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Müttefikler Tunusta Alman ı 
zırhlı sığınaklarına hücum etti' 

-- - . 1 

Tunus şehri yakmmda mühim 

Aimanlar 16 Amerikan 
uçağı düşürdüler 

Elin 
ılaJi, 

· ele 
7alan 

•elirl 

Gwutalkaaıtı 'Millaalnda Amerlku ııı.larl)'elllerl .ıapaalara kartı -ur, 
bey\! glllt>rk•t bir afak klprllden seçiyorlar. 

Amer ka Bahrıye nazır.nan söyled•li• göre 
· Her iki taraf mu emadiyen takviye alıyor Sa:omon deniz muharebesinde 

ŞimalJ Afrik.ıı.Jaki müıtdik umo. bildirmiştir. Bir lnglllz harp muh.. J 
mi kı1rarıAhı, :l:l (A .. \.) - Cw.•J r. biri şu leJrafı çekmişHrz I 28 4 

lesi ıünü ıecesı mül:efik kuwellc "!\lilttelik lnrnetlw 1\önusua 45 ap on a,. g e n ı 
i d kfl-mt'.__ meıa•-1nde mih•• .. mc· .ı- • ri Tunus ile Bizerl a)ırıın HUa a •• .• ""' ,.., ·-

Alman zırbh ııJınaklarına hücur. ziJerine 18anaa elnıeit başlamı1- k b l 
dm işlerdir. lnıUlz Te AmYJlc;.n tır." a:g et t ı• er 
kuvvt'tlerlnin ı_.üllf kısmı mihv~r lu Tl"J~US ŞlUIBl YAKbdNDE oiR 
laların• karş, yapılan laarrU.tda DÜR1 YOL 4GZI 1$GAL BD!lıDl 
atır basmak için al•lAt·ele eepheye Londra, n <A.A.)" - $lmlll l'ran 
sevkedilml~Ur. ıız \frlka!llınt'lakl mtl&letlt 1llD1lftl1 

Londra, 22 (A.A.) - Dün ge<,,~ (:.lrkaN .. )1& 1 Sltlln .t te)' 

Shııall Afrikadaki müıcfik kar;.rı;I. 
bı -~ından ra .. redllen kısa lehli 
le ....._ l'tı•uırt.ı j,e1 1 hareketin~ 

devam •••• ....._....,, mlllY'?' -.ı r. 
ıutr• ..,... lııellndedlr. Blrin--J 
f nıllls ordusu Heri hareketine <!e.. 
.,... ....,.~ blrt:olt noltlalara yu., .. 

• .. rlta blrhtllr erdutana Tunutald llarellitan ~r: Müttefllı. leree liiılrilis n Amerikan para,·lt. 
Jerı. bir ko1u blrle!)lk dna11nwaama prdıını ile Kll11t ta.ıclp et••ıt•'cteJtr. ı.tisii tadlrilmiştlr. Bunlar Fransnıı:• 
ticlMt kol Rt'}..daa 'lllftUll tehrlne dotru ilerliyor. Colblaö ko1 twa.x llma.. ıarnizonlarının vardımtyle ucak ve 
lh• lıedef Cnt 'rak 'foauıtan ceçlp mihver .....,_eını yarmsk ttbı Der le't"azım fü;Jerl lmrma1rtad1r. 

;b.)~·oir~bö~~~ll·o~ı ~ce~na~pta~·tı:;•;lte~a~Um;•n~ma·-···'····=-11İm1;11~.;1e1:;.va:.:nr.1:":•; 1'an~a. 1f~ 
.... )..,.1-kt:Mu'. M .. ftr lmTTetiM' BlellJlw1ıaa ..._,. 
llar taflt ~klarlle takvite edilmektedir. 

Bomllalaau ıta11aa 
,elllrlerl tallUJI 8dlUJOr 
T orino en mÇlth.iş bir hava 1 

• • • 

.. hücumuna daha. uğradı :: 1 S~k~zmcı ordu 
'f 111 11 ltlr tanare ltlr uat ıarlJala ı Biiıgaziyi 

ıoa t•• ta11rı,, ıı 111a 1111. · · · aldıktan 
ıu11a 11om11111 atta 

•· bu baft &!anlann• tantı- la 
talan s&lderllm~. " 

SIOILYAYA BAVA AIUNLAlll 
......... J2 o(A.A.) - ~ .... 

anıdan kalkan lngllts uçaıtlan •:U. 
yada 4r dQfmaD' ll&Va ap&llD& ~ ı 
etmiflerdlr. . • . . 

Tuoua n Blaerte de b&Ya am en 

sonra 
Cenuba aoaru 

ilerliyor 
........ • c.u., - .. "1. ftrlL ..... 118netıerl· 

Şark cçhesinde 
vaziyet 

ae,., ıs cA.A.) - au.. ...... . 
a~ıı alman babarlen f6rto, 8o'tyeUer her kealmde tiddeU. taarrııu. pç • 
mıııerdtr. 

Almanlar ıba taarnıaıann plllk\lr 

iWd~de• laMM~t~dü'ler· 

lierl\JU Bu lmYV9Uel'1 dQamanm L 
ltDdeJı mQbim ~r tepeyi prC -1mq 
lardJJ'. TOi AlDWa öldtırQ.lmU, .... ': 
tank ~ edillDJltjr. 

Odt9Clid9e ~iade.. GatOnltUc lt1lf 
1arlD eıtndedlr. 

Ta&peelll.11 flmal d~da Almaı 
ıar yeniden ..,tıemlfl•rdlr. Ru. ku• 
·~ mtıhlm bir uo mOatabkem 
mevzlt ırerl &lmJjl&rdlr. 

Stalfngnd f8hr1Dde, Alman taar . 
ruzları geri atllmıftır. Kullar me• • 
&!lertnl •tlamlaftmDlflantlr. 

lılMkOftlltft b&tiainda da ful119t 
n:mul!ltur. 

Tahta yontarken 
.ıar blıu darla 

J'8f alaf alır ... ., 
Teodo!I adında birili, evvelki 

gWı ağır yaralı olarak Beyoğlu 
baltane~iDe mtıracaa.t etmil ve 
yattıktan bir mllddet sonra da öl· 
mUft,Or. 

laıto•lmul Teal ııae adaııadald •• 
iM lltell te afılmalanaa pllflb,_ 

N9Y7nlr, • (:A.A.) - Qeae~ 1 merSba agalllan J1u1D ........_ 1 
KM Arttıriln ......S Jcaraıpluada Japcm aoa11D1 düa talmp etllllfler. 
..-ııen teblJI: dlr. : 

BaDa ne 0011a aıumc1& abil JQll: ..-.... • (A.A.) - AaetlDD 
bo)'Ullca tldıltU1 Q&IPllmalar olmü. MbriJ9 nuırı, alb&J Jfob. 9a1omoa 
t,adır. lıHtteflk kunetıert, barlMla, adaları alarmda eenyaa eda .. 
;Japo.· .lıtuvvetl•rbıi ~vlraif bWWl • '6nla mu!ı&nbellnde ı.tıa ı1uıa • 
maktadırlar. gem1 lra~ w lımlJarm. a 
00.mannı Yeni Gtn• adaamda ka El1'blı, t atJr luııftaalll', I blıfSf J1ta 

lan ıeon tk1 bdnden de atthnuı vaaıtr, ı muhrip, 8 t-.ıt Ye ft f111e..: 
için atıratle hareket edllmekte:Jı,. mia$ndeıı ıtıareı oldlJIWla IOJ~ .. 

"'q'* 
lialailian dafmAn ıeh1rlerlae IJMetıe 

t&arrus •tmlflerdlr. 
••• 

Loatra. ıs (AA.) - Putfik bOI • 
~den alman bir babere gOre. A _ 

.1, acuı.~aam ilim· 
ıeaıa topratıada .... ,. 
Beril, IJ (A..A.) - Budape§te, KL 

caı nazırı de KaUey oemtctir ki: 
'•Jlacarlat.anm, hiç klma•niD ıopra 

IJnda göstl JOktur.., 

Hindidaru:la itaatıizlilı 
hareketine nihayet ueriliyor 

Loadra, n CA.A.> - Blndiata• 
dan selen haberlere göre stVU ttyt • 
aislll'e nihayet verllmffl muhtemeldi• 

çıauıer r a91 1tllrl· 
al ıaptettller 

N~ork, n <AA.>- Uak dof J 

dan al1Dan blr habere eöre. Çln ıl".J\ 

\"etlerl Kianpt e)'&l'9t,lnde ruos teh 
rtnı il(&l etmi§ıir. 

Blrman;ya.da m'1twtk U'ft fulı, 
,.U devam etmektedir • 

.. =~~~~~~ 
8-ta. n (A.A.;> - VqlnıtoadllS 

&11nan bir habere ıore. OudmllmUI 
ad&larmda Amerlkaıı 1m1'fttlıUI 
1'\-r.tden Derlemeye muTattalr GUmll. 
larthr. 

Bir Alman şilebi 
torpillendi 

Denize Jölıülen 800 airtletı 
ellisi bofalcla 

>•Jlllımltır. . . . 1 
d;ltJle ıöre CeDovaaan aoa bomb&r . 
dun&DJ esrıumd& ~ t•nu:•l9'• .ıa &ıetaltJda 

TeodO!I &Jmeden .evvel, verdiji 
i.f adeetnde elindeki bıçakla tahta 
yontarken Ozerine dn,np yaralan 
dığın.ı a&ylemittir. Adliye doktora 
tarafmdan yapılan muayenede Te
odoeun vücudunun muhtelif yer· 
lerinde d"!'rin bıçak nralan glS • 
nıım0tıtr. Amerikanın M•lıooa 

8tok1ao1m, ft (A.A.) - Bir SOY 
yet denizaltısı dün Jl'in aabilleri 
yakınında Abo takımadalan cift• 
nnda sekiz bin tonilltoluk bir Iİ" 
J.ePi torpillemiştir. Şilepte AbDaa 
kamplanndan Abo yalanlanndül 
bir Fin kampma götUrt11mebe o
lan bin kadar Sovyet eeirl 'bular 
maktaydı. Tcrpı"l gemiye m kellimi 
nin altıfüi:ın isabet ettiğinden ~ 
minin derhal battJlı aanıbyor • 
RununJa beraber, 800 kadar ettirin 
kurtanlmuı •e o civarda 11alunan 
hRlıkçı gemilerine ve diler 1'!111" 
·ere naklflliJmeei mtımkUn olmut" 
tur. fnfUAk anında men Ye l:lalu
lan e!irler miktftTDllD SO tada 
oldufu tahmin edDmelrtedlr. 

ıehrln ll~anınd& bulunan . (Ro'JlS) ' lllal d it 
yan vapurlarını bau.ra ııt~tmıı!ar. ı ••••• mdlJ• 

Bu adamın hakikaten kazaen bü~ ~ Jönii70t 
mi. yoksa bneka biriı1 tarafından v~ n (A.A.) - Amerlk• 
mı yaraJanchtı etrafında ehemmi- Dlll lloücwa · ~ eı-.ı &mlrn 
:retle tah1dkata ba•l•nDUI buhr Stanıe:r• bir baft~ lladar Koüov .. 

tAğuatoa) i•lmlerind•kl bOyllk lt..'. ,

1
• . U 8 al11aaW-•1t8•-. 

dır. Ayni tipte Olan bu lld •apur ao 
bin toJlluktu • · Landlat il (AA.) - lqtllS .;o. 

Bir uıu ırauatıantıtt ün (llo. aınct ordual omu1ıa dGlnl uerı-•"
ı:ıa) tayyare cemlal haline ıetull tedlr • .Alm&ll lmVV9tled lidd•tli bir 

_n_uJmü ____ tadlr __ ~·----------------\"Jl--· -dö_n_~_e~k-U~~--__; ____ ...;.. __ ~ :· 

ikinci cephe 
meselesi 

mlfti. aııretıe lalıp91aıuD&1'•..adJr. 

Diğer Cihetten Tortnoyu bombarct Romel Jurnet.ıeriDlD. ~ed&b)'&llm 
man •d•n tayyıu-.cller bu tehrlll bnlL tO kUomeın ötubıde bulunan Dl. 
mOdafaa batary&lal"llm bir teır pro.. ı~ıei"da tutunac&lı MIUlmak~· 
Jektör kuııanlDlf olduklarmı aöy&. • Bern, 11 (AA.) - Londrad&A bl'. 
mitlerdir. d1ri1d1tlne &On. BIDJuıi. pbrlDe la • 

Elektrik sarfiyatımn · 
tahdidi mesel.esi 

.ınısıer. 118 Udnal clbaa barb1Dde ı · 

~;,~:~==~:.ı Fazla elektrik kullana.nların 

1.onı1ra, n <AA.> - IDct• .._ 
altıları. Slcil;ya MIMa agakl a., • 
1t,aıyaıı mııbrnımı ~ 

Loncln., JI (.A.4c) - All lı ... 
4knta barek&tuu ld&N eclea ~ 
KUJU.npm - a 9at IClndlt lla&I 
Akd•Diade, Alman .S.N•ltlJumnı 
pek u bir ı..ıtyet ıee~ sQr 

•tmek aretll• tam DO stıACSe BiDSıL. k • ı k 
z.ı .. brlld ele seçlrmlftır. General o. cereyanı esı ece 
biıılek .DWıo1 taamıad&, llıatı budu. 
dClldan bareUt etm4" &7Dl pbrt BiıiEaç gün evvel Ankaraya gi-
U stınde itP1 et.mlftlr. den tramvay, elektrik ve ttlnel 

Bu Mfer ı.. Alıeıuıander .kunet'e idareJeri Umum MUdtlrU Hulki E • 
rı :aancuı:rs 21 ~de lfpl et"'liv· rem Ankaradaki temaslan etra • 
.. ftff&k olmUflardlr'. fında kendisini gören gueteclleı-

1--ll• nt fUD)sn .&ylemJttft': 
..._... .. iaerintl• laaoca - Sillhtanta fabrtbmnm k& 

leııli- olını70I' mir Uttiyacr tamaınl'1e temin e .. 
.._...., • (A-4.) - !Jlcl•t.ele ı Mailttir. X&dr tuaft'llfa metıele 

.mcı. dla • ...... •• ~ llne seıtnee, !fafJa Velriletl b• 

mi1r tuanıdu için bul .... ted· 
birler dilfUnlllmdrtedir. Bunda e 
lektrik sarfiyatmm tehdidi !Sn 
pllnda selmdrtedir. Bunan "a 
bllli... meekenlerde JSPdmul 
m11\faf* olacaktır. 

Evlerin bir ta911ff• tlbi tutul • 
muı ve iter e9fn '* ayda ne mik
tar elektrik yabbilecelfnin tayf· 
nf BiJ!Untllnlekteclfr. Bu saretle 
mUfterf taYID tdiJen miktan nor 

lemlJ,tir. 
obe••ıwr. 11 ...... 1-1" .,.... -1btUıliD ~ 9'aeılin4e..,..... mtıL 

'··~ . .._ ....... ~, ...... Wd• 1'1ı• 41). aJ4ıll&yet ~. Q • WAll ..,,. 1, 8L • de) 

--~~---~--------------------~~..._..._.~~~-------" ............. ~~~~....;..._~~ 

l...Uis lxılrri~ ..-.runn _,.,..,. . 
Lendfa. il (AA.) - !nsllia 

3hrfye nuirı AJebander 411n IU 
eyanatta buhinmuıtur: 
•11ritanva ve .Amen"lranJn bal1J 

t'a iki btlyD 'fllsifeel ftİ'dhr: 1 -
I>Utm•Da en sayıt no'ktuı!ida • 
"~ darbeyi !ndirmc"k. 2 -
BOyllk Savyet orc!muna tecbizat 
glbıdererelr Ru mukavemetini 
bf'Slemek 

Blrlnd Vlllif • ıimaıt Afrikada 
b:ttanlı harelretlf':1e vücut bulmak 
tıuhr. Bu tıarettt Rmlara nefes aJ 
mü iınklnm1 'ftnnittit. Ru!ya .. 
ya malzeme sevki gUc:tür. Maaına· 
fih bunun için d~ çahşılmak~dır. 
Her va,ar kafil~!i tidtletli dllll • 
•1tt Te ....... ~latma .. • 
maktadır. Bu Y'lzden Pimdiye Jra• 
dar 2 lmıvu&r, 8 muhrip, 3 m•Ytı 
tarayrcr remi. 1 denizaltı ksybe · 
dilale •• 



H A. B E il - Akşam Poıta11 

Har cephelerinden llBB ı ............. !.:'..~~ .... ~.~.~.~.~~·~·~·~·-"J ~~lE ~~ 
manzaralar ·Suikast maznunla- Eski T iiırkh~ırde - "iirk aU.U :-

3 rının reddi hak in1 B ·~solıııllıtrk:acıııeıorcl:ı\"k\'CLl ı'r istıkt •.• 
Japonlarla ÇinlilP.r pirinç müe~dele•i yapıyoı lar. L~pon b ti 4r; k o ı , memıı• 
yada" Karlar P.enerali,.kızaklı bır orduya kumanda edıyoı talebrnl e ~ ii n ~l.i tıu; iuııiriyle ke.1disl :mısımta ıı; 

Piı-inc voksa ... asker de yok ı ~ ılıtiliif mı çıktı. uzukço IJir yere nı 
tayin ettiier; bilinmh en bir ııehı·ıı 
le vaıifcsinden çekildi; babadnıı 

k:ılmıı mini mini bir evini satar..ı' 

yağ ticaretine haşladı. İlk z:ıman 

·ç iN ha.rbinin istinatglthı pi· 
rinctir. liibyad:ı '4u, Yeni 

Ginede kinin •• Uzak simalde ates 
ibtiyacı ne ise. Çinde de pirinç ih
tiyacı o ehemmiyette.itir. Pırinç 
olmayınca yaşanamaz, tnbintile 
asker de ba1unmaz. 

Pirin( .• iki muhasım tarafın da 
:ıeri? işareti. ,Japonların hütiin 
tlikkatleri. eyaletlerd~ki pınnç 
mah~lünii imha etm~k bu <ıuretle 
(lin ol'(lulnrmı aç bırakmaktır. il:ı 
ponlann öyle taamııl:ırı nu ki, 
pirinci imh:ı ettikten sonrn. met • 
hal durur \'e hatta ordu, l.!eriv~. 
\"t-rİRf." reltilir. 

Çinli1erin atların :ıya1<1nnndn 
toz bulutları kalkan l.öz «'i:liincle 
dennanlan kesi1inr.eye l.:ı~iar ge • 
7.İnrpeleri, sırf, imlıad;\n arta kn· 
lan ririn<'e kı\\ tı<:fllak i«:inılir. 

Çin nslceri, iizerinc!e l:ötl\ hiil;: 
pamuklu elhi.;esilc, ı.,'iinrliillr !:e«'e 
:ll'a9tndaki 40 ılererelil• hl!.rnreı 
far'lnnıı tahnmmiil cclcr de. ııi'rirıı: 

~·evrniyesinden \"azg"'·me7. Pirinr 
ıılnmadığt gün, •m ıc:ır ~idrr 

Çan Kn)-Şcl.in, aucalc, :ı<ılcer • 
lerine pirinç ~·edircbi!mekle, harlıı 
uzatabilmiştir. O, ııirmc ımb3r1 " 
lan Seçu:ın cynletinin mcrl<e:r.i•1ılc 
:.rerle51J1İ~. burtl(b piriııı; zcri~·ntı
na inlncıaf \cnni,tir. Her :t'iker, 
isti'rah:ıt u~manın tcı. l•endinc m!!h 
f,U<ı bir ı•iı inç tarla<ır <>kmirc mer..
hurılur. 

s~uan e~aleti, fa:r.la nliruslu ol 
masına r:ıfmen. h:ırııten e'' el tle, 
~·etistircli;'.;i ı•iri ııı: mah .. uli.rlı> lrn r
nınr doyurabilh onlu. Piri'nr•in ~iı1-
l'.eıti, ''Jcmek''tir. t:undıuı hao;ka, 
Çincle. piriıır ııara ~erine de ge · 
çer, Jlurıılcrde, lnımandanlttr, ,·er
ı:ileri pirinç olnra~ı: toplnrlar. F.c;ki 
harp k0<1am:ın1nn. hüyle, pirint 
\'ergaerile sen·etlcr yaı•mrr:lırdı 
\"e sarR\ l:ırrnı1a <'ari~ eler arnsm -
da ke' if sUnnll'!ler<li. 

Sonr.ıları ''at.İyct de~iı,;ti. lfaııg
Ken b"l.lkut ettikten sonra, Çnng
Kinge milyoııcn mU1teci sökliıı et· 
ti. no aç ndn.mlan <loyumı:ık li\ • 
r.nndı. Mc\'<'ut piri~, ~peyce aza). 
dı. Şimdi, ancak. ordu ile halkm 
kıtrkttına ıa-~·ıımesine klfi geli • 
10r. 

Orada rla Jno; baslırdı. Japon 
orduları, cpcy;e hazırlanmış olan 
kıs oo:lugfı.hlanııa te4lildiler, ilk • 
ha?ı:ırırı ~~lme'>İni bekliyecekler. 

l ük~~k l'ııng Çe Y:ı<lilerincleki 
iı>crlcrin<le beldiyen Çinliler ise, 
Ç:rn•,:-1\a~-Schin ternın edcce~i pi 
riııri ~iyercl< meçhul icıtil<bl\le ha· 
rırl:.ııacnklar. 

.Amerikalılar, lıtgili-ıler, ~~ng
){a,v-Scl•e, ~iiçliikle silah, c·eplıanr
yardınunda. JmJun11yorlar: fakat er 
r:ak gönderemiyorlar. Japonlar, 
muhasara ile, aç 'bır11kmsl<ln Çıuıg 
KayŞeki boğm:ık istiyorlRr. 

İşte •. bu da. ()in • .Japon h!\rhi
nin hu l;ı5 bac;ıudaki manzarası. 

llır. Nöbetçiler, kuleler Uzerintle · 
ki rasıdlar, eldivenli, kiirklli oldu
ğu halde; bir saatten fa:ıln nöbet 
beklemezler. Böyle iken, kcc;if ko· 
lo muharebeleri olur. 

İki taraf da, askerlerini, onnnn 
lann i-çincle yııpılmı,, Rus izbele · 
rine hem.iy~n barakalanla bolun 
clornrlar. \iman a~kerlerine, Al 
ınnn kadınlarının verdiği l•a7.. ku
go klK,u tUvleıiyle dolu yatnkbır 
hediye e'1ilmi5tir. Her bir <'.'ll\e:-in 
ücer de brtt;ıniycc;i \'ardır. 

Bıır:.ula•ci A'mnrı ordu.,u, ta?<: 
!:f'lızeclen mıthnınıılıır. nundnn ılo· 
layı, creçen !'lene, efrat c;korhL:t 
hac;talıf:rnn \'nlrnlanclı. Alnınn:ra 
claıı 'it:ımin!er ı:etirilrli <le fa:rln 
trlefat \'ermeden hastalığın öııii 

alındı. 
fkrıııııyndaki A lınnn ordusu diin 1 

ynclaıı uzak )"ac:nrlıjb idn, e~l(;ll<'e 
letini sıeal• lı~rnkn hR)'Rtır.tla arar. 
Ordu ılil nrıız, nma hirkaç fırka · 
rl?.n fnıla ı1C'~: 1ılir. İl<i ay sliren 
) :11 nı .. ,.c;;n•ind", t:us me\'7İl~rine 
t"nrnızlar ,·aınlrr, kı,.ta hı..rnkııı1a
r:ı l<nıı:ınılrr. Barn1m1Rr<1n. çal~1 • 
l:ır ,·arılır. Ran hnt'l\kı•lnrıll'I da tnp 
::ıntı yerleri. <;İnem:ılnr me\'Cottur. 1 
l\flicın !ll('reler .'·:ı prlır Kinı hil i r, 
n•iis~r..,~relerin ~0~11 hell•i rle, Aiıtı 
rırtn.,rıın te~a•Hif eder. am'\ o de· 
\·:ımlı g-et'e karanlr~rnda. ,-nı.t:n 

~l\nılilze tc":t<liif ctti~ind"n kinı!n 
hoh,.ri \":lrılır? 

4 lnıanl::ır. General iliyi!,. "J\at'· 
in r ""n"'r:t li" un,•anııır vermisler
cli'r. O rln, nn'4)"00D)"S(lsyalit fırka· 
"mm ilk tı7al:ınnrhnclır. F.n·elre 
nlı•i•ı:st f"'"lıilitçılıi;yla 'tRnmmr,. 
t• ''e hu rephe~·e de, hn f:ıaliveti 
•lol:tyı-.ilc tnYin ftlondn. Ven1en 
hnbı!r!cr clnznı j!lle, önünd~ki Rn8 
<'f"'111r<ımi t-pay<'.. gniye '4\lrmltoıı -
tür. 

f !llte.. bn <111, J,l\ponya cephesin· 
ıleıı .:on mnnzara. 

M. RARtM OZGEN 

Sahte ıı .. ae yapa• 
Ud ktıı yakalandı 
Cağaloğlunda 12 numaralı evin 

alt katında hattatlrk yapan ve bu 
dfikkAnda randevuculuk da yaptı
ğından dllk'kAm mtllıtlrlenen Ah -
met Atamanın dükkanın arkasın· 
daki pencereden gizlice e-lrerek 
sahte karne b:lsuğt anlaşılmış ve 
Sadi isminde birisiyle piyasaya 
stlrdüğü t~sbit edilmi'}tir. 

Bu dlikk!inda yapılan arama.da 
kfığıd lara Panlı elJil'ler adetlik 20 
teşrinsaniYe aid Bahte karne ile 
birçok günkre aid 242 kame bu • 
lunmu.ştur. ~aılinin evinde yapı • 
l~n aramacla da gazetelere sanlı 
21 teHtinsaniden 30 tcgrinisaniye 
kadar tarih \'Urtılmu§ 1000 den 
fazla sahte kame ve ba sahtek!r 
hk iı:incle kullanılan aletler .ney • 
dana cıknnlm::..c;trr. 

Çankırı atır ceza 
mabkemesı de 

reddetti 
Çankırı, 21 (A.A.) - Çankıı 

.1ğır ceza mahkemesi bugUnki! l ·ı .. 
lanlısınrlıı Almsnyanın Ankua ı.ı·ı 
yük elçisi \'on Papeııc kurşı st 
kııst mUrcllchl olnrıık m:ıhkum eııı-

len Pnvlor. J\ornilor, Siile~ ınan 'i.ı. 
ğolun Ankara ı\, ceza mahkemesi 1 r 
yeli hnkkıncln \'iıkl rcrlı.lilıtıl:iın :ı 

leplerlniıı Keskin ıığır ceza rııalı!.l· 

mcc;incc k:ıbul eılilnıcmcsi clolayı 
le 'liıki itirazlarını lrtkik etıııl~lır 

Bn tetkik sonıındıı C..ıırıkırı o~:·. 
ceza ıııohkcmcsl Pıı-;lof, l\ornilof· 
ve Süleyman S:ığol'un hu itirozlor 
nı rey birlil;i:yle rcddelınişlir. 

S!hhat Şorası 
Memleketin •ağlık 

durumunu çok iyi buldu 
.\rık:ır:ı, 21 (A.A.) - 19 onle~.· 

rıııdenbcri loplanmokln olnn yük • 
c:ek Sıhhat Siırn~ı bugfın c:ılışınnl:ı. 
rına son vermişlir. Yüksek !'ıhl:r.1-
Şlırası hu foplnnlılnrında gündc.
ınindP. bulunan :ıdli ve idari me$cıc. 
leri trtklk rllıkt:m sonra ıııemleke. 
!:n ıımumt sağlık ve bllhnc:s11 hııla. 

şıcı has~:ılıklar durumunu gözdE>r 
geçinnlş ve son zamanlarda :\far. 
din, Urfa \•e Sıirt mıntalcnsında zıı. 

hur erten cicek hastalığına k:ırşı r.. 
lııımı-ı ol:ın mOcadele teı1birleri 'dı

şında olarak memleketin di~er mm 
t::ık:ılanndn yapılmaitta ol:ın ıı~' 

tatbiki işinin daha :r.ly:ıde gcnlşltl. 
lirilme~inin muvafık olac:ı!iı mülıı. 

leash·lC' umumt saAlık dıınım•ıııun 

me.mnaniyell mucip hlr şekilde ol· 
r'uğıı nc-lic~lne vnrmıı,trr. 

Dünkü yer ıa"ııntcları 
Ankara, 21 (A.A.) - Alılıijımı:ı: 

m:ılümata g6re, buıiln saat 17.03 
ite 17,13 araı-ında Ankara,, Kasta_ 
monn, Sivas, Kalecik, Ml!rzHon 
S:ımsun, Çarşamba, Kırşehir, Co 
rum. Sinop, Tosya ve K:ıyserlde 

zarar:ı;ız yer depremnelr.ri otmn::
tur. 
Et haltaJa iiç gün keıilecek 

Yali J,l\t(j Kırdar, Ankor:ıdn şeb.. 

rimize ait koyun meseleleri ile mrş. 
gul olmuş, et sarfiyatının ı:ıhdidi· 
de bir prrnsfp olnrnk lrnlıul edil. 
mlştir. 

Alı1k:ıdarJ:mn verdi~! m:ıliımııt:ı .. 
n:ıznrıın ~ehrimlzdc et. hnrtad:ı ı1ç

ve.}'a <!ört gi}n meıı:bahııda kesilecek 
'l'e lolrnntal:ırn nnr:ık hıı giinlerclc 
ve:-ilrcektir. 

Terkoı ıuyıına zam yapıldı 
Te:-lms ııuyuna da metre mikiı'lı 

başına iki bocuk kuruş zam yaJJıl. 
mı:ı1tır. Su üeret1cr1nin yeni 1nml,1r. 
la beratı.r hesnplanm:ı'lı-ı:ı diindcn 
ltih:ırrn bnşlonm1,1ır. 

Alhn fiyatı 

- Dl· larda Anadoluya gidip gehlı, 

11 ! . O ınaıılı ıılta atı dcv"r l<er arnsrnd:ı bir \'el\'ele koparılu. sonr:ıl:ırı b:ışkalarmı gönılcı ruc,:..~ 
• \ . ı. . "> n • ' - yahut ıo;rıı:ırlıyarak mal seıinr.c>ğl· 
ıcnnde Turklerdekı bu teı: ral< gilrliltuılcrı btif:ıdc ile kale başludı: 

..,1 ııe ımclıLr kun·etli odluğu- kaınları acılmış \'c Türl• ordusu _ İşler nasıl? 
ııu arıl:lmauırr. i"tin küçük bir mi. içeriye ~irmif!lir. 

• • · l · 1 Denıel< ki tore Se,·inılikden el'· Dire sorduğumuz zaman: ı.al göstermek katıdır. Bır l a (!So • _ Eh, gecinip gidiyoruz!. 
va) nın :ıptıdır ' \'el, ona vnrtlımcı, yardakçı tla. 

z · ., Ce\"abrıft Yerirdi. Devlet ıncmu~ 
(Bursa) ~ehrini muh:ısara ile u. ha birçok ''Tiirk hc5irıci kol" teş. 

zıııı s~nelor mücadelelerde bulun. 1 kilitına meıısuıı inı;anlar bıırııya lıığunıı bıraktığına fazla nıenınuı· 
duktan ve Bursn sur du\'arlurı 1 ~imıiş, Bıılgar gibi glirünerr.k iş- görünmüyordu. Fakat •imdi o kar· 
kenarrnd:ıki (Balaban«'ık) kalesini !erini' rapnıağa başlamıslardı Bu rını takdis eclivor. Zira epeyce ynö:. 
n:unına ithafla inşa eden Il:ılab:ın takdirde bunl:ır da lnre Sevindi. landı. dnha da yatlanacak! Açı~r.1 
B•yin oğlu İnee Balabnn bey Rıı· ı;ın yeti~tii'.,i mekt('ptcn yetiı:mi, s{i~·lcmiyor amma, "Allah razı o~-
ıneliye gecen TUrk ordmıunclan iistnıl teşlcilatçılardr, J\umırndann sun şu h:ırbi cıkarandan 11, der gı,11 
aynlan ku\"\'etli bir kol ile gelip 1 hulul edememeleri meselesi ıle o. bir holi var. 
(Sofys) yı muhasara etm(şti. raya ~ireeck bil' ,·asıtaya sahip ol- Gecenlcrde bu talili adam karısı~ 

Mohnsııra birkaç !lene silrdliğii malanndan ilerb·e geliyordu. na bin iki yüz liraya bir kllrk al 
b:ıJ<le, kale dınıırJannı aşııı k<:eri Buna anr..ak, biraz tapkın mes- mış; görmedim, fakat herhalde gn 
:.:innel• mömk\in ol:ı.mıyordn. repli hir kadın olan kunıa.ndanın zcl bir şey olmalı,. bunu anlatırkl'11 

Bu oıır:ıdıı (Uzunca Se,·iuclik) kansının bir \'nsıta olabilereğini fiy:ıtınd:ın acı acı :,lkliyet etti 
iı-minde 1!1'.yet güzel bir ılelikanh anladıklarc 7.aman. kaclının gön. Kürk s:ıtışı nicin serbest bırakılı. 
yı tnrih ort:ı.ya 1;ıkan1', lşte son Jiinü avhya~ilecek bir arkar\a~la. yormuş? Bunun kAr nlsbetlnl tnylr. 
derecede glizel ııenç (Sofya) nm nmn gönclerilm~ini i'stediler. Ru. etmek Ye narh koymak 111-ııınnır~: 
hakiki t::tih:dir. nan üzerine rl:! tnce Se,·indik gön. h:ılkı so.}ıı.) orl:ımnş. ihlikôr y:ıfl'. 

Bu ~enç hıristi)'an ~ibi Sofya derildi. yorlarmışl 
~ehri ic;ine gönderilir. Gayet ı;ü. İşte bir t.arihdn~ tarihin bize Gülümsedim, ve nezaket göster 
zel olduğa i\'İD e\ıvcla kale koman nnlattığı b'J masaldnn ehle eılere- dim de onun kürk gibi lilks olııı 
danının kllncıınm dikkat nazarını ği mllsbet netice. Yır en lüzumlu yiyecek matlık 
relbecler. -pek tabiidir.- Bu ilin Birinci Muradın salta- olnn y:ığ satışl:ırında hiç lhli:,iır 

Ondan sonra kwnandanın yanı· natının ilk zamanlarına t~!ladilf yapıp yapmadığını soramadım. 
na onun bir ııvcı&ı• doğancısı ola. etmesi, bu teşekküle aılam yefr;. Rclccliyelerin ço!Ju yiyecek m.ı ' 
rak kapılanır. Ve efendisini bir tiren m~ktcbin Orhan G:ızj tara- delerine bile narh koyam:ııken lı· 
glln bahkcm avına götiirilr. Fakat fındlln kurulduğuna, ,.e onun on hanım efendinin sfüıfi ile mi ıı ı 
~bı"rden uukln::ırr oz.nkla.,mnı at himmetiyle bun)ann hu kaılar rnşncnk? Kürk meselesine ı;ıclin<'C•\ •· 
üstünde giden kumandanı yakala- miitcemmel yetiştiklerine inanm:ı. lrnd:ır neler ,·ar? Röseie parç:ıl::ır ' 
yınca yere yıkar, elini ayaimı bağ mız icabed-.:eektir. Belki hepı-ini le şişirilip kırk elli liraya .~:ılı! .. ı 
lar, atının llAtilne atar. kendisi de kendi~i ileride göreceği hizr..rtle. nr:ıkkobıl:ırın kontrolü clalı:ı c.·• ı 
biner. Halk ve al'kel' kumAndanla. re gör<! ayırmış, kimine BıılAar, Jlızını değil midir' 
nnı bu Şekilde 2ittince korku ile kimine Sırp, kimine de l'unaıı ter- Fakat belediyelerin, hatta de\ 'ı 
kale kapdamn ar-ırak teslim olur. hi)•esi \'erdirmi", ve bır1J: -ı o şe. tin ~üc; eşyası fiyatlariyle ınc ı.:•. 
lu. kilde görünebilmek ic;in hın . .ırlat. oldııflu göriilnıccli mi? R:ızı cleviı le. 

l'arihin bize anlattığı bu fıakiki ınıştır. rin ve lıükiınıc:ıerin ı,cııdill·riıı 
maınl bu kadardır. Bi'r de bu ma. Bunlardan ha im hu çoculd:ıra rn:ıhsus k:ır:ıkterleri vardır ,.e ywı 
salı bir tariht;i gödiyle tetkik et· ı·crilen mi!Ji ''e ,·atsın terhiyeıııinin lıklorı işlcrıie hu koraklcrlıı :ık• 
mek gerektir. de ne büyük olduf.:"lınıı. hunhnn lcrini hıılıırıız. 

Çocuk bir hni.<ıtifan olarak ıö- ne ~arsılmaz bir Türk huhmiukla- On yedinri Mırın b·ışlarınılo 1 . 
rlalJ'or, ini Mker dtılikaalı ta hnl rtnı görmekle anlıJ·oruz. lnııhutdıı kiırk modası bir , ,; ... 
de dalıa e\'\'elden hunıı iyice öğ. '.;17Jk ki bu teskilat nirinri Iu. halini almıştı; kürklerin r.:ı ~··. 
renmi1 ve tahtil etmiıtir. radın 7am:ımnrlll kısmen, l'ıldı kull:ınıl:ın ve rağbet göreni de , • 

Aynı gll7el delikanlı cliier ln. rım z!\manrnd:ı biiı;biitiin orta•lan murrln. BııııOnkü Vekiller Hey<'ı: ı • 

ce Babban beyin orduımndft e\". kayholtlo. muadil olan "Divan" bımunl:ı •!, 
velden bnlonsa:vdr, ~ktaa İ!:eriye FilhA.kı"'ka bi7. Ornınnh tarihinde meşguldii. Sarayın bir kürkçü 1ı,1 , 
!!taldırılırdı. Demek muba_o;aranıa eenebilerden bin;ok ca4Jnctlar kul. sı vardı; cülııs, bayram ve z::ı:cı 
uzadığı g&rölilnce kale ~inilen lnnıldrğını ela ~öriirii7.. Mec;ef3 \'e- Slinlerlnclc vezirlerle de,·lrt erkli,,. 
r-tbed"lm k •.,t m'• - bu ,. n ncrlikliler, Y'\·apotililer !!İbi. .. ı e ı-. en ı,.. .. e "l' r. ·· na p •liş:ıh tararından giydlrilı"' 
bu vazifeyi görmek içi'n btlrny:ı Fakat bunlnrı de,·letin siyaseti- kürkleri ve dljter kf!rk ilbly"çlıırır 
..- ıJ ıiJm" •=· ni allkadar edecek hava<lisleri ,._oa e ı~...... o temin edcrill. "Divan• bu rı.r 

Bo an b .._ B t,, ..,ibi w"'rü• 0 etirmekten zı".vade bao0 i nıla<la, D ır n ..,ar .. ı ,.,, 9 • "' ~ 'lelcdc ı:?Ayet titiz davnınıyordn · 
m ... ııı. -"' B &...k ı· d •· lıan!!i ıtelıirde eiizcl knciın hulun. e~ı nznnuır. u ... 'ır e .. en- ~ " c;ılcı nİ1:nm kn~·mu~tıı; Samur par" ı 
cl•.,·n : .... • Bnl--r .. ..w t"I "st" ılıı~ıınn bildiri.rorl11r. hu c:a~Yeife ı-.ı e .., ı ,, .. c .. oırre ı mı. ır. l:ırı \'C riy:ıtları m11a.v~·t-nrll; kiir~ 
'll';ı:. Bul- a"b' ....... • d ~ultanl:ırdan dab:ı raıla bir hah. . .,,,..er ,.,-r ,.,ı ı ~ ...... ameyıp e ~üler '!!'hen S:ımnrdan veyı dnk 
!!adece bir hıri'1tiynn ~ib~ !tÖriin~e ~i' ahyorlarriı, c;ıın ~am11r rıara,..ıunchın hlr kil"'· 
biil v' B t J ıı... ... h"I Yahnrlilerİll ıle hn saltanatta v e. ,,ıne nıararm RD•a"a ı - '"Jl:ırl:ırıiı. Eskf kiirl{leri tckııır 
mek için bu Jisanıı viluf olması bu İşte ~alıştıld:ın çoktur. Yaloız 

1 d • '"ıırım:ık y:ısnktı; bir Sernur '···: • icabet'ter. ıu c:alrsm:ılnr ııınıa menfi olu. 
Sonra bu genç biç şüphe!'Iİ7 ki ~·or, ra~·d:ı ~·erine maınrrnt te\'. k•rruşn, hııırlinkn hecınplo on hir il. 

kumandanı sor 1ıaricine çıkarmı1'. lid ediyordu. Nihayl't ortada mi• rayıı sııtılırıh. Bir zomanl1r rıy,ıı 
hr. Elllette ka.le kumandam hö~·Je li bir imnn, milli bir n k dci:il, '' 1 kıırıışn yani vOıı yirmi beş alt• 
hi'r hata71 irhKftp edec-ek. kadar para \'e menfaat orduo;u ilk rfe '' riik'leldl. bir kürk Sf'ksen S.ı 
ahmak deiildir. 80 kenfti ayağiy· ,·irde ~ımınlı s:ı.ltırnntıı;ın eni ·ı' •ı•ırd:ın ynpılclıı!ın:ı glire on bin <ı'. 
le Tür1derc tesli.'tl otmnk olur ı:a hiiyüyiip İ°'<i~!lf etm~i. mi'I' 11 llrııya mııl olu~·ordu. Deme!< k;· 

Bu iş: imnn ile mürehhrı bu "E .. şirır' wrke-;in hattA hayatı Ozerinde mu . ~ARK Cl'PUt'Si.'tN rZ\K 
Şt"!IALt 

Her iki maznun F.mniyet Müdilr 
JüğUnde nezaret altında bu1un· 
maktadırlar. Suc;larını itiraf et • D!irı bir Reşadiye altınınııı fiyatı - Türkler ~eldi! Kollann'' hulırnma-.ınclnn ileri',. lnk bir t:ıc;:ırrnf !lahibt olan n rlı•v 

33 lirayclı, miı;Jcrdir. Diye 901' i«:int1e yapılmı' ve a11. ~elmi5ti. ret, narlu totbfk Ptlfremiyordu. Y;ı!. 
Bnrk cephe!iinin uznl< ı;inınli. nız kOrk parası olarak Rmıvayı "· 

1.ipon radadır. Burada. Kola, ba -~ .................. -••••------••••••--------..................................... -----,•----··--rm-. kan para allı ynz bin altındı. 
lrkcılar J"armıad"!an ,·ındır. lı'in • Biz <ıfmdl kOrk ı;(!bl sfts eşyasm .. 
lincliyanm şimal taraflarınd:ı. lıır Biri i: "Nehire girsek!,, diye or F h b • -'' Benim rle!" nnrh koymak şöyle rtttrsun bunl:u·• 
lonmı bu tmmnhırdn, neler olup tnya bir fikir attı, Mükemmel. ran sa ar 

1 
Komutan. kalplerimizi fct1tctti. hOc;hıitnn kaldırmak ve tiaıı ıayıı 

hittiğiui, r~ı.ml teblii::ler hile i'h . Mo:ellc ı1ehrdoi telmizdir. <lMabyo~::- Saat '>ahnhın ikiııi. Keskin clii. k:ırnkterll kadınlarla !HINdmal(r. 
mal ederler. y~. b~mı· maF,' ı,_ n anmdız la ukıııı ıliilt ~~feri. Hepimiz elbi!!elerirniı.. nınst:ıld y-ııv:ıları tehlikeden koru 

Bu hal'alide, eııenin on aYı kış ~o~e 1 ır. aÖt ncfa ~ 0 "a !il ~'· Je Yıtttığmn:r. samanlıklar içimle ınak mevklindeylz. 
tır. Kutup dairesi altında bulun • b.o.ayı 1~ıır:, 8

nu .t:. dannz. k a U S I ı.. __ 1 .ı.. D _ ı.. ~~riniyonız. Kısa bacaklı kocaman KADIRCAM KAFl.1 
1 • . • _, • 1 1 . ırı ~e ırse. nYUn ırın en cı ar mumi e erver ıııten iiıuıalı L--·nana 'luular "ru" ki 1 k 'k ı· 1 c nt,'11 ıçın uc. ,,ıu yer erı e, senenın "b" b' . uin · 

1 
n· vv..r.gu 11 mee er, e e tn ıımba :ınnın 

iki arı gftndil:ı, on ayı gece Ycya ~v 1 ır 
1
ses. 

11
• · :~aynı kaıydor. YUA.N: ÇllVİUN: karartılmış ziyaın önünde dm·ar• 

• _ _.il ...... 8 ~ • b ,ır;er ge en ır .. ,z !'!le o ar O • lard .. 1 ı 
~anl ;:;unu 7.ııur. unun ıçın, ~: memnun otur ki bizi Offtnetten R NE BALBO A, MJTHAT KANIK •• ':ıçıo;ıyor ar 
ra< a rnı.ıh:ırcbeler. ~l\rnhetler. gııc · nm·~ 1 kt ' d , Çi\'İlerinin yeni olmnsı dolayı. 
lülderlc clolodor. ı N~· md e el er ,;anne er.,, • r. 1 r siyJl' tehlikeli bir !!"kı"lde kayan • o e o sn, mnnzara garıp! v•- fikirlerden !:!ilmek liınn. İleri hat. ı miyeeelim. Buna mukabil. blitıin " 

Rıı oephccle Mumıan<.:k lını!tnlltı rıl çıplak !! k rti k 1 • lara gitmek emri gelıli. kalbiniz Ve bütlin kuvvetinizle ı:a. konrlura!anmnrn airr: Se!Iİ, 0 :zn. 
,.c demirvolunu 'lmrum:ık m<>rburi 1 e cıen, l z acar ınsan, mana kad•r c:ükiita dalmıcı olan s1> 

. 1 bul 
1 

v CIJ<'Ulthr gibi ciaJn•oroz, yürliyoroz Verilen emirleri dinliyorum, Sa lı,manm i9terim. MH"'til zaman- .. 
.retı~< ~ 

1 
nnan RI U'( nrl fa7.ln ku\' lınf.rl!'ill oruz. Be;ekf.t \'enin ki, babın 1aat ~inde yola çıkacağız. larmızda bana ~elmekte kat'iyyen knklıml:ı nkic;!er IJVRndmyor. 

'et~~ 1111
'. umyor or. A ~man lmv • o:ı'k bir çnhlık bu Yeni ı:rplaklar Çantslnnnuz araba ile gidecek: tereddüt etmeyiniz. Ren bıı .. :ula Sönlik bir ay ı<Jığı \"ar. 

''et rıne ıcıe, Kporcu. hır l.-umnn • Immııını ~üdcrd'!n sakhvor henliı idmanlı olma<lığmuz iı::n hi. ti'ze yol gösterml'k, !'!İzi muhafaza - •:tıeri. mnrc:• Sol, !il!\~. Sol, 
tlı\!1 olan Gen<:1~al 1!•Ytl ~unıand:ı (\;;.irilen conra kız aTr'İıa ~kıyo. 'le ıHrtnnızcla yinni be' kilo ylikle etml'k ,.e <ıjze ynrl'lrm etmek iCill ı::a~. Tilfek omn71! ! \"i\rüvl\' aıtı. 
e•;ıyor. ?· muh~~e ~llr«', br k~zn.ı. nn. &femlı>ketin çiftçileri ağır yüriiyilf yaptmnıyorlar. Marron'• bulonnynrom. mı. Köyler nrnsıntla Herlu ~ö:vli. 
~ ~rrorl ~s;; "1;~11 c "e .:~ını?tı.r. mevYa dallarını o;alh~·am~·111eak ka. da trene binec~ğiz. "Birlcaç ~a'.lt sonra jleri hının. ~·r.bilirc;inİ7. Falrnt ftlh lel'•len ~e • 
.ı. .:' ~~f'ıd.;. ~rı llf 11 

1 
(!eyı .~ e~ıın da; lm\'l·et"iz. Onlnra neifen ~ar. - llizay~ Jtel, di1<1tatl ra giclt'ceğjz. Vann sabnh oracla o. <:<'rken mür~riin o!du~ lmrlar nı 

;~r Re 1

1
1 17.;.: 0

;' an .mu;·c '
1 

l'n rlrm etmireli'm 1 Z:tteın kö,·lüler, komutan ile1livor. BHtlin rıilı-an lunııı:. Sizinle iftihar ('(lec.::;imi "iiriiltü ''ıtrın ! 
ı k . ur~ri~ m; or< •n 

1 
Zl\'af el ." • mcn-:ılarınclnn ••iıfi mil,;tprcla ~ E' lan glif;stinde. N ~ de çok ni<.ıını \imit ederim: ben de, ı.i'l.leri hana 

l
za. ~şdgo 

1 
r. ayyı"'r~ ~r. ~n ;ıııp~ n9:ı;;;.;r'!izrlcn t;İl>iret erlivorlar! \"8J'!. Herkeste beye<'anh hir <.ıi. rmni~·et etmekle hnns, lmrşı hiic;te· 

erını on< urmam • ıcın kım;re' ı ~ 
0 

• " lout. 1 1 CC7.adan istif nele rdcr '"' lıer~ihl o nP. Tnvyareler .. Fran<ıı'l ~·.. rilen te\'ecrlihe lilpk o l usumu 
~fqnnarc:k ı;m:uıına \"e dEmir\o • \iman mı! Hayır, Fransız. Hızı ''Arkadtı<;lar' ~ .. batn çahşal'_'l<rnn." 
luna hücum eılnr. · iyi muhafaw cıliyor!ar. Ne olurıa Buraya nirin ~ehljğjmizi bili. 

ı.:~ponyada kı uzundur, ama o!c:un, hu ,,liç gün çok t"llhu'k .~~~ti. yorsumız. Bı;ıninı :ihi ııi:( ele 7.fl· 
talı:ımmiil erlilemivc<'cık clerereflı~ \ a ~orır:ı • ı\<hm oıcn de. duşun. maıurı ,·ahıtmeti'ni tnlulir e•liyor-
ılc> wilıt:r. HcHtiı, J<'~nliinıliyRnın ı\r 'lle1_! nere ~·arar? Giinümüıü g~ir ıcunuz." 
'.'lıı ·..,1 ''. lıiz:\sınrfa bulcınnn ~imıli 'lle"'c b~'rnlını Bu sözler siiJ,;fıf içirule ak"~cli. 
'in rcti info soji'ııt.rı bur~daıı dntm "° ~ "' \'or: "Zaınnr:ın va hem eti •• '' 
•-iıld •li•ljr. f'l'nk\i t apom·1' ela - .\nladmrz değil mi~ "Siııl~n Ct'fillr o'mıınızı i~teJliği. 
W ·nn"nc:ı. "'İfti Gn11 Srrimin fesi - J~, et ,\·ii1haşım ! mi söylrmeie Iİİ7.Qm ~·nk. Si:41er er 
ii -ı:tınrtı<! ı·. Sel.\m, tıoldan geri. Arhk n~ke· kek. bil-hnoıc:ııı •·r:an-.mırn~. ~izden 

·• "'"~. tın "e,·~jnıde. mıık 'iİ· ri olmrynn her tUrlli dü,.iinre~·i h~rflir ıaman Hizumııı~ h:r is fste. 

- lhti. ar Jıal•krncla ne rlC~iinil. 
~·orsnn. Rnne': 

ııthtiyar" komutanın ta l<enıli. 
si. 811 isim. "trn~iden ona fcıtrsı 
lıir <ı<ıo\"~İ du~·cluhmu ;sbat cıli-
vnr. 

- "&!nim hooıumA 
Va aen''. 

\'enid<'ıt ~·iiriim"i;'e b:ıslıyorum. 
ln~an ~·iiriirl•~n nr. tnlıaf ş~;rler 
1ii5Unllyorl Kenı1:mi Oieppe'ıle, 5 
~ün E'\'\'elinP knılar b"nim İçin 
••,·at:ııı" mefhıımnnu ~embolizr e· 
r!en hrr c;e::imi hır::ıktıi;m Jlİt>f!Pe' 
tc ı:öni:orum. ~e'·rjlim ! Onhn 
"imı1i<len iiıülii~·o"llm 11-tlhn'<i 
1ı;,rp chhn ilfi 1 rdilmr-ii. N'creite 
A1ılıı~•ımu cıiiı>hr.~iz hilmiyorsun. 
n .. n ,,., c;~n~ •ih liyEmiyorum. F:ı 

lıtıt h!:Hin fikrim '4cnin!r httr:l. 
fı,.r •• 

m:'l
1 

c .·~ı,."iniP i,l! ·,~o:,': flll· · -----------------------------------------•·------------llSilll------.. 

A lurkapula 6lr f'ftet 
bulunJa 

ı\hırlrnp: civarında bir duyar 
kovnğunıln tıiı- <>rkek eesedl buluT'. 
ınu<:ohır. Olilrıün vücuıluuda bıttılı 
izine he07:er yarnl:ır görOJmilştlir . 
Hüviyeti de nnl:ı<ııl:ımamış, morg:ı 
kalctınlmıs!ır. 

T erkonın JofurJafa tlaj 

H f~R S<!Yİn zam tıördllltft bir 
CJıradn. terlco!J suyunun bun 

lan mahrum kah,ı dotnJsa ytlrek" 
tere dağ oluyordu. Terkot ki, ~ 
~itli ~ularile me~bor olan ı,tanbol 
;~in umumi bir menba 'JuJ11d11T; 
'mnırn. cliğPr menba sulanndan 
·•er1 kn tısına ı;önUI razı olar mu• 

toı\lı r.iclıli tarafı, bu yftrek diğr
,,n, apnrhman !llftltipleırinin yUre 
~ine hakiki bir dl~ olac-akttr. Ki
"ftlan artırmamak vaziyetinde lm
TUlllJl ftunırlarken bir de tel'lco!ll 

BiiTlaan BURÇAK 

.. 



_'2~ SONTEŞRIN-1942 
~K:~~~~:;,:,_._... ___ _ H A B E R - Akşam Poıwı 

W.1.~:~:j Memurlara parasız giyim 
... ,., ~:~::·;,:;.::··.. eşyası nasıl veri 1 ecek 
&eıldfkı yer: Vaıut Matbauı 

A.801''E ŞAl:1'LARJ 
l'Urkt)r l"..(lnf!bi 

2l DO kr. 
J.I 00 • 

u.oo kr. 
'7.50 .. 

Hazırlanan taliınatname neşredildi 
Aııkara ·~ı (lfıı..,u"İ muhabirimiz rc-nk ıizeıinıl("U kııponJar hıu~ırl.:ı-

~ftP)lll 

• aylık 
1 aylık 
.ı &)lw 

4.00 • H oo ,. den) - Umumi müUıak ve l\usu· ııaC'aktıı·. Her renk kupon biri a-
s.ocı • si büt!:~lerlc beledi\ e l:.üt .;e!eı i de y<ıkkabl\·a biri memurun kcndisi-l 50 .. 

GuetcJ r ı:-öndcrllen 

Ennk geri "erllıneır 

müe&.ot>Se ve t~c;ekkullcrdcn ayl;k ne ve diıfoıi de kansına \'eı ilccek 
~danl:ırn paı arız \'erıl~crk giyim l"lbiselik kumaşa ait olmak üze
~·n-wsı temin ve t<.:~·zii suretine r,e ii<: nevi ol:ıcn.k ve bu cihetler 
enir lıiı ta imatna:ııe hazırlamış- ı..uponların yukarı t:ıraflannda 

~···•••·••••·•·......,.ı tı'r. Bu ta!imatramc esaslanııa göııterilecektir. 

Du•• nden 1 göre vi!fıyet ve k.az:ılarda ~mumi Her renk ve nevi kupon birden 
muvnzeneyc dahıl heı daırc ka- baı::lamak üzere müte~elsil uuma-

8 .. .. ı ııunıın llt"31'İ t<?rilıinde bu kıınıın ralaıı ve 1\fali,yı• Vek.fı]etinin 50• 

~ UgU :'le t hüıtüml,.ıin<leıı istifade edecek, Fuk <l:ımgasıın havi ve dip kOf'anlı 
...._•++•• ••• .. •• +• ••~• bilumum memur ve nıiı stahdeml..:- olmak üzel"e tabettirilecektir. Ru 

Tun usta 
Almanlar 

siper kazıyor 
ingılizıer Bingaziye 

gırdiler 
-c-

Praasa ile Almanya 
~~esıı. anıaşmaıaı· 

yapuıar 

rin adları S<•.}ndJarı, me>muıirct kuponlar ,•:ıliler vruırtasile isimle
iinvnıılannı. varsa kıırılnıwı, kcn· ri cet''el<le yazılı meruurlara ıla
dile.-inclen bu hıı-ıusta alıııncıık ğıtılaraktır. Ayakkabılar ve elbise
bireı be}anıınmeye milsteııide:t Jik kumaı-:lar Siimerbaıık miıes!le· 
te<ıbit erlecek ve bu maliunatı ha- scleri vey;.1 bu bankanın temin e

' vi ha~ırlayaca<Tı iıç nıislıa cetveli dC"ceği yerli müesst"Seler mamııla
miindeı eecıtt d.ıire arniı'i tarafm· t•ndan olacrıktıı· Ayakkabılar ve 
dan tasdik ~dilmiı:: olarak en bil· elbise'ik kıımaşlnr istihkak sa
vük n:ülki• c amiıine tcvrl\ evli- hinlerine Siimerbanka bağlı yerli 
YCC'{'Pfiı. m:ıilar pnz:ırları vasıtasiyle ku

Nnh:~·e ve köyleı deki menıu1·- ponlnr mukabilinde tevzi e<ii'ecek· 
'ar irin haz:rlanne~ık cetveller be- tir. Geıelt avakknbılar, gerek 
yan:ı:ımelerle birlikte buıılarııı <:!erek elbiselik kumaşlar için mu
bnğJı l>ulunrluklrrı k.ıza kııyt!ıa .l~"\·en nümtınt'lcr tesbit edi!<·cck
kaml:ı.ıına \"t'ti ecektir. Vi!ft\'et \'e tir. 
kazal2rdn en h:ij tik mıilki) e 3· Bu niimunt'ler gerek 'ka'ite ve 
mirleri t<ı."tıfııırlrn toplaııaıı üccr renk, gt"rek bedel bakmınıdan hü
r.üRha cetn•ller bC'yan nameler le tı! 11 1eYziat mii.Jd eti iczin Bahit k~
biı likte b11 amirler tnrafından gil· l:ıcnktır. Tevziatm biitiln nıemle
ıWiip t:ı"cik edildikten scmrn ,·i- ket dnhilirıde aynr zaman rJ a ya. 
· Siyetlt>rde drfterda ı lıklnra, kaza- pı}masın n miies•eselerin istil~•a l 
::ır<la m:ıl müd!irliikleriı.e tevdi k:ıpasitc~i miicıait bulunmafügm. 
olumı<'aktır. d!ln bu tevziat Yerli Mallar Pa

Mülhak bütç .. ti dairelerin vi· zorlnn tarafındr.n mmtalrn mtn· 
'lv.zıuala Alman an.ı h.1l1 l' ıs.yet ""e kazalnrdnki te.,kiliit: <la ta'tn. vapıhıraktrr. Kupon teV2iatT· 

ı:ı.Udafaada bulunaealdarı anı:ı . ,, vazife gören mıo:nur ve müstnh· ııın hitamını mllteakip ne 1.aman 
'l'wıu.ıııaki müttc!ık um1..nıt kaı .. , . dcmlt>r i~in bu tccıkiHit tarafından <:y?kJrn'l>ı ve kumaıı tcvriatma ba~· 

ru:awı Hlrdi 1 malııroata n:ı.1.ur~:ı ha21rJnnacak b<-vırnname Ve Cet· J:ınac<ıj!ı mınt2kal:trtn cot'rRf! Vt' 
ı\ltı:ıanıar sı .. et tC u.nunının 4~ ki(J veller. Yine mahn Pin en bü~ ük iktiıtaı'li va:ı:İVt'tleriY~ C"P-yanm 
r:at,rc cenup bntısmda sıperJer kaz rniilkiye amirine \' i1ecek ve bun- "e\•k imk§nlnn ve mahalli ihti· 
lr.ıit{t&dır. Alınımı r bunuan başk.ı. lar tnrafmdan yı:kanda yaıılı e· ··arlar nazan dikkate ahnnrPk hü. 
hfJ\1lk sayıda nıalzcme top.amış bu. ı:aslara göre mahalli defterdarlık· kiıwı-tce teııbit o1unacakt.tr .. 
' rımıı.kta.dırlıtr. I larn \"eya mıılmüdlirlUklerine tev-

D ğer tıırnftım Ccz:ıylr rı:Hlyosu di olıınocaktır. i\rli lh:-k hiitrcli da- Yerli Matlar Pazarları buknan 
t'! ln llt rd n sonra yııptığı yayımd.ı iıc1crclt'n isteyenler bu taliınatna· )'erlerde her İ!ltihkak sahibi biz· 
>. nr.anhnn Tunus \'~ Bızcı teden zır1. me ile k:ıbııl edilen esaslar el ahi- 1.:1 t bura 1 ara müracant e-derek el· 
ı cıo<nobl!Icr \ ' C tankl;:ırla hareket :inde le\·z: isini dofruclan cf,"lğl'u· lt>rind~lıi kuron1ar mtık:!t'lilinlle 
etme.k rurctılc bntıya ctoğı u yer de ya kendileri ?anabilirler r.eı ek tevıiatm a bıı<1lanrlan eşyan:ı.n ala
t Urrurk t" oıduklaıını blldırmekte _ tevzi isinde ı;eı·ek bıınlanıı brdcl- tak1ıırrlır. Y~rlj :Mallar Pıızarı bu
' · Mıhvcr ku\•vcl!crjnln 'J'unusa anı ferinin tesviye taı'ZI U?erinrlc ~U- hınm ıyan yerlerde her daire keneli 

!'\~ o.ı rı ·runuıı limıı nı ,.c bilhassı. merb:ıınk ile doğnıdı.o doi:nı\'a me-murları icin tın -büyük mUtkiye 
' \amlı oiarak mUttrfilc kuvvctkr l:>ir anlasmaya da vanı.bilirlcr. Hu- amirinin de rey ve muvafakatinin 
l<iraırncı n havıı alun)aıına hedef tu c:usf idarelerle belediyeler ve ik· i02:imarnivle memurlar arasından 
1. laıı bava ıım ını olduğu anlaşı( 1is.,di Devlet te. C'kkiilterin<le"l ve- Lirini nıütemet tayin ederek bü-
1? kt'ldır. ya bunlara talıi miies11ese ve te· tiin m~murlann islihkaklannı ku-

:\l ı lf'rik km'"t'llerin başlıca lı :ı• sekktiJJe-rde ~alı":ınlara ve bunla- ronlnnnı kenclilerinden aJmak !U· 

":ıla rda h • kiıııh el ,:ö,tcrdiklcriııi rın kanla'rıtıa veritet'ek e'!vanın retiyle ''e bu memur marif<'tiyle 
110,Jnen \lm:ı n ıdrlı ıl:ırın:ı k •rs• , ttmini alaka1ılara tevzi ''e bedel- baifö bulundıı~u mahal Yerli Mal. 

• !ar Pazn.nncl~ aldırm'li!a 1l"ccbur· r ln \ır ıad\O~n sii\ll' dl'ml'klcc!':-: !erinin Sümerbankıı. öd~m~sı mev- , . 
\hııl'fı"k lı n a kn""ıleriııin Jiis zuları li7.erinde bu ta1imntıııımt' dur. 

n:ı ::ı 1 .,.irnnl ı\rriknd:ııı :ılar:ık , • 1,1 l"saslart clahilincle ica.berlen t<'d· Mümkün olan yerlerde bir dai· 
!\ •VVrtJ<'rin b1r ıusmını teşkiletti~: . l'irleri doj!rudn.n doğru\'n alm'li.!a re Vc\·a bütiin daireler i~in fazla 

• h 1 h l lirnrıız. ve mııame1cleri yapmağ"a alakalı harcı;~h ve~i'meıoin~ mabnl hıra· 
Rrıı.7.vil rRdyosu Tunus şehri \'C m. hususi iıfar'!IC'r. bderfivcler ''e ik· kılrramak iizert va]i V<'Yıl ka;:ma· 

""rt h<llgeleıi mllstesna olmak Uzere tiı1adi Devlet teşellkillle->i JT'lecl-ıır- k?.mlarca \'almz bir mutemet ta 
bUtUıı Tunus müttefiklerin elinde durlar. yini 'aztmdtr. Yerli Mallar Pazar· 
hı lunmaktııdır. MUttcflli kıtnlan T'.ı. Masrafları bu iş icin veril<'<'ek lan ~-alnı?. kendi mıntakalnrı da· 
ruıı ~"hrının cenubundan geçmiş)er tahs:sattan ödenmek tizere mer- hilin<l~ki mt'mur ve müstahdemle· 
Yfl d11';mıını en çok elli mil genişliğin kezde "Maliye Vt"kiletjne bRilt mu- re eı>ya tev7.i edecek Ve ibraz edi-
d" bir aalıeya kapatmışlardır. vakkat bir l:Uro k'urulııcak, bu bü- )ef'ek kııponfarrlan mükerrer olan 

M 'ta ıı unc mensup lngtıiz bom roııun nıesais! ayni \'tkalet ta'ra- :nr veya taklitlt'r ''a~a bun1ann 
ıa ı..ç11kJarı, 1"1.ıııusa mihver takviye. fından tayin e<lile"e'<Hr. Biri 1 mu- mevdan:ı rıkmns•na vardım etmi~ 
''"inin göndcrıımc.sının önUne geç mi muvazeneye dahil dnir<:Jerde, olaeak ,.e hn kabil hadiselerden 
ll',ek m1tk ıdıle per embe gecesi sı.. ı.ii"'cri mülh:ık bUtre)j rlairelt'r<le :.liikadar rnalAAndığrna derhal ma· 
~1 ada Kat• n ya, Augusta. Gcrvı ıı çalı~anlara f.it olmak il7 ere iki Jiım:ıt vrrer."'ktir 
• .,. 1'omıso hava alanıannı şlddet!e :.........:..:..:......_:_~------=-=-.....::....:.. ____ ..:........:......_: _______ _ 

»->ın~ ı mı. !Rı·dır. "- k dl ı alın ı r LAval • ,·:ıhı '"'"ll "İ lıir nıc•nınıınlııklıı kar &""terme te r er. ~ a.n a • 
Ceı.ayır radyosu Oııhes ya.kınında t:trafından yakında 1ıınacalı olan Y*. 

bj 5ıla1111~1ır. 
r Fransız alayının bir Alman çıka. t~otuzı.tm Bl:\'Gi\Zl\' fl n• t"cthil'lertn I<"'rannnın hareket bıı.t 

lrıa baıekcliııln önUnc geçmeğe rı.ıu. c;tRDtLJo:R! t 1 hakkıııua blc;blr oUphe bırakınıya . 
Vttffak olduğ'unu blldlrmektcdır. DllnkU oı taşark lng"illz tebliği ı ıb. cağını söyleınektedlrıer 
1 fl.R1No \ l~!'lıtDF.N yllunkı durum hakkında şu ma!umatr 

1 Vjşl, hizmet edecek yaı,t.a olan ıu 
ko~8 \L \.Nlll H rjyordu: t:aylımn, hııt ı A ihtiyat• nalcledilen · 

lngl!iz hava nazırlığı tarafınd, . Bingazı dlin sıı balı kıtn ıarımız ta ıerın l<'rnnsaıJan aynlmalıırını menet. 
,, ı ı ti s kizi · ın"'tir. \' isi. •ılpbeslz bu subayları'.! ' redıltn tebliğ. Torinonun yenldı!n rafından işgal euı m ' r. r ncı ,, · ,. 

bcnıbaıandıCrnı bildlrnıektedir. Bu a oırlunun ileri unsurlan Agedabya et Darlar., .liro vo Nogu411•e iltihak et • 
" h 11 d dl ıueJerinden korkmaktadır. Kara, dıı "Ilı tok tiddcUi oımııo, Uç tngillz ' 't' rmda dHşmanla temas 1\ n e r • 
bı..nıba tayyareın dönmemiştir. ttal - ıcr Fena havn şartları dUn gene Sı. nız ve hava subayları da •azlte ıle ee. 
~·an lebllg-l de bu akın hakkında ' "Y r-e~ ayka Uzrrlnde ha\•e faaliyet r.ı orbl memleketJere ıtönderilmeyecek 
• deıneklcdlr: "nı::cl olmuştur . tir. 

Tortno dUn gece 1ngllllz tnyyare . \UIAN\'A 11.E Fit \S 'A Gene Vi§iden öğrenildiğine ~i.l e 
"" \ ' ""NI ..... L"ŞM"Lı\K ~:Hıclye nazırııa.. memurlarından 4J · •otn ak.nına u~amıı;tır. Birbirt ı \R 'Sll\"DA r. ""~ ., • ... o• 

tAklp eden dalgaıar h:-ıllndP. yapılar Madrit.te Vi~idcn alınıp ne~redılr:\ kişi mllttcfikler lehine c;alıotıkıar: n 
l!u alan ernn mrta t:ı vyarcler bllhas !'l'ln t:atM!r!ere göre Y."ıansa il., Alm. dan dolayı azledilmi;ile-rdir. 
•.ı. §ebrin mcrkc7. m.ıh::ı.IJeıerlnc t:ı. ::; y, Rrasındn yeni anl!lşmnlar yapıl Ş \RK CEPHESİNDE: 
rıp ve yangın bombaları •tnıışlat·uı~ mıştu. Alman başkumandaıılıgı §ark ~I 
l!t.aar pek blıyUktUr. Sıvn ahaliueı. P.u anlaşmalar 1''raruıayı ıılyaa1 ~. iıe'tl muhl).rebe!eri h&kkuıda diln ak 
29 bil\ V<' 120 yaralı vardır. kur.dan olduğu knoM a.skert bal<• ı. 11nm ncşrettiti teblığde §Öyle diyor. 

tı..pANVA ve l'ORTFK1z 
~GlLTERf:YE CE\'AP 

'"P.:IU>lLf]K: 
'51cnaıı Afrika ııarekAtI mllnaııebe . 

fil~ lapa.nya ve Portekiz hllknmat.!<: 
rtııe tönderiten temmnt mektupları 
"1• bu hUkOmetlcr tarafından lspanyıt 
hUkoruetı verdiği cevapta bu t<"mina. 
tnı, IDllnncttarlıkJa kııbul t'dtldlğin · 
">tldirmışlr. 

Portrldı lıiikıiınt'li dr hu lemi 
ilah hü~>fı1' lıir ınrnınmıhC'!le 1 \• 
ı1l'frıi~ıır. tn ... ili:r. '<' Porlrkiz ı . :· ·. ı·ı 
"'"ll<'n nrn~ınıln r•l. i illifnk m··a 
h"~rc:ine cl•1'•tı11 '1 r:ılc drıinı:ı mf',·r•ı 1 

~ut ınmııs nlnn sıkı rnİİ" " "1' " 1T1" 

C1 layısile, İngiliz hül-Cınıcli bu ce-

dsn da l<all surette mihver Aıerııl 1. du: 
çlnc almaktadır. Şimdi Llvtıı Al _ Terek çevreainde d!lşmanın yaptı. 
mıınya ile bir ittifak muahedesi a < • t"tı u.nad!ı taarruzlar fimdiye kadt:' 
ı:r.e dair teferruatı tamamlamak l "Iduğu gibi Sovyet kuvvetlerine ka~ 
Çin A beç, Kruj ve fon Nltida ile m'l. 1: ve ağır kayıplar nrdhilmek sur• 
zakt'relerde bu,unmaktadır. tiyle pUskUrtUJmüştUr. 2~ llkteıtr•ı .. 

ltk görUtmeıer muvarfaklyette ne den 19 aonteırlne kadar bu keıılaıde 
tıct:lendjğl takdirde T.tvO.l Berline gı. yı.pılan mUdafaa. •e taarruz s•V&! • 
tıe1ek muahedeyi ım:.r.alayacaktrr. lan sırasında 18.300 Mir alınmIJ, 18!1 

Madritte hasıl olan kaıuuıte gör• zı?"blı ar:ıb:ı, 283 top Ye 630 ağır ıiı'L 
LAvAJ kumanda mevkilerine 0.>ryn. l'!ı ele geçirilmiş ftya yok edllmlşt'r 
Deat ve Benuva Meşini getjreccık o Stallngradda Kalmuk bozkırlarm -
Juraa bıınlar son derecede tlddetlİ <ts, dtl,man tanklarla deatcklenerck 
terlh.rler alacaklardır. Almanla:- önemll kuvvetlerle taarruM geçmiş_ 
Franııız filosunun Tıılonda ıerbe.tı tir. Motör!U blr dllıınan kuvvet! dı 
bu;unmaııını Frarumnın tamaınll• ıtıtılmınır. Afatı Don•da Alman •• 
:ıı :bver tarafını lltlzarn eıtıtcefln• ı . Romen kıtalarmın tlddat.!t mlldat&t. 

ııı.ıradık!aruıın yeni tııl.1· deW1 olarail aava,l&rı devam atıukt•di.t. 

Milli Şef 
Dün Devlet konser .. 

vafuvarını 
şereflendirdiler 

NUTMAYINIZ---..... -··---····· ....... -......................... . 

Kıymetli iş güç olanıdır 

Ankarallan halıt'r verildiğine 
güre, .\Iaıi Şefimiz hmet l ııdnll. 
dün ö;;-leden sonra Devlet Konse'l" 1 
\"lltuvarında vcı ikn muvaffnkı· 
yetli konseri şcrefleııdirmirlerdir. j 
P.eisicfımhunımuz bcr::ıberlcı-inde 

Maarif Ve-kili olduğu halde teşrif ıı 
etmişler 'e halkın coı:kun tc:zahü· 
ratiyle ael!imlaıımıı:ılardır. 1 

Konserden sonrn Milli ~efimiz 
lleğtrli sanatkfir Prt'tcryosu hu • 
zurlaıma kabul buyurarak tRkrliı• 
lerini ~öyJ,e:onck liıtfundn bulun 
mu<:l:ırdll·. 

Bazıları vardır ki hangi işi yapmayı tasarlasalm 
lı~r seyder. t";ıJVel güc tarafını göriirler, kenJi kendile i· 

rı; yılclırırlar-Nihayet İf yapnıC'htan vazgeçerek bir bi· 
rine l'a.hadar, hayatları kıymetli ir.tcn kıymetsiz.<> doğru 
;nen bir merdiven basamağında yuvarlanmahla l!eccr. 

Hav::.tı kolav tarafından görmeye alumız. Kenr/; 
kendinize bnskalarmın ba!aramadıkları isleri de mır 
vaffakiyctle neticelendirebilece<!iniz. hakkında itimo 
tclk;n cdi;ıi::. ve unutmayınız: ki kolay olan İşi hP.rkes 
yapar. hıymeti yoktur: kıymetli is güc olan, clalıa c!o~r· 
s•• giic ~öriinendi r. 

Tunus barekAtı 
-- (1Sa11turııl1 l 1111 l .. a .\ lıtdn) 

kararı,ıahııııl;ın alınıııı bir lıal.crı• 

göre. laarnııı:: eden ::o \iman ı:,ııJ.:ı:ı. 

dnn 11 i t:ıhrip edilıııislir. 

Cuın:ı ~iinii Cezayir hnııııı .ırrlı. 

m:ın ed ilrnışlir. 
llcrlr~·t.'ıı ıniilefik kil\'\ <'llerı, '!'". 

ı:ınc y.ıkınlnrınd:ı miilıım hir dö.-t 
sol ngzıııı ı.sg:ıf ctnıi~Jcrdır. t"ı•ıılır. 

ek alııı:ın <'sirlrr grri~·., ~rl•rıl,ııl 
hııluıınıa\::ıılır. 

Millldik J.:ıın·ellerinc illlhnk ı:.i. 
mi~ ol:ın Fransız km•\'<'llrri, Aıııı·r._ 
k:ııı -;iHihl· rmı ktıll:ın:ılıilnıck içir: 
lnlirn giirnıcklcdirler. 

Berııa, 22 (A.A.) - Bcrlinden 
nlıııan bir habere göre, Ceznyiı' ve 
'Itınl!sta mihver lnıvvetlcıi hava 
listUnlüğünü cllt':rincle tutmRkta • 
dırlar. 

Müttefiklerin yapmağa teşeb -
büs ettikleri bir ileri hareket dur
dumlmu.~ ve Mnra da püskürttil • 
müştUr. Bu çevre-deki mihver kuv
\etleri yeni takYiyc lnttı.lan almış 
lardır. 

Mihver hava kuvvetleri Bone 
Jimamnma taarnız etmi!';ler ve 
:yapı1an hava ra.rpışmalarında 10 
büyük Amcıiknıı uçağını tahrip et 
nıislerdir. 

Eiıcrtede taarıııza kalkışan fi 
Amerikan bombn uı:ağı da dür~iirill 
miiştür. 

ımr:ı.t.XE Güım \'AZİ\'E'l' 
Rerlin, '?2 (ı\ .. \,) - Alman "e 

ftalyan öncUJeıi Tunu.sun §imal 
batı hududunda Tnbllrkadan doğu 
ya doğru ilerlemek isti.ren lngilfz 
kuvvet1erile çnrnıqnL'.i. 12 tank, 18 
zırhlı araba. 3 uçaksavar top talı· 
rib~tmi<,:tir Daha cenupta Dö Gol
t..ü 1 crle t<-mas ctmiıı bunlar Tu -
ııı~s hudu::iunun Öt!'~ine atılmıqJar 
cirr. 

Beja ve Meeerelebvab )akıııla • 
nnda da muharebeler olmuştur. 

I.onılra, 22 (A.A.) - Ceza)iı 
raif rosu şu babc-ri vermiştir: 

"A lm.an:ar Tunusta hareketle • 
rini Tunus limanı vasıta.sile yapı· 
yorlar. Bu liman devamlı surette 
bombardıman ed;lmektedir. 

BE1U.İ1'" 'IAllAFIUNI!\' 
MÜT·\l,AA81 

Berlio, 22 .A •. \ . ) - Brr'in mah 
~illerine göre, Şimali Afrikada 
mi.lttefik tarnııu hedeflerine vara 
mam•r.tır. Elrle cttiklt'ri netice şu 
dur: 

1 - Fr:ınsaya ait Simali Afrikn 
toprnklarroda dayanak noktalan • 
na al'ker çıkarılması, 2 - Cezayir 
den Tıınusa doğru ilerlemeleri. 
r'akat bu ileri h:ueketi çek ihti • 
yatlı yanılmış, 15 gün sürmUştür. 
Şimdi mihver kıtalnn Tunusta 

lmiıınıı~·or. Ruranın iklimi Avı-u
paYa benzer. Avnı zamanda 'l'u· 
ııus Avrupaya da yakındır. Mütte 
fikl~rin ise muv.:ısala yollan uza· 
makta. kurak çöl'erden geçmekte· 
dir. Romel, miittefik1erin niyetini 
anlar aulamaz. evvelce haztrladığı 
me\"Zilt''l"e rekilmiştir. 

REI.ÇtK \n<\:\" ÇF.Ktr.EN 
KUV\'ETl.ER 

Ne\-york, 22 (A.A.) - Hür Bel 
rika ajansmrn Vt'rdiği bir habere 
r.örc, Belrikadaki Alman işgnl kuv 
vetlcri. Afrı"ka ı.ıeferinin başlan • 
g'tcrndanberi miihim miktarda azal 
trlmıı:tır. 

BulgaristanJa JiJJetli k2r 
lırtınaları 

Sofya, %1 (T.F .) - DUnden berl 
temadi eden de~etli kar fırtınaları, 
Bulgariıtanın her tarafmda bUyUk 
hr.sıulara sebeb oımuı n blU\mum 
telefon ve telgraf muhaber&tını st:.C 
tı-ye U#'ra t m ıştır. 

S,,fyaJa eskisi giiıtmlmeJer 
yeni elbise alınamryacalr 
Ct>nf'Vre, %1 (A.A.) - Sotyada et. 

k.Perl gösterilmeden ~nl elbise al • 
ırısk n;UmkUn o1madı~ı öfrenUme'l<"t 
rltr. Eıokt f'lb!~elt>rln l\rtık glyllt>mlH. 
cx>k derecede otmaST da prttır 
Kahve •e sabun tayınları yeniden 111. 
dlrilmlfUr. 

Beşiktaş Fener le 
Bugün F enerbahçe sitadında lik 

n1açlarının en n1ühim maç1111 yapıyor 
Bt.ı;ün Fcneıbahr,;c stadıncla ls. ' tcdir. Maçin beraberli!! C' "ııt:mtai 

tunbu' qampiyonuııu ac;ağı yuknn • n.ümküıı İ3e de bu gihı r,uııtn 
bt-lli cd~t'ek bir m«c yupılacakur. rr.açlarda evvelden yaı ıı ta!'ı. 
F "neı tah<;e ile Bcsiktaş:n k;u ı 1 n inle1 in alt üst ohnn"ı C::ı r · !'!'\. 

kar~ıya geldiği bu maç senenin ı kUndür • 
en mühim J:arş·l:ıc.-nıasıliır, Gnln. Maı:m hakemi Sami A~ıkön1cy. 
rnsnı arın m:.ılüm !>&diseleı ) uziiıı. dir. 
den I<'encılıal•çe ve Bc"İltt.a.3 ile Fenerbahı;:e st:ıdında Beşiktqş .. 
oynımıama~ı üzerine kıymetini Fc"leı bal-re lll(>Ç 'nılrn evvel , n:ııııı. 
kaybeılen lik maç"ıın 1 uMin yapı_ tacınray ile lstnnbul"por, K:ıflım. 
Jac:ık o) unla, l}a1111ıiyorıuıı kiıu o_ pasa ile Büleym:llli)'e kıuvı~. ·a. 
acağı mer~klı \'e he) t canlı ola· caklardır. 
caktır. Sü1cymanive _ Ka"ımpa~anın ı.za 

1''enerbahçe Ye Beşiktaş bu nıev libi~ et ibı·c"İ dnha ziyn::'le Stile] na 
sim G:ı'at:ı.fara\'la oyunfarı oldtık. nh·c tam'ınn clii .... mektc<lir. Macı. 
l:uı iki hafta irinde iki defa ka'f. ır.n'ih Kas•mp:ı,o:nlıl:ır <la suı~m • 
« ıla"-t•!.ır. ilkinde ı.· .. 11erbılıre ha_ nh·e ayal"ında o\·namaktn 'e liktc 
fif bir kadro ile cıktı. ~iyah • mi\ckül olan \"az.iyetlerini kurtar. 
beyazh!:ır 3-1 m:ığlfı' (lJ<lu. lkin mak makızaclh e g"llip gelmek i<;in 
ci maçta Pe~ikt'lc; hafif biı kadı o Mk g:wret ed c cklerdir. 
ile ovnadı. Bu qefer ııarı _ Jiı.ci. Gnlıtaqarny • 1stanbulspor•nıa. 
vert'i!er o\•tınu 3 O knzmndılar. cınn !;'elince: Galatasarnyın son 
l!·te bugiinkü kaı..,ıl:ı~ma bu iki ıı:~m.ınlard:ı en ivi O\'lınculm:ın • 
ma,.•n bir rcvanı::ı olması ve lik dan bazılarının kulüplerini ter. 
Ranıniw,nıınu tavin etnıe•i bnk1. krd~rek Ankarayn gitmelen vU. 
mın,Jnn r:ok ent~resaııdır • 7.iin<len klıvvC"tt('n hayli düs-tüğil 

Her iki t ::ı k'ır. d:t büliin kır.YV<'L htitün tn1cıftRrlan tarnfmdanı bi. 
leri\'lc bu nıar~ i~in hazırlanmı.o:Jar. linm,.ktedir. Maamafih, !st;;.bul. 
dır. Gerek Fent'rb:ıhcelitcr ve Ppor da geren seneve na:r:aran tok 
gerek Bc"iktıı!1hlar bugOokU ll'lllCI r..ayıftrr. 
lruHıp", !inin şampivonluğu bakr _ Bu mıtçm da d3lıa ziyaclc Ga. 
rr.mdn:l e:-ı cnemli kamla!Jma ad. iattı.saray:m lehinde biteeeğjn!i tah. 
dctmekt~ıiirlt'r. Onun icin ayak • min etmt"k zor olm'.l.!la gerektir. 
lıı'rınd'ln ve kafalarından gelen Şaref stadmda giir.ün ilk mac:nıt 
bütün ı:rnweti sarf ederek oynıya. T. ksiın ile Da\'Utpa!;;a ynparalı:tn-. 
raklnrdır. Tahmin ettifümize gö. K U m e n i n e n soııuncua 
re. h~r iki takım da acıağt yukan su oL1.n T a k 8 i m i n "WC Yine 
FU karlro1nr1a sahaya C'Tkneaklar. ktlmenin en genç talmnı olalı Da. 
dır: vutpnsa ile yapacağı ma~ kendi 

l'. R.\Hf'J<~: Cihad - Muammer 
'lıırnıl - \vdm. l~ıınt, Onıflr --
1\. F;kret, :\"11C·i. Melih. Rehii. ffl'l. 
liıt. 

BE~tKTA~: M. Ali - Hnil'to, 
lhrahim - Hfüıeyin, c"lmer, Sa. 
\\11 - ~11hri, Haliıı, Ha~ı, Şeref, 
Şiikrii. 

Yuknndaki takım şekillerinde 
ufak tefek eleği .jklik olabilir. Bu 
"ekiJde veya diğer bir ı.ıekiMe S3. 

haya rtkaca'k her iki ta.klmın ktıv. 
\'etleri bttPiin irin miisavi \"aziyet_ 

hnkım1armdan hayli enteresandır .. 
Taktıimliler kiime sonuncu~u ol. 
maınak icin rakiplerini muhakkak 

'kaznnmak i!'tiyecekkr ona ımuka. 
bil Davutpa~alrler da iyi bir :neti. 
aıe a.lmA.k ic:in bütün pyretlerinf 
~rfedttcklcrdir. 

Şeref stadında ikinci maç V dı 
ile Bevkoz a-ra~ olacaktır. B~ 
korlul~nn Vefaya kal11 muvarta1f 
olan bir oyun •sitemi içinde çalıt. 
malnrı ve yettl • beyaz1'1arm kat' 
ı·ıımıda iY~ bir netice almn1arı be-le 
ldllm<'lttf'dir. ,.-, ......................... . 

fl.edy Lamarr'ın rakibi JOAN BENNETT 

ideal Jönprömiye FR'A.NCHOT TONE 
l\fnııımtn en p&~&k komeG81 

l zdivaç cilveleri 
f11mtnln liabramanları 

Bu 
olaeaklaltdır. 

9alı ·---SUMER Sin em asında 

El kt k f t yapılma!l 18.zımge dıgi tesbit edi • e rı sar ıya mm lccektlr. .Mumafih bu zım•lsr:u 

t hd d 1 · tranıvaya asgari iki kunıq. ejek • a 1 1 mese esı triğjn llilovatma da asgar! ıl lnP 

_.. c.eııı&arab ı ı ... ,. •.rflMl&ı ruvta~ ıa§8tı :zam yapılaeıı •ın zan 

mal fiyat Uzerinden yakaoak ve ( ne~~rde ara durakla':'lt1m 
~ayet daha fazJe elektrik k1illan ~ kaldın1ma~ tramvay scvril re!i • 
mışe:ı bu faz.la mikten P ~ 1 . ~ -·r yapmı .. tır. H ı ;11 
bi f • 1 öd" kti Fakat 'bu· ne Yı .,., ..... ~ı 

r ıyat a ıyeee r. . • d bezr tet;kAclerc d t 1 r l t ' 
na bir mlleyyide daha illve edıl- UBenD .:m. Durakla'rın nza $1 

m"si lb1mdJr. Şayet mtllterini~ ~:!. ':.m~ay izıiihamrnı 1 ı eıı 
her zaman tayin edı1en norma_ ısnlemil ve bem de !efcr'er bir 
miktardan fazla elektdk kulla~ . t.Orat temİft etmi~ir. Yarıl k 
d$ ~rnmırse t~ keeıı bur tıeti:ikler netieHinde tı üır: 
mesi zarureti hlsrl cılamlltn', eeferted adla llGratte yapılac.:ıktır. 

Eldrtrik Ye traaWaY tlcfttleri • Bu~ lder tarifeletin<lC' d 
nin tulaJa,tırrlmMr ~ne batlr 41elb'klilder yapılmns1 irap 
gelince könrih' fiyadan!Un. amele etırwbtdlr. 
ve mUatahdem ikretlet'fnfn •e mal ~ Vftlleti, Yirmi beş oto
zeme fiyat1a1'11\In artnı1' ba!unm•· bU. flllle8l ~ele lft'ml'lfalrat et
ST do,")'Mi'e elektritr w tra""""• mlttb'. 9!1 ft ~e d• «em.1 
zam ıuzumu hasıl o1mUft11!'· falıdiSidl ~ ~ bsll 

Masraflar tetkik edilerek elet• bite -~ ttiı?t,1'._ Ytf • 
tıik. tramvaya nı mfltar lllr sam ı... tiı..., .. lr'lm•••·lll~••IPP 
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MAREŞAL SMUTS 

zeblrleyen doktor EF:.:~~ ':~!~~~:1;:::' .~~;.~; 
ve 

Cenubi Afrika Birliği 
• 5 . Toplayan: -M uzatter Esen ıu gıymı!1. bahçede, 11ertn bir ki:l!Jeye ııerdlrdlğl hasıra 11za.n:nı~. dal 

kavuğunı• da karşısına alDll§, hlkft.yeler, fıkralar dinliyerek vakit 

-ıı-
.JAN J\RtSTIYAN AŞIK ihtiras kaynıyor, gönlünde de qk 

Jan Kristiyan Smuts, ~na baba. at~i yanıyordu. V"niveniteyi biti-
- Yann yine bnklerı'nı sevgilim :::-eçırlyormu!_!. nın kararı ile mektebine dennı rerek nnıl<at, mevki sahibi bir B• SİVİL KO)llSERlN RAPORU 

tledi, her halel:! ı:nk ~ .cikmiyece • O kaüar sıcakmış kl, zınl zırıl terlemeıte b~amış havada yaL etti. Gündii7., ·~c('e ılemi.,·or, çah- dam olacaı,, böylece sevgi1;11ine de 
Polis müfettişi Hııyues gece ya • • rüZg~r d li-ll k bU .......... rlda mıyo" 1 ı ı· __ .. ,. Ayrılık ğınızl umuyonım. nız ç:ı.rn ve çiçek kokusu var, • ee.• • yapra ~ .,..... 11 • Myordn. Yalnıı. d-:ıMleriııi hdh~. m ayca e ıni uzat...,.....tr. , 

rısı Skntlaıulynrd'da E\·a Florcı,'. d k ıı.. dö mii: kö ıı "" b"' lamı• El vur ·• u ... -•· eh f '--t Komiser 111ortsn erhal ar a - Hararetten ağzı çiriş çana".na n !J, P ı-meae ... , •· - ınekle kılmıyor, eline ~eçen ~nr g ç şeyuı ve fh:.n. acıy ; aara , 
in ölöm hal>eriyle beraber tlo!Hor dası Binge i4'aret etti. &ing bu iş:ı mı.;::: hikaye kitaplarını tfa okuyordu. istediklerini elde etmek için. bo 
'lel'i takip eden <.:ivil komiserle- relin "kartırun pe5ini bırakmayı - - Ayvu! hoşa! getirin. ){endisini o kadar ~ ndu l<i, o !il!'. acıJ·a katlanmak mecburiyetindey. 
rin raponınu buldu. Bu rapor ~kot nız" mi\nıısma geldiğini derhal an Buı.lu bUyllkc;e blr k~e içinde buzlu ka.yıııı h~a.tı gelirmlşler. ka ,·ücut, lıir gün, son lrnvvetini di. 
la.nyord ha' müfc.>ttisinin istediği ln:m,tı. Efendiye ıc:ıllavi cinsınden ağzı ge"'."llt btr kaşık vennl!_!ler. DaJlcavu. de tüketH. Jan rlu ha<\tnlığa yaka· Jan, İzi ile vedala~tı, ve içi ıız. 
"ekilde ve doktor NeJ aleyhinde (Devamı var) ~a de. bir kahve kaşığı sunmuşlar. IRndı lı:varak vapura bi'lldi. Uzun bir de· 
oldukça. ehenuniyetli clelilleri ih. Efendi kaşığı. kAseye saldımu~. birkaç kaşık göçUrm.Uş, höpilı-. Doİ,torla.r, çocuğun nıcl<tebe de. niz yolcolu~unu. geriye ait has. 
tıVa ediynrdu. 

1 
detmiş . .;cr.'.!Si'ıden akıda akıda içtikçe her detumda: vıunmı tehlikeli buldular ve hntttı, retler, ileriye ait tatlı biilyalar İ· 

Ru rapora ~öre, doktor Neı \'Aıo Akdenizde lngi iz -· Ooo . .hhhh._ öldUm? bir dah:ı. «>line kitap alma<ımı bile çinde geÇirdi. 
ka günU sa.at ikide muayenehane. Der, K~Jlğı tekmı- kl.seye sa.larmt§. Dalkavuğa gelince, dudak mu\"Sfık bulmadılnr. Jan Smuts l Deliknnh, Kf'rcbriç Cnivenite. 
sinde çok kibar giyinmiş ve çok denızattıları ıslatmaz c ııslr.den olan kaşığın alabildiği bir iki d&mla h~afın ver. ay hasta ya.ttr; fnlcat iyileşir iyi. sine girdi'. Tahsilini, o kadar par. 
gliıel bir k~dmın ziyaretini kn.- dlğ~ ıezzet ve hararetle yalanır dururmul}. 1''akat biran gelmll} ki. leı:;mez, tclirar y,;tapfarma sanldı, lak il>m:ıl etti ki, kendisine, der-
htıl etmi,.ti. Bu icadına dair tarif ı ctahıı. fazla dayanamamış. atılmış, efendinin elinden kaşığı çekip al Jan Kri<Jtiyan, ilk mehtebi, par. hal bir tedris vazifesi teklif edil. 

ta ·rı · ı E Fi Londra, 21 (A.A.) - Akdeniz· \'e l'!U er tamRmıy e ,,·a er rlıktıı-ı sonra: lak hı"r netice ile ikmal edince, eli. Derhal reddetti; çllnktt Cenu. 
r ' ı kt ...,. D k de hart'ket yapan İngiliz denizal- ı ı Mil .. ese uygun geme eyııı. o tor _ Heır.en Allah Size uzun ömllrler vers n. sa.a.de buyurunuz. baba.<ıı, onu. St'!Jlenbo!'ı. ı,a<ıabn~m- bi Amerikft.ı .. yıllarca hasreti'ni 
b , d 1 t "- ·ı · · · tılarının bi1' düŞ!llan muhribi ile --, u ;:ı rn :ı 'E.'ra~r sa:ıt ı i!Yı Yı'r· da biraz ~1t\ ber. öleyim! dn.lti orta mf"ktebe ~önderdi. O, c:ektiğj tzi,.i bekliyordu. Bundan 
m• h" d k".. ı bir petrol '!emisi battrdrklarını ve ilk k kla i" ,. ba 1 ı ır :ı ı .. a g~t"'re' muare ne. '" Diyerek ktlsenln başına geçm;iş. büy aşı .,,mee.e ş amış. nrtrk, h. ·~1'! biiyümüııtü, Cılız lıir başka. memlekette- söz sahibi ol• 
hn.(1 k 1 d K d keza bir muhrible bir malzeme ge- d"I ı ı d ık k " c.n c:r mış ıır r. a m Ye er- Vurguncular da şimdı böyle. Bizi ken ı er n~ es r ve a avu d ... lik~nh hnli'ne .!!elmi~ti: f:ıkıtt m:ıyr da istiyordu, 
1·-k 1· .. 1 h mi~inin muhtemel olarak batmlclı- 'Ç .-. ., _ 

ae ,·:myana Y ıruyor ve ı:o • .arn )apmak ıstly<'rlar. '\,'İne eski'ii ~ibi sUkiıti ve rnUn7.e\·i Jao. Kap'a döndü. 
ti . b" b h l 1 'b' "riJ ti ğı resmen bildirilmektedir. k t b re ı ır a ~e < a mıs gı ı ~ n t - Evııt efen-dim,mllnasip efe:ıdim ayni erame uyuruyorStı ı"dı." Orta mektepte de, her derste l'İRl""''Cİ SUKUTU 

orl rd ... • 'L- 1 • Bir ngiliz denizaltısı Eğe de- • ., Y n. ı. ..n ıhır.ı:r a komı'ler ar. nuz vclln:nı~t efendileri temaviiz ediyordu. Arlcada5lan, o. '-'--nd k k bl nizinde cenuba doğru yol alan biT 1 0 ,, Jan Smuts, memlekete avdet et
tiği günlerde, gUnün kahramanıy. 
ttı. Gazeteler, Oniveniteyi pek 
parlak bi'r §'!kilde bitirmesini, 
t-ütun siitun yazılarla v~ günlerce 
nlkt~ladılar. Genç hukukçu, bu 
medhüsenabr karp!ımda, artık i· 
tisinden emin bulunuyordu. He
men bir ic1arehane ~tı ve avu. 
katlığa ba5Jndı. Artık mutteriJer 
koşacnkla.r, o da, kuvvetli möda. 
faalarla kendisini tanıtacak, ytik
selecelt "\"e pa&ıı kazanacak, ve.. 
sevgilisiyle evlenecek. 

.. -.an an \'e ~o ya m r mesa,. nee.irtmclt maksadlle yapmadıkla.rını bırakınıyot' .ır. nlar ya.. nun, mekt~p taleh:)'leri iı:inde, bir 
r d ..;;..:ı k h" b" Jı düşm:ın petrol gemisini ya.ka!amış 1 •· d e en 3 ILO ume te 1ç ır ma ıor şasınl:ır, 7.evk sürsUnler, keselerini doldursunlar, biz m l!t" .... mız l\n kızdan ha«ka. l<in•seyle temas et. 
.... rm d. il ttj). k ı d ve denizaltr gayri müsait dunımda 1 t b 1 c; ,.,o e ı". a .. onu~a arın an g~tn!lınleı, ensemizde boza pişirsinler, yoo, ş e u o amaz. memesin~, hatta herke'!le kar,ı hrr. 
biı'.aaı: kelime i~idebilir miyim di. oima.sma rağmen taarruzu bmıar- B·ı cıı:ımamazlık sebeblledlr ki. vurguncular aleyhine aldığımız c_tnlılc gö<;hrmesini ~mnına ,.e. 
Y bi d h akı f k mıştır. Himaye altında buiunan ı ,...,, 111 ... h ı Hll e raz a a y aştı, a :ıt Laherıerclen son derecede sevin yoruz. uvn m"" ra at anıyor. • riyordu. Halbuki, onun bu halleri' 
~19 • .,_,, h " d ı b .. 1 petrol gemi~ine torpiller isa1Jet et- rın _, d ı ı ~. uua51J)a a11n e o an a soz er- kömetln bu nıendeburlarla, bu uğursuz he e...-.e mUca eleye g r §. 1'fü_:ükliiğlinrlen k:ılma bir itiyatlı 
den hiçbir Şey snlıyamadı. Doktor mi.s ve hattmştrr. Ayni denizaltı, tlğini duydukça it:lmizde bir ferahlık duyuyonız. Dtyorur.. • . 
v E •· ı bil b k d keza himaye altında bulunan baş- tk .. 1 kA. d b ıdı. e \'a ar"a armıı e a ma nn ı l; .. n evve , blzim gazetede "ihti r suı;:un an azı E\'ct, Jan Kristiv. an, itiyadına v· Şh.!t'" t"I v· . ka üç düşman malzeme gemiei ka- 1 1 hk rildl ba 1 .... 1 dl .. ı 1 ıne ~rı 1 ge<; ı er, 1m1 soka. tııc r er !na err,eye ve ,, ş 16.nı görünce sev n m, guZ!er m becerı'ksizliğine rağm#>n, sınıf ar. 
ima saptılar ve P..en kulühilnl' filesine taarruz etmiş ve bu gemi· parfadı, bw~ıu hoşaf kaşıklayan peıa, vezır, elendi, her neyae, ben kadaslannndan İzi teri~ isminde 
.. :rd"J le'l'den en büyüğüne bir tam i:>a· 1 -
- 1 er. de onun gıbl r r: bı"r kıza sokulabibni~ti ve ~it~ide 

u- bet kaydeylemi!Jtir. Geminin bat· ı -c:ın kulübü Yalnız hasma mnJt, - Ooo .. hhb! onnnl" dostlu;;. .. ile•lt!'tmİ"li. öv. le 
nıtş olması muhtemeldir. ... "''" " 

!ill5 hususi bir kultlpttlr, Kulübe Çektim iç-!m serinledi!.. kı", m(."lttep ,.ı'kı .. mda. bile, onu evi. 
Sicilya kryıs1 a~ığtnda bir !ngi· G u ri k • " " mensup olmryanlann geceleri gir. i:ln l bu ~eşit haberle bergün o umak 1l'ltlyor. ne knd ... r götünni'ye ı...-ıadı. Yol. 

--•- • 1 liz denizaltl5l bir !talyan muhri- ... "'"'ll' 
•uacrı kat' Şekilde yasaktır. ı·aı. .. ••nn" da, Y" -z ... ·rl-'lı'ğı" •ürleıi okuyor, .ı..ft- hini torpillemiş ve batırm•ştir. O n87.h ch"ftndan peyam f11t.erlm ~.... • •• '" u.:: .., " 
•m -- saat be~ kadar lruHip v. ahut mel,tcp derslerini tekrar e• :, __ , __ ... _ b • _.. Ba.\(ka bir denizaltı gemisi de bas· 
-.-n ....:ra erınue bir tek nıiııaflr l dı"yordu. 

•:-"L.!n- ka bir talyan muhribine taarruz 
~ .... ~uıuc. Ren kultibU J..ondra J:ın Smuts. orta mektebi, )İ'öe. 
-L.. ebniştir. Muhıibe hiT torpil isa-
-ta11JJ1ca. da pek i'yi tanınma - ,,.·1 muvnffakı.:retla hitirdix.i zaman, F bet etmiştir. Bunun da batmış hu- "' 
llllJtır. ak:ıt buna l'ftğroen kulüp lunmasr muhtemeldir. kendi<ii'ne karsı his:ıiz bulurum • 
ıniiessesisle•i ara.<Jmda ~k niifırr.- ~·an k17.a, derin bir a'1kla ~ağlan. 
Iu insanlar \'ardır, bu itibarla im. v lk• b mıtıtı. 
lüp ile polis ara'Jllldaki mUeadele.- İ ınin evanatı AZİM VE SEBAT 
de galebe daima ko}iipçtllerde kal Bir ortaçaı mallkaaeıt Babnsr. bttyük oğlu tifodan"-
mqı, J>OJis bütün arzusuna rıtimf'!l Nevyork, 21 (A.A) •Brltiıtı Jitaoe.. Janı ~ PJ!Öqpım. Gl..ı 
kulü.bü kspatamamuıtı:r. Var Reb\ef,, cemtyet1rrde söz n}an lnslllerede, f•riht blnalan -.e ~- Bu maUkflnedekl kntse, dııhn es- mak tııere çiftliğe getirtme}'İ rfü. 

Komiser )fı.!'ton, -çiftin aıi<n<Jın. M.. Vendell Vilkl ~öyle demiştir: bideleri ıııulıufaza etmek vazifesi ki bir esC'rdir; ciinkü 13 iincji asır- ~iin•lii. Delikanh buna yanaşma. 
dan hüviyet varakasını göstereJ?k Tarih yazacaktır ki, birleşik Ame. 'Nasyonnl 'J rüyo., isminde bir teş- da inş:ı edilmiştir. Tropenncl, kili~ dıkta.n baska. JUlJY.ıS olmayı rla :red. 
kulübe gıimek istedi, fakat ka- rikanın bugün yaptığı şeyi genenı kilfılın iizerinıleılir. Bu leşkiliil, seye müslesna güzellikte bir kule detti ve tn~iltert?:ı;oe J?İtmekte ve 
pıcı mani oldu ve hir Rra~trrma Mongomeri'nin . eylfll •başında. El~ . lıugüıılerde, Villhsbire eyaletinde ile bir çan yeri ilıive etmiştir. bi:r ttna'H~rsit.eye ~irip avukat çık. 
llliizekke~i e;ii<Jtenne<lik(t> knlti. lt'meyn önünde verilen meydan mu l\lclhlıuın :vnldninde lıulun:ın orta- Bu malikılne, KaJn'a yakındır ki, maktn ısrar etti. 
be ~İYe<'eğİni çok kat'i bir li- harebealnde gösterdiği yüksek mehel çağdıın knlına "Groor Chalfield,, fa. burada, Lavvazya'yıı keşiflerinin Abr:ı.ham Smot!ll, fena halde tt. 
~ &Öylet!i. Komiser Marton, ret sayeslnde mU-r.kiln olmu,tur. mindcki eski malikaneye el atmış- yoluna açmış olan meşhur doktor ~üldii. Oğlu, kendiııini dinlemL 

raz arkat:!an kendi'sini takip e Blitanyalı!ar Ameri~alılara yardr"'ll lır. Prfoslley ile meşhur İngiliz şairi yordu. Sonra. nğlunun istedUtini 

Acı bir hayal 8ekutu! Gazete.. 
Jer, her glin, methüsmaya devam 
edecelı değihli ya.. alklllv kesi• 
JincP. onun da. mevcudiyeti, halk 
nazannda tabiileşti. O da. öteki 
meslektaşlan ayarına. indi. Fazla 
olarn.'k, çocukluk huysuzluiıı, ta
b:munülsüz)üğü devam ediyordu. 
"!\lü..steriler az da gelnıedi. fakat o. 
hiçbirini güler ytlzle k&l'ldamadı. 
H.~'i.!>irini, memnun eıl~k ~aret. 
ı.::'Ma.e edctmedt O. -...elinin 
ndamıydı, bilıtİ'lİ, avukatlık kabi· 
liveti varclı; fakat tabiatı, mötte
risini memnun etmiYe mllıal't de
ğildi. Onlan olar oJm,.z vetileler. 
le tersliyor, kO\'llyordu. Aradan 
çok geçmeden, müşteri gelmez ol. 
do. Janni de, idarehaneıin~ ka
padı. 

l\ffiHARRtR VE POLt'l'tKACI 
tlen komiser Blng'i bu ııriizekkere: iı;,ln Tollerlnl oynadıtı:ınrı gibi blly.ı < Bu ınalikilnenin sahipleri, yalnız Coleridge rle oturmuşlardır. Bu şair yapmağa dıı i'ktii!An yoktn. Onnn 
Yİ abna.k üzere Skotlandyom'a. ı h b ı ı ı · · ki k l Kaln'de 1814 den 1816 ya ka .. a, r iki "". ol m:ııırafmı. ~nrn. JAndracla Jan Smuts, parasızdı, amma İh· mi.114"'-rd" •• k d' • d k 

1 
b t>rıtanyanm tam m.\nas. yle ur • a ıin:ıl.1r i c ıırazıyı verme· e ama~ 11 ·' _.,. k k _.. tiraınna muğlfıp oklu<m içi"'- olur 

&- ~ 1 .e en ısı e a ü itn olduğunu ve kıtalaınm gerçekten ı:lö ınışlar, içinde bulunan eşyanın mü- sene oturmuşhır. Bu hatıralar, mali· ki h:ırçlrğ;nı temin cueee auar 1 . . • • Jrih· . ""' edi. 
kapı'Jlllda nöbet beklt!'meğe hn!llla. ğtj§tlllderlni bUttın dünyaya gösteı- . hinı bir kısmını da teşkilala teslim kaneye ayrıca bir kıymet verdlr - serveti yol,tu. 0 m:ız ıŞe g,rışmeyı . ~ y 
rJı. m.lflerdlr. etmişler ve malikanenin muhafaza- mektedir. Jnnni'. kınlmu bir azim '"e !le- 1 remıyo~d°: ~n':, ken~ ~I. 

Yajmor ve riizgi:r altında hiç sına yardım ohnak iizere de epeyce bat ıııahibiycli. Yalnız hsba :varrh. !ecek. ısmını dılle~e gesdirecek 
de ho§una gitmiyen bu nöbet"ilik SEHIR TIY ATNOSU Ku•lara malı-·a bı"r ada mr ı"le mı·, trnh·ersite tah"ıili ,..füiS. ış limndı. Maha'1'ıl'lik.. . .,. para vermişlerdir. s- ·- "" ı Kap'da .......... _ ·-' ıki saatten fnzla stirdii. iki' saatlik 111 

1
,11 lebilirdif O çal~aktan yılmıyan, an. • • ~· yenııa gue.. 

bu nöbetin daha yamn saati geç- • il"' ~1 
IO..BO 

0 Bu malikane, adeta, ortacağdan Napoli körfezinde bulunan Kapri olmclukJarmı iyi bilen bir deli'kan. telerden bırıne ~ır~ç .makale Y~ 
medf'n komi!!let' Bing dl)nmUş ve 111 'il 0 8 

A :'d " 
1 .ı M ' kalma bir köydür. Burada. bir şa- adası, Roma İmparatorlarından· Ti- h değil miydi! Her sene ~lan dı. G~zetece beı;2nildı ve ~ 

s.ko~andyord nıutad <'evabım ge. 1 Kollege to, bir kifüe, biı- dere kenarında her'in, ömrünün son senelerini zevk levH jmtihanlan, ı:-melini tahRk. heyetı arasına alındı. o, bu ilten, 
tırmı,ti: "Ortada araştırmayı ica.. ~ 11111 K.rompton toplanmış birçok çiftlik binaları ve safıı içinde geçirdiği yerdir. ~k ettiremez mivd"9 ho~la.ndıkça hoşlandı ve böylece 
hettireeek bir sebep olmadtb'l için Gerbart RRjptmann vıırclır. Biilün bunlar, Tomas Tro- Bu ada, şimdi, tarihi bir yer ola - .Jan, kılrarnu ~e~&ten sonra arz~lll!a en uygun_ meal~ ~u. 
ara,tınn11 mtlzekkere!li l<e~ile. Seniha 3edrt Gökntl penncl tarafından inş:ı edilmiş ol- rak muhafaza edilmektedir. Du ada, açılan imti'hanlara girdi ,.e leyli. harnrlik, ~daha. dogrnsu politika.. 
me:ıı:." flOMr;uı IUSMt rJuğu için, 1G ncı asır gotik mima· kuşlara tahsis edilmiştir. Buradaki lik hnklunı kaz:ındı cıJ& oldugunu anladı. 

Saat beşe on kala dokter Nel, Asrileşen Baba risini temsil eden güzel bir nümu- kuşlara ilişilınemesi için muhafız· HfCRAN TILLARI lan Smuts'a Kptovn'da C.J'e180 
:.!' Ev~ Flores kulitpten çıkblar. Ollmarteat ve Pazar rttnıert nedir. lar t:ıyin edllmlştlr. ,JAn Kriııtiyan'rn ılamarlannda e~~:r~~:kimiinüaftmek•va: 
ner ikısi de çok nel'eJI görünll • l3.SO dR Matlı" mu e e rmı P e yordu. Bilhassa doktor :Net gürül. ~· ____ _; ___ ..;., ____________________________ _ ___________________ 

111
fesi verilmişti. Hem de ne mibaa-

tü)ii lm,l;kabalan basıyordu. kaşa ve mücadelel.rdi onlarf 

Uoktorla al'kadaşr J'ine yan teyip istemediğini sana hic kım~:? v D v~§§§§ Halbuki fllozof bu yüzbaşının nJ Parlimeoto, ikiye aynbmt, bir. 
rtirömelcte cle\'am ettiler, ya~r sormuyor. Sana yalnız şunu sö:;'c· - - --· · - --- o sıı bir adam olduğuma, onun tabla birine girip çıkıyordu. Bir taraf, 
ve riizgftr ne doktorun, ne de genı: mek isterim ki, eğer ayak direme- ----· tınıı, böyle garip bir şekilde m-r· Cenubi Afrikanın maden zengin. 
kadmm neŞ'e"İni kaçınmy.:n•du. ye ve arifane fikirler dermeyan el· dönen ve aınm halinde bulunan kı liği cazibesiyle, dtlnyanm bar ta. 
Bu deıfa. sövledikleıi sözlerden ha- meye kalkııacak olursan sırtına vcı zı hakkında neler söylendiğine, I"'\ rafınc!an koşup gelen aoık gBsler. 
uları komiserin kulağına tmda:r sairene öyle kızılcık sopası atmal::ı· Yazan: Rusçadan çeviren: Ierinde olup bitenlere dair maiı"ı- den biri olan ve oabal'ak ıen&in 
g~ldi: nnı emrederim ki bir daha bama N, V. GOGOL 7 SERVET LONEL mat almak istiyor ve onlara sual!e'" olmağa yol balmQf bulanan S.il 

Paltosunun kürklü yaka.-rnı im. ma «itmeye dahi lilzum kalmıtz. soruyordu; fakat gnllb:ı kazaklar ıfo Rodes imıinde, b'İ bir aile eomia 
lftklanna kadar kaldıran doktor: Filozof, kulalının arkasını hafif- Flıozor aşağıya indi ve ilk balltŞ• oturacağım? Araba hakikaten fev. fiJozoClular, çünkü bu suallere s•"· olan bir İngiliuı taraftardı. Bu a-

- t,te böyle, <b"yordu, mektubu çe kaşıyarak hiçbir fey söylemeden ta tekerlekler ilzerine bindirilı'ltiş kalade diye devam etti. kutla cevap verl~·or ve uz:ındık;ıırı dam. b~ok kirb iıleri eline • 
ıılınca ihtiyar J,imbi}jr n~ kadar odadan dışan çıktı. tık fırsatta bil kocaman saman yığınını andıran =- Buraya çalgıcıları rıetirsen çuvalların i;stünde çubuklarını ı.;J. ı:irmeılcten cesaret alarak, <lenabi 
~L!fl'acak! tün ümidini tabanlanna bağlıya. büyük bir ara.ha gördü. Hakikaten daosetmek bile milınkÜO. yorJ:ırdı. Onlardan yalnız birui ·\frikaya hülanetmek sevduına 

Kadın müteı?ddid .cevap verdi: c:ıktı. Düşünce içinde merdiven· arabanın ici tuğla ya~ulan fınn k •· Meyhanede bıraktıjı şapkasının kısa bir emirle arabacıya hitabet ı kapılnıı,tı. Bir Ceınubl Afrika bir. 
- Fakat dahn l.ondradan •Y· !erden kavak fidanları bulunan dar derindi. Bu, çıfıtların ellişer kı- yerine ba,ına bir bez parçası b.ıi- - Dikkat et, Overko, ihtiyar ,,;ı. !iği karmak, bsşma da kencJiai 

rılmadan ona bir mektup göndf'r. bahceye inerken rektörün se.;ln: şi binerek panayır kokusu duyduk- Jamakla meşgul olan arabacının ys.- lak, Çııhraylovskiy yolunun üstan- ~k istiyordu. 
ınek ihtiyo.tsn:bk (lfmsıE mı! duydu ve durdu. Rektör kendi ve· ları bütün şehirlere yollandıkları nına yerleşen kazaklardan biri: deki nıcyb11neye yaklaşınca arnh:ı· Di~ taraf, yine ayni" emell• 

Erk~k yiae kahkahayı ---• f d d · y1 d d olan, "Afrikander' lerin yani ev• 
.... ua kilharcına ve her halde ilozoru al- baya~ı bir Krakov arabasıydı. Sı'1· - Evet, kafi erece e büyük hır . ur urnıayı, heni ve diğer si· 

dı: ''·" J d b. . h ... " 1 1 . ğıllerı· uyandırmayı sakın ıı'lu•- .. , velee Oenubi Afrikaya hicret et· maya gelen himneıAıtr :ır :ın ırıne anı ve sa8 1nm yapı ı, epeyce yaş· araba dedı. ....... • lan H landllb ......_...... A1 
- flıtiyat mu\•affakıyetinden e emirler veriyordu: 1ı altı kazak filozofu bekliyorcl~ Filozof \'C di§er beş kazak iccrı· olur Ya, içimizden bir.isi url\)UY mış 0 0 

' • ._, • 
min olmıyan inl!anlann kallanc'lı- t . d k rlr. man hügnotlarm ne1illerinden, · _Bulgur ve yumurtalar icin be· nce çuhadan dikilmiş piisküllii ye girdiler ve şebır en satın nl.:lia b"rb" • ı.A. d:n.....!-' 
iı bir Irelimedir. İı._i ba•nrabileeek ı ı n ı ırıne ..... ynaşmr,J ve _...m 

·:r yin,. teşekkür et, mektubunda ba~- cepkenleri, :rputeher ve zengin t::r arabaya yükledik eri ıahire çu\"11 - Unları söyler söylemez kendısi b" b" · k A -
İn!ianlar hiçbir •ey<len 8Rk1nmaz • ,. .. b . d l 1 l ol ·•ukra IJU .. rüll"lü bir uykuya el~' ır ırıne anşınasmdan ua yeni " settiğl kitaplar hazırlanınca son• eyın a !lm an olduklannı gösteri.. !arının üstüne yer eşt ler. " ... "' , 1~ d 1m· bul 
lnrİ>dktor Nel ile.o arkaıla.4i11. ba .., dereceğim. Onları tebyiz etmek Q- yordu. Yüzlerindeki kılıç yara!a- Filozof: dı. Mamafih bu tenbibata hiç 1ü "Holan'::~ı:~: !:.m:.' namı:.":. 

zere klUlbe verdlm. Şunu da beyine rının izleri onlann bir z:ımanlu - Merak ediyorum, dedi, bU a- zum yoktu, çünkü <Mv araba '"uh· u t w.n oh • 1 • • • 
fer Et\"ari ıokağmrla bir m•yha. "' ~an m !!I &Ki m aetr erın ftiıı 

Söylemeyi un··'-a, 0~ıınn ! Çirtliklt· şan ve şcrene muharebeye iştirak rabaya, meseli tuz yahut denılr te- raylovskiy Yolundaki meyhane'''' m-h- ,.., ll .. u a--#-..ı.a.. ne-ye :tirdil~r. Komi~er Martoa 1.u .. uı 0 " '~ ... nr ge.- e uuıu._..ua e. 
r 'nd"'n .,,.,.e sularda ı'yi balı'·I1r eWklerini gösteriyordu. kerlek "enberi ıibi mı:ıl yükleyetek Yaklaşır yaklaı.ı""aı hepsi bı'r a~.·z. •· rl d 

ı:ok kibar ni,'.\'ilımiş bu erkek ile 1 
v .. ~..- n • .. dan: ·r.. " cııyo n.r 1• 

"' b'lh . b 1 1' kt r Filozof: olursan onu çekmek için ne kıt:lar Krtt t ili 1 • b ..._ " -kndmın böyle ameleye mahsus bir ve ı assa mersıo a ıeı ço .ı.' ger. ngı z erın ı ..... a -=-
if1ki YMİne girme!İne ~kla bir fırsatını bulup gönderirse fena ''Eh, ne y:ıpalım? Başa selen çe- atıı ihtiyaç olurdu? - Dur! diye ~-•Aımnmardı. nubi Afrikayı, ''Holandahlar" ın 

Olm d B d a a getı'rilenl · kilirl diye düşün dil ve kazakl":"'il Arabacının ''anında oturan kaz ık Hem de Overko'nun atları "-yi" Aran ı k t ilt na.;.._ h•raber arkalanndan 0 rla mey • az ı: ura a paz r J .. .. u , .,... na o ara , ngı ereye • ._ 
haneye daldı. hem fena, hem de pahalı. Sen •t•, hitap ederek yüksek sesle: bir müddet sustuktan sonra: ah~mışlardı ki, her meyhanenin Ji. etmek i~tedilderini söylO,.. 'Ve 

Ool<tor Ne! \'e Eva meyhanede Yavtuh, yiğitlere birer kAse şara;> - .Merhaba, nrkadaşhrl dedi. - Evet, den:. kAfi mıktnrda at.ı nünde kendiliklerinden duruyor- on1ara karşı deb~tli bir kin ~-
f'nk lmlmadılar. birer bardak idi ver. Filozofu da bağlayın, yoas:ı l\:ızaklıırdan bazıları: lhti)•ac olurdu. tardı. Hyordu. 
!llarap ktikten !';C>Dra derhal çıktı. hiç dinlemez kacar. - Sağol, filozof efendi 1 diye mu· Jlu tatmin edici cevRptıın sonra Tenımuz ayının sıcak bir gü ıi Jna Smuts' da, parllmentoda 
lar. Meyhane ka.pm önünde <lo•- Filozof kendi kcndir.e: kabele etliler. kazak. Yolculuitıın rlevnm c:t ı~: olmasına rn~nıen, hepsi arab.ııl uı r-ereyan &den, işte bu taraftarbk 
tor ge~n bir ftrabayr dardarda .. "İblis oflu lbtıs, diye s5ylendl, O, arabaya binerek; müddetçe aıtzını acnıamA"Vll h 4 k indiler. b:ısık tavıınlı pl11 hlr od.1 1üellosuna takit1 ediyordu. 

~~~~~~---~--..._ __ __,..._..._~.-...-. .... ...ıı...a......ı.-ı.._..-.....JAL,_&1Aııı.a.ı~"~~~~....:;;:::....A.D!.C.!J[ll;jL.Jl.ı..JilWJU1JLJU.1.UUL...W::.ıı..~ka~ı~a~n~d~ı~ıınn~a-h~ft~k~m~e~tm~t~'~tt~.~~~~....:!Y~a~"~'~r~d~IJ~rı~"~r~·r~1ı_•~ı·:.:::...:..._:..'..:...:..:.......:..::.!:.:.:..!.:..llL.~------.......!)ı{~.~Rlainı ÖZGEN 
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"hr. lkradan b~ıtltlDI •l•blU,. 

"'' ~p lmmat ..... ,. ... polrJı. 
ilen Mt. pqeılllJ Jtts••cle9 ~ 
~ - ~ .. ~e sa.ı.~ ~ 
......,. ...... Çbn f'eftt Omer ~ 
•• -~ ldrbc Rpe ~ - • 
~ti.~ .. ıa.,..~ ~'
"" s.ıtt OIBella 111t9'1 o~ 

"~--~~ ~. 7.eJ'lle~ lttten 4ftılrat 
•e ~e "~" ıf•;lc1d"";· 
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1 

1 Haber'in bulmacas~ 1 === • 
Q,__...,-r-r-,--r--,.-=-...::......::.. 
4 ..t---+--1---t---+--· 

~=~~ELM 1 !ı--+--+-+-+-
.,..-qpa •tfW .. llda., ktıtııı&şları fA_ 

eıus .Wke", Narqliılt Nl'Cef lsi'Qlp,11 

bıı dWaMa ... lbl yııntçıı arkA., 
.. btildadı: 

- • ........,..,. .. ,.llllltlllk1 ... 
•• &aa;Cllll .. f 

- Bayu •• ııt'ln taJl•ı!m aut 
~ ~ ....... S.Ylt e>...m ..... 

d>.....,e -.UVO•. 
- Ba7dl canım" S97Jt Omer fl!>I 

)'alutılfb Mr gelM!lp aulJ-. bö7le 
bir· piatl7e eah olacak kadar dll:tWI 
btr kadın delUdlr. 

- Ben 1Dpbelealyoram. ~Dllf\, 
eıııun cari7esJ de bunlara yUztt llt!t• 
U •ellrdl. \'e ıınıma,.arı tetkik ud"l 
kf'n t,ıplu böyle sorluıdar çıkarn. ~ 
ıw. toplan raftan ındlrttrdl 

- sa...., uJına bo .cortuklJ1n rıer 

kadm yapar. Biz dGkxlncllar be-- aa. 
m- llra4lnll&l'ID ba llııyonıtan t4 ·ı 
1f't9I •ttt lllfyl&P 

- 8ea ae 4lenıea de.. ben dlyorst.• 
in \ti! llacbn, ı!eJlt Ö'llftla oartvesı -..... 

- Buna Ulamak M .. , ..... 
- Ne yapacıakmaT 

- ŞiJacll ... cUkk~t eı. - Seyit 
Ctmeft ııtıfre41ecetim Eğer alılk&dar 
oturtıa bea cJe ııenlD Clbl lll•~t.ın. 

Nonau..ıaıp arkadafı blrdenblu~ 

~: 

- l'üu. Şu &!yit Omer clenUen 
:ısıtıe kiti.._ fle ne batalcgı bf, a • 
~ QAIA bizim dtlkldına otvı 

ıı.orcamı verınedl. 

Ntırullab o,np nrGı ' 
- f8l7eı •fıMDef 
- .... .usa1eı edeflmf Onqa 

---~ blda. '!meli onlana """' 
l'QMJ l&ftJor., DeYlr onların devri 

Np,ıv.ıı.ma h arada bll~ilD ~ 
~ ıeuun. edlyordtı. 
.,,... NP11Jllalmt arkaclafuUD •p. 

A OJner ~zlılndeJct 16ı:lerlnl dar.,_ ........ _,,,.., 
~ ~ "'' dedl ~ ...... o..,. 

.... ,,., ..... demelı:fl _.,,... ..... ,.. ~ ...... 
~ 41ıktda b'-11ı 

- Ook pdp.. ı;ok f;Jlbaf ! ~'baki 
tıts opn eok veıtmU, ~k doııt bir ı..., 
enn oıtotın~o duyara·k ft'>y\f' ıf'ng\n 

.,.,r g~~m batakcı ol~•• borcıarm· 

S 

' 

'° 
~ol"an aağu: 

t _ Asil aileye mentup olrnaır.. 

hk, !'! - Başına "R'• konuna bir 
atlı olur • Fanla, S - HayıiyetU 
• İki harf, 4 - iklim • BO)'Ok ı~ 
tnsyon, 5 - loce çuval, 6 - Tersi 
sudur • Gemi edatı, 7 - f9tffhawn 
• Bir cins tekke, 8 - Gemf tamir 
havuzu- Eo;kf zabit yalmnrlutu. 
9 - .. ira!'I, tersi bfnıı eden olu -, 
ıo _ Vermek, su oetvelf. tersi b111. 

~·azdır. 

Ytık(ll'ıdan a,aOı: 
.......... 

ı - Bedl1 uvk, 2 - •Ptıl, 1etwı. 
nunA "i" kanarstJ plJaDIODUD ..,. 
kfiçfik fkrsmlre•i olur. 3 - fqce. 
giyılimıek, 4 - tersi bulund.ulu,. 
muı asır demekUr. 1 - alır, 64 ha. 
neli ı>r.ın IHeti. 6 ....,. Alu, 1 - pn. 
lok boya, 8 - Nota, ııukulıaa, 9 ~ .. 
B$şıaa "k,, &e)tne kanaoı olur, qo .. 
rabın içine sakladılımız, 10 - Dam 
le, naftkı. 

Dünkü bumacammn lıalll: 
ı - Carn•O'r, 2 - An, ecel, ev, 

iJ - Skını.ı., lftlll, 4 - C.sorl't~b: 
5 - Atll, ne, 6 - lehim. 9 - Lat. 
ekarrnrt, 8 - akallfyet, t - bndl,. 
Bzllm, 18 - Kne'rl. 

w ..... 
Alelaander V~ 

Rus · Alman paktmm imql&n • 
DlMf o taııihe kadar Hitlere tirl· 
tletfe dli,man kalmş olan Frıhı· 
.. ,z amele smrfmm üzerine hir fe. 
ıaaın ailli -.llftQ. °"''tiye hH. 
kümeti bu hiidise iaal'IJSmtla ,,,k 
dirayetsiz ba.rek~t etti. Daladye 
Din hatası yalnız ecnebi memıe • 
kedere ~ komftni~ lefle
ri'ni hapse attmDMmda değil, ay
nı partiain amele tabeleri ve bei 
eendlblan arasında geni9 bir ta. 
rama ,..pmasmt1aclır. ''iyi <tilftl. 

;:;t':·ı:.~ :::.::isc:':~:y~=~-
lmda n.radıklan e•tenteyi boldu. 
lar. Veba saretJe, kendisi'ni de 9id 
detle kom811bm aleyhtarı olan 
Da13dye sair tesıııkil edebilmek es. 
resini buldu. Ba hareketin neti. 
eesi fena old11. Uer komtlnİ!lt !fef. 
lerineı Stalipi m811afaa edecek ae
~e ldlrriyet ven1miJ ol!ıayclı, 
1"ın1ar amele f,,trafmdAn 4'0k kltft 
.,.,..1~, ba SU .. • amele 
treııdılerinc1en ~ cevir~k , •• 
~'6 bif brp ..-nan olacak
tı. J'üa.t fırka .......,lanna kRT 
11 npılau nnuımele e>nJ-.raıa JIS'"' 
ıı,.. eJu ~· aıttmb: 
hlP? ~~ qllJJ,tJtl'i t'le la. 
ita fftplleli oi<lu. Bu nret111 euten 
N'Ni aleylıtan olan ve Hitler • 
Sıı.lin ~ ~fcmen nui dilt
...-., blnıaSJ mtmk8n olan arne-
ı. lllPfı sıılJI annn "• iltiyen bir 
slnıı'e ola 

Bu sırada askerlerin de caaı 
6demelllefl W"RWlr bir _...,. ukilıforda. Gerek HaJino hattın. 
A.Nt~ dQW K_..atlannD, gerekle Lo-
- Adbl .. d.ı, ltemba verimli ftllrm mak kftçtik kiJlel'İllde ba

ruıt ....... oi=-·ıt lllle •f ııeket9is ~ Vitaa har. 
Dl!dl " Ze1-"1 lllllar. IQlerte IPI hilt ill' llafhrlaımt1a MaJino hattı 

pi ettL Ozerinde ufak tefek hareketler 
...,.... .... ~ ......... •lü. .&Jmanlar ~ bo§att

......... •••• ......,. ant. • 1119l!buiyetlnde kaldılar; fa. -.. ı •t Vundt eımamnm FraMnJar 
- §""111...., ..._ NtJ !lllıP tarafmd• tü.lfyesiad~n fllonra 

1tıa1 $11Jlt ~ '-' ... tJaft • mahvelıe 'imcliJe kadar ır;Mlme. 
·'·1lnt trfirı!ftn J&! ırıhı gvllı hh· 1'nl'J) o!dn. flt117. ,.,;,.. 

cn!'lv..ı 1 -· ... "'a•inr h••t· bo, ....... 

-
-

-
-

.. 

-
-

-

.... 
c .. 
<il 
l'l:I 

~ .s 

°"'"°' lfuzaller Eıen 

keşif fanliyetiyle meşguldü. Or
dunun raanel'(Jatl ltir bir deiili
yordu. Bazılannc!a harp şe\·ki ek. 
•İlmiyor, fakat bir takunı harbi 
\'&kİt kaybettil'en bir şey ol1tn1ı 
RabuJ e<1lJor<10. BUttbı hmılara 
ra~en heyeti QJQumiyesiyle nr
<fanan manevi.Yatı pek fena de. 
ılildi. Ordunun birçok lmmılann. 
cla barsr.tli bir savq aftlltll1l var. 
ılı Ye subaylar ile erler ara•ında 
hakı"lif bir ar1ıaclulık b1nasma11 
~.. OepiaMen plea lıa 
~arip la.arbMa o.ıdq ile reriıli Nr u. 
~ ~ ~lı1almıa gı~ı. ... 
ılı; siperde gecen pJri tabii ha.. 
YBt az~ea ~ ve ha harp.. 
te-n SQara ~:Q!lalUa ~ ta
'!'~an tekrar J'&P"'-lı .._. 
tını tınnclnvordu. Ordu bQ IDA. 
DllSJS ~ ne 1aM1ar llUlU ta
h&npnfll ed~ -....,. 1tir ,.. 
n~, IJazılan on seNı ay di.vor. Bar 
iti bu halden ~ icin AL 
man1ur taa~ ~nne' 11.mn., 

'!"lik":,:at ~"9ie memoanl.ftfı. 
sıı "'" ~ tıaJJiMilo. Atılıın. 
lel' ~e '7:S ••t1• ..,.. . ...._ 
ki Alınnn Pl'Opaganclan lnd• •· 
lffini,. ..-nde 1' ,._.. a!ıMıtuınt 
JaYIP dal'BJOr. On dnltlk W.le 
Parise .:elen erler lrenc1iJer1 Ye al. 
l&lerinf ~ leln ~ 
ınec'IJqriJ'eti.-i .hııwı•. A.ır. ... 
,,.ferinin hali iri delildir. Bir .. 
dm veiki~tp ~ Wr 
asker aı~ g8nde Pariete 
21, villyetıercı. On .... ,.,..... 
veriliyor. Ç a 1 • ı a il -., 
ktt aı"lelerin<len 1nl J'Brc1mnn .... 
•il•eıti ieahedip etmet!fll mtlnab. 
-.11 ediyor. 

~ ~ IQ1itilaleıbna 
teı*ilr.ıi ae ola! -.a1ar--. 
da hane son vennefe ~ 
fıill nrdno 1 eJ]l1deo padinıe11to 
Almanya harbin i1lmm do1am.. 
baı;lr bir ynldan tasdik ,etti: 500 
:ni)Jar fran111l bir bedinin orc1u 

mevamt yar) 

1 

(6aır.etemi%1n blrloej • Mı1ytaıııınd11 
bllthlıı ya11mclakt taruı ~\'Nlul elı 
flyettll ırll•de~ ""11)"1U'tttanmızır 
tksrt mablyPtl balt ol:nn·ıın kllçll,. 
11•1• r• ısar.ı .. 11 n~""'IDnur. • 

it oe iffi anJ1G11lar: 
* İktisat f:ıkiıllcsınl.ı üst sınıf 

rmtJıın. klınscııiz hir Cff'n('. mQeıı 

selerln hmıı~1 ~:ıhı!!l:ırın m:ısa 1 
şındakl veya l;ı mıt>ı ht'r~·erd. 

flferfnf fakih ederek bfttnn ı:ün ı 
lışmak isteml'ktf'dir. "12.S.T. flil• 

nflir) remıille mOraeut. 
• 18 Yl!tında, lisenin son 11nıl 1 

11a de,·am eden bir pnç. mali "" 
yeti iyi olmad!Rından SAatl.30 
aktama kadar her hanıııl bir mı 
setede, yan veye hesap i<ııleri 
ı;ahımak istemektedir. (Calnl re. 
ııine mfiracAat. 

f •• • • ..• ·~ .... v h 

vaJdUerfnde ebvan flatla fercCir: 
yapmak istemektedir. (Oıı Ekmnı 
Gııı!ııı <ıırırnv 1 «rc:l . Rr,·o~ln) 

* 18 yaflnda orta tahsflll hesal 
P:vet kuvvetlf, ticarete aşına n be 
fftne ~f. nufuııunuu ufakhlı dol 
YJSfle dftrt be~ ııene aıılrerlfkle alA 
tası olmayan bir senç, tf1;aret ham 
terde, tflCCJr •ye komJsypncQ )'anın. 
da )'Uııbanelerde çalışmak islemek. 
tedlr, hm 'Yerlr taşraya sıcıer. '(Ti 
earf S.S. remzine acele mttracaat. 

• Ana etlealerln ....... Jhe • 
ft 10 lJ8Ca sınıfJan ile el'ta metrfep 
ı.ı.a. ı.ıt=a ... , 1aw.e1er1ae. ~ 
ftaUa, 61reafff mlktedfr .... S-0 
............. ~ denlet'f w.. 
.......... "(0.0.f ........... ... 

e 17 JllflDda Use 90D muf tllll • 
1*11 lilto 8'19Ç; Hl*n ...,. ~ 
mat ftteımfttecllr. '(G.N~E.) l"lllDd 

1 

ae mtlnleaat. 

Aldınnuıı 
• ...,.,. ld .......... 

, 
• .. 1 ,._ .... 
..... " ... t • 5 ~. ... .....,, ................. ..... 
~ '9-.t1' - ...,..,.IJ--
(A.O.) (A..11.J, (Aaele IUC.) '(q. 
'rlap11•>ı ·~ ..... , -~ :ftdlcl 
(Qabak olagıı ~ IU'.)J our. 
(W. 'U, Ş.) (I', D. iL) <'->l ı-. ,...,. <• • ..,.,.., <r.tbl un· 
<11. D.l (K. m •> (Nem)· <<a. t.> 
<~rbıı'tıqı ıp A.) (79 reuam) (&A>; 
.. 1 ınt) 

1 



•eTltıııt Decnaryella" .-. Limanları t.ı~tme ., l 1 

M'lh&mm"tı O"dtl1 (2940) Ud bin dokuz yUz l\:r~ lirıı ola~ m'lhte\lt 

Umum id11~si ili.nlan .,..,. l 
ıumaraıardaf 21 oooı y'rm:birbi:t ade• l)ezlı zrmpa ıı. r "· bı:-1ncık~nıı:ı 19~'.! 

1 cıuea. gUr.1 aa;1.t (H.30) on dört otuzda 'ie.ydarpl\ş.:ı.da gar binası dıı."ıılt:ı. 

deki komiayon tarafmda.n açık e~i tme usullle !atın ıı.nnacıı.ktrr. ı 
Bu ı;e ~i!"lııek btiy~nlerjn (220) iki yU.ı yirmı lira ıanı elli kuru,lııl!. 

muvakkat tell"mat ve kanunun tayin etti~ı vesall~le blrli~te pk-.Utıne ~;il. 

nli saatınt' ~a~llr l'omis~ona mllracaalarr l A.zıın~ır. 
p.· lşe ait ~artnameler komisyondan p:u-ıs:z ola.ra.k dağ:tılınıı.kta.dır. 

(1527) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
şartname!'.lne ı.ı;öre ıcıtp eden kösele ve vaketası aynen veril:nt>k ve ~"

ıi.ye kalan m'llzeın~ııi ınUteahhidi tar'l.f1:ıdan temjn edilm'!k şartile b<?h~ı 

çifti ic;in ı :if'j ı in:ru~ trr.:ıhye ücretı tahmın edi!en r i'iOl)U ı c;Ut 1a nJarmı. 
kundUl'&"lnın ıınal; •şi aO 11 942 pazarteııı günü saat 15 te l<ap·-tlı zart elt. 
ılltmeııile 1starbu: - Taksimde J. Sa. Al. Ko numuzda ihale ı>dil~cektır Mu. 
Y1.kk&t temınat ( '106) lira (25) kuru~~ur Ntimune her~iln komi~vonumuz. 
da gcrUIU:- ::;ıı.rtnı.mesj parA.sız ahnır. lııteklılerin ves ka. 11p temınat mek. 
tup veya mtıkb:ı;ı:'arını muhtevi kapalı zarf tckll1 mektuplarını 9ksıltme 

vaktinden t.r ~ ... at eV\"el:r.e kadar komisyonumuza verm'?lerı (13'.H ı 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden~ 
1 - İstıın'•ul bira fabrikasında 31.5.9t3 tarihine kadar birlkecetı 

ea.hmln olunan 34.000 kılo kırık ve tozlu saman pazadtkl:t satılacaktır. 
2 - Pa.ı..a,.i.k 8.12.94:'. tarihine rastlıyan sah günü saat 9.50 de Ka 

bit taşta levaz:m ~ubeııln:ieltj altmkomlsyonunda ya.pcla::al{tır. 

3 - Ntl:nuneler her5ün Bomonti blra la.brilusında. g;)rUlebillr. 
4 - 1ıttckJi:c rin pazar!tk için tayin edilen gUn ve l!!aatte yUzde 15 

J'Ü' eııme par~ !arile blrlil<te adı geçen komjsyona gelm<?lcri ll1n olunur. 
(1555) 

M.M.V. lst<ınbul 2. N. lı satınalma komisyonundan: 
Ke~ı.:: tut..ı.rı 1767 lira 93 kuruş oia.n Kasımpa,ada d mlz. ınUd:ı.faa > 

kulunda yaı ıhc:ık tamjrat işi 23.11.942 pazartesi günü saat H te paza 
l?k!& ihale edi 'ecı:ktir. 

İlk teminattı 132 lir.ı. 5Skuruştur. Keşif ve ,artnamesı berglln komi.ı. 
Y-Of:\d& görulebihr. !stelcli)erin kanuni vesikalarla birlikte belli gün ve sa. 
•tta komisyona rnll:-a.cat•tıarı. (1629) 

M.M. V • .lıtanbul 4 No. lı ıatrnalma komisyonundan: 
Ord" thtıy .. ı:ı için S.000 metre nU.nune gibi keten teıa. pazarlıkla sa.. 

tm &IInacaktır. Pa7.arltğı 2..:l.11.942 cumarteın gllnU saat 11 de Fını:lıklıda 1'j 
ltom!sycnla y:ı.p·J:ı.1.;aktır. 

Katr temlr.at ı UO lira.dır. Nilmunesi hergUn komisyonda :;!Srllleb!Ii: 
"1'8.lirlerin mtı'lYY"n gUn n belli saatte komisyona gelmeleri (1597) 

Muhasebeci aranıyor 
Gölcükte hui~r.&n Deniz fabrikaları umum mUdUrl!lğO emrinde lstih. 

dam olunmak v.e kanuni durumuna gdre 260 liraya kadar ucret verilme< 
ttaere bir muhasebeci alınacaktır. 

lstekTiıerın Ankıı.raı.:ıı M. M. V. Deniz mUsteşıı.rlrğtnSJ. ve tstanbutdıı 
da Deniz Levı<zım Amirliğine hemen ınUracaatıarı. (1568) 
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Fikri T. Kardeş. 
OT0.)(08U. "• ~AKL"ölS'l OKC_Li: 

'\' 
Somon ti tra:n '"11.Y d~.H·a.ğ'ı ~&:$i1tı - Şit-H 

';:.ıtdan ınaki:-:i.st şo."ô!' d19!onrası a!Ui!\r, oc" 
,1obııcilikte bilyll:.: bıı.~ar•laı gfütprcllk'erı · g:ıbi &.• 

'erlik <;<ı.ğında. bujunanlar motci~llj k•ta1ar.la (ll;' . 

vııffnkiyetle Ç!'lt~makt'ldı: OkulJD 1~ yıllıi; lıR 

yatı. 4000 i tıul&n mezunları bu ıöz'erin garan. 
t!shıı. 1' . .ı ,uı ,-u "tld rını ve diğer iZar ıı.t1 okulun resml tl\l\mat.na •ne.ınrle 1 
l:ıu!acakı;:mız. B';::den isteyiniz ve yet'lertnizı )tmdinen te:rı.lrı edl.niz. 

n!l 1102~9 

/ stcmbul Del terdarlığından: 
Dcı&ya :So. 

oedon teminat 
ii5100 /3422 B.:ıgazl~nde Yeniköyde Pa.naiya mahallesinin 

dtıe .ı.ı"agır.dıı eskı a7 :·eni 45 No. ıı ev. 720 :54 
'14:9710 l''aıiılt- Atikali pa§& rnahalleslnln eakı bal:ı9ı. 

v .. ıı oğlu y.:?nı Keşter soo<ağırıda eski 55 ye. 
nı Z;i No. ır arsa.. {50 M.2> 15 i 

130Jl~\017 EminonUnd.! AhlçeıeDı ınahalksinin limon ia. 
l<:si ve limoncular sokağında eski 14 yeni 
3S No. lI üz.erinde odaları bulunan ki.gir dilk.. 
1(1).nın 60/1440 hiısesi, 

F 3/21-;"b .bt-yo~ıund& Eıllki Tatavla yen; Hacı Abmet 

m-ıhallesiniı1 eski saatı,'i yeni salıa.nc.ı sok&. 

5ı:.!"!!/6n 

1<::..ğır.c!a eakl 5:.! yeni 54, :;s. 58 sayılı dükk:ln. 
nı olın iki evin 1/4 lıiaıesi. 
Fatıl'.te eskl Aydın Ketb!lda yeni uzunyuııuf 
maha.lıesinil'J ÇarıkhaM sokağında. en eski 

7 eski 21, 23 yeni 19, 21 No. ıı ev. aahası 

112,00 9 

86 

(&01,70) 315 24 
Yukarda yuı.ı gayrimenkuller 2.12.942 ı:arııamba ırünü .,aat H t-1 

milli emla.k m~ldüriüğilnJe mllte~ekkil kvm:syonda a.yrı 'ayrı Ye açık ıı.rt 

lırma ile ~atıi.:ıcaktır. İsteklilerin nüfus hüviYet cüzdanıa.rı ve temi ·~aı 
ınakbuzlariJe birltkte ihale na.tinde komisyona. ve tazıa u.ahat için mı·' 
eml!k mUdUr:Jğllne mUracaa.tıarı. (1448) 

latanbul Defterdarlığından: 

Uoııya No, 
151U50/17 

Btr ııenellk 
Olnıt kira oedel~ teminatı 

Erenköy kozyatağ'mda Hilmipa,a sokağında 1 

6 No.lı kö~kiin bir sen~llk icarı. 180 u 
Yukarda yazılı gayrimenkul 9.12.1142 gar§a.mba gUnll eaat 14 te Miı ı 

emltk .nüdü~i!lğiinde müte~ekkil kom.lsyonda bir .sen! mUddetİe kiraya 
verilecektir. 

İsteklilerın: muvakk:ıt teminat makbuzları ve nl.lfıu hüviyet cUztiıt.r:. 
larilc birlikte me-..:kür gUn n aaa~ Dtjli1 emllk müdtlrll'l'Qıle m.UracaaL 
ları. (162't) • 

. M.M.V. !s~anbul 2 No. lı Satmalma KomiıJonundan: 
Çamlıcad.l in~ Mlilecek uk•l'f •&nator-yomun paz.r'l.tkla lb"lesi U.lJ 

94-2 salı gtınü aaat 16 da Tophanede :1 No. b lcomlıy()Dda 1'apılaeaktır. Ke 
şif tutan 805J6 lira 06 lru~ olup Uk teı1ı.juatı 5276 'll'a ~ lruruttur. Şar•t. 
namesi hergürı komieyonda görillebWr n;ra t lira 08 lıuı"llf mukabUin·J~ 

almrr. lııteltll?,.riu ehliyet Ye kanuDl veıdk.al&ı'la birlikt9 beni gQn •• Mat 
te kornieyona mllre.caa.tl!ll'l. (1596) • ' 
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Fransızca öğretmeni 
Askel: Fabrıkahr umum müdürlüğür.den: 
ı - Kırı-ika:• ınun•ellt orta olialu u;ln bır fran,·ızea 'li,re~meni alı · 

ııacakur. isttnliu::r au.ıı~•4:l guııııne 'Kıt .far ·a~agıÔa. y~ (.1-('lgeıerle V<> 

tıır cij.ek~? ik 0r-1ı c:ı re.;t,,rıu~un~ nıııracaatıan . 

A - ur:a.u.ıll o~, .:·tmen.ıgı yak'cıı. .. 1. va:ı.ııarı na.ız o .. 1uğ\Ula dllır dıpli1ms 

S - Nulwı ı-ııığ1ı11. 

C: - l.l"g:uıı;k k'.~tdı 

D ~ağlı~ kt~~~u1. " 

E -- 6Xf..5 t'':Mdıuda '4 ·ı· ı··~· 
2 - Hızın• ıe atınac.," ;,~r-?r. ,nen~ &?'>" •ııyı!ı l!ta.runmı <'"r<:~ı·e.91 1c::ırırı 

en ı;oı-;. \ ı Hı· irıa .ıyi:.k ·j.;:ret ,·erı>ec! .< Vf! kendiııirıaerı ıl!ll! ti •U.ırc,,ın :lf bt. 

ıı:z·rr.el taa bhuLnıt.n~ı ırnr.acaktır. (14Şl ı 

lıtanbul Defterd-arlığından: ~ 

ueJ.eı l"~ınwat 

5121':'/11Hı:.:ı;7 MecidiyeköyUnde 12 pafta, 84 nda ll 

5~Uıl;63 

52JJZ.· Hr; 

ı:ı l/5Ml8 

ll'.3/2106 

ınrııeı i'>o. lr 44 lG aıeva crı:ıra. ... v~ı ar .. a 
fuırı inöııJıı..ıe L' ul •)..!11 l.;ı ~ıı.ı .. .ıaı~t~ı ıı ıı.ld. 

n:ı.tles,nin eskı orta. :ı en: u ıır.111 's;,~"'igı.:ı 
da es'<ı 1 y~nr ;; lı l .-: .o ı. 14'5 P~ta 7i7 

lll t ,W ~· 

ad:ı. 13 pa r.;eı No. ı : .!o ru !tre .ıı ırd.l:>'Gı. .üsa. ;2 4. 
B.lstai1cıda yaY..ıH:.ı tıl•' ıjmJa .;~o a.da, 
16 parı<~l, 7 taj No. lı 96 metre ı.uuraı:ı... 

baı arsa. 
A";.;saı·:n•da es''İ ka.tıp t.,;ası.11 ıe:ıi ya!• 
mıı na.tı"sinin es~ı yalı l>O"tanı .ıeı"ııtu 

yı-nı kumsa.ı s'oka~ın .ia e3 lq ~s~. ya;:;i 
"167 No. lı 210 patt11. ao1::ı ada. 4n parsel 
.~o. lı :.9 metre n:ıuraocıa.ı aıaa :10 4 
Beyoglunda eski S:Jltan B~yam ''etıi 

kem.llnke' mııbılie!lıı\l'l eski M>ı n'l'!M 
yeni Galata. anp i~·,;lesi aokıı.gmda 

es\d, yeni ve en yeni 1 & No. lı kAgi~ 

imailfbıtnenin 4112 blS!!e"'I (!! ... ham ~91 30"0 ı~ 
B~,ıkta<;ot& Cıhannüır.11. mab.,ll~l!linln pos 
ta l!!oka~ınd& eski l:! ye:1j 18 No. ıı ev 4.500 S58 

Yukarda. ;o.:ız: iı gı>:>: !mcııkul!er St:. t 1.lH2 paz.a:-teııi i' lniı ~aıı.t 14 t-! 

Milll emlak mı..üurliiğ'ibde mtiteşe-:-kil ko.nısJ.>ilda ayrı a~rı ve a; ~ .uı_. 
tı. ma il: ~at lh:.ıl<tır. 1stPl<liierfa nüfu:-1 hüviyet ciız1ıı.nı:ırı va aıuv.ıkka' 
ıemha..t terı.i.111t]ari!e b",·likte ihale saatl.nde komi!!yona ve fılz'la jzaha 

için ınıllt cın!ak ınildli . lıl~lne mtirac·aatıarı. (1251) 
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