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Dün g ece başlıyarı~ fırtına 
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Na111mo.1n11' 

Denizde ve karada 
kazalara sebep .~ldu 

" 

Çarşıkapıd_a ... , <!evrile;, '. bir 
ağacın altındlı-'. liç kişi · kal(fı 

Çatılar uçtu, Gümrük antrepolarını, 
bazı han ve evleri sular bastı 

bofuldu' ~ Denizde motörler battı b1r kadın 
Ş,.hrlmizde dün yağmurla ba~ll. 

yan lodos, dün gece yarısına d'>Çru 
~iddetli bir karayelc c;;evi!'miş ve bir 
müddet sonra rUzgA.r karayel . yll_, 

dız ist;ikamelinde- A.zrı.ınl sür'atle es,. 

Amerika Hariciye 
Nazırı diyor ki : 

Lavaı, Hitler 
hükumetine 

dahildir 

~ 
mcğe başlamıştır. Bu sUr'at blr &r& ! Muazzam ağaç, yıkılırken, bUyUlc 
ftrttfra ·derecesine çıkm1ş Ve şeh'rde r bir gUrUltü doğ'urm·~ı · ve tramvay, 
kaza!ara .Bebel:>I)'et~ve.rmljtir. R~ 1 elektrik ·tellerik teHerlnl de kopııra. 
nn &ür'atl derece derece y 1kse\et'ek rak caddeye boylu boyuna serllmi,. 
bu sabah 8,30 da saniyede 23 "lletre. tir. 
y( bulm~tur. Bu stir•ai üç ·beş ı>ene Bu sırada cadded3n geçen halktan 
evvel şehrim.izde sazı\Yede S2 metre.. Uç kişi de ağacın altında kalmışlar _ 
Yi bulan rekor sür ate pek yakın • dır. Bun]ar Kirkor, Ka.sabidls ve 
dır. Hararet derecesi de dllşmekte. Ali adında ti c;kişidir. 

dlr. Kirkorla. Kasabi1's muhtelif yer":e 
ÇARŞilL" Pl•>A AGAÇ DEW:JJ..llt rlnden ağır surette v.aralanara.k del" 

Gittilcçe şiddetini arttıran kara • hal Oerrahpa,şa baı!tahanesinı;.- k.L!.I. 
yel fırtınası bu aa~ Çarşıka.pıd~ dır~lardır. Alinin yara.ıarı. h:ıf : f 

fec1 bir ıuızaya sebebiyet vermi§tir. olduğundan kendisi eczahanede teda 
Ça.rpkapıda. polis noktasmm bulun. vi edilerek gönderı ' aıi§tlr. 

·duğu kısnndakl mezarlıktan on be~ İri ağaç, boydan boya yolu .Kapat 
nıetreye yakın uzunlukta irt bir a. makla kalm.amıı,, !layr\l.cıeferi de in 

taç ı:tiddetle esen rllzgtra fazla ta.. 'kıtaa uğramıştrr. Tramvay telle.· 
• ha.mmtıl ,tt<l.~1!1~~1,Q.,ı,,.ıı:ı:m sa.at 10, cereyanlı olduğundan altacm kaldı _ 

55 de bll'OOnbir e oad~ dojtru yı_ rılması i~in ten heyı:ıtl ~elmeden hiç 
kI!mıştır. (Arkası sayfa S. s\itun B da) 

1 
Mısır tebeah 

Salo!llon deniz bir adam 
mubarebeslnde 

JAPONLAR. 1Vapurla iskÔle alla.-
Beş· harp gemisi sma sıkışarak öldü 

ingiliz ··zırhlı alayları 

Va,inston, 20 CA.A.) - Gazete· 
ciler toplantısında hariciye nazırı 
Cordell Hull'den 1 ki mali A.frikaoJa 
kurtarılan taprakların idaresi hak
kın da hariciye nezaretince b:r 
program hazırlamak ilzere ike:ı 

bundan yazgeç.ildiğinP dair Nev
york basını tarafın<fan verilen h:ı

berin tefsir edilmesi istenmiştır. 

Hull şimali Afrikada müthiş bir 
mücadele cereyan etti~ini ve bt· 
mücadele muvaffnki}'.clle sona .er. 
medikçe bö~·Ic ehemmiyetsiz me.;e
lelcr hakkında pek tabii olarak m,ü.. 

nııkaş:ılara girişmek istemedi~1.1i 

söylemiştir. Hull, hükıiınelle hari
ciye nezaretinin şimdiye kaıfor 

başardıkları ve bundıın sonra l ~. 
şarac:ıkları işlrrle iktifa etmekten 
yüzde yüz memnun olduklarım il~

ve etmiştir. 

d h k be 
.
1 

\ Dun akşam, Bebekte bir kaza vl· a a . ay ttı er muş, bir adam vapurla iskl'le arnl s:_na sıkışarak reci bir şekilde Jl
müşlür. ~ . Londra., ~O (A.A.) - Dün, Vaşjng. 

tondan alınan bir b.abere göre, 
cumartesi gU,nU Salomon adaların. 

da cereyan eden muharebelerde J..!· 
pon deniz kuvvetleri 5 barp gemis1 

daha kaybetmişlerdir. 

en adam ~riiı-r'i:ııi'asınclan 41) 

yaşlarında Mehmet adında biri.sı

dir. Dün akşam saat 10,5 raddele
rinde Bebeğe yanaşan vapurdan ön
ce inmek için allamak istemiş, fa. 
kat ayağı kayarak dü~müştiir. Rıı 

sırada da vapur yaııa~nıış \ ' C l\lel•· 
mel vııpurla iskele ara<;ındn p:ır•a

lanmak suret ile derhal ölm üştiir. 

iç koldan Taaas 
lçerllerlae ııerllyorıa .. 

, 
.;;. . 

Almanlar Sovyet 
mütemadiyen 

cephesinden Tunusa 
asker getiriyorlar 

General Ayzenhover işgal albndakl 
topraklarda selerberUk ilin etti 

Madagaskar valisi mevkuf 

Nazıra, Fransamn yiiksek dik
fetörü sıfatiyle Pierre Lava] hak
kında ne düşündüğü sorulmuştur. 

Hull şu revabı vermiştir: 
Son iki sene içinde bu husmıu 

burada bir kaç kerre söyle<liklc
rimle iktifa ediyonım. Lava} Hitlt'
rizme ve Hit!er hükumetine dahil
dir. O rla bunlnrrri benzeridir. 

Bu gemiler Buna ve Gona sahili 
boyunca s~yretmekteydiler. 
Vaşingtonda neşre.1ilen bir tebliğ 

Guadatkana.ı adası sulartnda ikinci 
bir Japon ztrhhsmm bıı.tırtldtğım bl! 
dlrmektedir . 

3 gem.]. de hasara uğratuıruştır. 

Bunlar, bir ' zırhlı, bir kruvazör ve 
bir mut-.riptir. 

Hfıdiseye müddeiııınumi ınuaviıı 

lerinden Kemal Ozçobun elkoym:ış, 
cesedi muayene eden acllıye 
toru defnine ruhsat vermiştir. 

KÖMUR NARHI ARTTIRILOI, .. 
ODUNA DA NARH KONACAK Vişi, 20 (A.A.)' - Vişi radyosu 

Tanca'dan aldığı bir telgrafa atI.:n 
general Ayzenhover'in Anglo-SaJc
Sonların işgali altında bulunan top
raklarda seferberlik illin etti~ı~i 

bildirmektedir. 

Nevyork, 20 (A.A.) - Şimali Af~ 
rika müttefik umumt karargahın

dan alınan bir habere gore, mut
tefiklerin Bizert ve Tunus üzeritıe 
Yaptıkları ileri harekete mani ol. 
tnak için Alman hava kuvvetleri b\w 
rafından sarfedilen gayretlere en. 
lJel olan tngiliz av tayyareleri ce
reyan eden şiddetli hava muhareb~ 
lerinde en aşağı beş Alman tayya
resi düşürmüşlerdir. Alınan haber
lere göre şimall Afrikada vaziyeti 
kurtarmak için ümitsiz gayretler 
sarfeden l\.Iihver Rus cephesind('n 
ıılell\cele kıtalar getirmekte ve 
bunları l taJyadan geçirmektedir. 
S,:ırk cephesinden, Norveçte ve 
hunları !talyadan geçirmektedı-. 
Fakat kıtalann deniz yolu ile nakli 
nek büyük Rilclükkr arzetmekic
dlr. 

sa.hından alınan bir habere göre 
İngiliz zırhlı alayları unusta Al
manlara tesadüf edilmesi muhte
mel olan iiç yol üzerinde iler1emek
tedirler. Almanlar şimal! Afrika
daki Fransızlar hakkında pek ya~
nış düşüncelere kapılmışlardır. 

Vişinin şimali Afrfkadaki Fransıı
lann müttefiklere iltihak etmeye
cekleriııe dair Almanlara teminııı 
vermiş olması muhtemeldir. Ya1nı~ 
hesap burada başlamıştır. Fransız
lar carınşıyorlar. Ve mütterik1eı·le 
Yan yana çarpışıyorlar. Almanlar 
boş Yere şimali Afrika Fransızlanııı 
korkutmak istemişlerdir. Fakat bu 
hareketleri Tunus seferini ümit e
dilmeclik bir şekilde inkişaf elti•·· 
mek ıdhi bir netice vermistir. IJaYa 
üstünlüğü bü!iin seferleri~ anahtarı
dır. Amerikalılar muazzam miktar
lanfa tayyareleri ve hava nıalzeml'
leriyle bu anahtarı ellerinde b~
Iundurmaktndırlar. Çarşamba pe•· 
şembe gecesi Amerikan tayyareler t 
Tunus ''e Rizert'i bombalamışlardır. 
f ngiliı tayyareleri ise Cezııyir ve 
;\folfntfan hareketle Amerikalıları 
taklit etmişlerdir. 

Trakyadaki 15 bin ton yakacağın süratle 
,-At yarışları-" şehrimize getirılmesine ~alışılmaktadır 

Dükkanlarını kapayan kömürcüler mahkemeye verileeck 

Berne, 2l' (A.A.) - Eski Ma· 
dagaskaı- a•fası umumt valisi An· 
net, şimdi Dumanda meV'kııf bu· 
lunmaktadxr. Yanında karm v~ 
iki me-sai arkadaşı bulunmaktJ.· 
d'r. 

Rir gazrleci Hulle örliinç ve kirıı 
kanunu şimall Afrikaya da tesmil 
crmmiş o]rhı~u için hu topraklar
ıfo yaşayan halk:ı ~·iyerek Ye iptidni 
m-ıddeler gönderilmesi için tedbir
ler alınıp alınınaclığını sormustm·. 
Hııll, Karaya ('ıkma hareketi mn· 
vafCak olduktan sonra bu işle cfr 
uğraşı Iö ı /ıını söyl rm i şiir. 

Nevyork, 20 '(A.A.)' - Şimali 
Pransadaki müttefik umumi kaı :. r.-

Bilet siparişleri o~zari günler saat 
il e kadar kabul edilecek 

Kazanan biletlerin ~para: arı da pazar .. 
tesı sabahından itibaren ödenecektir 
Gazetemiz Ankara C\t yarı~la.· etmeği temin etmi:ı bulunmakt a· 

nnm bahsi mlı~tereklerine Şehfr yız. Bu saatten sonm siı>arişler te· 
ınizden i~tira'k eden oku~,,u~uları- lt'fonla Ankaraya bildirilecektir. 
mıza. büyük ·bir kolayh l< daha te- Bundan başka ~imdiye kadar 
rnin etm~tir. kazanan b:letlerin çarşamb.l gün-

.Bundan böyle hilet siparişlerini leri dağıttığımız ikramiyelerini de 
cumartesi akşamına kadar değil. pn.za1·tesi saimhmclau it ibar en ver 
pazar µ;ünl! saat 11 e kadar kabul ımeğe ba~lıyat'tlKIT., 

Belediye Daimi .IDncUmenl, kömUr 
narluru arttırm.ıştır. Evvelce yerl. 
kömürün perakende kilosu 10,5 ku., 
ruşa sa tıltrken bugünden i tiba• .,n 
12,5 kuruşa satılacaktır Bulgar kö. 
mürlerinin perakende fiyatı ise 14 
kuruştur. Nark artışına dair o ,;.ı.n 

1 karar gazetelerle i!An edllece.• tlc. 
Ayrıca, yakacak Ofis! ~e kömU: !!., 
yatlarına zam yapmıştır 

Di#'er taraftan perakende sa.tı~ vıı. 
PiD odun kömürcUleruen pek ç,gı.,. 
nun havalar scıtur so~uma.z dük~:ı. 
ıs ... u kapayıp ort<.ıdao yo' oldu:.:ıa 
rım yazmıştık. Vali muavl:" All!net 
!üı ;it bu sabah em.nl\•et t"şkılAtma 
.omt: vererek bu gı '' kö:nUrcülerin 
derha. bulunup dUkkA.nl:ıı· nııı sı:ıı. 
masını ve malları varsa arzjan 1rn. 

tina suçjyle müddeiurnum'H-!·J veril. 
melerini bi!dirmiştir. Buı:l'lrııı ~dreı; 
leri karakollarca mn1 .lııı o:du~un • 
dan bugUn yarın yll:~teı ce kömürcü, 
daha kış ba.5Iarken. vurgunculuk su. 
çiyle mahkemeye veı·ilmi, olacı-- .ttır. 

Yine b:ıı;ı pera.kendecl od:ı 1cula 
rın odun fiyatlarını ala.bıidlğine yük 
seltmcğc ça~ıştıkları görülmektedir. 
Belediye, icabederse en müsait f!. 
yallnrla oJuna nark koyacaktır. 

Trakya İstanbul ıçin hl\zırlı.n rnıı, 
l 5 bin ton odun kömürün sUr·,tı-: 

ve her şeyden önce şehlre getirilme 
Si için tedbirler alııımıştır. Bu itle 
beledi~ makamatı ya.kı:ıdrın a!A.lta. 
dar olmaktadır . 

Bu odun ve kömrlller, Fikri Kq 
çal Şirketine aittir. 
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Harp cephelerinden 
manzaralar 

- ! - (4) 

Y-ıaitnm •. vaiımır .. 1'ene. .eüliıik ve süngü süngüye harp. 
Sa lomon adalannda, :Veni Ginede, muharebeler bu 

şardar arasında cereyan ediyor. 

H ABBfN dunwyaeajr cephe· 
Jelden biri de, Amerika • Ja

pon boğuşması devam eden, Pft..<ıİ

fiktir. 
Şimdi'ki halde, Pasifikte, iki ta· 

rafın donanmalan, birbirine çelme 
takmak için~ sa.klambaq oyvnu oy· 
auyorlar. Ara 'lırı' knrsd~ıyor • 
la.r.. birbirine top ıoavunıyorlar •• 
ii:ır.er.lerinde tayyareler w:uıvyor -
lar ve.. aynlryorlar. G!lip, mai . 
lip yft. Yalmz, "'kestik, astdt" 
diye tebJi~ler yağıyor. Buna ra.ğ • 
men, bir taraftan Japoa)ar.. öte-

taraftun Amerikalılar adalara as· 
ker ~ıkanıbiliyorhr. Böylece de, 
Salomonlarda, Yeni Ginede mftka. 
rebeler devam ediyor ve bu gidiş
le, edecek de ••• 

"Muson" denilen Pas.iliğin kış 
DıeV'Sİmİ ge9ti. .Japorı):ır, her hal
de, fu.liyetlıeri'ni artıracaklardır. 
Amerikablar da, Avustralyayı kap 
tınnamsk için bütlin nyretJerini 
~arfede<-eklerdir. 

Onlar, bojadaşa dnrsun, ba 
bu hnrp sahne111ne bir ~öz atalım. 

Yeni Git1e: Malarya 
Amerika hal'P muhabirleri, Yeni 1 Anglo·Saksonlar i9e, mu,amba-

Ginıe~ ~Yle tM\'İr ediyorlar: Jara sammn, boluneyorlar. Bu su 
Yağmur •• yağmur •• yağıiıul' .• A· retle yağmurdan korunabmyorlar

mer:ika. a.surlerini yıldıran beli! 'ia da hararett.en bunalıyorlar ve 
Yeni Gine de hö)',le •. Salam.on ada barektttleri sekteye uğruyor. Şiın~ 
lan da ••• Bu bavRli. belJli de tlön- di. Amerikahlardran da ,Japonla.U 
yanın en yabnurlu yeri! Adeta taklid edea~r göıiihiye başladı. 
"bir lınm:ımda (tabir aynen) ıhk Banlar ds, mümktin •Jlduğu kadar 
bir duş". İşte, Amerika ve .Tapon az elbiseli bohmmıya gayret edi-
aSkerJeıi, oımanlarda, böyle bİ1' yorlar. . 
yAğmar altında harbedi'yorl"r. İşte .• ahalisi, hali, tas devri ya 

Bir J108a11 dikentil[ 'flabaaı tasaT 5'YftD bu ormanlar içinde boğnşan 
var ediniz! 'Altla.nn1Ja ~n, ça- far, vah,.!eri medenileŞtİrec!ekle • 
ıms hfttdihldsn gizli .. iki tl'lraf! ıini icfdia ederken, bir i\ln, onlar
aiılllerJeri. dizlerine k3'l~r bn bn.- dan \'ftıhşi olmddarrnı i~bat edip 
tSldMani: batarak, bu yumu'ak i,in içinden f:Tkacaklar. 

AJ,ENTYENLERDE 

Ankazadan bi.Jdirildiğine göre, 
harp ekonomisi dairesinin Yeni e
sasları takarrür etmiştir. Proje 
yı.kında Başveıki.lete verilecektir. 
Projeye göre harp ekonomisi dai • 
res,i sıra ile şu sekiz şubeye ayrıl
maktadır: 

1 - Zirai maddel.er ve iaşe şu· 
b~i. 2 - Sanayi ve mamulleri şu· 
besi, 3 - Münakalat şubesi, 4 -
Ticaret şu.he9i, 5 - Fiyat tetkik 
ve mürakabe şube-si 6 - Müba· 
yaet Ve satış şnbeısi, 7 - İçtimai 
yal"dım şubeSı, 8 - Mali politika 
~ubeei. 

Yeni ha'l"p ekonomisi daire6inin 
bir reisi ve muavlııi olacaktır. Bu 
daireye elrononAk kiUtilrlü ve bil
gisi geniş oluan memurlar alına • 
caktır. Dairede ayrıca bir ele isti· 
~aTe koımite6i bulunacaktır. 
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aq -
Cezaylı- ı,gallne 
giden donanma. • 
FP..ANSJ2 ŞimaU Afrika.sınJJ 

mütte-fikler tarafından iş. t 
ıraıincten evvelki günlerde Cebe.. 
:•ittank limanına gelen 1n:;iliz do· 

"Be5inci Rol!., "lle~i~ri Kol!., di5ahm bir gece canı temiz bal j;ı. ııanmas!r,m 125 harp gemisinden 
kelimeleri bir moda halinde dur- tedi. Fakat önüne lıir taba!• ki·rJj ıbaret olduğunu öğrenmiştik. Bun. 
ıpadmı tC:U.r edfürken, biz '.l'iirk. ba) Imnuldu \ e: aıla biıJikte bi~ok taıJJt ve sarnı• 
ferde de, ~eu aynı teşkili.tm "- Gece, dentli. bal yenmcı! guni ide vardı. Bunun bugUn içil 
buh11rup bti1unmatlığlnı arastır. Çünkü anlar bnh ~ece kirletirler! çok mlihim l,ir kuvv~t olduğu m•ı· 
mak llerhalde faJdn1ı olur timi·- llazinelercle o:aJd:ınan para da bu. 1ıakka.k. Uç büyük tayyare gemi
din~! nun gibidir. l<'elaket aııı geltliği f,jnin bulunu.5u da aynca ehemmi.. 

Genli '.111 • Kiu Turk)eriude, ge- \'akit artık ondo.n istifacle zıımam yeti haizdir. Daha sonra bu i!:'te 
rekse (~) de aynı "Beşinci geçmiş bulunuyor." 350 harp gemisi ile 500 den f;zıa 
Kol" ftwtllyNini pek ac:ı.k ve pek İşte bütün bu pr pognmhıLu, rıaklive gemisinin kullunıldığr ha· 
mökenılileı buhınn. Hatti düşman c·asu'il:ır Sa\esinde yaıııtmıştır. l\1u beri verildi. 
mem.1Wtl9ırinin hallerini tetkik. hnrebe başlar bnql ımaz, Türle or- 1541 de Şar1k.en'Jn Cc!'.lyiri 2.]. 
te, \'e öu. .memleketlenle Türklük dnsunun <>.sğ cımalıım ti' l<'l eden mak için 65 lı!nıpt41l na1'1We ;..!. 
lebine propagamla yaptırmakta, Aydın askerleri; 'iaruhaıı, !Uente· mısi ku }andığını biliyoruz. Ceza. 
'.fu -~ pek ileriye gitmiş- şe, Germiynn vardımcı asker- Yir sahiller.inin böyle biiyilk do. M 
lerdir. H8ri:e.rı. hemen denebilir lı:i leri hemen Timurun tarafına geç. nanmalar tarafından tehdıt olun· r 
bu.-la?m biiıilercesi. ülke harici tiler. duğu birçok defalar görUlmüştür; l 
lillemlelııetıerde <lolaşıyorJar, sade Yrh1ımnın yanmcla da on bin bu itibarla Dimdi oraya yapılan 
lnı İ!J ile ~Alolyorlarcb. Yeniçeri ile Sırp a!lkerleri kaldı. ihr.ı.ç için yalnız Cebelilttank li. l 

Fakat ·~nci Kolculukta" ak· Ve neticede Rcyııı.wl cln, üzerine manma 125 harp gemisinin ge'mi~ 
uk (Tiınut) başka bir hug11siyete titrerliği huzine-<>i de (Timur) un olmasını fazla bulmamatıdrr. Son· 
nhipti'r. ~k11v\'etli teşkilitr saye- eline ge(;ti: raki malfunat müttefiklerin pelc 

Memleketimizdeki ııinde Yıl8mm Beyazıclm baqınıı Biz Timurun arnı hnJi, Hazer ihtiyatlı hareketlerine delildir. 
getirmedik beli brr~mamııttır. r:imalindcki Türk h~ılklarb·le ya1>- 1830 stnesindı:: Fransızlar da o. l bir ÇOll Fransızlar Timur, Osmanlı sefirlerine mııh. tığı harpler<le de ~örüriiz. Zaten ra)'a l;tiyük bir donanma gllnrler-
tetem orduauna.n ı-ao;;mj geçidini, biıı;ok müverrihler, Timurun her mışlcrdi; hatta bu kuvvet Ceza-

Muharl•p Fransız· lar bilh&88& Senıerkaaddan yeni geti· zamanki galibiyetinin lıtı <"a"'ll!I )İri mUdafaa edeceil kuvvetlere gö 
rilmitı Mehme<l Soltan•n elbi'seleri teşkilatının mi 'kcmmel olmasın· ı e. miktar itibariyle gayet üstün. 

t f 1 
gibi, aym renk ve aynı elbi~eyi ı dan ileriye ~el<liğini "'öylerler. dil; lüzumsuz öerecede çok görü- ı ara ına geçti er giym~. mrıraktanna, kalkanları. Timur, ~nlıstıl"a<!nğı c.asusları nüvordu: ~ 
na vanncaya kadar heptti kırmızı daha pek gcn<"lorden l!eçer \'e on- Üç kalyon vardı ki htrbirl yü_ t 

An.kam.dan lbildilildiğine göre, lı stlvarilerini \'e bunları takiben lan kuUantll'nğı :rere ,.e selde ı.tö. zer' ton taşıyordu. Tadil edihniı l 
memlelletimi1rai FranSI:L koloni- tnln ~nkli tıUvari alaylannı ı:e- re terbiye <>dcrek yetistirinli. sekiz kalyonun her .birinde 80 top 
si a.ra.smda muharip Fransızlara ~irtmi~ ve aefitler gitmeden en·el Bu :cbepten onL,rm "Ön'l~rere- bulunuyordu. Bunlara arasmda 
gelliş ölçüde iltihaJdar vaki oldu· de casuslanm yola tıkarmayı unut ği yerJerd<.'ki muvaffakıvct1erin. lıfrikayı zapteden Rcmaah general ~ 

,._.ııuda byuak, ba ~ahhldar 
dan bereleneftk yaAmar altmda 
bİl'llİl'İne hücnm ~iYoriar. 

Ayaklarda, aiJr kund~r 
Jeıine listik (İaneler ftl'; öyle 
.iken, kenıelilt', ~~rine gir~lılTryor •e ayak 1"'1';1taklff'ftl8 YEIJ'i'ı~Ol' -
far. Onl.-r~ çdm.rfnak filnm, 
yolma. Mi altma vamurtdlmbl 
g~diler'Wi', flliln tebtikesi baş 
göstsir. 

ğu haber ~~ektedir. Bu arada mamışbr. den emin o)uJ'(lu Ve bıınlann ken ~ipyon'un adını taşıyan da nrdı. 
Çiğ, su, 3'6imor, fntma, tıMrr- Frail.SJZ sefa~ti deniz ataşesi An- Timur ordusunda casuslar, hu- lilerine te\'lli edil n İ<'i V:tpmnma- Birisinin a..lı Elcezire, diğerin:n ~ 

ga.. Alentyen adalsrmda, fena zur, .Ankara dil, tarih, coğrafya susi teşkili.ta sabipt müstakil bir lnrına imldhı Yoktu. Dükendi. Eu .90n isim on dcir. ı · 

Taanmler ct..I' ve kene ayık
llllur. Mmıibetl~r. Jrafalarrnr. ete 
;,re claklmyorlal' tri ... 

Kene olllUJWll yerlıel'de .• a.qker
l"re m'"allnt olan Jmhl&k stmik
tii1'. Bo 'k~ftl"lft< mall'Walda;.n va -
P•~tı~ ancak, tanla ~ikleri. 7a
man beTii olur. 

llavaya ait ne kelime varsa kuUa. fakültesi profesörlerinden Obivi· alay halinde biılwWP.yorJe.rdc. Bmı. Nete-kim Yılılırım Beyazıd crclt•· cfüncil Lui devrinde Gaa:riri tora 
nıJabfür. En güzel havaJuda Sİ5 yf':r La<:e»nbe, Cambord, sosyal bil· larm ilk vazifMi 1'1irk ordaSU11da <ıunun hir nttda ınnh' olmac;ı, he· tııta.n, hatta üç sene müddeti~ brış 
varcJrr. Ki<maya t:rkımt elan Japon giler okulu· profesörlerinden Rene hizmet eden Tütk'menler ara!lınR men dnhn hnrp bn,tnr bac;lamaz yere d.enizden ab1uka elen Fraıı· 
lan bombalamıya ~ ağır açan Hovi111ıe, Frarı...~ eski muharipler ginnek, iki kar~ arasında ya- hUtün Türk ktİ\1\etlcrjoin. Timura ı;ız Amiraline aitti;. 
ka.leler, ekseriya, ltombalanın a • ı ceml~ti ~si Casa.lanca ile bütün ınl~k harbin fenalığını anlat. iltihnlu bu <'nsuslnnn ~a:rcc;indc· Birinci sınıf 3 muhafazalı brigan 
t.-dan dönerler. Bi•denbire bas lejyon ~. Osmanlı Bankasm • ~ı. dir. tinkrde (60 - 74) top atete hazll'• 
tının ,_ hava, hMetlerini gör • daki bütün Fransız müdür ve me- 0..!llar kolay«'.a Ottmaah orclu• Timnr, ':Be!llİnci Kol" fnli'ye. dı. Ayrıca muhsfazasız ve aynı b'..ı. 
Dlrt'lerİlııe mbi olu. murlar !Manbul ve Ankaradaki 811 araema gin1i1er. A~ker, !;Ok ha· tinde Lir huıo:u.~iyele ahipti. Ye yüklükte be~ geminin her lıiri 

Günler, haftalar geçer, mühim bazı muallimler ve ra(ıiplerin de !Iİ9 olan padişahtan maa~m mun. b1ı1na pel< bü,vlik bir ehemmiyet ,.e. (50 • 64) top t~ıyorlardı. Elli;:er 
bir ltarelret yapllamu, Tal'889ut m'llha..ıi.p Fransızlar tarafına g~ • tauman alamadığı için, Yıldırım rqordo. \'e bunda ela İ"labt>t etti• top bulunan altı tane ikinci şınıf 
kuvvetleri, <leni!lıfe körik?rlhle do tikleri bildir~. aley:Jaiae Wr hofn•t•azlak be!llle- iini l!Ama.ll gmıtel'tlt brigantin, kn'k dörd~r top!a üçün• 
~rlar. ' -kteydi. Tfmunın easnslan, her ~ü sınıf üç brigantin, kırkar t&p-
Tayya~er içi'n D~Herburıa Vali Aaklr&W!I gitti fmıattan istifade ederek pa(lişa. h k d iu aıtr muaddel brig-antin. 

Uııalaskadaki uyat. o Jc8ıd.P. miJ 'I- hm ha41isliiini öne 88ri\yorlar, i ti Ar suçun an Daha kUÇiikleriyle tnrılikte lıarp 
külith değildir. Hele ı.700 adayı, İstanbul vali ve belediy~ reisi "böyle bi'r padi.Ua hlsmet et· gemilerinin sayısı 129 " lııldJyor. 

SUD:\N ztvAnr. KtN1SF! ı1aponJarla aAker ~annalanna Dr. Ultfi Kırdar~ a.kgam Anlsıa- ~-. kardet paid*h Ttmura Bazı tacirler au. Nakliye gemileri• ceffn(e 
1RTfY4.Ç VAR kar,r muhafau. etmiye mennn: o- raYa ritmi,"tiır. Vali Ankarada bir hilmet temek d,ıha iyidir" diyor· bunların yUz taneli Jılldmet~ 

~ ıan müfrezelerin hayatı daha 1cr mti @lı ı:aıacabr. ıar<lı. Mabllemeye verildi rınctan donanmaya •• eclilmt•; 
Viiksek a!i'ar.Jnnn yıtprakl:m I\· yiflidir. Tam bir hap~ane hayntı; Propaganda pek g0ze1 bir tesir 400 tanesi de kira De tutulmuttu. 

racıındnn akan yağmura rağmen, fakat konfo"Jn. Bir mahalle birliği rei•İ ile Japmıştı. Hatti bu Rebepten (Ve. Belediye İktısat MUdürlüğü me· Eu hesapça Orialf,İll' kıyzlannda 
ire<"~ "U yok. Bu yağmur djyıınn· Amerika, askerlerinin her i1ıti- bir aza ınahkemeye verildi dr AJi paı,A) ile l'ğht (İbrahim murlan, dün, Limon iskelesinde !!Örüne-n gemilerin tutan tam 629 
tfa. ijJiim tehlikesini g;)7.e alma • yaçlamu düşünmüştür. Kışlaları'lft bey\ bir ayak divanında pafliş.htt çalışan bazı tacirleri, ihtikar su • taneydi. 
ilan cı11 :rmenin imkanı yok. Rnl'a· kalorifer, cimnastik salonları, eğ- Fatihte, kMj,p Muslihiddin ma- ümnen has~ikten vnz ~~ini çi1e adliyeye vermiştir. Osmanlı hükumeti 1830 da ya. 
rla ~emadan dokiilen sn hile ttii~ lenee yerleri var. Askerler. yalnız. hailesi halk dağıtma birliği rem anlatmak iqtemiı;lerse de, p:ır:ı Bunlar arasında, Haynn. oğlu pılan tecavüzü ancak 1834 de P."O" 
heli. \'azifeye me-mar olarırık dNlrı çr - H:ışhnle aıad&n Muzaffer ıton ek- ka~ıııında "vurdum duymaz'' l<e· Salamon Beh:ır, Sabuncugil Limi· teste> etti. Verilen cevap şuydu~ 

KıtrSunlardan <l11h~ iHcliiriirii o· karlar. P.azan, bi'r tehlike işarı.-ti mek kartı levziinde yüzlerce f"kmek silen Beyazıdm lmlağma ~inne • ted r.irketi, yağ iskelesinde 13 nu· "Simdilik susmak daha mnvdtik· 
lan '1alarya .. Rtı .,insi tehlike, bu muine, karlar arMma atıhrlar, karnesi salJanı~ar ve iddiaya ı;cö- rniştir. marada Kiryako, Halil Orhan U· llr. Türkiyenin haklan Avrupa 
ha.ita gin:nemiı, <'nnanlaffiR hiik _ ama heniiz bir ku~un bite ~tma • re muhtelif kimselere ııat.mışlarc~ır. Timurnn C'nl'nsları iimidin fe,- zunköprü V:ı . .,il Z'.lharyarljs .Mch- cievlctleri tarafından da tal!d;k e .. 
miinli yiR-iitüyoF. Eusda kinin mlŞlardır: 4;ÖDkü Japonlar, hennz Bundan sonra da haı;ıl olan :ı~ı- kinde bi.r varlık giistcriyorl:ırdı. met Kirp.'.zlı, Osman Akın.' ~lim dilmic:tir ... 
ıı;udan ziyade kıymeti. Ağn)mfa : 'Czakta, 950 Jn"Jometre ötede .•• Ve ğı kapatmak için mahallelerine gö- Bütün ~abitan ara.<ıında şu <JÖZ do· Bas:ı.ran, Hüseyin Kuru. Yani Ptr ikinci Mahmudun son seneleri. 
mıdan ~ kdiilar, röllml-.? ~imdi «le kı~ bMb. Ya birçok kimseler gelmiş ı{ibi salt- Iıışıyordu: poclopulos Hristo Sarı, Artin To- ne rastlıyordu; tmparatarhığun 
yollsnnı kaybedenlerin sulaı:mı :r. .r. ~ le aile Jie~nnameleri tanzim ede- - Hasis pndio:ah, parasını as. [)al"cğlu, Cevat Seve-r, Yusuf Toka, raşmda öyle dertler vardı ki Hün. 
kullaadıldan gibi kfflinlıerini ida· Bu da •• ~ifik ,.e tı7.3'c ~imal rek bunlara clağrtmış gihi ı:ı<i-;ter- kere da.~ıtmağa l'esaret eıleme· Bilal Pic:kin Hayrlar Çetin, Etem kar iskelesi muahedesiyle Meta 
re E>tm\ye lıakıyoılar. fmrp <ıahneıııi. mek istemişlerdir. <liği· içi.n, o orıebepten bundan höy. Erk~vet, Sükrü Royanlı, Hadi Ak· Çarların himayesin~ girilmişti. Ce 

Kinin, virmi <'lftrt s-. ek8iliaf.e M. RASiM ÖZGEN KencHJerine tev'di ohrnan fımnıe le (Timnrun) to:-asiyle clar!>edit- b:rn ve tezgahtarı Terdof, Ahmet zavir bu gilrültiller ara~nnda kay· 
askerler, onar o°"r maJıvn.va ya· işini hu suretle sun.~Lmiıl erten rt .. mi~ p1tralan 1tullanıwıığız!. Nuri, Nilm Kadarçe, Mustafa Pek nadr; hem de o cle,•let tarafından 
kalanıyor1ar. (*) Birinci yazı dün kil sayımı- üıle ha yakalanmış. Milli Korunma Yıldırım hütün hun]arı duyn. menler, Muıstafa Demirsar. Ziya istilıl edildi ki esir düşen Krralmt 

Bnradsl;:i muharebeler ,hiçbir .ım dörd~mcü sayfasında çıktı. miirldeiınnnmHi~ine vt>rilmi5leTdir. yor, fakat hiç orah olmnyorclu. Pn. Olur. Yo!'"'i Kazaplane de vardır. Kanuni Su!tan Slilcyman kurt.ar· 
vakit, düsman tlıhıımanrnı görerek mtştı; ona yardnn maksadiyte Bat' 
cereyan etmiyor. İki taraf da 

8
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iarbnn hi'mayesinde birbirine kur Ne mi b.iasedivoramf intibamı F h/ b • Birçok adamlann elinde, benim sularında ba~~ dalgalandır • 
~n flı1ayor. A'"ıl ge\rilti: Hozır bö- mı ne! Harikulade dakl11alar ge- ran sa ar 1 ~ibi küçük bir bul<et \'ar. Çabural• mı>ıtı; Nisde Türk kanı dökmüş, 
cek ynası olan bn ormanlarda çir4iğim ile.ide kendimi bu kadar urkaclaslamna telefon ettim. Ri'r Tiirk lxınıtu harcamıştı. Siyasette 
binlerce cennet kmıu nçu,uyor. •akiıı hisseclişime ben <le hayret taksi. Türin sokağındaymı. Bara. menfaat o!madıkça dostJIDlr olmaz. 
Şiikrıtna liytk bir ~y var.ıa hura- ediyorum. Fakat, geJet'ek dakika _ da <la, konusmaktan ziyade birbL d~rler. Bu söz Tilt"kler için· deilL 
da, yılan ve ytrtrcı lıaJ\·ao olma • lann öldtiriicü ıztırabı kafamın rimizin elJerini ınkıyoruz. Yatak· dir. 
masıdlr. ~nlile hile... Umumi Sele.rberlikten Dünkerk bozgununa kadar fa hasta bir zevce, arkada. ııe,•irnli 

l.!ıbk ~t'hadan su'-- dam • bir yavru bıralmıanm ne demek 
1 ..,. YAZAN: Ç&V1B&N: SCN'G'O,KASATURA 

KADIRCAN KAFLI 

arice~. inanan üstünde ağu adını Z ol<luğunu anlıyorlar. 
4' laıia 11e11iyen, boğazımm sıkıı:ıt•i•- RONE BALBO . A. MITHAT KANIK Radyo, dnrmacb.n endi-şeli ha. 1111~1:==~~;:1 

AvastralyahlarJa Japonlar, bir· nı hissediyorum. Hacıtabakıcı ~hem ber~r yayıyor. Bu haberlerin an. ı· 
birlerini ,anesk on be, yinni adını şirenin 6 numaralı smrfı eaiırdık· Birkaç kelible ile iki hayatı lor- ı serve hM.Jrlıyorlıiır. Trenim yarm 1 ~rnda, birlcaç acıkeri mar'I ve cenk 
)'aklaştrtdan uman, birbirini gö-- lannı !!öyleıli~i dakika<lnnheri ar- mak ne kolnymı5!. Kırmak mı? ı>abah 6 da kal'kacak . havaları •• hislerimizi kamçılıyor • 
rebili)'orlar Ye o rnkit, sünıtii, ka- tık bir sivil değilim. Ba ~al~ma Yok canun. mübalağa ~iyorum. Şimdi küçiik uyuyor. Bütün ışık. lnr. Haydi bakalım?. 
satna iJe ölUm müt!adele<;;i oln • ve fefkat hayatından "'derhal ve Her !leJe rağmen yıldızım~ itima. lan söndürdük. Fakat ne ben. ne Hayır •. cenv.e sarkı söyliye söy· 
yor. bi'!a teehhuı-'' ayrılmalıyım. Sevıti· cJım rnr. de karım nyumuyoru:r.. Gayri ihti· liye gitmeyi ennun istemiyor. So. 

.Japonlar. baz.an, cı~ıplak mu - Jiın, artJk g<'celeri muntı.7.am te • Knmna neler söyledim? Pek yari, ı-ac:la.nm oksuyomm. Yapa. ğuk bjr arzu ile. C("Zalandırmak ar. 
hal'ebe ediyorlar. 1.nnaklardan lı:o- neftüstinü dinlir<'miye<'eğim. Sen hatrrhyamıyorum. Fakat ben k:ı. cak hi'r sey olnı:ıdıi:"fnr, i1•imiz de ımsu ile, yumroktanm sıkılmış ola. 
layra. geÇel•ilmek irin soynmn·or- de, kiiçüğüm, artık l:eni. ''bftlta'' pıdan girerken gözlerime bakınca biliyoruz. Ru vahııi Alman saadeti. mit gidiyorum. Etrafımdakilerden 
lar. Silah Ve cephaneleri ba!iı

0

ları diye ~dıklıyamıyaeak~rn. h-..r ıeyi anladı. Kendimi çok, çol< miıe sabota.j yapıyor. Bu gece, hi- ıle anlıyorum ki, herkes benim ~i-
lberinde ge~re.rek bci!le anadan Uzun zaınandanberi müc?t:lete et ıı:er~in hj<ıqediyorum. zim gibi olnnlar, kimbiJir ne <:ok!. lıi clii~ünüyor. 
<loğrn:ı, Amerilmhlarm arkalanna ti~ bu mziyeti dü ünmekten Şimdi, sesi biraz titriyerekt ha· Harp! .. Derhal \"e bila tec-lıhiır!. Işık sehri olan Paris, sis <;:ehri 
~ ·'derhal \"e bi1a tee-hhur" vaz~e~ na nasihatler ,·eri·rnr- i:ri örtün :ı. ~ •· olmu~ .. ~olmk lfunbnlart yosta gj. 

meliy\'m, Beni bu luu1ar iizen ya- soğuldara tliJılkat ~t; hilhassn u: ~imdi istıısyonıı gideıı yolun ü. lıi .. iste, Batinyol'st ~cldi'k. Rura. 

TiYATROSU 

• 

l!lftaa il.le d9 
OB~M llltııM• 

Kol1ege 
' t ııı Kl"Ompton 

Gerhart Haaptmsnn 
8enDıa Bedri QISknJJ 

Asril 
llOllllCOI IUDt.t 

n Baba 

rmki konff"ran~nn ... Ailnm "'en de! nntmaı, kin kendini içkiye \'er. :ıerin'devirn. Beni, hayatımı vak. sı hizim toıılanm' yeri .• h"rrok er. 
eh<.-mmiyeti yok IJer ~y bitti. Sim me. cilerleri'ni harap edersin. 1-a· fettiirim se' ~Hi vürutfardan mer- kek Yllnlarıııda d"' kendilerine n• 
di nrbk sİ\·il değilim. ,·atlı kanın .• seni dinliyo1'11m, fa. hametsizce uzakJastıran nyaklnrı. M~ı; rribi, lrn.tlınl:ır. bu kndmla-

Fakat, Allahon ! Znvalb<·ık her. kat o kndar cıaşkınım ki .• banrn, rr:m sesini «linJi'yonını. nn, erkeklerin n"leri olcln'l'lannı 
halde ağhyaca'k. Sana ne si)vliH. ı;tözlerj gözlerime t:Lkılınea, Jı,,,merı Dakikalar geı;tikc:e. sö-.r.lerimiz Mnn"k hile liizıımsuz: (!tikli Se\'İ. 
t·eğimi bilsevclin. tepeye ı1oğru ba~ka tRrala hakıvonnn. rUn"ii <le basitk-sti. ifadesi milmkiin ol. yorl:tr ve İ7trnıp çcl;iyorl:n. Dislcr 
tınnsııırl~n bana böyle tıiikftnP.tle, bendeki kınklrğı Jrörmesini iste. mıyan hisler vardır, Care<ıiz kat. Mkıl"•or, vıımrn dnr ~ıkıh::or • 
~katle hakamıyacaktın.. mivonım. Bazan da. artık büyii· !anmak lizım. Alman efc:ıdiler! İnzib?tlar dn ne <:ok!. !':essizr 

EYet. b·ıivonım. nunu hep "bek ~ini göremi·veeeğ.lm hızımı e:i.•r. Bu harbi !'İ7. i'stediniz. Pekili, cJer- ma~nd:z i.ıtasyonnna doğra :vü· 
lı:ror<luk". Onn Da<tıl c;i}yle~m... memek if:in 0<ladan dı!ilarıya fırlı "inizi :t.la<!aksınw... ıilyomı. H rlıe' V:lrgan, herke<; 
Derhal \'e nilatech!ıiir .. derhal \'e yorum. • JI. • ~özlerine ('Jkan \1\ lan mztemd:r 

H stabakıcı hemı ireler c;ok te- Manzara ı=özthnün öaünden ka- ~llbJ!Yor. Herke<ı·n kafac:mrla N'r 

I kiye bölünen ıeier 

ŞEKER fiyatının Ubt1 tabi. 
atiyle kahve ve ~ fi,at

lannm da artmasını ica'bettiret'ek. 
N etekim kılhveciler eemi:reti lleta. 
bını yapmış, bir eaya ~ tek.r 
konduğuna göre yalnız ba il~ fe' 
ker 7,5 kanış, kahveye de illi M
kct konduğuna' göre ha da ile~ 
l<uru'I tutuyormu!ll. Ba i'tihar1a 
cay "e kahveyi 12,5 '\'e)'a 15 ini. 
rn-: yapmak ica.bed~elmıi!. 

He"ap giizel ben Uç tekelin 
7 ,5, 2 sekerin beş .kurqa JreJip 
..... ımediğjni in<'elemedim u4a ... 
rıun bir an itin doğru C>kJuinu 
ltabul edelim ve konuŞAhm: 

Rj;; ba"'ilne ka<lar belki de 1ıab.. 
\·eciııin disiyle ikiye biilUnmüJ'bir 
<ıekerle getirilen çaya on kuTWJ 
M cliivordoJ< !. 

llTYat on b~ kuruşa ~ıkana 
1 İr ı,e me Şeker üçe mi böltineeek• 
tir? Önce bnnu haJletmeliyiz. 



Balıkesir Vilayetinde yer 
sarsıntılan devam ediyor 

ispanyaaa 
Kısm1 saf erberlik 

• sona erıyor .. ı 
ABONE ŞAB'l'LA.BI 

ftrldya l'..cneb1 
&eMırıı u.oo kr. %7,00 kr. 
• •ylılı ~ :;ı •uo • u.oo • 

Bigadiçte yüzlerce ev yıkıldı Sllib altında bir 
milyon ask er 

balunaçak 
1 &yhk i ~ ,,OG • 8.(IO • 
1 ayhlı 1.60 ,. 1.00 • 

Gueteye gönderltea 
EvntE geri verilmeır; fi5 ............... ~ 

Dünden f 
i Bugüne ~ 
"'' OY #UYWOO o+++ OOCV1,...... 

Tun.usta ki 
vaziyet 

Sekizinci ordu 
nıuharebeye tutuştu 

Şimal Afrika cephesinden Nev
Yorka. ;iden ve gelen telgraflar, 
lllihveri §imal Afrikadan ;ıtnı<ık 
i~n müttefiklerin Tunusa üc; ana 
kolla taarruz ettiklerini göster· 
Tne.ktedir .. 

Ankara.dan haber verildiğine 
göre, Balıkesir vilayeti ile havali
ııjndeki yer sarsmtıJarı fasılalarla 
devam etmektedir. tık sarsıntılar 
ayın 15 inci günü yer altından ge· 
lC"n şiddetli uğultu ve sarsıntılar
la başlamış, Armutlu ve Yusuf 
camii köylcrinrle şiddetli hasarı 

mudp olmuştur . 
Srndırgınm Gölcük nahiye.si 

mrrkrzinıfo 17 ev lmn:ımen. 28 ev 

cturulamryacak derecede. Esmen· 
dere köyünde 30 ev tamamen, ge
ri kalanlar oturulam:ryacak derece 
de ~'lk?1mTŞtır. Buradıı bir ölü vaı-
drr. 

Zelzele bilhassa Bigadiçtc bü • 
yük :hasar yapmrş, kasabanın 88(} 
evinden yüzde 60 r ta~taş üstünde 
kalmamak üzere harap olmuştur. 
Geri kalan evler de otunılanııya • 
cak hale g-elımiştir. Düne kadar 
enkaz altmdan 6 ölü <;l'kanlnııştır. 
Bigadicin Neyzen köyünde 27 ev 
tamamen, 48 ev kısmen, Iş:rldı kö· 
yünde 4.5 ev ta.ıııamen, 80 ev '.kts
roen, Balatlı köyünde 48 ev tama· 
men, Sirde!kli köyünde 15 ev ta· 
mamen, diğerleri krsmen harap ol 
mu~tur. 

Krzılay tarafından bıı mmtaka· 
da acil yararın tc-dlbi'rleri alınmış, 
çadrr ve yiyecek gönderilmiştir. 

Berne, 20 '{A.A.) - l'.lattrilten 
J,ondraya gC'lcn bir habere g<S"rt, 
l<;panyada kı'>mi seferberlik hd
rckeli sona ermek ii7eredir. J.,paıı

yıırla. böylelikle. silah altında hır 

mih•on ast:~r hulnnacaktır. 

,.. -, 

8 inci ordunun 

Aksaray telefon santralının 
inşaatına başlandı 

ilerleyişi 
Mihverciler Sirte 
körfezinin cenu
bunu müdafaa 

edecekler 
Tali ınerkez halinde çahşan bazı 

santıraller de birleştirilecek 
' Londra, 20 (.N.~) - Libyada ta.~ 

ve Kadıköy otomatı'k santralla.n • kip harekt.tma deTe.m eden aekizin., 
nrn kurub:nasmdım sonra tali mer c.i İngiliz ordu.m Btnga.zinin cenu.. 
kez halinde çaJrşmakta devam e • 'burı.da.ki ım.r.nt&ka.ya. girın!§ ve dUJ. 
den Tarabya. ve Büyiü«kl'e ::ıant • manla temasa. geçrni§tir . 

Aksarayda inşasına karar veri· 
len Jstanbul tarafr ikinci otomatik 
santrali inşaatma başlanmrştu-. 

Bu santral önümüzdeki nic;2n 
::tyına kadar ikm:tl edilecek ve e· 
sasen gelmiş olan hiltün teıı-isatı 
yerles:ti?ileeektir Bu yeni santral 
faaliy-etc gec;inc~ şimdiye kadar 
beş haneli olan İstanbul otomat;k 
telefon numarahın altr haneye çık 
mış olacaktır. 
Diğer t:ıraftan, ~tanbuJ, Beyoğ 

Iu ve Anadolu yakasının Üsküdar 

rallan birleştiıilc-reık bir otomatik Düşman Sirte kötfeZinitı cenubunu 
merke?e, Erenköy ve Kartal sant muhafa.za. etmek maJasadJy'le Ante. 
rallan bir otomatik mt!rkeze. Kan ıat•a yakm bfr yerde mlida.faada bu. 
dilli ve Pasalbalı<:e ibit' otomatik lunmağa te~bblls •tmiştlr. Hava. 
merkeze ve Bakn'köy il@ Yeşilköy kuvvetlerimiz, Bingaz:i yollarında 
santra.ll:ırı da bir otomatik merke- !birikmiş olan düşman, nakliye koı. 
ze baı'ilanı:ır.akttr. Bcıbek santrali }annı §iddetıe bombardıman etmi') 
de ctomatik merlrcz haline gele • tir, Seikzinci ordu, şimdiye kadar 
c~ktir. Ltbyada 120 hava meydanını ele ge. 

3000.000 ki~i tahmin edilen bir 
lngiliı - Amerikan ,.e Fransız or· 
dur,ıı Ceza.yirdcn hareket elmiş Y<' 
l'u.nusa girıni-;tir. Bu orcluılnn ev· 
veJ, ~imdi~ c kndar kullanılanların 

"n .ktıVTetlisi s<ı~,Jan p:ıraşiil<;Ü kıt 

aları na Tunu~:ı ~irmiş lıulıınnyor 

dw., General (;iraııtnın l;ıınııınıfo~ın 
daki ::ıo.ono ki.:ilik Fransız k11v'l""eti 
de bu harekfıla iştirak ctmrktcdjr .. 
funusta bulun:ın "Ye 10,000 kişi ka
dRr olduğu tahmin cılilen A lrnau 
kıtalarile geniş ölçiirle bir çıırpışma 
r.ıldu~u hakkında simdiye lrndar hiç 
h ır haber alıoma.mıştır. Rommclirı 
General ı-.-ehrin1( ile Jtöriişmek iiz::? 
ı P. ha•a :rolile Tnnusa gittiği söy • 
lenmı>J,tedir. 

~irmi§. :ainga.zi civarında bllyük 10 

dtr.,,m.an nakliye tayyare.si 1mhe. @. 

djlmiştJ.r. Ankaradan gelecekler ve Ankaraya 
gideceklerin eitmek kartları Londra, 20 (A.A.)j - Şimali Af. 

rikad:ı müttefik kunetleti İll'r\e
Vilaf!elfen tebliğ cdilmişlfr: rince miihiirlenmi~ nüm~ hü'l"'iyet, mektedirler. Dii,manla tema$:a r ._ 
1 - An'karadan mn~al<k:ılcn h dizclanlnrını beraberlerinde göfür- lin.mişlir. !oı-:iliıler, Sil'eooikad.ı, 

larıhnla ~eleceklcre Ankara şe1'rı melidirler. şimdiye kadar 120 hava alttnı i~al En ar, hir miittefik 'knlu. mihvr 
Tfn Tr::ıfılo~lıı ııın•as:'lfa~ınt kc~mcl-, 
V.rcrc sür ~ııe T11nııı;u ı:tcı;ııneklNlir ... 
tiu ar;{d:t, Siı":ın:ıiknt'n ı:ıelt"n s<'ki
~inci lnıtifö: oı rlmm yılrlırım siira1 
l•J• ilcrl<"mta1dedir. 

nin dağıtma hi.rlikkri tar:ırındal' 3 - Şehrimiz<ıt'tt ~11.Catt~ <!ai- etmi-şlerdir. Bu bava alaniannd:ı 
<ıt>yalınt v~iknl:ırı vı>rilec~klir. mi olarRk nl'k1ihıme e<tenlM"i :A nkR fnhrip edilen iiçaklıınn ıuledi 551) 

Şehrimiz muv:ıl<kat k::ırt biir<>lıı ra d:ı~ılınR birlikJerine Jrny1t olma yj aşmaldadır. 

Cad çeHe~inrlen, mııh:ırip Fran, 
•ırlar ve .~mf'rikalıl:ırrlan miirı-{ . 

kep kUV'"l"Ptli hir kol '.! .000 kilometrl', 
lık çöl l;ısmı hll~ııncn <'iir<'lli lıir• 
~'ll"ti yiişlr ""nunl :ın ilrrlf'lnrklr.rlir., 

rınrlnn h~er ı;riinliik t'l,mek Trnrlııı ı Jarı ve k11rtlannı a1:rbt1me1eır1 f.çhı Kahire, 20 ,(A.A.)! - Orta şarkta. 
afahilmek için nıczklır "l"C<;ilrnlarııı hehemelıı:ıl rnukayyı-t lmlunChılrnıt"!, ki Ameriıkau. ordusu umumi k::ırar
brt hürolarına ihr:ız edilmesi Hl· da~ı.tmsı birliklerirl'dMl layıtlarının g!\hmın teblili: 
ııındtr. silinni~nf "Vt- t-kmelt' Ji:u-tının -veri- Birleşik .Amerika ordusuoun atır 

ee~!'yjrrlr l'l'l~·o ile hir <'femcc: 
:Ya.pı:ı.n Amiral Darlan ~ö~·le d~
rtıi tir: 

2 - ı~tı:mbu1rlan Ankara)'ll gide lip TePilmedl.ğini bi11firti-- 'blnır "~ bomba tayyareleri 18 Som~in gü. 
cckler orada mfü>1'iitıila marnz J.;.:ıı kil flmi'rlıR'bM"i 11·Tmalm-r Ye ~n.tı nü hava Jı:arsırırken Bingaôye ta
m~mıılıırı iı;-in şr.hrimiulen ıılclr'.il? Ankııra rfaJhtm::. birTiıUt>rine für~,, Sll'nız etmişlerdir. Bir çok biiyü.K 
rı "rlaimi lrnrllarla r!nğıtrnn hirlik'.e elınC'lcri !e'hli/;C olıınıır. J"arlJ(ınlar çıkmış ve bombardım~n 

'rcıprakla.rmım iı'lareyc devam 
tı:lerı:giz. Eenim vazife:n mfü;tı-rek 
l"tc11Faat iriıı hedefimizi tayin et
tıı~k cıTncakt•ı·. 

FR I KA SBFfRt NASIL 
f:itzu·Nni ·: 

Afrika :;efrıini açmadan birçok 
harta evnl General A~zennove .. 
,.Jay'a.rınrn birco~ıma ::;imal kut • 
~Unda kullantla c4k tcelıizat te,·;ı;i 
Ctıni§tir. Bunun üzerine derha! 
t.rta:·P- Norvcı-in istila cdiJ~eği 

bu akın hakkında şu :malumatı 
vermi§tir: 
Düşman uça.ltları diln akşam To

rino c:eluine bir hüeum yapmtf;!lar
ôır. Sivillere nit binal'!!.ra oldu'kça 
milli.im hasarlar verdirı1llıi~ ve 
sUr'atl~ oondliri.ilen yangmlar ha
ber vc-rilmiştir. Halk araSYnda ~ 
YİM 2-1 ölü 52 yaralı te'lbit edilmiş 
tir. Halk, silkiınetini muhafaza ve 
<ıisinline riayet etmi!jtir. 

SEKİzJNCt ORDUNUN' 
HAREKF.Ti a;ı,.•fa!n <!Ikm.rı::tır. Gener•a..J Ayzcn· 

lıovcr. bizzat m::ı;;az~l;ıra giderek Seki2incıi ordu· Binga.ri.nin ce .. 
?u. gibi 1eYazır:un miibayaasmda ınıbunda mihver kuvvetJerile mu • 
tıı:ııu,...mu~tur. Bunun Ü7.erine AI • lı~re-beye tutuı,mu~tur. Bu hnsuCJ" 
hlln1ar, Norvertc.k1 istihldi.mtanm f:ıld fnı:ıilir. t<"hliği ~nnur: 
~ c g"arnizonlarınr takviye etmcğe Sclk·izinci ordu ileri 'k:uvvetl-eri, 

rı~-ulmu!C:lar·cln·. dün Bingazinin cenubunda düş • 
ae,~actisi sezmi"i olan birçok manh temasa gelmi!!lerdir . 

he.rp lnuharrirleri. kn:lrk ellbi<r.e l7·18 oonte!'lrin .~ccc!;inde Trab-
atın alm:ığa kosmuşlardır. Hat • tuq~arp sahili arıklannda l:a.~rya 

t(t bt:nh1,.dan hiri bilalı::ıre Afrika- doğru yol alfl.n 8000 tonluk bir 
'a gitmı:k iizc:-re birmıi§ olrluğu düsman earnrç gemisi deniz 1J(:ak
''1Jl11ra her~beıinde ''Norveç tipi larmımn hilcumrnna nğramıştrr. 
?la t! öfrcnilir".''' ]«imli bir :r~salc Ortasrn:ı. iki torpil isabet eden ge
l lıırrn ii~tiir. Bıı "nrclle ı\Jm:ın- ;r,foin hanı harrl vanmakta oldu· 
<lr, Amcrıkalr!arm Afrikar1a ııe · ~u 11iJrJiriimektedi; Avnr vere ıw-
~~1 ~ :ı p;ır. akl:ı rma hiç de ihtimal ;:ı ~arıta İngiliz h~mba .:~akl:n-r, 
eıı:nı;ot~i!~l ... rr1ir. Tunııs lı:ıva alanına hücıım etrr.i~ -

T RflılO ŞIDDF.TU~ 
BOMBı\T,Al'\DI 

1t"r, infiL~ll:lan ve yangınlara. se • 
bebiyct vermişler<lri. 

8ARK CEPHJ.ıiStNDE ~ J.JOndradan resmen bildirildl
~ın~ göre, evvelki gece Torinoya Diinkii Alman tebliği şark cep
~apıJan akın serasında İngiliz bom.. hrsi mulınrebe1Pri Jıalkkınıia Ş'l ma 
tıa uı;aklarI 2000 kiio~uk bombalar luınatı vermekteydi: 
tltnJıgıardrr. Bombaların Torino &yrt' Tuapse kPsiminde düşman te§kil. 
l1la ;aruıa, Fint :fabrika.tarma., §ehlr !er isarılarak imhıt edilnı.L,·.ir. Altı... 
c:lı ına ve ba.:;;ka. !abr.ik&lara diiştll~ü gcr'in doğu~unda Sovyetler tarııfm _ 
ornıınüşttir. Hava gece o kAdar ay. dan yııprlan ~i.ddetll taarruzlar, <'lU~

brltn!ıkJı ki, lınrııha. uı-:ıld:ırımı7.aan. mana ltanlı kayrplıır verdirilerek ptl.s 
llZtıa~ ~ebiı: lliıtlinde gurup halind~ kilrtülmüştUr. Düşm~ asker top • 

~~l"llU§la.:rdır. PHotlarda.n biri şöyle lulukJıtrI, topı:umuz ve hava. km-vet
ttni:tir: .. §chir etrafında takriben Jel"imi.7.in hllcumlariyle imbıt !E'di!rniş. 
~ 8;.':1ll\ saat ka!dık. Yangmlarrn blr- ~erdir. Bundan :bıl~luı havanm fenı. 

.ın.i hızla takip ederek fazlalaştı .. colmıı.ımıa rağmen hücum u<,:aklıırrmY?. 

1 
ltU S~rdüm. Hava. kar§tkoyma. faA. Sovyet topçu bata17a.larma ve dem•r 
Yeu bagJangıçta çok faal oınawşss yolu t~~iıılerin.e ıuuva.ftaktyetle hll _ 

,: aknnn aonıanna. do~ hemd • · eum. et.mı~teTdlr. 
<-'n tal'llamfyle sumtıuJ1tur.,, Str.lingradda hilctım te~ld!leri ara. 

I>iğcr ~raftan !ta1~an tebliği smd& çarpışmalar cereyan et~tir, 

Don cephesinde Romen kıta.lan 
birçok hlicumle.rı pUskUtj;mü~rdir. 
Bu mUnR.Sebet]..e Rom~ hava. ktlTVet 
ıeri düşmana. hissedi11r kl\yrpla.r Ter 
dirml.şlerdir. Bu keıdmd& yeni çar -

saha~ında öev:ım etmekt~ olan Yan
ı:ıınl:ırı ço~alhmrybr. En hfi:rik 
yangının mendirek üzerinde çıktt
ğı mii-şahede edilmiştir, Orta mcn
dfrcğin ncuna bağlı ola niki vapur 
Jirn:ının medhıılin~e yanmaklıı idi. 

pışma.ıar ba~am:rıttr. Ye • G• d 
Balıkçılar yarmıadn!lD.da birçok n 1 1 ne e 

düşman gece taarruzu püskürtül~ Mlttellk kuwvetler 
müştür. Son güolerde Volslıovun w 

kıyıla..-rmd?. een!yan ~en eiddetli her taralta ilerliyor 
müdafaa çarprşmala.rmda Berch-
tesgaden dağ .lotaatı bilhassa tc- Londra, 20 ,(A~A...), - General 
mayüoz etmiştir, .Mak Arlur ıımumt kal"ftrg~hının 

En kesimde düşman tanklarla, , lebliği: 

a.ğrr topçu ve hücum uça!klariyle 
1 

Yeni Gine n<lımnda, A-vustural
destekI~en 9 a-va: t!\burun;ı. isti- '·alı ve Amerikalı "k.unetlC1' her 
nat ederek hiicum etm-!ktedir, taraftım ~iir'atle ilerlem~'kt"dirJer 

Bu hticumlar, :Alnı.anyanın muli Dii,.nt!111. f'-J(lnrfrın Bnnayııı:ficlen s:..ı:İ 
telif böigelerine rnensup kıtalar yolıı boyunca ;oııkışlırılmııJ hulurıı 
tarafmdnn miida!aa edilen bir yor. 
nıevzie t-evcih edi]miatir. Çarourlıı \dn "' · <l 1 

~ ' " u7erın e <'Cr<':nın e<fen hıı~a 
hendeklerde cereyan ed~n dört mnh:ırehelerinde oii~man 3 uçak 
günJiik devamlt Ve siıidetli Garp:rş a :ı,h,.•-· .ı A 

- .,,, . ,, .. ,,1,•·"· ihr hotrrb:ı ıwııldan-
malar sonunda düF1J11. ıtna kanlt n ., b. "'"' 1 ı;., ır ı..ruv::ı1ör Ye bir mnhrihi 
kayıplar verdirilerek bUtün taıır• b:llırmı~lardır. 

rmlar pü~türtü
1

mfü:ıtür. General Mı·ııer Di~er t:.ırartan Moq,kovadan da 
§u b.Rber!P.T ver'ilmekt,-,dir: 

~Uılingradın cıimaJinde Kızr!..r • 'Avrapaclaki A merikan hava 
clu, AJm::ın piyadesinden :lOOO ki!'l'i kurJvetleri kumandanlığına 
ta'l·afınds.n yapılan Jıiicunıle.n pu<1 tayin edileli 
kürtmücı ve bu ıbölged<" dfünnanıfl B em, 20 (A.A.) - ~Deral Miller, 
tlince lbulumnakta olan bircok A 

vrııpa. harp ~ahasrnda buluoaıı A.. 
mfüıtahkem nokta1rr ele gecirmi,cı- m~l'ikan ha.-va kuvvetleri ba,ırum.a.n. 
tir. danL1tmıt. t.ılyiıı edlltn~tlr. Getter&l 

Mo-7.d&k Ya'ktnmd:ı ~V~'d l<•tn· Miller. başki\ bir vaZi!eye tayin edil 
l<ın. AJm:ı..nların bir IJ-n\!Okımm da· 
lıa krrmı~ttr. ıni ~ bulunan general Spaats'In Yeri. 

nf" .l!<'lmektedir. 
Sovyetlerin Grnzni petrol •:ıha 

1annı ele e:erirmeğe "alışan Al
rn an kıtıı 1 annm kiifü ku\"\. etıni ri· 
caıte icbar etm~kte olıhtklaı-r NRl
chikin cenup doğuıı:unda. 'knrlor:i•t 
Almant-ıırm j~gl'!li ::ıltrnda btıl'.1.,..,an 

Vir c:~hre aktn yapmrştrr. Alman
lar. fiOO ki~i kaybetmi~lerdir. 

Bask:ı bir Xeı:\İmrle Sovyet lltıta
larr. düşmıın cıu:--avı~.rtnTn l:inrr,;~ 

Giyime meraklı 
Bayan ve Baylar ! 

İyi bir Teni mi anvorsonoz! 
İ~te Size hir &.dre!!! 

Yavuz Sezen 
<,1ifuk1arr iki ikamyonu zaptetmiş - Paris Tel'7'.ili'I< Akadenıiletinden 
lercH-r. Diplomalı 

T uapsenln şimal <lo~tı!!'J'Tldı. kr-
zılordu, Atmaınlan müstahkem bir foıı.tı'ldaı cad,le..i Nnmar s J U 
mevaıide» c:rkarmıştrr. ı ._G.ırn•YJ"e1-•:•A..,.rı.".rt·nn-o.n.ı.·-B.e.y.o.i.•n_.,. 

~~U NUTMAYINIZ---· ----..---------... ···-···--
Akil olan tasarladığı 

yere gider 
Hayatta nereye gittiğini bilmemek, ne yapoca

'ğını kestirmemek, bir kararsızlı k içinde yuvarlanıp 
gitmek kadar insanı f elak ete sürükliyecek bir sey 
'tasavvur edilemez· B u, bir in san rüzgarın onune 
Jü~müı bir k uru yapraktan farksızdır; rüzgar onu 
nereye süriilılerse, o oraya gitmeğe mahkumdur. Ve 
bu birçok zaman; bir bataklık veya bir uçurumdur. 

Aklı olan insan, hiçbir zaman süriiklendijJi yere 
değil, ~itmeyi tasaı-ladığı yere gider. ._ __________________________________________ ____ 

Dün gtce başlıyan fırt na 
-- (Batta.rafı 1 tnel •yf&da) 

bir te,ş&bb!lse giri~I1memiştir. 
Yak'& itfaiyeye ıhe.ber verilmiş, 

elektrik fen ekibi Je derhal Ta.k•a 
yerine koşmuştur. 

Gazetemiz nıakhıtye verilinceye 
kadar ağaç kaldırılaınamı~, yol sey. 
rli.sefere açı!amamtştı. 

DENlZDEK 1KAZALA.R 
Fxrtm& esnasmda. gece Kumlıapı.. 

da bir motör b&tlll~tn'. Motörün i.11. 
mi henüz öğrenilememiştir . .Motorde 
'bulunanlardan bir kadın boğulmuş, 
diğer ikisi yU.Zerek .sahile ~ıkmı;Jtrr. 
luzazede genç kad~xım cesedi 1>tt .sa 
l:>ah Kumkçı sahilinde buluil'ıuu§ •e 
morga kaldı1·ılın!§ttr, 

GFMİLER DE:\ltR TARADI 
;Bu .ıta•ba.b. ümaıuıxuzda. duraıı ba.. 

zı gemiler deın!rledui taramı~lar.ea 
da. liman yardım kuvvetlen hemen 
faaliyete geçerek herhangi bir kaza,. 
nnı. önüne geqilml~tir. Dış denizle!'. 
den öğleye kadar h~ı·bangi bir ha. 
ber alınamaml§tır. Ha.yd.a.rpa.,a. nıen 
direği içinde dört beş mavna llm;\ 
nın muhtelif yerlerinde motörler, 
yelkenll~r batmı~tır. 

Fırtına, vapur seferlerini de inin, 
taa uğratmış, ilk seterler yapılama. 
nr ştır. 52 numaralr şirket T&pur.ı,. 
nu ı1 halatı u ıılrn ·una takı'.ldığı IÇio 

Stalingratta 
-o--

Ruslar 6 Alman 
hücumunu 

püskürttüler 
Kalk aslarda 

Almanlar 5000 
ili verdiler 

MoYkova, 20 (A.A.) - Neşredi

len busust bir Rus tebliğine söre 
RuslaT, Kafkasyada Ylfırlikaf.kaı ya· 
kınlarında ruiihim bir muvarf:lkiyet 
kazanmışlardır. 

Almanlar 5,000 ölii ve bir o ka
dar d:ı zayiat vermi:>ler, 144 ta..ıl: 

350 kamyon, 70 lop ve saire kny
belmişlerdlr. .Almanlarm · 12 nci 
zır:hlı togayile Brandermırgs alayı 

en fazla zayiata uğrıyıın birli\,;l~r· 

dir. 
l\fovkova, 20 .(A.A.), - Dün gece 

yarısı neşredilen re•mıt Sovyel teb
liği: 

Dün kıtaatımı7:, Slalingrad nıın· 

taka<ıında ve Tııııpsenin şimal do
ğusunda dü~manla çarpışmıslardır. 

Cephenin diğer la·~imlcrinde h~ç 
bfr değişiklik olmıı.mıştır. 

Stnlingrad şimalinde rliişmanın 
altı lıiicınnunu pi~ kürıti\k "fe takri
ht-n 801\ düşru1m subay ve erini 
yokE-llik. Ganimetler Ye esirler nl
dık. Diifor bir 1'esimrle diişman d~
faatla yaptığt hiic:umlar netke~irı
öe ve ai(ır z:ıyi:ıl pahasına yıkıl

mı~ birkaç evi işırnl edebildi. 
Hava muharebelerinde 8 diişman 

uçağını <lii~ürrlirk. sıa11nı;ıradın Şi· 
m:ıli ~arbisinde l<>Pi:ularım17; bas· 
kın :1feşi He 3 {li\c:mıın o1omobilini 
ve 50 erini yoketlik. 

:Mozdok bölıteı:inde düşman mii
Claf:ıa hatl:mm111 yannak için )·ap
hğı mııvarfal\ıyt>!siz hiicnmlard:ın 

<;<>nr:ı. raııli·ret göcılermedi. 'T'r,lıit 

rclilen r:ıkııml:ı.ı·a ,.;iirc Iiu mulıare· 
bclerrle ıliişmııııın 17 rlcğil, 38 taıı
kıııı ~nktık. 200 rlen rıır.la ııuhııy v• 
erini rle )·okeHik. 
Tırnpscnin ~imal öoğusllnrla ıfo

re jşgal el igınifa rnPv-ıilerl mııh~· 
faza etlik. J'ıtalıırımıı öüsm11n hii· 
cmnl:"ırını pü,'kürttiiler Te takriben 
bir hnliHHinü imha eıtiier. 5 h:ıvan 
lopu. 17 mifrıılyö:r.ii "re iki ra·dyo 
istasyonunu ele gecirdik. 

vapur yoluna devam c.leınemJş, ye_ 
de#e a!mmı~tır. 

ŞEBİRDEK.t KAZALAR 

Dün geceki tırtmadan birçok ev. 
lerln çatıları uçmu~. ağaçlar y•kı•. 
nuş, sinema ve d\ikk, nlnrm taoeı.ı. 
lan parçalanmıştır. AkıııırRy, K~. 

ınmpa§a, Sirkeci semtlerin de bulu. 
nan evlerin ıı.ıt kat~arını su basını.,_ 
't:no. 

Sirkocid&ki Gümrük anbarlaı'iyle 

Ak.sray eczabanesinL Mnhmutpıı:ıa. • 
da Kürkçü hanındaki mensucat tab 
rtkumı da au baıımışttt. 

stLA.HTARAaA ELEKTRlK 
J<•.ABBtKASIN lD \ SU B!\.b'"TI 
Sit.a.htarağadaki elektılk fabrjka • 

.eını ırolar basm :ı;ştrr. lttalye derh&l • 
buraya. gitm~ ve şuyu boşaltma(:& 

başlamııtır. 

TEPF..BAŞ TİYA.TROSUXUN Ö1' 
KIS}ll UÇTU 

Tepeba§Uldaki Şehir Tiyatro:mnuıı 

'ön kıammdan bir parça da ııçmu~ 

tur. Sahn~dek i, aa~aktaki Jrjremit. 
ler de uçmuş, saçak iplerle bti.ğlıın • 
mıştır .. 

Tak.ııim meydanındaki merdiven • 
lerln kenarlarındal•i !!Uturı!ardan bh: 
ka.çr deYrilmiştir. 

Fxrtm& bütün şid ıietiyle el'an de. 
•a.m et.Jnekt edir. 

Boş vagonda ölen 
üç genç 

Xıım*tıpda. e!ms tren yoluna bi· 
tİllllr ~!ardan birisi iizcrine çe
tilıni~ olan mu: dola'br tertibatlı 
bir' vagoou;ıı boş durduğunu ~ören 
Tuof oğlu Ali U,-.. uınay e..drtıd<ı.ki 
bi~ g~nç ile hr~tiyan old\ik:larr 
anla.sıımaıltıa ~nı.ber hil'lliyetleri 
tesbit oluınamıyan iki aıitade~ı va· 
gona gimı~ltt. ısmnıak ic:in SR • 

m&illa kC'ımür yakaTak vagotııı icer 
den !ldlitlemişlerdir. 

Fakat. ü~li de !kömür Q&rpma • 
srndan ~irlenip cilerek birka~ 
glin kapuh '.kal.m.1~lar ve cesetle'li 
tefe11miha ba~lıım~tır. Ölenlerin 
dbiııe1eril~ •ücutlannda. ateş iis. 
tü.n.e dii~e netİOC6i ~Tmk izıeri 
belirmi~tir. Vagonun an!>ıı.n döşe • 
mesi de kum.en yanmıştır. AdH 
ht"kim doktor K3mil t}n'la.J;ın bu 
üç gencin kRı1»n huı:rıuzu tesem· 
:müttıünden öldüğiine rapor ve "Ö
mülm~sine müsud"' vermjı;tir . .An 
cık, hiiviy.-ti mel'hııll ol:ınl:ıı· Ktı-n. 
kapıda tcqhfr ve tc~hiı; edi l diktt"rı 
sorıra ~mü 1 eceklerdir. 

Bir kapıcı kömürden 
zehirlendi 

Ş~llde, ŞRir Nig!r J~okıı~ın ı!ıı. M 
numaralt 11partıman kııpwu;ı HasJn. 
diln gece oda!llnda bir man~al llt" 
yakarak yatmı_ş, ancıtk intişar c 1 
.gıtz1arla ,;ehir!enerek ö!mUştlir. 

--·---
15 Be1çika1ı idama mahkum 

ediJdi 
B Prn, ~O (A.A.} - Bir .Almıııı kıı ' 

natmdan alman bir habere ~öre 

'Buı11je askrrt makaml11r 1:5 Rr.l~ik 

]ıyı idıt mn. mahkOm etmi,lerdjr. 

Hastahanelerde yatak 
ücret]erine zam yapılıyor 
htanbııl umnıni me(']isi rliin le.k· 

rar topl:ınmı~lır. 1'opl;ın1Hfa h;ıc;. 
tahanrlerin ikrrtlrri giirii~iılıııii• 'l't' 

birinri •;ınır hıı~tah:ınclerdc '.'· :ı L;k 
iirrellerinl'! he~. ikin<'h c fır. ., iiı-ı1n
CİİH. iki linı 7ııın ppılnl'nktır. \
m~livnt m~sr:ıfı için l'i J, ij ı;iik r"r· 
r:ıhi. nıiirJ:ıh:ılelt>r iı:in .'i lir:t İİl'rcı 
ııhn:ıı-:ıl,fır. 

A~·rıl'n Tr:ımv:w iıfarc~inin 1!\ı-; 

~·ıh hiitçe~i 10:1;>0 lira 1 lrnrıış 4)· 

ıar::ı1' 'kıılml eclihııişfir -------
Müh'endislerin hugiink-ı i 

toplantısı 

Türk rliksek mühcndisl,~ t>ıı
glin 17.30 da 'ReyoJhı Halke~de 
bii}'liik bir toplantı YaPMakf~··· 
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O ç kızları 
zebirleyea doktor 

.. 3. Toplayan: Muzaffer Esen 
"Eğer hu :ıda~u tahmin ettiğim olan Alis bu ce\·ap kar5tr;mda <in.

gibi birj ise muhaldrnk eserini ga· ha fazia. ısrar etmiyor, içmeğe ,.c 
zetelcrclcn takip etmelltedir. Ya - eğlenmeie de\·am ediyorlar. 
rm Lu!uı Jfon•oye bir §PY olma· Aratlan biraz n.ltit·daha "'eı· · 
dı~'llll anlaymca befüi bu kızı tek· • mi'fltir. Aliewıe,a~ıt•i:,-
rnr :ı.rıyaca.k, onu yine öhlürmcğ-e •., ~-:·ı~ırr:-.ı- .. -~- ~· 

çnhŞacaktır. Do .kmn arkasına bi'r Jannr ~öylüyorlıır, kibar erk•k (ler 
polis koymnlc faydnc;11; hir iııı olma- hal atılıyor: 
:sa gerektir.') 

Fak:ıt k omir;erin dü~ündüğü bu 
tedbir icıe yarnyaeak bir ~ey de -
ğildi. zira genç kn1ar1 zehirliven 
liatilin bundan ı;;onra.kj• marifeti 
lıas'ka iki Jm.m öliimii !lleldinde
meydann ~ıl<tı, fnlrot aradan uzun 
ra bir :ı::ıman gectikten <w>nP&. 

24 NiSAN 1891 GECESİ 

- Midenizden mi 5ikayetçisi -
niz? Bunu ban1' !1Öy1"1Jekle çok 
isabetli hareket ettiniT-. Ben de 
07Qn yıllar mide rahRt.'5&1Jrğr Çek - 1 
hm, Sonra tanıdıklarımdan bir 
d6'ttor bana bir hah vel'dİ• arı& sı
ra midemde bir r.ılıatcı17.Jık ~~ 
tim mi bu habla•dıın bir tanesini 
alıyoroın. Bil' şeyim kalnnyor. Kı1, 
tusunu daima yanmıclıt ta~mm. 
İsterseniıı !Iİze de vereyi'm. 

Islak, sisli Ve yağmurlu bir Lond İki kız derhal teşclddh ederek 
l'B nk,.cıamı I.ondm Noeli kutlovor birer hah yutayerlar. 
biiyük mağazaJarJn vitrinleri ·,,ık Aradan Uç saat ~tikten sonra 
i<'..erainde- Sokaklar insan dolu. iki ge119 kız tekrar yalnız k2'lmış
Trafa1gar ca<l<lesini doidu~n bin JanllT. Fakat l"akit biraz daha iter 
lereıe hal!i" orasnda yanyana yUrii~ )edikten sonra iki kız da mideie· 
:ven i'ki genç kı.z var, oıı1t'U'dan iki rinde Şı"'ddetli sancılar hissetmcğe 
t~ne: Alis J\lft.l!' ve Emm" Hirivel ba.~Iıyorlar, dişleıinj sıkıyor, biraz 
jsminde il<i Jaz. daha !'lab~diyorJar. Fakat a~ tn-

1 
Atitt Ma~ 29 yaşmda kısık fle.~li hammttı edilmez bir hal alnustır. 

luııa boylı; f!İşm;\n, güzel srfatrnrn Kuılar kaprrr kat1mı ı;aWrıyorlaT, 
verilmeqj mümkUn olmıynn bir bir doktor ~etlrmesinl rica ediror
.kızdIJ'. Rana rağmen 13 yıld:tnf>e. Jıır. 
1"İ bu yolun yofousudur. Kendinden Yanm S1lat <:ıonra. jk~ g~ç km 
da.ha genç, daha gilzeJ birrok .lor muayene eden mahalle doktorn 
lnrm ~ok sefi'J ve PeıiŞan bir h!'J. imlan ~ fena bir b~lde buulyor, 
<le Y8{!amalarIJU\ mu'knbil AliCJ nr- henU~ ken<lini kaybetme11liş olan 
ta h:ılfi denebilecek bir ömür ~lir- Afis, yukarda hnli•m ettiğimi:
mcktedil'. Küçük bir orlada JJmm:ı faahatı do'i(tora '\'eriyor, i1d krı 
ile ~.nber oturur, 'laha. doğru bir hastaneye kalclmlıyor. Emma kor 
t~birle Emnı.:ının glizelliğini ge- l(un~ ntll'ap1ar ker.ııin'1e h:ı~·ktr;,
rnm U\Sttası gibi kullanır. rak ge~yan!'lma aoj;m öliiyor, 

Emma. lli'rivel ise henüz yirmi )'~nm sant Rmmı eh•, Al:s s'?r~·h"t 
l>ir YQ...5Jnda olifukÇa güzel bir kız. ve sefl\let srkada..51n1, takip edi· 
dır • .Ba~snım kim olduğtµuı 'llilm; yor. Otopııi aynı nr.tice~·i ,·cri~·or; 
yen bn lnzenğız iki yıl e\'"\"el a~ iıltirı1mia n. re1'irlenJPe 
tiınrn da öliimiylc bii<1lıiitün peri • Bu çifte knrbanın lonürarfa 
r>an bir halde ı,aımı,. Hir müddet b6yt.lk bir heyecan oyan<lrrdıV,ını 
bir Yiİn fabri.kasmda amelelik et- ,_ah lıMet yoktu. Politi (ler
miş, bu şmMia bir ustaJ.-.a,ile mUna· hal Jıunınu\lı bil' f~liyeıtle i~e b.n~
se~tte btılunmu]J, gebe kalmı~. ~B la.rnıştD'. Ciu:ıyet tıubesi memur • 
cugunq. bir hnata.nccle 'foğurmuıı larr uykularını, rnhatll\nm bırak· 
bir yetimler mliessesesine hTrak ~: mışlar, K@(le! 41Jtlhabl•N, gttndij~ ak
mıs. or.rlan S6nra ıctizelli~rini sata. şamlara ıuu1ar ~hşryurla...,, fakat 
ra~ geçinmeğe b~shtm15, bu rıfl'l\lta üzerinde yürümcğe yarnr hiı:bir i'ı: 

/ 

' 

Sosva·I siyaset 
-2-

D O!\IK"J !ıl>.ramda, mtıdalıa.ıe styasetlnin yayrlm.Mm1an sonracnr 
ki ötliıyanm ya5amak ve 1lcrl ıttmek azminde bulunan her 

ulusu, tereddüt etmeden aosyal · sjyaaet yolun& girdi, de~b"ln. 
Evet, tu faaliyet. önemli bir durum aldı. Elli yıl evvel, her 

n:.emıckettE: J\.'Jli'Yeııi oosy&l kanunlar yapd.dt, kontrol, ıslah ve yar. 
dun mak~·a tıuriyle Jgenig Olç!lde ~şk11At vücude gettrlldt. müesısc. 
selerle kurı..1 du. 1914: • 1918 dQny& aava.p mrasmda. sayıca. hasıl o. 
lan ekslkle:-1 i;'Crek sayı va gerek Çe§lt 'bakmundan doldurmak ih,. 
qyaeı ııiddet.ıl bir · surette duyuldu~ Sçbı, aa.va,a giren memleket._ 
iPidi, :yaı.nm scayabişlerle•ut"rafma.k ve çalrş~ak lçlu mUstaki! ne~ 
z:ıretter .'kurdular. 

Osmaolı İmparatorluğu, bütQn bu MS)'&l af.ya.Bet 1,~rjne se. 
yirol kaldı. ~ezan.\l~!~J;l&<la ,ft;:A:mertka.d& yapılan içtlmat işleri), 
cnlann do~urdutµ.1~tye 'baı"Oketlere mera.le eder gibi oldu. Ka,, 
nunlar tercl!ı:ne ettirdi, yabancı aıemteketıere tet'kik koIQ.iayonları 
göndeüldi. Fakat, biraı:ıaonra. ik&nun, nizamname tercllın.e\erl., ko~ 
nlisyon rap:nları unutuldu."' soııyal 81,yaaetın h-edef!ni ve mana..sını 
bı~ tUrlU .kavrıyamadırar~Birçok 1.tler gtbl, içl;iiııal .sjya.set işleri de 
keyfe ve teı:adUfe bağlı tolarak yürlltwıaQ. J3&uJl ak!Uartna gllve. 
nerek ve ~zuı Avrup:ırla. tatbik ~dilen bil.' ıusutll, 'blr al..lteınl yan 
yarıya tatbik .aaha~~OYmal& Juıl.la§8.rak vakit vakit ~ görmek 
IBtenild!. Bu;ün ya.ptıklaZ'lD.I{yanrı. ·bozdular. Her, A.mlr, her memur, 
he: t~ekkUl, her nazrriMıidi igUmat siyasetin! t&tJ>lk ettl 

Bıtf v:.ıruııuı Y&llJ?Q vclbkbir.llıo uymıyan vaınalar, meydanr büf. 
bUtür.. başı bo~ bırakmaktan,çok zararlıydı, ıonle.rdan daha. tehlike.. 
liydl, Her tUrlU •Utıt, ;l;o~nç veJlkıct meyiller kar§llannda. hiç~lr 
mukavemet görmeden, h~ dQvara, enple ra.atl~ yayıldı 
ve bUylldll. Er.Erjik. mes•uliy~ti !bilen, kavnyan bir kil~ kurmak 
Hl.zım golen zamanlarda ortalık. gev§eklik ve ahlak dütkl.\n.lUğU için. 
de kaldı. 

llµ, .rııemleketi Jcurt~n,JAzn:ıs. <>l&n aziıxı., ahlA.Jc ~tamlığı 
ve ce!!!aret. ot:yle bir muh1~içl.n«etelbettf ~rneJI, bllyU~m.w;, dal 
l'>udak sala?nM.iI. Bunu ümJt~ ~t etmelt m.UQise ı.ır_ 
ıcmek ı:ıe;ı.ek~t. 

:Mutıaıuyet. ve :meırutiyet~de'fi?'~ ••Yal .ı~ ebem.. 
miyet verl~lll•dlli içincllr ~~•torluk t.efWüh ettnlı veı y_ılul. 
nı,tır. Bu :nevzuu da yaqı•ıftoe~aic4~ 

Yıkı!ıtı :nttl cihandan dayanmau. lmbar! 

1sta.nbul Umum Sigorta. Şirket1 Hiasc<iarlarıum a.ıJS.ftıd!l.ki ruznaoı. 

nin mUzakereaı 1c;tn 15.10.19•2 ts.rlhlnde yapmış olduğu Ulc fovkalA.do i1, 
t,imada. kanu11t n.tsabi ekseriyet buJunmadıg-t clnetle yevm1 a.J:ıar& tali : 
edllml§ ve bu:ıun .zımnında. yapılan un..nat üzerine ikinci 1evka1Ade içtima 
18.11.1942 tarlbın<le yap.ımı§ ise de yine kanunu ticareti.n 886 :mcx ı:nad.. 

deeinin a.radı#l ek.seriye;; temin edilemedlkfnden mezldlr ma.dde bllkUm. 
lert. da.ireainde ayni ruznaınenin mUıakereeı için 24: tlkkA.mın 19'2 tar t. 
hinde saat 11,3:' de. Şiı ketin Galata'da kJ.in ldare Jıılork;!Zinde 1Çthnı. 
edUecet1 il~. o!.unur. 

RUZNAME 
ı - Şt:ket!rulz. E;;ıla nizamn&mcslnjn 20 ve 21 lncf maddeler!nln qa.. 

ğtda. yazı4 olı!u~ ilzere tadlll: ı:r 

20 lncl maddel asliye: 
Meclisi idare mevadı ınabsu.sa ve 

bir müddeti muayycue için ha:Z oldu. 
ğu iktldare kısmen vey~hut tama
men !zasmdan bfr vı:ya tılrkl\Q zata 
ba vekA.tett mabausıı. ihale edeceği 

miaillU meııallhl cariyenül rUyet ve 
tesvlyeal l.Çin hariçten dahi bh; ve7a 

birkaç zatı tevkil edeblllr. 
Bundan maada, Meclisi idare bfr 

EncUmenl idare teşkil elmek üze.re 
Meclisi idare Azaları meyanından iki 
veya üı; Aza intihap ve EncUmeni lda.. 
re &zalarınm gaybubet veya nuı.zeret... 
lerl \fl1'dlrinde kendilerine veWet et
mek üzere, bir ve lndelhace l.klncl 
bir A.ze. mUlA.z:ımı tayiJı eder. Yevml 
muayyentn<te ve dalm! 11urette içtima 
ile ınu•melAtı rüyet edecek olan a.za
ıarm gaybubetinde keza Mec!is1 idare 
Azalan meyanmda.n t.ntUıap olunmuş 
olan &za mUIAzlmleri anlara niyabet 
ederler. İ§bu encllmen ı&a.k&J ayda 
ikl defa akdi içtı.ma. ederek :Mecllsl 
idareye arzedllecek btlctlmle evralI 
ve ıınesauı MndflrU umumı lle bera.. 
ber tetkik. eder. Enctım.enl id&renın 

hukuk ve vezaıtl llılecijal idarece ka. 
rarıa,~ bir talim&tM.met d&
hllt ile t"yin edUecektlr. JCDcllmenl 
idare Azaama. haZtr bulunduktan her 
blr celse için uceı: '.I'Ol'k~uı hakkı 

b~ '!erilir. 

20 lnrl madde! muadıJAb: 
MecllBl idare mevadl nıab..llUla TB 

blr mUdd:ıtt muayyene lgln bai,a 01. 
duğu iktidara kısmen ve yahut ta.. 
mamen Azaımdan blr veya birka~ 

zata ba '9ekt.letl mabau.sa. ihale ede. 
ceği mtsUIO. mesallbi carlyeniJl ru
yet ve tesvlyesiziçln hariçten dahi 
bir veya'blrk~ •tı tovkj.l eyleyebL 
lir. 

Bundan maada' Mecllsı iı!are bir 
Encümeni idare te§kil etmek Uzere 
Meclisi idare uaları aıeyanmdan 

ikl veya Ug iz& intihap ve Encil. 
menı idare Azalarmm gaybubet ve. 
ya mazeretleri takd1rlnde kendiler! 
ne veld.let etmek üzere, blr 1'e i:. 
dellıace, iklnci blr aza mllllztmi t 

Yin eder. Yevmi muayyentnde " 
dallnf surette içthna lle mu.meırı 
tı ruyet edecek olan lzalarm gay. 
bu'betinde keza Meclisi idare A.zala
rt meyanmdan intihap olurun~ ola;ı 
Aza. mtlllzimlerl anıara niyabet eder 
ıer. tşbu encnmen !Aak&l ayda il<! 
de!a ak'1J içtima ederek M.ecl.151 t 

dareye arzedllecelt bllctımıe evr11 ~ 
ve mesauı mUdUrtı umum! ile 1)crr . 
ber tetkik eder. Enctlmen! ldaren;ı 
hukuk ve veza.l.fi :Mecllsl td&rect 
kararlaştmlacak bir taıtm.atnt\nı 

dahW Ue tayin ed}lecektfr. Erır 

meni idare tzuma hamr bu!l.l" 
ıarı her bir celse için Terll"" 
retlı:l mfkdarı He.)"et,l umu.aı'. ' JA.BDJU i ............ ---..----------------...... ..---------r 

M.M.V· Jatanbul 2 No •• Siit.ııtohıta,~an: 
'l'ahnıln bedeli 8800 lir& olan ooiGOO~· ·l2XIO e~dmdaıctnta~L 

942 rıuarteııı J,tünll saat 11 de pua\ims..~aa~-e.lma.ea'ktn'. 
ltuvnkkat tpminatr 650 lira. oıu;Q~Wiesvve;ş~ .. ımmı.syoııda 

görille'blilr. 
T:ıliplerln 

YENi TRAMVAY DURAKLARI 
l•tar:bul Belediyesi Elelitiik~ Tramvay V« Tünel lr 

/etmeleri Umum Müdürlüğünd~n: 
lfi lkınclteşrın 19'2 ~eal .s•bMP\daıı itib&NJL tramvay durak 

yerleri &§:ığıaa. güstcr:i.l:t!ıi§tjr! 

Bu c!ural~Jann ~ tramvay a...._lııaJan yolcu al!IUJ.ı'C&k ve indir. 
mly1.:cektir. Sayın yolculara l>Udirilir. 

21•tnef-~del'aeıtye: J 
Mecli.sl idare Azaat ııa.atatı ~ 

den. kendilerine tahsis kılınacak htL 
seden başka meclliıte hazır buluna.
ce.JıtJarı gOnler için keftdnert:ıe üçer 
Türk Uram ha.kkı huzur verilir. 

yfn olunur. 

21 Jncl maddel mn~e: 
Mecllai idare Azaııma, ~tl 

flyeden kendilerine ta.M~ lf,ıpn:ıı 
hisseden başka. mecllate haZJr ı 

nacaktan gtinler için vetj!e<'•'' 
rettn mikdan Heyeti umu~ 

..._..~ '" 1 ta.yin o!unur. ' . 
·- ---

2 - Geı;fn &eneler zartmda :MeoUst idare !zalarlle !da.re Enctlnı 

A.zalarına ve~~ olan. huzur haklarjyle tdare Mn '\si karartıe Azalard 
bazılannı.ı. verilmiş olan tahaiııat hakkmda kara ı ,Lı.ııazı. 

İ§bu fevkalade Heyeti Umumiye içtlmaına. her bir Idssc ıııa.h.ibi iştı. 
ra.k etmek hakkını halıı olduğundan muhterem hissedarla.rm malik olduıc_ 
lan hi.ııee ~enetlerinl Ticaret kanununun 371 inci maddest muciblnctı 
toplantı gUnünden nihayet bir hafta evvel Şlrltetin Gaıata'da Sigorta 
ham binasında. kA.ln İdare Merkezine tevdi etmeleri lUzumu bildirilir. 

1'1ecllııf ldare 

Ah~ tesadiif etmiııı ilıi Jm; sefa" hu!!ınnyorlal'. PoJiıııi en c:ok ~nşır- Aluuıray ~eooke.sı :&e,Lktaf aehekeat 

Jetlerini bi'rleı:ıtinnrk Jcnl'!l.nnr Ver tnn n~ta ltu cipayctlorin ''beda~ ""'2!Z2 Askerıı·k ı·şıerı· 
mi 19r, va" yapıknr, olmasıdır. lltitün brı li:dlrneka.pı Be'bek MecfdiyeklS~ 

İl•i geno ,_ız bu aksam Noel n~ dn:ıyetleıin ayn1 ~dam tnrafm - ı\tik Ali •• 'Arnavu~öy Şifll 
fiesj i~ersinıle lreııılilerine tatlı bir dan i<ılenıniş olma~ı mnhaklı:a'k Iı'atıh ~ Xur\lÇe§me Hamam EmJnönü yeril askerlik "obetJlnden: 1 bit (42046), Top Tğm. Mehme~ Qt. 

Beyollu ıebckesı 

ı:'ec>e g~irteeek .zenninee hir •\' .. _ gibidir. ZiPa kadmhu a~alı ynkarı Sehzaclebaşı Ortaköy Harbjye • A§ağ:ıda adlan yazılı subaytarm 1br~iqt (4~615), Top. Tll>m N'"~l <ı!!:. 
"' .. ..... Beyazıt GaJatasa.ray Taksim 5...- N ~ 

ramftli üzere Cl'kenden fiiokağn. fır- aynı e~~li '\'enniı.Jenlir. Fakat Topkapı Barbaros Galatas~ray (15"1') No. Ue şube.m.iZe c;ok ıı.cele Necdet (44651), sv. Tğm. All Rrı.-. 
Jaqır liırdır. Saat!ar geriyor, iki• b\itün ifadel~rde katilin bir şey Şchr.emlni Akaretler TUnel mUracaatıarr !Hl.n olunur. oğ. Mctımet 'farba.n (25~). sv. 
ı,u hil.1:\ inre l:!ir iıı <liııid halinde c·nltımı olcluğunn dair hfoNr ı.;fü: <'apa Dolmabahço Tepeba§ı Top.Tğm. Zihni oğ. Mustafa .kmı Tğm. Hasan Basri o~. Osman Nurı, 
~u;;an ~a1mur ııltmda, !'a('aklarm geçmiyor. r.u adamın zeyk i~in Hası:ıl(I hastabaneei K&bataı Bankala"!' Top. •rıtm. Niahi oğ. Musta.ta. (41979/ (3771~) sv. Tğm. Cemil oğ. All Ga_ 
altına &ı~ "?:lrnk lilrüıneğe ı:alı.Şı • ZaVftllı knlon öldürrfliitii f\Jl!\Clk Ycdilrnte Ko1ordu Karaköy Top. Tğm. Alt Rıza ug. Osman Nutl I!p (HG05), sv. 'l'ğm. Oliılilan Nuı-ı 
~orlar, lll'p !'llro 1 encfilcrlne söz göriigiiyor. bu qılamın SOTI rforeoee f nıntya Tophane :E:.minönU (87674), Top. Tğm. Şevket oğ. Alf oğ. Hasan Rahmi, (30510), Sv. Tğm. 
ı:t ıt!'lar <1 olurnr, f si at hitı hirisi tehlikeli bir deli olmoı;t ihti'ml!I FtYt-ıııııı i!~~~~ Niııanta§l Pürrt C 420ll7). 'l'op, Tğm. Necip o~. Ömer Lütfi oğ. Muzaffer (291l9), sv. 
hı l\ n n Jl(\r, h n•ii<:teri ılt~il ~. ıl:ılıilin:Jeclir. Fakat lrntjl lm'l~nı1ar ~;~~rcı.y Taıvikiyo Mehmet Fahri (281'17) Top. Tğm. ~rğm. Feyzt o~. Hllseylı:ı Avni ·(30517! 

fıw:la miktarda. iı.;trikni"i na~al Belediye i~~~tf! Pıtlit oğ. Resul Bıtkı (306.21), Top. Nk. Ttm. Hakkı oğ. SUreyya(295D4) 
~il ~ u ını bo. lu, r )Jf orta ff!ilarik ediyor? .ı\r.nb~ hir dolıtqr oultanıfımet KurtulU§ Tğm. Azia of!. Yaşar (2!MO) Top. Ni\. ~m. Dervfş oğ. ZUhtU (37f8$) 

~ lr, silindir ıtırl ıh, temi~ .kı • mq, ;rolis;tı lıir Cf':l<ıC'T mı? Jkll{j hir Slrkceı Tğm. Recep oğ. Hasan BUk1ltl(291201 m *' ,._ 
. f pfJİ, tıh ah paltolu hiıı iırlnm ild hıı,stnlt:ıkıt'ıdır, Balıçck~pt Top. T.ıt7ın. ATbduTrr~man oğ, ıı. Fev. Emillönii .ı\•. :;. den: 
k zn. l ua I\ or, tııtlr Jıir se11fo sö~ (De\·nmı vrır) Ji:minönij (1U9) Zi (302ll ) , op. .,, .... Osnıan oğ. sa_ I 4\._]a~da <ı,dları yaztlt. ~b&yla.nn 
~ö ~"'m -e b •lnor. ikj L-ı:ı cevap 
'c.r.:vor, do<ıthık i!erJj,·or. orta '-"as .... -------•• .. -K'.l>n•••-----ıml-llll!!l_mı! __ [l!ll-.ı!l ... • ... 111!!~•1111•wlll!llll.-~1111!11!!••111.-ıııııııııı.-""lll!l"'1"-E • c;olt açele (lM}.4) No .tıe ıubeq.\~ 

" - mUrilcaatlan ua.n olunur. 
h ad:ını kızlnra "h::t<Ji siıe ktl(lar Ve mümldin olduğu karlar ölry' v 8 v le sırtlislil dönüyor, sırsız fağfl!r HMan o~. Mwıtafıı. Nk. Tfm.(378781 
gidcfi·n, hir si5~ "nf"IJ ahr, iı;-cr, k' •• :::::: o 
bC'rabcr r•!eniriz'' "'tli;}~r. l"n&'nhH' çc · ılrli, fııK:ıt kocnl.11rı lıiiyfik :ı;r 'll!l!!!!!!"W!!lllll .. • ı:ıibi mat ren~li huluttqn n;ırmnl\lıı Manşur oğ. A~iz Nk. 1'ğm. («877), 

1 d d 1 IAııt>@Iilikle onıı yaklnştı. 1 
' 1tzı ----• rı şeffaf h ıilc}cr]e Ç'C\Tilİ, Ufacık :->"' Ali of;. 'Iiır:Ut Ni'. Tğm. [37&1~), 

rı tıln a. o a<."lll'lk~tn c~nfarı rılrnn Filozof: --="'"'• : =• ı köpiiklcri boncuklnr hnlinrtr n;ııı- .\.ll Kemnl oğ. N;yı~i Nk. Tğm. 
1 ız ar tın teklil'j -d:'ba. İ.'-'icin.i 11 l ı. 1 ! 1> ı· "' ' ,.~, "'"". "! {44919), Mr>J·.mct Ri"'" o&, Ar•• ts. r " .. ..... 4 anıı 10r\ı n nr. "' ı. ;-.ıntı. ."C".:.T~........ ııın.- :ırın::ı diziliyor. Onıın hiiffn ..... .... il ....... 

ıulnmadıldnrı ıçıp-- mcmrıtını- mııliını l'a perhiz nyınıln)'t7.. lıeııso Yıııan: Rusçııcl:ın çcvlrrn: Ylicıırlu tlfriyor ve krnclisi Slll11•ı l'~m. (32260}, Neçip, oğ. Eıml.n la. 
~etle kabuJ ccliyotl!lr, l'oJcla nıc<)· ii) le hir ıırlamım l\i. hin ııltın rn:·, N, V, GOGOL 5 SERVET !ıQNEı içlııclcıı güliixçır.. l'~ın. (~ı2{l6Q). :Şerv~r oğ. lamı.il NA 
lıul adam lıir 5i~c köpiiltlü ~ara.p sr 1 • h' O il zım ls, Tıı-. ..... c-.ıon-1 q), "'• g&, Halil ı 1 '"111~ net ııi boznın~ıı )'anııs· ~"""""~~ ... ,_____ oma Ilrııt lmnları ı;:örüyor m·.ı ı:ı•" '! " H Alt .-. 

:: I)·or, tıarasmr ''eqnel• icin ciiz. 1 ı Kt\mll ts. T•·m. (321.'>l'I), ~""'• o!!>, 1 J ı· . t mıırı . loıof hinrk atı gibi rıplınırok koca- v:wdı. A~ac Ye calı]orın gii!ı,ıclori. YO 's:ı F:ıl\rmiiyor ınıı? nu hayal mı .. ~ '!ıi' .... "'" ,. 
( anı acar ten .'\ J"IO cc:riibcli ~/iz· r f t k k l J Ua;ıaıı Top, ı\(b, (325 (}), 1.(uııtata 
(eri clizdan<la birlıiri illerine\":\'>· •a\a ·ora ·ıırı, ıiclıir 5ey •il} le- !\arı oıııuzıır.dn kosmağıı hn,ladı. ı;ivri u{'lıırhle, klll'rllkhı yıldıı!.H" :ro;sn hnl>lk::ıt mı? F:ıkal orada r1' 
'anm15 b.-ınltnotları göriiyu; ,.e mcdcn ellerini ııııılıyoı· Ye onu y:ı- Ilüliin huplıır o lrnclnr ı;iir'atlc ol- r,ibi, hafif meyilli yfıdiyo sJplunı- var'? 1311 ı:ırılar;ııı, :riik'-clip rılcnlıın o~. Mazllıır, Tor. Bnb. (327 32), Ab. 
E knlnmııiJR çnh,ı~·llnlu, ınuşlıı ki. fllozof giiç beJıi krndiu'! yordu. iç sıcıklayıcı bir rı::ıHmeyJe rıı, r durrahman oğ, ö:uer, TQp. Ö!ly:&b 
'mrq:lya hir omuı nırııyor, llıı o - O - 1 . . (:35 .:2), Nıhal oor.· Andon Top. T&m. 

muz ' A l' "fl f1llll 8Cl~ tırınııı f~vknl"ıılc hir l geichilcli. \'e ny:ıkl!oırının kcışınnsın::ı Filozof ITomı:ı, Bnıt ı;ırlındn mcc· dll]pq "CY. hir riiısi\r mı, yoksa bi• t' l> 
1.1rw ırn m ;ııns1 ar:ı ııır: u ı l 1 - ,. (~!!2~H J' Zekfıi Q~. I-'ııı:ıl 'l'op, Aatıtın. adıımdn dmıel; rnr'· şı.i :t prırlnı ıgrnı U!ıran riloıotu !lir r.n~e! olnı::ık islc-~iylc iki eli1·lc diz- hııl $İİvarisirle Jio~tııiiıı ~ecıe, bövle nıij;ı-i!> mj?.. ... 

ko ı. l lcl 1 1 · '·J J" (15118). r. (nt o~. Yu~uf Kemal Top, 
'Emma, \C' Alis cimcli vcni bir r"ıır ıır il ı, er ne snrılch, fgkat hiiyük lıir hay- !ıi"r geceydi. 0, hnşını eğc)ı. tı}'llıi il· •ı!oznf !Iprna Onıt, cı~nğıya hıı- ust;M. (Yolt) , Fer:dun 0;ıı.b· Sabri, To•, 

iimid dl!·ısn1·• • ,_ ı 1 - Niııeciüinı! Nr olııl'\·nrs1111' retle Hiirclii ld ııvaklnrı onun nrıusu rının hemen ııllında fıı:.kıran otlnr, k:ırak YO lıiltı"in hııirJe kos.m<>!\· ı·ı "' c ns, sı'\"aa Jl:> to ıı fil~~ lL ·• •· astğm. tt!JlH8), Raif oğ, Mehmet Ra. 
Jml aılnrnı ıı<>n 'hl .. ı 1 1 H:ınli git! Git r:ıtuıl Din lı;\Ülfllı. lıililrınn knlkn.·or '\"C kenc'lisl çcrkr:z t'Ok clcrinlerıfo va ııı;ıl\lıırctııyrlı, vP dt'v::ım c•dcrek: 

' " r ,.,, n! rn1 n r il ta- ı;ı;> !':}ezacı (\'o!<), Mehmet oğ. Sa 
J,iıı ,.,tın ıctcdlr. tNj lıı:mı heruher. Fp]\ııl kor.nkıırı fıidıir fey sihlc rılınılnn ılnhıı lmlı J.ıo•:nıyorclıı. onl!\rı, <ln~ mC'n)ıııı kııtlrır berr.-ık "Bıı ne alo'?. rliyC' ıFi"-iinİİ\'ordn dullah Eczacı tğm. (Yeılt). ldusttıfa 
cc otıırrlul • .. r1 ı,··"··ı 0 1 l' ııır.1Je·1 cıııq rnlrnhınrıfrn rıılısıvtırıl '· Cirıllk ııcritlc knlınıs.tı. ~.imdi Un- bir su kopll'·ordıı ve otl:ır, derin- \'iiC'tı<hınrlıın '.·ııi'ımur "İhi trr ,.,ı,,. 

'.... • • 11 ' 1 l'!ı"a ı:e ı · J " "' .. ofj. Ali, Eczacı Tğın, (H!ll), Hasan 
•·orlar tletl ~ ı n 1n ı· ı Fj!Qrnr. kıırrnıık niyeli.rlc Yerın- leriııüc rliiındiiı: hir v~rli serlli"cr li"ine ka<l"rı n'-'·dın ye lıillul'l ılrn i- :wırclıı. Q, s .. e\.'l"ni - 1:-ıllı hı'r ce" h"ı ~ 
·' • ··• •· 'i\ ,urıı 11\'Qr• ~ J "' " "' " ·• • ·• ' Nofjz oğ. Adil Eczacı aste~.(451251 
"'-ı~_rap :JİGQ j aoıiı~nr, lı;ırtl(\ldar k{i· <leıı fırl:ırlı. fnkııt kornk:ırı kımııııı' ve lıımıın kcnıırınrlıı kömür ı::lbi c;I. zin Clibin<le1·dt Ranki; hic değilı;e scdiyor ,.c hijliifl viicııclıııııı eriten İzzet oğ. Remzi Lv. Yb. (320-45) , 
ııur 11 sn~pln dol"\oı·, boı;Qlı:Vl}r, öıılinrle chı rd ıı ' "P ]\rıı·ıııılıkl!l l,ı .. ı : Ynh hir oı.,,mın 117.a)' tP ~lrllyorcb. filozof ornclrı sırtında olıırnn koc:ı- ı.ıc:ıyif) ezici - kqrkunç hir zevk dıı lbrah!m oğ. Seydı Eczacı Oıstğm 
ın<:?rli<itc ! i-lfİf llir rıcsc hl\"P.11ıl hıuı- Riir.ii ~ihi n:ırJı~·an giiılcrini o.nıı Ancak o zaman filozof kendi kcn- arh'Ic kendi in'lkfısını görüyorı]ıı. yıırorr!u. Sık ı11k kıılhinin ycrinc'l' (15063). Ahmet Hamdi oğ. Şemset 
J:ımıc;tır. bµ :ımlıli \li-. llH~clı;ıl c1ikti. YO ~·jne y;ıl\lllŞ!l1!1i'İl.l hrı~Jilııı. di~'~': 

1 
Orncl:ı ay yerine güneş n:ırlıyorclıı. olmqılığını ı:ınnC'ıli~·or ve hüyül; tin L·>'. Astğm. (lS'10) Fethi og 

;\nbnr.<'IY4\ l İ1Tl 0Jıh;ğı11111 ı.nrıı~·or. Filnıor Qllll İ!mclc i~lcılf. f1ık : •ll c-:ı ı, yı:ıl111:,1 dcıli, .Acı1' Tn3\' l ÇIO!llrnk (İ<'rklerinin İll· hir J;;orJin icinde clivle yokhıYor. Remı:ı f,v, 'l'ğm. (11:'>~0), Kerim oQ'. 
n,ı su:ıı l:ana ... 11111" :\'Ubt•nı•ı bir kollnr111111 l•rılkn1:ıılıüını. rını!d:ıı 1 Gii'n•iizOıHlc lıaş :ı~pğı clLırıın hi· r.cr.ik hO)'lllllnrınt ııfüırck çınlııdı~- rlu. Bitkin, şaşkın hlr h;lclc hi

0

lcliill 'racctttn .Muh. Tğm, (43!547), Omer 
c!"'•ilm <1urnyor \'c ıl"i<;iinUyor, nııı f·ııııı hlıırnrırjığım hnH!lllıı Uiir- l:ll, giirnils ornk Jrihl rıarlıyorcl·-'. ltını "örü1•ordu. işle l\nhnrık, ldıılH: hiitiin duaları hrılırlnmn~a <.-ıılışıyc;ı ağ . .Mustafa Muh. Tğm. (46080), 
,r;onra ı:-ıi?crcJı: cevarı v~ri~·ar: rliiı lıutııi n~;ıındaıı ses çılinrınnılıih Gece yarı<;ının iirl,rk nıırlıı Hli'iı. krı<lar ı;orf. nıır ve lilreyistcn halk cin \"C nerilere karşı hütğn ersu.ı. Eiaydar oğ. Selim :!.S MlMe.(328,29) 

- 1\'m nldgrıımq n9 ynpncal\ - nı g(irrrok rlrh~ııf iı;inılc knlıh, Ynl f ii l iirlii halinde l\nYnl bir l1::ıfiflik- edilmiş sırlı ,.e ay:ığı, su~ıın içi:ı~ ları zıhninden geçiyorılıı, ,.e anç1 Nuri oğ. Mustafa FtU~tU ! g ın. Me. 
~Tnı;r,? Sizden lıos'ıurJ' hir ıı~fam nı1. knlbinin hı1lı hııh C'nrrılığıııı le :l'rre 'eriliyor ve or:ırl:l sis talı::ı- ele ı>i.i:ıüliiyor. Pt1niı km onn clqğ. zın bir frrahlık du~·du. ııilımları (4/332), AH Rıza oğ. M. Ali 8. s. 
oldu~nmu hi.1meniz ~.:eti~m;~·or rhını,·orclıı. kusı silıi ı;:-ıll~rııyonlıı. Onnanlıır, ru rli:inüyor, ve !~le ncık nıavl g!lz- nın y:ıvaşhijını ve cadının c;ırtın- l'ıll. Me. (321.ll) Menrnet oğ. Ali HU: 
mn? Kor;ık:ırının keıırli~iııe )'ııklailıiıı · ı:;ınrlnr, Aökyüzii, deliler, hrr şey, leri, narl:ıli, keııkiq ve hinbiı nnl! d:ı cl:ıh:ı ıayıf tııfnndnl!unu hissel met 8. s. MI. Me, (l!~!tl, Htı,,eytu 

"T ,..,.,, ;rn'>• r·'r r ' · r" • • , nı, Pllerini k11nı~tımlıılıınıı, }l~şırıı ~>anki tıcık gözlerle ııykurn clıılmış· mryle rutnmn nkan :\'fi~ü. nrtık t'- meıte bıtf)larh. Sık otlar n~·nklnrın. lhıan ot El. Cemil. i!.S.Ml Me.(S14T4ı: 
fcmnc; ctmiq, f'cf;it <'e ~· cl'ltcTılrr c~c]iğini, b:r kerli oevil\li~lyle sır'ı· tı. niiuıiır. hir yrrrl~ hjç olmn7.~:ı nrı y:ıklnşmak üzere, arlık suyun dokunn'.\'Or vt' ora.ta nrhk hi~hi! M:ustnfa o~. Ahmet ~UkrU s.s. Ha. 
",Önnii~, e:rırnıin n~h ı· a "iir~ s~r na hinrliltini, Plirıilrld ııiipiirgf'vlt• lıir kt'rcC'i1; hurirçe kımıld:ısa. fıe- s:ılhına çı'kmış, ve birclenblre bil· fe\•kal :iclelik ı::<irmü~·ordn. GİlmU• Me. (S2L29), Ahme~ ot M. Ntyazt. 
b .. t Yermenin mmaH e;n·Qt ir"n en kıılt":\Jiına vurrtıı~unn g5rılii, Ye rı. renin ~eriı•liı'\inı!P ~nlip tıir llıldık Jiır hir l:ahk11hayla ımıklaşıyor. ;~. orak Rli!ıv!\zilnıle ı~ılıhycırrln. 6, s. Hs. M ... {318.M). ömeı: o~. 
c ah hir tnrc ohlu;ı;.ı nu ı:m!ıınu~•---ııcıı--•"111••9'••11!111111!1•-aıı-•'•••••lll!ll!l•••••-~------------.. -~----••aı:2m1 ____ E!ll_. Muat:ıfa s. s. Hs. Me. (19115), 
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YAZAN: 
Zate• eYID kapnma )'ak1apnf§lar. 

dr; 11rtık koDDtaeak vakit J'Okto. 
Utt),>ar kadın eöyleMrell u~aklaş • 

ta. 
8eJ1ı Omer, setfnlltl earlye ııe bir. 

likte loed1e ctl'dL 

· AbdöJgaf1a,. bir mang,.lm başını\ 
oturmq, ıklerlDJ atete dikerek bo • 
rnrudaluyordu: 
"- Bu aJqama kadıtr ~Uye~ 

t1-. Akpm ezanı okun&&rken aklmı 
... , eııecettm- Merak etme ı Madt-m 
ki buımlarm 8Özlerlnde durmadılar .. 
ISundao 11onra onlarla aıöcadele eı • 
inek ı(l'UI aaaa gepyor demektir!., 

Ömer lııaDJan dufllDC8 titredi. 
1'etlt tekrar akıllan<Mlak ve lktı • 

Uar mevkiln~ zelecek oluna, Seyit ö. 
lllerla bit yamancb. 

Bir adim tlerledl
l!hl&m Yenil. 

- .ltıe. IÖ&lbnde ordum. lıazret! 
..... Taktlncle bem keadlm reldinı. 

Hem de .be411Jemt getlJ'dlm. 
ANülka4ir mangalın fi•töaden ~ 

.... laaldırdlı 
- ilet seldl.a, SeJ1t ömer: Uç 

abdör H4len utramadın buraya f 
- Ortalık blllyoraan ki ook kan. 
tıktı.,~ fakat, verditlın 

8lal 111111tacak kadar ne aptalım. ne 
tle ........ • 

Abcltwmdir, ÖmerlD arkasıntla du. 
l'U SuaJh lradmr görttnce gttJttm. .... 

- lllalerı ve eelllen.. buyurun .. 
8eJ'ö Omer, AbdtUkacHrtn dizini 

lptttı 
- lttA Ballfenln blrklk gözdeal 

Baeer. 
Ve cılJI bV telAfla fıtratına bala.. 

laarakı 

- Salon barala..,ta Mr ;rahaaeı oL 
......_ mahvoldatmıuıa Silııdü.r. 

Dl,e .&7lea& 
A.bfiDsadlrı 
- .......... ka kimse 70k, dedf, 

bba. IDGe Beılld1a ..... plmlttL 
otla 1D1D ,,.,. ba:rtl JalvarclJ. Ona: 
..... lıa .... lııeoeremem. Aldmı Jıay. 
beden adama akil ve.reeek kadar m1I. 
clır.e ghterebllaeydlm. Peygamberli.. 
timi IJAıı ederdim.,, dedhn ve sav. 
dam. 

iSKEN DER f. SER1'f.LLI 
Seyıt Omer: 
- Demek k1. .Rt!1JiJlıı anası sajf ~ 

sola bal} vuruyor, öyle mi'! 
Diye 11ordu. Bu haber srrlt Oınıı. 

rln canını sıkmıııtL 
Abdülkadir ba'jını aslladı: 
- Obür taraf da oot duracak de.. 

ğll ya. EğP. r boğün dt• gelmescyd!•1, 
l~ldln yarın akıllanmuı pek m ·ıh 

temeldi. 
Seyit Ömer ka,fyle büyücüye il}a. 

ret verdi. 
Bu tıaretln man&ıtı "ıtenl IDemııun 

edeceğim. Çok konutı.ııa." deme'.ttl. 
Kurnaz büyUcö, Seyit ()merle ~

şla, gözle. anl:ı.1mı11 gibiydi. Ar. 
tık yeni g elen Hatıte gör.desiyle meıı 
gul olmanın sıra"1 gdmt-.u. 

Abdülknd!r ~enç k ıdın:l yer göı.. 

terdi: 
- Otur l>akallm turıı.ya, 
ömerln ge1;1rdlitt cariye, bllyücU. 

Dün gösterdiği yere otur du 
Omer de AbdUlkıldlrln Karştınna 

oturmu~tu. 

KonuşuyorlardL 

lhtıyar bUyücU -ya,ımn bir bay. 
il IJerleml!'j &lınuma rağmen- genç 
kadınlarla koauıup .,akaJatına.ktan 

zevk duyan bir a.daıodı. 6özlertnl 
süzerek Hallfenin göı.cleıtne ba.ktı: 

~r! Bu oe llllı.lrll, ne cazip 
bir lsfm .. Halifeden aynldığına mil . 

tee1111ir ml•ln '? 
- Bayır, 11arayda oc>k 11ılaJıyor. 

duna. Dünya yüzü görmUyordıım. 

- iyi amma, Ha!ifı>.nln sarayı, ee. 
Din tasavvor ettiğini ve basretfnl 
oektlğhı dünyadan daha genlı değil 
mldlrf 

- Bayır •• bayır~ bPn bir odalı n 
de oturmafa razıyoa. O Oebennem 
azabından lmrltuldutam ~- ,ımdl 
ne kadar sevtnlyorum blleeatz. 

- Sea .abiden oeır ea11a )'akın bir 
kadmsm l Eter ba eöyledlklerlo aa.. 
m1m1 ..., ~ koaa,uyoran. yer 
J1)dnde "'8 ;roll demektfır" 

- Size kal'fl ıralan ııöylemete, at. 
lll aldatmata cıeearet edebllr mlıytm'l 
SJz her hakikati ran:.abok ke§fede. 
bilen blr iaaanımm! 

(De\•amı \'ar) 

A"'t A 8 ER - Akıam Poıta11 

Kuaı 

ıUtın: S&ı1 kUogram 
Ba.nkııot 

74.616.'18 

Ufaklık 
• • 1 _., 

l>ahlldekl Mohahlrler1 
Türk LJraaı 

ffartot.ekl Mubablrlerı 

• 

• • 

AJtın: satı Kiloeram ZB.91 ı.t::ıu 
Altına tahvııt Jcabll serbest Dö't. 
Diğer dövoizler ve Borçlu k1Urlna 
bakiyeleri • • 

Hazine Tabvllleı1. 
Deruhte edtıen evraıa ııakd'-·, 

ıcarşıııgı , • 
Kanunun 6-l! UıCJ m&ddelerme 
tevflkıuı Baztne tarafmdaı. •alr' 
tedlyat • • 

senedaf vtlzdtuu: 

rıcart seneuer , • ~ 

' l 
Eıııham H ·'l'abtllAt Cllzcllwuı 

DerubU edJ1eD nraıa nak. 
dlyento karşrtıjl'J elb&nı .. 
tabviJAt (1Ubaı1 kıymetle) , 
Berbat ....... ,,. ıa.ınıuat 

AftDJllars 
AJtm ve dövls Oserlne &'Yana 

TahvUAt ttzerlie avans 
• • 

.;ı, 
Hazın1tye ıu.a ,,adell ua.u 1 , 

aa.zıneye ~ No. hJ kaıta.De ıere 

açılan altın kartıJıklJ ava1111 , , 
Bluedarlu 
Huaıet.U 

104 931.~,0\t 
10.ıot.111,.... 

~ 
166.391,48 

884.218,dt 

fu.6'fU86.Mı>. 

-.-
1'7.199.810,67 

168.141,188,-

J.C.806.Cft,-· 

uz..oos.088.fJt 

M.llo.171.11 
te.898.'48,I.& 

L911,9J 
'7.808.111,-

--.-
llO.oet.IOI.-

... .._ 

Ura 

1111.51!>. '716.~'l' 

814.218,\1": 
_..r .. 

81 .810.D'ı , ıı• 

lM.448.101,. 

m.oos.osa,&.ı 

U.IOT.UI, ı "7 

ln.110.891,91 

,.SOO.oot.-

1.089.1118.111,09 

'1 Temmuz 19S8 tarinlnden itibaren 

M. M. V. lıtanbtıl 3 'No.lı Salınalma Komis10nan 

Jan: 
Askeri fabrikalar ic;Ul muhtelit b07da aumgeue, milcrometre, .Crmeli 

kumpas, demir bOıu gibi mWıteUt w cem•an (2890) Ura muhammen be. 

delle malzıeme !1' (1~) adet mtlhendtalere malJaWI cep heaap oetwli pa 

zarukla satın aımacaktır. İatekll!erlıı 2'. 11. H2 salı gilDQ ııaat on befte 

Salıpazarı 'Ira&vay duratı karfil!Dlda lıL lıl. V. lataııbul 3 NoJı Satı. 
nalma F.omlsyonuna mtıracaatlan. (1491), 

M.M.V. lıtanbul 4 No. b aatmalme komisyonundan: 

Ordu DttlJllCI lç1D 20.000 adet kuzu derlııl ı.kllf edilecek fiYat koıııis. 
yonunca muva..~ gGrllld\ll\1 takdlr<h puarbkl& ihale edilecektir. N11mu_ 
nesini g6rmek ve isahat almak ist;lyenler Fmdxk!ıda satmalma komilyo... 
mma müracaat etmeleri, 

thalest 23.11..942 pasartesi gllııll saa.t 15 te yapllaca.ktrr. Tatjplerlıı 

komisyona gelmeleri. (1"9) 

-

' - -re 
~ [< 
ı-=J ~ -~ E-
> ' ~ 
41' - -

s 

'""" 
sernvı•·e: 

lhtJ)ıtl -'k~nh 

Ad! 9e fevka.ıAde 
Hu.wn 

15 000.000,-

• • 
• • 

9 .Ul.185,":'. 
6.000.000,- HHll.115,1! 

l<'dllvtlJdekl Banknotlar: 
L>erulıte edilen evn.ıu nakdiye , ı 

Kanunun 6---JI ıı.c:ı maddelerine 
teVflkan Haz.ine taratmdaıı nld 
..ect.lyaı • • 
Deruhte edlleıı enam ııakd1S• 

~~~~ . . 
K&rlıllğt tamameıı aıtm .wu-a• 
U&veten tedavWe vazedilen 

• • 
~&eskont mukabW flAveterı teda. 
vWe vazedilen • • 
BaziDe~ :J&ptlaL altm karplmb 
avawı mukabili 8902 No. il kanun 
mvetbfne U&veteo ted&VW. n-

158. 748.38!, -

13-l.US.101, 

'6.000.000-

%88.300.000 

zedlleD • • !IG.BOl.080,- 69S.MS.101,-
aıDlVDUATı ) 

rtlrk LlralJ ı · • • Ul.839.598,tfo 
~tnı: saıı Klloer&m an.m 1.IM.164.,t. lJl.008. 780,96 
3830 No. IO KaaUDa ,ott .......,.. 
9tliaa a'IW mnkehlll 9"dl ola. 
aaa altmlar: 

a..ıı Kilogram 11.Ml.taa 'IB.lft.181,N 

-.-
00\rb Taabbttdat:n 

Altına tatmll kabll döwilıSer 
Diğer MvtzJer Ye aıacaıaı 

ring baktJeleft • e ...... ~ ·, ..... n. 7tJ9.00,8l 

Mabt.ell:I 

nMlı 

l#ltont.a b•ddf ~ ' A.ttllr 9-rlDI ..... " , 

lıtanbul Delterdarltiuulan:. 
. ....... , .... 

Doeya No. 
82/9~ 

Clnal bedel 're T ... 

Fatih Yedlkule HllOI Bama mabaJ.. 126 ıo 
!.esinin eski Ataç Jrakaıı yeni Haaı Baın,. 

za mektebi sokalmd& eak1 42. 50 JIBDi 

" 51217,.1114/45 
M No.ıı ll50: 70 metre murabbaı arsa. 
.Mecldik6J11nde a patıa. 11 ada, u -75/8362 

51217 .. lllf 139 

parsel No.II 1932 metre murabbaı ana. 
Beyotlunda eski T&taTI& yeni Bacı 

Ahmet mahalleainin eakl Kandi!H Jll8Di 
Devfir;rıe}er aokatJnda eeki 31 7a1 29, 
~ı No.II IS8 metre murabbaı ana. 

-
Mecidi7eköyünde 8 patta, 17 ada, 8 am 
p&rael No.ıı 3288 metJ>e murabtı&"J ana. -

Yukarıda yazılI ganimenkuller açık arttırma. ile •ttl& ~ 
de talip zuhur etuıediğinden l&. 11. 942 tarlh1nden ft!b&ren bfr ay 
pazarlığa bır&kılJI11'tir. htekll}erln mUftkkat tembıa.t makbuzları 
n\lfus hüViyet cUıdanıariyle birlikte 5. 12. M2 tar)b.tnden ltibarm ıe. 
94:' tarihine kadın hafta.nm pazarıest ve ç&ı'f&mba. gllııleri aat H 
16 yıı kadar Mm EmlAk Mtld11rl11ğtlne mnracaatıarı. (!591l 

' ~ .. 
1 .. 
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Fransızca öğretmeni 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 
t - Kırıı>ka~e muhtelit orta okulu için blr franım:ca 'lğretmeni al? • 

nacaktır. ts~kliier 30.1.2.942 gUnüne kadar aşa~ıda yazılı belgelerle v1:1 
bir dilekçe ile oku c!irektörlilğllne ınnracaatlan. 
A - Ortaoımı tı€retınen:ıği yapacak vası.fları haiz olduğwıa dair diploma 
B - Niltus kftğuiL 

O - Doğruluk kijtıdı. 

D - Sağlık ka.ğrdı. 

m - 6X!>.5 ebadında' fotoğr&f. 
2 - Hlzm~ te aımac'.!1.k öğretmen~ 36~ sayı:lı kanunun cerÇevest t<:lnde 

en çok 'l140\ llra aylık ücret verilecek ve kendisinden usulü dall'dlnde bil" 
tlizmet taahhUlnıı.mesi aımacaktır. (1451) 

latan bul Delterclarlığından: 
Mulın.mıuen 

~&ya No. 
ll217.1114; 2~ 

Clnııl bedel Teltlln&~ 

1iecidiyeköyünd.e 3 pafta, 13 ada, 1 parsel 669 51 
No.lı 446 metre murabbaı arsa. 

17 Metjdi.yeköyUnde 3 pafta, 17 ada. 4 par 1279 ~ 

sel No.lı 1479 metre murabbaı arsa . 
Mecldiyeköyünde 3 pafta, 17 ada, 3 par. 2'66 .18S 
ı>el No.lı 24.66 ınetre murabbaı arsa. 

113 MccidiyeköyUnde 4 pafta, 2 ada, H par. 642 49 
Jıel No.ıı 214 metre murabbaı al'Sa, 
MecidiYeköyUnde 4 pafta, 2 ada, 16/l ıt28 1.08 
parsel No.Iı 4.76 metre murabbaı arsa. 

93 Mecidiyeköyün~ 9 pafta, 61 ada, 2 par. 1502,12 23 
.ı;~l No.lı 1162 metre murabbaı arsa. 
MocldtyeltöyUnde 9 pafta, 62 ada, 3 par. 115150 117 
sel No.lı 11550 metre murabbaı a11Sa. 

87 MecldjyeköyUnde 9 pafta, 62 ada, 2 par. 27SS 2015 
ıeı No.Iı 1822 metre murabbaı arsa.. 

89 MecidjyeköyUnde 9 pafta, 63 ada, 15 par. 1158,80 87 
sel No.lı 2897 metre murabbaı ar.ııa. 

~kanda YRz:t}ı gayrimenkuller ~Ik arttrrına. ile sa.tr~a ı:rkarılnuş iM 
lfıı talip zuhur etmediğinden 8. 11. 942 tarihinden itibaren bir ay 1.çinde 
~rlığ:ı bırakılıruşttr. 

btekltlerin muvakkat teminat makbuzları ve nutua hUviYet cllzdan,. 
1ariyL'! birlikte bir ay içinde haftanın pazartesi ve çarşamba gUnlert aa.ıı.t 
'U den 16 ya kaJ.ıı.r M.llll E~lA.k MUdtlrlllğilne milracaatıarı. (1286) 

lıtanbul Defterdarlığından: 
dllhammeıı 

.foaya No. 
81191/43 Haliı:de Tq kı%a.k "e Yallde .b.a.vuzu ı:m\lnde 

bedeli teminat 
800 ) 

i·r•t'1< bir torpido enkazı ,. 
L aliçJe Ta, kızak v-e va.ilde havuzu önünde 3000 ) 
batık cephane dubaaı enkazı ) 5311 

" :Ballçde Taş kızak ve va.ilde havuzu önünde 4000 )' 
ba.txit Rihtmı inşaatında kullanılan duba enkazı ) 

Yukarıda yazılı Uç gemi enkazı 7. 12. 9-i2 pazartesi güntı saat llJ 
de Miill Emllk Müdürlüğünde mUte~kkll komfsyonda kapaıx zarf usu_ 
llyı. toptan satılacaktır. İ.steklllerin 2490 aa.yılı kanun hUkUmleri dai. 
•ellincH haznlanml§ ~k!if :ınektupları:nı Uıale güntı saa.t H e kadar ko. 
misyon J"eisllğıne tevdi etme]Jerl, -ve nUfUs hUvıyet ctlzdıLıılannı tbru ey. 
1-meleri muktazlt ir. Fazla izahat için Milll EmlA.k MUdUr'ü~ne mu. 
,ıa.caatlar:. (1592) 
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Ar:kara Sonbahar at yarışları 9 uncu haft:ı programı: 

22f k inci teşrin 1942 
1 nci koşu 

Döı1 ve (Jaha yukarı yaştaki vi t k sene zar ında koşu azanmamış k • eru yanm an t gjl' l'l ı-ı a l ve ki tııra · ı. 
ra mah~u~tur. İkramiyesi: 190 lira, mesafesi: 1.800 metredir. 

o Havvanın -;. ! z Abn Sahibi llJ Anbenöri.ı ..:.: • _, >-... 
lsmı İ{en~ı .:>abası A naSl -~ ti) 

1 İsmail Tetik Gtllcan Al kıs - , D,okurl Kartal 8 I '· T•tik 
60 

2 1. H .• Gül Kır kııı Essex Yerli 6 :\lehmrt 58 
~ 

2 nci koşu (Yetiştirme koşusu) 
Dört ve daha yukan yaştaki safı< an Anıp yalnız atlara mahsustur. fk ram iyesi: 1.000 liradır. Siklel: D(·rt 

yaşındakiler 58, beş ve daha yukarı y~taki!er 60 kilo t~ıyacaklardır. Mesafesi: 3.000 metredir. 
birinciden üçüncüye kadar derece alan allardan hirisi İsHi.h Encümeni tarafından satın alınır. 

Bu koşuda 

3 K. Köktener Bora Kır at CeylAn Bulut 6 Baha 60 
4 N. Sümer CeylAntek Al at 1 CeylA.nyekta Neriman 7 Mec-it 60 
5 N. Kurtay Rozkurt Kır at Nevvak Nure 6 A. Atcı 1 60 
6 F. Vural Tarz an 

. 
Kır at Kuruş Sübeyhi 4 F. AUı 58 

. 
3 ncü koşu (Sonbahar büyük H. kapı) 

Üç ve daha yukan yaştaki yerli bal iskan İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi: 2.000 liradır. 
Mesafesi: 2.800 metredir. ' 

7 A. Aynagöz Yetiş Yağız kıs. Carrif Lithia 4 A. Ayna.göz 56 
8 A. Atma.n Gonca Al kıs. Onnix II Mistyngu~ 5 A. Atman 54 
9 R. Kıral Rest Al kıs Onnix n Mi~tyngncı 3 R. Kırat 52 

10 A. Atman Karabiber Ya~ız at Stratfort S. Heire" 3 A. Atman 50 
11 S. Karaooman Davalaciro AI at Gossart Siberian 3 S. Karao~man 46 

• ncü koşu (Anafartalar koşusu) 
lki yaşındaki yerli safkan İngil\ z erkek ve di~i taylara mahsustur .. İkramiyesi 2.000 liradır. Siklet; r.3 

kilo, mesaresi: 1.250 metredir. rıu koşuya gelinceye kadar kazançları yekunu 700 lirayı dolduranlara üc::r 
ilo, bundan fazla kazanmış olanlara beher 300 lira !kazanç için ikişer kilo ılAve edilir. 

r 

-
12 F. Atlı Varat Doru at Claud Cap Noc d'Or 2 F. Atlı 60 
13 A. 1. Aytaç Nilüfer Doru kıs Vlnalot Mountain 2 A. l. Aytaç 56,5 
14 A. Aynagöz Pınar Doru kıs Coup de Roi Lithia 2 A. Aynagöz 56,S 
15 F. Simsarojtlu Destegül Doru kıs Carrit Llthia 2 Bayram 56,5 
16 F. SimsaroE;lu Pulat Kır at Ali~ah Yugonia 2 Bayram 56 
17 P. Halim Hem dem Donı at Ronfloıı Lady Tog 2 P. Halim 53 
18 C. Apay!k 

1 

iz Donı at w. v. Abbt J\irs. Atkins 

1 

2 
'· Ate> 153 19 F. Atlı V aradin Donı at Legalfor Sprinqboard 2 F. Atlı 53 

20 A. Atman Haspa Doru kıs ~fan na Santalin 2 A. >tman 51.5 
21 S. Karaosman Vldo Al kıs Gossart Siberian 2 S. T<ar aosman 51 5 

5 nci koşu (Satış koşusu) 
Dört ve ilaha yulian yaşta ve 6u ko~ya gelinceye kadar kaz:ınçlan yekunu 500 lirayı geçmiyen sarkan 

Arap at ve kısraklara mııh~stur. l Jiramiyesi 180 Ura, siklet 58 kilo, mesafesi: 2.200 metredir. 

22 M. G5ker Yılmaz Kır at Yıldırım Maneii 7 San,clor 58 
23 E. Alat Alok Al at 1 Übeyyan Cilfi 6 Fazlı 58 
24 F. Kocagilney Fidan AI kıs f Saklavl Küheyle 5 Horvat 56,5 

çııte bahis : z · 4 inci koıaıar lzel'ladedlr 

- -

- -

20 SONTEŞR!N - 1942 

Haf tanın tahmini 
,.,evsımın aüyük ikramıyeli 
.coş ular .m hangi hayvanıar 

kazanail.I r 7 
Sonbahar at yano;larının elı 

nıillıim haftalarından birini, önü· 
:nüzd~ki pazar yapılac::ık ko~ıılar 
teşkil etmektedir. Bilhasf.a ikra -
miyderin yüks.ekliği bu hafta ko· 
şularını daha enteresan şekle sok· 
maktadır. Burada koşuların hanıı;i 
l•ayvanlar tarafından kazanılabi· 
k>ceğini araııtıralım. Birinci koşu
da iki yarım.kan koşm,aktadır. 
Gulcanm ksıanması muhtemeldir. 

İkinci koşuya gelince: 
Dört hayvanın gireceği bu ko· 

şu büyük bir mücadele içinde ge
çecektir. En ba.~hca favorileri u· 
zun mes:ı.felerde muvaffak olan 
Bozkurd ve Ceylantektir. 

ÜçüncU koşu: 
Bu handikapta bizce en büyük 

favori başta Davalacir9 ve Kara· 
biberdir. 

Dördüncli koşu: 
On tay kayıtlıdır. Ve ikili tn~

liz tayl~ arasındaki koşuların en 
eltem.miyetlilerinden biridir. Asa· 
ğı yukan birisi müstesna olnıak ü· 
zere a,vnt kuvvet ve kabiliyeti mü
teaddid dt'falar gösteren bu ta~..
lar arasında favori seçmek cesıı.· 
retini gösteremiyt'ce~iz. Müşterek 
bahislere iştirak eden okuyucu • 
'.armrrza başta i'ki ekUriyi tutma
larını ve diğerlerini de ihmal er 
memelerini tavsiye ederiz. 

Beı:ıinci ko~unun da yine g~eıı 
haftanın ~alibi Yılmaz tarafın • 
dan ka:ranılacağını tahmin erleriz. 

12.45 Ajans haberleri. ı 3.00. 13.30 
Hicaz, ve hicazkar makamları 18.'lO 
Progl'am ve memleket saat ayarı. 
1X.03 Müzik. 18.40 Dans müzHti 
(Pi.) 19.00 Konuşma. 19.15 Sa ·kı 
ve türküler 19.30 Memleket ııaat a• 
yan ve Ajano; haberleri. 19.45 Kl:l.• 
sik Türk m[i7.iği. 20.15 Radyo gaz,... 
lesi. 20 . .ı5 $rn soloları. 21.00 Konı·~ 
ma 21.15 Temsil. 22.00 Rad~·o s;ı

Ion orkestrası. 22.30, Memleket o;aııt 

ayan, AJamı haberleri ve borsalar. 
22.45. 22.50 Yarınki program vı> 
k;ıp;ınış. 


