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At yarıtf arı 
,.. pnş!arı tıüet ~ eema • 
cumsrtetıl ka bul edllir. TedJyat ~
pmba ve perşembe~ ppıllr. 

Bugünler barklnde idaremize mtn. 
eaat beyhude zahmet olur. 
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r-·~ il,i Şef---
Türk A1illeline, i:nanımızı 

bile gen bir hitabede bulundu 
t 

Ankara, •w (.\ .. \ ) - Re;sicünı hur Milli ~f !:::ımc • 
tı" . " 0.:ılJ bugun Hipodroın'ca ya.pııa:ı ~e<:it resm i başl,ı. 

cak eıı te!.lrlj düşmanlığın kendlsine ~tlma.dı &aram.ak 
ıluıı*unu biran hatırdan çıkarm.a.ıı:ıahdır. 

rnudan evvel ha lk a nı t~b eı.Jcre li a;ıa;tı JaKi nutk~ 
soy ı tınl,ı!crdir. 

Aı:jı. vutan;la~larım, 

6Jr ııtcş t.ıı-.ır..;usı hıitün dün;ra,vı ,\·akurl<l'n l>iz•m 
Jur.Jn orta'lın 1cı va.kar ve b\\)'Siyc~le yü.";ne-1 n.1 :ni:= 

lie.ıuı ı.~n ıııı .. ota.o bir tesa.JuJ d3_;;i1Jır iUllotlıı her 
,e ~ iıı• urdu,.ıınıı vermı>ı; i ve vıı.tan <ielaruqj fÇin her 
~ıı..:mtı~u ımılanmo.k ko.l:::lljyetiade olnı~ı. büyuk be. 

A .tj7 vatanıla':lt ·ırm •. 

<'u .. 1hurlyc t ba .• ' "' ııırıı b~, i rılt., r<ı '"l 1 ·111 <ı~V'!İl "r 
le ''"tıu,·oruıu. r> Jn•a fel ",.liet . ı.l.ı .ıôr~.ın : u -.cnesluJc 
b_li) üı, Türk nıilll'l l, tıir çoi> d:-ı rlqa \l" c; u:, -.il,ıiyeı et 
lıgimi:ı sıkıntılara ratruen •Jinr. wjlli i~adt':.I ı.ağlam 
l>Jr •ı o lde mlllı>t'erar:.ı •n Alemlnl '.'1 <ıay~ılı ~o.tini önün. 

d~ t.ırncük duru~ or. Milletimizin blin~·e8indPki k u \·\"et 

ve nıenılel• etlmiLiıı ıçiııJ • el varlı' , ~o ;ııJJeflı 31:mıtı 

:'t ı·a kurşı buşhca temin.J.tımızdır . 

ları ~·enecf'I, ı ·odıı't liutlretfü!j rler. 1 
!\:tiz \iatcnd'J,';larıcn, 

"'er ın•kadl'len : ıı l,t•wcıiı ı.end' m'1P ve wlll"tl"'I·" 
~veııınektir. Bütün mlicadelelerln en bllyük hederi 

Uo!:l'ru JOldan ;;apıın ıt0ysuı.lano , ne kadar narı . 
ıı>tli ve hileU olurlarsa olsunlar. eninde "nnun..ıa her 
t1 ,, ı. ı ı• ~aı.aı11nu"a:.ıarın11 zerre kadar -:uphe etmeytnlz 

\'ııta~::la'jlarım. 

Ordum·ıza, ~enç neslimiz.in örneğı olan evl!l.tltın • 
ııı.ta s~vgllerle ve yi.ıreğiıni:ti.n ls,inaen ı;elt'fl aar&I. 

llJll:t ı:"Ü\'6Dle bakıyonız. 

nııııetı 11cl8.rnete erı,tırmektlr. ı 
Bütün dlO<kııtl c r mllli l:ı. it ;iııliiğün m ıhar9.7.B.!lın:ı 

döndUriUmeıı, bütün ıukıntılartn çareleri elbirllğl jle j 
98.tışnıanrn feyizli yolun1a 11 raınnh. m1llt-t.4> yep1IA-

Pek ~ok kasırgaların bak"rndan ~mı, olan büytlk 
'Ji• mllletln ,ımrlu vı> ıra 1eU evll'ttlan olar&k bugünkl! 
n • , arın ki blltiin sı'<ınhJarı mııha.kk'l\k alt eıJGooğlz. 

t;urolıurl .ver ba,vnmını be1>:nıı.e, ruilcadele lr:ıdele . 
rjm17.I, yc-nl' t'ml1 ve t07t>Jl'ml' olarak kutluyorum. 

&:a: 

.. ' ır-

·····~·k~~!.. 0~.,: ........ ı MISIR'DA 
cumhurj'.'l•t>t ba"rammı .ıı•.ııı 1 

hl tk . oJ 

• 
1 

unun altın knnad}arı U!->tltode 
~· Vıı.sel~rk-en kendimizi milli şei 1 
~ re,slcıinıbur inönli'n.in milli ı 

' '•<!dan b k a uzur \'eren bir hitabı ile 
ııır1~~~S hu':'u' İ!:İn<1c hııllluk. 

.... ırm<-ısj b'.zi ~Unlük ve küt:ük 
·.ıu«"ade! 1 • 
.,,

1 
e ~rın mtıhsur havusındun .J ı~rp ktırtıı.rarah bütıiu millet 

t ıılk.artnın ayrlınlığma ~ıkıırnnş 
•. ıtıciıı" b . ·ıı h kik t • . · 1 u aydınlıkta mı et a 

rla n ının tnitlct ''ariığına inamıı 
.. Yanın3nuı gün~ tehresinl görü. 
.rornz. 

b. . • 
. 11"ml"ı!li .hi7.e in'krllp h.ı.yrağı pe-
~lhde i'Ierltyen günlerin iılerinde 
brrltktığt ~iş hayatı olanca a 
~rkhğt ile gösterirken ~elecek 
~ünlerin de nasıl tehdirli altına 
~Jii~ebilec,ğimizi olanca ~rkhğı 
~·~ • ~östısrmeği ''azife bildi. 
~~ın<-ısi ;elecek ~nlerin bu teh . 
ıd~ ihttmaH ka~ı'imdn en tecrii. 

heli, en hazııkatli bir göritşün milli 
~f'r Ralalriyet ve liyakatini canlan
' ıran tedbirini yaydı: asırların 
hını, !lesile bir Ve<-lzenin kulaklan 
nı~cta ~mlaclı~nt dnyduk: 

. her mii<'adelenin temeli kendi. 
~:~ ı.: ve mitletimize giivenmektir. 
d Utun miicadelP' et-in en büvilk h r. 

t .'fi milleti selamete eri;tirmeıt.. 
ır:• .., 

bi • 
k, tmri.,i ha?ktan emin bir bü 

-rAihver taarruzu 
püskürtüldü 

43 tayyare düşürüldü 

ttç sarnıç gemisi 
batırıldı 

Londra, SO (A.A.) - Mısır cephı. .. 
sinde, dll§man çarşamba günkü çar • 
pışmalarda ağır kayıplara ugre.mış ~ 

tır. 

Müttefik hava kuvvetleri faaliyet 
lerıne devam etmektedirler. 

Bu cephede 3 gün, ıc;lnde dllııürülen 
uçaklaı·:n sayısı 4:3 U buı.mu:tur. 

İngiliz hava kuvvet!erine mensup 
bomba uça.klan Giride bjr bava ala. 
nma taarruz etmişlerdir Torp!l taşı. 
yan uçaklar bir sarnıç gflmislnl ba • 
tırmışiard.ır. Son birkaç gUı:ı içinde 
8 sarnıç gemisi batırılmrş oluyor. 
böylelikle uınned!ldiğine göre, bu sar 
nıç gemlSi mihver kuvvetlerjne ben 
zin götürmek lc;in Tobruk llmaruna 
doğru yol alıyordu. 

Veni bir harp 
usulü 

Baslar, içi boş ve 
dinamitle dola 

ıanklar kallanıyor 
Roma, Sfı ( A.A.) - Giorna.ıe d'İ. 

talia gazetesin.in Bertin muhabirinin 
öğrendiğine göre, Ruslar Şark cephe 
sinde Alman hatlarına karıı.ı içinde 

mürettebat yerine patJ,e.yıcı madde. 
ler bulunan tanklar kulla.nmaktadır_ 
lar. Geçenlerde Stallngra.d.m cenubun 
da yapılan zayıt bir taarruz esnasın. 
aa bu tanklardan bir kac;mın dıişmuı 
mevzilerinden &YJ"Jl&Tak duraklama . 
dan ve her zaman yapt.ı:kla.n gibi a 
teş etmek için durmadan ilerledikleri 
görtilmtl§tür. 

Bu ta.n.!tlar tam iaabetıerle tahrip 
edlldlk!ert zaman içerlerinde hl~ kim 
senin bulunmadığı görUJmüştUr. Bu 
taarruzlarda kullanılan tankların mo 
deljnl Almanlar bile beğenmektedJr. 
ler. Sert bir motörle techiz edilmi~ 

olan bu tankların 76,2 milimetrelik 
bir topları ve 2 mitralyözleri vardır. 
Zırhları kaim ise de Alman tank 
toplarına karşı dayanmamaktadırlar. 

Fakat bu tanklann zayıf noktaları 

ağırlıklarıdtr. Arazi eğer sert ve aık 
değil de yağmurla. biraz ıslıınmrş ise 
bu tanklar toprağa gömülmekte ve 
bu hareketsjzllkleri onlarm mahvını 
intaç etmektedir. 

Kafkaslar' da 
Almanlar kar f ı,.-fına/arı 

arasında ıierlıgo,.[ar 

Mitstahkem Nalçık şehri za tedlldl sa:. 
kas bölies ne m bim takviye 

kıta!arı getJrlldi 

CUmhurlyet bayramı eV\·eJkl gıin 

I Ba~vekllfmlz Şükrü ~a?"a~~lıın •ın ııır l 
f httnbeıo.ile açtlmı~tr. Rı>slmde naşveld . l 
1 Umlı:i radyoevin1e bu Wt,abesin.I irat 
ı ederken görüyorsunuz 1 

Bertin, ,,O (A .A. ) - Beynelmilel 
!s tıhbarat bıirosunun bilclirdiğinıı 
göre, Sovyet Rusyada AlmanJ:ır 

miih im mu,·., ffa kıyetler elde etmek 
ted irler. Bu muvaffakı yellerin ba. 
riz n okta~ını Nalçıkrn zaptı teşkil 

e lrnektedir. 

Japonların Yeni Hebrid adalarına 
asker çıkarmalarından korkuluyor 

Bu takd.rde sa· omo!t ve Yen1kale dünyarlaki 
birdenb:re çoit naz kleşecek 

Yeni Hebrld adalarmın mevkllni gösterir harf~ 

vaziyet 

-

(Yazısı üçünci? !§a~·fada) 

Muhtelif esnafa şeker 
tevziine başlanıyor 

Şekerli madde imal edenlerle fabrika
lara, lokantalara şeker cemiyetleri 

vasıtasiyle dağıtllacak :::n Bll)~ada 

Duha birkaç gün evveline k&da!I 
bir Sovyet umumi karargfı.hı mcr. 
kezi olan :r-.·alçılı: haki.ki bir lale 
haline getirilmişti. Bütün eT1erinin 
mnhzenlerınde kum torbalan YJ#U. 
mış ve her bir ev bir istihkam ._ 
ıiyelindeydi. Evler arasında betoo 
galer ile r yapılmıştır. 11usust bi!' 
Alınan teşkili refakatinde ouhamm 
Rumen kıtaatı bu çok ııı5.stıM*em 
şehri iki günde almışlardır. 
Düşman Tuapse ve bütün Kanı4' 

niz bölgesi üzerine çöken ~ Bittik. 
ce artan tehlikeyi (!'Örmekte 'Ye bi, 
tün kuvvetlerini muharebeye sok.. 
maktadır. 

Londra, 30 ( A.A.) - Sovyet Rus. 
yadan alınan haberlere göre Sta. 
lingrada gönderilmek ü:r:eıre olan 
Alnınn ve Rumen kıtaları Katkos.. 
yaya gehnişler ve Xovorosjsk ile Tu 
ap~eye gönderilmişlerdir. 

Rumen kıtaatına bir Alman ku., 
manda etmektedir. Kurmay subay. 
lar dahi Almandır. Tan.klann m~ 
rettebatı Almanlıt?ldan müteşekkil 
di~ , 

Ruslar birkaç • k5yü istirdad et. 
mişlerdir. 

Londra, 30 "( A.A.'.)' _ Mos'kovs 
gece yarısı tebliğine yapılan navc: 
Stalingrad şehrinin şimal batısın • 
da Rushır hatlarını tahkim etmişler. 
dir. Moskova radyosu, Timoçenko 
emrindeki kuvvetlerin 13 ftnü Ru, 

men piyade bölü/tünü imha etlik. 
lerinl n 11 müstahkem mevkii sap. 
teıtiklerfni bildirmektedir. 

Tuapsenin şimal d~nda tiir, 
eok şiddetli çarpışmalar olmuştur. 
Düsman denize do~nı !;Okulmak i. 
çin yoptı#J taarruzlarda biçilir ne. 
tice elde edememişt i r. Bu çarpış.. 
mal:ır neticesinde 3 Alman pivade 
böl!i!fü yok edilmiştir. Çarr>l.f-ma. 
lar kar fırlınalan arasında eere:van 
etmektedir. 

Nachlik kesiminde ise RtL~lar AI. 
Alman taarruzlarını inatla karşı 
koymuşlardır. Burada 18 Atman 
tankı lşe yaramaz bir hale getiril • 
miştir. 

1 Ulllf!tin di'Ji idi; ikincisi halk küt. 
eoıiJ • ''d Çırıe <w>lmlnnya yelte-ne<-ek fe .. 
t• 11"'-"'111'1anna muhakkak iikibe· 
.. ~~tar edeon millet dnrbe..,i otdrı: 
11 

gl'II yoldan sapan soysuzların 

1 e kadar marifetli ve hiyJeli olur
La~ olsunlar, önünde sonundn. 
l·~?' ha.Jtl 

(Parlııln yeraltı tramvaylarmm haU de bizim tramvaylardan farkuz olacak. •. ) 

Ural dağları 
arkasında 

Baslar yeni labrlka. 
ıar kurdular 

k d e Y'aka1anacakta.ana zerre 
ad aı: şüphe etmeyiniz!'• 

1 . evlet. millet, bilkiımet kuvvet. 
Y~~ı'rtin iç ahenıdni iki nntnl(ta <la. 
~ Uliinden nkuyonız: eğer iki nnt_ 
ö:ll "Iİ~~i Hlf!blya.ta verrliği ~üzt-1 
~~e~te bir vacııf kullanmak ister-

ı"lte onun iki' heee-si: 
I\~ •• 
~z! haldu tank us 

F ransada bir sabu
tajcı gurupu 
yakalandı 

l'a l.ondra, SO (A·A.) - A! ,:ıau 
g .. dYosunun Vjgjden öğ'.rendigine 
<ıl" • • 

ı it c ı~gat altındaki Fransada e • k t?-ik santrall:ırile fabrikalara 
ta~ Ba.bot:aj tertip eden Dö Gol
ıtrartarlanı::.da.n mürekıkep bir 
h~l> ele geçirilmi~tir. Bu J rupun 
llı·lnnda P!'Ofesör Bertrıınd bulun. 
l.' ~ktadır. Profesörün evinde y :l 
} an arastrrınal.arda infilak· mafl. 
~eı~ · 
ra .. 1 meydana ~ııkmıştrr. Bert -
~Vkif edilmiştir. 

ltaıyan VeU•bLi 
lllareşaı oldu 

bı~r~iıı, 30 (T.P.) - Romac." ıı n 
n~diğine göre, krral, Musoli
liahdı teklifi üzerine, İtalyan Ve.. 
Yi:n. llınbertoyy mare!;allığa ta. . 

• otnıi.§tll'. 
• 

r - & , 

- Alldcr~ ... llk Utaayontla ineceğim de .... 

Londra, SO (A.A.) - Vende! Villd 
radyoda. yapUğı: bir görüşmede, Rus. 
tarın Ural dağlarııu:n a.rkasında fab. 
rt.kalar yaptıklarm:r ve bir fabrik&de. 
215.000 işçinin ~lıştığ'mı g8rdtiğ'UDU 

Bayrata btlrmet ı 
Her bayram gününde bu bahse 

Jrelinir; her bayram günü. şu \"e. 
( v b" t , .. ya bu gll7:etede 'bayragıı urme •. 

l'e!li yüks"!lir .Frıl•at ne aeulır lo, 
bu 5~siıı yiikseld~~i giinleri takip 
eden barrnm günlerinde bayrağa 
kar<ıı ay;,ı aynı ala~m .. ulrkln içi. 
m;7 •nzlar. 

B:ıvrsk clünyo üstünde ya5ıunn 
haltkı:nr k;.,j~·l~ kaza11mı5 ino;an 
topluluğunun sembolüılür. Ona 
hiirmet, bu in.;nn toplnlu,i:unnn 
h:ikkına Jıürnı«"ttir. Bu ~·üzılenclir 
ki, y:ı.<ııunfl hnl&unı k:ınile lm.7nD 
mr<ı her millet. bayrıı~mm ne \ 'e 
na<ııl olacağını bir kanunla teı;bjt 
etmi's n~sıl asılacağını anlntmış • 
tır. 

Bütiln hnnlarc'lnn ~nfil bir Türk 
hnlnna<'tıihm nldımrza ~etirmek 
~emİ;\'Ortız. H"r kmnrzt tıez bay. 
rak <liye asılama~. Tlirtiy~ ... 
şıyım her ferd, milli ha:vram gün. 
lerinde oturduğu binayı ba.yra~ız 
bırakaınaz • 
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an 
"Harpsahasınd a, şimdi. öliileri 

.;örüyorum. nu makineli çöl har. 
ıind:!. ölillcr, bllhossn demlrlcrd!··, 
nınlnr, ölmüş tanklardır, ölın.ı'i 
opfardır, ölmüş mltralyözlerdir. 
•lmii.ş tank müdafaa toplarıdır. 
{unlar vurulmu 1• şekil değiştirm l5 
nrnı deşilmiş bir halde horp m ' \" 
anında uzanmış )atı:rorlar \ "C klnı 

e de, onları mezara koymuyor. On 
tn. yalnız kum örtmeğe çalışıyor. 

811 !ltıhrlar, :\fısır cephesinde 
:ırp muhabiri bulunan Antony;) 
ocnto'nun Mılılnodaki "Stnmp:ı" 
nzeteslne gönderdiği mektubun 
:l: ırotırlandır. 

BiR DmıHR 1fEZAJU .. IGI 

CôI. HARBİ SiPER Jb\ RBf 
HAJ.INE GEJ .. lYOR 

ıalı.n, tepeleri birbiri nrka ındcın 
zoptetmok 1tlbl 1.arurctlcr tayin t' • 

diyor. Şimdi de, l!HS de olduğu 
gıbi , ynvnş ) ımış ) iirüyen tankla . 
rın arkn~ındn, piyadenin vürüdü~ii 
göriillirnr. Rıııı defolar da, tnnk. 
lnr, blokhan h::ıline getirilmek ·;. 
cin. kulcl<.>rine kadar yere sömülıi. 

)Or. El ~lcmcvn me~dnn harbin'n 
"su"nri" ~afha ı daha öt<.>' e seçti. 
ÇoJ harbi , hiç olmazsa L' · mildJct 
için, bir siper h:ırbl ohıvor. 

NAZLI BlR Kı\:\l\'ON ŞOFÖRÜ 

JH:(BER-'AICş mPoııfasr 

Osmanlı Tarihinden 
----~-------~--------------------------------------------------------

tar Ol 

ıEv sahibi e kiracı l 11 e 
''mele arasın a d 11',, 

-o-- ~öırmüştüır7 
şl p Yazan: IZA ÇAVD 

30 ILKTEŞRIN - 1942 _... 

a ID sona 
ne zaman? ... 

H A RBL~ ne ~9.ma.n brt<:cesi 
hn.kkmdald tahminler de. 

vnm e<iiyor: bunlanıı nrasınd~ 
kahvehane politik:ıcrlarmdan de~ 
lct ~eflmine kn:'l.::ır her çeşidi var· 
Hatta geçenlerde lstanhul gnzc : 
tc terinin baı:;muharrirlerilo siya•1 

icmal muha:rrirleri nre!'ın.'la bir 
anket bile \npılmı!ltı. Alınan rro
pagnndn ~azırı Göbe-ls de söıt 
ka~tı ve bambas.\a, z:ı.-nıın n1 e~ 
humunu h"ç hesaba katmıyan bır 
!!ÖZ 5Öy}C'.ii : I 

- Hnrn nasıl ansızın putlacl 
ise övle bitl"Cektir. 

oıdbilir; fakat hnrp ansızın fili 
patladı '! H'ltınm11da ke.ldıi':ıtlll 
gbre senelerce tehdidler, gcçi~l rr; 
s imleri, mnnevcnla.r yapıldı; ış;ıı. 
altındaki toprakl:ı.r geri alındı; il• 

mumt reylere başwruldu · anlaı; • 
mnlar imzalnndı; ha b:ışlryor. 1111 

ta!:!laclt, elerken or..alık zelzeledct1 
evvelki dıırgunluğ:ı bUrünclü. Ta\' 
yarelerle gid p ~etnıeıcr. konu ,mıı· 
lar flldu; ancnk oııd:ın sonra bır 
tarafın korku.su öteki tarafın cc • 
&aretini :ırt!rdı; yaulış hesaplllf 
üurine kıınılau pa~ la"ma planı • 
rı fıı'!';3t yaratı: \'e topl:ır pntladt 

Rusva yıJulırsn harp bitermic;' 
İngilt~e ve koca Atlantik 6tcsiJI 
deki ?.engin ve büyUk A:"llcrika dıf 
diridir· clipdirj devletlerin kola} 

' 1 ko!ay beyaz ha vr:ık açnc:ıklarırı 
hekliyebiliı' miyiz? Almanyanııt 
rtusya knrşısın•fa bozınına uğrıı: 
ınc.sı hnlinde harbin bitmesi il1t11 

mali de knti değildir. Çlınkli bt' 
tnkclirde Boişev:.k ortlulnnn 13er • 
!inden ötrye g.tmiyeceklcrini ki~ 
temin edebilir? Bu tak1irde Allı! 
Jo S:ıksonlıır ne vaziyet ::ı.lncaktrı·· 
ciır?. 

Cenubi Afrlkn başvckilı Sınııt' 
harbin 1943 de bitec .. ğini mUJdel • 
yor; Boston radyosu bazı yanıııılııf 
yapılmnst ihtimalini ileri sllrertk 
H~44 y;lın:ı kadar uzayabileccğifl 
:ıeri rlirüyor. 

GC'çen Büyük Harpte de vaı-ı 
vakit böyle tahminler yap1lmı~tı 
henu.n hemen d\çbirin de is:ıbet o · 
tııadt&'l görUldU, Ümitle ha.kiki 1 

bırbir:.ne ne kadar uyabiliı? ~ l e · 
c!ur sözdUr: Evdeki pazar c;o.rşı! 
\.1) ınaz. Harp hakkında topyek{ı 1 .., 

verilen hUkllınler ve tahminler 
~l:iyle dursun bazı hareketlerin "' 
hiıdisel~rin neticeleri fizerl:ıde~: 
tahminler bile bizi al'l ıttı. Dcğı 
biz, i<;ıin içinde, hattii başında ~ 
lun:ınlar bile aldandılar. 

Bu vaziyet Itaşsınna en doğrll 
cıöz ne olabllir? İşte sorular ve CC" 

\-aplar: 
- Harp ne zaman bitecek? 
- Bittiği zaman ... 
- Nerede bitecek? 
- Bittiği yerde. 

- N:ı.sıl bitecek? 
- Bir ta"raf yenilerek .• 
- Kim kcızınacak? 
- Galip gelen ... ·. 

KADI RC AN KA r }/ 
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!Dünden 1 
' B .. <~ ugune ı , .......•..••.••....• 

MISIROA 
Mihver tarruzu 

akin1 kaldı 
-0--- • 

!\2nbarebe gittikçe 
Şlddeııeni1or 

ttr"U~ır nıul-.nrebesı şiddetini ar
\ ti .. k de\'nııı ccliror. Mıhver kuv
ü:ı .. ı-ı._. İngihzlerin ilk hnm:ede 
1 r.ı~ı et.ıkle:-l tonrrık par<' asım ge .. nı ' • . 
kurt ad ve mcvzi1eı inı tehdidtc:ıı 
rı aı-ınak ic;;iıı bir kunıı taarruz 

a hulu • n ın _nnıuştur. Knhircdcn vcr1-

ı;1!ll k a unı.:ı.tn göre, bu ta'nrrJ.Jz a· 
'lll.! 1alınışttr. 1n:;ilızlcr esırlcr de 

1 
ardtr. 

a t 1~ ~'l teblı •. muh l?'E'be hakkın a un 
''E:ı ıuı kı-ı.~ !etmektedir: 

1-lcnb ~etne}n ı:ephe•fo le be giın 
n rı bı.ıt:in ı::ırldetile devam e 

J ı:u.hurebc dUn yeni şiddetli 
u 1 1 la L:.ıyUmu ve mihver 

V\ etleri bu hucunılaı a in~·1a 
'il k~ c:n~ etmi~lcrdjr. Tckrnr 

1 aUz lne tank imha etlik ve 
?. eı ~~ esir aldrk." 
• . · \IU\ Cl'PUL t'\"HE 

?'K C ~h • } • , i il<'(' d . • csınc ckı vazı:-, ete ge • 
u rnuı un akşamki Alman tebliği 

atı u:;au vermrktctlir: 
t Slrl' nfknssn' ela tııyyar<:lerle 
kıt ı~:urcttc de~teklenrn Alman 
t 'lil ' son günler zarfında zap 
c J crı dağlardaki mevzilere kargı 
'1 an tarafından ~apılan ka"l"şı 

1 \ ll:urnı:ın pilsktirtmUı;;lcrdir. Hır 
k av uc:ııklan hir tek tayyare 

1 

t 

[ 
Jt 

bctrncl; suretb le altı ılti~man 
ını }ere indirmiıı1erdir 

it 'I' rek'ın battsmd:ı R•ıme~ <la" 
ı 1~t~arı _Alman dağ avcılarivlc bi~ 
nıutif dıı~~an tnnfından innlla 
t l: it a edılen 'e çok kuvvetle mli 

cını N~l .. ık ~ehlini hucum 11 
Ptetıni~I rd' N 1 k' ınıar e ır. a <'t ın do;:;u 

illa ındc kuc::atılmış bulunan <hl-5 
n ltuvv ı · kı "nl et crı savaı:; esnasında 

lın en Yok ccli!mi!', kıımıen esır 
f lldll'l~ tlr. Bu sırada dört gün zar 
tüp a ~f1l?k Sovvct tiımen !eri mağ 

l' cdthnıR, simdiye kadar 7 bin 
lı\ct~lını_nı<;. 66 top, 38 tank, kül
l'rıaı miktarda daha bac::ka hnrp 
1 ıernesi .,,.t. 

rıın ı,., ınam ve~ :ı imha o-
~ u tur. 
~t~ı· 

k;ı~ ın.,-addn krt.alamnız birçok 
ıı.r:ı t~rruilan ptiskürttükten 

~ır t ;cnıd n eanayi bolgclccinue 
tct'hl~ 

1
1tn .topraklan hücumla zap. 

tıı lJl ~k ertlır. Cstlin sayıda dü~ 
t iti uvı:ctl::r nin tnnklarla des 
trıa .. Cncrck schrin batısındaki A ı. 

'' n:ı_"'JZ.:} • ırı. .crıııc kaı~ yaptıklan 
irn tna hucumhn şimdiye karlar 
r ~ olcluihJ gibi diişmanm <;ok 

ı n:ı.,pınrn uğrammıiylc akim 
1 t!l' 

? 1 . 
~ 'lYadın da bu hususta Ru 
l' r Vcrilm ktediı · 
)f \ 

1 \et bac;ınıı111 ı.ıorc Rusları, 
~ SoltRdda <.>hemınnel iz toprak 

'1\ rına rnf;mcn. wlıir miidori. 
1 ıı ırıl ırı, ~ç<.>n "ene :'lloşko 'n • 

el Urıdc uı;rndıkl:ırı huzsunlıık. 

1 
~ı ı lıuvuk ve ıl ıh.ı acı bir 

ı: ırıJuğ:ı ııgr ıtmı"lıırdır. Knrırn .. 
1 k ~ -

'n )\ :ır fırtınıılıın nra<;ındn ilerlL 
el rj IZılordu kıt.ıl.ıl't korunnklar. 
tıı:.ı 

1 
° 11tııu-:; \lnııııı n,J.c,rlc'ri ~ıuL 
ıır. 

1 u 
Prnlıı>ılrn ııı·lrn hnhcrlc·r 

1 rf h . . r 
h r ret drrc< r<;ııı ı n ı 11· 

""rıl; n :ılh oldıı,nın•ı ~ô..,tcrıııcl 

1 1 
ıınıa hpr lı<>r. Ruc; kı""·el1e 
\l'lı •ıbrın Hoınen dağ 101• 

•tıııı "d ı · :ı rd•mil<' ııldıklnrını ı r ı. 
b1ılunrlı kl..ırı ~alcllik ü9~

' e ılrj i <le kobııl cdilrneklr • 

,J. h 

l•-ON VE J\:\fl'':RIKAN 

nd fi\ \'IPLARI 
n ract-ı 1 verilen t:ır haberde 

,., ve A!l1erik"n k:ıyıplan hak 
'r• tu hl~!Umat ka) dedilmek • 
l 
t> l'>onıarın 

60 nunda 
nıhayet bu 
yenil~cilcri 

----------------------·~ 

, 
-3 

Yardda. ve yard dışında r~~·!~J.-~.~1.!.~ 
llayra• ll~yecaalakatlaadı1 
Milli Şef dün Mecliste tebrikleri kabul 1 

ettiler. Ankara H ipodrumunda 
muhteşem bir geçit resmi yapıldı 

Cümhuri\'ctımizin Hl uncu yıHô 1 kurmay başkanı Mareşal -ı~c,·ıj ÇJk, j 
nümü dün bütün yurddıı en coşkun mak olduğu lı.ılcl<' EbeıJi Serin ımı. 
bir bağlılıl. tczııhüriylc kutlunını'> • ,·akkııt kııhrini Y.i, ıırct t'' lcınlı; ,.r 
tır, Bu hÜ)"ill: tören TfırJdycoin çok muhlcscm bir buket koyıırı•I: 
haşş"hrı Ankaroda en yfıksek bir bir ihlirııın dakil.nsının ic,:iııde E. 
dcrecc:ıi bulınu .. ııır. IHintlcnbcri bedi Selin azil hııtırao;ını t:ıliz f'\. 

bu bii\'ük hayranı ho\'ası i~·in 1 • lenıişlir. 
~oşıyıın Ankarnlıl.ır "'lbııhın erk~.1 Cümhıır Rci~i İnönü, r-Jlrrl Şcfiıı 
'iOallcrinde \ nll"l'O, (lökiilmihJcrdir. , lrnhirJerİnİ 7.~~111'~1 İı;İn .~t~l<>f.(l'l~r~·:~ 
Ha~l;ırıbıı~a mi'll renkleri<' ıloııııtıl i\fli1.c:.iııc gell'~lrrın<le Bu~ uk Mılıcl 
mış olun yollar ~e~·ilıııc7.. hır hıılc ;\kclhi Reisi AbdliOı:ılik Rentl:.ı, 
gelmiştir. Bu akın bilhassıı ll. Bıı5Hkil Saruroğlıı, lıiiliin Vekİlll", 
hıs mc~ ılıınınd:ı ıııııhl<'~•·ııı hır m'lıı i\ledic; ikisi Vekilleri Parti Genel 
~ara ar1Nll, orılu .Sekrct<.'ri, Pıırti l\füçtakil Grup fl ~ 

Sııaı 12. t" ıla <:iinılııır Hei~imiı. i-;i, .\ııkıırn Yalisi, Emııl)el l\liid ı. 
:\li!liSı>f fnöııii r"r'lı nlinrle Gcn<'l • rii tıırııfınrlıın k:ı~ılıınmı$1:ırdı •• 

Muhtelif esnafa şeker 
tevziine başlanıyor 

ı O·~~~~-

Ş eker li madde . ;mal edenlerle fabrika· 
lara, lokantalara şeker cemiyetleri 

vasıtasiyle dağıttlacak 
I.ııde lc\'zint yapılacaktır. Tevzi· 
at ;-:in~ cemiyetler vasıta!11c ola • 
tak Ur. 

B:ıkk:ıllar:n §!'kederi yine bak_ 

Mi'li Şef bu zi.) aı~li müteakip dos. 
""ıco tebrikleri kııhul lmnıracakl.ı. 
rı Mecli<;ı tcsrıf e~ lcnıişlcr 'c llt.>.•_ 
Ji binnsı önünde birikl'n k:ılııb.ı ık 

bir halk kütlesb le ba-;ta nııız.ıli.u 

olduğu h:ılde re mt ihtiramı ıra e. 
den bır kıt'a ester laıarınd ın "C. 
1:1 mlıı n ın ıslı.ı rcl ır. 

Millet Meclisinılckf hu,usi clııi ·c. 
lrrınrlc kısa bir islirıılı:ıli nıütcrıı,ip 

Milli Srf Biİy(ık Mi'~cl Met ı. ı H"'
l\lilli ~er Bü, iik Mill<.'t Mrelısi H.•l. 
si~ le Baş, kil \'<' icra \"t•killcrı t. •. 
yetini, Büyük Mı,Jct Mcrlio;I fızasıııı. 
karR, deniz ve hıı,•a ku\\ellcri l·ı·. 
kanını, Tem.) iz mahke.nıc.si, Dcvlı?I 

Şi'ıra ı Dh·anı Mtihasebot reisi Ye :ı_ 

zal:ırım, \'ekfılrller ve Parti erU. 
nını, honkıılıır lt' dı~cr malınlli mı•. 

Cıı!.e c nıümes illerini Ye bıınlıırı tn 
k ibcn dr ecnebi dcYleller bü~ iık, or 
to elçileriyle bu t•lçilik müc;leşıır a. 
rını 'C karo, deniz, hava ııl.1şeleı ı. 

nin tebriklcrını kabul hın,ıı ıııuşl:•r 
dır. 

)hJlcl l'ıtecJisinrlcki ıııcrasiıııi l"U 

teakip Cümlıur Heisimiz ~ nııl.ırın ],. 
Genelkurmay Bıışknnı olduğu h:ıl 

de nıerosim snhasını teşrif etınişle" 

ve burada toplanmış bulunan un 
biıılcrre halkın co kun tezahiır)c.·1 
ıırac;ı n<lan geçerek g~id rr<;nı ·ıır 

Düşündürücü bir kaç söz 
• il Karşılıklı olmıyan al!k, evi cehennem haline ge• 

lıl'e~ en kuıılıctli bir •ebebtir. 
)_: Kırciceği yerinde güzel ve ıcvimliclir. Sakın omı 

bir ciçek bahcesine getirmeye heveslenmyiniz. 
~·insan her ıeyclen cabuk bıkar. Tabiat dört mevai9 

mi ile bı:z.i viiç oyalayabiliyor· 

r aslllk ııarbi Karne tevzl&Qı 
J,01•dr<ı. :JO < A .. ı ) ı~uııclal. j 

• - • r 1
• M~murlara vapılma!,ta olnıı ek 

nal atla~ındo. lıııva alanının hııthın • k k • . '-1 
d 1 . - m.. ·ıırneolerı tevzıatıııın eme.-. ı 

il mırı uz. •• se\·cn Japon "'" \ <'llcrı ı 1 1 d . . • t. , .er e uı ''e yctım ıcr~ :ııt o an '" • 
Anıcrıkan lıatJ.ırımı nuruz ctım11 mı h · "k d" · t• B 
1 d d 

·ı enuz ı mal e ıkn ... mıı.: ır u-
cr C e '>Ollr,ı :ın ) &Jıılan karo;;ı l.t nun ' • b 1....1' ı f • 

0

1• . . . . · ., • ıç•n c '-" ve, c;-. ::. , ma ıye, 
arruılaı nctıce ındc eskı nıevzıh·rı. ınümılrnliıt , eldilcti dnir~leri ala • 
ne atılmışlardır. kııdar kısı • b . rn sn uı:: ı n ve varın 
Amerıkan bahrı~c naıırlı~ı dıin arık bulunflcak kl: ..ı 1 w 

ı ı p:.· . . • c>rr. • •.ı\I ve ~t 
~us e

1 
ı ı~! ~esretııııstır: timlc>r.:n k:ı!'llcl~rirıi ctaı::ıtncıaktn-. 

• n ı ı;ııııu, <1ıuıdıılcıınaJ ııdıısını!.ı Halk birlikl'!ri b:ı\T.ı:ı.m tatili 
Jarıoııl:ır l<ıarruza sccercl,; hatları. mUddetincc knrncıe; ;ı tevzilni 
mızı yarınuğa mu' ııffıık olmuşlar. yapm~ olacnkt.r 
dır. Mıillefıkler mukabil hücumla. 
r:ı geçmişler ve e~ki mevzilerini iş. 
gal clmı!ll<'dır. Diışm:ın iki laıırruz 

daha ~ ııpmış, fa kal hunlardan seri 
atılmıstır. 

l>ıfier larnrrtan mııhıırcbenin Gu. 
Rdalccıııald:ın ~ üz'erce mil uzni!a 
kod,ır 'tQ ıld1sı haber 'erılmekte • 
dır. Filhnkika Amcrıkan nçaklıın, 
yeni llchriı simalinı.le ve Fiji adJ. 
sı ~inıolındc dü'lrr.,.nın bu) irk dt>niz 
kıı\'\cllerini boınhnlaınışlıırdır. · 

Sıılornon takım adalarındaki mu 
hıırı·heler sırasında Yeni Kaladon. 
ya adalrırı d;ı bahis mevzmı edil. 
ıııeğc hoşlanmıştır. Bu acjalar Sa_ 
lomonlardn harbeden ku,•vcllcr i. 
dn bir neniz iAŞe ÜS~Üdfir. 

Japonlar Yeni Hehritc asker çı. 
karırılor5a, Salomon "e Yeni Ka. 
donlndaki ,·azhel hird<.'nbire col: 
nazık lıir dıırıımıı girecektir. 

Fenıke Denız Feneri 
Devlet Limanlan İfllotmesi sa 

hiilcrimizd~ mev.cut fenerlt>re iliı. 
" Ferıllı'cde de yr.ni bir fener 

Beş:k·aş Yerlimallat 
Pazarı şubesı açıldı 

Yerli Malla'!" Pru:arlarmrn Be 
.ı-ıkta.<1 şube!!i de dün nçıJ.mıştw
Şubenin !anliyete geçişi dolayısil~ 
dün ciğJrden N:>nra, 1stanbıı1 Yerli 
Mallar Mnğazala.r1 müdürü Kamil 
Çc•kay tarafından güzide bir da. 
''etli küt~"Ji huzurunda bır söyleT 
·;.erilmi., ve pararlann memleket• 
t-C"ki hizmeti belirtilmi.ştil'. 

Kızılay lıaltaıı 
din ba,ıadı 

Kızıl~ haftasI dünden jtibarcn 
bM'nmıs 'bulu1:mağtadlr. 

Türki,v:: şeker fabr:knlan şır -
keti, \ilayetin emriyle ~ekcrli m::cl 
de imal eden unafa şeker tevz·. 
ine paza.rtr-si gilnUnden itibaren 
ba§lıyacaktır. Pastacı, kurö.biyeci 
ve ~lmdi bu işleri ynp:ı.n ~imitçi ve 
törek<'ileı', simitti ve börekci e.;. 
naf cemiyeti vasıta.sile. ı:ekcrci, ı::e, 
kerlemeci, çikolata fabrikntörii v: 
tar.in helvacılar .ı<cker \'e şekerlc
rnecilr-r cemiyeti vasıtA.slle şeker 
alacaklardır. Heor esnaf nih!\yet 
~·arın sk~ama kad?.r ötedcnbcri 
Fırketten veya toptancıdan alrhk· 
lan ~eokeri birer vesika .fatura ve. 
saire ile tevsik rdcr-.)k ha~n·lana _ 
~:?k li"t"Yc d"hil olacaluır. Bun • 
dan sonra muar~·en nisbetlcr dnhı 

kalla.r cemi) eti vasıtasile v~nlc • 
c:ektir. Esasen "arsamba giınu ilk 
ciefa olarak bakkallarda şeker kal 
ıı.ıağa bafllamıs ve karnelcrile şe -
kcr almıyruıl:ırın mUracaatı çok 
aznlm·şur. 

Sütçü ve mahnllebicilere veri • 
lrr·ck §eker mi~\tRt"Inl SÜtCiıler ve 
bi.İt miistah'!illeri cemiyeti mahal_ 
Jıııcle iki ekı:peı·Ie tetkik ettirerek 
tcsbit etmi~tir . 

ıştirak cYlivrMk olan iıcilri, ıı~ ,l' 
ri lutııları teftiş buyurımı lıırclır. 
Bu tefli~len ııonra Ri~ascticümhıı 
trlbiiııünü ~rcflendireın )filli o;;rr, 
radyo ile Türk milletine lrnr.tı bir 
hitalıede hıılıınmuş Ye hunun ıı ,.:ı. 
lılntlc gcçid resmi b:r!llnmıştır. P.ı 
\'il kuvvetlerimizin biiHın fpodM. 
mıı dolduran halkın :ılkışlnrını toı·
lıy:ııı uçuşlari~ le lıirlilde kız ve rr. 
kek İıı:l'ilerin, piyade, sürnri TC mo. 
lörıze kıtaatın a, n ı derecede scv,cıi. 
alkı~ Ye takdir lnplıynn gcçişfori 
t;ıkip eylcmistir, 

1, i:ıf!ıı.S na karar vİıniştir. 

Kı7.Ilay haftası içinde !!ehrımiz. 
deki Halkt'\ lerımizde Kızrlay mn 
zuu etrafında toplant.rlar tertip ('. 
dilecek. nut·ıklal", konf~lar ve
rilecektir. P r<>' k mağaza '\:e dük_ 
kinlar safi gelirlerinin m~n. 

1~ir kl"Jlllmı Kızıl.aya teberR etıM. 
ge karar vermişlC'.'rdir. 

Lokantacılar cemi} eti de lokan
tııc:ılara tatlı ic::n veri~cek ekeri 
tt'Sbitlc ır.rşguldilr. 

Milli piyango çekildi 
·~~~~...,...o~~~~-

dlJllı ikramiye 
Milli Piyangonun 29 t<.'§rini 

evvel fevkalade kc~idcsi Aıı karı 
da scrgievinde ~ekildi Knz,uı .• 11 

numaralar !luıılardır: 

Ankaraya çıktı 
2so222 211200 252368 o~s~o8 
280154 52748 0259960 07116-30 
071 405 230705 3~8766 l Cı!}OO;J 
179943 2096~:3 09l085 2Cfü0D8 

500 LİRA l\AZANA~l.AR 
27P la nih:ıvet bulan biletler 

50.000 UR.\ KAZA~·AN 
137443 

20.000 LiRA KA'l.ANAS 
251445 1 

50 J,İR.:\ KAZAi\'AN'l,AR 
~rı6 ~ 590 la nihayet bulan bilet. 

ıo sıN' UHA KAZANAN 
39950 

5.000 I.tRA 1\ ZA "ANLAI: 
1099~7 020608 362(1.132 101554 
2.000 LiRA KAZAN'AN'L.\R 

134703 293852 229344 Oi4452 
075108 263937 017397 5426~5 
136198 
1.000 LİRA KAZA~A:SLAR 

299435 324396 34409:1 2a415B 
188092 243472 3fi2~78 357186 
362292 202241 292180 2781&9 
12~442 ı375g9 299064 33217S 
1s1rn5 3~3830 m674 202:>sl 
283245 114087 367031 ~G3D::ii 

b i l i n m e k 1 c beraber Sa 
l()mon artalarmdaki dunım hak • 
kında BirJe§ik Amerikada biraz 
endiş" &'Österiimcktcuır· Esasen 
taknn adal3.r çevresinde ve bizzat 
takım adalarda Japonlar, Ameri • 
kahlnnn şimdiye kadar u'"?'nma -
drklan da.h ğır kayıplara uğramış 
bulunu; orlar. .Japonlar, harp ge
ınis; olarnk. batınlmrı:ı veya hasara 
:ığratdnaş 139 geomidel( baeka, pet 
rol ve yUk gemisi olmak üzere baş 
kaca 135 ~cır.i daha kaybetmiş • 
!erdir. 
. Buna kıtraı 63 Amerikan gemi

sı batınlmtş ve;\·a hasara uğıııtıl
nı!fı!Jr. Bunlar, l ztrhJı. 3 uçak ge
m.ısı, 5 knmı.zör. 12 muhrip, 2 ıJe. 
nızalu?n"· Bu gemie-lr batınıı,tır. 
1 .. zırhıı, l uça.k gemi&i, 4 kruva
zor, ff muhrip, 1 dcn izlu da hasa. 
ra uğratJlmı!lbr. Amerikalılar ek
!eri&i muhrip o!ma.k Uzerc, k~rta
ramadıklan 9 gemiyi de tahrip ey
lemiı;lerdir. Japon kayıptan ara
sında 6 uçıı.k gemisi, 11 k.·uvazör 
26 muhrip, 6 denizaltı batırılmış, 
6 zırhlı, 9 u~ak genıf.ai, 24 kruva. 
1Cır, 22 muhrip, ~ denizaltı ~emisi 
de h.1sa.r.a. u~tır. 

lcr. 
10 LJR.\ KAZA~ \l\"L.\H 

O 1 ile nih:ı.yetlcnen bil tün biletler 
2 I.IRA K\Z~\~\1'J .. \R 

5 ve 9 la nihayet bulıın biletler 

KAZAN'.\N ıııu:ru:nl~i. 
SATILDIKL.ARI l~:Enı.t:R 

50.000 lirnlık büyiik il<ramiyeyi 
kaz.aııa:ı 137443 numaralı bilet An 
k:ırad!l sntılmt~ır. 

20.000 lira ikrruni}P knzannn 
251445 m:mRrah bilet İstanbıılda. 
• 10-000 linı kaımn'ln 08!'1950 nı~
ınııra'ı bilet Burt'ladn s:ıtılmışur. 

5.000 lira 'ikrnmive kazanan bi 
lctlımlen 2 tanesi · t"tanbul. bir 
toncsi Ankarı:ı , bir t.ıncsi Kırı;c 
lıirdc .. atılmı .. tır 

2.000 lirP ikramiye kaz'!nan bi. 
lctl"r'ien 3 tan~si Ankara bir t • 
11<-'si lstanbul. bi,. tıınc"İ M'l latra. 
l-ir bnesi Wllıc; hl rtn.necrl Nn7Wi. 
bir tnncri noıu. bir tM'"Pİ Kır"kln · 
reli ve bir tAnecıi rle SilıU<;t<' sntıl 
mıı::tır, 

ınno lira ikrımıivc kaztınaıı h:. 
Jetlerin ı 4 t:ıne&: lstanbuldn 4 tP
ııesi /\ nkırrrı.rlrı, 3 tanesi 17.Tllirdc. 
2 t an'">İ E~kiııehiı'\ie. ve dii;cr l 7 
tnnesi de vımlumuzıın muhtelif 
~ehir ve kaıııab'.llarrncta sau·m·cur 

Tirli 11azetecllerı 
va,lngtonda 

\"aılngton. 29 ( A .. .\.) - Türk gazc. 
tecilert Va§lDgtona dönmU~lcr ve ha. 
rlclye nazırlığı jle mUzc haline gctl • 
rilmlıı olan VA§ingtonun Mount Ver 
nondeki ziyaret ettikten sonra, Türk 
cUmhuriyetinln 19 uncu yıldönUmU 
milnaecbcWe 'l'ilrkiye bUyUk elçisi 
taratını:!ıu yapılan kabul töreninde 
hazır bulunmuşlardır, 

Askeri mcra~imden oı;onrA Cüm. 
hur Reisimiz, hallkın içten R~:cn 
sevgi ve sııygı ifndc!'ıi olan sürekli 
alkı~ları arn ından ı:cçcrek C:ıınl.;ı_ 

yo köşküne n''det bıı~ unııusl l-. 
dır. 

Gccl! A nkttra Palasta \•erilen C'i n 
huriye! R:ılo~u da frvkolı'rl" o1mıı,. 

tur.. Cümhur flei imiz Milli ~r 

fnönii sının reriknlarh·İc her:ı;;,,r 
B·ılo~ıı s<!rdleııılirml•l,.rrfir. Bıışve. 

kilin•i1 Siil,;rü S:ırııcoAlıı. hiiliin Ye_ 

ldll!!ı. rn<.'L'ııo;l;ı '" '" ıl iğ"ı dC'': t 
<'rk:iııı ile \rı~ ıır:ı<l.ıki lıiitiin ser ... 
ll'r ılc b:ılo\ a selmislerdir. 

IJ:ılo çok ncş'eli hir ~ek ilde ll"
r<>nin ı:rç srrntkrine kadar dc,·,1111 
l!tıniı1tir. 

1 

'ıAR>\!\C' .MEMLl:rrnTı.ımoı; 

Tüık Ciiıııhuri~cl b.ıyramıııııı 
ccnabi memleketlerde ne ~ııretlc 

k ııllnnıl ıJ::ını ın ulılelir eenı·hl rıı d \o_ 
lıırın buıoinc ı11hı;i5 ctıil.lcri tören. 
lerd~n anla~ılmııkl:ıılır. Bu me3an. 
da hcrlln rad) osu kısıı dalga ilı• 
ve hır çok defalar Tiırk milletinin 
wn 1!l sene zarfındıı Reçir<liği ıı ır. 
l.ık hın :ıtı vr hıı lıııc;ıı<;fa P.!ırıli <;: •f 

le lilli Srrin 1tii'>tc>rılikleri ılııhrı , r 
)llr~lıeı kııclrrl ('scrlrriııi p:ırl 

lıir ~ıırclle brlirhniş \ 'C Tiirk millı•. 
finr ınr"i'ul srnclcr lcıııcıınhin•lc 
lııılıınrnıı~tıır. 

• Loııdro rad)·o ıı da lngıllerenııı 
e5kj Ankara Riıyük Elçi ı olup 
mcmlekctiıni7.cc bıi3 ıık bir <linlo • 
nıııt ,.e hakiki bir do<;t olarak tn 
nııınıış ulnn Prıre\ I.oralnr Tıirl.r~ 
uzun bir hit:ıh de hıılunınıı ... ,.c sorı 
srnE'"ll'r zarfında harp ,.nk'nln rıı• ı 
'J'urki) enin 'azİ\ eli , r 1 npill<>rc 
'J'iirki) e ıniina.,rhellrrini tahlil rı 
li!.l!'n ~on"' hfıliin lngili:ı: ılosll:ır; 
ıı:ımıııa Tiirklcri lıu h:ıhti3ıır J:fın. 
ılrn rlolıı~ ı lrlırik <.'lmiı;Jjr 

Diğer tnrartan Bom bay l'lld:\ m.ıı 
s.ıııt 17,30 da Türk Cümhuri)et bıı, 
raır.ına tahsi edilmiş hlr töreni kı. 
5 '1 d::?l.!tıı ile her tarafa :ıkscllirdl"'i 
gibi Pilic:tin radyosıı da snaı 2o 
cmi~)onile o~·nı do llıık rnzifcsiııi 
ifa o3lcmiş Ye neşriyatını . Tiirk 
milli nı:ırşı ile lıitinnişlir. , 

Bundan başka Berlfn rad~ osıı Bcr 
lin Türk kuliibilnde yapıl;n rnern_ 
'!imi ,.c hu :ırndıı hfıyük cl~lmiz Snf 
fcl Ariknnın nutkunu rııd30 ile yay. 
mrık nezaketini gösterınl~tlr. 

Bu remilckılr ,.t' ıfosl:ınc neşri. 

)'Bl Tilrldyede ~·ok biiyiik bir mcm. 
nuniyetle karşılandı~ını hu \·esile 
ile blldirıneii lıiıııın görü> oruz, 

Yeni E lektr i .'( 
tarifeleri 

Elektrik, Tramvay, Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

Nalın \'f'Kıitcl.lnce t'\nzim olunup 27.10.9f.2 tarıhinde BaşvekıUetçe taı 
vlı lıuy; ular. yeni elektrik tarıfcleri aşatı:ra derccdilmjştfr. Bu tarüıtc~ 
itıbııren ukun .. cfl.'k l!.-ıya~ ara istınadcn hazırlanacak olan faturaları 
ıcı l • ı >ı n mcz, 
t r a ·ı.e d~ g re tahakkuk ettirileceği .ııayın a1?011elcrımize ntuı olunur, 

ADI TENVİRAT TARlFESl: 
Umum .Muılur 

Bır.ncı... tcrlıp 

lkınc, tertı~ 
t.ı;ı.ı. ~u tertıp 

kUOYataaat ba§ına 
.kjlovıı.taaa t ba~ına 

ktlova t:ıaaL ba.§ına 

U kuruıı 

9 .. 
5 .. 

!Çin~ taı ıfc 1000 vattan fazla bir takatta 
tılel ku!Jdr.o.n rnllştcrllcrin bUtUn Uitihlalqnc) 
:Jaat 17 :!l ar.ısındı h:\\. s. ba~ınn 

(Yalnız ucnretn;ıre. 

lerc tntblk olunur,) 

llu ~a.ı l.ler 1'..ı.rieİ.Jlde 

I'. l \J:Jı F: l 
.. .. 14 " 

9 .. 

lMt.:31\cnıtrC:e Suz clolabı kullanan aboneler bUtUn 
ist Jıl~k!ıt!nıı) 
Çift:ı &:l~ı.çlı 'l'ti§terller. 
Sanı 16 . 22 arıu;ırı1R Kw. S. 1>a:ına 14 .. 

" .. 6 .. Bu .aıı:! ... ı har!einda 
Adi E•tı•tl nhonctcr (Azami taı-r·., fl'l'\"ı1naeı. 

licı 40 tcn:.la ~la) 

i T.c.., •<:\l uni>icrdc ;•alıı11. buz dolabı l"tthlflkj 
Sııot 16 22 arnsın~a Kw. s. ba!jma 
B•t J.clt.cC!? har ejnaf .. 
A AN~OR '.f \J:lFJ; ..,I : 

nı .., l:jlcnr.tt..ın aşası m.ıesses t.:ıkrt ıçtn: 

l. · Mu t.:'IE'h kııornt b ışın ayda a. fotunaıı 
ılk t>n k.ıovıı.t saat ( kU Ur11 t yunı rlak 
h up!a • 00 V~t t>lar&k) 

Tcm.ır lam tıırıf<.'ııin" gor<.' 
'U - Mtl• IF~e :..ı.o,nt başına ıo dırn şonnkı 

50 kjl..>va.ter.at kılovatsaot ba,ın11 il r(Ut:J,. 

için) 
14 kuru~ 

5 • 

31 - 5•hfw .. ım qundıın tu.ıaıır ''"· EAntı Cı hıır:ı:ıı•an. 
b) - :; ~:ıo-.::ııı:k ve 1aha fatln mlles es b,ı takat ıc;ııı~ 

Saa· 17 21 : ı,w.S. t>aşına u kuruş 

~i.1!lt 21.Ji : 9 • 
dı - H•lyfJk ylık asa.nr.brleriııın ıııtıhlı\ttıne adı ııuıaı 

Uı.tb•:ı,.• •::rıfesı tatbik olunur. 

RE KLAS T ARiFESi: 
Bırmcj ıertjp : K"-. S. baıı:ına 

tkıncl tı?rtiP : ., ,, 

H l•UrU: 
:ı 

Resmi ve beledi daireler 
ve hayır miieasueleri ten" 
viratına: 

..,. . 

Adi ta:i!e il%erinde.:ı % 50 
tc~!At?a 

.Kw. s. 'ba§rD& 

SlNAI TATBJKAT: 
Birinci ttrtfp Kw. 8. bef'ln& 
lklnci u.rfjp Kw. S. ba§ma 

JBu tarlfflde ,r, 10 ~en.&Ult kaldJrılm~lır.) 

7 kııru!! 

T ku"'t 
6 " 

(09&), 
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iN SESi 
302 istiklal Cad. Beyoğlu 

r... M Ü H i M i LAN 
ı 

1 
d~ O 'tC;nllııtt &oA'ukıuı' a <lolap ,,e. teHbatıııı taınlr veya kontrol etmek 

t \'I 

ij 
11 llH .. ı·.ı<·ııaı, e.lr-,<'ı·k menıurlarmıu:dııu mUeııısesemız tarafrndau verilen 

lf(J\ İl'f;l' h ..\RJJ.ı\RINlN aranrua~mıı <ıaym müşterllerl111j11den elıem:nL 
'eııe rıcu edı•ri;. 

lıtanbul Deft~rdarlığından: t 1 

I:osya No, Cinsi Muhammen 
be 3<11 rer:nlnat 

Bayoğlund:ı eski 'I'atavla yeni Hacrahmet ma .. 
halleslnin e:ıkl l<'ındıklı yeni Dev~irmeler so, 

1 ağınua esh:i 31 yenj 29.31 No. !ı 53 metre 
murabbaı a:-sıı.. 

il'cuhle Hacıh&mza mahallesinin eski ağaç. 
l\akar. yenı Hac.ıhamza mektebi sokağında 

tık, ,ı~_50 yeıti 50 kapı sayılı 150,70 metre 
mur~ bbaı arsa. 

l>.1/12HI T:ı.htakalcde sarıdemir mııhalleslnln kutu .. 
<;ul:u sokağında 3'18 ada 37 parsel es!tl 

126 

\•e yeni 9 kapı say:lı 15 metre murabbaı arsa 819 
5121

71llJ4 J\l~c!d;yekövUnde 3 pafta 17 ada 6 parsel 
ı::2ss metre murabbaı arsa 3288 
Mec!diyeköylı.nde 3 p:ı.tta. 17 ada, 12 parsel No. 
lı !032 me:re murabbaı arsa !S79.60 

t6 Mec diyeköyl.ınde 3 pafta, 18 ada, 1 parı.ıeı 

10 

247 

2~~1.80 214 ?-:o. lı 4074 metre murabbaı arsa 
'• 'l"ukıı:-cııı. ya~ı?.ı gayrınmenkuller ·l.11,942 çarşamba .,.UnU saat 14 te 
l & l c D 

t . :· eırd(ık n.Uı\Ur.tığU.ıde mtite~ekkil komisyonda ayrı ayrı ve açık art 
nı ·uA ile JıatrlııcaJı.tır. tsteklllerin nUfus hUviyet cUzdanları ve temin~t 

•a r!}uz·aı·ll· blr!ikt~ ihale saatinde komisyona ve fazla izahat )çln milll 
'il.ak ınildlı-aı~l\ne mUrncaatıan (707) 

U lstanl-ıtl E!cktrik. Tramvay ve Tünel ltletmeleri 
tnum Müdürlüğünden 

- Tukribl ke,şlf bedeli 45218.70 lira olan SllA.htarda bir malzeme amba 
rı ınşa.::ı tııı mckt".lplı. fiyat ve teklit lstemek usuıu ne eksiltmeye 

'> koııınuMur. 
; - .M:ı.;vakkat teminat 3391,40 liradır. 

- ~:;arı 2~l00'l llralık bu nevi bina inşasını temelind~n çatıema kadar 
.. Yaıımış oldtı!i'una dair vesika ibrazı lazımdır. 
ın-: TdtUııenn en g.ı~ 4.11,942 çarşamba günll saat 17 ye kadar ıartna 

E'ı.ınd(:l!' t cır · ! ari!ata uygun cıarak M.etrohan 4 Uncu katında ıevazrm mu. 
ırıugUr.e tevali lılzımdır. (864) ---

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
aı 1 .._ l~a.rE.mız Ultlya.cı lçln 6100 llllo mangıM kömürü pazarıııua Atın 

ınacaJttır. 

ta • 2 - Pazsı.r!ık 811.942 tarihine rastlıyan salı gUnO saat 10 da K.lba • 
'~ "va;:,~ şubealndeltı alım ıtoınlsyonunda ya.ptlacakttr. 

ı;:-ıı. :_ - C~!C'kllleT!n paı;.rlık için taytn olunan gün ve ısaatt• yüzde 15 
- _ "~ "'r1'1ıte adı ı:;-eçen komlsyona g-elmelerj. r~U1) 

-5--. = 
Soldan sağa ve yukıındııu ata-I~~ ~~-·,.... 't"'"·c:::::;-m-• - f',~=>. ' ğı: ı /Y' u 1 1 

. 1 -.- Geçicilik, gok de~ilı 2 - :::::::::::: • OS, Y.. · , 
bır mıllet. mey daoıtan, 3 - Üs.. O&flık * Adresini yazan fakat ne lalm ye, 

Haber'in bulmacası 
tünden tren geçer, benze, mn. 1'8.IUDdıaiQ ~lb !)erçevee.lnl elL 
nent, 4 - Tire, tamamen. 5 - u;yerek &'ÖDdeı'eceıl okuyu<'ularımızm 
bir ha.rf, parlak değil, bir nota, t can ınatııyetı :tala ol.mıyao ktıçtıll L 

ne de remiz bildirmlyen okuyuC'Jya: 
.Evvela. lla.Iıınızı neıı?"ettik Anla'.:ılaB. 

takip etmiyorsunuz. Sonra remiz ver: 
memişsinjz. Biz l!A.nın sonuna k!me 
müracaat edilsin diye yazaımı. Yazı. 
nız ~ok kötü ve pek uzur., lüzumsuz 
şeyler yazmışsınız. tU.nınız (Çi!tlll~,; 
remzile yeniden ne"redUe~ktir. 

1 
1--+--+._,t--

ı 1--t--t--

l .. 
Cj 

bir scsH harf. 5 - Ad. bir nota, !Anlan parası:ı: n.ep-oluuıır.) 
benı;er. 7 - bir çe!;it şiir, notntla Evle"me teklifleri: 
kullanılan bir tabil'. 8 - bir ağır. * Boy l.'i5, kilo 65, ya~ 21, sarı~rn. 
lık ölçüsil. bir meyva, 9 - ev bark zayi! yapılı, orta tahsllli, iı:ki ve si_ 
esir kadın. 1 O - bir harf, içmek, gara kullanınıyan, Adap~zarda baba. 

Eı ~1--t--t--
Sil<'SIZ. ı.-mda.n miras kalan bir çiftllğl olan 

Dünkü bu]macammn halli: bir bay, bu Cütliği işletebilecek bir Ald11'1nrz: 

' 8 
ı -- Kara., Liyon, 2 - Ayan, sermayesi olan 18 25 yaı,la.rmde., milıı 

Eye, A, 3 - Raca, Bi, Um, 4 - ljm veya gaytj müslim bir bayanla 
Ana ütü 5 _ As, Za.t, 6 _ Leb, acele evlenmek istemektt\dir. (Çift _ 

(A.U,) (Acele M.K.) (B.Ş. kirı.ıneııiz) 

(Buiunmaz) (Bay Faik) (Çabuk 
olsun) (Dadı) (D.F.) (EM. ,Gün) 
{E. N. Gürpınar) (Evişl) (El:...:d! 
yuva kura!.Un) (F.U.S) (F.D.K) 

(23 1. JstlycnJ (M.U.A.J (M.E. 49) 
<Mahzun ve mükedder) (M.S.) (Öz .. 
baba) (PelimJ (R.T.) {R.A.) (P.A,) 

(S.A.E) {Saf) (S.S. ÇalJı;k) (S.Z.D) 
(Samimi) (Yağmur) 

Su, Üre, '7 - İyi, M1n, 8 - Ye, lik) remzine müracaat. 
(tzüım, Ta, 9 - O, Utarit, H, 10 * Yaş 26, boy orta, sarıııın. kimse 

9 

Namütenahi. siz askerlikle ala.kası oımıyun, içki 
------------------------------- lçmlyen, kumar oynamıyan, aylık se. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Enı!.nönU maliye şubesinin bulunduğu Nevşehir hantnd.!!. yaptırılacak 

(913.W) ııra keşif!! tamirat işi 13.11.942 cuma gUnU saat 15 te milli emll\l> 
nıüdUr!Uıt\n~f. müteşekkil komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muvakkııt teıı:ıjnat tıs lira 54 kuruştur. 1steklllerjn en az bl.r taahhUtte 
500 Jira!ık bu !~e benzer ıı: yaptığına dair idarelerinden alını~ o!ı:luğu ve 
Sika.ara. iı1tl:1tıdE1n !stan!>ul vUA.yetlnt' mUro.caatla eksiltme tarihinden ta. 
ttl ırUnleri lısrjç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve !)42 yılma aJt ticaret odası 
vesikalar mı ibra1. etmel"rl mukta.z;dir. 

Muknveıe, eluıjllme, bayındırlık işleri genel ve husust ve !ennt şartna 
melerl ve proje keşif h":Jll\saıılle buna mUteferri diğer evrak mllll emlA.k 
ml!clürlı\~Ur.de gbrülebiltr. (979) 

~~~~~~~-~~-~~~-~~~~ 

T eşvikiyede satıhk arsa 
T ~ şv.kıye Em ak Caddesi üzerinde her türlü bina 

yapmaha müsa\t iki arsa sahhyor 
Emlik ve Eytam Bankasından : 

Esa.s No, Yeri Krymeti Mesaba"ı 
399 Teşvikiye • Harbiye vall konağı 21.325.- Lira 426.50 12 

mahallesi bostan ve em!A.k cad. 
deleri eski 8/4, yeni ZS numara. 
lı ar.sa. 

Teminatı 

2133.- Lira 

401 Te§vikiye • Harbjye Vali konatı 30,130.- Lira IS07 M::ı 3013. - Lira 
mahallesi bostan ve em!Ak cact. 
deleri eski. 8/6, yeni 27 numara .. 

ll arsa. 
:tza.hatı yı.karda ya11lı gayrlmenkuller pe§in para ile ve açık artttrma 

usu!.ile !latııac:ıktır, !hale 11.11.942 ça1'amba gUnü saat 14 te Bankamız 
İstanbul şubeti eatı§ k<m1lfyonu huzurunda yapılacak ve en yUksek be 
d~l me.·lieze rildlrtlecek ve haddi Ilı.yık görüldllğU takdirde maliye veklı.. 
Jetinden tsttzan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra katt fbelesl 

yJJpılacııktır .. 
Satı-: ef'na.amd& ver;len bedel mukadder kıymeti gec;t.lğ! takdirde te. 

ınina· akçesi derhal ar~ltrılmıyarak ihale kiml.n uhdesine icra edilirse a. 
rada.kl fark ondan tahsil e.djlecektjr. 

Mtızayede~'e iştirak edeceklerin mukadder kıymetin yil~P onu nlsb<.? 
tinde temirıat ys.tırmalan lft.zımdır. İsteklilerin teminat a.ltçes\, nUfuıı tez 
keresi ve Uç edet !otoğrafla. birlikte bj1d!rilen glln ve saate kaı'lar 11•1bc. 
miz eınldk :cı.e rvıslne müracaat etmeleri mercudur. (526) 

- -
-

-

llrl 93 lira olan bjr bay; dul veya 
kız bır bayanla evlenmek istemektt". 
dlr. (H.K.) remzine ınUrncaat. 

Devlet DeıniryoUarı ve Limanlar1 1,letme 
Umum idaresi ilanları 

Mub.an..nıen vcdeJi !ı!.!931 ~otuz iki oln ch)kuz yl.l.z •Jtuı.. bir ı:::s.) ollLll 
14 J;alem porselen yl."mck takımları l0.11.!J42 snlı gilnlı saat 15 te .kapalt 
zarf usıılıl ı:e Ar.k nada ıuare binasında toplanan merkez 9 uncu ı..omI.s. 
yonunca sa:ır. aimacaktrr. 

Bu işe g:rmek istjyerılerin 24.69,83 ( lkl bin dört yUz altmış dokuz lira 
seltııt•n _;ç •:;ıruş) liralık mu\'altkal teminat ile kanunun tayin eltjğj ve 
sikaıarı ve teklificrlnı ayr.ı gUn saat l4 c kadıır adr geçen krımlsyon relıı. 
Jj~jne \lenn~lerl l!i.z.tmdı~. 

Şartnameıer 165 kuruş mukabilinde Ankara ve Hayaarpaila veznoıe. 
rlnden temin olunur. (860; 

1 stanl'>ul Deltcı·darlığınd an: 
Dosy::- No. 
63/730~ 

52184/11 

!Sl152,'1;:il 

F.3/425~ 

52301/96J 

Cinsi Kıymeti Temin-ılı 
BUyükderedu Futıkauyu sokağında eski 18 
yeni 24 ve 90 metre :murabbuı ıırs~ı. 

Ak.sarAyda eski Katip I<asım yenı Yalı mn. 
hallesinl.n eski Yalı bostıı nı yeni Kumsu.ı 

sokağında eskl 186 yeni 129 numaralı 18 
r.:.etre murabbar arsa. 
Bcyoglunda Çukur ınahalleslnln l{arakurum 
sokağında 1 pafta :!88 ada, 8 parsel eski 53 
y<?nl 73 kapı No. lı 60 metre murabbaı arsa 
B'<yoğ"lunda eski FeTiköy yeni Dua tepe ma 
hal:er.ımn eııkl Rum kilisesi yenl L'.lla Şalıin 
soh-ağında eski 50.52 yeni 32 No. lı arsa. 
llm j/10 hiSSt'Yi, 
Beyoğlunda Kocntcpe mahallesinin sazlıdere 

sckağ.nda 5o7 ada, 25 parsel knpı numarasız 

180 

44 

!ı32.50 (jJ 

10 l 

21, 2~ metre ınure.bbaı arsa, 7l s 
Yuk-:ırda. ~·azılı gayrimenkuller o.çık arttırma i.le sabşa c;ıkarılmıı: 

{!Oc de talip :z.ı;hur ('tınedıgınd n 16.10 942 tarihinden ltlbaren bir •Y fçjnd" 
pazarhğ3 brrakı!·nı~tır. İstcl,l1!erln mu,•nkknt teminat ma'kt,uz.ları \'.3 

nUfus bl.i.vlyet cUzdanla:-lle birlikte bir ay içinde haftanın paz.ıırtesi ve 
çarşamb~ :;:i.~nlerl saat H ten 16 ya karlar milli emlA.k mlldUrlüğ'lnc mtl .. 
ruı•antıarı. !_'(•9} 
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RABER-·Aq..P-.. 
l ncl luıtu : tOrruaa ÇıathAı koıusuJ lH.audıkapJ 

Ba baltalll Oç ya ındakt yerH 1ar1mkan lntıiliı erbk • e dişi tayları mıh'IU'I. Me•ar.u: 1800 metre. ıkJ'amlyesı· 
325 Ur•. 

o H a v vanın 
. ı ..,,, 4bn Sabib. --------..... ----.-----. t 

J 
s 

~ -,. 
'° 57 

u!~~~~~~sr~ı·~mııae•~yeçı::oa~°'eııe·~ -•• e ~,-~ .. ~~-~-.-~-f-~ı-!:.--+~r-:~·-:::-~-n-ı-a-~t-:~-:-:z.-- - ı ~ ~ 
cı hatta "°IW&rı ou pau.r y&pııa. .... ..,,., ..... .,._ ·-....::.... __________ ._lmli"!!~""'!-~-!'!'!"'~!P""~------------------' 

;ak. ıumen tv:nı.n mev•~Ul en en. twıd kopc.ıktır. Şt.iph.ı91% ıc;ıeruıcıe 2 ne( kota (Hındfbp) 

'.\lebmet 
Ahmet 
\fehmet 

otl"N&J: ve ouy~ ı•rt1.1111)'el1 •l<>tuıa en kuvvetJuert Dıibld.lr i'ak&t acaba Oç ve daha yukM"I 1qtakt saikan fn1rlllz at •e Juaralclara mabıur.tar. Meaafesf : 2400 l'IMtN, lkramh~ 
l'IUI 1at.ı•a eat!rı bu aatıır. ııa.zar <11k. R.ınd eekla l&Uo farkı vereı>Ueceıı ID1 • ~ı · 27!i liradtr • 
...ata tn.i.haaııa llr&&t D&nkaa& Mlrok d1r. 8ilb&-. 1600 met.re U&e1'4nde Ci1 ,,....;.-.;p;.....;.;.;.,;.;m;.;.._,.... ____ ..,. ___ ..... ,_. ___ _..,... ___ ..., _ _,ı------.-..... 
,,,. 1kt Y&fl l ıa ıayıan aruında. ıeı bir kotu yapan vv r11D geçtikçe r 4 fi. AJu~ Dandy Doru er Fnara Castlemala 9 :\lebmet ~ 
~ t>umlupu:aar l<Of\'BU ekmeıcıecıır de vaatyeıını dtl&elten H.indlll IMı llo. ~ Dr. Seferor Komlart Al er. t)ı.en.. Basla 1 \ltaJ' _ 
<.oıfuıan tıı.l\11 eaerek ııa:tanın tab . şuyu kuanmamumcıa bir aebeb yo.k 6 F. Aıan ~lftılrap 'I er. (',ap 11'1• Ne1 ":trn °' T. Att"an Sİ 
ıunın. &f&ğıaa ıı.u.aca veh:ilm: tur. 7 R. Kıral Rest " df,f 'lnnfs n 'Jlsfyntruf"f Rıdt"rn 
'IRlNU llOŞU: ISEŞINOI KOŞU: 

tı.15 Konuşma • U.St 
ıha •e oyun bı•alan. 12.00 
mı. 12.15. l\arıtı't sololar (ft 

'6 Ajr.ıs haberle"• U.ot Şar 
lllrklller. 13.30 J\ODUflDI. 11.4i 
ret P8r(l8ları (Pi.) IU6 K 
U.3Cl Daıuı mhlll (Pi.) l 
nu,mı. 15.30. ti.el Koaatmı 
Protıram ve memleket ••• 
18.03 .,.. ....... rh , •• ,... -
semailm. 19.00 Kona,..._ 
l>anı mOntı <PL) 11.30 
sut •Vırı •e Ajanı haberleri. 
KIHlk T8t'k mlsllt Pl'Oll'IJllla 

3 ncO koşu (Mebruk kotuaul '3 Halk tlrkDlert ft oyun 
Dört •e daha yukan yaştaki uf .. n Arap at •• kı•~ mahaastar. Jkramlyes.i: 5IO Hra. Mesafe•i: 21.00 KonUflU. 21.16 Temsfl. 

Oc y&fında yarımkan•ara mabaus lfte berinde kattyeııe tılr etkir ,a. 
lU band kapta Uc; tay ıca ıtJıdır Bu rtltülemıyecek yese• kOJU budur. O. 
adak ;.aylarttan imdiye kadar en tederberl beplntzce de :naıQmdur ld, 

yWc muval akty~t göıtterenl Soy • iki yqlı tnglllz tay lrotul:lrmda la • 
.1.WJdlr. B zce aııdıfl atrr atklet.t tikrar yoktur Bilhuaa bU Mntld st 
atmen &OfWlUD bu tal' ıaratuıd&D bi taylar qal'J yukan ayni kun•tt• 
uamımaaı llzımdlr oturtana bU nbeble bu kotuda ıaw. 

tlUNct K°'U: rt tayın etmek ceearetlnl c&termt • 
Batta 72 k lo glbl btlyUk ~r siklet yecetıa. Burada uzun zamandır ko -

t .. ıyan Dandl olmak üzere bu kOfu • ıul&rmı göremedltimis Htlmayun ft 
ya dört hayvan yazı mışur Son za Polat araam41a bUyllk btr mlı<'adele o 
manlarda muvalfaklyet göateTemtyen 1&caktır. Bu çek!fllıeden latlf&M eden 
uandi ıannetme,ıs ki bu llkJet far taylardan blri • ld bunlar da Ilı. Va. 
lam cUter haynnlara nreblı.tn. 32 radfn. Pınardır _ ıı:t--r blntcllert ta 
kJlo tqıyan Reat eter ıııareı. koşu _ ratmdaıı ı,ı tdare edileblllrleree YAP. 
turuluraa bu kOfUyu vurabilir tıklan blrinelllk hiç de aOrprts •YJJ. 
CÇCNCO ll()fVı mamalıdır. 
Yuımmn batmda da a!krett!tlmi:ı :U.TDICI KOfVı 

ılbl çUt• babatn bir ayatı llzertnd.! GOntbl en bO)'Uk ikramlyeU kota 
tıuıunan bu kotuya mefl\l,.ketfn en su bUdar. B1s burada dotrudan dol • 
batta gelen bet bUyUk ,....., at gire rtlJ'I faYOri olarak ll'ebmi Slm.arotıa 
cek. Burada yek nuarda •Ilı alda ektlltllnba BuketlDI fa.ort olarak 
plan faYOri Tomurculctuio. lla bGytUr gennekteyts. 
rakibi de bboe bu meaf iobl Boa lfttterek bahl91ere {fttr&k edeeelı 
kı•rttur. ' uyueulamnısa bl1ytlk 1&D8lar clUe. 
nö~DUNCC KOŞU• -iz. 

. r • • • .. • • ' ' 

-ve biitiin afnlan-derhal keler. Her r.c.neda aranım. 

' § 
J 

1 
! 

~ 500 hf'adır. ~ık1et: ' yışınıtakrcr u. beli .. ,. ""'"' Yakın ,.. ........ lft Jcno fll'lt'Vat'l1r1A1"Cfn'. Radn uloa o ........... n• ,..._ ... _.._. __ .,.._....__...,.,_.-.~--Piiııl--ıliiıiıliiiıiıılıııı--.----ıiııiııiıı..--.plııiio-....,._...,,...._, , Jeket saat ay•n •• AJans hı 
8 ~U Ersan Tomurcuk Al at Gandl Su.de 6 O.na• 60 
9 N. Kartay Bozkurt Kır at Nenak ~ure • th•n '° 10 En•f'f Alat Mok Al at Obanın CIJft ' fforYat '° 11 t. H. Tekce San Kır at Kul'llf Fınd.t s fhsae " • 12 N. Somer Ceyllntelr ~I at r.eylan•f''<fıt 'erfmaw 7 'leclt 

,, 
facü ko~u (Randfbp) 

ltç Jlfındakl ııafkan Arap erkolc Te dltl taylaN mabsustar. lknıa• )'ui: a0G lira, lluafeal: 1600 nıcl'"e 
dlr. 

14 
ıs 

1 

ı.s C. 8'Ske 
il. Beyram 
A. Enan 

Dabl 
Can 
Rlnd 

• İki Jlfındıkl yeril aafkan 
dır .. Sflrlet: 51 kilodur. 

17 
18 
19 
ıo 
21 
2l 
u 
24 

P, Halim Humayuo 
C. Apayık fs 
P. Attt Varadln 
F. Slmuro-1a PulM 
P. Slmuroııu Deııtef(ll 

'· Atlı 7.ehrtmar 
1. Aytae Nlltlfer 
A. Atman Rupa 
A. Aynoırftr. Pınar 

Al at 
Al at 
Kır er. 

Doru•· 
Dora • • 
Doru • • 
Kır ... 
Dora dltf 
Dol'tl df11 
Dona dlfl 
Dora dlfl 
Ooro dl" 

K. Dabl 
en 

RonfloD 
w. \'. Alıti 
J.eıa!tw 

Bl•IOlllT 
Carrlf 
Q)ap de Rol 
Vlaalot ....... 
rnmt d• ltnf 

M'. Ruhiye 
........ 1D 
\feram 

Cburbara 
!ıln. Atlda" 
Spflnlboafd 
PomlMle 
a.ıne. Gtrl • 
Kedbaır 
!ıloaalala 
SantaH• 1 T.fthfıt 

2 
/. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

c. Beke 

"·.,,,... 
'layram 

P. Halim 
th111t 
F. AUı 
Be7N• 
Pa71'819 
P'. Atlı 

LA~ 
~ Atma• 
~. AYlla"8r 

61 
55 
53 

S6 
56 
56 
54;> 
54.6 
545 
54 5 
55> 

Albncı kOf11 (Zlnat •nası kof'lı a) 
'Oç 't'e daha yabn ,..ı.tt JerH •fhn fqlJJı at w lurMlara ma haaatar. hcraml,....: tl8I ft:adır .. 

22.45 22.50 Yanakl Pl'Olnm 
l'tl9'1f. 

o ............... .. 
'blW ..... 

11 .. resı: 2400 metredir. Siklet: ttç ıatındakfter 13, Diri 71t1ndatner 51, bet Te daha ,,.Un ıattakl· IJll•••••••••• 
ıer: eo kllo tqıY9calrlırd"'. 

25 Gonea Al dltl Onnls n 
2' Dnaıaen Al •· v,... .... 
1.1 Buket Dara dltf Sea Serpeni 
28 Demet Kw dlfl Allfllt 
29 Gloasacthıı Den .... v....,..., 

Çifte 111•11 ı a • ı latl 

.... 
~ 

~· -,. ' .. 
> 

, ıc.. 

.... 
z 
ı-(1 -

• 
~ 

MI ... 
pı 

;E -

-

1'fllt'8181t s A. ....... S'8.S 
s.ı.lllı .. Sllıerla 3 SotolQ 5~ 

a.ın. Glrl s BQN• 51,~ ...... : 'l'lrtlali ......... 
TüalD 90lcalt No. ff te ....... y ........ s .,.._ 

~ ı.s 
sı.s odalı, ÜflP '* .. ~ Apleabw s F. Atla 

danJer--~ ...... ~ . .,. ılrler • 
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