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Kafkaslarda 
Bütün yollar karla kapandı 

Stalingrat şimal inde Rusların yaptığı 
şaşırtrr. a taarruzu püskürtüldü 

. Vişi, 22 CA.A.) - Rus cephe~ il.kteşrin ~fakla başlamıştır. ı etmclltedi.r. Ormanlık yff'lcrde naı:k 
:ıl')Qe ça.rpışmalar Dcıın ile Volgıı Alınan kuvvetleri bu tanklar • liyat araba. ile ys.pıJamamakt&dır. 
tasında cereyan etmektedir dan JO nu tahrip <.tmi§lerıiir. 1 Orman yolu lrunantlınaz bir bele 
Stalingrad cephesinde Rus' Jruv. Alınan hava kuvvetlerin·in faa geımi.,tir. 

~~tlerinin -yaptı'klarr 1lir şaşırtıcı Iıyeti. Rusların takviye getirmete· İlmen gölünün şimalindeki Ru" 
l'in~ akamete uğramıştır. Şeb , rini önJ~ınişti'r. lar taa:rn.ı.za kalkmrya yeltenmiş 
o!d !_ÇlDde vaziyetin ~k vahim Stalingradın içinde birçok Ydli kr fakat hemen geri atılmııtlar • 
ta ugu.?u gören Timoçenko, 3 binalar Alman kuV\etlerinin eli· dır. 

ze tu:ınen ve 139 tank ile taar ne gecmiştir. Beyrut, 2?. (A.A.) - Kafkas _ 
~--g-~..;;..::n...;ıj~ş.::tir:.:..· ....:B:.:u:.._:t:.:.a::arr:.:.u::z:_.:2:.:(:..1 ·...!.._.::K::a::fk=a.s::y'...:a.<la fena hava devam larda büt~iıı vollar kar altında bu· 

lunmaktadrr: Berlinden alınsn 
haberler, bu kesimde önlenmsi 
lfizın:ı gelen güçlüklerin git gije 
arttığım bildirnıe-ktedir. 

Dağlardaki bütiin geçitler Ru:. 
!ar tar,ıfından tahkim dilmiştir. 

Hu kaJın, 
evinin 

hem 
ham mı, 

hem 
halayığıaır ! 

~:U 

Livil 
l§gal altındak: Franıa.da 

Bitin valileri top
byarak emirler 

verdi 
\l,.ı, 22 ( A.A.) - LA' lıl şlmdı Pa 

ri.sLe bulunmaktadır. Başvekıl dün 
işgal altında bulunan bil•iln Franaa 
dakl valileri toplatmıı ve Jıte'&dilenne 
izahat ve emirler ver<ml§tir . 

Parıste bulunmakta olan bUtUn 
de\'let nazırları bu toplantıya ı~tirak 
etmi§lerdlr. 

ısır cepbesine!e 

Büyük bir hava 
çarpışması 

ıı Mihver uçap 
dtlşlrilldil ltalya ve Fransa da 

görllea 
kayaaş•alar 

Bitler ile Musolini Lô.vô.l 
ile görüşecekıer 

Lonrira, 22 (A.A.) - Mosko
vada nest't:dilen Sovyet gece yarı 
ar tebliği . Stalingradın eimal ba· 
tısında A 1man taarruzlarının geri 
atrldrgrnı ve Rusların mevzilerini 
ıslah ettiklerini bildirmektedir. 

J{;c:fkasyada düşman taarruzu 
öıırdurulınuş bjr vaziyettedir. 2.3 
Alman tankı tahrip edilmiş ve il;i 
Alman piyade alayı da bozguna 
uğmtrlınırı;tır. 

JAPON OONANMASI 
SALOMONLARDA TOPLANIYOR 

Loııdt4', ~ (A.A.) - Bııtı ço1üudc 

..alı günü, hava faaliyeti tazJa olmutı. 
tur. Bomba uı;ıı.klan, Fuka ve Eldab. 
ha.da düşman hede.nertne, bava alan. 
larına taarruz ctmk!lerd r . 

Bu taarruz esnasında btiyUk 'bü' 
hava çarpı§maBI vukua gelml§ '98 

dU.,man bu ~rpt§ll)e.da 11 uçak kay. 
betmiııtir. 

Tol'ruk limanı yeniden bombardt _ 
mazı edilml§tlr. 

:nı. 2ı (A.A..) - lta.ıyada ciddi 
0 ağa ~yan kaynafm& ve Fran.. 
:;ıa. g!SrUlen mukavemet yüzün.den 

tlertn Muııollni ve l.Ava.ı ile görü • 
l!Cceğ temı.n edilmektedir. 

"MahrUmiyetlerin devamından uza. 
nan Fransızlar ayaklanmak için ol . 
gun hale gelınlşlerdlr. Sonuna kadar 
mukavemetin Fra.nsayı kurtarabUe. 
ceği.ne emin bulunan Fransızlarca, 

bu hal, daha iki yıl evvelindenberl 
malOm olmuş bir hakikatti. .. 

NO\'<lrooisk'in cenup doğusun • 
da Almanlar 5 kere t.aarmza geç;· 

I D C\ d.lllT Sayfa S Sutıııı 4 de) 

Meclis 
Delecek pazar 

glntl toplanıyor 

Kiskada Amerrkan uçakları iki Japon 
muhribini batırdı lar 

Mısır • Libya hududu Uz.erinde bu 
Junan Sollum ve Kapuzzo da turruı;.; 
uğramı:ştrr. 

Şeker vurguncuları 
l..oznn, 22 (A.A.) - Tribun dö Lo_ 

zan gazeteSi yazıyor: 

Alaatyen adalarında Ja~onlar bitin birer birer 
av aça~ it rını kaybettiler k ı: H•l!l ılk tcşnn sunl ı i nd ordu ıneydana çıkarıhyo, 

Almanlar 
Son 24 •aaı i~ina c 

6 gemi daha 
Batırdılar 

Loncıra, 2ı (A.A.) - Akdenude 
llltittefık denizaltıları 3 dü§oman le • 
vazım gemlııtni batırmışlar ve birini 
de hasara uğratmışlardır. 

Beyrut, 2Z (A.A.) - Finl!ndiyıı. 

korfezlnde Rus kuvvetlerı 16.000 to_ 
nUA.toluk 3 dllşman gemisini ba.lır _ 
lll~lardır. 

Vltl, 22 (A.A.) - Şimdı Berlınden 
alınan bir haber, son 24 saat içinde 
Alnıa.n BiJA.hlarının 6 mUttefık t!ca • 
ret gernjsini batırdıklannı bildirmek_ 
tcdlr. 

Batı Afrika ve Mısır 
yeai rol a 

ballanıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Almanya 

mlittefiklerin Afrikadaki hareket 
ve faoliyıetterini endişe ile takip 
etmektdcir. Transocean Alman a· 
~ansı batı Afrik~yı Mısrra hağ\ı. 
yacak olan büvük beş stratejik 
yolun bitmek iizere olduğunu bil 
dirm<"ktcdir. Transocean'ın bj~a. 
raf l:a.berci!li bu yollardan ikisi • 
r.in, hirinin Ln.go!I. öbürilnün Du· 
ala'dan başlndığı ve Ford Lanıy 
ile ~tanleyville'den gcc;erek Yubrı 
Ve Hartourn'a ulaştığım zikretmek 
tedjr. 

Alnı anBar Saray 
osaadan çekHlyor 
Agram 22 (E.P) - ~araybosna. 

Ankaradan bUdirildiğine göre, Bu. 
y lik M.jllet Meclisı pazar günü &~ı _ 
laca.ktn-. Ret.9ieümhu 1smet lnönU 

\a~iııu fon. 2~ (A.A) - Bahl'İ}~ 

naz ır ığı ııın 162 numar:ıı tehiği : 

Cenup Pasi fı k: 

nutkunu ~ylcdıkten sonra dıvanı rı. . 1 mon ııcınl:ırı Hı'kınınd.ı nı ... 
yaaeı eeçiml y&pılacaktır. Partı gru.

1 
hiın dü~man deniz ku\ \ellerinin 

punun cumartesi gürıU top\anacaıtt toplnndığı hildirilrııe:klcılir. Gtıadal· 

ve divanı riY8oflet namzetlerini tcabh ı cıın:ıl ıut:ısınu hic bir JaıJOn cıknr'• 
edeceği ö[;ren\lmjştiT . nıa harekti olduğu hildirılmemı 

Fransaya ağır bir 
havJ akını daha 

Büyük Alman de11iz üssü ve Şerburg
takr ıneydan bombalandı 

ı oo ölü 300 yaralı var 
:F'nınsanın ş.mıı.lindckl Lorıcnt hav 

\ C ılcnız h a\ a kmH:lel'ne dcn ız ~ 
pi ııde i d111 n ııdo ıı J,er Hoplu• Dün iki §eker vurguncuıu 
h ... Jnı nı \(' i ıuıı rııcı ,;Jcı n Ush;idar milli korumna 
boınh.ılnınışlardır. mahkemeşince tevkil olundu 

Ala~/;a ccıı/ıcsi 22 ( A .A.) - Ame- KadıltöyUnde, Modada b&kkııllık 
rikn lıoıııhn uçakları l\ı k ıd:ıki J..ı• yapan Zaharyadııı. şeker buhranı tize. 
pon ı:ı:ıı nizonıı ile bu rı . 11 d,ı hu· rinc dUkkA.nında mevcut §Ckerlcn 
lun ırn ctOşnıan scrnılcrinC' .ığ ı r sak aınış ve hır çuva.ı şekeri el alt;m 
clnı'Lccr iıııllirınisll'rcl i r. C.erlruıJc aan bırıne 132 ıraya satarken .UG 
Covooe iki rliışman ıııuhrıbi .' lr. ıkı Uzcnnde yakalanmıştır. 
yiik l?l'ınisi bntırıınslar \ C Trouı• ::;..,ı.crıer müsadere oıunmu, ve Oıı. 
hayclı:ı ha5ka bir yiık ı:ıcmisini h :ı• kudar millf korunma mahkeınesm. 
sarıı uğrıılmı.,l:ıı·ılır. verilen Zaharyadi.ıı duru~ınaeı aonuzı 

Yapılnn keşifler clii~ınu nın 'oş da:? ay 15 gün mUütlPtle hapse 95 lL 
hazırlıkları için lııının·tfo <;nlıslı• ra para cezasına, ı ay 21 gUn de dllk. 
~ını ve lopu ıne,·zilcrini takviye k!nınm kapatılmasına mahk!ım edl. 
ettiğini göst crnıcl,ıı•ılir. . lerek derhal tevki! olunmuştur. 

Diisman Yl'I' nllınrla i aşe u- mü· Bundan başka Pendlkte bakkallık 
iıiınm:ıt denolnriyle çelik çatılı a~· yapan Remzi de sakladı4"! keıııne De _ 
kcri zeminlıkler insa elıııeklc ılir kerin bir kilosunu 190 kuruştan n _ 

Alütyen ndalıırııııl:ı hütiin "''. tarken yakalanmış, ayni mahkeme 
çaklnrını knyhcılen Japonhır. ınc•\ • tarafından 8 ay müddetle hapae, 100 
zileı-ini hanıdaıı nıüdnfon eddıi:• ljra para ce.zasma mahk1lm ve derhal 
nll'k iınkônınd ın nıııhruıııclurln •. tevki/ olunmuştur. 

Bu gem(ler §lmalt Atlantikte. Ka • 
t't.ib denizln<k ve Amazoı:ı nehri ağ. 
~da batınlmtgtlr. da çıkan "Mobilist" gazetesmin Londra. 22 (A.A.) - İngiliz. Amc. 

bildirdiğine göre. Alnı an kafile· rıkan hava kuvvcUeri §imali l<'ıansa. 

P 1 
lu-'i.nin birincisi sah günu, ikinci- da .Alman tialcrinc dar~ıer lrıı1ır aris gazete eri Sİ ça~·unba günii Saraybosna \'e ıııışlerdir. Avcı tayyarelerı n!maye -
Bo.o;n~dan hareket etmiştir Üçün. sinde Amerikan uçankRJeleri Lorjent. 

üsstinU bombalamıştır. 100 olü, 300 s 
~·aralı vardır. Bombardıman snat ıı ovvet _ Mancuko 
ıle ı:.ı arasında o.•nıu§tur. 

hududunda 
Müstemlekelerin Almanlar cü kafi' e perşembeye hazırlanmıı; tekı bUyük Alman denizaltı Ul!süne, 

tarafından müdafaasını olacaktır. HırYat makamlarının Şerburg yakınındaki Mopcrküs tayy 
iıtiyorlar mümes;illeri, Alman konsolosu, re meydanına hücum etmişlerdir. Blı 

AL.\HNl'AYA tiÜNDÜZ ff{)('tf){tı 1 
l.Aındra, 22 (A.A.) İlk defa oıa . s • •ı 

rak tek rı...otör!U Mnstayn tipinde av ı v ı 
uçaklnn Almanyaya gilncfüzl\n tna r 
ı·uz etml§lerdjr. • yola cıkanlann ahba11larr istas çok isabetler olmu§tur. 3 uçak kay 

Beynıt, 22 (A.A.) - Parla mat • yona gelerek Hırvntistıı.nı te'rkc· bedilmiştlr. Ayrıca Moskito tipinde ve Sivri 
buatı , Fransız mUııtemlekelerlnin AL den Almanları teşyi etmi~lerdir. vı ı, 22 (A.A.) - 1ngillz uçakları sinek de ilen av uçakları Holanda u

0 

halkın ik ame· 
ti ve girip çık n ası 

yasak edildi 
tnan kuvveUeri tarafından müde&!a zerln1J ke§lf uçugl ıı.t'l yapınt§lar ve Ho. 

rln gunUne kadar. mihver hava kuv Bana muhal et et edenlere ağır ceza var 
:.,..::::::_ .... -::1 - ~·}BU SABAH SiRKECi iSTASYO- ::~:.~~;,~~:.;;;;,;~;~~.;::~ 

fi 
Be~'nlt, 2~ (A.A.) - 19 bırlncite:o. 

,,. • N u N o A F E c "ı e· ı R K Al A o L o lG vet!erl Malta adn.111na katşı tam 166G 

ra~pa n ıDlj 1 o ha::o~k:::~.:~~;:;~:·:.. U«rlode ha!:~;;;::.::.:~)~·:~~~:~·.:;::: ~=~t~d~~::,.:;.:·~~,/:.~ 
~ 1 dU§ürUlen uçakların sayısı 1069 dur. ti Sovyet hududundaki ba?.ı mıntaka. buradan çıkmak ıçin hUJ;ı)mctl husuııı 

Tersme bir bekıeyış ! Çarpışan vagonlar arasında Kalan iki A . :~~:::c:iı~~::::;~ :e:~~;(l~::::::. 
MUAYY~N g~id yerlerine me k R !ardır 

lıaıı., se~~~~eko~::~~;~~~~~7:da~ ameleden birisi yamyaSSI olarak r l Q, us l/ Q y Q E. roı·n ka,,.akçıları 
knclar l•İ nnk.il \'BSitalan, ancak d h 1 • ıd a•"" • ..., 1 b ._ ;ı-

~:~::~::~;E.~~':f1;2~~~ Bu ~~ S~keci b roh~~ondak:u~~~~~~ ; ,l~~n~ arka : l r mesaj gönderdi ~:~~1::~~:~:::~~~'.~;, 
bekli~·~eklerdi. tren yolunda feci bir kaza olmuş, dan tv.indirmiştir. j Ruzveltle Amerikan ricalinin imzalarını tasıyan bu mPsajda ·k<•luna zcıkeıleıkcn knc_:akc:ılık 

Raslnnnda birt'r memur hulu· bir ı:.melc vngon lar arasında phr• Ali ve Hüseyin iki vagon ara. , ~ mc:mt·rlaıı tnnıfınclan suç 'ıi'!erio. 
'l'Hln S{el,'İ<l yerlerimle, b ·zret me- çalanı:ırak ölmüş, digr,r bir amele sın~ ka.}mıqla.rdır, Ali t amponlar ''Amerı·kalıla sizı·n müttef·ık·ın·ız de yı:kalanmıştır. ll'ltı rlannm himmetiyle nıd<ll va ... ı. de ağır surette yaralanmJŞtll'. arasmda ya.mya'3Sl olm.<ı.k surctiy_ r taı 

1 
· k " H" Bıındıın bnşke Cihalide otumn 

ı·u a~~:in J~tdyu;:~e~i~~ikd:rınhealk~~ s:~ı: ::a~~~~ ~~!~~~nde, ~=li~~~~~e~:::~ H:~fi~~j d;u~~:~ olmakla ı•ftihar ed ı yoruz aeniliyor lsmaıl ile Fatihte oturllll Mu:hid· 
118kil ,a,1tnlarınm oeçioı;ini bckle. Rirkc,ideki derniryolun rla bulunan yaralanmıııtır '' dinin de erd.n sn.ttrjdal'ı haber a· 
~lı~hine !lahit oluyo~. Bu vaziyet:· lıir vagon Hüseyin ve Ali admda Hüseyin b~ygın bir hald Cer. Londra, 22 (A.A.) - Amerika, Sov malı için bize vakit kazandırnıı§tıı. lınnuş h~r.;'l:isi .. d: .yakalnnmış 
" uralardaki çhiler bu maden iki amele tarafından itilmek su. rah~a hastahanesine kaldırılmış yet Rusyaya bir mesaj göndermiştir. Biz Amerikalılar mUttefik' nfz olmak., tır. :Uuhıdının uzerınde 3.!5 gram 

1' 1~1ığıııda verlrre atıı'ır heh:ı edil.. reı.iyle götiir ü 1iirke n, aynı hat ü· tıadis~y~ nöbet~ mllddeiumumi Ruzveltln ve bir çok Anıf'rika rjCAll ıa jft!h8r ediyoruz .. d~nllm~ktedir. eroin bulunmuı::tur. Suoiıı:•1a.r ta. 
n~ı. ),n~ılmaı nıı \'e bunılarııun ~i. zeriııcle manevra yapan bir dizi muavını eı koymu~tur Vak'a et -1 nln im1.aları bulunan bu rne!lajrtıı "sj. Amerikanın °!'.foskova eı~ıııt A~lrnl 1 c;. ~kçılık mahkcme;ıine verilmişler 
\t-;ıı Hrlerden farkı 1'alır rm? vagon, loko.motif tarafından sür'. rafında tahkikat yapılmaktadır. zirı cesurane mukavenıetintz ailli.h i . 1 Stanley, dün Ruzveltıe görl1şmliştUr. dır. 
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-Z- =·HAFTA soHsETı ~SJ'.919~1istanbul gazetecileri~ HA.1>1,SE~= 
Tamburaet Osman Pehlivan 1E~kınkçbgısfiü nin dDnkD toplantısı '!!~ ... 

- 5 - (1) • ~~ eyanname- ıaetaell••· tramvarıartaa Jbtle 80 , ..... Aaaerlkda 
==~~::::.;: ~~: ~:-= ~ ': 111 Si lŞI ayın 26 Slnda teazllltta lıtllade ıdecelller eaaret I •• 
gllretea ea.mıtJı&r _ TDrk kadar ımvveı11 - Sar• knm 1a1k&,..,.. - o.mu b·ıı·ırı·lecek A MER!KAN ıataıarmm Liber 

Dıı4rmm corkt'ıı ıavata - otuz klfWk yemek ne oıau' soııra Emin6ntl ha1keıvi ealoUUD.· Bundau llOftta DıUbuatın bir gUnlerin. mWı:D b&dlıselerinden 
pehlivanın tablc1ota& lJfarak lılr Jmsa, bit' ıenp, pllAT, lılr tepel ltlrelE - Bum Bniill ... clİlD &lteclen ı ucuz ZQ(gK iDl'ıSELF.St ya .-ıanna tdallan IOft 

il Ç i l da JDJntaka reill Hakkı Ta.nk U- Amme hizmeti ya.pmaaı sabit ~ biri olarak dillerde, kalemlerde 
Yazan Mllllr 8 eymaa apUO D Serbaf Hyatla .atılacolc IUn reiali~nde bir toplantı yap- lirli memurların ekmek parası \lze- ve Burad=a ~~-.. ı .. et tarle 

eltmelı 35--40 lıaraf olCICCM DIJIUl'. rine htıkbıetin gösterdilf yardım :._"'=:_ h ..._..,. ifti. 

T aab11NC1 Osm&D Pehliva_ 1 tuttUtu lllm"8bı San lmm telleri... 
mn .asa ve laa1k tarkılan. M ftl'llllll: 

na dtlt'.dlnllitl eocakluğuıda baş. - J'aJıat bak"-..bu .~ dAt .... 
la.dip gibi pehUvanbk merakı da azdan çrkınasl ~ 
hemen o ya1ts ba!tladı. Ça)'ll'ler Binat ~dOr, •valh San Jm 
da mektep avlalannda ~n a abOsdlr. 
~ göl'Clttkte, COJU:Jor, hl' Olmu NJlftll ......... t'la 

mt'n eeketinl, fntatarak, onlarla çok diialdbaA. Ona Mr leager "!" 
.tlt alta üst ttste ıteliyor, ve her- ı&w, töyle ar.ıü 1* llma7aı 1ıir 
·nin sll'tıru yere getiriyorda. teP9İ blrelit "'4illni tok defa lflr 

Sonra.lan, pehlivan mtısabaka· dlm. Kartüla etlll'll~ ıd
lımm. tülbe haşladı. 'l'lrk pehli. 1larda.Olman1'eldiwn mialll' IPI 
,·anlannın eaıfam adıdelfıri; yüz. c1ill ........ lıllllın lllGI .ı\........, 

' terinin kabadayı u bahayii;ü da- her zamanM!M'm llÖl't ... misti 
gilerl, g9rbh ~ .U11el vUC?Utlan.. yemek .Piliftr4i. Ta1laileD ....,._ 
nm zeJ'tİD yaflannın masajı altm- ÇibıllU Tanbaraeı pll&n tok '8ftl'. 
da paıta.yı,ı" Gene Ounanm Uze· di. Bele Çeılre8 ta.,q1111a,,.. 
..;mı. bttyUk tesirler bıraktı. Kalke ı•lince, nllmetli .....,.. 

Zarna 99 claval ... lerinin krr ma ... ıeniıdlı 
rak ftavalan arMJnt1a. f)l'taya gr.. - BannDdeildL. Çelket taft"' 
kan pehlivanların el pepevleri ho. laDıl1an lltıt~ 
.. na ~itti. Hemen bir lı:i•bet al. O _., IJ8 leler 8l1dfüd& de. 
dı, g· re,mele ı.tladı. Ve hiıkae ~ HanlJLtarıd..u ._ fuliı'et.. 
'ıı lçincle pPldiftllhkta ıla bir - tir ı.t ..,...., AM•I••• -
ret ofdu. O, 'ba bahİfl kerinıle reli altlnda dadma N..ar.r (lia*es 
konuşark9'1 ıanları siylemitfl: tanla yaPll'9la ltaflardı. Bualla 

• On bet yaşına gelince, bende - tawkla yapdthinu timdi 'ha· 
bir pehlivanlık heve!'i 11JU1dı. Dört tırh)w117oram, fakat JDUlla~ 
ı-et 1111 önde malıalltmkdeki ~- ki, on, on bet tavuk kealUrdı. Ve 
culdarla el ...;.. ettim. Batb aemt btiyllk "-'* tahklar (§iade Os. 
!erdeki aeıikanlilar1a gürettim. Bir man Pehhanm inine lronahır. 
glin geldi ki, Tanblll'UI Osman da. 
Pehlivan, diye mm aldık. Kara YUllDI bitinned• nwl, Pelr 
Ahm~tle dört bel defa drettim, livanın 1tir slb'plfıinclen ele baluıe. 
hcJ™in4e de berüere kaldık. Gln deyim: 
•eÇtlkce "8 i'mlJm d11yalda. Ve ikinci Abdttlhamidia bat k&tlbl 
tam kırk yıl ıtil"'tim· kn1< yd giL Tahsin PllUUn "'!'adı hat bey, 

~tim, deyince. slllnn ııan b1l'a1r .n1ı: cllltdlftnl, eblicli1, kalentler 
ığmıı zannetme evllt... tkMni bir adamdı, Köşkbcle, her akfam 
irden yilrfttttım. Sumn elimden. mhıaf"ır e-ksik olmu su llemleri 

brrakmadnn, ki'lhetimi ayairmdan yapılırdı. 
·•·ıumadım." Ba alqam, mutad misaf"arlerdea 

Tanbur.m Pehlivanbit bmlktık baPa. l'llat bey, düla biıçcdl ıı-. 
an sonra kendisini blılMtlba -. seteri da'-et etmiştl Bunlann ara
•ıı verdi. Mamafih. ıoe llnleıinde smda Rqid asa, Mafthit: Kl!'i 
ft<lllDID yetmlfe yaklaflnMına raj san'atllrlar da ftftlı. DaYeth,eriD 
1en hiçbir zaman kuvvetini, peh· BllJIR, otan ı~iıti. 
\ anh~ heyeeanmı kaybetmedi. İtb1er, ~dıtar, olnulalar. - Sus 

1 c pbıjhe_ jlatadnnmn dediji gı"bi ~le- pWı, .-ıu cJavetftleıi 
daima rinde, d•""" ''Tlrlr bclar 1Ny'ittıtU. ~"'ra otart!ttbr. 'ilek 

1'uvvetll" idi.'' lemele ba,ı.ddar. 'Bir tirli yemek 
Onan dtllgerli&i, marangosl•- aüanlan, ınlmiyorda. 

i{u ela vardı. •• Bahçevanblı da §Ok :ır.t 'be7 tellılan41. Upklara 
ı;,evercJL Bana misarar gelditi u. &cmha. Onlu 111 en* verdiler: 
nıan blltUn nrarlanma rağmen - T~Nlerde ,_..k kalma. 
fazla kalmu, hemen bir hafta on mıtl .. 
bet glh~ evine, köpsine dönerdi. Sonradan anlapldı, Osman Peh 
.Guna bir de sebep bulmntta. livan bir anbJı meclisten aynlmıt 

......... , .. .. ............. . 
aoa elaDelE 

llemurl&ra aırtııaa beJ'Ul"MDe • 
1er:\1l to14urulup iade edlbDflll Sil aym 
28 mna kadar deftlll ec19oektlr. 

Kartlar. dtblden tUb&reD wm mer 
kezlerme verllmele b&f'lamlOJlt.ll"· Y ... 
ld Jca.ıoQ&r Ud lamn ve altı ,.ıctldedir. 

Dwlet murat bQtç..mdeD para .... 
1Ul&rm elemek lcartlaraun renıt sa.. 
rsdJr, Banlar da A, B. o cılmak tıze
... aç Jaalmdır, A1ft renklerle bUd· 

ımıtır. 
tk:lnct Jmmı pllrlerl m8tebavvil 

olaa •tazıd&flara JD&hmmu'. Renk. 
Jerl grtdtr. Bunlar da A, B, C Olmak 

ben - Jnmmcbr. 
8el'llNt pllıoll •tadaflaı'& ek -

me1ID B puu il • 60 lmruf &TL 

mula bir !l,ataa nltl9oektlr. 
IJ11er taraftan pllrlarl •bit olall 

w memv ımu:fma dahil otamıyan va
taııdqlar& da ı.ıı.ut.tıı ekmek vert.. 
lecektlr, Bunların a1acatı ekmek me
murlara verıten fl,attan olacaktır. 
Ankan.dan bug1lnlerde bu busuat& 
btr emir ~dertımell beklenmekt ... 
dlr. 

JMSy)e bi1' topJantsJa bir çok ua mevzuu.na alınmak ir,in ali bir binde Ame~ er saman 
tarafmdan verilen blr takrirle ıe~p oJdufo dlşant\lerek a.lelıtlak har etmeie bakk olduiu blr hldi 
ıtımm. g6aterilnıilti. Reli kon~şul- ıabit ~lirli haHcm ucuz ekmek seyi batsrlattı; o da eearetin kat" 
mam i8teDilen meeeleler o.rinde kartı tedarik edebilmesi için 18· di!:ı':!:;. haynııl&r gtb1 alJmp 
arka.daf)ıannı * eöyltme)'e 4a- pllan tqebbilsle'l" a:l"!Lımda btıttln satJ]mal&n, kulla.nıımaıan tarihln 
•et ~ evvel& bUın kartı ni- ...... -.. mlle9le8eleri mensuptamıın 
zamnameeile asaya nakil va11taJa. bi~~ safta tutulma• taıbit gtir1ll- eıı utnadmcı hlkAJe)erinden bir-..-. 
rmda temin olunan kolaytık!aTdan mUt ve idare heyetinin bıı husu- dir, BUtO.n ilk çailar bo)'Unca. or. 
tramvaya ait olan tetebbtıBlln al· tald tefl!lıbUaUnlln tahl\kkukunu ta çaflarda ise daha ktıgilk Glçllde 

~~==~reb~~ı:ı:: bekliyeceıt<leri ifade olunmuıtur, =t:= ~; ==• 
lifi azası, mmtakadan gMU,UJecek GAZ~ ZAM VAPlfA· :fakat w.Tdı. Bul'ln yqıyu llıU-
wailralar mukabilinde aylık kart- yarlanmnı araanda "avrat puan'' 

MASI MESELESi .... ,_,_. ........ .-1 •--
tan yU2de Beklen temilltla ala· m, cıaıiye Ve ..__.. - ıyan~ 
c:akla.l'd.1r. Bilindif;ıl Pbl bu kartlar Nibayet miirakere sıram Ucret,e- vudır: Nam* Kemal ve ODlJn dev 
her hat Uzerinde! dilenildf.ti k&ctu riJJ havat pehablığ!na mukavemet! rinde Y811YBD muharrirler bu mev 
bqlra hiç bi.r tediyeye tabi oJmalt. ar~ bir artırma ihtiyacı tıze-11111 berinde romanlar JNm1'tu'; 
srzm 1eferde bulunmak imk&nmı rfne gdmh ve ml1%akeret\e ham cariye ve k61elıerin mtlraplumı 
veri;yor. bulunan birlik umum! kltibi Naşit anlatm111anhr. 

Reis bu halnılta vaJlım4•in aldıfı U1uila Peyami Safa ve reis geçen ı On atıma alll'da Amapada 
teeebbftsle bu tel)ebbO.<'lll tahakkuk kaı~enteri yapılan tetebbUsle- mesbep n.ıan bqı..11: bll10'k 
etilrmeltte masile inllzaheret giie- rin 1eyir ve neticelerini izah et· alleler Amerlbya gtiotllleı'; fabt 
teren tramvay umum miidtlrtl mit ve bqveki'imizin gec;enkl ..,.. oradaki lftlil toprlLklan illetmek 
Huld. nafi& vekl\etl mnum mtl- zeteciler topJantısında göeterdİlt için kl.ftamelıe bu'amıyG'l'lardJ; bu 
dUrlerinden Emin, mtıstetar Htıs. arzudan tekrar ~dilerek idare lhtiyac bir ticaret yolu yarattı: 
nu, vekil Ali Fuat Cebetıoy'un ad- heyetinin ~te ıabiplerinf tek- Afl'imdakl kabileleri 1*ımak ...... 
Janm arkadatlarmm ş\lkran duy- rar alA.kaya davet edeceği aöyten- dan gemileıre doldurulan zencUeri 
gu1arma anreenet1e beraber bir mi~tir. Amerikaya aGtOnnek. ciftlik 1& • 
b:me b.izrqeti ı&-en gut"t.eqile- hiplerfıw atmak ... iki buçuk uır. 
r:n bu kıd>il vanta1ıar icin Gcleye. B1BL'IK YARDIM TEŞDKtn. dan fa.ala bir zaman Avrupa'ı ge-
cekleri para as da olla bunun em- LEBtNE YENt Bl'R OEUlt mieiler Afrika ..ıımerindeu Amt. 
saJi memleUtler matbuatı lotnde rıkaya senei tqıd•lar. BunJann 
)ine bir istisna ~il edeceii ic:ln Bundan 1onra 'l'tia blrllfJaı Amıel'Daıdakl ha,.;.t1an pek JCtll'ap. 
heriumgi biT tadnde bum blrliii i~le yeni kurulan resmt llln- tı geçt)ıordu. 

Şeker Satışı kanununun kolaylık keJlmelini bu ıar ıirketiınin hemen bfttUn safi JC:a- ladlrl!I harpleri aırumda on Uç 
türlü tedbirlere m&bal bırüımya. zancmı birliğin yardım ıqekktıl- bllkOmette el82"et vardı: fakat e 
cak bir aarahate Ç'lkannü yolu. leıine tahsis etti~ini guete sahip- ıır'er şimalde fazla delildi J'lllllı 
nu t.akipten geri clunrıayacağını Jelinin birliit 8111 kuracak IRU"et. olan e9!r eayısı '700.800 olup ba • 

T elS,a mahal yolı. T eozi için 
ayrılan ıelıer herlcae 
yetecelı milıtardadır. 

.§Ser te-vzie.tı, clln bakkallar 
tarafından gUçWitle y&pıbmltır. 
Zira, birçok bakkallar ıtızumsur. 
bir t!!iıacthn karpmıda kalarak 
zaı.tamn mildahaleslni ricaya 
meei:ıur lta.lmJtlardr. Bu defa.ki 
şekeJ' tewılıatına tahıritl C'!ilen uıik 
tar ı.... !Maabal)an•• nnt~nı 
~ lltıılde 'C91duiun_ 
dan tellta mahal yoktur, 

istanbula 3200 
ton kok geliyor 

ve gerek hUkftmetln, gerek mec- te hmahd1ı:larmı bUyUlı: meslek nun ancat 40,000 i lfmaldekl se. 
lir.in matbuattan bunu ealrgemiye- milzahffttini eon bir mnjde olarak kiz htt1dmıette, 880 000 i ile cenup 
ceilleri bnaa.dnde bal11nduğu1ıtı eakladığmı s6yleıni1J ve bu işde çr. taki bet hftkftmette baJunuyol'.dn. 
ifade etmiştir, Am ha tefekkllr- kanlan bazı ~Ulklerin de sayın ÇtHtnn ,mıeı~ ziraat pnlf 81~ 
lerf> istirik etmlt w bu takipt~n Batveltilimi%·n matbuatperver~i del1di; beyazlar kalabal*tr. Ce • 
geri kalımnamasm iltemlftlr. uyeahıde dll&tnden bertaraf ola- nupta ~yaz!ar u oldula libi M 
oEÇbl ZORLUOU K.~RIJSINDA. 1aflndan ırtlphe etmedili blldlril- tOn •ndnlflk ziraattea. lbaret,ti. 

TBDBlR~l!B miş ve ha.mlaııan muharrirler jil- t..tfkl&l harplerinden llODI'& eea • 
bi'elllmn 1118hiyetl hakkında veri- retin aleyhinde balunaıdar çofal. 

Buın-~ - st1DAn Uıti- ~~ 1>Mı. ~J),- llOIUSJ ~il- dı; 1808 lo.JldD,fe kadar ba ite llGll 
yatlmn ~ Şte4eftbe\t et- tJ)'& ntltıTt ftri'mlttir ve~ ka:ratiqtı: h&lbuld ee-
ya ~lamıda ~ klrlarım kal- nup memleketlerinde pamuk ve 
d1racalı: teeebbdaler lllzumunu tak Mail il ttltllll teker 1-mlı s!Taatl glttlkqe art&. 
4tr etmekte a.ıbd1tlll'lle bıtraber re • 1 yor: amele lıti)'acl da ~ 
oJdulunu, bunun lçbı de JlmdlUk l•M• •alan Bu yb4en memleket .. Jmına ar 
menmrtar kooper&tiftnde yalım a. ..... nldr. ŞlmallDer eAfttl ıtaldırdı • 
zanm delil btltftn ıuete meJll'llp- Jar; cwıplalar itılı:a ettiler. J'akat 
larımıı oınslk yadmalan için Yine Maliye Veklletl, yeni atmacak dDştın~vorlardt 1d elhier biS,te 
Yaljnm ta8ribtlte 14are meclisinin mUf~ttiıf m·r.ıvinkıri için ktanbul, devamb bir surette bmnemlekete 
DlU'9'ILfa.btl teadJı olundu~nu ha- Anbnd'a bir im~an ac:ıtmaema glr4U. lıir ctın beJulardan daha 
ber vermiş ve memuTtann Yirmi karw ftmlittir. Bu imtihana çok obaldardr: ~araeülan 

Kömür tevziabndan istifade lirabk illtir&k his&efJini 2 eer Ura ll'ranSJZCa, lngililCe. A'manca ve- tir l!ıtilf.l neticetılnde mem!eketi 

edemı.Jecekle- mah--Lat taJaııltle vermeledııe makabil blzlm ya 1ta)ya..~ya vllcıf olanlar lmo de aoeçirmeleri lhtimall hl4l de mak 
.... rua bunu dört ta.bitte 3d~emiz ka· bul edilecektir. c1eaıi~. Bu nokta dotav1stte .. __ • ofisi odun verecek 5 ' '.il r ........, 

·•Balı(ede brpmlar olma~tur. matfaia cJalmq, tenr.erelerde • 
derdi. Onları bir çocuk ~,Jl bO- kadar Y--" vana hepsini J' 
ytttttlm, ok.,amak, mtlrilvvetlerini mtı ... Otas kİtlY• hurr'IRu.a bil 
drme-k llzım... Sonra, bir ev yap- tUn yemekl~ri... Tatlndyle tazhı11j. 
ımla hqhulım, hlli bitmedi, bu le, böreıiJJe, kaza fınniyle., 
yıl bitim'ıt-k iıtiforaın... U11taya 
yaptmyomm ırannetme •• , Öyle 
t11ey tatmmln. Kendim yapıyorum. 
Elimden her i~ her 11an'at gibi 
rltUı-er1-i'f< te geffr .. .'' 

rarlqtmldıfı için bunda da öteki İmtihanda muvaffak olanlar rlkada ~n kaldmbnuı tDai. 
.Aııkara.rtaıı bildirildijine gGre, ~laıra yapılan koJayhfm. e- Uç aene SOUJ'& biT ehliyet imtih~ rıin sadece insan1* hlslertnclen 

Onun öUbn~Je. ~ok Mlyllk 'bir Jla'Ylllda.ll Mnlket eden $abl'ya eir~i ietenecelt bllclirllml• rıma t:A.bi tutulacaklardır Efer bu dolm1tdıfı analoılıyor • 
san'atk&r traybettik. vapuriyle 1stanbula 3200 ton sf. ve bu iş.ti.rAkiıı seıi har•tiere imtihanda m.uva.ffak ol•ırlarsa 1860 ds Alftlıam Lintoln cllm-
Yetine bir batkumı koynuya bu- nrllrok 9eVkıedilmiştil'. Suvat va. geÇecefi umuıtan ~ratifte iki hem Mali.ye :Mü.fettilliiine tefi e hurreiai 18Clldl CemıphıJar ayn 

glJI clelil. JUlft bile imlcln olmı. pımı da. kok ytlldemefe devam taTSfJı fayda verecefi t\midfnde Cleceık hem de staj lc:ln lilarunı bir kongre ile .Teffenon Da'ftll 
J'Ul bir •n'at!klr •• Allah Rahmet etmektedir. Havzadan alman ma• bulunduğunu izah etmiştir, bildikleri mamlıeltet:leıden birine devJet re!ei ya.ptdar. İlı:l dwletln 

O eJidin. lümat, amele miktannın 22 bine Azadan muhtelif mt.ltaJealarla gönd«ileceitlerdlr. meneBI ~rhıden ancü ı 20 ki. 
• .. ~ 1111 ~- varcbğım g61ıtermeoktedir. beraber, baem ihtiyaçlannın huau- Tahriri iıntl:hanl&r l'dncltetıin 'ometre mattı fimalde 'bn dokas 
ri okamaia De lracı. dit- Fon Papen Ankara.da Şehrimiz cill>Okı.rında kömür kat. sryet~ baktlal'ak icabmda ayn bir sonunda .Anıka.ra ve fstanbulf'la milyon beyu. cenupta Sf'kls mtı • 

.... "' 

ktlnse, ondaki bu laal. bir 8lk de. Alman Biiyllr Elçisi Fon Pe. uıadığuıdan tevziat durdurulmUf. teşekJdll de vBcude Ptimıek ve iea )'a!Jılacak, bu tılhrtrl imtihanda yon 1'eyazla d8rt milyon •ncıl 
=-~ = .:!:':': = pen, d11n akşamki ekspres'e An tur. Hawadan yola çık1.nlan kö limda bugllnJdl buım lftlb'lk ko- muvaffak olanlar Ankarada ikin· vardı. 1881 de iki taraf llaPlftl; 

.. - bN.ya. gitmivth". ınllrler gelince tevziata başlana - operatifine bu vldide de C:RlJŞm..'\ d bir yazılı iml'Qıandan reçecek- harp M~ telle !lllli'dl. •••IJlter 
::. ~~~.: 

11
.:':!:'; c:aktır. Kömür t~\17.i milel!Sf'sesine yollan açılnıak t1zerıe bet kişilik tir, fmdhana ancak bllp Ma11• dört Mnede ~.780,l}OO ld,iYl ılllh 

lzmitfe eltmeA 44 hf'llf yeni l:eya.nna.me verenlere •ubat· bir komite aynlma.lr unun glb'ilJ. y, 1'.eltiJılbnda vazffedar o·up ta altına çRl!rdMr; ordu lff0.000 
nııt:.;;. bc1ar elinden luak.. fmıit~n bildirik:ltine g5re t:ı. ta k&ntlr ve?"il.Pceiindeıi istiyen • mllt. ktımiteye Nazmı ner.n. Ha- bit olarak Maliye işlerine vlktf bdldu; iri bın harp YIJm•ar. 300 

mitte bug'Jnden itibaren BOO gram ler mahrukat iıtlyaçlanm yaka • lil Uitfi D6t'dllnctı. Salt Kes er, bulunan Siyasal Bilgiler, Hutndr bin adam u--....n-; on~ miJ. 
madıiı 1!19?.lftln hlr c1e llilı:lyesl nr. ·ı N "'" • ,... ri 1k•- yı---.. .,......., ......... lık ekm~ 4~ kur~a satılmağa eak Ofisinden temin edebı eeek _ urettin Oryan, r aik vune le. -t ve ._ Ticaret menn- yon hanadılar; harbi ~clllar; 
dır. Bu hik&Je)'i de, Toplaitne'. baflam:ışttr. lerdir, çilmitdr. lan tamı oJwıacaktır. M..-etİ kaldırdılar. Bir Jallm ... 
nin o gttzel, sisli kahmbu1ea 8* ım A.Mka.,. ia4e ederek T .n....-a 
Jec1i70iWD: ........................................... ~........................................................................ ~- __,.I 

''Saııma. olan ba.l!dıtma - k~ cllmhuriyetlzıi kmdalar. Lblllıol,n 
lônemin tam manutyte • bir 8lk - War .. v.ıa devam ioia han .,.ıı, AJJn dall mı ,.alda Aa. ldncl defa cUımhurrftll "9lldlkta 
dfyeblliıil. il lawle bl1JC)ldaf Tarda Böno ... ~ llUJ4af B2rlılri ........_ ~OllN ~ ~~ \anı. 

Elindeki son earuun adınt ''sa. "Jcap ederle telr bir vtllyette, icap )'lilyen it ...u.dan ibaret lrer - an l'O'Ve•Y-.ı a -. 
rı kn" koymuştu. Sarı kız. evvel• ....... tım.u Afıibda &a'Qfa de wınmm fakir mahallelerin lllnlk ICADIRCAN lt.AFLı 
kı iln S·ıa.~de bir ahbe.blnnl tı. edeceiis." .ı.mlltl. :l'akat bu 80kaJdannt1& 70la n,,.wa. n. · 
\•ine gideıtren yolda dUşllp men ...._ ele badi ı,terini 'riı'litmek l•nle lfklı ile bnldr "r lnl'ttddik 
O m .n Pehltfıaııın son aşta ol llill ...,.._, Boclve-nlel' de \'al'; itacJal ftl'. Nilaayet tM Wdutr, 
.rml!ftUr. W..r•h,. ._ tefi .......,._...i · fakat kapalıydı. Bu ev c1ar bir 90 

San kua ne kadar zamandır, l'İıl. bktadır, karp)ald evleft\e otarma 
dl koymuttu, kestiremmıinfz. Bir Düa 'l'mc1a Çl~"lfn eleB rlz - IAI" ,...._.:llftlt-n 1Me ....,.,.U'. 
gtln antattrydı: gir D°W ..._ lln tbıarncare, Alehantler V erf ....... ı.aı-- nlc:ln. 1nnnm .Wr 

- Aratbn çok zaman geçti; bu Bodven Ve Şotanm 1avaşa devam '" gbımil olan bens -.ka'lf bir 
elimde gl5rdtıitln sazı bir gOn Bur. ebnek imtdllları Qldmıda ~ radan mejdanm diler tara ğinia de ~ .. ..._ ..tattı.. ilat'1ar. Bordoya .... ~en eeı.. • 
~ada bir Enneninin elinde görm~ ~UpbeH oldals!arl lllyleniyorda. bulanan bllyltk Rritanya ko Konsoloslukta. otlırteki IQ°1tİ bir t.S•t"l' aleyhine hcwn"P.rdnnmaıa bat 
tüm. "Bana eatean" a dedim. He Ba cftlstinceler ldsi •ılse ,dtltllr lafuna gittim. Kon"oloslak a çok faydasls görtqmeJQC)en ... • ladı. Ka4mlu ..... • anlar 
rit "olmaz" dedi "ne venen bunu c1f. Ep bogttnl~ ~ im ahn&ja, p1mi'I Jcil's tebaa• ra nhtJmdald kttlıftde 1'W lleldi - einıten. Bae evde 'biıi9inln otU 
~limden Ç11carmam." baktmı ki ol- sa edı1iJ'se :&on1ocla ..... bJa. dolll. oe.is lrJlerlle alraı.an me _ yen ~arm yanına ~ttnı. daJu ve ha adamın eve .,e>k 11ec 
muyw tersvUdlne d8ndtımdll Fa l"ak mıyız? Bu ihtimal hiı; de iloıı mar bitıi cok iyi karşıladı, fakat Saat setdz. Koeam111 BresllJ'a va· dhdtHtttntt s6ytediler. Kent111afni 
at San km unutamadmıc!ı Anı. 1ttr ffY delil. Splandjd oten.. li" bifbir geminin hareketine datr puruna imrenen ıu.ıerle bakiye • .._ bir kalıvecle lwkteclik, Pik 

dan VTllıar geçti: bir ~n o adamın dvelr matbuat ata..cıesi' Şildi ve se. hab•ri olmadığını, he1'1n der'n bir . ruz. Bordo otellerinde oc1a 'lıılllmak aaıa.tlr ve u lcnnatıan kaln"eel bl 
ldflğilniı ve eazm miralÇllllna kale fare)banenln diler memarlal'QP karanıazhll i'çinir Jib'.lkltlilnU, Al tabii imkAnm. Pabt Mfaretha • se flaftf'l'riçler'-dle .,.r:ıber lcmek 
tfrnı ö&endim. Kalktnn, Burtaya glird8Jı. man llfl*l&l'llllb tılrond nehrinin ~ vatandatlarmmdan blrl11i kin Wra veımeJr l6"1mda h1an 
ttinı. Mirs.sçı da bir hayli nar Şllcl, 'baradskj gazetecilerfn ~ m&JdabQIA milmatwlı maynlar bize 1lir İagilizin adrellal wrdl; da, ı.- aJııııamın '8 !llUtİnden 

ı ıub Jl'akat beş aşaiı. ~ yoka 1İ9tellllli ve llise bir ~l!lfti bulup br dö'lltqle lair decJilcndalana ıl~laf ba tngiJ& •7'i'J'eıle bMatt lb ...,.. Wse blt•e ,..,.....,... ..... 
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lf ·Janabeij Gıda maddeleri sıkı 1Universifede kabul1r ~~"~~AYINIZ-----, 
·:.:::.::.::.:.:s• kontrOI edilecek imtihanları ı1 Bir kaç düşündürücü söz 

liakkı tank 1U .., 

ıit&.nld.:tı yw: vaıat Matbua 0 Bir kısmı bu sabah başladı 
~BO!'ıı"l': ~ı\R'n..AIU Tı·caı"'ei . k ""l t . 'l A t . kimya mühendisliği talipleri 

rtırkıye ır.co.elıt ve a e l v l a lJ e 4 eı el de imtihanla alınacak 
!:~: ·~·: ":• ~~~ KJ~ mu••hı•m bı'r taminz gönderdı• Üni'l'CrS~te fenfakultcsıne kinı)a 
1' •rlUI -.oe • lltMl • rııuhendıslıği için muracao.t cxkn nam 

· Tara/tar olduğunuz bir fikri derhal kadınlara 
shyleyini::.SalclU olduklarından derhal inanrr, halilmet 
rep olduklarından hemen etrafa yayar, inatcı oldu/Jann 
dan nihayete kadur müdalaa ederler. 

1 -,ırııı UMJ • .,.. • zctıertn miktarı, tahdit olunmu§ bu • ·:: Bir şeyi Jeğİftirmeye muktedir değilseniz onu ol 
duğu gibi kabul ediniz. Gazeu-,, c-öııdc'rOeıı Belediyeler isbirliği yaparak fiya•~Iarı birbirine bildirecek lunan miktarı geçtiğinden kimya mü.. 

ICTralıı c-en 'ft'rttmes • k bcndlsliği kısmına girecekler için 

~, ................ ...... 
1 Dünden l 
~ Bugüne! 
~ ................ .,....... 

Almanya ve 
J~ponya için 
Yakın felaket ala

ve fivnt kontrolii hir kısım yiyecek, gıyece ve yakacak de müsabaka imtihanı yapılmasına 
maddeleri üzerinde teksif olunacak kara.r \'erilmjştır. Bu imtihan yarın 

Ankaradaıı t.Udirıildiğinc göre. 
Ticaret VC'k1iletf, ~e teşkilatı lfıg 
vedildiğind!!n~ri ihtikar ''c vı.ıı· 
gunculuk lındisclerinin had eklı 
aldığı l olunda yap:lnn ı-.ikfıyet 
ve ne.51 iyat i.ızerinc vıhl) etler-: 
ıniıhim bir t.ımim göndererek r. 
~at kon!rolli iRle-rinde alınan ) eni 
kar.ı.r \'C tedbir eıi bildinr.iı; ve 
nasıl <'alLsılması icabettığini an 
latmL'•tır. 

Vi'<iyctlere, beledi) e 1 iyasetıcı i. 
r.e ve bilgi içın de Vekaletlere. 
Umumi Müfetti l'klere, Mıntakn 
Ticaret MUdilr!tlklerinc, Ofislel·c. 
BiılUtler Umumi Kütıpliklcrine 
Tieare-t Odalan:ı a 'e Bornalnı a 

sabah konferans salonunda yapılacak 
tır. 

Fen !akUltesi riyaziye ve eoğ"rafya. 
ya mUracaat eden namzetler tnbdlt 
ve tayin olunan miktarı doldurma. 
dığmdan bu klSlml&r ıçl.n .Ou sene 1ın.. 
tlhan yapılmıyaeaktil'. 

Tıp fakUltcsıne tabıb ve cezacı naın 
zed1 olarak müracaat edip adedleri 
muayyen miktardan fazln olduğıın. 

dan mUaabaka imtihanı ile seçilme • 
!eri takıı.rrür edenlerin imtihanları 

hu sabah ünivcraite koncfraruı aalo. 
nu ile üniversjtc rckt.örJllg11ncc gös • 
terllmiş olan dcrahanelerde başlamı 
tır. 

:;. Karı koca kavgaları, devletlerin hirbirlerile harp 
etmelerin~ benzer. Sükün, ancak kar§ılıhlı menfaat ile 
temin edilir. 

Milli ŞEF 
Münakalat 

Vekaletinde 

ı lımet ln~akaliit iıleri etrafında izahat altlı 

Nevyork belediye reisinin 
dereli 

metleri belirmişfirı ;?.nderien bu tam.nıde denilh·or 

1. - Dir kısım sıdn ınaddclcr, 
ne ı ibik edilen el koyımıl.ır 'e il • 
l lll murakabe kom ıs) onlarıuc;ı te:. 
Jıit edilen fi)'ntlar kaldrrılrnı~tır •. 
Fakuı fırı la fıyat lr.ırckeller inırı 

kontrolsiız bıuıkılaC'ağı 'e miıkul 
c;cbclıc mü tcnit olmaksızııı fi:\ ııl 
~ iikscltilmcsinln kabul cdilecesi 
nınnıı~ındn değildir. Normnl :o:u• 
ınanlııı da bile zaruri ihı i~ ne malı. 
ıiclcriııin Ciyatlnrını mi'ıkuJ hadde 
ıuııııııkla vazifed:ır olon bcle<liyc ~ 
Jcr milli korunııın kanununun keu • 
dıleriııe ve11diği geniş "alôh:yc!· 
krdcıı de istifade ederek murakn· 
be 'e ihtikfırla mücadele ,.al.ifc<>i 
ni dııh11 esaslı seldlde •npııeaklar· 
dır. 

2 - Bu ınühirn işin memleket 
ölçiı ünde \.C haldl>i bir nizanı de!" 
Jıilinde bn,nnlnbi1mesi icin de be 
ledı~ eler aralarında sıkı bı r iş hi:r 
Jiği y:ıpacaklardır. Bu surelle biı · 
ha sn müstahsil ınıntakıılnrındald 
beledi:rcler mıntakalannda isUıı. 
s:ıı olunan malJarın makul fi:yat· 
farını takdir ve takip ederek bu 
fiyaUrın istihltık mcrkeılerindek~ 
beledi~ elcre rnunlauıın m bildire • 
cckler ve ayni zamanda istihlAI.: 
nıcrkczlcrindekl alıcılardan yukscl, 
fi~ atla müba}'aa teklifleri yapılıp 
yapılrııııdrğırıı da takip ede.oe'kler • 
dir. Diğer taraftan istihllk nıeıit<"z; 

lcrindcki belediyeler ılc kendileri· 
ne bildirilmiş olan menşe fiyatla ı 

nı es·ıs nlarıık lıerhııngl bir malıu 
hu c as fıyata mutat mnsraflnr -re 
kür ila' e iy'Je atılıp salılm:ıdığını 
ılnimi ~ekilde kontrol edecekler • 

Aske.rf trbbıyc ile gene askcı'f tıo. 
biycye alınmakla. olan cezacı kimya. 
ger ve diş tababeti naınctıert bun _ 
dan hariçtir. 

Ankaradan bildirildiğine gorc, 
ReiS:cümhur İsmet lnönU dUn 
12.30 da. Münakalat Vckôletirı:
te.sri:f cdel'C'k aaat 13.30 a kadar 
ka1mı.stır. Milli Şefe, mUnakalit 
ı"leri ctrafmda izahat ven1nrlştir. 

:r\c\ )'Oriı:la, gecelen, ı~ık karart
mak mecburi) etinden dolayı 39 
bi_n asa~s?run işlemesi ç.ok ı:.ur 
külleş:mı~tir. Karanlıkta, 120 kat 
çıkan asansörlere koşanlar. bırbt
rini eziyor. Herkes, asansöre daha 
evvel binmek isledıAi icln J.:araa
tialık d~eUidfr. -~sn:lerdan: 

11 ... p1 Smatsan 
••raaı dlldıat 

bir aatlla 
Cleıuıbl Afl'ika ~ eıkUi ımanıpl 

lllıuıta dün 1ngtıtz. parlt~t091lllda 
\ip buluk eöylemlıttir. 

l'aarraza Beçmek saati eaktığı za 
-.O fazla hnırlık yapmamanın 
'°"Eı ha SUretıe ele geçkilen fırsat • 
lnı kaeınlınasının bir delilik ola.. 
cağını söyJcıdiktcn :sonra Smuts şun 
lan HAve etmiştir: 

"- Ntttefik.Jerin Rusyııya yapa 
c&.kıa.,., Yardımın mahiyeti ne olar 

11 ol un ba 3"ard11Dın blıtiin imkAn 
ıar nısbctfDde ~ miimJrlin olan 

1 il<" YBPılmttsı 18zımdlr. Rusya, 
lı rck Ytrkün kendisine isabet 

"!'fen kı9?Jından fazlaımıı taşımakta 
ıirr.,. 

Snıuts ha harbin hakikatte se • 
ten harbin dcvamt ofduRtınu ve 
nln hir istirahat veya umumi lı"r 
onrtrın SOtıra yapılan mütarel,c -

111 ur'>lııo;Juk ve hirrüyfı ve lıülyM 
r1 'ı c i oldugunu söyJcmis ,.e de • 
tnı tır ki: 

·•r:orçil bftyük Te ölmez hir mil 
1 I" t.; rıhin en büyük anlarınd·•n 
h rınde gösterdisı c~:trctin timsn· 
rlır. Hlftl) feeiasının en hirl ük 

1 ı r{i İngiliz camiaSlnı te kil e • 

n milletlerdir. Bozan bu ıneıuk
ııı ırıldrH ''Üz tutt~ı und:ın 'e 

h 1 olda~m: hiiyük dun~a su 
ununun yakında inkı ama u~r .. • 

'a<'a ından bahscdildiğı işitilmc-k -
lrrJir. Bu ne .deHlik, ne cehalet 'c 
'8rn:ının haJnk! işarelleriııin ne k'ı 
fır hııtnh hir tefsiridir.,, 

Smuts devamla demiştir ki: 
• , IJüyü.k bir cyitn erJiSc ka· 

l'lılın malıdır. Öldurucii bir ıııii.::ı 
1 n::ı 'nkfaşttkca dnlıa :ı:nlimnnc ve 

1 ' pılıyor ve hu mucndclc sd 
~ 1 ırmıdsi:ı: bir şekil alnea:ktır •. 

ı' Britnn\n muharebesinde Al 
ı 1 rn ku" ellerinin m:ı •lulıi " 

lı ' dünyanın istil,bnlrnl de kur
~ rıtıı lır. Hıtler Londraya ynptı~ı 

:ı, :ı taarruzunun akamete uğrndt· 
t 11.ı .sorilncc eV'\ el!I Rusvnda ~~rı. 
!'rrnı femfdcmeden İngillereyi Is• 
lıJA etnıt•"e kalkmanın tehlikeli liiı" 
' 31nı~ Hitlerf delin. galip bir ilıti. 
~emelinin bıiy{lkliilfü 'e <levain1 
ış ofoca(ıını onlomıştır. Hus muk:
rn lle bütün dün)lnyı hayretle In· 
l"akrnı,tır. Bundan ev\el tıırihfc iki 
tarafın bu k:ıöar nğır kayıplara u~ 
"11 dı"l1 zannedersem ~örülmcını!i• 
1 

r, nu lor tnüUıış kııyıplnrn uğra • 
lllışJ r i c de Alman ordusu dıı Roc; 
~da r>ck hırpalanmıştır. Biti •r 

Ooh onun likihetine uğ. nm:ımnJ.:. 
r•In elinden geleni )opmrştır. Ta 

t r \'erılcn volnn Nar><>lyonun l\Jo<; 
ıl ın. H tıcr tnrııfından takibe ka 
unu ka~ delme i de muhtemeldir. 

Lov rienlinclen dalın meş'um old.ı 
.Almanya için olduğu lt:Ldar Japon. 

a lr n de yakın fclO.kcU haber ve. 
reıı a.!6.metıer bcJirdiltl 66ylenebUlr. 
Joponynnm temaşa! muvaffakiyetıe. 
rındcn arta kalacak olan "Japonlar 
l:ln bir Japonya,, dır. ÇlliıkU Japon.. 

l'a kmıdl fellkctini kaçmıımaz bir sıı 
l'l!tte brzlandırmt§tır, Pearl Harbur 
l\.tn rıı aya ve medeniyete karşı A.ni 

r rn yd n okumadır. zaman geçtlk 
J P nva, Almanya için b}le iyi b1r 

r 1 y eaktir. 
l t n dördUncU senesine gel-

' n )'Oruz. M afaa aafhUr 
., rml tir, Sahne son l!B!ha 

n l rruz aalııası tçin hazırdır. 
~ULtefikler vP tr.' v"r ııl ndi yC>r1crl-
"'" "' ~ R rn lmkdn vf' kny 

r ız y ıl eclın t;e, onlarınki n-

zalmağa devam ediyor Bizim insa!l 
kaynaldanmız durm •dan ıı.rtıyor. dil~ 
manlanmızınkl jsc azalı}or DUşman 
bu yüzden kendıs}ne tı1bl olan weru. 
leketlcre gittikçe dabn çok muhtaç 
oluyor. 
İ~gaı ıı!tındakJ memleketlerde seto 

let \.C açlık heyUlll.ııı do:aıımıı~a l.s
yan !ıl{rl yUksclnıcğc başıadı Da)a· 
:ıuklik hudutları pııtlıık vercc .. klcrl 
noktaya )altlaşmnktadırlnr. Harp ceb 
helerinde oldug-tı kndnr d';şman mem 
JcketterJndcl<l dahil: cephelerde de 
vaziyet geni§ §Ümullll jnkfsnnnra irn 
kln verecek an yaklaşıyor. Şimdiye 

kadar zaman unsuru lchimlzc çalış. 

mı§ -re umumiyet ltlbatjylc bize yar 
dmı ctmı,, a tyılabillr. llUyUk muvat. 
takjyetsi.Zllklcre ve birçok hayal fn. 
'ldaa.rlarma rR#men ö!dllrUcU darbele
ri bertaraf etmcğe haz.ırlanacak, ku'" 
vet ftl lmkdnlarımızı toplayıp •ğlam 

Jqtiracak vaktjmlz oldu. Müttefik • 
ıert zafere ulaştırrnıo.k içın bunlara 
&11vcnlyoruz. HaJ<lkalte bu hnrp bil 
ceearct harbıdır. Hitlcr bu ruhu öl. 
diirmkcğc ,.c onun yerine bir nevi 
"ersatz.,, hakikalte bu ruhu tnkl'u 
mahjyclindc bl~cy ıJ,nmc ctaıcğc ça 
2ıflı . .Aımnn gençli ine ırk taM&ubu 
nu aıılıyor,,, 

Rus taarruzları cıkim kaldı 

Şa.ık cephesinde çarpı§malar de • 
vam cdıyo , DUnl{U Alman tebliğinde 
~ nuı!i'ımııt '<<'rllmcktcdır: 

Dün devam eden fena lıava Kaf 
kasya batr.>ındr ki çdrpı malıırı c
hcmm.iyclli &urcttc sekteye uğrııt· 
tnıF-tır. MUt>:ıit o\r.ııyan Fıc1rtlara 
rağmen 'Almıııı knvvct:eri, havu 
kuvvetleıinin Jaı·ılınıile. taarru . 
zun clevamr i~ir, g-ereklı yeni top · 
rak kazançJuıı elde etmı'1lcrdir, 

Stnliı1~rnılda çarı ı mnlnr de • 
vnm etmcktetlir 

Topçu, hava kaı 1koymo batar • 
yaları ve hnva kuvvetleri Vo1gada 
bir dUı:muıı gemi i baunnı l:ınlır. 
Hava kuv\•ctleri !!lindiiz ve gece 
Volgn doğusundaki Sovyct hava 
alanlari'Lc demiryol tesislerini ve 
taITTt hareketlerini ~ıddctlc bomba 
laınıı;tır. 

SovJetleı Volga ve Don nehır. 
leri arasında s;imaldcn ba~laruak 
tizcre taze J)iynrlc 'e zırhlı kuvvet 
terle sasrrtm ı tnaını:ı:Jarınn başla 
mıı:lar<lır. Bu t·ını ruzlar cephem'. 
tin önilnclc ctimiş ve d\i mru1 ağır 
kayıplara uğratılmıştır 40 tımk 
yokedihniı:ı ''e blivült sayııla esir 
elimjze germietir. 

!tah·an \'C Romen kuvvetl(!ri 
Sovyetİcrin Don nchrılli geçmek 
için ynptıJtl n te~l:fıüsleri önle • 
m"ı;ler ve düı:1n na ağır knyıplnr 

verdirmişl,.r<l ir. 

Karadenizdcki Sovyet 
filosunun kayıpları 

Berllnln askeri bjr kayna. 
ğından b 1 ı d,i r i l d i ğ 1 n e göre 
Karadenizdckı Sovyet f !osunun bir 

lllderj Slvastopolun dU mesindcn son. 
ra.. NovorosLıık askcrı llnıımınn iltica 
ederek kurtulmuşlardı. Bu limanın 
işgaH tlzerlne Rus gemi! rl oldukça 
mUblm son Sovyct llmnn,ı olan Batu. 
ma gitml§lcrdlr. Alman hafif deni:: 
kuvvcUeriylc ltalycn ve H.omcn bah
riyesine mensup birlikler dUşman fL 
!osunun sayıca tietllnlü~Une rağmen 
Sovyet iaşe nakliyatına muvatfakl -
yetle hUcum etmeğe dcvam etmekte
dirler. Alman, İtalyan ve Romen bir
liklerinin durmadan 1e~am c:len fa,. 
tllıtJ.lerı sayesinde Sovyct filosunun 
Kafkas sahilleri boyundn lnıe nakli. 
yatını temin etme~ mu\'l\Ifak ola • 
madığı Berlinl.n altıkah mah!jllerind.: 
soyıenllmckledir. 

rototralla rapor 
Ticaret müsteşarı antrepolardan 

ithali muamelelerini bir seri 
fotoğrafla teshil etti 

mal 

100 ltllalAtçıya mauanaı çekmeleri lçla 
bir balta mtlblet verildi 

dır. 

3 - Milli korunma kanununun 
muaddel S2 nci ru ıddcsinin ·osak 
ctti~i lıarekeller şunlıırdır.: 

M.ulıik ~cbcıı olmaksızın bir 
malı (all:ı fiyatla Sn!ınnk Ve)!l Sn• 

lı~a arıclmck, muhik sc.bcp olınıık· 
~ızın ıncH·ut rna1ı satıştan imtına 

etmek, mevcut m h kaeırmak ve\a 
sakl:ımıılc, mevcut mnlı muva:ı:a:ı 

1.staııhul gümrüklerinde imdi· 
ye kadar gelip de kalan malların 
sür'atle çekilmesi i§in.i orga.n'l.Ze 
et'lll€!k üzere ~hriınizc gelen ve 
Anka.raya donen Ticaret Vekale~i 
miiste§an lstanbuda'\ti liman ao. 
bar ve antrepolarındaki eşya.om 

Kafkaslarda 
y()lu ile el<lcn cıkarmııl\, mııllan pı <Batı tarafı J incide) 
) :ıs:ıdn d:ırlı'k veya but Ciy:ıllar<la micıler fakat hiı:blr netice elde o 
l iikscklik doğuracak derecede mah dcmem~rdir. 
dut eJlerdc toplamak, ticnri tcam~I Mos'kova, 22 (.A.A.) _ Ccph -
lıııri<'inde :ı:mcirlcıne muamele yop den relen telgr.ı.fla?'a ... ore, 1'i. 
matür her Jı:ınsi hır fııl 'e hare - ınocenko ordulan Stalingrad cenu 
ınnk. hir rn:ılı r.ızl:ı fh ali ı satın.ığı:ı Lund:ı eı;ebbusü ele alar-.ık, çıp. 
ı.eııe lmluııınak 'e)o \Csıkn tarnmt lak ovalarda .Almanlan kilomct 
\e bilerek istimal ctınd,, fı)atlaıı rt'lerce ~ aımı~ardır. Yağmur 
~ iik<;c ltıııek rnnl,sadh le propuğon • devam etmekte ve düı:1maıı ikmal 
d:ı ~:ıpınok. ve ma1z~e kolları lıataklıklara 

llclcdı)clcr kanunu ile ıncneıı: enplan•r kalmaktadır. StnlingTad 
lt·ıı im lıurekctlcri ynp:ınl,ırı lokiıı çarp•"-ma.cımm en büyük savu ı, iki 
etmekle hcrulıcr hu ~oltln mfidd" muhe.smı ta.rafın ba!jltc:i hedefini 
tıınuııılliklrr, sorgu tı:ıl,ınılcri ,;c tcskil t'den münferit kuyuların ele 
nıalıl,cınclcr ınrarıııd n ı;on lnı· k geeoJ.?ilmesi kin tahkim cdilmcnıı 
sırallcrc elılilıilJrc sifnlı' le <'C' n11 seni bozlarlarda cereyan etmek· 
'ereceklerdir. tcdır 

4 - llelcdh eler elik et 'rız'i nıcc Yalnız trk bir kunınun ele g • 

mevcudu, ithal muameleleri ve it
le.ıine aıt i>tlyük ibir fotoğraf seri· 
sini de beraber götürm.ü11tür. Bü .. 
tün anbar ve aııt:repolan ger.en 
ınü lt'mr ithalat mallannm istif 
ve ithaline ait lüzumlu gördüğü 
Iotoğrafileri biZ"lat alm13tır. Bu 
tıurcUe memleketimizde ilk defa 
<ilamk bir tetkikin raporu hiı.disc-

in .t nen t.e&bitinj yapan fotoğ. 
raf)ar ile tevsik edilmit olmakta_ 
dır. 

Gtlınruklerdc cııyanm bir hafta· 
d::ın fnzla kalm:ıyarak çekilmeei 
hakkındaki karar üzerine Mıntaka 
Ticaret Müdürliı.ğu dün yüze ya. 
1 m itltaliıt~ıya tebligat yaparak 
ın 11-.ınnı 1.'C'kmclctini bildirmiştir. 
BuııJanı azamı birer haftalık mUd 
det bu t bliga.t ile \'erilmiş olmak 
tadrr. Bıından bir hafta sonra 
snn t e-bligat yapıl:ırnk 48 saatlik 

zami milhlet verilecektir • 

ı.amıtk rı: 
huri) elinin lııllıikınc :ı:ı:ıımt dil.kat çiıilmesinin ~ üzlerco kilometre 
ı;ö lcrccel.lcr 'C fi)at konlrohtnl; murabbaı arazinin kontrolüne mu· 
~alnız ilıb:ırn '<' şikheıe mıistenıt adil olduğu sc~lcnmckteclir. ~ 
ıılı' ıılc nııınh:ısır bırnkm:n a'" k h '- Krnl Yıldız g etesi, pauırte , 'f.~ 

KAY FBANCIS 
ıle ·~ü7cl ıs:ın tf ı;; r 

hasa re'scn \'C daimi sckıldc l;oıı- bllldcnberi Slalın.,raclda auım - .~ MıLDRED COLES'm 
!rol l:tJıııcaklıırdır. Kontrolun ııın dan ağmur ,:ı~dı'?ııı• bunun <l ı 1 
kezi ikletini s:ıde\a~. 7.l'~tin,.ıilr, l litiin ha\"'l fanli\etlcriylc tnn't ~~ '":" bir (ılı•·nlı.lc yarnttıltlıırı 
pirj rı~·. rn ul~ c, ıncı cıınek, PC\ ni •. lann hareketlerini sekteyi! ıı~'1'.ıt· ~, nırr ı.,lı bir a 1< 'e ihtlnu; roın ııı 

- Dık'kat ediniz •. 
- Rica ederim iııinız. 
- Allaha,kına 1aha çabuk .. Ace-

le edinız. 
Asansörl(lr, ba:un ikı kat ara

sında mıhlanıp kalıyor. Dillerlctf 
hattket etmiyor. 

"Krfalcr PıJas" da, büılon l'Wte 
sek binalarda, aym man:ı:arn. Cade 
delerde aynı hal. Ke.ranhlcta bır • 
birini ça~ıran, biiil:irinc ~:aııı,n 
gölgeler. 

Kollarında, vnzıfc J.:ordcl fon 
bulunan memurl:ınn dudfi.hlcri o• 
tüyor, ağızlanndan birbirine tıd 
emirler rılnyor: 

- İlerleyiniz. 
_ K1mıldamaV?nız. 

- Şuradan .• Burad::ın .•• 
Geçenlerin ayakları, unun l>ı.: • 

nun düsürıdüğü şeylere takılı or, 
ka.paklanıYor. 

Sığınaklara girmek bir belit. Rire 
d~ılbire: 

- İmdat.! 
Oiye bir ses yül.;seJivor. 

Röyle bağıran, hslkın lıurumu 
karşısında nyak1nr oltında k l:ın, 
ltlr fntfra.m memurudur. jiu lınllc 
Jrurtanlabftfyor. 

Gecmr:in karanlığJarında, haltn 
cok sütünç vakalar ccrevan edl or. 

Sonra, gece yarısından sonraki 
hal. Herkes uyarken işaret dudük• 
Jcrı ötmiye başlıyor. Ycıdi ııııh on 
hslk, goılcrini O\'uştı.mırak l :ıt t• 
Jarmdiıo fırlı3 or, ıyice .Sil ınmc
dcn okasa fırlı or, ı.ınınn~n ko u• 
yor. .._ 

Japon tayyarclcrı ıni gelmış. 
Harır. Pasif mGdnfaanın vazi • 
~elini unlamak için, heledi)e rd i 
La <iuardy:ı, kimseye haber 'erme
den bir "telıli\.c tccriılıe.c;l" ne lü• 
ıum ı;örmiiş . 

Ve kurışıklığı gorıince de, bcynz 
~anıla, cahııcak l'3Jnlmış olıııı 

"1Aınnkların kbnfct etmedi!! nı, 
yüJ, ek binaların altl!ırında boıi• 
rımı lrnlıınmadı-ını, "en is erıcrı· 

ııin di iplin .ıllııı'l lınma ı lilzı • 
'ınunu, uzun hir raPQria Lil<lırh r. 

'cvyork bclcdrlC ~isi 1.:ı (u• 
rırı.h nnın. lm ~ ÜTdrn lı:ı~ı hC'l.ıtl ı. 

ı;ı "' • 

Dublenin geyihleri Zel liıı, pnlnle ''C .ıirc Eltlıi sıd \ tığını yazmaktadır. • ' K A D 1 N 
ıırndılcll•ri ile sahıın. odıın. könııjr, li:rztl Yıldız gazctcsinin muht1· •' 

gihi zaruri ilıl iya<' maılddı•ı i 'c biri Almnnların. Rnfkasyncla Eı '~<I 1 ngiJtcrı nin DubleM::hri halkı, 
kııpııt lıl'zl, paliskıı, h.ı~rıın \(~~aııc bruz bölgesinin claı?lık çevrclcrırıi ~ Entrı·ka·arı ~on z.ımaııfa.rdn. 'Töniks Park'' 
gibi rıı nıiihiııı ~ h eeck eş~ 11 -;ı .~- nıiıkemmel surette bildiklerini ve "• ~ dnki geyiklmin nvl .. ıım:ı~a ba h. 
rcrindc teksif cdlll'rck ikın<'i de· cl

1

~ıinde harpten cvvd lmruları- "~ ~ l;l ı \N nıı; h \UJN ıs \~.ı..\ ~ ması tlzerinc he: CCT!.nn. kapıl lıl'ır. 
recede , e liiks mnhiyelleki ııınclclı·· nı se\'yah cmatirle gezen 11!ıritac1. ~ <... m \~ klZ • Ç.\ l'hl!li Zt::.StUl\" ~ Bu park, vilayetin me bur ı r ge. 
!er iizer:inde Jüzıınısıız ıcmnn ı, , lar tnrafmdatı tanzim erli imi •l ı.ı:;ıt \e nih.ı~ rt \ ÜI\ EK, Temıı •~ ~in ti r...'lhasıdir. Bu-r:ıd ki ... eyikl 'n 
bcdilnıcıneliclir nıı husu ııı helcd • planlar bulnndı,rduklaıını ilave rt. ~~ uUt Aı;>K ~. mevcudu 800 kcdardır. Halk. hU-

. ı ·ı mckte<H" !\ Hll'n: \\alt Dlır.n ~'in rr.ıl\111\JI • ., ı.ürnetin rr J· müdahale cı:lemi • )clerde bir fbnt murnkn ıc 'e ı 1• • t • i 

tik:ırla miıcadelc biiro unun kuı ui A vnı muhab ı e uör<" bu cevre !\laıı ... ile rıı(l'n'ı;nn bir Jıırn ıl • ) eceğiııi, :d •1h ctmi~c de dinle· 
nıası lüzumlu oldu~ıı gibi hclcdil r. de harp eden Almaıı da;; nle)l ıı: st.: :Bl'~ llğluncl.ı rlılr ti~utro .. ıı -~4 tcmewni'itir. 
reisleri hiç h<"klcnmeılik nımnnlar rı, hususi talim ı;örmüs olan s • uun eski konıcdı lnsmınd:ıdır. / Hiikiim-:!t, bir lıususi irk te. 
ela konlroln çıkarak clil,el 'uz'; kin krtala'rf"l.ır. ~· \• efı n· ı•,ıı ··~ .. ' l • rktnki ge~ i~.lcdn c;o;ıı ın a ltı. 
mecburi} elini takip , c fi~ rıtl:ıı r. ~·...ıll!!ı.•.-..-.•-.v--~ . : ,.. "" ,.. ... ... ""' l mak ,.e etlerin: sut~~ı.k ~:ı.l~k~ 

..k 1 1 1 111 1 n ,r---·--"""•~Bıı .. ürıklı hnrblrı 111, fılmı~~, \'ermieotir A\·cıhr 150 ge~rğı yı mu u o up o rıırıc ıı;ını nrnş ırrn • • ... d 
1 

lı.i 
lrclırlnr. · ~~ OIUmiın J'u,)ııunıl:\ doğun hlr u,ı.ıan..... 1 kılamıv:ı, 80 di i ge~ı,.;ı r. o c r• 

r. J> • 1 · 1 1 ı ıl ~~ Eıırnr111 ılt·rinl'~lnd .. ya nnıuı hlr he~c,.11nd:ııı 'aratılaıı ., J ın~e muvsffo.k o}nıuşlartlır. "' - ııı ı crı yapar ,pn >e c • • ~~, 

yeler ınıııtııkıı licnrel nıılıliirlukl w ~~ HnUt. tu ~e~ ikleriıı, tabii ! t) c. 

rindrn. ticaret YC snııa~i oılıılıırıı· ı~~ L·ızeo GEC LERı· ~ c.eği bol oları Jrlanda ar i •ı.e 
.. ııekledilmelcrin istiyorl:ır. ılıın. hor<ınlıırdnıı. tliççar birlil,Jcrı • ~ 

den, esnaf cemiycllerlnden, istif. .. . ~ de ederekler 'c bu ı.11rctle vnzl l )] 

Hrııcnıer kinde ıtı~mnvonıar ,,. ~ MADELEINE CARROLL - FRED MAC MlJRAl''ın 
.cı.: \ aıııı:ııas dı;ıııctu !Jaısr uJ[!Ja' :~ 
ınıırnnlnr olur u bunl:ırı ılcrhnl '• • 1(: 
kalele bilclircceklcrclir. t 

ZA Yl - Sultanahmct nUfus me • ~ 
murluğundan almış oldu?,'um nUfus ~ 
cüzdanımı zayi ettim. Ye11ls nl alaca. tı 
ğlmdnn cskl'll.nin bül•mU yoktur. ~ 

l"eulkapr Scpatçı ~·'im soknl• ~ 

1 J\llm&rnlr hanede Şemsloğlu ~~ 
Mclımet trtan Süeroğlu S-U 

lıutlın kalbli'rl tilrtım eu .... n filmi 

BU AKŞAM LAL E'nin 
GO~TERECEGı 

, ZAYİ _ Fatih maımUdUrlil Unden 
· tekaüt maaııı nımııktayı111. Tatbik 

mührümü kazaen zayi ettim. Yenlainl 
Ji&ptırdnn. Zayi olan mührün bUkmü 
kalmamııı olduğ'unu lllı.n ~rim. 

Fat.111 Kı~ctmede HiiDmbey ma
ballNj llüsambey ~ılanuı '1 AJ'I 
h hanede MaarU Dft&J'etl mekA. 
tlbl gayri müsllme mtlfet.&Jlll • 
glnden mütekaıt Ali Ya\'er oğlu 
Halil l"aver (1 '7123) 



Tarıhın 

Fransayı i se e, kadından, paradan ve 
şöhretten nef et eden bir adam idare etti 

f opıafan: r-vı uzatfer Esen 

Oda muamele 
2örsün l Bir buluş rna 

N akledea : L. :... 
Köyde kiınse l'cplno Mazinin 1 J,ntl lılr şekil<le olacaktı, lla):ıhn. 

hareket cdeecnini bilnılyoı llu. 1 dııl,f bo~luğu, noksanı şimdi ldroı. 
l~cntlislni, banıll:ırınııı nEjırlı~ı ııl· l'(liyorrlıı . Omrii hir ı>üril hatalar. yarısı b.?4 yllz. .. 

_ EveL .• binin yarısı be§yilz ama, 0 da blZde yok." benim. dU:tın.. tında b:ı.5ını cıiflıl,. istasyona <lufi• dan lb:ırcıti. çfinkü bi~blr vakii 

T OI>n:APIDAN geliyurdum. Şöylo ortalık la.rafta eıkı~mıı kal. 
mıı ik~ lt!~lden biri. yaıımdaklne: 

- Qcr.~ d:ı.!dm! dedL lki lA! et canım, dli§Unecel< ne var? binin 

dUSfim 0 ~eğil, blZlm itıtlda- :renltablrle, dileğime," ondan daha bir ru yol aldığını gorcrıler. bu gencin ':ınrnd:ı bir lrndm bulunmaını.&11! 
~ulınrıda "' hsutti{:im~'Z hunun _ hinirlendirdi, azadnn birisi kal • ~ey <;ıkmadt canım Slkılıyor, onu dU§Unllyorum. o köyde fazla bir i~ bccerom~drıı ~imdi her ~eyden ev,·cl ona lıl:-

dan C\"\el Pııriste ou iıç ll) İçer. liarıık haykırdı: _ İlllfdayı ncreyo verdin? yorul(fuğunu \'C esrnrengl:ı: m ıl•ı· 1 ııclın ıcu:ımdı. Tnmııml •le 'kcnıJı . 
_ n-ıcdıvoyc'. rmı satmak fizerc b:ışka ~erlere uı• ine :ıil olacak 'c ilıılmo )'tllllll 1 ı sinde J 120 1ti ı idnm olunmustu, - Mıı keler rı,,aj:;ı! Su rnk bir ,u,,, " 

bu lmnuıulıı.n onro ~alruz ı.ırk Lalimin ı;uçuna ortak ohnuktan n, - Öylcy ieo, kolayı vo..r .. İltfd& kaybolmu,aa. bundan hlr OC!Y çık. 1 deceRinl düşündüler. Znıen 71hm l uluııııcnk lıir kmlın !. 
dokuz !,'"lİll içersiııde 13iG insanın <'csedimi 0 zal'min nynknln altrn. :naz. Benim bir evrakım vardı, takimlle kayboldu, ıı.tdtrmadım bllft... de kimseylo Yedııl şıun<lnn '\":ıgu- =eı q * 
hn!P !tesihll. t tnnbuldıı ıfoh"Bn jn dn görmeği tercih ellerim. İktnct blr ls!lda yazdım, verdim. Sen de ~yle yap, ikinci blr dileğime ııun tenha \'C kıırnnlık hir klişe ne Rulün im düşünl!clcr knMllakı>rı• 
C•A \e h"s-:ıı J nın ız snı'r1" \ndre yaz, dayan, o da. muamele , ... tsrsllnl .• E!bct blrlnıkn biri çıkar! Esklle. 1 çekildi. şık lıir hal<lc zihıııııl doldwn~tu. 
.... .. Mall'ye encümeni aza ıntlıın bıt~ ., ı n· 1 h ı ı k \ ıı ı · · -"'ki ı •· t ki "Lt' l':ıeDJe cb hnniar nmsrncJndır. rjn §U aözQnU unuttun mu? tyı i~ aıtı ayda c;ıkar! ır ınziran saba 1) dı. • '~ nı ı n ı crını 'u en P hl7.I a • P ı. 

ka bir mebıı da haykın)orda: kanş lanıdı~ı kırl:ıı l penc<'rcdcn l\ııfosındo ne yaput'uğına daır he. 
RobwsPh er millet mecll İni bi - B ..:w_ • ld b ı - en 'ııı: mı JtlVB ça an, a. BEN OLSAYDIM.' ~eyrcderkcn icini bir ~·els 1,oııladı . ııüz ,ıızıh kotl bir fikir )oktu 

:rıız dabn tenıizt~ek istedi. Hu .. ,_.. •· ' " .. ı: .. ebu· na ~ '""ume ~ıu,ı .... ım soy..., ır, FtıKat en ziyade kt!nılbiııi iııen lfnll"ı ııe ılii.,ııdiığiı ı.orul n o e .n:ı. 
maksatla 2G temmuz 1794 de mee M>royorum size .• hen ihtiliılden ne AZETELER!N birinde ~yle b1r baolrk okudum: "Bir l.naan au. şey köyden korkorak ı;ilmesi;ı.dl . ıltı kcıırlisi hile ır.sh clmekt<ı Mil\" 
Jıste en m hur \C en on nutku. ka2a.nduu! Oğluma bir kılıç. kızı. suz yııııayablllr Ini?,. Metinde de fU satırlar l'ÖZÜme WıU: "~orınal Ve hakiknten M:ui korkııyorıhı. liik çekecekti. lııam:ıflh kö\·ucıı 
na Öllo<li, ma bir rop alacak ııaram yok. bir tr.r.:u:ın 1kt litre suya lht)yncı vardır. Çolt terUyeııler de amellYat Uer'.kes şimdi "Pcpino Mat! şclıire nyrılclı~ı z.anı:ın •.azıh projeleri 

Ro Piler me::lis aLl!.Slndan f- Mecliste Robespiyer a leyhinde netlecalnde, su knybcdMlen1o bu ıhUyaç daha fazladır... banka mcıııuru nlm:ığa si ll i,. ıli) c vnrdı iti.: 8ncr lıir oda lmlncı1k, 
ki yüz lci.inin dahil cnnıruı kıy - açıktan açığ& bu öıler sö~lenir • Bnzı gazetenin yazı tılcrl mUdUrü o!aaydun, bu ııuaı etr.ümda bir korku) ordu. f~ı l>climeıeri hlr f><lnra ıloğru lı:ınk:ı;)n ~iıiecel>ti. 
mnl ı tİ'-or, billia sa füı.rnoyu or. '·- b d ika-•·•- ·'- ona t anket a,;ardım Okuyucuınrı bundan. fazla çekecek, a1Akamru U'"'"dt. 

J .-en, azı n 'lU\.IAr ua a. ,,_ mersiye gibi kcn.li kentli ne tek. Lükin imin bunlnr _,ımdi ikinci •le> 
tadAiı Jmlüınnnflı-dü Unll'--or, elin raf•n Iık u.ı;... ,.lı 1 ... 0 -1 0 • -..•r r:ıcak mevzu az bulunur? 

...., " ~r ynpm " .. ,.. " "" • ., c. rarlıyor, ve hunu innnnıaklıı ı,cnıll recede knlıyorclu. Du klZ bülfln 
deki kudret bu i nlan derhal k'•-·· ı ba ba b v n1 ron ~ti< ne r r aı.."lrıyo u: Li\t lntlıtmda namalar 'ba,..)'IDI! LAP.:DRt kendine tekrarlıyor, ve lıunn irı.ın. plünlarıııı ntıüst etmişti. Diişüncc. 
mah'kemeye gcındcımeğe kifiydi, rri • ~ı ı· · iJ - Hll )elimız. ~ unu en n. makin kendisi de suçlük çckiyoı- si, tomnrneıı bir lt>s'ldiif eseri ol::ııı 
ınahkcme Robcspiyerin istediği •-- Robespl"er değil. cnciimt'nlcr ! d O "b k ' · · k - kb ı 1 hfilmıü tereddlit Uz \'erirdi. Fakat ~ ,, ıı. nıı ·a 'kelımt',ı n lıııa gl'l• !ııı hulıışmnnın. nnı<ılo · c ıayutııı• 

bu ·ilde bir olUm Rob piyeri dir. Hürriyete lmvu<ımak kin ev - _.......,,,.~~l!ml~-r:::::::::::::~~~='::l"''"'~~;;;=;P""51ıs;::::;;;?"".~~~r;iiiiii~IJ~;i'.l!;'.BI!!~~~~ dlği 1.nman cloimıı lı:ırır lılr lık•l• doklclıcınnılvcli üzerine tcmer1di1 
memnun edemi •onlu, 0 mech hı ula encümenlerin el m1en alihi. ~~~~ C'.S ; e A ~ ıı~edcn ~~adini. olnnu~oı du. B~ınu clnılşll. Belki de :ilıııimle ) <'f;,İıı~r 

_ _.. ~·etl~ri almnJıyıt.. 6 ~ koyde O"rtlllll!Şlersc \ 'U\.' lıolıııe! O'"lk düciince l.ıu idi. IU'kuua5b.J-ını mıtıılrfım etmesi, o .. ., 
nutırunu clkı byan bu U\'Jllh in • Şimdi suz aıra ı Robespİ)ere gel Simditlen köylülerin islihr.n 'e a. Onu lıil ı•ct!P•i r.ıkuıklı, J::ll ri 
aebn ölüme gön<lermcl• i temi _ mi~ti. O i<endi'ni müdafaa ed~elc Jay üolu k:ılıknlıal:ırınr duynr gı:ıi ıııııııtıı:wın birçok ""',:ı!,J:ırd:ın ı 1 _ 

,ordu, onun için bu un nutkunn. yerde hücumlannda devam etmell Donald Neısoa memau detıı 1 oluyordu. Fnknt en (,'Ol.; korkltı!iıı kip dti. Elleri .ı~ır lı:ıvull:ırt l.:ı'• 
9ok ehemmi)Ct \'<'rmİ • bir ay mU. daha doiru bulnrnl<: ey köyün ilel'i gelenlerinin nıııdıı• dırnın:ız cılmuştıı. 11.'ihn)·et bir pıırl. 
temadiyen bu sözler fucrinde ça. - Söylediklcnmdı>n hiç b:rifoj. Amerikan harıı ı:.tilısali ofisi 1 ile 45 yaş anısındaki kadınlarla h:ıle edere:. onun höyle lılr delili• 1.ın gcı;crkrken ıw:a ):ınaşıı. !.cı. 
Jrpır , her kelimesini. her cUnıle. ni gcrı almıyorum, dedi, Şimdi direktörü Donald Nclson, odıL~ının birlikte i~cilerin mlkdan 53 mil flıni önlemeltc ıc~ebhü~ e•ıııcleri)·. nuştıı. O nıın·aCıık:ıl gö!l.lerdl '"' 
sini nyn nyn iılcmll , tartrnı~tı. clü51D&nlanmın önünde silahımı duvarlarını kaplıımış ol n ınuı:ı.- y0n klşlydf. <il. Ne rnantıJ.:sıı.lık . . Pepi.ıo- Maı.ı lıirllklc gidip lılr l\nnapcye olur ~ 

tJzermde bir ny ı;~lı~Ian bu nu elimde-n utmı!'I bir l:slde bulunuyo. zam grafiklerde, hnrp sanaylinln Sonra, mütehassıs işçilerin ihti't böyle başı lıozuk lılr dcliknnlı dulnr. Birılenl.ıire hulutlardan kur-
tuk hayli anrip bir eroir. İ~<?r.. nım. Fakn.t bu ''azi')·ette dahl kim· nnsıl yükseldiğini seyTeder.ken klı• yaca kiifi gelmiye<'ek miktarda bankoya momur ıııviıı edilsin! tulnu parlak ı::üncşin altında Muti 
&inde lcr'nde, luı.Wı hukUmlere, seye dııfüa\'Uklok etmek 1 temerrı. tibi, o snlJah cıkan gazetelerden bulunuşu, büyük '>lr güçJult teşkil !'\eden sonra yerinden knılkı onu del!i mlş buluyordu. Helld 
dün anın istikb3Jim1en hah eden Söyledild rim do~<lur, kimseye kesilmiş, bir ı;ürfi tenkit yazıları ediyor. Usta i~ci yetiştirmek, ın• koridora cıktı. Tren çok terılın ııll. drı kt'ndisl sihi l'orı::undu: çiin:-.: 
felsefi CUı"l11elere rııss:e1inir. 1'.,a _ iftira etmiR değilim, kim~en· '1e getiriyor. O, bu yn.zılar önünde mana mütC"\·akkıfhr. Köyden; •haşlm kim~c lıinmcnıl ıı. nğı.ınm kenarındaki h:ıfir ızlmıp 
kıit diğer tnrnfttın dn nutkun ııi. korkmam. sinirleniyor. Öyle )U. o, dahn nr En nihayet de. vukua gelen JJuna r;ı~mcn içi :11h:ıt dc!ılldi. lıuru ııl,lııklnrı ilk nnuırda hl:ııı~ı: 
!:in y:ızıldığını nçığa \"llrnn de\·l~l Bu mllnafca..,cıalanlan sonra mcc_ evvel, nuzTell proAramının la• srcvler, harp ssanayii istihsaline ~üplıe Jle yolculara Jı:ıl:nrnk ı orl • o kndnr km·, elli tesir yopmı, elen 
adanılan nleylı udc utırlıır. ifti • Ji bir 8!lnt evvel verdit;i karart t hnkkuk etmetllı';lln!, :sllhsaım talı zarar veriyor. Yapılan .bir hesaba dorda dolo~ınağo lıuşl:ıdı. Yolcul:ı• I iikCuıeti llıl:ıı e lıyorclu. 
rnlar dt\ ''nrdır. nu ctbnle]er ~ol.: geri aJdı. Robespiyerin nutkunun mlndcn nz olduğunu söyJememfş g~. son.Unundan beri vukm• gt18 rııı hepsi ı:-hcmnıivcl iz ş:ılısl~ctlcr. J\u hır ııırııldet ~es.•iz kıı:dı. 
lrurnnzcn .' azılmı tı. ~ .. ~ cln nut - baf!rlmaaı ge~ brrnlaldr. Bn Robes miydi? 1 Yalnız biraz flcriılc ııenecredc hir Sonrn canı ıkılctı. ,ınirlendi: ,, ~ en grevler olma~ydı, 2000. av 
bun bi'r ... erinclı> Rob1$pı'"cr "ln _ pJyerin millet meeli i knr!7~tnıla Gazeteler ,öyle tenkit ediyorlıtr l\ız dikkatini c,ckml'ili. Gldlı1 , :ını· - Ne iı.li)orstıııuı.? 

" J tayyaresi, dört motörlil bombard.- "' 
gilt~rc3 i rJerlmlzl hırp:ıJı~·or, İlk mağlUbiyetidh·. orıs dlrcktöril, 19tt seıı~slnc'le lla oturdu. Bu Sllrl'llc iir:' niiıı.tı:rı" Mnr.ı ~ 117.Ünc lı:ıkııı:ıdıın ~·u.ıııı. _ man tayyaresi fa:rla yapılacaktı. - " 
l•t orclunlnmızlıı konıyoru:r.'' Rob-..""Spiyer ak-:ıanı C\'İnc di>n<lU, i:ı;:lihsal olmndıüıııı, 194!! ıle ir>lidat uerl maneviyatını Jurnıı 0 yersiz şak dini ıki ;n·ucumı aldı ve u~ır 
diyartlu. Bu cllmleden mak;:ıt har cnçli~Ji ıle~l<ll hatta \ ariyeti madde bulunmndıftını. 1943 de do Yine hu 8NYVltırin )'fiziiıııl ndir ve sorip c;ıkıntı 1111 Jılr nn için l"~ır l.onu ınnAn h:ışladı, İkide lıir. 
beden Fmpıo;rz ordnlım bn,. ku ci'ddi \'e tehlikeli bulnn ıırkndaş. işçi temin cdllemedi~lnl sölHYc.- kf, illüminyom kumpanyasiyle di• lıe r!arnr etıncğe ıııu\':ı U::k olclu. <le ıcı:ı 5lı hır "ıkınlt ıle söıUnu ke. 
maml •r:ı J{ rnoyn hnrel<etııizlik, la.nnn teminat \'eriyordu: cek galilın. #er bir büyük kumpanyn, kenJilo- Kız onun farkınn ,. 11 rnııınıı~tı. !-erek kocnın11klı l•:ıkışlarla ytlziı. 
bcU.i de İngilt reden rÜŞ\'el nlmrş _ Teli' cdrcek bir §CY yok. Halhuki Jlonald Nrıl onun ııijr.n"" rine ~lp:ıri, edilen şeylerin ant'.nk fa7.i pencerenin üniinrle teressimı nün ifode\iııc rlikknl cdiyorrhı. 
olnuı.tdn ithaın etmek. o vazift'den Mecli emin olunnz ynnn beni al· dılh müşküJAt fiç ncvidendlr. yı1zde GO ını lcsliııı edebilnıişltr eden gOzet profilini gözlinüıı kc. Genç kızın çehre ı güneşin Zı)a • 
tttııld·.vıtırmalctr, Fnluıt bn özler Jnslıynra~ <linliye<'elalr. Ev·\'el:i, n'rleşik ılevlc'tlcr Amerl• dlr. narı ile foklp ediyordu... Onıı Stl' la :ıydınl:ınmış olduğu halci~ 
np:tQk bir ifitrnd n başka Jc"r §CY • 1 • 1 hsmdaki l~çl1er, bllmcr. tfik•nmez Ofi direktörü, çok mü•külitta• L<Ördi.ık'"e hcyecnn '""" m"rtuııl'-·ctl l\l:ızl lıuııdrın bir müna çıkarnı:db d ği ' Bobe!plyenn bu öz erı yan ı v ... .. " .. .,, 

1 
e hJ1. Zlrn Rob plyerin bn öz bir dll,ttnce eseri olaralc lmbal ı:;eyler dc§lldir. İş fstatl tik bllro- dır; _çünkü işçiyi temin etmeyi, de o nislJeıte nrtıyordıı. nir ııııılık ınınarf:ık ol:ıııınn•ı lı. 

eri ö lt'.mcsinılen lıir gün en·el etmek hata <ılur, iki aaat lçersi'n<'le sunun kayrtlnrıno g5rc, 1942 d 18 xendisl tekeffül elml~tlr. gnıeteslnl kıza uz3 tti; 0 , nğzının ini. kclinıe1crin Mrlkulı1ıl~ Jı lr 
Anvcl'Slı :;im1i<ı, lkılr,ikayı İ'lt.ila birbirine zıd iki karar ,·erecek ka.. iki kö~esindc kiklkük iki hail hclA~. ile dilıne ı:l'l·iıı;ine ktndloıl 
etmiş İnA"iltere nle~htnc çok km·. ~ar mUt.eredclit olan blr meclisten Öldlktea 80Dr8 intikam heliren hafif bir tclıe~suınle J.:11bt 1 de şrışı)orılıı. Iloll;i açıkça anl:ıt. 
l'etli hir d~.rbe indinnl ti. her DeY bekle:nehilir. etti. Mazi, o güne kndor lıic lıh· mnklo cl:ıim:ı mıi!;kfıJ.it çektigı hu· 

Rob .. piyer hn nuUmndıı l"ran - defo kndın çcJıresıııi lıu kodar tilk· ynhııın birçok afh:ıl:ırıııı şlm.11 
1• • d b n11:.-r taraftan is.c l"rnn ız ihti. İtalyan nıubarrirlerlndcn Ricc:ar. aldığın paradan, cumart°'I günU elin. • 1• I I ı · bl ·r , 

ı>rz m:ı ıye ın en ıılı~ederken de: b"' l::ılli boknınmı~lı. Hır k:ıdın ~·:ı• sc' ıııı ı nııı ı.ıla ıııı::ı ıtt' ıs r ı ıu.r Iilinin en bUyUk kun eti olan bo· do, yakuılarıJcı Toııkanada bir ~da do blr DeY ka.1.mryacaktır. Bundan do. .1 r. .,, . 
"Mall.Ycmizı", •runırl kı"mler ı"da ııındrı bulıındu~ıı znınnn hcll.i ı.le ı c :ınl ıı tıı"ınn l'mııı .. ı. 

0 tediye mecli 1 tamıımiyle Robe!I. öldU.. Ka.tıtıarı araaında, k&rum& hi. J&yı aenın hırçııılmlı:ğmla bana çektir. "# * -. 
re ediyor, demi ti. AsıJznt.lf'lerin, pi'yere tn.raftanlr, Belediye mecllı.; tabe.ıı yazdığı bir vıuriyctname bulun. dilin pbl, hazin pazarlar geçirmeye şimdi dıırd~ıı zc\·kln hiçbir t.!cfa * 
eli bao:ral·Jı hırsızın "rlnc "C"•n.. • clııynıunıı•tı, Sim<Ji ı.e,,·rctıPıi •·eh· - Sızc mıılıtocıııı. El,cdheıı yııl. 

J " :s- enciimf'nleri, :meclisi tıımnmlyle tlıı du, Bunda, karısııır, t.ltlzli~ ve yay. mecbur olacak.aın. Eger, tekrar ovıe. v ~ ı-ı ~ • 
ler, bunLırm ortnldan, Kambon • ~•-· renin teferruatı ona miikc:ııımcl lı!r ııız ~u!.nyıııııa111. J\ilem ubudı t 0 " iıtmak, Rolı"S[liycr ııleybincle hır. gara.aile bUtUn puarlarmı vo lııtlro. • .....,...n, blç Uzülmlyeoefime iııın. Jlöy. 
lnr dnT.11 m"ı?" 7.aratct Ye h:ırikulddnJlk lf:ıı1c cdi. d.th:ı ıohat '\'e ~:ıkln olacııktım, 'e 

"'Ö I lunanlnnn hrp ini idam etmek hat. g1lnlcrin1, kendiııiM ha.ram et.U. le bir baldo lradımr anı::ak cıu eekUde ~ 
Bu cumlo dolu bir bnrdagı toy. istiyorlardı. fakat Rohespiyer bu ğinı blldlı-iyor, bUyle iken kendlalııl .sana. verilecektir: Bu def&, aana Q'Un. yordu. lı::ıldkolcn daha dt'rli toplu, rıı:mlı• 

rnn son su d:unlası olıı.bilirdi, Zirn teklif ilmbul etmedi, "yapacağını aUettijini Ye bütlln ııervetiııi keııdj. dellk Teri.leoek, takat parayı ycnl ko. Şehre )aklıışıyorl:ırdı. Kız çcnııı· :· '' -ıi ,. lıııvnla ka•;uşacoktıın. Jllı 
J\. ........ boıı Fran ıı.nrn en tem1°'T. .. ,· • • 1 1 1 1 b k ~ -" ıu ı k B d 1 d 1 ·11 fık bl ı t m · 11 ·ı~e nncak siz bana 3ar--u ., ı~Jeri meC'lı. n mrnrım n ara< ya. sno ıra tı6ını ouy yor. c&n a aca tı:r. u ıaruarımd&ı:ı o•. sın an " ç ı r :ıynn çı ,nrıp 11~ 
nıasıydı. Bu <'!c:.\ irtlo Frnn ada pt"c.'\l'..'lm, MillPt mr.cli inden karar yı, bazı& pek m!,nncttar kala.calfndan v:ılctlııl ılüzcllli. Şimdi d:ıho s.ı" dını cdelıillrsiniı 1 

•• .. Muharrir, blr tak.un gartlar da ser. G •· fi ü - ı ı 
herk ten ıiplır dilelıilir. f'nkat aJ-·;ı.:ın h:.. .. bı·r ""' ''-pmnk l!!lc blr&n bile, ..n...- e•-1~onım.., kinıJI, ~fo.n bu kızı elden k:ıcıı- ene aı:ııu Y ~ ı.:or.ya~ ;ırl\· c 

,........, ... _. -.; ., 0 dedlyor. Bu prtıara ıöre, aerYeU, ., .. r- ~ ı t G~ 1 • •· k .1 

Rnmbondnn sUphe etmek mllm m• ... !" d-·11' \'• L..:•ed: ... c mr.rlı'sin· Muharrirln Um.ldt htıltuıda, kanat, ıııamn:ıtn karar verdi. Onu ı<-,fiplıl?~fz J anmış 1• .ıoz en •t:> ırmız.~··ıt. 
..... t:U '" uc. ..,, ancak haftalık olarak kamına veri. ı; so · r. h' ·· 

liün ıle ··ildir. ırukııt bnnu mecliste den ,., •• l\ .... k Yal•obcnler J,lübüııe §8.rUardaıı hiç memnun otına.nılJ ,.. keııdi~ine, h:ı":ıt arkacfncı olor .. k • nncsı, :ıl'ır ,.c ucuz ır surıl\c. ,. .. .,~ ıecek, I<adın, her pazarteal gtınU 120 " ·ı ı ı ö ı; 
herke !n b.lm <öİDC ra :men Robes. ~itti Robetlpiy r ~ıı.tıktan onm Ur alacak, mahkemeye mll.racaat ederek vasiyet y:ırdım etınck üzere lsllkh:ıllnl ı ::ı. lOZll muş, El zya,ın·ı arışmı~. : ıı• 
plyerin lmrJm u mccli in dii~üner. beJedly~ mccllsi~ Fran 1Z milli Ju • namenin hiçbir kıymeti otmadıfnu :rln <'rle('ek olan bii~ le dıldi v.? naklıırınd:ın nkıyorılıı. Se$'1lz &:ıcte. 
Ierin~ lı!l1,im oldu, hiç kim<1e ağzı t:ıl:ınnr ";lllblıuıdırmak knrarınt Muharrir, bunun 8 beblııi §Öyle 1 - iddia otml§t;ir: fakat ha.klm~r. mu - kritik Jıir :ı:ımıında kodcr yo'J:ı· sı zojjlı~onlıı. :\!ad 0 onıı l:ııclıır 
Dl açnındr; IL-ıttii. a7.nı1on birisinin 'erdi , .e derlıal bu bnmn tnthik'l. • Z\h ediyor: lıarririn aon arsularuıa hUrmct et _ ınıştı. Onu kaçırmamak Uı:mndı. kıw dikk:ıllc ba1'm:ı•uış oldu~ımıı 
teklifi Ozer'rıe lm mıtku:ı hnsrlma na ~~{i 1 ''Senin hoppa ve müsrif oldutuııu mek zaruretinl gördl1klert fçin, kadı. Onun y:ımndn bütün ıııcsclt"kı· ılıı'" ıınl.tilı . B:ı;ı,;ı kim<enin giiıündcn 
61na \·e Frnıı<:ızlnrıı. heılnvn d:ığı. (De,·anıı , ar) bilirim. Emlıılm ki, pazarteıı ırünU nın arzuaunu yerine ıreUrmeıxıff}erd.lr. ı ho. bosit ve fak:ıt d;ıha erıı in , ıı kaçmn :ııı "teferruatı., o yeni ~I\. 
tılm:ı.<Jınn Jmrnr \"erim. nu karar rü}ordu. Şlmıll hnyrelle Mu:lye 

kn~mcla 'inmbon t'J ha fazla da ~--ıa;;m--•ı:m-sııa--------••--------.. --------------------------------1! haktı. Elleri sarkık_, gözleri ~·9~ 
ynnıım:ıdı, sljz J .. r:ıl JıU:-silrc ~ıı,_ ılolu\'du; ıılç:ık srslc: 
tı: Kobon sabaha k~ı vaktlle Uarn . ~~- ..,., Klipük bir mep.ie)l dinde ullı. _ Yonılıyorsunuı:. Bana muhtaç 

- Şeref ,.e n:m nsnm bütün lmrumdıı lınıtmdan c~n bir vakası ı llr2f- ~ ya rak, Kobona ynl söııtPren biri ~~ olnınnıza imkan 1·cıl.:tur. Erkeklerin 
Frnnsıı k:ı.rşmnda 1'rra7..e eılllmeo Juıtrrlndı: Bir J;"Un Cengiz h&n ordu • ~ t 1 • Uyor .. ,.o aeılenlyor: !l:ınn olan ihtiy:ıcı oncak bitka.ç 
den hen de "'5z • "\ r mek 1stiye &ile büyUk bir nkından mumfft"r olıı- . - ~ - Kobon! Bulunduğun ~erden a • dııki!,:ılık maddi btr -ınk için ohl> 

r.• I ~ , tak donU~ord:ı. J"obon Karakurumun _ fıya atfa .• , "'!' 
crt>ım • . oz er:m ıı.ı, fnlt t oz oın d ..,, ır .•. 

oğu kapıımıd!i nllbettl~·dl. ('Pnglı: - Ne dedln?T Oru&ı nslanlıırın JU. 
cııktrr H~r "\dPn ,.., ·d c;unu !ınY Moıl b:ı,·ullarını aln~k gibi ol"'" 
r han bUyUI< enlJklerlc oelıre girdi: )il. T A R 1 H "I ROM AN nsr ... onların boş mldeleriııl benim J ırm:ıb • thonım rrnrı :lfl:\ mi•. du. l•:ıkat çok geçmeden &ükünoll. 

nmda blrkar kafctı 1rlnd1>, kim blllr etimle 1111 dQ~'Uracakauı T Ö 
lct por •r çnlı:ı.rı irıc;an'ıın ben nıc,v nl lıuldu. mründe .l'Uhunun bu nerden getlrcllf.f bir ııllrU nslon vnr. - Haydi, farla kozıuşnı.lğu \'l.ll•tllll 
clnnft rı • rdım Onlmn ' • .. ~iv nle kad r sDkin oldujunu hatırlama. 

• d dı. o gUnknnaıııl abu il lıınlıırdan biri .. 58 - YAZAN: ISK.ENDER F. SERT !t:.'Ul ) Ok. Aılanlıın &aray:ı rbcn bırak. .. rın e lf!!rcrr ına hftn di ·:Jrllm. Bı c;. yordu. Kararı koli idi; ne yapaca . l•afrsten t.:ırak ~hre ctalmı,tı. tım. Bir.im itin k~k bir ı UçUlr 
gun !lr ık ht'r !;pyj ncılrta., u,.ı~ 111 il {!ını biliyordu, Bııvullannı yine 

~ "'" l"er er: - '>ğu kapııuna doğru ı k•pt nr. ~buk ol •• atb a~ağı . 
l'ıfö·l~me'ı :r .. :muını f' mi--ıtir. Bıı kaı;tı, dl.} erek kaı;ı,ıyordu Kob.)n ba fmı aardıtını sürerek uyunıata çalı. kadar~ olura otaun, kadın petln. Kobo bol çtnln 1 t d U ~ere hır ktı: 
gün sk"sj 1 n~ r rnl•!;nm vonını ıınrdıı den cltmllecetlıP • n, ' ııs& "1 anı '·· 11 

• - Uenf hurnda h•kle. E"'l'Teia nu duyunca Url•til. Zira o ille defa • • • ~Uııe ınanıtı Denize dü~n. y:lıın11 H . 
ÇıinkU beni. mc<'llııı l:li ilriim i!Uİ oıılıan gHrmUyordn. o nıılanın ne yır· - o znmtto 1\ıırakunımdA bir aııı • VEZ.lBIN .EV.lNt VABŞ1 tılır, drrltr. Kcıbon da :t.ludan bcl<ı;I- bankaya uğrayıp kendimi ;i>ıtere. 
millet mf'(' "r;"n:n hnv J:vctinl km•n ld &.. landan .korknli.ltıtum. Şlrndı ıUrıi ile a ~ ... D "' "-~ )'Jm, sonra ikimiz birllJctl'l eıkar • tıcı bir hayvan o ıı~~nu blllyordu. HAYV~~ ~cA., r.lne ttarıl~ı .. n "ınlarm ,ın·aımııı at • 
lıır nd:ım \'llr. O nr1ıım•n nrlı Jlo 1 etrafımda ... ,._.,nn bu t•ana-r1·· rı~ bir ev "'rurıı ... Olmıı• -ıt · ıtaı,;aıı ııalıının do/;'ll .::ıpı~ınll do~ru .,.6 "'9'A ... ""' ... Bcıbellı eııabab ol.muotu tadı. Sllklntp kalktı .. Burada ı;e~k. " ~ ... 
lı<'"PİYt' ·dir tJı;rni:ı lın'ltk•nrl!\ hiik srll'tlğinı hııber nhıı. tclı\ a düşen llrl<ada5lılc yapı,\ orum .. onlarla lcoyun Aıla.n.ların kllkrl)er•ek utuldama • trn ne ulan "·ardı, ne de bn~kn bir IJenç kız lıir baYulun Oıerine o. 
mUnüz\i ' ri'niz. Kobon eğrr bu ushınll' kurıılıışıra:ı koyuna dcn<'a)( lmdar ~akın yatıyo. lıırı birdenbire kesllctt. Acaba karm. ı c-anatar. turdu Tebessümle "Tallzleri ok,ue 

Robe r>1, ·cr ktrdı·ı rıotu nnlnllı n )ep:!<'aktı? ('cn;ldn uıakbrdan nıın, O uman i>IUnı t<'hlikP11l ı,;ok tı• ıarııır mı doyumm lardıf 1 Şimdi ı.lndıın ~kçlsl !in n~uıct.l' \e 'or, Mazinfn d nmestnl beklh·or. 
fnkrıt pc;, i li:vfod'lcl rinl tamir ~. ı:ctlrdlğl bu tıay\.-anı öldiirem('zdl. o r.akken, ölUmU görUr gibi olmuştun•. Hayır.. b&eba~n dumyorlardı. du. 
d<'yhn il rk n veni hir pot lnrdı: halde krJidlst ınl ölec-.clctl! J{obon :ı. l;'lmdl, ölmU, bir in nm rthennome Sabaha kadar, açlıktan birbirini 3cr Kobon: 

- l\foli jel rol' millet merlisinı bah!l kadar doftı luıııısında bunlara. atılı;,ından d&ba korknnç bir ııahzıe ccslnc bağrı!}an bu yırh~~I hayvanlar - K~ablll'Cl'k ml)l:r.1 ıJecll. Ticaret oda(arı kanan 
kötürUm ctmM1f imlcfın~ır.dı,. f\nm ctU~Unerek dalnıl bir 1-:orkıı ve llrper / içindi') im .• fakat, o uımarıkl kadar kıı.fe !erinden s1karılmıf, :ııvalarm • Zindan l)e:tçlsl dlş?erlnı gıeırdata. pr~jeleri 
bonnn ttmi7 nh--t1erinc man~ ol tı itinde tlfrcır.t durmuştu b:ıha korknıu~ornm, Acaba bu et'lıenncm dan ıır.akla tınlmı:ttı.. rak &illdD: Tic~ct Odasında mOt:-baJllUS bir 
malc ise lstemrıli/;Jm, hntti\ ho<ı tmrşr a lıı:ıı bir l.u) u,\'n dil,UrUp yıı- deon kurtulup tclcrnr dünya~ ıı ka~,ın.. Yol<sa zlndıın bek~ül ICJr.Unde dur . - En•t. Volumm: ııçık... fakat, heyet ta.r:ıfındtın hazt?'lanan T! 
l:tnnın ·~ b•r ydir l<alnmı!'llardı. btlecel' mlJ tm? Eğu bir daha gilnl'~ 1110, muydu! u aslancık lamı barem dair ltı, ı. c:ı.rct Odıtl;ın ,.c Bors3.lar kanun 

B.5 <':ıkft C'"\'el hırsızlıkla jt Kobıın lmc!I, Ratdnt \ttlrlnfn .ko. r:i Hı sökU g;ött.!ılllr&em dlin anrn bü., O ae'l dırqlannı bfran ttln otııun seyretmek projeleri ilzcrinde dUn 5(;0 tet· 
hnm ettiF,i b'r aı1nm kin, beş <.la • nağmdnkJ bu e~rarenglı eeh,nnl!llll tUn tanrıları "'abldlm ol11ıınl11r .. ort.ılc Alllan kafc Terinin bulunduğa k&,e. fıtb·orum. İntikam aaatl ~alıyor. Ko. kiklcr yapılmışttr. Prl"jcter birkaı; 
l•ilut sonm m .. HıcılE'r \ 'C;\'11 tarz·,·c itinde bir dPjtll, bir cok aıılanın Ptra. k.adm ıMJtllne lnanmıva('atrm. ve Ol! den lt;erilc doğru .. oı.nten lılr •~ık \lon! Hl~ ml"rak etme.. bttr.nn bir J:!rı. Mln içlnJe VekiUcte gönderilecek• 

nrı"r :.ıcı,nde söz öylemel. mccli<;" ----~ım1•ı---------=---··-------------------------------------1----•tir. 
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CPazar günü 
·1apılacak 

maçlar 
lıt, Futbol Ajanlığından: 

13.00. 13.30 Fa<11l heyeti. 18.00 Por 

gram ve memleket saat ayan. 18. 
03 Mızraplı sazlardan saz eserleri 

18.20 Semai, şarkı ve tilrküter. 19. 

00 Konuşma. 19.15 Memleket saat 

Haber'in bulmacası 
1~r·~r-T...._..,...;..,_.:.....::~ 

1 
2 t-t-t--+-+-..f--1--

J 

"' s 

' 

t-+--+--lı 

değil, elbisenin yere sfırünen kıs• 
mı, 8 - Han, şürp eder, 9 -
tersi Çinde bir şehirdir. 10 
Çabucak, vücut me aın:ılından sı• 

zan su. 

Yukarıdan a~{Jı: 

Fenerbahçe Stadı: 

k 
Saat 11.30 Topkapı, Unkapan Ho e , 

., !Xl: Nihat. Faruk, Semih, Saat 13. ;o G. Saray, Beykoz, Hi.ıkem: T:ı · 

1 
ık, Neşet, Muhlar, Saat 15.30 Fener 
•ahçe, Vefa. Hılkem: Selami, Miley 
Yet, Baha. 

ayarı ve Ajans haberler!. 19.45 Ser 7 

best 10 dakika. 19.1>5. Şarkı ve tiir 8 
killer. 20.15 Radyo gazetesi. 20 . .C5 9. 
Milzik. 21.00 Konuşma. 21.15 MQ- tO 
zile sohbetleri. 21.45 Radyo senfouf ı-...ı.--.....&-....__.__ 

l - Marmara sahilinıle bir Vl• 

]Ayet merkezi, 2 - Nezir, Çanr.k• 
kalenin bir ilçesi, 3 - Gece kuşu 

a~ağı , 4 - Yetmişin yansı, sabıı~, 

5 _ İnsan. Dikkat, 6 - Tersi ev\at 

erzak mahzcnldir. Lfthza, 7 

Genişlik, aşılama, 8 - Ebniy.?, 
9 - Öğle ile 11kşam arası, kıraliç' 
10 - Bir sebze. 

Serer Stadı: 
Saat 11.SO Süleymanfye, Davul· 

~:ı,a. Hakem Şazi. Feridun, Sadık. 
i.:at .1s.so Kuımpaşa. Taksim, Htı 
.,

0 
ın · Eşref, Halit, Hayati, Snat 15. 

; f Beşiktaş, 1st, Spor. Hakem: Mu· 
a fer, Sait. Rıza. 

Fatih Stadı: 
?\ Saat 9.30 İslikldl, Rami, HAkem: 
. i;cdet, Zeki, Sabahattin. Saat 11 
~ HiIAJ, Beyoğlu, Hı\kem: Adnan, 
le azı}, ~fünir, 13.SO Dolu, Eyüp, Ha 

3~1ll: Sanıih, Lütfi, Ruşen, Saat 16, 
}f Ralic, A. Hisar, Hıikem: Sami, 

9 Yri, Mustafa. 

orke3f.ra~ı. 22.30 Memleket saat a· 

yarı. AJans haberleri ve borsaıa~. 

22.45. 22.50 Yarınki program ve 
kapanış. 

TiYATROSU 
~1 ınso c1a 

DRAM 81SMI 

KIŞ MASALI 
KOMEH1 Kl~Ml 

YALANCI 
ou.marıeaı. Puar ııtlOlt•r' ll.SO 4ıl 
matine ve ber Çarpmba ı• cif 

Çocoll nyatroeu 

lrtanbr:! Jandarma Satınalma Komiayonuntlan: 
~ Bir giyıınınc {'4) uru~ imaliye uereu ta~ın:.n edilen numune ve prt,ıı&. 

13 
Aine uygun (4110) giyıır. at nalı ımaliYes1 2.11.942 paurtea. güııtl aaat 

Bilt te l•tan bul Taksimde Jandarma aatın&lma komlı;yonumll.Ztia a.çık ek • 
ve 1nıe I~ ıha.e edi!ecektir. Nal demiri bllheap p.rtnameye gar& aynen 

r lecektlr • • (2S) it .ı.rereK l.maliyc} ve gerekse demire ait teminat ı.ıeman(2413) Ura 
alın Uru; tur~~l1mt.ne horgilD komisyonumuzJa görWUr.Şartnamst paraarz 
._,::· Eıkaı.tmeye girebilmek iÇlD kanunen ibrazı lcabeı:ten vealk&J&rdan 
ıııe ... a evvelce nal imal ~ teslim ettiğine dair veılka ııfazı p.rtur. tstek. 

.. n •ern· ek.Si,. • ınıı.t mektup veya makbuzları ve icabedeıı. vemkalıı.rlle birlikte 
-··itle Vaktinde komisyonumuza gelmeleri. (718) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Umum 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünden: 
eyt 1 - İfletmemiZden tekaüt, yetim. dul ma&Jı almakta olan müteltait 
t:la7:~nı ve eraınilın ekmek karnelerini dotdurma.k Uzere nU!ua bUvıyet cıız. 
nıu"11nle bet-abe!' 23.10.942 tarihine kadar idaremiz Zatl§leri mlldürlu.gtlnc 

ro.cauan 

du 2 - Evvelce müracaat ederek beyanname doldurmUf olanlamı dol. 
ın:dukları beyauııameler bUkUmııüz addedileceğinden bunla.nn da tekrar 

racaatıım. l 7G6) 
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Soldan sağa: 
Dünkü bulma.cammn halli: 

1 - Uçma, 2 - Ö<liycn, kedinin 

başı, 3 - Yırtıcı ku~ln,.,, şahı. 

yarısı beş yilz eder, o da ben<ie 
yok, 4 - Yapmak, umumt toplanh, 

1 - Doktor. Ati, 2 - A15inı. 

Oruç, S - Ruhlu, Kale, 4 - Ak• 
Ynryum, 5 - Evıtir, El, 6 - Meç, 

Yele, 7 - Amik, Kalem, 8 - Kf, 
Ucuz, Me, 9 - Rezilnda. ı, 10 -
Peruka, Ne. 

5 - So:ıuna (S) gelirse sada olur-. 
zati, 6 - Davalnr, MeH'ın, 7 - Çok 

1 

btanbw ıtctıu ticaret dall'ealntn '!S'IU .ıcu anmaraamda mıı 
uyyecı ve 1.atanbulun bbttın yevmi gaı:et,elertııto blaaedar oldutu şı 
Ketlmıdn mok.aveleelatn 8 acı maddeııtnde tlrketlınlzta OMW'ZUO tşttgaı 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve m· 
esseıelerh' ticari mahiyette olmayan ilanlarının gazP' 

ve mecmualarda veıa1r ilin vapdan verlerde nesri ir · 
kabul ve netir vurtalanna ıevkedip neşrine tavas 
!iuttur. 

Bu itibarla Rl!:SMJ DAIRELE BiN, bDtiln gazetelerde ye mecm 
rııard8 n-ırtrı· l6tedtklert tlAnlarmı bnndaD böyleı 

lrtanbal Ankara caddesi No: 8() de bulanan 

Tir il ıa11n ııruıı ve orta1111r1 

Resmi ilanlar Şirketi 
ae JGndermelarlnl Ye UAnl&nn ~rıü g1lnlble neşrini t.e!llln ettl:1wlı-

11A n evlt>rl'Z. 

- -
-

- -

(Gazetemıztu olrtnCJ ..ayıaeıncıa 

balflık )'&nrndaJrl r.a.rtıı Qt-rı;.e\ et\lnJ el.. 

llyerek g'Önderecek oıruyur.ularun1Z111 
Ucart oıahlyett lU\1z olmıl ao kt>çl\k L 

!Anlan paruu neııtrolUDW'.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yat 84, boy 1.73 ticaretle meş. 

gul ve aylık kazancı 150 t!raciıtr. fazıa 
olan blr bay, uzun boylu &htıl.lu tyt, 
EV işlerinden anlayan bir bayanla 
evlenmek ietemektedır. lAC('Je M.K) 
rem.zıne mUracıı.ıı.t. 

• YB§ 30, orta tahsilli ev ış.ıerini 
mUkemmeı bilen, yü~ek aUeden, 12 
yaşmda bir kw olan dul bir bayan, 
40 yaşl.ş.rmda. esmer. şişn.a.n, orts 
boylu, bir bayla evlenmek L9temekte 
dir. (16 kimsesiz) remzıre mUracaat: 

• Boy 1.70. kilo 65, orta boylu. 
aarl§m. 22 ya~mda, adapazar a:ev • 
kiinde geniş bir çiftiik ııaııtbı oıan bir 
genç, çiftliğini çalıştıracak sermayeli 
18..25 yaşle.rmda dul veyahut kız blr 
bayanla derhal evlenmek iatemekte • 
dir. (Akfırat) remzine ırüracaat. 

• Yaş 27, boy 170 kilo 65. Az. ser • 
maye Ue kUçük bakkal ıtUkkAnı bu 
ıunan bir bay, 20 ne otuz yaş e.rum. 
da sermayece yardım edE-Cek namua1u 
btr aıle kızı Ue evlenmek is1i!m .. kte • 
djr. (Ergin) remzine mnrace.at,. 

• Yaş 23, boy orta. esmer, ıtae tah
ısilJi, resmi bir mllessesec.e ellne 7ö 
Ura 47 kuruş geçen memur, atgara ve 
içki kullanmıyan. 1yi buy!u bir bay, 
beraber kararlaştırmak şartl'e Unl 
versjtenin kısa bir şubesine devam et. 
tlrebilecek, esmer veya kumraı, temiz 
ve zengince bir aile kızı ııe evlenmek 
istemektedir. (Onur) rmzl.ne mllra . 
caat. 

• 22_23 yaşında, sağlam, te~lz 

1 
ül<sek tahsil gören ay!ık lra1ı mu 

lyyen olmıya.n bir bay, 15.2l5 yaşla 
rında temiz, güzel ve oıdukı;a tratı 

1 k:ız veya dUl bir bayanla evlenmek 
istemektedir. (Ciddiyet M) remzin"! 
~Uracaat. 

ı, ve iıçi aTıyanlar 
• Ll.ııe mezunu, maliyede bir nne 

çallşmış. be sa bı kuvıletll biraz daktl 
lo bilen bir genç. hergUn ~aaı 12 den 
itibaren bir tlcaretbane veya mtıea 
seeede çalışmak ı..stemektP.Clir (Canar 
Neja.t) remzine mllrıica&t 

• Güzel ıemek Oj,len emnlyeuı 

namuslu ve ltlmsesız blr lladm u biı 

1 
ücretle bir ailenin sa.at 7 den 2 ye 
kadar ya.lnıZ yemek işlerini yapmak 

1Stemektedir. Mektupla a'iıı.gıdaki ad.. 
reııe müracaat. (8a> H. Iiampaı
zumyan otel Tokatlıyaıı). • 

* Gayeı 1Yi kazançlı bir l~ sanatkA 
rı sermaye!.! bir ortak aramaktadır. 

(Sa.nntkAr).remzine mtlracaaı. 
" Tic:ı.rct Useııtnın son o1ını!ma ka.. 

dar okumuş muh~ebesl ıruvvetli, det 
ter tutmumı tıUen, daktilo lrulla.nao 
blr genç yoksuZluk ".301.ayı:alle taballlne 
devam edemiyeceğiılden beı tUrlU 
~te çalışmak Lstemektedir. {12 K..> 
remzine müracaat. 

• Orta okul mezunu 'Jlr genç mek. 
tebe devam etmedıA'f için berhangı 

bir yerde çalışmak LStem-.ktedlr. Ak 
en.ray Ywıutpaşa Şa.dl çe,mı:ıSi soka!, 
14 numarada Hayrettin özgeye mU 
racaat,. 

• ÇalIŞıı.n bir bay, t.er golaylıgı ba 

lz küçük apa.rtnnanmm ev l§lerjne 
bakmak üz.ere bayan :ı,r&maktadır. 

(Ev işi) remzine müracaat. 
• Llaenjn on blrtnci sı:r.ıfma kadaı 

okumuo, bir genç, aab&.lı•an akşama 
kadar yazı!lue, büro veya bir mağa. 
zada çalışmak l.Ftemekte<!lr (H.G.l 
remzine müracaat. 

• YQkaek. Telmik okul-.md&ıı en l)'1 

der!!Ce ile ınezun, bllfiU O!J dört aene. 
ilk tecrUbeye sahip, denjz, kara, hava 
,,e P.maall bi!Qmum motör erde . ah,ap 

ve kauçuk ve elektrik 1'1~rile fa.brike. 
idaresinde c;alış1nI3 bir gel!~; L>ııgtln~ıı 
lktısad1 durum ve memleket ihtiyaç. 
larma uygun çalışma sUı t n:l('r;ıe. az 
zamanda fazla iş almak t!'tlvenıere 

mUtlt olmak i.ııtemellted.l: Seyoğıu 

P.K. 2319 adreSine mektı•pıa mUra 
caatı. t ' 

• YUkaek bir aileye lllffl!.'tıp mtı • 
nevver ve tıer it elinden ırele& kim • 
llCSIZ, •H yaşmd:l bir kadın \"&lnıı b r 

naynı ev işlerini mUkemmeı surette 
!dare etmek ı.stemektedjr Ao;agıdakı 

adrese ml\racaat. (Bay H Hampar _ 
zumyı:.n. otel Tokatliyan ~ 

Aldırınız: 
Apğıda renıiTJert :ram1ı olaD o • 

kllyuculartıJUAID ııaml&rma ırelelt 

mektuplan ldarellanemizden ( Pl'ZU. 

lan tıarlçJ hergttn ..ııabtao C)ğleye 

kadar ve 11aat 11 d.m 90llta aldtrma. 
Lan. 
(A.U.) {Acele M.K.))(A.kfrrat(Bay 34} 
{B.Ş. ki.maeaiz) lBWunmaz) (Dadıı 

{E.!ıl. GW) (Ev l§t) (F.t:.S)(F.D.K) 
(H.Ç. Hakikat) (28 İ§ lstiyen) 
CM.U.A.) (Jııl.E. 49 {Özbaba) (Pellm) 
(R..T.) (R,A) (F .A.) (S.A.E.ı 
(Samlmt) (Yağmur.) 
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Kuhammen -

bedel t~t 

llJUl'I •ff'rt., TMIS crralan eaddMlnde l'ııır1:re -.. 
ı•11an mQftemll&tmd&D U ,..,_. uld 81, 8'1, 

M ,.rJ M.lOf kapı Mo. l& (6TAJIO) met,r9 

mwa.bbm JV. 

"hllı&rda JUlll ~ bpa1r •rf mulUe arttırmaya çıkanl_ 
Dllli9 da taJjp ._ .aaedilbldu 19.10.NI tarlbindell ttfbara bir a7 

~Ddlı posarbl& bnalal.auttJı'. lateldDerta mu.akkat teminat makbuzları 

w ntıt:ıa btlytyet cbdazı!arUe 1ıl1'ttkte bir ay arfmda baft,&nm paartea 
" çaıpmba S1inlert ..at ıı t.la ıe 7" bdar mll4 eml&k mlldllrltıtGne ma. 
racutıan. ,m, 

1 
1 
j 

' 

...... _ ...... 
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Jluham•n11 bede1I (8171) .uta '* 8*ta 119 J'9tlldl bet illa olu 
(8000) bet 'tım EJ. -Bor yatı (iT. blı1Ddtetı'ID 1Mt) .ıı cana aat (1U0) 

OD "9f buçukta Ha~ Gar blDUI düfllgdeld ~ t,araflDdUı 
kapalı M-"1 ~llUÜ!A atm aıma•ktır. 

Bu ile 11FDM1ı ~ (IA) altQ1bı a1tmll bat ıtıa tG) altmlf 
llç kurupdE ır.UV&IEkat temS-t- DDUDUD taJiD 9f:tlll ...uwaıta teldi& 
rlPt muht..t arf&aı1DI a)'ld llD aat (1"80) cıa dllct -- tr.&dar lmımlıl 
7011 relallCL.,. ftnNlıert &Umadlr. 

Bu • ., ~ ~ ,.,._ alıu'ü dalltı.mütadıır
(111) 

Vatman, Bıletçi 
Alınacak 

lstanbıd ~leldrilı, trCllftiHQ' w Uinel ifletm.ıeri. 

amum miidiirlüflinden: 
ı.tanbul tramT&ylan tçbı .atmaa w 11Uetgf alınacaktır Slh!ıt dunım11 

11\ 1IJ Y&flDl b&tlrmll olmak w okuma 1U1D& U. blıu da bMap 'bUmek 
prıUr. 

İlk Jiriete "Atmanlara 186, bnetc;Uere 146 lrul'Uf rtıJıdeijk ,,. ilivet.ea 
,osde ytrml bet pıJıahtı& ammı Ue her ç•hpna gtlnllnde &Jl'IC& J1rm1 im. 
l'Uf tııtizam Primı wrtllr. Bundan batka bir kap yemek ,,. 7&rtm ekmek 
meccanen tevu edıUr. Haftada blr ı.tJrabat eden w ça1Jlm17U 1fOt o sGD 
i~in lam a:On .. .elik alır. ltçiler ekmek tefti baJammdaıı bllkbMtiml8De atu' 
iKf tellkkl edlllr. Elbl• kuket Ye palto paramı olarak 'YVlllr. Jlutalarm 
tedavvt ile tw;ıarı meccanldir. Bundan bqka menuu bareme sen ..... 
d..'"ll 1e11ey.ı ~ndeliklere am ynptlır. ıı..a1 barictnde çabpnlara )'o.de o. 
tus zamla fasla ttcnt ~ı111r. ı.telcltlertll Galata Tranrn:r bareket dalre • 
.ıne mtıracaa:=an. (119) 

Tünel Seferleri 
lttan6al helediyai elelrtrik, tTGJJUHq N tiiı..ı 

ifletmeleri amam miiJarliifü"'1en. 
ZI blrincltepin MJ t&rlhtnden itibaren t0nel llflfeı1ertnbı qafıda JtSm. 

t•rl!en aaat:a arasında ;yapıl&calı ~ :rolcu!&ra t1lll aluzıro, ('IHl 
!Ilı:: lıııU'elmt ........ 

Saat T.- Jaeısb 8aat 21 
Saat uo Puar g11ntl Saat. 21 

Denizcilere ilan 
Minalaalil oclıôleti tleılllll liınanlan ;,ı.,,_ an..,. 
ın&liirlüfiind~n: 

20 eyltll SK1 IÖJl ft 8T No. 11 Dl.ala bfldtrlJdllt ftCbDe .. ld Jl9ltne ~ 
kdaıı 0otana.ıa. ı.nert f&IBUdlrell den1llerin flıddıetbıden kopmUfbr. 
fjlamandıl"a tellıer ,.me lroaao&lltJP. ~dulu a1ftCI& atın edflmiyecelltlr. 

(728) 

- -
-

-

JJ 

l.ıan6al Deltertllll'lıfuwl11111 

ı.tanblll deftercl&tblı ...u,. ~ ı.,ı.tt lala J9Ptlld•Bm 
.... btlt bedelli bir adet ıottu. m.uuı De u &dı8t m&l'Üla ~ 
IO puuıeet slbdl ~ 11 te mDn JDmWc mtldllrıqladıl matıııE W ltD 
mlayonanda ~ eUll~ .. tbale eıileaePr.ur. 

Koftuat tıemnt 108 llradlr. Ruim w tanı ... ._.._. __ 
ıa.rstm t&'tllfbl!ır. ı.teıcıllertn meak6r ıGn w aa.tte temlDat malldıa
'" ntltua htlTtJ'8t dt9d&ıllıarDe birlikte mUJl eml&k ~ -Mil 
atl&n. (711) 

Dwaiı: labriltalan iiDliüti m&liirliifiJnl .... 

Dents fabrtkalan mubuebe87nde WSMıt,m edilmeli: ..._.. t11ft 
memur abnacaktn'. t.tüıuerta dllekoe '" leap ed9a _,.,hrte 
deDls fabnlr&.'aıt pne& mtıdllr'ltlltlne mllrac:aatıan. ~ 

.................. . 
Bini .,. w..I ,_ Mit ...... •• --,ılı,llll·m·i\ 

lll'W a.AJl•'DMJll ._llal'all '9 lbllUma •u·.-
• U ID lllam ""Jmı"'"a ..... 1 dl&a aMlllHll _.. ..... MM 

pllM .... tDelDIJı9 ~-

, ......... ~ 
1. - • 
1. - • .. . -. 

....... ..... . ..... . 

..... fi 

............. u. ... 
191 ........ . .. .. . • .... . 

rııanr+Ts Bımptl'IDdaM paralar 11r·- lalBlt • ..._ .... 
~ ~ Clktll1 ıalldlrde ............ ..ta ...... 

sraıu --- • deıa, u ~ u a.uıra. u .,... 
u llSrbuılUmmda oeldJ.,.ktlr. 
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