nmsmdo ö.rl..: -
mi tir. 

lanifatnrncdnr cemiyeti rei.,j 
Senkıırh \'nlıudi acrntcsin le a • 

Bayırlı dost 
böyle olaı1 ! 

Topkapıdn o-:uran Melek nılın· 
dn bir k:ı.Cm. bir mllddettenh"rı 

metres ya.sndığı !!,eY) ar sal:"ı Şük· 

riıÖ'i:n geçenlerde ayrrlmı11trr. 

• ükrU evvelki gün metresi ile 
ban!Qllclt üz.ere eve !rclır.iıı, evde 

Hirin<'i l~ttn, memleketin cfl 
muhiın ' n inki nf ctmi llti sn, 
n ~ i kolunu gri teri.} or<la. Runıı1 
iı· cl:ırla limon \'(' portakaHlan l u 
ııılım m:ıcldeler \ nrdı. nu iki sıı .. 
n:ı.) i ubr.si, rnhlrc rgi inden 
beri; gözle nürılleb11rcck eki1ıll' 
tcrnkkilcr Jmydctmi ti. Şimdi 
n keri ha t:ıJı:ın ler, kantinler 'c 
kamp mutf.ıldan, simdi, uskerlıe" 
rjn ıhh:ıt \ e gıclnlnrınn ynrayn .. 
cnk rniihim "\e lcri, memleketterı 
temin cdcbilhor':ı.r. 

~erg:'f'lc, si.-ndhe lnı<l r. Fili" 
tmde mc\cot o1<1a"u halıle i tifo 
'le ctJj1mc.) <"ll rnc\ ıu dın, nıı ı' 
fa~ dnh lıir hnlr gctiril<Ji~i <le ~" 
rıitiiyonhı. Rıınlnr, j :-ıh menııer• 
bornu:ı: ,, <le'c 1 emi"i J,:ibi e'' 
le;di. Pili tin(le ' ııd:ın i1.oll'ıtör' 
lcr, .enelrrilenberi. telgraf direk, 
ll'r

0

ni ıi lıi:rorlnr. 
Bir lcclimc ile "'"~ lemc.k icnbl 

<lersc, snr~i'l(', Fil' tin san ~ii. 
n:n meyd:ı g-etirdivi bin türlı 
ıııalltl<' \'ardı. Jıuıııı.lrın h0n-ıi de 
bu~ünkii miieııdtl~e işe vr~yn· 
cnk 'C f:ıl<l:ı tem=n edcce'k felkr, 
dir. 

:rayor. Gcr.'y:e, do1'rudan clorruya Altın yükseliyor zere, bir çek ıkışt.rmı~. !Jemirc'i 
Jngila id re. albcda bulunan JGO l fi t.1a 'd UI 1 rle, dükkiirıını def{ıı.. liıcce"ini ,u:ıcl •ı ı-d H" d" 1 lı t A tın ı\'S ıt ycnı en y tse • " 

Zengin ad:ım, r.ib:n et, fdardı:ı 
nesinin )"Jrüıi de.~i5tınnckle, nıc= kim!c olınadığmr anlayınca kili:H 
ıclc) i JıalledcbHıni~. kırar:ı.!t iç'""1"i girm·5tir. Şükrli ev _ 

>cmfrcılcr. hAHi. \t'rk!riııdc ~ı r den il:{ yat:ıkla. iki yorı;nn a ıı· 
ruyor, Jdrubilir zenginı gurdıikı:~· ı mı§, bu.n:ıı.r.ı sa~kı-..n yokaalnmrş-

nu l\Zlll. , fazla bir mUb t~ ~ 
'ok !!ibi ı?:örilnü or. o lı l<le, Fa 
listin 'nlmCli' Mriniıı ~k çalı tık, 
1 rmn hiil,mcılil<>b:~ir. 

lllt yon lhU r ın ı m ror \'C l'• ..;:. rı...~,-- dlin bi u,..8 1 y elmiş. •• ] k" .. r m~ıoe •"1.IÇ)J.;J,Ul • r n 'll ( e 
ıtuter , on u unu 'e ot'! ı nu • n ltı 35 ,. 5 ku k t 7.ensin öteki <lcnı lrclyl de, dut..• 
u Ynnnr.tl• bu ilah t7~ tc,iciı· t ız a_ nı , ~ı:rıa. • ruşı>.. <;: mış _ır, •• 

• ·• Kül" ıı trnın b r ,,,.r"m fı\•atı s• .... nını na!.lelrni·.-c f.ı ,-erdirmı ... 
' t• • d" b 0 lec '~ · · t ı ı ,.c • 1 ~· " • 

1 ~ J v .rul~ \e ı sın ıre ı c 'illi ım n 477 DcUTllf]tU. Zengin ::ıtl:ım, hl ediği ~ihi hir 
< ıyor. 

iııyık altıııdan gül :H .r .::r. lir, Dünyanın en büyük köyü 
Dün) 11111 en b ık ko) u ncrest' 

<lir, bılchilir mı inu:':' 

• .q. ~.,,, 

llin<listnnd:ıki yetmi~, seksen 
milyonluk müslıima.n ı;nıpu parti 
rci leri bulanan Cinuah'ın etrufın. 
cb toplu bulunuyorlar:· Hind l•on_ 
sttsi, ekscri~ctinin Jıiikmil altındn 
bulun.an demokratik bir idar isH 
tedjği için. mü liınmn ııarti i bu. 
n: mu:ınzclır ve Hintli tunı fcthe
<İcn İıı"Ü!'Ller ~elmetlerı c\ \'el -0r 
nı buı ene id r.e etlen, n~ n dif 

dPn, :ıyn dintlcn, ayr. fıdetli ,.c 
ı;iyini li bir srl!a mcıısup oldn~nu 
iJcrj sürerek, 3 eni idım:<b bir c. 
Smlliyet unsuru dcf;il, kendi b:ı,.l' 
nn m tnJdl bir id re tcsi etmek 
istiyor. 

Bu gı,; p:ırtlden sonra, himııyc 

altındaki, mihraceler tnrafmd:ın 

idare cdi'cn dcvletl('r f!eliyor. ıun. 
l.nrm llincl müslibnnn olmak lizere 
cimi mil~ ondnn f ~ıa nUfn5ll 

\nrdır. Mihr:ıcclcr, kongere parti' 
&inin kentli Jıükümnmlıklıınna ni. 
lı yet eret'Cğiııılcn 1 urtolduklıın 
içl'n lngiliZ lıim:ı.ycc.;imlen nynlmak 
ı temiyorlnr. 

Bu ilç ıtı) rı emelli J,ıgımılnn ba5· 
b, llindi<:1nntlr., cıfrıt lJ:ı1;:}{a dll
!IUnce<l'e mf'fhepfer '" eerna11tler 
nr. Rmtfnr lf ... Mnrf JJirrTl"ni Jm. 
nstm~oıtar. 

- l'wrin carl.>elcri \araın J>lrblrt. 
111 )"ellln dursun. Beıı orılıır için kılıou 
bllo kıpırdatmıun. Kob:ın gnyretıı bir 
adam.. Kaltağın ba) gınlı- ı daynn&• 
nadı .. içeriye atıldı. l'etir bruıu du. 
yarıa hertı:ıld~ Kobonun ııırtını <ıkıı. 

)&ealdır, 

MOGOL GEN l, TUZACA NA iL 
D0ŞT0P 

Çok ylirümodller. Koıbonnn lmca • 
kındBkl kadın iblrdenblre B) ıldı \"O 

hemen )OM atladı, - Eır&kın bcnl.. 
ben oc!ınna )<C'ndl :kendime sldC'rlm. 

Kobon ,erl)O Ç,('Jdld}, faz.la bir oey 
lliylcmedl. Gcftlğl korldnrdan döne.. 
rol•, tcluar :kapı)& geliyordu. nır • 

bire. yurUdüğı\ 3 oldnn gcnlıı bir 
kapnk açılı~crdl. Kabım bu ka.pnk • 
tnn ltıerfye d~til. Knpıılc tekrar '"' • 
pandı. 

Uaremağası ncı ncı ı;illdil: 

- 'Yaqıklı bir cldlkanlıydı.. onıı 

~dnn doğruAU, 

Rf!3ldln carlyc.td sert bir tavırla 'ba. 

- Jlıuzır fcllfıh: Son ncımMı: ne
•ır blllr ıml!ıin? g~enlrrdn btr oktıı 
l lgltl bu mrıınm llu} U)a atarke:a a.. 
ftftl~trrı ama, mra 11re «e 121rdııw fit. 
rnf4'1'11 .. Aıılanlarm pı"nçl'.Wnıte f'lltt • 

ROMAN 
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lanır.ken, uzaktan &fJhn cektp &iil • 3uı, Hibieylala ~ bfr tok:ıt \'Ur. 
dün? 
linr~ı c.cup \ermeôl. Lot 

d('.hllılerln arası.na daldı, ve ortada• 
kııJ ldu, ,-~rln mrJyeal de oduuaa 
duudU. 

Kobon bu surctJc \etirin t~ 
d~Urlllmwıtü. 

da: 
- ft"1< olu - detfl&ln ,-a! Ha3. 

ili, t~ni tat •. Te •f'J'ol 90,.adan. F.k. 
11lk biri ,._...., elbette ~ıkar gelir 
110nra. 

.:\lııhafı71ar &ıra;) a dündiller. 
Batnmlll&trr. •kP.m ft9tii Kobenun 

• • ~ ~ ehnacltJmı en1aymea: 
' - Ba illerlf kapnş olaca'ktır, eki -

O gtln cuma alayı iki •aat fli\Nll.i dl. &ti u&e11 oedaa ı~elenlyor
Vezlr ikindi vakti biıyOk caml4erı dam. lçlmtM iliyle ~nn blr ua. 

ıaaltaııatJa döndü. mm J'lrnteel 4otra 41etllt11. Eter ger. 
Vo konağı ebalmdakt ıııaray mnıaa. ~ kaçtry• f11a'bet lotdu, Bir ,.. .. 

fttlarına \'&ztfrtert11l11 blftiflnı 9Ô3"• beneıyı arannzda ~kten kur -
ledi. 1uh:ıru:Jar Kert tlöttdUler, tutdllk ıdemelıt,lr. 

11U1e~·ln Haalf.. Kobonen N71e <'.l!rııttng-17. hlr eeldl. 
- l!fr arbda,,mur f!b.Jlr... * lra~ yalım mı.eytn Ha-
nt e r3~'k'r.ClyM- ık', ~edrln 1ü. ntr~ h"~rdarth. O, lCobmıun yezfr 

1 

kon$nda tnuıfa du UrlılduğUnll 
tR.hmin et nıcktc gUt;lül' ı;.ckıul.) ordu. 
t~indr zayır bir üplı 1 \ardı: "Bel. 
ki )&nılı.)orum .• lrelkl duner ellr .. , 
dl..> orılu. O gece ~ra) dakl nı•ıb fız • 
lıır kotu uııd:ı. Kobonu hlrkaç kişi 
&Ordu. \'e hep birden "kl\.ÇltllJJ!" bUk
mUnU \'ttdller • .Bu lıUkme 1 tırak et. 
mlyen bir ki'I \'ardı: Uanlte hatunun 
of.hı llü&e)İD. O: 

- Kobon Jıa~amk bir o.d.!lm değil_ 
dlr. l'arınıı. knd::ır bekU)ellm. Gel
mezse o znman onu Bnğdot lç!ndo ıı. 

tntınr., K'Obon ~kmek 3 C'dlitt ) ıordrn 
kaçncak knC:ar bayatı bir Julum de. 

ıra, ır .. De ıl mı? O halde 6Öyll• 

ı:.lılı, ıki 

ı;el lr. n 
il z: çüıı 

f;Ucllr, dedi. bir r .. u:ı. 
Kobon erte gUnil de d nınzsc z r ate 'C orm nn t hc;'s edılmıstlr 

lllleey:tn Uıuıite, tıtıdlseyl '1'1z.lko Un- Yi) nnn rnrk crı, !it'n<'de, '40 mi• 
(lCr9 haber vereccklL yon lilrc sıit Hr.~orl:ır. Vi)::ın 

* * • h.ığlnrının ormnnlnrınd n, öl 1 
Bhyia o gecıe a 'ko uyumadı: k:ı:znnınıs 33 h rlıı ır:ıp çık1 or Jd 
- Za1-.ıtı .Kotion da nlhayflf; nl • bunun scnrcle ı;ret rd i p rıl 1n 

rak Te 'udar ndrln tuuıRınB dü,. mil on mark (lı'7.im p rn ıl .. ' 
tU. Ondan 'babamın lntıkaımnı ala - n'İkon tim) dır. Yı,an nın b!Hnrı 

madım. J•'a.katt Kobonun arka ır.da m:ıhsıılü, 50 mi n ın rk temin t' 
Hact'r ı-lbl dl 11 ve kUdrcııı bir kap • cin or. 

cetını, dedi. lı k <' 1 ı ı ı r 1 ı ı ı 1 ,. 
(Oc\ nmı 'ar) <;rhir kırı ıl p ' ı lı ı 

lan var. Bu J15lo pcelni o bırnkmaz. .. I Ynlnız .. u vnr ı.:·. \Tfynna bcler!I, 
ilk fıreat ta nıcaclcJ1 lhl~r" btldfrl'. H'~fnl!', pek Hyıı J r hnnlh 7i l' 

..................................... mıııı .... !llllmıı .. B1111111 ........... m:~=-----11111ımr:..,,... ... ~ıa:ı:ı.-..._ .................... .,. .......... r ~c k ı! ı ı n ı ıı. 
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E • t h · ı ı • • 1 SııJt.'\nııhmet blrl.nc.1 5\LIJı Jaııkul. ·H b ' b 
1 rgan_ı a VI ermın m"•••m"'"""' / wa• ~r, İ~ ~ ~ ~:c~~I 

ikramiye <eşidesi 1 ::: ,., .... , '"' '"•ı •• eemu 1 

si J.:alınaktan cmırılıt, f, - 'l'ekı.lır 
aletl, l.ııışma (D) ı.:elırse pergelle 
çızflen tam yuv11t.::k çiı.gl olur, 
7 - Şart ı;,hika.s:. h:ı~ hi uınumtrte· 
ki :me~hur lngili:ı c:ı<;ı.:-u, 8 - Ar. 
k:mın belden yui\Jrısı, kıralıç<.>, 

10 - Aı $Jca1c, ler3İ bı~ kılı ı• 

ıı ır. 

1300() l numaraya 30 bin 
lira çıktı 

Ankara, 16 (A.A) - Jkraml~·ell 
yüzde be§ !alzll 1933 Ergani istikra. 
zı talıvlllerjnln bugün merkez ban.. 

kaaınd& maliye vektı.letl. Merku 
bankam ve diğer bankalar mUmessu. 
1 rile noter huzurunda ıcra edilerek 
19 ncu ikramiye k~jdes!Dde: 

.No. 'll. 
{ ---, 

130001 
101880 

20786 
46~2 

122730 
~76 

46585 
90029 

101872 
110955 
112680 

B0,000 
lll.000 
3.000 
8.000 
8000 

909 
909 
909 
909 
909 
009 

ve Necati ve Cemal ve Fet.bj ve Fuat , 

ve mallyc hazinesi vo Rahmi ve Feri. 
3 

t-+-+--+--1 
de ve Emwe Muhlise ve Haccrin aa. 
yfan \•c müştereken mutasarrıf ol • 

dukları letanbul Fatih 1ncbey mıı • 
hnllesl lnkılO.p sokağında (857) adı& 

ve (32) parsel ve eski (115) numara.. 
lı ve (2f68) lira kıymeti mubamme _ 

nell bir kıta arsa.nm lzalel §UYUU 

:ı:mınmda ftlru.htu takarrür ederek 
mllzayüedeye vazon.ınm~tur. 

Birinci açık &rttırma.sı (7.ll.H2) 
cumartesı saat (10 dan 11) e kadar 

icra olunacaktır: Kıymeti muhamme. 
ncsinın yilzdb yetm.1§ tıe,,.l.n1 bulduğu 

takdirde o gün lbalci k&tiyeai yapıla 
caktır. Bulmadığı takdirde en son 
arttıranm tae.hbUdU baki k&lma.k U. 
zere on gün müddetle temdit edile • 

rek ikinci açık arttırması (17.11.9421 
tarihine mUsadlt 881ı günU saat (10 
dan 11) e k&dar icra kılı.n.acn.k ve 

• ~ t--t--ıı--ı 

' 7 

8 
9 
t O 

,_.,..."t--+-

SoldaJL so6a: 

1 - 1stnnbuld3 eski eserlerden 

~cırnıç1ı saray, 2 - lilr l«ph!o 

nıuz, 3 - Cereyan eden, ya~~ız 

t:ıtsız, 4 -· Almanynda bir ncl ir. 

buğday çiçeği, 5- lst1kbnlde, ter-

lhtikll.r IU!/16'1 

'Yukarıılan 01'1.bı: 
1 - Bir knu merke,i, 2 _ tnı· 

hu etmek, 3 - Ecnebiler, sıc.ak, 
4- Tersi rok tanetl bir JMyvadır. 
senelik, 5 - Ka~p s:ıtar, zev.J. 
shllk, 6 - İfade, "nnna (S) gelir
se otoınoblhn sfinıt ıl~ren dıt. 
lidir. 7 - Külhnnbey, 9 - Başına 
C::\f) gelirse nıaknrnn 9ftttın olnr. 
10 - Ekrr.ek, katetmek. 

Dünkü bulmacarnı~m halli: 
l - Kauçuk, Acı, 2 _ Arka• 

daşhk, 3 - IJAubnll, 4 - E'l?ltı.k, 
Kon, 5 - Ellialtı, IJ - Usta.rsat. 
7 - Cıı, Konik. 6 _ Ulmaca, Gri, 
!) - Çeklbulan, 10 - Saç, Ccle. 

Te ayrıca 289 numaraya da 120 ter 
llra ikramiye isabet etınl§Ur. o gün en çok arttırana 1bale edile • 

cektir: İpotek •ıı.hl.bi alaCAklllarla 
Karar Hulasasıdır. 

Milli müdafaa vekili 
Manisada 

.MUU MUdafaa Vekili Ali Rıza 
A rtunluıl refakatindeki zevatla bir_ 
Jilete Mıınic;aya varmış. vnH, ko
ınu-ta.n, bcl<'diyo ve parti reisleri 
tara.fmd:ın Jmııiılanmıştır. 

13,33 Türkçe piU\kt:ır. 13.45 AJ:ıns 
hııberlerf. 14.00 niyoselicllmlıuı
bandosu. 14.SO Ankara Sonbahar 
At ko~ulnrının tahminleri. 14.40 
15,00 Temsil 18,00 Progrn.m ,,, 
memleket saat ayan. 18.03 Rn:Jyc 
dans orkestrası. 18.45 Radyo çocuk 
kuI!lbn. 19.30 Memleket saat ayarı 
ve Ajans haberleri. 19,45 Scrhc~i 
10 dakika. 19.55 Şarkı veUlrkü!ftr •• 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 M!lı:ik 
21.00 Konuşma. 21.15 htekter. 21. 
45 Konuşma. 22.00 Redyo uıon 
orkestrası. 22.!IO Merrıleket saat a· 
l'ttı, Ajans haberleri ve :Qonsatar. 
22.45. 22.50 Yarınki program ve 
kopanı~. 

diğer a!Ak&darlarm i§bu gayrimenkul 
Uzerlndeki ha.klanru: hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
mUabltclcrile be§ gUn iÇjnde bildir _ 
meleri !Wmdır. Aksi b&tde b&klan 
tapu siclllerUe sabjt olmadıkça satı§ 
bedelln1n pııyl8.§masındQD J:ıAriç knla_ 
caklardır: MUtenı.kim vergiler hisse. 
darlara \'e tellAlfye ve yirmJ senelik 

taviz bodell ve ihale pulu ve tapu 
muratları m~riye aitUr: Arttır

ma oartnııme81 i§bu 1lA.n tarl.hinden 
itibaren mahkeme divanhıuıeaine ta.. 
lik klllllm1Jtır: Taljp olanların lay • 

meti muha.mmenesinlıı yüzde yedi bu. 
çuğu nisbetinde pey akçuuu hami _ 

len o gün n saatte l.at.anbul aultan _ 

ab.mette tapu blnaamm alt katmda 

dalrd mah.susamnda BWtana.hmet 
birinci ırulh hukuk mahkemesi baf • . 
klta.betine 9U/27 numara Ue mttra. 

caatlan '"' maliye baziııeııiııden gay_ 
n. mnddel&.~yhlerln lkametgA.bları 

m~Ol bulumnaın: .balıebile o gOn •e 
o aatt• gelmed1k1ert Teya taratı&ım 
dan vekfl g'Ondermed.Do.rt takdirde 
gıyıı.plarm.da muamele ifa kılmacalt 
tebliğ makamına b!m olmak üzere 
11f.n olunur. (17186) 

o -

Milli J\Cmınıra kenanuna mubalefetten ~ tramvay cat!t5ea!Dd~ 
517 numemda §ekerellik tlcaretfle ~l ll'8.1k ~u hman Erden haklan... 
da 1r.tanlr.ıl lıtrir.cl mll11 korm:ııtna mabkemeemde ceroya.n eden muhake _ 

mesl netlcesfnöe ıuçlUnu.'l tUli -.bit olduğundan mil11 ko:nmm" ka.nununuıı 
32.59/3 UncU maddeleri mucttımce be§ 1l.ra. para ceızası l5demestne w yedi 

gUn ım'.lddetle de dükk!nınm kapatJ.lmMTDa ve hllkUm k:a~e ftc. 

retl auçluya ait olma.k 1lzere karar hul&8asmm Haber gasetemı:ıde neıre. 

dtlmes1c :ıı.9.&42 tarthiııdc karar "Yerildi. (Gn) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 

339 doğum.lalar Te bU dotumhllarla ukerlfklerlne 'karar ııert!en!er 

19,10.942 tarihinde .sevkedileceklertnden mez~ tarihte fUbede bulunmt. 
yanlar hakkında Aa. kanununun 86. madde!!lne tabi tutuıaeakl&rdı:r. 

Üniversite Rektarlüfünden: 

Heldm!lk ve eı:saeddc iıQlıı tmivve!We ba§ıııııwdarm imtihanı J1 ilk 
terrtn Ç'IU'fambe., sabahı yaprtac.ktlr. -

Namzet olarak yaml.anlamı mı:maJiL}arm& ~ bulunaca~ cktrC&.. 
neıer konfertıWI aaloou kaprsmd& udıdır. 

Ona g&'e namıııet)er eaat t da yerserin~ bu1ımmabtblto, 

Diş heklmllğme tııstetmertn •JS81 eo ı bulmad:gmda.n imtihan yapıl.. 
mryac&ktır. CMS) 
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(Gazeıemlaln Ok1nGS aa7fMmda 

batlık J'IUJID(laJd tamı ~ .... 
Uyuek gön~ okllyuctılanmızm 

ticari mattlyetı tıah olmıyaıı k11pD.k a.. 
IAnl&n paroanı -.rvımnır.} 

Evlenme t~klifleri: 
• Ta, 22, boy 1.70, kilo Ol, esmer, 

kıvırcık saçlı, tıp fakt\ltes1Dde oku • 
yan, blr genç, kumml Teya esmer, 
hassas, ince, zeyk aa.hJbt bir bayanlı& 
evlenmek Uıtemelttodlr. .(!Ll..S.} rem.. 
zlne mQracaat. 

• Ya, 23, boy 1.62, Lilo 51, orta o. 
kul mezunu ayda ge!trt 00 Hra olan 
k.lmBeııiz bir bay; 18.ıo ,.a§larmda 
kumral tipli en qağı Wı: ı:ıkuı mezu. 
nu blr bayan!& evlcıım.ek L'ltemektedlr 
(Mete 1184) remı:hıe mtıre.caat. 

lı ve İ§çi arayanlar 
• YUluıck Teknik okul::ndan en at 

d~rece ile mezun, bllt!U on d!Srt sene_ 
llk t.ecrUbeye aa.hip, deniz, kara, baH 
ve emııall bllQmum motörl.crde, ab§o.p 
ve kauçuk ve elektrik i§lerile fabrjka 
ida.reslnde il&lı§ml§ bir genç; bugünk'I 
Dctmadt durum ve memı&ket !btfyaç. 
larma unun çalışma s!•tt .. mlerjle, az 
r.amand& !azla ı,, almak fat:tyenlere 
mntlt olma.k iatemektedtl". BeyoğlU 

P.K. %319 adre8ine mektupla~ • 
caatı. 

• 19 1'6§1I1da, ortamelrtep mezunu, 
bir geno, herhangi bir mılesseae YeY• 
tıcaretlıaııcde çalı§mak ısı.emektedir. 

(F. Derman) remzine mUracsat. 
• Uae mezunu, maliyede bir aene 

çllJ.ı§ml§, be.sabi kuvvetli, btraz da.kti 
lo bilen blr genç, hergUD eaat ll de.n 
tt1ba.ren bir ticaret;bane "VeJ& mOea _ 
aeaede çalJfmak latcmektedtr. ('O&naJ1 

Nejat) remzine müracaat 

• Y6U6k bir afleye meosup m1l • 
nevver ve her ~ elinden ,elen. kim -
ııeaiz, ·H ,..meta btr kadın, yalnız bir 
baym eY lokrln1 mOkemmel lrufttte 
id&re etmek iateme~r ~ğıdaki 
adrese mtıraca.at. (Bay H Hampar . 
~ otel Tokatllyan ) 

• GUzel yemek bflen, .mnt,.euı. 

namwıhı " klmeesiz bir kadm. az btr 
Ucretıe bir aııomın saat 'f de.n 2 ye 
kadar ya1nJz yemek ~lerbıi yapmak 
f.atemektedlr. M:ektap!a attatıdaki ad. 
rese mnrac:aat. (Bay H. Hampar. 
zumyan ot.el TokatıJ:ran), 

• Uaentn on btrlnd amıtma kadar 
okumU§, bir genç, bahtan akpma 
kadar yazılıa.Le, baro ve,a bir m.ağa.. 
uda çalş:mk tstemektedlr (H.G.l 

-=t-

rcmzjne mUrncaaı. 
• 
" 

lL' A,lmulC& def8Mlı •.-ti...._ 
mOkemmeı olan btr Al.uUu: lfNtm
almanca dereleri vermekt-dlr. Pazar. 
dan maııda hergUn Mat • ten 1 ,. 
kadar. Uukl.Al caddeat 188 No. !&an 
bey apartmıe.n 2 tııct merdi.-ı l bıel 

kat 6 No. y& mOıecaat. 

• Hayatt.a ldç ktm.aeŞj oı.ı,.n tık-· 
hayan blr erketın .., iflerme belrmu 
ı.atemekte.dlr. <Unun) remsi.ne ınO • 
racaat. 

• Beyoğlunda, 18tfkt9l a.ıktM!nd.l 

kiralık dUkk:bı bahınan!Pm p.rtı&".f 

Je birlikte ~) remstne bDc:Ur. 
ıneleri. 

~ YOkaek teknik okuh:ııdııa • tyt 
derece ile me.zunum. Bflflll on daıt 
ııenellk ~ıı.,e ahtblm, Denhı • 

kara_ Hava. •o am.aall biltunum mo 
t6der, &.hfap ft kauçuk ,.. eı\elrtrtk 
i§leri!e fabrika idaresinde iatiamm 

kuvvetlidir. Bugünkü 1ktl8&d1 danım 
w memleket ihtiyaçl&rm'\ uygaa ~

lı§m& at.stemıenıe, u •manda taJa 
l§ almak lat.lyenlere mum cılabt:ıtrlm.. 
.Aff.Jc&darlarm: BeYoğla P.K. 2319 
kutu adreetne mektupla m!ln.caat et 
meler!. 

Ablırma: 
( A.:U.)o(A.G.) (Bay 34) (B.Ş. kfm!leBlz) 
(Bulunmıuı) (Dadı) (El§hıe merbut) 
(JU(.. GQI) (F.U.S.) (F .D.K.) (F.18.F) 
•CH.Ç. Hakikat) (23 İi atJ-ytın) ClnnnJ 
(L&Je 11) (Jat.ıt. 19j (M.U.A.) 
(K.E. f9) (ÖZbaba) (Pellm) (R.T.• 
(R.A.) (P...A.) (B.A.E) (Samlmtı 

.,,_G..A.) (Uygun) {Yağmur) (Yaı. 

mzı:m il) 

• o(Gtlneften Ak) remzlte yazan o_ 
lmycaya - Arzmmzu yer!nc ı;etırmck 
ft ilAıımm ne§retmek iSlD tekrarla.. 
m&DJZI ~ın.iJtik.. tk1nc1 gönı2c.rdi~l_ 
nfıs mektuptan ldç\:ılr veY anlayama -
dık. LOtf• nenmıv yazıp gönderiniz. 

• Madam N-elli - Sarih &e!realnlz 
buluınnadığı iC!n ll!nmız n~c. 
d1. . 

• MUM. SaYUll - Şik&yetın~c 
baJı:lı:ıımm, mektubunuzu altütadıı.r 

makama ~relik. ~,.ı adresi • 
n1r.e bl!dlreeetts. 

• Bayan K.C. - Bordu~ ıo. 
mancı ba,,attadir Te He~kf 
emde oturmakt.Mlrr. 



-6-
& za::::ıe 

lr.ıan bul DetteT"darh ğından: 
Toupkapı sa r~yındn y .. ptırıımasına !uzum gostcrıl.eD Lan.ırat ı~lerl 

~alı zarf ur.ulue eksı.tn:o;:;·e konulmJ§tUr. 
Eksı:tme i'.11 942 paza.rtcsı 0 unll saat Hl te de!tcrdarlı.k ııuıuuıda 

rnuıı tmlAk müdurluğunde mtit.e~kkll komısyon.da yapı!ar.aktır. Keşif be, 
.teH 2ıc15 .. ı!ra yetmiş yedi kuruş., muvakkat teminatı 1'.?158 liradır. Ta. 
lıpleıin ~\.kH•lt rrftrar \e~a ;>t!krek n;übc.nata olınası ve l!!ikal 60 hın 
.lralık eski &N t .. uıir •·tmiş buıunması veya evkaf lnşaıı.t ıeo bey<!ttnde 
\•az!f~ alarak tarılıi ve mın1ar1 de;erl olan biDanm tanılrinı b'lfıll tdare vç 
b&,,"&.rn.ııt yu~fck ır..:nar veya yuksek ıutUıendis oıduf;U vak flsr umullJ 
:nUuilr:O~un".! wusa.ı.Jdaııc bulunması vc~abut maarU vekillt~l eırki eııerler 

tcşki!A.ur:da vıu.tfe aıara.t taroır ettlrllen ı.arihi ve mimıır! de~erl bulunar. 
Abidelerl:.ı rcstcrssyonıl'lu bıı.:;arı ıle idare ettiğ1.ne dair Hıslkıı.yı haiz .rük. 
sek ?l'1:m:ır 'eya ;yüksek rr.uhendis olmıı.sı şarttır. MUteahhld0;1 muhasebe! 
umumıye L.o::-.... nunun 83 i,;ncU maddesinin !H) fıkrası muclbınce ve lhAJ.e 
mlktarınn: yüzde 15 nlsbettnde avans verıtebileocktfr. tsteklilerın muval\. 
kat temiDr:ı.tı nıulıtevi \\°! ::rno !a}"llı kanunun tarlfatı dairesinde lııızırlan. 
mı§ kapa~ı ~c mJhur1U uırt derununda teklif mektuplarını !.bale ~U saat 
H e kadar kon ıs;} on ıE>:Elığjrıe rrekhuz mukııbllhıdc tcvtiı etmeleri ve 
taz.la iv.hat için e>rol&.k mbdürlUp;tıne müracaat etmet"rı ı ~4) -, 'flirklye cumıuıl'lyeff I 

ZıRAA T BANKASI 

ıı.....ı 9ICı Ucar1 her oevı tıallJla ınu&melt'!lert 

Para blrt.ktiıenlere ıg.ooo Urs lkra.auy• veriyor. 

aru: Ba.nlıaamd& kumb&ı'ab v• lhbu'az t.aaa.md ~ 
en u 50 lüa.ıu bUltıı:ıartan eeuede • deta Qe.lellecü kur'a ile &plıdak~ 

pl&Da '°" Ucramiye ~. 

ı •• ı.ooo 11ra1ıJs uoo 11n ıoo &det oo ttraım :ı.ooo tlJ'9 

' • 500 • t,80I • llO .. MI • t,800 • 
.. • .., • ı.ooe • *• IO • a.zoe. '° • 180 • 6.IOO ~ 

DIJ[KAT: ~ panlılr bir eeae llllnde ıııo lfrad&n a~a6' 
!llşmlyenle,.. ikramiye çıktıtJ takdirde qr, IO ıaa&une nrtıecelrtlr. 

t<u:r'&Jar mude' defa. u Kart, u B.u1ran.. 11 CylQL 
u BlrtDclklmmda celıdleoeıa:tr. 

~. .... 
N -~ 
:! . 
:ı -· 

H A B E R - Ak'8-M Postası 
ı &SZLS&--

ŞEHiR 

ti//'~~ı ı llıiııU il 
llYATJiOSU 
~ t<ı 3() da 

D RAM SISMI 

KIŞ MASALI 
KO!llmD1 KISMI 

rALANCI 
Ctımarteıı, Par.ar ıüıılcr• 16,SO ıbı 

matine ve bu Çartanıba U ıı. 

Çocuk Tiy&trotlü 

.. '. -- . · .... 

I'l /LKTEŞRIN - 1942 
. ~. .· .. ' - -; ·. ,,.; -r i J• 1 ·.:. • ~· • ~1.· ~:- ...... 

Raıitf Rıza Tiyatrom 

Halide Pi~kiıı Hnab•r 
Kadtkoy Suren·a Siııemasında 

Bu Akşam; Betti Oı.;iı.nil:: KomeC.:i 
- 3 - Perde. 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma 
Nevraı ii, Kırıkllk ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALl N A BtLıR 

latanbul Belediyesi ilinlan 
K&raccshnıet "~ Bülbülclıere mezarlık!arında buluna.n 63.239 metre 

!L!klbl 120 aaet l'uru servi açık arttırma Ue satılacaktır. Tahmin bedeli 
ı;:ı3 ıra. ve 1..k temı.na.lı 58 lira 73 kuru§tur. 1.ha!e 26.ırı.942 paz.e.rtesi giinU 
,;. .ıt H te daiı:ı:U enctimcıı<iıı yapılııca.kt,ır. Şartnameleri zabıt~ muame . 
lat rnUdürlll~U ka.ıcmjnJ., ;;orülebılir. Taliplerin ılk terninat mal,buz veya 
mektup.ar' ''~ 'kaııuneı:ı ltı azı iAzımgekn di~r Yc:nkalarile \hale g11nU 

l 
muayye.c aıı: lt" daiınt '?ncilınende bulunmaları. 

il- ... ~ 

Bel&dıye m"rk~ daıte \'e §'\lteleri tçın lULUreu ol.an muhtelif vat ve 

1 
voltt:ı (IHro: adt;t Anıpul ıv,;ık ekııUtıne ıle mılbayaa. edilecektır. 

Tah-::1111 l)Cdi!l! ı :.!456 ı lira (80) ku~ ve ilk tem inalı (181 ı lln l26ı 

'ı• kUMl§tU?. 
Şartnr.ıne zaort •e muameJ.A.t mtidUrlügu ka.lemınde :;öı-Ulebilir. bı.aıe 

! 19.10.94Z pazar~&! gti.n.·i ınat (14) de da.ıml encumende ~apılıı.cakta. Ta. 
1 \iperırı :ık tt:nu\at mal.tıuı veya mektupları ve b:anunen lhrazı lAu~len 
' dlg-er ;C'ı;\kal11.rı ııt ılıaJc Gi.inti mua:n-en ~atte da.ıml encumende bulun. 

/ maı .. rı. ı 3Z2 ı 

1 

• * • 
.Atıruı tıe.;echyM! memu rla.nna gönderilmek ııure Anke.ra beled1yesl 

t.1.ta.fını:ıan Siltm a.ııı:ıacak e"sa.tı gartnamesuıd~ yazılı kuru l.DC!r, IA.kerdo 
ve tuzlu ·balık .çık ekailtmt:ye konulmuştur. Şartna.mesı ı.abıt ve muame. 
lA.t mlld~lUğll ka.lenıind., görlllebWr. 

İb&lt 11;.lU.942 pa.zart~si a-ünü aaat (1') te dalm1 encümende yapı!a. 
ca.ktn-. 

Ta:tmin ~deli (2430) lir-a ilk temmatı (182) Ura (25) lcuruotur. 
Ta).jıı~ıo:iıı ilk teminıı.t makbwı veya mektuplan ve ka.nwıen jb?'a:ııt ~

Mmgele"l dı~r vcsikalarıle !.ha.le &1inü muayyen aa.atle daimi ancumend11 
bu!unır..&lan. (31Jl) ..... 

Bakı:rk6y b.a.llwn &ntmdeld tenli tarik kıamm.m p&rke kaldırrm, tn. 
tuvar, .wnJ 11\i&&tı açık ekajlt:meye kO!WlmU,ftur. 

İhale 111.10.942 puarteti a1kıl1 aaat 1-4 t.e da.i.ın1 mc:ft?Mı:ıde ya.pı1acı&k.. 
tır. Şa.rtum~sı zat-rt ft mua.melA.t mi1dtl:r!Uğll kaleminde gorülebilir. 

Ke,it bedf:li (7068) lira (23) kurut Te ilk temUıa.tr (1530) lir& (12) lm. 
nıotur. 

't'a.lipleırfn illr temmat malııbas ..,.,... m:ü:tupları, rııaıe taT'fhlndıen (S) 
g011 enıel yoD~ §Ubeatnden alacekl~ fmnl ehliyet ve kanunetı ibram lA. 
zrm::eltlll dftar -vutka.larl:le ihale g1lnü mU&""8ft a&tte d&i.m1 encttmend• 
~uı.ı.,ınıı.hln. <352) 
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~ r&SABBUI 

8 1:8&PL&8 
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Kefideline &71".ılaıı 
lkramlJıeler. 
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