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Tarihin bUJ! davaları 
HABER'in 

Sa dikkatle okunmaf• 
değer yazdarım 4 üncü 
aaylamızda muhakkak 

takip ediniz. 
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Memur karnelerinin 
tevzii bu sabah başladı 
Ankaradaki valiler toplantısı bitti. Halka yeni 
":arne tevziatına pazartesi günü başlanıyor 

. Anknradan lıildirildiğine göre, ı İcra Vekilleri H~yeti. b'J izahat 
ıııhaycte eren va'iler top}antısıu- ı ve mütalaaları da gözönünde tu -
da '-"aliler bı.ı-er müı-ahid olarak, tarak tedbirlerini aa 'c:ıktır. Hn
dinlenmişler ve mıotakaısrının ia ber verildiğine göre, halk ekrneğı 
tc durumlan hakkında verdikleri ı fiyatı ve memur ekmeği fiyatı g~b~ 
rn&Jümat ve izahatla ile'rivc slir - ekmek mevzuu iızerinde farklı :kı 
dıikleri ınUtallalar tel.kik olunmuş- f1yat t~shitinin mah;mrlan üze -
~ 1 r.ndc durulrr.aktndır. Bu husustı 

Kafkaslarda 
---------0---------

A l m anlar bütün Karadenize 
r)akan tepeleri zaptettiler 

Taapıe ııttllamettnde yeni ilerlemeler 
lraydedildl. sıtaııaıratta Almanlar 

tekrar bl cama geçti 
\ 'i,;, ?1 r.4.A) - ALmanlar, SLı. 

lin""ıı l . h . • . '" • ı ın şımal ma ollelerını lemn. 
leıneAe devam ediyorlar. Alman tııy 
Yare ve topcuları, Hus kaznmııtla. 
rın; giılJc \'C bomba sa§anağına tAbi 
~Ulınakta. fabrikalsrın ) üksek bııcJ. 
arı \"e auvarları bomba ,.e güllel•..-

rin infililldyle parııın parı.:a oJarnk 
ha~a)a bavrulınaktadır. 

Alıııanıar, unpse i~tiknrnelinde ·c· 
Di ılcr emeler kayClelmışlcrd i r. Bir 
Rus 8nıPU barp dışı ectllmi,, cep,. 
hele ı:ıltme1cte olan bir So\'yet lcva
ıuıı kolu da imha edilml~lir. 

SOVHT TEBUG! 
llosl.:oua, 24. (Radyo) - Dün gc. 

ce yı:rısı neşredilen Sovyet tebliı:iı: 
23 llkteşrin günü kıtalarımız, S•a 

linsr&d ve Mozdok mınlakalnrında 
düşmanla çarpışmışlardır. Diğer cer: 
helerde dcı:ıişiklik olmamıştır. 

TebliAe yapılan ilave: Ballık ek. 
nlıınde Sovyet harp gemileri ve u· 
ı:ııkları yaptıklan bir muh~rcbcde 
16 adet ~iman ihraç gemisini hatır. 
dılar ve birini esir elliler. ihraç 
nııntakasında yapılan hava muhare 
besinde 15 düşman uçaih dü,iircliik. 
~arp gemilerimiz znyiala u~rumadı. 
ır. 

Dihmıın bir kesimde oğır nıyiat 
paha'iına biraz ilerıi,ebildi. On k:• 
talanmız, mukabil hücumlarla tak. 
rilıcn 250 düşmanı :rok eltiler.'' 

Vi;ri, 2~ ( A.A.J - Alman hava 
kuv\ etleri durmadan Stalingrud Ş('h 
ri içinde Ru lurın bulundukları bL 
nalurı alçak irlıfadan bombardıman 

et mck t N1i rlcr. 
Alrnıın kuvvetleri şimdi: Kafkn • 

yarla, biiliin Kıı r:ırlenize bakan te. 
pelerl ı ... ı etrnlt bır •a&iyettedn-. 
ler. 

STAI.lNGRADDA ÇAnPJŞMA 
Londra, ?~ ( A.A . ) - Almanlar iki 

alavdon fazla piyade ,.c tank kuv
vetiy'e lalin~raci lçinılr hir fobri. 
kaya yeniden taarruza seçmişler • 
dir. O üşman aftır kayıplara uğr:ı. 
mıştır. Her vakltki ı;ihi, AlınRn 

kuvvetleri tııarrıız:ı ııeçmeclen öncıı 
lop \"C ha,·an topu ate iyle R 1ıı; 

nıe~ zil eri d(h· blmiiı; buhınuyorilu. 

dctli çarpışmalar olmaktadır. 
Novorosi~k'in cenup doğusund.ı 

Almanlar Tunpseye cioğru ilerlemek 
için gayret snrtelmclcledirler. Bir 
kesimde ağır kayıplara uğrı~ arak 
birnıarazi kazanmı~lar<lır . . 

kati karar İcra Vekilleri Heyeti 
tarafından önümüzdeki günlerde 
veril~ktir. 

ŞEHRiMiZDE Kı\.RJ~a: TE\'Ztt 
FA.\LtYETİ 

Devlet hazin esinden pan alan 
tekaüt, dut \'e ~·etimlerin verecek
leri b«-yannamelerin mal müdür _ 
IU'kleri tarafından doldtırulma'lına 
cle\'am edilmektedir. Bugöo ,.e ya 
nn da malmüdilrlökleri tatil yap
madan ı;a.lışacaklardır. 

HaJl<a yenl ekm8 kartlarnın 

da.ğıtılm:Hn işine de. 2R hirincite,. 
r inden itibaren ba~lıınacaktır. 

ARIA1\"TiS'DEN l!N VE RUGl>A Y 
GETIRtJ,E<.:EK 

Diğe"r tl\!'aftan Nuri .Raban a· 
öında b iri Arjantinıien un getirt· 
m~k üzere temaslarda bulunmuş 
ve 15 ull'I ton un ve 30 bin ton da 
huğday tc.min etmiştir. Buğdayın 
ki1osu 4.5 kunı!;tttr. Nakliye mas 
rafı ile birlikte 24,5 kuruşa maloJ· 
maktadır. 

( A rl<a."ı ..ayla ! ~iitnn !> de) 

Fevkalade 
kazanç vergisi 

-o-

Maliye vekAletı 
lla aevıa ~a tetk 

ıer yaıı tarıyor 
• 

AD.karadan bılctuildiğine gör,c, 
tatbikına val.nız 942 mali yılı bu ... 
§ından baŞlanmak üzere bir fevka-
18de kazRnÇ vergi.si ihda.sı tek· 
rar mevzubahstrr. 

Maliye Vekaleti bu hu~usta tet. 
kıkler yaptımıaktadır. 

Önümilzdeki ay içinde hükitnıet 
hazırlanan esa!IJar dairesinde Bü
\"Ük M'idlet M....cliııLi encümen~e
~inde bulunan f.evıka!Rde kazanc; 
vergisi kanun layihnsıncla deği. 
~iklikler yapılmC?.Sı ve layihanın 
kanun olmak füı:ere meclisi umu -
nıi hı"yetine sevkini dileyecektir. 

22 ilkıe,rinde hava 'kuvvetlerimiz 
20 kamyon \'C otomobil tahrip el. 
n 1 er, 2 bataryayı ve 1() siper hava. 
111 nı susturdular ve bir bölü~e ya. 
~ın J>iyadeslni daitıttılar "e kısmen 
1ınha ettiler. 

Yunan subaylar1 Yu
nanistandan kaçıyor 

Stalingrad mıntakasında düşma:ı 
nıevziJerini tutuyorlar. 

Mozdok mıntakaıında ul\erlerl • 
ttıiı me\'Zilerini müdafaa ettiler ve 
ı!!l>ınan hücumlarını püskürllGler. 
~ir bölüğe yakın Hitlerciyi, yiikHl 

Giri~ ve Kandiyede 300 
kişi idam edıld[ 

O at ile beraber yok ettik. Diiter 
~lr kesimde süvarilerimiz, takriben 

OO düı,tnanı öldürdüler. 

Londra, :?! (A.A. ) - Yunan vetlerfoe iltihak ettiklerini bildir -

Novorosiak'in cenup doimmınd.:ı 
dü~rnanın büyük kuvvetlerine kar• 
!!..._ nıuannldane muharebeler oldn. 

Hafif tank yerine 
ağır tank 

Arneri"- ~alılann da ağır 
tipi yapmağa karar verdi 
Lonc1ra, K ( A.A.) - Amerika ıım 

CliJıaııt tank yerine ağır tank imali. 
~ ba§Iıyacaktır. Bu karar, harp ••· 
baıannda elde edilen neticet.erden 
lolıra aımmııtrr. 

l1Ç&klar ı,.ın de ayni ıılRtemlJı tat • 
btıc edile~Iİ mubteıneldlr. 

milli müdafaa nazın Kalenopulos, 
son 6 ay zarlmda birçok Yunan 
aubaylannrn Yuna.nistandan ka.. 

tarak ortacıarktaki müttefik kuv-

M :ıdam Ruz'_•g!t 
' Londrada 

Kral ve Kraliçe, 
ıerellne bir ziyafet 

verdiler 
Londra, %1 (.r\.A.) - Rela Ruzvet

tin refıkaaı dUn Londranuı garların • 
dan birine varmıı ve burada kral ve 
kralfçe tarafından kar§ılanml{tır. 

'11ttelllderla açall Londra, %4 (A.A.) - Kral ve kra. 
liçe dtin akşam madam Ruzvelt ıere-

lltlbl&U mlbverl flne bir ziyafet vermioler•Jlr. Ziyafet. 

nı:şıir. 
Nazırın 'ifı;,a ettiğine göre, Gi -

ridde ve Kandi ıı.da 3CO k~i idıtın 
edilmiştir, bunlann için•te sabık 
tir belediy~ reisi bulunmaktadır. 

Boman1ada -------.· 
Ruşvet alan memur-
lar idam edilecek 

Londrft, 2t CA.A.) - Mareşal 
Anton~onun, rüşvet alan Ro. 
men dev~t memurlannın idam e· 
dileceği hakkında bir karar neş -
re~eği oôylenmektedir. 

Amerikan ballrlye· 
sinde ı milyon 

asker var 
U 

te visamiral Lord Luıs Mundbatten 
g8Ç ile eşi, blrleoik Amerika >;ıUytlk e!çls! Londrn. 2~ (A.A.) - Dün hiJdi. 

l.oıuı,a, '!4 fA.A.) _ tngil!.z ıatıh. 1 Vlnnant ve eşi, başvekil ve madam rildiğine göre, Amerikan bahrl~esin 
~aıtt llazırı Lltllton mtitt"fik uçıtk Çör<;I!. general Smul.8 ve otlu yUzba. de 1.000.000 .lcişı tmlurwnnktndır. 
:tlba•tının mlbverlnklne yett,•ıg-ını ' ,ı 8muta •e ret" Ruzvelttn oğlu yar • ' 300.000 kişinin de snlıil muhıı raz.ı 
c.: 8Uığırıı dUn söyled ıti bir nutkun· ! MV Ftyot p.,,., ... ı+ hazır bulunmuı • ~ervlsinde iş qôrdüıliı tahmin edi!_ 

budırmı~ur. ı .~rdır, · mekledir, 

~-• 

HA14 yaamaıkt,a olduğu blldirllen İtalyanın 0enova eebrlnıtea bir görilnir 

Ceno.va naıa yanıyor 

Şehre üçerbuçuk ton ağırlı
ğında hügü.1<. bo rnbalar atıldı 

Kral ve kraliçe Cenovayı 
ziyaret ettiler 

lngiliz tayyareleri Ren 
ve Ruhr havzalarını 

da bombaladı lar 
Londr&. Z4 (A.A.) - ltalyanm en 

bUyUk Umanı ve mareşal Romel or. 
dusuna levazım sevkı !çın hayatı bir 
ehemmiyeti blllz olan \'tı lngtliz bom
ba uça kları tarafından ewelki gUn 
hllcuma uğrıyan Cenova ;ehrl dUn d 0 

bilyilk limanlarından biri olan Ceno _ 
vanın. bA.l& yanmakta olduğU söylen • 
mektedlr. Yangınlar hl!~ s!indUrü!e • 
meml§tir. 

KRAL \ E KR \IJÇE OENO\ ADA 

\ 1§1, 24 (A.A.) - ltaıyan kral \'e hAlll. yanıyordu. Şehre atılan ağrr 
bombalar arasında. Uç buçuk tonluk kraliçesi İngiliz uçaklarının bombar. 
bomt-alar da vardır. Akın jnkJ,şaf et. dımıın ettikleri Cenovayı ziyaret et -

mlşlerdjr. 
tikçe dUşmanm uçaksavar ateşi h3fıf. 
lemi§tlr. Bir pilot, Cenovada çıkan GİRl'ITE DE 1 YANGIS (,'lIKARn.m 

yangınların, şimdiye kadar gördUğU Loııdra, 24 ( A .A . ) - Glnd adası 
~angınlarnı, en kesifı olduğ\ınU söy • rıa taarruz eden müttefik uçakları 
ıomjştir, Tayyarclerimlzln bcps, 2400 adada 7 yangın çıkarmış'ardır. Bu 
kilometrelik A!p aoırı uçueıarından yangınları uzaktan gormek mllm • 
salimen dônnıU§lerdtr. kUndü. Hava atanınc.la epey hasar 

Londra, U (A.A.) - Lancaster ti. vukua getirilml§tlr • 
pi lngillz bomba uçaklarının ~lmaU Rll:N HAVZA INA AKINl.\K 

ltalyada Cenova şehrine karşı yaptığı Londra, 24 (A.A ,) - Ve!ingtoo 
hUcunı, İtalyaya yapılan yedıncj ha • t ipinde ağır bomba uçakları Rur ve 
va akınıdır. Şimali Afrlkadaki mih - Ren havzasına taarruz etmlşletdlr. 
ver ordularına YiYecck ve takviye Mestovlk tipinde 1ng Uz uçakları 
kuv\'etlerinln çoğu Cenovadıın gönde_ Holandada Hengeloda bir fa brikaya 
rlllyordu. Antonlo büyUk uçaU fabrl _ taarruz etmişlerdir, 

katarı da bu şchırde Wlunuyor. Avcı uçakları ıse şimali Fransad:. 
Bvmbalar tam hedefler üzerine a • tren nakliyatına hUıc ·~ etııı~ ve 

Amiral Darlan 
Fas ta 

\'iti, 24 (A.A.) -- Amiral Dar
lan, Rabat'a varmıştır. ~ndiaini 
hava alanında Gt>neral Nogue9 
karşılamıştır. 

D.\KARUA MANl-~\'RALAR 
Fa..,, %4 ( E. P.) - D&karda 

buluna n kıtalar cuma ~iınü biı • 
yük Mr manevra yapmrşlar ve ha_ 
va ku\'Vetle-ri de bu m!l.ncvraya ir 
tınık etm:,Ştir. Amiral Darlan bu 
ın ırne,Tııları büvük bil" alaka ile 
tn kip etll"i!ittr. Bundan sonra A • 
mim' D9.rlP.n 35 llOO tonluk "Ri~. 
lı~ o'" knıva~örunil r.ivaret etmif 
ve OP. knr r.manındaki diğer gemi'" 
lcr i gczmicütr. 

\'isi, 21 (A.A.) - Mare~al Pe
ten dün, Atman ba"k<>nsoloea 
hrug von Niddayı ve Amerikan 
ifgüderi Tuek'ü kabul ctmif!tir. 

Lll'de 
Örfi idare 
illin edildi 

tılmı~ ve bUyük yangınlar çıkarıl • iBabcUer kaydctmlşlcrdır -
mıştır. Sır bomba ve bir av uçağımız ka- Al ~ 1 nıa 

Lond'a, 24 (A.A.) - ltalyantn en yıptır man SDh.'ay arı 

1 

bulandata bir bina-

. ARNAVUTLAR if661J~~) .. ,r;.~~:.~~!:,~:~~~~: 
ltalyaalarla yapttk• r n ınnan la,.. dukla n bir bina\ a el bor.:b Si at p 

.ar 1 d ~w.&• y lj • f bı!ı.iklet ıe kacım.ğ:ı mU\affak olan 
1 çarpııma ar an _ _ J:,jrkaç ki i )"UZ inden A iman ma· 

sonra ~ kım~arı buı .. da 3 gun sure~ek bir Belediye yasakları orrı idare nan ctmiısı rdir. 

M•u•stak·ıı bı'" ı) lncSaiknteırm. a ve tiyatrolaı k upalı ka.. 
Belediyenin hall<tıtn riaH t et 

A ti k d 1 t• rıı~ini iııte<Jiği bin bir macldc 'ar_ rnavu u ev e 1 ıhr ki bunlardan yi'rmi .. inin neler 
den ibaret olduğunu ilk hımıle<le 

•ı ıaA n ettı" ler beJedj~·enİD b8"1Rda bUIUn&nll\r 

Boıton, 24 fA.A.l - Montor 
Of Boston gazetesinin öğrendiği
ne göre, Arnavut vatanperverleri 
PaıTap cenubunda Slmparitle ltal 
yanlara kal"§oJ yaptıkaln çarpı§ _ 
malardan son ra mUstn!<il bir Ar -
navut ulk devleti illin etmi§lcrdı.r. 

dahi sırıılryamazlar. 
BasltcaJan M'aba iki günde ren. 

gini değistirmez, ynwıı bozulmaz 
bir ~ekilde levlll\11\ra yazılıp her 
ke .. i'n gelip geı;:tlği bir yere asılsa 
eJbette ki zararı değil, fa~ dası da 
konur. 

Xı-reye mi a;;ıtnıalı! Köprüy<' •. 
Ne M bir te!tadüftür ki huracltl, 
ho J~,·halnnn ası1ahileceii yerler 
eı;kiden yapı•mış ıenelerdenberi ele 

150 lsveç gemisi batırıldı bas dorm:d<tMlrr. Elektrik direlr 

Vi~, 24 (A~~.) - StGkholm- luindekf verler. 
dan alınan blr habere göre. şim - Bonlarm k6~ 9'<11ll'ft'l~İ '-· 
diye kadar batmlan 1sveç gemile_ knnındıa" da &YEi bil" fa.ıd&Sı \Dr 
tinin adedi 150 Yi bulmugtur . 1 dır. 

Mısır cephesinde 
hava çarpışmaları 

l...ondra 2.a < .\. \.) - Dün. or
t a ve a"I; mütt•f .k bl'lmha uc;ak a
rı Eld~bb.:ı<l.ı bulunan düı:mı:ın 
r n' alanırıa iki kc"'C taarruı e t_ 
micJerdir. Şiddetli bır urak savar 
ate!:i ile karsrtaşaıı uc;al.lann 
hepsi gcı i dönmüştür. 

1k: Me.-~<'r imt dUııı! rülrnüctür . 
Visi, 24 ( \,A.) - Alman hhva 

kuv\ ct leri d t. n Mısır çblilnde faa. 
liyetl"rine devam etmışıe.r wıe ... 
rıı-nm 1t5 'D~atmT ~Tip ~~er
dir. 

Yalnız 3 A ınan uçağı kaY11>t(r 
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lngilizler, Dakar'ı, geçen sefer denizden taarruzla zaptel 
mek istemi terdi; muvaffak olamadılar. Bu defa, Gine 
körfezinde kuvvet topladıklarına göre, burasını, hem de-

nizden, hem de karadan taarruz etmek suretiyle 
zaptetmiye niyetli görünüyorlar .. 

IAbynuın Aıncrjkalılar tarafın 
an i n.li', Frnnsızla.n Dak:ırn l>ar 

')1 1t.:r mlittef' bas nınclnn tip • 
hckn<lirdi. Libery , friknnın gnr 
1:-i 'c Gine k rf'ezi üzerinde, 
bir ç' , cilmhurh;ettir. Ru cilm 
buı1 eti 18 .... 2 senecıinde Ameri'ka. 
ıun ııznd edilen zenci'crj kurmu 
1 J'd1. Ve bu mhurı et, 1847 c • 
ııesinc Jmdnr, Birle ik ne, !etler 
Amerl na h buhmdo. Bu ta 
riJ t ıı sonrn mü tnkil yn~ı) ıı 
b şladı. Ci huriyetin mcsnhn.sı 
9-iO-OO kilometre mu.ruhb:ır, nilfnsu 
.2 on .000 d r. erk~i, fonroya 
~hri ir Ye l:!thve ı:ıknran bir mem 
leke fr. 

Atreri hlar. Liberyn.yı, bu cüm 
lı •iv t iizerind~Ai eslti lınldnrm 
ist rı jcıgnl ettiklerini Ö) lii • 
l o \ bu sımn icıgnlinin Dn 
ka a :ı bir t di'cl <'lmndığrm 
' le MTUZ etmek nll etin 

ılı'k]nnnı iddia ediyor 

.. • * 

iş mü lefi etine 
ta i kam onlar 

Dörcliincii k sevkediliyor 
1§ mUkell flycU

kAmyon Ye kn.nıyonctı rtn 
n ka.!11 .ıtl 28 10.9•2 pazarte 1 

gllnU scvkedllccekttr. ı 

2 - Sev kamyonların 
p ~ numarıı.'arı a§ağlda gö ter11 • 

tir. Bu kamyonl r o gUn ııaat 9 
da. S 1° m t mcydanmd:ı t?plıı • 
ıı akı r r. 

3 - Bu iı.tnila p ka numaraları 

l amyon r ard g •erli n 
unde g llrllmod 1 tak'tllrdo aahl,p 

?i. nıitll korunma ın hke -
m ine ~ccl erdir, 

4 - Ka yonlarm m!.lteh 3814 ar 
tarafından mu ~si yap ac ndnn 
:ınuayy n attc tlma yetine get.1 -
r ım ı rl ıazıınaa. ı 

5 lııb nan nıaııtyeu . 

3446, 4 1, 19, ~ 4.091 4'8, 3499, 
4l.10, v6 3402, llo M, 3530, il17, 
71. 3552, 4121, 83, !543, 4183, s..ı, 

3544, il27, S!'i, 93 • 3574, 

3900, 4258, 2 
• '11. 3930, 4283 

4011 4:318, 
1'021, 43 2, 4034, 
1 o. 4 .. 3!l, 
4..!4 • 434.?i. 

yn,pı 

teab'. • İl'. 

Bu yıl 28. 29 30 birinciteşrin 
hıı,yram :'ti, halkevelerinde 
bu" tören y p:J caktır. 

H kcvleıi Ya.«ı.nda h"1n 
desi.De n t olacaktır. 

Bu sene bir misli /az.la 
talebe alıyor 

40 ası rl y s 
m ben s e 
yetiş ır cek 

.._ ................................................................................... . 
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ublav han 
ve 

ihtikar 
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Ahıra ekmek saklayan 
tablekar 

Bir fınndn tabla.karlık '.ll'llf>nr1 
Karabet adında biıisi Arnavutk5 

~ ' yünde ~etıgı fınndan knçırmnğ:ı 
ınuvaffe.k olduğu l~ adet ekmeği 
ynttığı a.h:ra saklamış, yakalan • 
ını qr . 
. Karnbctin bu cikmekleıi yük.sel; 

fJYatJarla satmak istediğ1 anla • 
''ınış, milli konınmn mıiddehunıı 

'n1HP.in .. veorilmi .. tir. 

Haıtalara ilE~ 

B 11< refilı:ittıiz<le: "Doktnr!1lrı" 
mızın ha3·at güçlüklerini <lii

sünt>rel• hn t:ılarına lınzır mu;l!J 
rın pahalılannr Yermemelerl'' )'O. 

hınıln bir yım ırözümc illsti. 
H~t !!t1elüt;'ii ıliişüniı•iir.te h11~ 

t:tl:ıra lıiç iliiç vermeme~ elbetti 
J<i daha ili olur. 

Fakat_ • ...,.. _ _,,,-r rr-

Bürhan lJurrak 
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iki italyan şehri 
Ağır bir hava 

hücumuna 
uğradı 

Cen va ve T ?'·no 0 a 
Jaugıuıar çıkarıtCı 

Bu .lıarpt • ltaJ~anın maruı kaldığı 
en ~ludctıı oombardım.ın cvve!ld se. 
ce lnı;ııte tay~nrc cr1 larufıncıan Ce
nova ,, Torıno cbhlerlc yupıl.nış. 

Ur. 

Hük~met. topraksız köy bırakmamağa çallşırken 

T rağı elinden all
na ~~ bir köy halkı! 

Barsa delCe.rllarblı bir kanab bebane 
ederek bir ~öyln arazlsını zaptetmı, ı 

o 

Koylüler ıvıatıye Vekilirraızin 
a 1akasını bekııyor 

Burnnın A ,,o hıı!l«ndan bır 

ı.e)tL mat.oo~. _. g l ve seneler • 
d D eri bir tuııu haılı:C.1,;medikler1 bir 
aı azJ dcrdı.n anlııt ı. Mcııcle §Udur: 

Otcdı.;nbcrl U.> hududu ualıjllndc 

bulunan 2~0 dönüm aıazi içınden 

kanat s~~.ıllutktcıı twıııa ddlerdar • 
lık1>-l "au baamaaından kurtarılan 
uuzıdır., den,wrek ellcıinde-n alınmış 
ve cıvnr koylcro taksim cdllmltıtir. 

Ho.!buki arazisi emuıen kcndıalno ye
tl§mıyen AdnktiyU halkı ı;enelcrden. 

beri t:u arazıyl ekmlo!er, b çml§ler Vd 

imar etmlalerdir. Yapılan ~ıkAyet.ıer 
Uzerıno mahalllne komisyon gönde . 
rllml§ ve kuyler araa•nd.ı yapılan hu· 
dut tCBblti ııonunda me~ubahıı 2500 
döl'Um!Uk arazj ti\ men Adal,öyU 
hududu tçlnj bırakılmı§tır Vılft.yet 
idare heyeti bu arnzldcn civar k!Sy!e. 
re verilen kıaımlano alınarak Ada. 
köylüıcre iadesine karar vcrml~. fa· 
kat seneler ~eı;tlğt h ide l.ıundan da 
bır neuce çıkmamı~tıt. 

Aciaköy!Uler dıyorlnr ki: 
l Bu arazi ınallyenın tapulu a • 

razısi değildir, 

men AdaköyU rcanıt hududu ıç,ndc \C 

ınıar odılml:ıı arazıdlr. 

3 - Emvalı nıctrukcden de değil• 
dir. 

4 - Nehir, göt ve)a denizden mas. 
rafla kurutulmuı;ı ve meydana çıkarıl. 
mış arazı d ğıldir. Bu ı;cbcb'c bu ara• 
zlde hazınenln ne bir hakkı, n de 
emeği bahl8 mevzuu olamaz. 

.Uu arazinin talnklıktnn kurtıırtl. 
mış olduğu iddia ediliyorsa bu ameli. 
yt>nln keşif evrakmın, mUnakasa i -
ıAnııırınııı meydana çıkarılmuı \'e i . 
hale "eya herhangi bir :ınretlc yapıl_ 
aıyua hesap ııuıtuıalarmm ve ne suret• 
!e yapıldığmm tevsik ve iabatı lA • 
zımdır. Yoksa umumi menfaat namı. 
na açılan bir kanalı babıı.ne ederek 
defterdarlığın bu araziyi uıptetm~l 
kanuna, adalclc ve bilhasaa köylUyU 
toprakıız bırakmamak b~sunda.kl 

t.Okil.mct.ın ana prcns;p ne taban ta· 
bana zıt ve ayktrıdrı 

Adaköyl\llerln haklı görünen bu 

Lon<1r.ının v rdlği Dlal{ımala göre 
bomtardım n ı;ec cyın ay ı,ıs.ııda 
Yapılmqıtıı.Avdctto in.,tı.:ı: bomba u. 
caklarından hıt lııı ısı nok.,;:ın de 
li•ldı. H lbul.ı, bu uç ıkl ıı 2500 kı 
lometrcden 1 11).1 mı arc o,ııııslar
dır. ipi ırd:ın <lol:ı ııı.ık 11.:<ıp et • 
miır.tlr. \'ı,ııle 'c <ene\ rede h I\' • 
t~hlikcsı ı~ar tı verilmiş '(l bir 

• .2 - Hiç bir köy .11u9uc1u içinde bu 
lunmıyan hali arazi olmayıp tama -

diloklcrlnı maliye vekAletlnln r.nzan 
dikka tll'!c koyar ve bu köy halkmııı 
toprak azlığı yUzUndcn 1naruz bulun. 
duğu geçim mUşkUIAtınm bertaraf 
edilmesini dlleri,z. 

Ylcr ecre' un etmekte olduğu an 
laşılmıştır. Vı ı uı;nkı.:ıv:ır topçu • 
!itil <fO d kil. lırcn ldd ili bir ole') 

ııı;nıı"lır. ~l<'s nı;ıldıAı sır;ıda ~on 

lrısilız uı:.1Aı l!l'lıp ı;cı;nıış bulunu 
\Or irlı. 

DUokU ftaıy11n tebliği bu bliyUk 
almıuı net.tccı rt hn.kKında şunıan 
kaydctmekted'r: 

"DUn &'e~ dilşman ToriDO •e Ceng. 
va şcblrlerıne akm etm~tlr. Çıkarı • 
an kUçUk yangınlar d~rhal aöndl.irUI_ 
tı.U§tUrı Cenovada birbiri arkaaından 
{;eİcn birkaç dalga hı.llndc yapılan 

•.aarruzalr geniş ölçüde olmuş ve bu 
-:anada at,ılan yangın ve lnfıtAk 'Jom • 
baları evlerde mUblm hasarlar bıısuıe 
f,cürrnı tır. ölU ve yaralı mıktarı, 

teablt edilmektedir. Halk misal teş • 
kil edecek bir şeklide d.wranmıştır. 
lki dil§man tayyarsl tıa~a 'b:ıtaryalo.. 
n tanııında.n dU~brUlmU§'Ur,,. 

Ruılar lavalin de mrıhake 

me edilme.ini istiyorlar 

Moakovadan verılen bir telgrafa 
:öre Sovyet radyosu ha.rp bittikten 

•OIU'a La.vllin mUttefıkler tara!mdan 
kurulacak mahkemede ciddi surette 
muhueme edllecğl.ni söylmektedır, 

Amiral Darlan donanmayı 

\l'tfid"en vuilen oır habere gore, 
Amiral Darlanın bugün Dakılr llma. 
ıunda deı:nirJI bulwıaıi Ri§llyö ıırhlı
slle diğer harp gemllerlnl gezrul§tir. 

Şark cepheılnde çarpl§malar de. 
vam etmekledlr. Hareklt hakkında 

dll.ıikU Almazı tebliği şu malflmatr 
\'Crmek tedı r: 
Tuapııcnın fimali prki keeiınlnde 

dal n avcı kıtalanmız dU,maru de
rinUtuıe aıralanmıg olan muk&\•emet 
yuvalarından auıı11lardır. Havanm fe 
nabğma rağmen bu kıtalar ordu ha. 
"9'& t,qklllerlndcn devamlı bir ya.rdmı 
görmllflerdlr. 

Kalka.ıs sahilk:nndc bombalarla cid 
dl surette ha!Br& uğrayan bir Sov • 
yet. tıcaret vapuru karaya oturmuş. 

'tllr, / 

Türk gazetecileri 
Holivutta 

HoU'wt. :3 (A.A) - Tuı k gaz.ete. 
cılcr heyeti, Blnema memleketi ol&n 
Hollvut'u zıyaret ctınl§ ve harb film 
leri alınırken hazır bulunm~tur. Bu 
timlerde alevli blr neLı t,abakaaiy1e 
örtWU denize dalan denlza.ltı gemi -
lcri ile Alaskawn karla. örtülU dağ. 
!an gözUkUyordu. Ayni zamanda Llb 
ya !:öllerlne benzeyen cılı& otl&rla ve 
ırumıa OrtWla bir hektar palfllltnde 
arazi Uzerinde çevrllmlf harb eahne. 
lerl de var idi. 

Gazetecileri k&r§l!ayan Betti Grab 
le onlarla beraber reıılm çektlrmlgtlr. 

Verner Br<ım ııtUdyoeunda gazete. 
cıler Türkiyeyi tanzir eden bır ao -
kaktan geçmiglcr ve Ulllılar Uzerlnde 
gözıerine illl§en 1mll yanlı§larını dO 
zettınlglerdir. Stüdyo direktörlerill -
den Carı Schuefer, bu taahlhle.i yap. 
mak !Çin tam :ı&manmda geldlkletjn! 
gazetecilere eöylem~tlr. 

Gaz.etecller, George Raltt. Ken • 
murray ve daha birçok alnema yıL 

dızlyıe ı;örUşmllşlerdlr. Akoam Ceı:ı. 
LUrf Fox 1'flm direlrtörU taratından 
meşhur Drovnderby lokantasında §e

~flerlne verilen ziyafetle hazır bu -
ıuıımuşlardır. 

lıalcfıme devredeceğim.,, 

Bu suretle umumı vali tık defa o. 
ıarak va.zi!eatn}n yalpnda. ıt0na erece
ğini bildlrmi§ olU)'O. 

Hüıey .. ._ anıı r alçın .neler 
.<;ylemif imiı 

Alman ajanamın Berllnden bıldir • 
dlğine göre Bqyük '3 itanya b~ _ 
metinln daveti Uzeri.ne geçenlerde tu
siltcrey1 ziyaret etmlf olan Türk sa· 
zctecller heyetJ retıı1 HUaeyin C&blt 
Yalçın Londradan hareketinden ön. 
cc Almanyanm aly&lll tavizler elde 
etmek için son zamanlarda TliPk hU
kCımetı u.zerıodc doğrudan dotnJya 
ve bilvasıta bulu yapml§ Oldutunu 
söyleml§tır. ~ 

Bu tddi& bakluMa aalWyetli Törk 
makamlarmın mtıtalpmna müracaat 
eden D.N.B.nln Ankara mtımeuıllne. 
Yalçının bu .ıizlerl t,amamne aaılsı2 
' e eaueız oldU#U clbetle ciddi telllki 
edilmemelc icap edeoeli blldlrilml§ • 

Stahngrad d& dU,rnanııı bır muka. 
bil taarruzu gerl pllskUrtUlm\lı:tUr. tır. 
VoJp ile Don arasınJa dUn muhteı:ı Çör,il ve Smtu•un teltiıleri 
ınaballerde SoVyetlcr va~ıı tma laar. 
nır.lan yapınııtardır. Bu taarruzlar 
k&niı kayıplarla geri pilskUrtUlmil§-

liir. 
Don c:epbeBlnde Alman kıtaları 

YDOVZlı bir te~bbUS Cfltlasında bir dU.' 
ınan gunıbunu yok etml/'erdlr. 

Merkez: ve ıumal cepht. !.nln kesim. 
let'i11de iki laraun b:.ıcunı unsurlt&rl 
fll&llyette bu!unmuv i.lı. 

!nglll~ bafTldl1 Çörçil, Loıtdrada 
bulunan Cenubi A!rika ba.pelrilj 'Ma. 
rep.! Bmuta ne beraber tngtlterenin 
Dover aahWerinl tefU§ etmiftlr, Bu 
tcftf!te Londra bUyttk elı;lmı& Rauf 
Orbaym •e·lnglllz •e Amerikan ma. 
lıye nazırlarÜe Ruzvettin mtımeııalli• 
nln de hazır bulunduktan baber w . 
rllmektccHr. .,,. 

-,.ki l ran Şahı 

AbdUlmecidin 
menkul malları 
'lir kısım qyanın ıah,,a 

durduruldu 

,:)00 Halifelerden Abdulmccıtiın 

dil;er akıl hanedan Azaları sili· 
meınllkctimlzdcki menkul ve gu). 
rlmenkul ma11arı tasfiye cdılmiş Ye 
bunlar arasında son olarak kolan 
kıymetli tablolarla baıı edel saıdıı 
takımlan Abdiilrnı:cidın 'ekm pro. 
lesör Salih Nıgli.r tarafından a) 111 

dördünde satışa çıkanlmıştır. 

Fakat bu eşyadan ancak bazı se 
dcl işı filllon ta:kınıları ile bir kısım 
tablolar satılmış 'c Miızclcr idare. 
sinin nıüracnııh lizerioc kel Cıycı 
Maarif Vekiılctıne bildfrıldi~indeıı 
gerı kalan cş~ııııın satısı durdurui. 
mnştur. 

Abdulmecidın mallarını ta fırc:re 
memur olan Salih Niglir, ıılılı(;a çı. 

karılan eşya baklanda ~rnn şu ıu· 
halı vermiştir: 

"- Bu eşyalann kıymeti hakkın .. 
da yapılan n~riyalı mııbııliigah bıı. 
Juyorum. Yalnız, re 'lanı Zonaro'. 
nun eseri olan ''Fatıh Sultan Meh· 
med., in bir bustu ile bizzat Ah. 
dülmecid tarafından vücude getırı· 
len Yıı' uz Selimin hir resmi tarihi 
kıymeti lıaiz tablolar arasında su.. 
yıJabilfr. Diğer t:ıblolar<lıı da dıl. 
kati çekecek mahi)cllc olnnl:ır \Rl'

sa da bunlarda büyük tarihi ikıymet 
aramak Pl'k doğru olmaz. 

Bununla beraber l\lüzeler İdare i. 
nin nıUracantı üzerine satışları dur• 
durduk. Elimizde bulunan eserlerin. 
Muarir Vekiılcti tarnfındnn atın a.. 
Jınacngını tahmin ediyoruz. S:ılo'l 
takımları ile hirkııc pnrcn talılo 
anca'k döı l hin lira kııdnr hir p:ı;- ı 

getirmiştir. Geri k.ılıın eserlerin ne 
tutacağını tahmin clmcğe i~ tııhL 
aliyle imkAn )oktur . ., 

Maarifin Milli Şefimize 
lieJiyeıi 

Ankara::lan haber verildiğine 
göre, Maarif Vekilliği ''dUnya e. 
debiyatından teırciimelcr" adı al· 
tında çıkarm.nğn baı,ladığı kla.si.k 
c:krıer neşriyatına devam etmek
tedir. 

Ne11riyabn ilk 25 eseri Cumbuı
reisimize CUmhwiyet ba)rammöa 
maaıüin bi'r hediyesi olı:ııak tak -
dim edilecektir. 

Ankarcula kalörif erler 
ya/nlclı 

A nkaradau haber verildıği ne 
JtÔrc, Ankara. belediyesi, kaloli .. 
ferli apartnna.n, otel ve pıınsi;ıoıı 
airda dünden itibaren kaloriferle· 
rin yakr1mamnı kararla.stınnl'l'1, 
keyfi) eti ala.lı:adarlara blldirnlliı • 
tir. 

Tedavülden 
kaldırılacak 

100 lirahklar 

lr-Y. .. ~.~J._~~-~.!!.~ .. !.~---, 

1 
Merkez bankaaı bir noktayı 1 

tavz.ih ediyor 

Ankara, 23 CA.A.) - Yol;ia 
kazaya uğraynn 100 Jir-,dık:ara 
benzediği ic:in teda\'ülden çckilmc1 
ei kararlaştrnlan 100 lirnlrk bank 
r.otla.rm teft>dili işinde bazı tered
dütler o duğu anlaışı1dığındnn Tür
itıyc 0ümhuriyct Merkez banku"ı 
her tUrlu tcrcddlic\U bcl'taraf et • 
mck uure mı izahatı vemıekt<' • 
dir: 

Bir .sene zarfında tedn"ül cd<'
c ek ve ltL"r bankada dcgiştirile -
cck ve ondan soma da 9 sen<' mUd 
U<'tle yalnız Merkez Ban'kası cı..t:
lerındc değiı;tirileco'k olan 100 :I
rahkla.r, arkasında ÇnnakknJc bo. 
{;azının ~i bultınan ytiz lımlık. 
lardtr. 

.Al'.'taEtnda fiziinı sıülcımı bulu. 
nan ve bir kenan beyaz bırakılmış 
olan 100 Jimlıklar evvelce olduğu 
gıöi tt'davül edecek ve tt"davulde 
kalacak yet;fine 100 liralık bank. 
ııot oJ:ıca.ktır. 

Bu son nllktaya bilhe; a dikkat 
cdilme!i ve bu bımknot1nrın tedn
viJl v:ıziyetl üzer.inde tCl'Cddut e
dilmemesi gerekir. 

Rakı ıifeleri ağaçla 
kapatılmıyacak 

inhisarlar İdare i rRkı işcl!'ı:lnııı 
a~ızlnrına :konulan a8ac lı)l:ılnrın 
he-rn sızdırdıf;ını, hem de koJoyJı,. 
Lı cıkanlamodığını göı önünde tu
tarak şişe ağızlarının bira şişelerin. 
de olduğu gibi maılcnl k:ıpsnl ile ka 
rıatılmnsına 'karar vcrmi~ ve ıntbL 
kala geçilmiştir, 

Partinin yurtlarına alınacak 
talebe 

C. H. :P. Genel SeıkrelerHf;I. bu 
sene Parti Talebe Yurdlanna kabul 
olunması takarrür eden ve Pnrtinnı 
himayesinde l"Ükselk tahsillerine de. 
Tnmodecek 15 takıoo,i seçmiştir. 

nu talebeler il'tı"har JeVhalnrınn geç_ 
miı;;, pek i,yi dereceyi dnima mnha· 
fu,. etmiş çok fnktr aile çoruldarı 
anısından bli:vtik hir hııssıısfyefle 
se("ilmfştir. 

Partinin lstanbuldaki :Kn •e Er 
kek Talebe Yurdlanna alınacalc dL 
~er talebe husene münha ıran pek 
fyj derece İl<' ınıf ffeçmiş talebeler 
orasındıın ahnar.11klır. Kndroda yer 
kalırsa iyj dere<-e ile sınıf ~enler 
de ahnal'ak fakat orta dereC'c ile 
ınıl geçenler ahnmıyacaktır. 

Münakalat vekili 
Sam.una gitti 

Bir kaç düşündürücü söz 
..., f m:alet İçın en çok vakit ayıran üç mahliik ıuır 

dır: Kedi. ıinek ve kadın· 
:1- En laziletkô.r kadın, hahkmda en az konuıulanclır . 
Kadın dili ile bir çok hastalıkfon iyi eder. 

.y. Atın ve k<ıdımn kuaur•uzunu bulabilseydik dün11a 
cennet ofordu. 

~ Kadını ve kavunu aeçmek giictür. 
... Antt askının •onbaharr olmaz. 

Amerika müdafaa sisteminin kilidi 
Panama il.analı 

Panama Kanalı, Japonlann balta girmemit ormanlardan 
geçebildikleri görüldükten ıonra, karadan, uzak meaa 

felerdeki adalar vaııtaaiyle de himaye edilmiye baıladı. 

Biıksık Devletler Ame:ika.t11, 
Fanam:ı. knna.lınııı mildafaası ><,;in 
:E:ıcvatör cUmhuri~ etinden, Galn· 
lıaJ;o.s toplu adalarını kirata.mıŞtL 
japonlann Pcarl Harbur bıaa1nnm 
dan sonra bu adalarda, daha sü -
ratli müdafaa 'tertibatı vücudc geti 
nyordu. Şimdi ise, bu .adalara, 
bahri.ve asker, topçu ve tayyare 
<;rkardı Vil ad::ıJnrı taınamiy2c iıııs-ali 
altınn alaı, 

Bu Us, Albsyen adalannda.n 
cenubi Amerika .sııhillert arasında, 
l'ar.ifikte, Midvay ile Havay adıı.. 
lnrmcl::ın Samoi.I. ile Pago.Pngo iıs· 
Punden g~nl§ bir l arnn daire çize_ 
rek geçen hattın ilzcl'.inde b!r ka. 
le mahiyetindedir. Bu adalar, bil 
hassa, Amer'.!mnm emniyeti için 
birinci dercoocfe mlihim <>lan Pa· 
nam:ı lkanalını dilşma.nın yakla§ 
masma karm setretmekt~ır. 

Mihver tahtelbahirl"ri haftalar 
dnnbcri, Panama yalnnlannda: 
I\araib denizinde, muvaffakıyetle 
gemi tahribatında bulundularsa 
da, Panama kannhna bir zarar 
veremediler; çünkU kanal, Atlan. 
tik cihetinden, Florida 'boğazın • 
rlan lkUçük Antillcre kadar uza. 
nan bir sUrU }erlerin mllcaür hl 
mayclcri altında bulunuyor. 

İlte, garpta da, Pulfilıctıe.. aynı 
himaye vazifaıııini Galapagos ada• 
laı-ile birlikte diğer yerler Te bil • 
baesa Nilcar:ıgua ilf' Tehtlantepd
delci mhta.hlcem mevkiler garmck 
tedir. 
Panaına kanahnın unktan mü. 

dsfaast, yeni alınan tec!birlerle 
bu son Z&JMnlarda, mühim sureı' 
te taJcvi~-c edildi. Kanalı, onun 

Memar karneleri. 
Din tenli balladı 

en g mnen ~erlerinı ~c bilh&aM 
ı:etllcrini biuat kendisinin kuvvet. 
li mUdafna si~tcmi muhafaza et • 
mektedir. 

1910 c;en<?Sinde, Kanal seyl"U&eıo 
fere clıh:ı. a.çrln.adan (kanalın res 
men :sc-yrilscfere açrlmssı 15 ağuı;_ 
tos 1914 dür) Ameriknlılar. kar.., .. 
lın ne suretle müdafaa cdılmesı 
JizımgcJdiğiru mUna.ka a. etmeğe 
başl:ı.mışlaı'<lı. O zamanlar taHa • 
re JtuVVctJeri olmadığı Ve balta 
girmemiş ormanların mevcudı}ett 
ytirllndm de 'karadan bir warru • 
zun iırı.ld\.no;tzhğı dUsUnüJcr,k kn. _ 
nabn yalnız denize ka:n-ı uzun 
11.aınhh toplarla hima' ı;i i uıvufııc 
göriihn;"'tU. 

Birkaç sme evvel, ı::eçen büs Jk 
harbin ve!"diği derslerd n i t'-faılc 
edilerek mUda.faa tahkill'atına ::ı c· 
ni bir ~il verildi. Fakat bu harpte 
J~poJllann, hiç gedlcmc:: z nııe • 
dılcn balta giRnemicı orm~nl ıd l 
S'~ek sul'E'ti]e yalnrz den .ze km· 
'1 mii'kemmel bir surette uıhkim 
edilmiş olan Sin~pura girdikleri· 
ni gördükten sonra AmcriknJı" 
fikir~ni d~ı1iştinrlcr. ' 

Evet., Panama kP-nah. orad n 
geçenlerce, balta ginncmiı; onnnn· 
Jann ya'km bulunduğunu ve t: L 

hnlel'lnın de 9RJ'phğtnı g3stcrir 
Sa yNutm, ins.'ln a ıtığı bn.smamtı 
cmnanJ1ldr tepeler kucaklar Sahil. 
l~rd~ ~a.nnaı;:klara, on tUrtU ve 
bn.:1>ırf:?den zehirli yıla.nhı.nn :ın 
d!gr trörfiltir. ~nlar, ô.Ylc ratıp 
bir hararet irindedir ki. yalnız 
renk rent böcek Yetiştirir. 

MUna.'k:ı.lat Vekil:i Fahri ~. _ (Ba~tar&fJ 1 lacl •'fada) 
dün 68.l:ıeh Ankara.dan Samsuna .,... J 

• ~elce, bu toprakJa.rdan geçnıc 
Yi, !ki1n9e hattnna getirmezdi: fa· 
kl'lt AmE!ri1adrlar, bu gibi gec le • 
mcz; zannedilen yerlerin, akı-ine 
olarak düşmanlara yal".l.dığını , e 
beşinci kolım da iı;ler bnı;nı-Jı:t 
nı görünce kanalı kara cihetin 
den de !himaye ~elerine tıa!! vur 
dular. 

mütevcccilım aynlmıştrr. Vekilin Arjantin, l:ıtınlan göndermek 
seyahati bi'rikaç gün devam ede. lizere bugilnlerde vesait tahsis e_ 
cektir. decektir. Belediye un tem'lni ifini 
-------------- toprak mahsulleri ot'i!ıtnc bıraktığı 

Kanada ellr kam
pında bir llldlae 
Ott.ava, 23 (A.A,) - Kanada mjlU 

mUdafaa nazırı M. Ralaton, Alman 
e,,ir kamplarında bazı esirlere kelep. 
çe geçirjleoeğlnt aöylemittlr. Alınan 

!ar .mukavemete teoebbtla etmişler v; 
muhatızlarla eai..r'ler aT&amda blrke.ı: 

kişi yaralanmıştır. Bu vak'a ıo ilkte§ 
rjnde olmuştur. Yaraltlaı ağn' olma. 
dığı gibi ölen de yoktur. 

Almanlar lnglltz ~irlerint zuıcıre 
\'Urdu'ldan ıı:ın miaWeme olarak Al. 
man ellirlcri de zincire YUulrnu:ı'ar. 
dır. 

Kana.da.Almanya tara.faız memle 
keUcr delAletiylc 10 ilkteınnde ı2 
saat zartmda İngiliz eatrlerinln sıncı.r 
lerınl çıkarıpadığı takdirde Alman e. 
Birlerinin zincire vurulacaklarını bil. 
dırmftlır. 

Bazı Alman eairleri iki gtln açlık 
grevi yapmak te§ebbüaünde bulwı. 

mU§lansa da yakmdakı ukert kamp 
mubafwannm takviyesinden ıonra 
mutad olarak normal yemckıerlnl ye. 
meğo devam cdeeeklerdlr. Bazı ha!ıı 
mnkavcmetlcr iatWıa ediljrae 15 ealr 
kampında ba§ka blçb,r karp~alık ol 

için. bclccek buğday ve un t.oprak 
mahsOlteri ofisine devredilecektir. 

KAB~'l'LJ'C HAKJ\L~DA 
l1L.\ Y•.:T'N T t:BT.IG1. 

Viliyet şu tebliği neııretmi§tır: 
1 - Mütekait. evtam, eramU 

\"t 'lubay ailel~rı hariQte bulunan 
ve lstıtnbulda ibmet eden subay 
\'e m~nrr a~lf'!ccine ait elemek 
karneleri kaz:t k:ıymPltanıhklarma 
göndf'rilmı5tır. 

24. 10. 942 cumartesi günü eaat 
fi dan itibaren uy sonunn 'iratlar 
tcv·de ba§lnnaca.t:r 

AlSkadarlıır eV\'clCC illin edıldi· 
e. '<'C:hile t'lsdik cd:.miş t-•y&"!na· 
melcıi \'e eu b:-yannnınclerde ~a 
zıl. oelnlarm nil~s cUzdanJarıyJc 
i:r:ı'!!etgah'!'rının tt:' .... 'lk:An ia· 
"i:? bürolarm;ı ff'!lraraatJa kaTncle· 
l':ini alabilecek1crdiı-. 

2 - İstanbul beledi} eı:.i 1ktısat 
MüdüTlilğünden Verilece~ evvelce 
tan o!uuan merkez daire ve mil _ 
e:sses~k-rinc cit ekr.ıck karneleri 
de 26. l O. !142 p'lf.ırtesi t:ünU tev
zi olunacaktn. 

Bu daire \e mUes1?sclcr topla· 
ciıkları be;ıo..ınnnıclc~'C nazaran a, 
b, ~. kartı aiac;ıklara göre hir cet. 
\'el tanı.im ederek bu eetveH bir 

Gemiciler, Pan~a ıknnalına 
"Seac\z kanar• ~i vermitler • 
dir; çünkü Amerikalılar, öy'le bir 
i~ lnıhti göstercrc:k hu .Yi 
tanzim etmişlerdir ki; ;-em ilerde 
geçenler, kanalda bir ses bile ıc:it. 
mczltt. 

Şimdi, kanalın \izen:nde daimi 
tir homuı:tu 1Wl?W'; çUnkil 'kana • 
lın Wıtilnde. ağır deniz tayyarelcrı 
etrafa nezvet eden avcı tayyare
leri dohşm dunıyor, Bu daimi ne
zarete, uyanıklığa çok lüzum vaı-. 
ci1r; çUnkü !!;>ir dilşman taY)nresi 
sedlerc\en h:rine bir bomba atsa, 
kana.! cpcl cc zaıwı.n işe yaramaz 
bir hale gelir. Amerikanın bir ta • 
raftan dlğer tarafn ola., donanma 
irtibatı da kcsfür. 

Amerikalılar, bu ihtiD13.llel"j goz 
onilne alarak, bombardıman tay • 
yarelerinin '\'e btlki de pa.tagütçu
lerin y:ı.kln3Jll81anna lnırşr yeni 
tedbirler alarak kanal yakınında 
lri ta.."'aS9Ut postaıannı artrrdılar. 
O civarlarda birtok tayyare mey • 
danlan vaptılar ~mdi. !ICID8Ya 
lrarm hav:t müdafaa toplan nam· 
lılannı dtkmiR bulunuy<>1'. TaVY • 
reler, gece gündüz devriye gezi 
yorlar Bit' tehlike işareti verilir 
verilmez, karanlrklar kuvvetli rır<l. 
jcktorleri n ziyalan altında eri' cı. 

mamınır. --------------1 tf'zkcreye rapten tescJlıime me • 

KMaJ, bu suretle, biı defa ctra· 
tındaki ıaJı.Jrimatla. sonra ge c 
gtlndftz dn'riye gezen. uzak mesa· 
rcıt-re kacbır etrafı ta.nutsut altın 
da buılunduran ıayyarel"rle himıı. 
ye ediA(likten başka, şimdi de kı · 
raJanıp i!fs'al altına a.l.ınan ve tah· 
1dm ed&Jdikten başka ta.YY'M'C m ev 
d~lari!e tedıiz edilen ada.lam.. 
5rillıni16 bir iru.€!akla da, UB&kioM 
muha.faaa. altına abnm1'}tlr. 

ZAY1 - Kasımpa9a nuruıı memur. 
luğundan aldığım nUtuı kAA'ıdmıı 

kaybettim, Şimdi 13e yenisini aldı • 
ğımdan eskisinin bUkmU yoktur. 

A kerllk ııobem Fatlb dolum 15%.& 
Recep oğla E. Adnan Aldemlr.(17193) 

mur cdcccklc:ri mutemetleriylc la· 
tnnbu 1 bclediyes nde zabıt ve mu_ 
nM"'liıt müdOrlüP.Une müracaat e
dccek lcr ve karnelerini a,iacaklal"" 
dır. 

BUcjD,\Y Yl f'ATLARI Dtl~t; 

AnadoludAki ~tihıal me*ok. 
Alınan bava ku~-vctleri dü~man d<' 
~rı ~ındekl barckeU<'rc kar • 
il t:.arruzıanna dC\'l\m etmişlerdir. 

1ılcutercnln Hındlı!'nn umumi ' · 
luıl ~ Llntethgov. Guct ta'd!l söylc
ciltt lılt nutukta biltıaeaa demı::•ar ldı 

'4Ceıecek nl an ayında memurıye. 

Vi!li radyosunun verdıtı bir habere 
sure. o~lu lehine tahttan feraKr.t r. 
den eski 1ran ıahı Rıza han Pehlevi 
Napo!yonun bapııedıldlti SenLeleıı a• 
~ .bJ&lııııme]stlfJL_ 

T aıbib rinde ve &e'!'best pJyıuıads bofday 
Bayan Ruzvelt Londratnı G&zetemWıı bugün 9011 aaytumda tiyatlan bir iki pndenberi dflş • 
Lc>ndra, 28 (A.A,) _ Tayyare çıkan lıferke.z bankaaı D&nm1A aktif mete ~smıottr. Konyada bir ~ 

iJe lngiltereve g~lcn Madaın Rttt- llwnmda utakllk kuflbfı 180.827.DCi n.I* kilosu 1" tu!"Uşn gccıen bug. 
wlt bura.da a.i üç Aa.rta q,ı~ d'O'kke• 81b•ea 108Jm7.N o1m111 .. day :iO -eo. ~birde iM ~ Jw-

Japonlar Ve dıWl8. doğrusu mıh 
\"er bu .kadar mükemmel müdafa 
tuıtibatma karşı, ha?T> dcYBlll nea 
bir ııey yapahiJe.cek !ilidir! 

Bu aua1in ce"8bmr ene.*. -. 

~~~· o~ı§~rı .ur__, 1t:illl ...... !l!!!I......... ......., • 1 , .... 

& . .. '!• 
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"I.?~it"J.irı büyp~ gav9t9r1 .lltW!alartftı"·----........ Asl<eri bahis' 

BobesPı1erla ~~ "\ Karay·a Uker çıkar-
idamı . Eloğlu bu, neler düşünüyor! ma İŞİ bug··n pek 

muhim bir askerlik 
Fransayı bir sene, kadından, paradan ve 
söhretten net ret eden bir adam idare etti 

Bın. gav.tede olcudum, bugünlerde pardesü ve palto hrı!ızltğı 
Iazlal:ı.~mış ... bunda gaşılacs.k blr gey yok. Kışa merdiven dayadık, 
yarın, btUrgtin, havalar esmeğe başladı mr, tltriyenlerln sayısı o 'ka. 
dar arLacak ki ... bunun için, herkc.s şimdiden palto tedarikl!ıe çalı;,ı· 
yor. Ma!O.nı ya, hırsızıık ma!, ucuza kapatılır.. , mesele idir 

... 5. Toplayan: Muzaffer Esen 
Yc.z gelinct-, paltoları mahalle aralarında dolaşan esklcllere sa 

taıılıırlaı-, Bttpnzarınd!l. n:zada çıkarıp okutanlar, böyle h:raız malı arar 
ıu. Deserı;.ze, onlara ı;Un doğdu. 

KARA YA ASKER Ç.IKAR!\TA 
NASIL Y :\PlLABU,m ·~ 

Bu bir a~ızıları c•ıl-;:ııı tel•iifler U•ı SÖ7. bizimkileri g-ayrete ~etir<li. Palto ,.e pardu'.l brrsızhğmm fazlalaşması, bana, sölll™!z bir 
ı.ar ısınd.ı rei" re~e mur:ı.caal et A rlm.<laşlanru ı•trafımı ı-arnr:ık lıe. kahk:?.hn otan Nasred·Jln hocanın bir fıkrasnu hatırlattı." rahmetıı ne Bu harbin ba_5langıcı olan 1030 

Ü U k ıı bir adammu• ı.enesıne· kadar, bu!!ünkü hnrıı ti. Meclis i'tlifaklıı. Uobcspiyerin ıı\ müdafnayn haııra.lndı; fakat ı- st n a ı. 1 ...,. ·-
• 1 • ·· Bu bl~· . .-i~k hRlk filozofu, bir .....ı;n aıc.aca. çıkmış, pabuçla;-ınt dJa-Gl• malzemesinin inki~f: bnkunınd:ın 

tel,lifirıj 'iinlml cttı. >utiın nı: L rcı ı-iler bir kere ~:ıMnnıı;;tı, goz :ı~ııı 0 .. " 

sin ııctice~ i bildirml' .. I ilıerjnc hcıı lmp:ı~ ıncaya kn<lar darmadağınık mı~. koyn'.!lla sokmuş. Orada. bulunanlardan biri !$0rmuş: karaya asker ~ıkarma. imkansız • 
lıirden .l~ ıı ~ a. kallttı ,.e haykırdı: lıldular, bu suretle zafer bize na. • · - Ağıı.ca ~ıkaM:en, pabuçlarını neden beraber alıyorırun 'l bir şey gibi görünüyordu. Çanak 

-.ı ·tıır. b' ı bulurde. giderim ka!e tecrübes~, 1915 de, J~ran:.ıı -- \ n.-,asın hıirrİ) rt ! \ a!;asın l·İp olrtu. t; ı .;c ır yo · 
( ... ' ' t ı R b · s '"l tl a·•ıı.~ııı Bir takım 1·nsan:ar, hattA. bil .. 11 k bir ekseriyet, "ağacın Ustllnde larla. ·İnız"iJizelre, yüz binlerce ölii, um.ıur.ye . o ~pıyer ·ard" n ıı. c. ~ - ;r~ 

_ Jl:ıydatlnr g-.ılcbe çnldı. Cüm dun btıhm·luğu umumi selamet en yol vR.r mı?., diyerek bu söze m).zar1 bir mana veııerek gUlE:rler. Uaı. yaralı ve hastaya mal olınu~tu. 

tun E'hemmiyeti a5İk!irdır. llonran 
talrnyıı çılmrmıık idn, iskeleli sal. 
1nra, znJılı ve :sü.rotti nakil ''nsıta 
alrma. ihtiyaç görülür. 

Daha sonra, az zamnncla, orta 
lığı ıluman3 boğan sis aletleri' la . 
zımdır. 

Almanlar, sis tertibaltarınm 
mük0 mmeli:·eti sayesinde. Ren 
nehrini, Möz ~cçi~i lm<lar kolay _ 
hldu. ~eı;ticlr. huriyet mah\·oldn • cümeninc e.-etJr•tmiş, bir ma!>a üze_ buki, nu söz, g~yet v<.>clzdir. Başka bir yere gldecek, hoca değil. pa._ Bu <lehr:;etli mii~~<üliit. onları, bi\' 

Robespi'-'erin lüiçl!k Imnle~i, rine .nttmlnuı;tı, Jt'r.ını;;ız ihtilali - b-..:<;!ardt:ı'. R.::.hmetıı, rıu sözüyle, "Ben ağaçta iken, hırsızın biri ayak· liin h:ı.rp milcldetince, 'kinci bir Nnkli~•e vasıtnJan, h::fif \e hı.>. 
" k bl ı l' ... d yanıma a.ııyo um' demek istemlştlr Fa te<'.-''beye !"1°rı·smekten \'a7.""C"il'di. J'il olcluldarı kadar da, tüfel' ıner mehn~lnrflan J,eba: Robespjyerle nin btiyiik adamı bu srrnıla. bayt!. a arı a 1"' g .. me ... n, ıyc r .,. · · •u .., - ,., " 

berabe.r J.:emlilerinin de teyl,lf c-. '"'~• ••emlinclen v,eçmişti. Bir saııt ka~ ı:.u ı;oıilnc, gllldU:·Ucü bir ma.hlyet vererek söylemiştir. Ve esasen Bir tarafın mütehascıısl:\rıncn milcrine <.fayannb!'tecek §ekilılc 
diimeterlni istediler. Mcc-li., a) 111 hııılıır 

0 
halde hıırekctı.iz yııtlı. bu bayUk ttde.mın eu kuvvetli, en orijimıl tarafı, böyle haldk:ı.tler inıkinsız görünen bu kn.rn.yıı as • olmak ~:ırtile, hafif zırhlı olmalı · 

· ı· ö ı · cı &fi idi ? Yani 'ki taraflı hakikatler' ker cıknrma i-sı.,· bu hınpte, Al • ılır. Uunlann motörleri kt•\ \'etli zama.n•fa Senjü'>tün ve Kotanın da Çene!•emiğinlleki yaurfan ha a s Y emt>sı eE> m r ·· ı ···· - -
1 w• k ı ili ... a ... kad"~ım anlattı: • manalr \"e Japonlar tnrafrnd:.ln cılnca~c, iizerlerinde, kar51dan ~·ıı • tc' lwZne karnr 'enuişti. Bes suç. kan alnyordu, göm cgı ıp urm11.1 ....,. 

hı bir arabıt ile tevlıifhuneye giin icli. Ş:ıpk::ısı <lüşmHş, krr.ıvatı ıwıı B:r k!lhvede oturı.:~ormuş, bir adamcağız ge!mlş, parde!~hUnü c:ı- mm·a.ffakıvet~ tntbik eJileı·elc her pılacak müdafaa~-, alt edecek tarı 
<leıildi. oıu5tu, bıı..,mm altında bir ekmek karmr~. as:,rya a ... mamış, yanındaki sandalyaya koymuş. Sonra ce- kesi hayrette bıraktı. ela mitralyözler ve· 3"1 lik toplar 

Robe<>piyerin Ye :ı.rknılao;lnrının ı.cpeti ,·:ırılr c-indcn büyükçı:; bir kapalı iğne, çıkarıp ceketinin eteğine iğnelemiş! 1 İlk Imraya a•.'ker çıkılrma mu - bulunmalıdır, Bi:- de hrm karada, 
hap!4Nlildiği haberi be!ediye mec - Etrafuıdar.ıilPr Rohe"-l>.İ'\·crin ;va A..~kada.şım şaşırmı~. adama sormuş, o da gu cevabı vermiş: l vaffaklyetini, Almanların l\'or\·cçe :ıenı -.ucln yürü}en tanklar ,·ardır 
lisinde bir lıomba. C'.İ.1ıj patladı. :.Q·aca~ınclan ümicJi J,e..,mi~lt>rdi, - Guzete okuyacağım .. belki dalarım, bi~i alır götürür. Halbuki 1 ncıker c:ıkarmalann<lıı ~örilldii. Gi· ki, bıın'arı, tnrynreler n'.lkleder • 
Beledh'e mecii.si milll 'kılalara hı.ı. fakat bir -.aat sonrıı )Umh güzle _ böyle yaparsam, alırken, eteğimi de çeker, kendime gelirim. ri'ddc i!'e asker se,·kinin biiyiik kıs !er. 
plsancye hlicurn eılilme..,ini. Ro. rini açma~a h~ladı. ıo;tra(ınclaki E!o~lu neler dUşUnüyor, neler icat ediyor? Maame.flh. ayıptan. mı, havatfa.n cereyan etti. Hu iste Jfaraya as1•cr çıkarma. hareket-
bespiyer ve arkaılaslnnnın hapi" im-anl:ı.rn baktY, bir ~ün enet keıı nıaz, öyle l>ir zamandıı y!lştyoruz ld, l<aybola.ıı bir iğneyi, düşUrdüğU. '!7 kişilik ve 6 şnr plftnor (her lerindc hiicıım tayyareleri i'e ya· 
ten çılcarrlmasmr rmretti. disincl:.-:ı emir alan bıı adnmlnnn muz bır kurşun kale

0

ıuinl yerine koyamıyoruz. Ne~de kaldı kl palto- ııliı.nörfle 8 "ki<şi bulunnyonlu) sii • rar. nunalr, Jmn·etlerin ilk kade. 
Bu emir derhal l erine getiriloi, ~imdi kcncl~"ine lıakarctlP imkan yu·!... rilkliyen 88 - Ju tipinrlc .Jun~ter nıc!er~nir. 'darny:ı. ayak basmaları. 

o :~-e Rob~s~iyeı· arlmdatılarile ~iiı:leri knr~tsmıla l1uy,1u~rt ı~tırap Palto ve ı1ardce'.l!U olanlara bundan sonra, bocRnın ve kahvede tayyareleri kullanıhlı. ııı hiına~·e ederler. Tabiatilc. bun· 
beral>er lınpi .. :ınerlen c:ıkRrılarak her halde ~ene kemi~infleki kor - palto•t11'll ceketinin eteğine tliştlren ada.mm yaptığı gibi harket et. ,Japonların Fillpiulere, Guanıa, • dan cn•el de, lıaraya -asker çıkar· 
heledi'yeye getiri! •. Belediye mec ~un :rnrMrnm ncrsrndan daha az melerlnl ~ıws!ye edersem, bana kızarlar mı acaba?... Vakeye, lUid\'ayn, Mı.ı.le11ya ile tn. l•en de, al~ıtT<tnn u~an bombnrdı _ 
lı'!.'ı', bütiin nrkad:ı..,!:ırl r..olıeso, iye· deg-ildı'. LAEDRİ I sulinde asku çıkarmalarr. genis mau ve~·ıı pil'~ tayyareler), sahra 

- İ61.e g0..5u J-QlbulU c.ına. al, ister hlddet et! lı t T nk t 1 
re millet meclisine 'knrşı İ'iynn et _ (Devamr var) ölc:üde hıırekeler<li. tlııponlar, ka- ıt aryn arma n• ta op.annn 
mesiıti, meclisi dnğıtınnsını ist~ - NOT: t>llnkl\ fıkramın e.dt (~UçUk kıyamet, bUyUk kıyamet) ola. rayıt. asker çıkarma tıclilinde yıl • nnıkın·emet edebilen beton tahki. 
-..·orJarclı·, fa.kat Robespi .. ·cr hi.itiin hu..:·•= cakke;:., bir dizme yanlışı olarak !küçük kaba.hat, bUyük ka.bahat) tlırım harpleri yapmışlaruı, mntı tahrip eclerler. 
oT " A merika orduıanun .... ~ olup bitenTere rağmen milletin şeklinde çı"k.mıştrr. Düzeltir, ve özür dllerim. Bu isleri' ba..ş:ırmo. tecrübelerilc Şimdi, Anglo·Saksonlarm, nidn 
De!:.tİği vekillere knrşr hareket et. kuvvetleri ycti~mt5 olan karaya. asker c:ıkar karaya asker c:dmmıa hare-ketle · 
mekten t.ekiniyord:ı. t~te bu srra· Resmi tebliğler, Diyep ihraç ına mütehassıslarının bu'!'Ün'lüi Pa rinde muvaffak olama.dıldanna 
da Konvenc;;iyonun Robe.,.piyeri' al. kuvYetleri arasında, Birleşik dev_ • ~ ~~ ~ifik harpJer!.nde elde fttilderi mu gelelim: 
mı:.k için belediye mer.1Mne giin - Jetler Amerikasının "Rangers" ~~~·~ ~ ! ~ ~ 711)/\~I~~ ,·uffal..-ıyetler neticesinde, ,Japon Bunların elinde, Stukala1'a Jn. 
Clerdi~i bir Jn.nclnnna müfrezesi bi ismindeki kuvvetlerinden de müf• ~ ~~ '::' ~ ~ ordu1an a!'trlt, ynlnrı kara harıılf'_ ~ns edilebi.1ecek ı:ikc bombardı • 
rıaya ynkfa.,tr. Bnnu Robespiyere rezeler bulıınduğunu bildirdiler. _ _ _ _, _ ı• - _... -- riylc iktifa etmiorlar, bu harpleri, mnn tnyyaresi yoktur. Böyle bir 
haber \"erdiler. O da: ''Rangers" denilen bu askeri rıJclmm gi.'bi yaptrklnrı ha.raya <ts- teı;kilüt ,·iicııcle getirmeleri de, bu 

- Ya, öyle mi, dedi, öyleyse teşkilat, Teksas eyaletine mahsus, Ameliyat masasında liUle ker -;ı!m.rmıt. hareketlcrile takviye gün ıı:ın, imkansız görünüyor. 
r,cti'riniz ilıtHiı.l beyannamesini iıu bir nevİ atlı polislerdir. Bunlar, e<lerek muva.ffn'kıyeti <laba çabuk, J.ıjyt'ıı ı,.ıraya ıı.s'l{Cl' çıknrma<ıında, 
ıuıhyaymı. iyi a.ta blnen, iyi silah kullanan MeŞhur Fransız operatörlerin. l lıatırlaymca, ne yapacağım ı;ıaşır_ tenıin elllyorla.r. Ano·fo ~ıı.ko;;on a\'eı t:ıyyareleri, 

Robespiyrr bey:uıııameye ismi.· kovooylar arasındrı.n polise alımr- den Şapelye, nıesleğine yeni baş~ I dr, l\abalıatini söyleşe, paylana • Japonlar. Mıılezya berznhını1a Alınan t:ı~·yarcleriııin ihraç ma . 
nin ilk harfini nncalc yaızmrştı lı:i, lar. Bunların vazifeleri, evvelce, ladığı za.reanlar<la, başından garip 1 caktı . .Ba6 operatör gidinceye ka. ve y:ınm:ıdasmda, lngitb:)erin ge. halline kadar solru)malannı önle. 
jandarmalar odaya. girdiler Mer· Meksika. hududunu muhafaza. et• hir hadise gçti. Bir giln, büyük 1 dar s~ini çıkarmadı. Sonra, z.:ı • rilerine a.sker ';ılrn.rmak suretiJc ~·emccli, nöyleee. hava üstünlilğü • 
da ismimle bir jandarma. bir kur_ mek, mili:ıkirat yasağı znmanmda. lıasta.nelerden birinde, baş opera. vallı hasta.yr tekrar yakaladı ve çabucak muvaffakıyetler ehle et - nü hasmının eline bırakıL 
aunla. Robe5piycrl çenesinden ya. - kag3.kc:ılığa mani olmaktı. Son se• tör, biri.ne ameliyat yaptıktan son yaraşınm dikişini sökmiye ba~la _ mişlerdi. A·:manJnr ~ıı. 5ark ccıı. Tahtclbahirlerin de. mürtafna· 
ıa.1adı. nelerde de, Amerikaya. n.km eden ra yarayı dikmesini ona havale et· tlı. hcsinde, Kerçde Yesair Yel'lcrde, dn biiyük fay<laları ,·nrdır. Filolar 

Jhtilillerin ruhiyat~ gayet tn • muhacirlerin, hudutalrdan, gizli mişti. Bıı..5' opera.tör. Şapelyenin Ameliyat, ha.!tayr bayılmadan Yine bu u<;u)e mür-.ıca:ıt eylemiş - mücl::ıfaa silfıhlılnm susturmı~a ~n 
lı:llftır. Ufacf..c bir hi.di!ie bir anda. girmelerini önlemiye memur buh:• c.Jikişini bcğenm.iyerek, söki.ip tek_ yapıldığı için, adamcağız, bu aza· lerdi. Jıo;tıldan ı.ır!ıda sabit birer hnre . 
1 iitün ihtilal heyecanının yokol - r.uyorlardı. Sonradan işsiz kaldı• ror dikmesini söyledi. bın uzayıp gitmesinden r.ztırap çe. O halele, ge~en Büyül• tlnrpten. lcütır halimleclirler. nwıI:ıra, tnh. 
mnsına sebep olur, Robespiyeriu lar ve sinenı:ılarda, gôroı\~ümüz Genç operatör, bu emri. yerine kiyordu. O halde bile: beri, birtakım askeri miitehassıı; \elbalıirler kolayca tas.rı·uz edebi • 
Jnralnnma.sı ela hazırlanan büyük ''koştu kaçtı" filmlerinde figüran- .. k. t.~: • • d'k. . . k - Doktor, madem ki, tekrar larln. Jmkan.<>ı7 ~öriilr.n "){araya lir. Alnınnlar, An,...lo·S:ı~\son ilır.ır 
lıir ihtilli ~öndüren kiiçük bi'r hi. Iık edi~·orl:ırdı. ;::ı~;ğ=~~;'~~~in::tim'a:~~~!eh<': ı tekrar söküp dikeceksiniz. dikiş asker c.~arma'' hareketleri yanılıt. Jıareketlcı·ine kar;?, ta1ıtelbahirte" 
tTiı-e oltlu. l<'ıtkat haıırlanan büyük .,. * ilf. tırınc!an gcçiı-iyordu. O. yarayı yerine düğmeleseniz daha iyi ol • biliyor. Arıglo Suksonlar, niçiı~, rirıdcn de istifade ediyor. 
i :yanı ba.strra.n sebep y:ılmz Ro - Amerika. ordusunda., bir ue, maz mı? bunu yapnnuyorlar? 
JJ~sp·ı .. ·.-rı·ı1 "-"n""cı'ıı·'cıı aka.n kan , R 'de 1 C';kmiş ve ba'i operatör de beğen· B b 1 • • _ 1 1 . .... İn•;ilizlcr, J>iyeı:ıde bozuldular, 

.,. ., ... ,.... .. ~ u • a1 rs,. er var. - unun se euını, aşagıt a '' ııa • 
tilamlala.n <lc~ihlir, eı;er belediye Bu 1sim. kırmızı deri~ılerlc harp mişti; fakat Şapetye, yaranın için Diyerek genç operatörü i~J••li. Jıntmm anlataeal<trr, !:İiııldi ~Irn:ı.nl:ınn, iki seneclenbe. 
Joedisine ..,.eldikten sonra. Rohes • zamıuundaki bir muharebe usu• ele aletlerinden birini unuttuğunu yecek bir latifede bulundu. ] {araya asker c.;ıkarrlmn ... ı id·n, ı i, hü;1 ük bir dil<kat \'e gayretle 
r•iyer tered<liitlr i'~ersin<le birkaç fünden :ı.tmmtijttr. ''Raiders''lcr, ı lk en•cJ senelerce, bu ~in teı•rii lıazırl:ulıl;lıırı müdıtfııa tertibntile 
ımat gednnemiı; olsaydı, isyan baş göğüs göğü.ee boğuşmanın butun Danlmarkada bulanan eski eserle._· belcrinı ypa yapa. rişmis, (ıta.uısu J;aı"t1nştı1:ır. nu tertıtııı.t, blnkha,-ı 
lnyac.ak, muvaffak olacak bel~i de marifetlerini biliyorlar. •.füreştc, hazulamrya ab~ın15 bir erldinıhnr _ Jnrıl:ın, ye~ltı tnn·are meydanla. 
ı·ransn. t.ırihi başka bir yo!a. dö - boğuıiJita.kta mahirdi.rler. Runlarm Da.."limarko. son zamanlarda, k:s 1 bulunmuştur. bj~·elle knmnn<la heyetine •. Sonra nnihın ve ağır topc:u me\7.ilerin • 
,',o .. r-·u· ...... butunn""'ktı. ıı· 1 . d b' . t b'I 8) .. l ul .... _,. to ::.I 1 Hu··1J. t kayıg- n .. cd }1" b lı kAt • • • den i'!aret \"e telıli'ke haber vemıe .... ,... ....... nıua. ım enn cır: ·rı. o omo ı. ' ınur J ıranı ;vuzun•ıen, praı:; ıwme i nız e mu .... ıı ar"" a •. :vıne aynı tetin tec 

1 f d d d , tcşltilıitın<lan ve cepiıe mıntakAlıı Robespiyer bütün zulmüne-, dnk. lj}o~et re ~Ur'atle giderken, tr,• k;ızarak turb (kömür yerine- ynltr aza e ebil~cek ka ar ais o.m:-r riihe!crle ö~rnmi5 lmn·etforc, çok 
iüğii i\anl:ıra. rağmen J?ı·ansız ih" hane.asiyle tavşanı vuran bir za· la.!ak çürümüş nebatlar<i.:ın hu.su. ' dığr için, onu tekrar yerine yer _ ıii"i')11inlj a<ıkere ihtiyal) ,·:ırı1ır. rmıla ••izli iftıhııt yollarından ,.e_ 

ı 
ı w h saireılcn llınrettir. tililinin timsali sayrlır, onun bir tittir. Rıı.idersler, kamn kulhnm·.- ie gelen t?prak) çı:knrırken. kazr • eştirip örtmUştür. En kay1gr arp Bunlnr mewot olda'ktan son~a !;•. 

~ımde.nna. neı:feri' tara.fmılnn vurul smr, .sifilsız boğuşmada insan lan yerlerde, ır.ühim eski eserler , ten sonra çıkaırp mUzeyc koya - ra, !lon si-.tem mıılzemeyr; ı?:ellr. Alm:uıbr. her miiıl:ıfan mmb -
ması aleyhindeki nefreti !ICV~iye boğmasını da bilivorlnr. Dunıann bulmustur. Bulunan şeylerin dürt cakt.Ir. İlk evvel lı:ı\'a knn•eti ibHinhi - ~msrr.ıl:ı, 1•:vl,.meli lmn·et bulun • 
tnhvil edebilirdi. l'a.kat bütiın Pıı. heps<l de mahkemelerde, hüküm l:in sene evvele ait olduklnrı tah. Seland adasının 15 kiJonıet"re ~ii !)arttır 'l":ılnrz iistiınliik <leğ:ı, duru~orlnr. TehlikeH giren yere, 
liste bir n.ıı i~-en;indo yayıl!\ eren .remıi13 s~btbltlardır. min (:diliyor. mesafesinrleki büyük Blet mevki • hava. lmn·etlerini ~e,·k 'c idare im ~nyccle, !'üratle lmdnd yetlısti • 

ı •}Robespiyer, kendini \.'llrdn'' şayi Amerik:ililar, Salamon ı:ı.rlat~r'. Bulunanlar ara.ar:lda bilhassa inde de, deniz 3ltında geniş bir mahareti <le laıımdır. nu ikinci riyorbr. • 
l\SJ, bu ga.leya.m da. önli:di, ,.e Ro. mı, hir tn.bıır ~rs gönderdik• ltadın sü.s!erine ait, çok mükenı - c-rmamn ba.kiyelerl bulunmu~tur. ürnjl su~·e<;İfüfo, mibıwi hu,·a Im\'. O~·le İ'lc, Anglo ~nksonların, 

'hespiyer tarnftarln.n ara."lmda bir lerini bildiriyorlardı. İyi ama, mel i~lenmiş altm ziynetlerle hiç Bu ormıınm da binlerce sene ev· \'etleri ~rasıncla bi1c tere, vııl< clıle Alnıaıılurııı ,-.tincle bulunan cıahil. 
'ııa.nik uyıuu1ınlı. nıı he}·ecan bele· tayyar~. tank devrinde, ilk r,aı; cürü)-iip bozulmamış 4 metre 80 veı denize çökttiğil tahmin edi1i _ E.'lilcbllir. lere n<ı1<1'r c:ıkarabihneleri ,.e hıı 
i (]ljye meclisine l·mdar ~irayet et • marifetlerinin hükmü ctıhilir :mi? sanHmetre boyunda bi"r de kayık yor, Sonar. bngünl'ü harplertk, wn- ~·ılrnrdıldnrı knv,•eti tnkviye ede -
: ıniSti. Robe~piyer yarnlanır'ken lıilı11c!crl, ancal<. ilk e\'vel~ hliyU!< 
'lteraber tevkif edilen mebuslar . .. -----------~ .... ---·---------··---m.----•• .. ---------------------~lıir Jt:ıv:ı. kuvveti faikiyetlnl t emin 
• 4tan Leba beY?IİDt! bir )<Or§OTI !!ıkıl Rr~{d nereye l<aı:acaktY~ , ~-- -· !il muhafazalı ise de, hıılifo bunu du i'le •• sonra da rnkipleri)e boy ölçü. 
lak intihar ett:, Robespiyerin kü. Bir aralrk : , l !i~ yunca, sankl aslanlar ıu~·ndisiııe ılc r;cccl: tnrr.da nskeri mahnret ve 
'Jük kard~I ıle kendini binanın - Uanı~·a, meydanda hat:~ kimseler ·~ I I' &aldırıyormuş glbl iırktü .. hamı: lJ 1 ~on si'ltem mnlıeme ,.e tezhizntıa 
~st katmd!\n-sokııgw:a attı \'e yarn.- -..·ok mu•. · • ;r.:ı.-~-!!!!!~~~::_. d ı ',:ı' ilrlir. " ı;..- .!'lın a t,a.vus ar ve papağanlarlıt ıne:; 

},a;ıdı. Dl.ve hağırdı. gul olurken, blrdrnb!re l•o~aralt: Arı~io Sak-.onlar, bu !loylediğ'. 
Konvaasi}on, Robespiyere tes • l"Ukııclc ,.o rn~rmc-r dın·arlar ccyap " - Alt kapılan Iıemrn v.a,ıııı3 m... miz sart:ır d:ıhilinde bir li"ltilnlUk 

lim olmasını tekllf etmrk üzere ,.e .... r
1
ne1_:.dida.n"- "'c-e.•-tcn h l<.' ı~·ım•e... T A. R ·ı H 'I' ROM AN~ Diye bağırd n'e sara,·a l"rıll bu tr.ınin -cdeıne<likleri mlid<lct zar • 

p;i)nderdiği murahhas heyeti 'e " • uu .,. • ~ - • ~ ._. tün ı.apıları kapatt' fıııcln b i bir netice ,·ere<>ek bir 
jandarmalat' bir ölü ile iki' yarnh ycktu.. QdHına çekildi. "kar:ıyıı astccr çıkamın'' hnreketi 
~· al<lr, sürü" .. djyerek Tüleri ıııara Herkes bir df'liğe slnm~tı. • 60.. Y AZAN: iSKEN DER F. SERTEL/./ - Bana ııc7.lrl bu!ı:urıın. nu rezu ) :'? ın:ı1-tn nıuvuffak oJamaı 
yrnda, millet meclisinin top)aııclı~ı nl' ld RC'( arı bağrıtorıtu: IPt!n scbelılni ondan &oruıı iiğnııı>Cl'. 
tlaireye ~~tirildi. Bil' l<ahra.man - l\luhnfızlar nl'rt"dc'.' .. Hıu1>m ıı. lcri o kadar kuvntllydl ki.. blr bam. • fı.zlarun neredeyse &;'ellrleır ve onları ~im. 

gibi millet mecfüıinin karşısına çı. f::ılar• nr.redc'~ .. lr'):thlar nerede?.. leme Kf'Dt lıadmın baldmnı koparı. toplayTp yuvalarına götUrUrler. Dr.dl. Nöbetı;!lerden biri bu lrıılc~ı Kaplanla boğanın döVÜ§meıl 
luın jandarma neferi Merdıı \'aka- l'ite bir fıırlıı daha.. \'f'rml5U. ı1ı " • nzlre blldlrmt>k Uzerf' s:ıra~·dan ~·ıl<. 
fr hi.kiye etti: Kar3tkl odR•ardıln birinden .<,'ıkun Rr.şld bunu görünce odı&ıttrııı. kııct.ı. llu sı.racL'1. \'<'zir konafıuın bütün tı; fak:ıt Reşldln evine git.nıei\'e ını" As!ıam eyaleti, İngiliz Hindfs • 
"- k-erjye t:irer girmez üzeri. bir l:a'-'kn ltnchn, vr1irc• ~oğnt gclrn - Allah ra11 olsun &u kııdmdnıı. tnuhatızlan kuııı!ıyordu. Alt liattold kan lıuJamııdı. tanımla ve Tibet, Birmnnya ve 

nr ~ırrndım. I\ılwrmn> ucunu ~iiit ıırıılırnla. kartııa,tı. KRr5ıma. çı1~1ı da, bnna d1>~ru gelen U!iak ~·e bareuıağalarındıın bir çoğu Yollar~.:ı. b·ıjl-rışarnk k:ıçııanlıırı Benr;nlc arasııühdrr. Ynkmlnrda. 
&iine dayadım, "teslim ol, hain" Yl\thl~ bir ı:ı~lık. tır!'lbn :rolmıu !;Cvlrdl.. :ı•oltı-uı onun 1 aslanların ilk hamlelertnd11 JUralan - Sen deli ml&in t:-e adam 'l dediler hurnd:ı, bir kaı lnnla bir boğa arn. 
<lil·e ha)ktrclnn. O dı~ basını knl _ B~ arılnnlnr da nereden <'ı~m!ş bu- uğradığı :ilübetc ben u~rıyucui<tıın. ,, mışlar, yerlere serllmı,ıerdl. her yerde aslan ,·ar. Kendini onııırıı "'1t1d hir milcn.dclc olmqı;tur. 
dırdı; bana: "Hain !tellsin. deıli. ral·a ~ \'e kaptyı ~ldde{le ,·urdu: Sokaldarda tcorkudıtn kloıııı:ler kal. parsalatroaı(~ mı gidiyorsun 'l B:r ~Un. bir knplnn, bir 1rtrr 
ı;imdi seni knr~una diıılireylm de Gene kadın tıa:nfın!rklRr gf'c;lriyor. - Kızlar! Atın l•aJıı)ı.. mamıştı. Herkes: Nöbetcı bu ııözlere lmlıtl< ,.t'rnıı>dl. tini Uııe lıfü:um etmi~. Sllrllde, 
~ör'' ba SÖ7. üzerine sol elime n) - du. Kapı açıldı. Re.Jd :>lrılt•n l<endlnl - Aslanlar )·uvalarındto kurtul • ()esaretıo l'arguımı ıı:ıllaarsk ürıı. ~~a·ı bir boğa. bu}UlllllOr?ntı!. Bo-
clığun tnbanc:um on:ı ıloğru sıl . \'~ birden odasının iç tarafına :.-u. lçcri~r attı. Ifalbl kopacal< gibi çar. mu~lar .. önüne gelrrıı pa.-çalıyorlar. dil. 1 l>a knpl:ı.nm sürüye daldığını g6 _ 
tnn • .Rm kalbifl{len vurdum sanı \'arlunmrıttı. pıyor \'C yumruklarını sıkarak bağı. Dl~·~ be.ğrrşaral< evlere, dUkkiinla~ Nöbetı;l ,-ezlrin kona~ıoa ı?lt!l'dur rllrıce, yıldınm gibi fırlamış ve 
yordum. Meğer l!ladece ('cnesinden Onun ~ere dli:ın:f'ı;t - dPnl'hllir ki _ rıyordu: ra kapanıyor, ve kapıları kapıyordu. •un... boynuılamrs: fakat IS!dUrcmediği 
yaralamışım, l:obeıpiyer oturdnğu -çezlrf olllmdrn l<urtıırmı,tı. Aralan RE'5it oda l.apmnm siirmeıılnl çrJ{. Bu hadl!4c biraz sonra saraya da 'c>in lıo:'.nu;mn bir saat sUrmUş. N.-
~t.•JI ,_. --· 8 ftfnt et _ korl<udan !>Ayılan gen~ kadının llze. ti. ak'ff'tmiştl. Bu sıradıı halifenin hidd ·tı s;-Urüle tıc~dc, 00<Ya rakibini öldlire'!'~Jt 
"'rtnn f<orl.-u~ !tr ~ürültu i~it - rtne .ıı.tıhyordu. Kapıyı lylre kapadı .. ve kt•ndlıılnl llallfeı o ımbah crkendt>n kalkarak cl'k ,eydi. Halife Nl'ısır odasına ka . " !ip çılom , fakat kendisi de bir 
tiın. Jforltee IJıuta c!0Ji111 ko,uror - Yeni ttklrım bir nııda parratamsfa. dlrt carfyenln kolları araıtınıı nttı: earaym bılhçesıne inmişti. Ger~·I sara. panmııı, etra.fmdıı.kil('ri ha,lnyıp du qok yerlerinden varalan:iığr ve 
<lo. Avnmn ttfttlıt kaclı:ır "l'nş:ı. · lııı,Tıyan bu :rırtıcı hayv:tnm pençf'. - Korkmayın ~oruklar! l\tııha . yıu beh~e duvarlan pl'k '""''s•·k , . ., ruyerdu: (Dernmı ,·ar) fazln kan 7.:lYi ettiği için zaferin • 

~ın~duriyct~ di~ b~~~· ------~----------~--~~~~---•--~--------~~----~-------~---~~enbk~~~~mU~~ 
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Vatman, Bıletçi 
Alınacak 

lslanbui elektrik, tramvay ve tünel iıletmeleri 
t:nwm nıüdiirlüğünden: 
1 

letanbul tramvnylan için vatman ve biletçi alınacaktır. Sıhb! d'urumu 
\•ı ıs Yatını bltirml~ olmak ve okuma yazma ile biraz da heaap bilmek 

{ ~tllr. 

İlk g!ri~te vAtmanlara 165, blletçlle~ U:S kuruı gUndelik ve UAveten ,. J 
· e Jirmı lıeş p-.halrltıt zammı ile her çall§ma gUnUnde ayrıca ylrml ku. 

1 •• 
v ıntız:ı.m Prlmı verlllr. Bundan başka bir kap yemek ve yarım ekmeli 

: •ccanen tevl.l côıl!r. Hıı!tada bir lstırahat eden ve çah!1Dlıyıı.n ifÇ1 o gUn 
~ ın lam gOnd,.!lk alır. İ§çiler ekmek tevzı bakımından hUldlmetlmlzce ağır 
ı• 1 telAkki edwr. Eibls' kaaket ve palto paraau: olarak verilir Hastalarm 
t davttt ile ilAçları meccantdlr. Bundan başka meyzuu bareme göre !leJle • 
eten llPney.., güııdellklere zam yapılır. Mesai haricinde çalJ§&nlara ytlzde o. 
1. za 
~ " rtıla !sz1a Ucret verilir. tateklilertn Galata Tramvay hareket daire • 
~ ili! ın'J:-ac.a.11.~:arı. (719) 

LJ............... ... 
1.!1 Türk Ba1ın Birliği ve Ortakları .,.. 

Resmi ilini ar 1 
) I~ KOLLEKTIF SIRKETlNDEN: 
Lıtanbnl •l<ilU tıraret daire.lala t8'71S alcU ııumıara"ıada mu 

kayyea ve latanbulua blifün yevmi ~etPlerlralu b.IMeelar oldf.ltu şı. 
tcethnızJn mtıkıı\"eleelulıı 8 acı maddeelnde ılrkethmzla mevma tş&lc&ll .... 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve mi: 
eııeselerirı ticari mahivette olmayan ilinlannın ~aze"ı 
ve ınecmualarda vesa1r ilan vapı1an verlerde nesri ici 
kabul ve netir vasıtalarına ıevkedip netrine tavu 
IUttur. 

Bu itibarla RESMJ Dı\tREU~ KIN, böttla pa:etelerde •e ~ 
alnrcı. n-orlrl ' 16tedfkll'ri UAnlarmı bundan böyleı 

lıtanbul Ankara caddeai No: 80 de bulanan 

Tlrk BallD ııruıı ve ortalllan 

esmi ilinlar ·Sirkeli 
""rmelertnl ve llAnlann g1}1'0 ~nthle neırlnl te!D1D eıtıttmls1 

llAn evlPrtz. 

ŞE.HJR 

1 il 1 111 

1 1 ııı 
ıııu 

TiYATROSU 
Saat IO.SO da 

OBAM &ISM• 

KIŞ MASALI 
KOMP'..ltl KISMJ 

YALANCJ 
Oonıarteea, 
ID&Une 

Pazar rttnı ... r. u.so da 
Te ber Çıtrpncba U de 
Cootık n.)u .. ıOM --

• Ytıkaek bir aileye lDt'DllUP mtı 

oevver ve ber it ellDdeu ,.elen kfm 
aealz, 44 yqmda bir kadm, yalDıZ blı 
baym ev ~lerinJ mQkemmel .uret~ 

tdare etmek l.ltemektedir Afafıd&ki 

adreae mOrac&&t. (Bay a B.&mpar 
zumyan. otel Tokatıtyan.J 

Haber'in bulmacası notadır, tok değil, iahıı. 7 - t.,:o!c 
kuruntulu. babn, 8 - Kısır, ini.· 
bnha sebep olan h:ıl, 9 - F:ız.lu, 

10 - Kar:ıdcnizc bilışik bır içd 
niz. 1 

2 
~ .. 
5 

' ' 8 
9 

t-+... .... -+--t-

t-+--+--+--t-

-----
Soldcııı .saya: 
1 - Büyük değil, ömrün uzun 

olsun, 2 - MotôrHi arnba, S -
kalp, i~kambil baca~ı. 4 - Tersi 
yük ta~ır, ~ızdır,mıynn toprak, 5 _ 
Elbisenin ötebcrI konan yeri, hr
sap hendese gibi ilimler, 6 - Tcrı;i 

rukarıdan aşa3ı: 

1 - Küçük körfez, ucunda so
munu bulunan \ 1 dnlı çh·I, 2 - E'• 
lıisenin kırışıklarını düzeltmek, 
3 _ Ayağımızı onun içine sakl:ı• 

rız, bir sıraya seJnıc, 4 - Ümmtt• 
eller. hamakat sahibi, 5 - Sar• 
snrıı Jıenzer pis kol,ıılu bir ha~· 
van, bayram, 6 - Hilenin başı. 
kursak, 7 - Oyuk, nld:ı, 8 - İlgıli. 
9 - Tersi çmsırıktır, sonuna (1) 
gelirse elbise diker, 10 - Oper:ıs 

yon. 
Dünkii bulmnr.amızın halli: 
1 - Toprak, 2 - Onıncn, Çakı. 

3 - Pul::ıtlı. Ay, 4 - ZarH, Ayı. 
5 - Delızat, G - Adun, 7 - Sıtma, 
Ne, 8 - Aş, Arşiv, 9 - lrnc, EIJ':', 
10 - NasyonaJ. 

I şçi alınacak 
latanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz Şi§ll tamirhanesi ve arabaltklar için lhUyacıımz olan 1~1 lls

teal hlza!.ımnJ& ehl.yetıem'l göre verllecok olan yevmiye g6ster'Jmek su. 
retlle aıa~ıya çık~ttr. Bu i§çllere yevmiyelerinden ba§ka. ayrıca yüz. 
de 25 pı.balılık zammı, ekmeği ile beraber öğle yemeği ve ı,yerı !1e evi 
ara.smda meccanen seyahati lçhı blr tramvay pasosu verllecektır. 

Askerlikle al~n olmıyan isteklilerin nurus hUviyet cUZdanı, hUsnU
hal kflğıdı. f adet vea;ka fotoğrafı ve §imdiye kadar çalıştnl§ olduk1an 
mtıeaseselerc!en alınmıo iyi hizmet "\-ealkalarUe birlikte 26.10.942 pazartesi 
zUnU .saat 14 ten 17 ye kadar ldarcnhı Metro hanı zemin katnftbki zat 1ş. 
lcrı ve aten memut'luğuna mUracaatlan lUzumu blldlrlllr. (726) 
Y&{JMl&i1 lf iKi adecll 

Elektrikçi 9 (Saatte '° 'kurll§A kadar yevmiye 

Karangos 
Elektrik kaynakçuı 
Turiyecl ( 
Tornacı 

• 
12 

" 20 
11 
e SolUk demin..·~ 

Tesviyeci • makine ~- 6 
Teala&t ~-- • 4 

Hamal 

smct 

-
-

z 
. ~ -

12 

verilecektir) 
(,, • : (~ .. ,,) 

< .. • .. > • • 
·(,, .. :/ , .. ") 
{., • ... ,.) 

< .. • .. r' .. > 
< .. • . ' .. ") 
(,, .. ,. ,,) 

<Tamirhane ve arabalarm boru ve 
(kan&llzuyon teslaııtlanna aft tamı. 
(rat i§lert.nı ya~bllecek kab!llyette 
(olmalıdır. Saatte fO kurup kadar 
•(yumlye "ftrj!ecekttr. ) 
!Saatte l:S kunı&ıa kadar yevmiye ve-

rUecekt\r.) 
CSaatte 7 kurup. kadar yevmt:re Ye. 

rilecekttr.) 
(Saatte 15 lnırO§a !kadar yevmlye ve. 

rilecekt1r) 

.< 

-
-

-

-

i6111t\zjjğtl 
1 ( ü&z,c,ı;eow,m etr1JM:I -~ 
q&şlık raıımdak1 tarlb pe~vm!DI elL. 

JJ;rere.ll ~ÖDCleJ'ecelr olroyuculanmız:m 
llcart nıaJılye&i tıal1 Olmıy&ll lltıcUk .l. 
lllnlan paman oeoroıuoıır.) 

Evlenme teklifleri: 
* Yaş 26, uzun boylu, etine tto!g\ln, 

kumrıı.ı, orta tahsilli, blc;kl dlkJo bl~ 
len, §e!l, eğlenceyi seven c.iddt bir 
g<111ç -kız, hakiki ve ebedt blr yuva 
kurmak arzusundadır. Bayda aradığı 
vasıtlaı·: Biraz tahsUll, dolgun ka.. 
zanç. kendi gibi clddt, bo:;'U ııe mUte
naslp olmamdır.(Ebedl yuva kuralım) 
remzine mUracaat. 

* 42 yaşında, 4' odalı bir evı olan 
bir bay, ev!enmek istemektedir. GU 
zclllk ve zenginlik aramaz( Saf) re~ 
zina mUracnat. 

* Yq 22, boy 158, lise tahsiUne 
devam ederken mahnıınlyet içinde t.n!J 
silme devam edemiyen blr eanat oku
lu mezunu, baba yanında bUyümü§, 
bir genç, iyi blr aileden, bjraz da ge. 
liri bulunan ve yardım edllebilecok 

,vaziyette olan 25.26 yqmdan ktlçUk, 
bir bayanla, evlenmel: vo lçgüveyai 
girmek istemektedir. Bay rsmt bir 
mUcıuıcscde çalı§ma.ktn.dır. (Güneşten 

ak 26) remzin müracaat• 3 
* Yq 26, hf>y 1,70, kfio 67, kum • 

ral, iblr müssesede 100 Jlra kadar 
aylık kazancı olan ve hnyatta kim _ 
scsl olmıyan blr genç, 2~30 yqlarm_ 
da cvhıc, eşhıe Ba.dık namUBlu ciddi 
dul veya kız blr bayanla evlenmek la. 
temektedir. Ev eşyası veyahut bir c. 
vt bulunmak şarttır. (Sevimli\ rem· 
zlııe müracaat. 

lı ve İfçi arıyanlı.,. 
• Use mezunu, maliyede bfr ıtenc 

çalışml§, hesabı kuvvetıı. biraz daktl 
lo bilen b!r genç, berg11D aıaat 12 den 
itibaren b!r ticarethane veya mOee . 
aeııede ç&lı§mak istemektedir. (Canan 
Nejat) remzine mUracaat 

• Gllzel yemek bjlen emniyetli 
namualu Ye ldmseai& bir kadm u bir 
tıcretıe hır allen1D aaa.t 'l deD 2 79 
kadar yalnız yemek işlerini yapmak 
istemektedir. Mektup!& a:,&ttd&kl ad. 
reıe mDracaaı. (Bay H. Bampar. 
zumyan otel TokatUyan). 

• Liaenin on birinci ıur.ıfma kadaı 
olntınue, bir genç, sabahtan akpnıa 
kadar yazı~e. bllro Yeya bir maı... 
zad& çalışmak istet"' lktedlr (H.O. l 
remzine mUracaa.t. 

I 

- ...... --• Gayet l;yl Jtu&nçlJ b1.!' tı eaD&tluı. 
ı sermaye!1 bir ona& ıramaktadlr. 

lS&Datkar) rem~ ın1lracaaı. 
• Tica~ U..ildn eon aaıtma -., 

dar okumu§, muhuabesl .ıcuvvetlf, de! 
ter tutmasmı blleıı, daktilo kullanan 
bir genç yoksuzluk do!ayısDe taıuu1lne 
devam edsmiyeceğtılden bet ttbtQ 

f~te çalı§"tnak istemektedir. (12 K.> 
remzine mUracaat. 

• Orta okul mezumı blr genç mek. 
tebe devam etmediği için Jıerhantrl 
bir yerde çalı§mak ıatemektedlr. Alı 
saray Yusutpap. Şad! Qefme.t! 90kü 
H numarada Hayrettlıı özgeye mtı 
raca.at. 

• YOksek Teknik okul<uıd&D en 1Y 
de.rece ile mezun. bUtlll on dllrt sene 
llk tecrQbeye aahlp, denfr., kara, baY 
ve emsali bllQmum motörLerde, ahşap 
ve kauçuk ve elektrik lşlerlle fabrika 
idaresinde çalıgmt§ bir geD~; tnıgQnk 
lktıaadJ durum ve memleket tbti)'a(. 
!arma uygun çall§DlA siatt.mlerı1e. a 
zamanda fazla lş atmak t11tfyenlere 
mUtlt olmak fstemektedı.· Beyoğlu 

P.K. 2319 adresjne J!!ektıı.pla mQra • 
caatı. 

Aldıı'ına: 

(A. U.) <Aceıe 1ı1 K.J f.Almrau 
(B.Ş. K,im:ıcsiz) (aulunmaz) (Bay 
Faik) (Dadı) (D.F.) (E.M. GUl) 
(Ev l§i (P'.U.S.) (F .D.K.) (F.Derman) 
(H.Ç. Hakfkat) (23 iş ı t ' ı 
(M.U.A.) (M.E. 49) (Mahzun ve mU
kedder) (Özbaba) (Pellm) CR.T.) 
(R.A.) (P .A.} (S.A.E.) (Samımı ı 

(Yağmur) (YalnIZI?Il 33) 

13.33 'l'urkçc J>liıkl:ır. 13.:., \ ,,, 
hnl>crlcri. 14.00 Riyascticiiınhıır 

bandosu. 14.30 Ankara sonb:ılını t 
koşularuıın tıılıınin ' erl. 14.40. l:i.01 
Temsil. 18,00 Program ve memle

ket ss:ıt ayarı. 18.03 Radyo dan 
orkestrası. 18.15 Radyo çocuk kul.ı 
bO. 19.30 Memleket saat ayarı ve 
A:lao~ haberleri. 19.45 Serbest ]O 
dakika. 10.55. Fasıl heyeti. 20.15 
Radyo ıazetesi. 20.45 Şarkılar. 21. 
00 Konuşma 21.15 Dinleyici istek
leri. 21.45 Konuşma. 22.00 Radyo 
salon ork~trası. 22JIO Memleket 
saat ayan. Ajans haberleri ve ı>oı• 
salJr. 22,45, 22.50 Yannki program 
'l' kapanış. ~ .. ~ 

o 
'"' CN 



Türk~ye Cümnurıyet fv~erKez Bankası 17 -10& 942 v 7zıyeti 
AKTiF PAS1E ura ur. 

1.6.000.000.-KIM9; 

A.ltm: Ban ldiogıam 
Banknot 
t:taklılı 

DBllOdeld llılolı.abb1en 

• • 
• 
• • 

BartçteRı Mobablrlm: ,. 
A.ltm: Saf! Kilogram 24.482,201 
ı\ltma tahvili kabil serbest Döv. 
Diğer d.övizlet ve BorÇlu k.lllrina 
Mldyelen •• 

Baztne l'abrillert. 
Deruhte edilen evt'akı naıı:~,,.9 

U.r§lligı • • 

Kanunun &---& uıcı maddelertne 
tevnkaD Hazine ta.ratmdaı. nv 
t.ediyat • • 

senedat Oü.zdamı 
rtcarl senetle? • • 

l!lııbam ve l'abrl!At CJft:Ldanı: 

1 Deruhte edilen evra.Jo nak.. 
) diyenin karşrhğı esham n 
• ta.JıvilA.t (ftiba.r'J kıymetle) 

Serbest eabam ve tabvilA.t 
Avan.ıılar: 

A.Jtm ve döviz tı.zer.ne &V8D6 • • 

L'ahvilAt üzerine avamı • • 
daztııeye kılla va.dell :1.va.11.1 

Hazineye 8850 No. ıu lmDwıa 
aı;:tl.alı aıtm ltar§tlıklJ avam 
Weeedarlu 

• • 

•• 
1 •• 

lOt.954.MS,09 
13.l:'iS.479,50 

\.08.827,95 118.281.~50,tH 

R25 R3l,3J 825.831,35 

84.. 186.171.~!J 

-,,.-

58.182.-ıw.ı; 9!.618.474,2ı; 

158 7-18.563,-

H.801U62.- 184 '14S.10t ,-

S91.0U.O!S8,22 'llll Mt.083,22 

44.994.J '79,93 
10.606.448,2-t 55.500.628. t., 

t.121,.;2 
7 .A09.522 

-.-
250.000.000,- 215'7.810.6-13,:) ? 

4.600.000,-
lL 7.U.629,62 

Sermaye: 
Uıtıyaı A.kgeah 

Adi ve tevk&JA.de 
Husuz> 

... 
• • 

J.'edavWdeld B&lllmMlar: 

ı...-e'Mllıte edllen evra.ltı tı&M:C:Uye • • • 
Kanunun 6-8 mc:ı maddelerine 
tevflkan Ha.zlne taratmdaıı vaki 
c.ediyat • • 
l.>erutıte ed.lleıı &Tr&ID a&kd1ye 

oakiyeal • • 
KarşılıA't tama.met> a.ıtnı J1.at'&1r 
uıı.veteı:: tedavtııo vazedlleıı • • 
t~eeskont mukabili na.veteıı oeda. 

vllk vazedilen • • 
Ha.zl.Deye yapııaı. altın lt&1'flilkb 
ııvans mukablU 8902 No. lJ Ka.DC 
aıvı:n:ııne UAvetetı teda9111e va. 
ı;edllerı 

.ttEVDU&'.rı 

l'lll'k Ura.sı 

A.ltm: san Kilogram 

.... 
• • 

8'2'2.f~ 

~30 No. &u Kanona göre baziııey9 
açılan av11.a1 mokabiU tevd' 'llu.. 

nan altD:ı.Jar: 

:San Kllogn.ııı 

DöV1.ı l'aalıhüdatı~ 

Altına t&llvflf katın d0v1.Zlm 
Diğer dövizler ve &laca.lw 
nng tıe.kiyeleri 

Mub~W 

155MI..980 

• 
• • 
~ . 

-

184.443.101,-

M.000.000,· 

288.500.oou.~ 

• 199.600.000,. 

ll4.0l>US l.2fl 
1.2M.164.00 

1 

'28.IM.16'7.~ ~ 
-r 

2tU97,J75.2:. 

15.W.1.3S, 78 

66'2.MS.101-

l l5.2S8.398,25 

73.1'!4, 167.90 

148.187 .26S,G8 

Teldlm 1.066.752 'Hl ,63 YeldD 

1 Temmuz 193' tarlll1nden lttbareoe Iskonto haddf 'l(i f Attııt be'l'ble &VAJU ~ ~ 

LOOS.'252.241,68 

"' 

Tahmin 
bedeli 

89:!.00 

700.00 

670.00 

•ıs.oo 

1189.00 

672,00 

700.00 

lata.nJ,ul Belediyesi ilanları 

llk 
temina-u 

J 
SG.00 Fatibte Baba.b.a.sa.n mahalles!nlıı medrese sokağında 

4/1 numaralı ev enkazının satışı. 
52.50 Şehzadebaı,ımda Şehzade paŞa caddesL"lde 233...235-:!37 

238/1 numaralı ahşap bina enkazmm sa ~ı. 
50.25 Saraçhaneb&.§mda Şeyh AU sokağında Uç numaralı 

abp.p ev enkazmm a&tlfl. 
S0,9ı;t Fatihte Babaha.8&n mahalleslnln Şey" Al! sokağında 

oın ııumarıı.lı a.h§a.p bina enk.azmm satışı. 

~.4.11 Fatihte Babahasa.n m&balleslnln Şeyh AlJ sokağmda 

12 num&ra.lı ev onk.aznnn satıfl.. 
33,7r; Şehz&debqmda Şehzadebaş caddesinde '!19.221•223 

numaraı.ı dükkAıılJ bina enkazmm satıfı. 
50.4t Saraçbanebqmda. Şeyh Ali sokağmda 24 numaralı 

ab,ap ev enkazmm •b§t. 
52.5C Saraçhanebe.tmd.& Şeyh Ali sokağmı:!a 6 numaralı 

' 

490.00 

580.00 

8Z7.00 

1388,00 

2625.00 

&50.00 

~p ev eınkazmm aatışı. 
86.75 Saraçlıan-eba§mda Şeyh All sokağmda 22 numaralı 

ah11ap ev enkazmm satışı. 
43.50 Şehzadebaşında Kave.18.lı ıııoka.ğm.da 8 numaralı ah. 

şap ev enkumm eatıtı. 
62.00 Fat.llıte Babahaııan maha.lleslnln Medreae sokağında 

4 numaralı ev enkazınm satışı.. 
J00.3li Fatihte Baba.lıasan mahallesinin Şeyh AH aokağında 

l~J.4/1 numa.ralı ev eııkazmm eatll}l. 
196.88 Şehz&debaşmd.a Şe.hzadeba§ı caddesinde 22~.227.229-

231 numaralı dllkkA.nlı ev enkazmm satışı. 
68.'75 Şehzadebaşmda Hoşkadem medresesi 110kağmda 10 

numare.l.I ev enkazının satl§I. 
Tahmin bedellerlle i!k teminat miktarları yuka.rda yazdı 14 parea en

kaz .eatılmak tl.zere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur, Şart,nameıerl 
zabıt ve muanıel&t mUdUrlUğü kale.mlnde görülebilir._ t:halelert G.11,9'2 

perşembe gtlnil sa.at 14 te daimi encUmende yapılacaktır. l'a.IJplerfn ilk te. 
ıninat maklıuz veya me'ktuplan ve kanunen ibrazı IA.zmıgelen dlğ~r vest.. 
kalarilc ihale günü muayyen saatte dalm1 cncftmende bulunmlllan. C728) 

-
-

-
-

-
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f 1.KTEŞR/'N - 19a 

Bundan •onr• ~atnız TUNGSRAM KRiPTON am• 
oU11•rını kullanacaOız. 

TUNGSRAM IX~ol?u®~ 

~ 
İnhisarlar ·U. Müdürlüğündent 

ı - ldarE4Dız Uıtıya.cı için 6100 kilo ınang&J kbmürti pazaruıua saıuı 
almacaktı:r. 

2 - Pazar~k 8.11.942 tarihine r&.sUcyan salı gtmU sııa.t 10 da K.•ba • 

taşta leva.zm! şube&indekı alım Komtsyonurıda yaoılııcaletU'. 

8 - .l..steklllerin pazarlık IQin tayin Olunan ~ ve t1Aa t t• \'ttEde 18 
;tüvMımt. ııal'alıı.rile birlikt e adr ;~~eo 'iO'Disyon~ ~eı rnelel"! (ll•ll) 

Beyo~lu aıkerlik :mbeıinclen: . 
Top. t~rot>n Mehme!.oğlu Muata.fa Avunduk 30637 nl:ı ,ubemizl' acele 

müracaatı . etmediği taltdird' bak.kında kanunt :nuamele 1a.pt:!\~~ 
(152'? q~{'SI 
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