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Romanya'd• Tevkifler 
Ne-vyodc, 10 (A.A.) - Mevsuk bir ~ iöğreztl,!d.i· 

ııe göre !Mareşal ~a karşı yapılan sutlr.astin 
meydana çikanlmuı ümeriDe Bük~ o'lduğuı gibi ll.omanya

nm b~.ka çehirlerlnde bıJ' çak tevddfler yapılmışttr. 

• 

•----~ 

Veliki Luki'nin batısında 
şiddetli savaşlar oluyor 

~-~---~---~--~11111 ~~~.----~----~ 

Alman kayıpı·arının ço~ 
ağır olduğu bil~iriliyor 

----------
Orta Don çevresinde Sovgetler cen1:1ba 
doğru dün de_ ileri harekete devam etti 

Ş . rk cephesinde 
yıpratma. harbi 

Moslrova 10 (A.A.) - Bu sa- ı 
bahk.i Sovyet t'e'bliğine ek1 .. : 
Stalingradın sanayi mahallesinck!
lti kıtalarım12 düşmanın tahk\m
li mevzilerini zaptotmiştir. 

Mo>lrowı, 10 (A.A.) - Röyte
ıi.n husus! ımrlıabiri Harol<I Kiııtr · 
ya:ıcyur: Orta :Don çevr~nde 
Sovyct~rin . cenuba doğru ileri 
hareireti derv2m edıyor. Millero
ro. - Ros!xxf demiryluına :nWıva.zt 
olarak yapılan bu ilerle!yşte Sov
yetler bu bölgede Ç<'Vlil:mi§ olan 

' " garnizonunu tas!"iye edi· 
yorlıır. Alınan krtalan şlddetıli 
bir ımııka~etle Ruıı ller'leyi
§ln.I durduır:ma.ğa ça:ışınnkta ve 

1 

VJ.idıfl>ıl'Vl/h 

8utt~no.,,ı.4 · 
~Zı/y. 

~'\"--::-:~r;~,~,,_,lı 

ll'1"0/:>otlti1t 
.. '/oNll,/~,,,,. 

Bugfuıılı.ü Sovyet . Almnn hudu duııu ;:öSl>erir harihı. Sovyct teh didi altına .. gird!ii ~hi~ 
Rıootıof ve çevrilen Abnan IDtala.rı om bulunduiu koriclnr haritada göster• lıodd>edir • 

General 
Jiro 

Diyor ki 
-------

"Fradsada bütün 
millet kime karşı 
harp edeceğini 

~iliyor,, 
-------

ırro, teuar barp 
etmenin llZBLB 
lzerlade daran 

Lon4ra, H ı~ - ceuı.. raıl
""° ıenoraı Glraııdnııa Fnına-a s ... 
ıbmmn .... rıınt Banakocı ı'yareU 

_.,,da oö1ledlil aıılilı;un r.tatııı. 

kJ b'i'iı·nnı bqibl nepecUyor: • Ra•lar devamlı ıaldu11-
ları ile· Alman orduııa
nun madde ve inaan kay. 
naklarmı zayıf düfiir
mektedir. Alman genel 
karmaJl'lnın, RaJarın 
)laptıkları ba bitmez, 
tükenme:ıı yıpranma har. 
bini ciddiyetle düfiin
clüğii muhakkaktu. 

Aş:tğı Don r.ehıi bölges·ooe Jı:ı.. 
talarıımzın ileri ·hare.keti devam 
etmiştir. Bir kesimde kuvvet~ri· 
mia biı<çok meskün yerleri diif
mandan geri almıştır. Merkez cep
hesinde kııalarım>z yeni mevz'le
rini tahJdm etmiş ve düşmanın 
karşı hüıcumlarııııı piiıslrünt.m!lş· 

1 
tür. 

uzaklard'ıın getr.ilen takviyeJe.. ---------------------------

~- demlttlr ııı: B sim için tdr.· 
rar UV8'fDÜ dZemdir. 25 ay ...-tın. 
de Aiman;ruı :ralnndan tetkik eıtlm. 
AJman;ra pJip olıhıp müdde~ O~Ul 
la •ıblrlifl Yapmanm mümkün o m:.. 
dıima kıuıaat Sellrdlm. Her lıald• 
Almanyuı ~omnek için döt~cie 
brar vennellylz. &id temin ederim 
111 timdi l'l'anuda lıOiln millet ııı::ne 
"""'' baliıed..,..tlnl bll~or. Zaferdm 
emtn.ım. Harbi azami ııır mal ve as
ıart k-'a.rıa lı:azannıamıs için ..... 
Ulı: ilamal ve lllma&snıanı son venlllr 

Yazan: S0KR0 AHMED 

Velikllültiııin hah cenubunda 
düşman karşı hücuma geçınişt~. 
2 gün süren şiddetli muharebe
lerde Almanlar inısan ve malze
moce çok a.ğ>r kayıplara uğramlt" 
lal'dır. ş ·.nıal Kafkasyada kıtaları
mız ileri hareketlerine devam 
ederek 30 ıneskun yeri i~al e~ 
mi§tir. 

[?-;_~ 1 .,,_..E!!!!!!!s~se-n'!!!!!!l!!!!!şe'!!!!!h!!'!!!!r!'!!!!!!i "'Çattan Ha re ket eden 
r&Maınektadırlar. · Fransızlar Tunus 

(ES) aıgüoon suali fUiduı: 
19} ~ıu& cephesi.oıde, RUI 

ıaarruz ve ilerleyişlen
ııiıi . aeven lup niı4ıoetle bir ma· 
lıi)'-:ıt 1adu var nudn?. l'.'.ani, 
Ruı;lu, ilaha l'ecrii'beli ve ""'-

r:Aş::°f
0

6::,::a: · bombalandı Hududunu Geçtiler 
llll2 taarruılanna devam et.mişl•r -•-

-------
Krlps rı lyor k.i : 

(De.,amı S llncll sayfa ela) 

Almanlar Bildirlyôr bir eınir ve kumanda ile. lıöyük r •--=~ • 1 

Bollan dadaki 
labrlkalarlla -·-

Uçan kaleler 
Limanlarını 

Bizert ve Ferrovıl 
bombaladılar 

---ı•;---

stra.kji ınuııa~etler ıkına- . \.. J 
nahilıee~der ıw?~ l'.'.olcla; iJkl>a. ------

!::O ~°'Y.:;!;f:;!:~ Çevrilen bir Sovyet 
.ı.vam eıleca n SOM&, ııene in-

:~~Almanların elliıe mi•• grubunun delme 

lng:liz uçakları 
tarafından 

Hi cuma u.2ra.dı 1 Mareşal Bomma; .;lblm ı aıvet:er~aı 
Tr•blus.t Ka Ar çekmt..id muv .. Bak oldu 

"Almanya)l yakında 
yine ıic:delle 

b~mbalıvacağız,, 
IPnc!ra, 15 (A.A.) - Dün ~ 

re hitaben bir ~ulıı Ei:'Jy leyeı:ı 
Sir Stafftıni CriPJlll uti)/1e dt 
mi§tir: 

=:!~r~!
1

i!a?0: teşebbüsü boşa çıktı 
siyle fakirdirler. K....W- da se- ' • -------
(f!n kışa niSbede, dodıa aı&taca 
Jıareketler 7apıııbitiyorlar. 

Bau ..-eri muharrirlere sö
n, Alımnlar, Kll!llkaısla.rdan çak 
muntazam ve ustaca bir ıııeri ~ 
~ime )'~ \'e bu Işık 
... , ..ır.ı... ..ı.MtaKJardır. Yani, 
ltii)'üıı A:knan 1tiriiklıerl11in hu

Unı:i bir fttilde sevrinesi " 
imhası mevzuıı bahis dejildi.r. 

K .tlıaıı ı.-ıiode, orta kesiın
•e va ıılmal kesiminde, ha.rel<'et 
hakiını)'eıli lıwün Kwıların elin
ıledir. Son ~ii.ıılerd<lki iierieme
ler daha fazla sik'at kazanmış
tır. ,ıyni siil''at ni!Jbe.tiııi muha
lazla tdeıbi1dilkleri takdirde, AJ. 
manlano bir kısım rical yolları• 
nın :ul'lileceğl tahmin olU1Ja.lıi
lir. Fakat, bu sÜl''at nlıobetiııiıı 
mııludaza edileceğine dair tah· 
ru.in yapmmk. pek müşık.üldür. 

Roma Radyosu Rus kuvvetlerinin 
Alman hatlarına nüfuz etmeğe 
muvaffa ~ olduğunu bildiriyor -V~llll Lukl go.r ... lıoı:a dayamyor 

'Brl'n 10 (A.A.) - Alınan °teb· 1 
liği: Doğu cephesinin cenup kıs
mında müdafaa muharebesi ayni 
suretle devom ediyor. Düşmanın 
bütün taarrı.,·arı geri ..tıl<h. Mü
him hava kuvvetlerinin yaırCİımile 
piyade ve z>rhlı teşkil:eri düşma
nı b ..çok kasabalardan atmıışlar 
ve bir noktada bir daşman alayını 
imha eyıem;şlerdir. 

St&lingrad'da mahal)! çarpışn;ı
lar olmuştur. 

Cephenin mer~ez kesrmiıxle sa-

va; gruplan, bir piyade tüınEni 
sahası dahiılinde hücumla ?5 ~ 
m•n mevzfni işgal ve içi:rı.dek:il~i 
de imha etmişlerdir. 

Veliki Luki g.arnizonu dün de 
biiıtün dü~.nıan taarruzlaıına ka.h
ram>n.ca mukavemet etmiştir. 

1Jmen gölünün cenup doğusun· 
da Sovyetler taraJ•ndan yapılan 
yeni taarruz~ inadlı bir çerpı~
madan sonra akaırnete uğramış ve 
Sovyetler burada 17 tank kaybet-

(Devamı 3 üncfi sayfada) 
~--~-~·----------

Londnı. ıo CA.A.l - Diin rece .fn. 
s!U• Uva llunec..Jtrln.e m~uP kD> 
ba u~kları EsM>n ..,Jır<ne ıaarrmı e~ 

mı.ı....ıır. 1 acatımu ıerı d~ 
lir. 

LoııdJ'ıı, il (AA.) - Hıın -
biınm '4!lıUilı 

8J1İ1l"• tlplndelıl aııatıaruı ...,,._ 
btinde bomba'l'daman .erviaiae alt • 
eakla.r ııuıliıı Hollaııdadakl Ymu•d•a 
~·I lobrtkaJa.rmı bombalarnışlar

dll', Yüksek fı<"ınlar meÇlndo infllil<· 
lılr ıesblt o•ı:t~ı ,ur. Boml>ardıman 

-Wshıe ait Mosııw ııçalıl:ı~ı Fr....
nm pıallnıle ve Belglk..U edmlryol
laroıa biıcum eml,>jr. Hava fllolan 
Fnwsanın tlmal' ıde lı3aTrUd kq'ıer 

7apm11Jtır. Bir k:ıı9 dÜftnan avcııına 

rast.J.uınu, ft oulaı·dan biri tahrip e
d!Jm;ştlr. Blilün bo hareketlerde btr 
•vcı ve bir de bombaJ·dJma.u uçatunu 
kayıptır. 

M . vsimin i k kan 
Dün öğlıedıen sonra mevWnin 

ilk ~ diişmeğe başlamıştır. 
Saat 18 e doğru rüızgar ·karayele 
ı;evirmiş ve a::aT azar yağmağa 
&aşlayan kar saat 24 den soma 
şiddetlemniştır. 

. ~vvelki ıüokü telçaflanlan 
bırı, Alnuıoyada iki buçudt ı:ıHJ.. 
)'ODlnot bir ye.tek onlu hru:ırlı
&ındun balı.ediyordu_ Gene ay• 
n.i tclıgrafa gö.re, i.şgal altında 
~ulıunan meınt..ıketlerdeki bütiin 
Afmao kıtalan Kus cephesine · 
ııevkeılilettk. ve yeni knrulal'.ak 
olan bu yedek onlu, işgal altrn.
dıU.i memlekıe11erde jaodannabk 

Emniyeti 
Müdürü 

Dünkü Spor Hareketleri 

vuif"5ini cörecektir. 
Bu biiyük ordunun ınllhim bir 

kmmuu Ulııranya ve RntC11Şa 
halkı, diğu bir kısırun.ı da no. 
landa, Belçika ve Norveç ı:-enç
leri ıeşkil edeceMir. 

-------
Dün al ş.ım 
paya ~ tmek 
şt: hr·n ·zdcn 

Avru• 
iz re 

ayrıldı 
Şu diışünülehilir: Atmıııışannı A"'"'ı>"7ıı. bir ı..ııı.ııı. senııatıne , ... 

ltgal ettiği memleketlerde mu- bcatıııı 7azdt1ımıa Emniyet Mtidll 
hafız olarak .. uluıııdurduj!u b- l'li Hıılfl.k N•hacl Pepeyi olüta .qa. 
talar, esasen, bir tıııkım ihtiyat trenle lllrkeelden ayrıbnıtllr. 
~ tibnenleridir. Bu ttbneııle- Halik Nlbacl Pepeyi htasy-
rin efradı yaşlı insaıılanlır. Harp kendtslno vekalet -••lr. oıan cıo.... 
ka.hili;retleri cıepbelerde d'ôvti§en 1 va.ıısı Muraff.,.. Akalm ... ıı ..... ını 
tümenler gibi değildir. Ahmei Kuuıı, Emniyet Mü<ljlr M-

Alıına 11lnl Demir. Birinci Şı>be Müdtırll z.,. 
• nıya, bngiio, bir lH!'Vi te" ki Akalm ve cl't"' ıllbe müdllrlerl ile 

J'ı hlımetJ,,r..ıe kullandığı bu tii- emniyet lmlr1erl "" dll9llOQ ıa... 
menl'!rl cepheye ııolkımak kara· tından utuTlanım"ır· 
nnda oldufuna göre cepheddti Hal6k Nihad Peı>e:rt'7• Emniyet 
birliklerin ta:ııe V1l zi~d-e kuvvet. Umum Mıidürlüfil Dördüncü Şube 
Jerden ikmali çok mü~] bir d• Müdürü Salibat&la B.oı1uıd ll!fakat 
ıııma clrıniş demelııtir. •lmdı.ltcll•. 

Bu ıdrtada, AlınaııO'aıı.ın, p- EmnlJd Milel~ •otnı .. -
sen lı:ış olduğu (ibi, bu lif ... ılne slftcek ve Işı-al altında bııllınan 
Rm ı.deıint!e bzla zayiat W'l'- Jtrlerl ınerü me lekt &e&kllı:o ita be -IU'. kıılioali ~ ,,, .... 

(ısa. ' ilııtdl ~ ....... 

reş kt~ş, Takı mı 8. O, Galatasaray 
Ve farı 3- o, fst. Sper, Beyo. Spora 4 • ı, 
lenf.rlıabçe 1 Beykoza 5 • O y~ndller 1 

Dii..ıldl bpa -sJıuıııılw Gala taaan17 • Vefa ~mdaa 
P1ta11.ıa- (Y Bal 2 r.ıı:idt9 

Şimali Afr'ka müttefik umumi ı rsl 1-elı luıvvetleri llolerlad"" 
karargahının tebl,ği 10 (A.A.) _ I 1800 ldlom•tre •lende •e •fail ~~ 
A ~ılar reiakat:.ııde uçankaleler n Twıaı hııdudıınu •<emil ._._ 
dün Bizerte ve 1'' ... rov'De liman· l ..ıtladırı.r. 
tarını bombaıdıınan etmişler ve Ka.hitt, 18 <A.A.l - Mlltldllı hY 

Telleri Mihver taşıt lıollarull ...... 
d<ıkl.W1ı petrol depolarında ve ti-

1 
wılmwıa devam -.ııtledır. 

·Son iki wy içinde Aıimaıry"l'a 
karşı t-ava ak:ınlarmm aıza!Jmesı. 
na sebep olar. Britauyanın ikli
midir. Fakat rutubetli, s>sli ha
valan aUlatmak ~eyiz, Bu 
devre &eçinıce, biz A1ınıııııy;eya 
1en\<len b&nbalar ıvaıtd.ımıaia 
~acağız.. 

earet gem>leri arasında isabetler 
kaydetmişlerdir. 2 düşman a.,.cı:sı (Denmı 3 üne11 sayfada) 
bombardıman uıçaklarun•z ta.rafın 
dan düşürülmüştür. 

Lomlnı, 10 (A.A.l - Gen<.<>ıt Lro
reeJıJn umumi llara.r•lhmda 9iiyledl· 
tine cim. d~ımm Phandalıl ı...ı. 
med ric'at halin• seı.,,.tlr. heri lıav
Tetleriınz, lliraeb~ zaP<'~ler-'I•. Dl 
fer b&n d~n ilcrt l<a....-etlerl ltı
taluunu tara!mdan (>OV?llmlttlr. Ra 

ret:At devam •tmekledlr, Bıoclı "li
ri ıuaıı ronual LO<reelı.1n dlinlıil 
teblifnd• bll<I"rllen F.iıaırunan sıo 

ltllometre flmabndcdl•.. Şlnıdl sene------------
16 Petrol 

gemisi. 
batırıldı ---·---
Pu zafer lngiliz ve 
Amerikan kıtaları
n ı n harekallna 
tesir ~decekmiş 

Berılıı, 10 (A..A.) - AJ:ınaa 
tıususi te'ltliği: · 

Aknaııı ~tıılarmdan nıü. 
rek;:t~ bir grup, Trinidad'<l<ın 
Ceıbe;ittanğa doğru gitmakıte o- ' 
lan 'ıir gemi kafilesine taarnız 
ederek büyük bir JJlll'Va!fakıye\ 
elde etmiştir. Kırvvetle müdafaa 
edilırniş buducaıı bu gemi ıkafil-e
ainde, ya.lnıız büyük petl\Jl g~ 
!eri vardı. IBw:lar muhtevıya~ 
lannı şimal Alıikaya ,~türiiıyor

lardL Şiddetli çarpışına lar neti
cesimle 1ıopytıkUn 12400~ tonila
toluk 13 ııetrol gemisi babrrbnıtş 
ve 3 tanesi d.e torpil'lenmiştir. Bu 
gemi 6:aıfilesi olduğu 'ibi imfıa .
dilmi7tir. 174.000 tıoıD lı:.arbü ; 
rand~ı:, ibaret ola.ıı gemilerin Jı.a. 
muW>;i:nln kay>lıı Amerikalıh.r-
1a lngilizlerin şimal Afrilı:adaki 
ııslt~r stratejisine eiddi "lıir ~ 
~ir. 

Japnn Ordusu Sözcüsüne Göre 

Çindeki Amerikan 
Hava kuvvetleri 

artık görülmüyor 
Şonghay 10 (A.A.) Japon or-

dusu-0nu sözcüsüne göre, Çiodekıi 
B rleşik Amerika hava kuvvetleri 
Kımıilring'e 1<ada r memlekotm 
içerlerine çekilmiş tir. İleri mev· 
zilrde Amerikan hava kuvvetleni 
artık görülmemektedir. Sözcü bi· 
rlıl!Cikiı.nun ayı zarfında Am.r'kan 
bava kııvvetleriJıin Kuıming'de 
toplanmasından isfüade ediltliği
ni ve bu bölgedeki ~ava fu;leri:ne 

büyük mikyasta hava hücum· at'ı 
y>pı:.dığını belirtm ' şıiT. Bu hi>: c:m 
esnasında 16 Ameri'Jıan uçağı tah
rip edilmiş "-!! Yedisi ciddi surette 
hasara uğratılırMŞtır. 

Söııcü, Amerıkan hava kuvv~t
lerini Japon hava hfü:um'~nn<lın 

sonra 100 avcı ve 50 bombaTd•man 
uçağı olaralı: tahır.in et:rn<ktEdir. 
Halbıık: Çunkiog hava kU\'\'Cf tak. 

fDevaını 3 tit' e !'. sayfada) 

-, I K·o A M ~e __ _ ... 
116 ikinci kanun Cumartesi ı 
· gününden itibaren 3 kuruşa 

·llı- motöril faciasa İkd• m için de bir felaket hi2:esl 
ayırdı. Al:m.a.ııyırdu Buırgu yr Jiyle gelen ve hu haftalar için 

1 tımidimizi teşkil eden bir kağıt partimiz •İh9811• nıKJtöriinde 
battı. Bu mllııasebetle yeııi bir kağıt partisinin ı:clmesine • 

~ intizaıen gazetemizi hacmen lriiç ültmeye karar verdik. . 1 

\ 16 ikincikanun cum arteai gününden itibaren ik-
i dam 2 sayfa ve fakaJ 3 k Uruf fiyatla intişara ba§fa-
yacaktır. 

1 
Bu münasebetle muhterem okuyucuhnmıza şunu ~rz.,,J.- 1 

liın Jı:i, gazetemiz hacmeu küçül meklıe beraber yepyeni bir 
tertiple ~rbocağl için ınüıı<leredt mdan hiçblr ""'1 eksiltıniye
cek, sadece resim ve ilanlarından fedak:irlılk etmiş olacaktırı. 
İkdam, yeni teklinde eksiksiz, bilakis takviye edibniş, kolft7 
okunatı ve Dt:la bir enete alacaktır. ,_ - , 



SULTAN • REŞAT 
---====VE .. 

ITTiHATCILAR 
J \azan : ~ ı 'l A 
İstanbul!. bugün, cidden tariht f 

bır ı;tm y a~ı:-oL"tiu. .S.ındahar, 
~ayıklar, mavnalar, i.9tinıbot.lar
lı dcnıı. yolunun iki tarafına sı.• 
rafa~~ o an halk kutJtlcri 
co.,<1k-un elkı:flarla fer; atlar .lro
patı-) lar, otl.IZ üç l>uı:uk ser.e 
deı·am ede-n ınipdad devrinin 
yık.ılmı~ okıu.ğuınu g~rmektmı 
miltev lli<i bır se\'inıç ile çırpını.
yorlal'tlı. , 

Sogut tu yatı, · saat ili~ bu-ç;ukta 
&çıl u ol • .kıöprüdffi geçerek 
H.alke g .di. Bura<la, ~en padı

şane. d co~k ... tczahUTaı os 
tcril.dt. T • anrniı1 önunan tl~
mi ılı 1nıl ı k'"hne zırıhlılar· 

en jri.ı._1--:ıclirılteıı. mu-
d ı kış tufa :llarıua 

ka Zz!JOr, gnrıp bir uğul u, bu 
!l .t>er.mk ema.% 

J ..:ıksel~ gfdi·· rou 
. · :gh r.... i san küt-

l eforiylc dolmuşt·ı Her tarafta 

i h. y ekı Topçu mckıtdbi 
l bd. n, mcktebm nhtımı.7tda 

il!thbrla i tıra.."'ll. vaziyeti almış· 
farda. B ar selt.m ..ı'Va61 ~a.-
yodardı. · 

F "9b~ fllbrik.:ı:Sl:r.Jin 4"l!lıtınu 
d donatılmıştı.. Ve burada da 

n§<'.rı il" kalabal,lk vardı. 
55,. "il yatı, biıtıilıı bu ooş

aras.ı.ıı.:ıa aıı•.aş ~avaış ilC'l"leye
ru Eyugsultamn (Bostan iskıe
le.:.t) aıe ya ~tı. Y1.:r..i padişah, 
bu...""tlc.İa da hJ!kUnıet erMnı. 
rr..e ~cf.ıa , fuu~Jket ordusımtm 
kumar.ıeiuılar ve askeri millre
wl~·i, lbantlolar taraflılldan ha· 
r •etli aik:q~rla ka.rşıalrdı. is
kmc cı:varında bilyrüık •bir tak ya· 
pı mlfj, o racfaki b.frtüın ağaçlar 
ba~la ... ve çiçekleı1le ıdooatıl
~ 
İskcled~ cami~ kıadar yer

lere dıalılar sE:ril.rulşt1. &ti.tan 
Re'-~, ya·ttan ç~ bu haWar 
senlmiş o.lan yoldalPeamiye doğ· 
ru •le::lcrken o ka-dar beyeaın 

içinde ıdi ki, tyiirürlke-.n fbcl~ 
ha •gı•ıl ıncl. r geçinnC'kte idi. 

vi ŞeyQılerinin \tZlllc, silclteleri 
yu~1ıyor, sınnalar ve elmas ni· 
şunlı:ır arası.tıda, bu Ş(ı.yi1l~ıın sa· 
de 1'1., afalıleıı derhal nazan dlk
·atı c:ı...lf:ıcdıy ndu. 

Mevlsvi t..ı.rihtine nıo.n:;.up o
lan 'P.Ud~, - eski b r u:.-ıil.e ri· 
ayet c'Cleıek · ık~ü "' e tKonı
ya Çelebısi) ıı.iıı kılıç ku.~tma
smı llitemışti. 

Çel@i eıendı. oo ıgı1n evvel 
Kon.} ao.an gelım.~tı. Ve rl~ı1ıal 
yeni padıooıh tarafından hw.:ıura 
kab.ul oıuın:m.k i ttiatlara gaık
edi.lnı ı , Do nabahıçe sarayının 
bı.r aaıre.:oi ı yıeı Le•;tiıib1istı. 

L']fo bu zat, şimd.i ıt; · ~benin 
kaı:lwmaa, devlet erkanı <ll~ 
da t,.tıw uyıcırdu. Ve kcr dısiıne 
de, B~hariy tel·J.r..ıes· · e) !>J ı 
Hasa:ı7 Karahisar tekk·"Sll i14 r:::cw
hi C"'.tal, Yer..i.:kııpı .• ıf BWd, 
Kulek4ıpı te.kıkcsı şcyıJı \ekih Ve
lcd çelebi, Kasımpaşa şeyhi 
Sem;.OOdiu. Ü!>kudar şe:yiili ıA!h
met, · q'fl er rof .. kat edL)'Pl du.. 

Sultan Reşad. t.ım ~t beşi 
çey r·~k geçe, yal'tan ç r.a E- 1 
~Ü? .sk esme ayak t>s:smıştı. f 
Bura lan ıü.rbeye dôğru ilerıle.r - t 
ken st'..ğ taıraf.ınd-a Aİ m t Mut. f 
tar pş·ı, ool tarM'lnda. da (Ertuğ ' 
rul) yatının süvarisi .mir.alay 
Tahir ~y vardL 

Lanıge beyin Ld:ıresuıde lbu:lu
nan 'f tll!ğrul yatınm 'baın.dosu 
da orada 'bulu;.ı ~{)l'du. Ve 
ku~t.ti musiki u tadlarındar. 
Lankc beytn ~lekele bes:JEılemiş 
oddugıı (SuılUın Mahmcl) marşır 
n ça'ıyordu. 

L~age bey bu maıışı,. p.:dL~ 
~izaeuıa ıre zahiri karatıterine 

1 
gore !>es!eıem-e-k i~~ı.şti, On ur:. 
için bu garip beste, bir cmar.sıtan 
ziyade, insaının sfnirlel'ini u~ 1 
turnr::ık adi !bi t.eıkl:c iLıihisıne 
beru;"mckte idi. 

S•ı !tar. Reşad türbeye yakiaş. 
tıın ~aman, baştürıbedar Raıfız 
Ce:nJ efendi ile yedi nefer ~ 
bedar tarafından karşıı!a.ıı.dA.. 
Hepsınin ellerinde de öd ve am
ber kokulan neşreder., dumanlar 
tüt~Q nı)rm buhUl1d.anlar vardı. 

S•ı!t&n Reşad tıey<.'candan tili
reyen bir yüreyüş.Ic, l.ürbe ka
pısına kadar geldi. Flvvcli, ora 
da 'Jı ~ltıl'laf: Mevlevf ~ytı•lertn.e 
doğ!",. hafifçe eğilerek derıvi:;e
ne bır niyaz göş'ter-dikten sonra, 
yüzr..inde taşkm bir telbessü!n ol
du.f,ıu halde, devi.et erk!nma da 
eliyle müteaddit defa eelarnlar j 
verdi. Türbenin kapt.Sında po
tinhrinin ka1oş1arını h!zzat · çı· 
kaıd.tktan rooca, i.çeriy~ girdi. 

1KDAM ıt !KIN~ ıM.1 
--------------------------------~ 

Gizli iki 
fırın 

• 
Bol miktarda un 
müsadere edildi -·-Gizli fırın sahipleri 

i e un sata4 tar MiUl 
Korunmaya veri:di 

Zubıta, gizli olarak elıunck imal 
eden iki c-vı rneydar.a çıkamıtş• 
tır. 

Son gUnlerdo pi~ asayıa ev ek
meğine b nzeı- ekmeklerin ~ıktıgı 
görıı:müş, bunurı t1eı ıne fırtnlar 
aradrr.ış. nıhayet bu ekmekleri pi
şirc-nler buJunmu:;tur. Bu fırınlar

dan biri~i, Ak<ıar:ıyda, Sorguncu 
sokağınd 3 numııtada otuı an Zeb
ranın, digeri dP Müezzin çıkmazı 
sokng uda 5 num r. da 1Jtllran Ah
m.ecl.in evler· 

Zel ra <;.e
0

P: rr.e ev'e:r ni 0--..t.h· 
çc!erine bir !ı ın im·at etmlş'er ve 
buğ'd y, m ır ve s ·re moodeler-

den mıütec:şkkil undan danclt ya
pıv·"k tm~inı e(l kını.ıştt'n sat· 
mağR başlanl'ş· dır, 

tki ev fırın.rı:\ıı ete b~k un 
v~ ekmek bulw,mu.ş bunlar mü
sadcr:. edıicrcl su:çmlar M:Jli Ko· 
nınnı:t m.ıhl:en•cs:na vel'i'lmijjlcr
d ·r. 

Gizli un bulundu 
Xadıköyde Soğüth.i.çeşme cad

desinç!e m:mavlolc eden Şayestenin 
dük\..i . ~a yapılan arnıma net~c

sinde 52 kllo un bultmarak mü
sade· e edilmış manav MılU Ko
rwı:ı:ra m.ıhkemcsinc vcrilmiştır. 

Ekmek satıcılar 
Yedi.kulede Bucakbağmda otu

ran Mustı.fa ile arkadaşları. Ah· 
met ve Emin Sa.maty.ada ımısırdaıı 

yapıl.ın elomekler: s:ıhrlarkcn ya
kalar..trak Milli J{or1.mma mahke
~ine verilmişl~rdir, 

• 

~. ·Gunü.h i i.nd_en ·•''-; . -

Fiatların 

. Val'Jilk' vergısinin f&zile11erlri.. 
de'!'I. birisinir.ı de istihlcik: ve Gefa
hatine in.me indirmes~ yW1ıısEı1c 
maliy~.:ıt ve yüksek satış kıapasi· 
tesirıf -piyAs:ı.d.ruı ka1dırnmsı ol
duğ:ınu bir y~da belirtmiJ -
tim. Ôoür yandan, giZ'li sıt~ 
larl!'! raatt)aŞl e1cfon etle geçip fi
yat\ar:n bir n(:ovi ıkaro.lb::>t"Sa ~ 
2adt haliıHie 611tmalaıı önüne 
geçftğinı de işaret ctmiştım. 

akibeti 
l'aaıu HAYRI MUHIDDI-,. 

nı.az. Fiyat1ann nereye kadar dü.. 
şebil::ceği kestirilemediği ıçın. 
WC\..':11' zihniyeti ihtiyatlı d.aN'
raGmak rorundadır. Onun için 
tıüccttr .bir bebleme dovrine gir· 
iniştir. 

J;>er;..kEnde satışlarda yıü7.de 
ondan yfu.de bka kadar teıızi· 
hlt ~ ap~ldl!ğı ·halde dahı pu• 
kende al10LSı., yani halk da tered· 
d u ~dir ve o da beklemek. duru
mu adadır. f'n>rüldıü ki piyasadan spekµ

l.as7vn:r-u eli kalk.ar kaıl!ainaz 'hiç 
hir m...'llda, hıçbir fıya1. ·artma- Ç'ınkü fiyatlar ister istemez 
oıı~·". Kara;borsa, sepekıülasyon- düş cek!lerdin Hacizlenn sa~ 
t'U.<:-.ı fuohiip piyasaya musallat lan z:tya<>ada fiyatları ctü~ece-
(l[m;ıymca d-.ha yiik.sek fıyat a.~~ ği J;lO! .bır kı.sıını stıd!clartr. bil-
klT.a MJQJ.mıaın ma:llar ortaya çııkı- diril:ıı.esi m-ecburiyeti de gizli 
nu~ır. Hallmki yü.kısı::k fij atlal-- stok ı~açanıa!klazıuıı daraltt. ğı için 
la ıılı '.1 olma:dı.ğ;ı için ıahire ıve mal'l .ı.r duğrı.ırclan doğruya piya-
man: ~turada fiyaU.ar yu.vo.rl.an· sa}c1. arz.ed~ ebileıcek, bu da fiyat·. 
J.ıbr. ların mmcsinde bir ml oyna.ya. 
Eğ r piynsorlak! \arltk \CDgisi bilec ·ktir. 

mı.L<""1~len ban'calar kredı Is'--::..nirse a)ni 7.<ı.nu .. ı:In gi.ıım,. 
r.çm ~ olsUlardı, isti o.sız bü- rütr- Prdeki biitil:r. itnalit rna ları 
tün fit.O ~ıar S8itışa çıkıarıla<:aık, bu da piyasaya çıkarılıp fıyatlar 
harSk ... ~ phe.iz !bir fiyat pani· biısl>ı~t;iln diı,;l.ı.riilebilir. Fakat, 
ği ln-sdana g.etire.cekti. J:i'c.kat fi~ atlar makul bir 'hadde düş 
kredi açtlmasis le bu panik m . tıükt?..1 0011.Tci. ifrata gidılmeme-
olmaktar .. r .kanlırrııaş, tedriçli bir si, b :itıün stoı!t'ların tükenmeme-
hale !ronmuş bulunuyor. si içın ölcii ve itidalle hareket o-

Bugiln tüccar toptan. stvk ala- lunn'ası ~ert:kecektir. --- - _________ __,..._..:._ _________ _ 
~-P~N 
DONKO KUPA MAÇLARINDA 

Galatasaray Vefayı, Beşiktaş 
1 .. aksiıni, Fenerbahçe Bcykozu, 

· İstanbulspor Beyoğlu~poru ye
nerek tasfiyeye _ uğrattılar 
İstanbul futbol ajan:l•611 tar fırı· 

dan teı Hı- olUflon kupa m-ıçillrt• 
tun (1&ı-ciömif ndli dü-ı havanın 

çok i<>ğuk oLmasına rağmen Feu~ 
bahçe ve Şerof stadları:nda devam 
olunmuştur. 

oln ası sebebile bir türlü sc.ı.nc

Az kJza-ç1
1 

vatanda lar 
• ı 

BEŞIKT AŞ - TAKSIM 
8-0 

re \'eremiyo ·du. Bu hnl 23 üncü 
dakikaya kachr deve.m -etti. Bu an
da Galatasarayın yeni b r hiııcu- ıl 
anun<la Vefa müdafrin' topu cl!e 
~nnesi blr penaltıya sebep ol
du. Gazanfer bunu gole tahvil et-· 
ti. Bundan sonra Vefalılar açıldı-

lar ve b lmtııkabele Galatasarayı 
tazyika koyuldular. Fakat bu uz· 

ihtiyar bit babaaıl! 
acı ihban -·-Poris, betasının 

şikayeti Uz.erine 
bu kumarbazı 

adliyeye verdi 
Fa.ihte Nesuh sokağında otu· 

ran Süleyman zabı.raya mücac.ut 
otm1ş 0g1u Nevza<im evden eşya
ları çalarak satlığın1 ve bu para 
ile kumar oynad•ğııu blJdıırm.iştir. 

İ'htiyar babanın bu müracaatı 
üızerine aranan N~v?.at Yusufpa
şada Çifti k kahvesiııd~ Salahad
din, F"kr~t. Kenan, Hal.it, Eşref, 
Orlı ;ır,, M-ı 'JT."llel' ve Hyas lsmın
deY.i ~ıh o • a ile btrUktc ı,umıar 
oynnk n suç üstünde yakalan
mıştır. N~vz.at ve arkada ları ad· 
fil eye v~rilmişlel'dır. 

ekim Bu yıl 
vaziyeti • • 

ıyı 

---·---
Z•raat 
yeni 

VEkô:et"nen 
bir kararı 

Ala.lta.daı- mah!iTiere gel.en ma
lum"ta göre, bu sene yu:rt ·çinde 
kL'il.tk ekim ihn:ıdin fevkinde ol
muş ve havnıun gayet müsait git
mesi de bunn yaılClım etmiştir. Zi
raat Vekıd.kti önumüza.ekı senç, 
devlet _,,trıanun daha çok ge<ıiş
letm.eğe kar r v.armi:;tir. Vekai€t 
hususi sal•ıslar elmde bulunmı
yan ve ekHm y ı1 rnünbit yerleri 
tesbit ettirmek Ü?erocli.r. 

DcvlPt eli.} le ekilecek bu top
r.ıklartn m ·nakalc haıtlarına yakın 
·olmacı k('yıf yct'i göz önünde tu
tulmaktadı,r. Önüınüzdekı ı;;e:ı • 11 

i'tibaren bu toprnklar en modc.rn 
vasıta!arla cki'-ccektir, 

Dtğt-r taraftan serbes piyasaya 
fazla mioktarıi1 bui?<lav a.rıooilme
ğe ~ı:r. Buğday iStbal 
tJlllntakası Olan K<Ynya ve Polat· 
hda bu!!day fiat1arında kilo başı
na 20 kuruş b'ir tenezzül kayded'l 
miştlr. 

vı iy et yt nl bir 
liste hazırhyor 

Şeref stadında günün 11'k br-
1 şıtaşm:ısını Beşiktaş ile Taksimli· yik semere veri2'lllftken 38 inci da· ' 1 

kikaıda Galatasal'Byın yeni bir hii· KOrOt<. HABERLER 
cumunda y ne Gazanfer ka~ecinin ------------

Şehrim'z kazalarındaki az ge
lir.li \'atancla.şla!'1 yeniden tesbit 
etmeleri iıçin tebligat yapı.lmıştır. 
Kaymakamlıklar bu te5bıt işini 

sür'atle bitır~eıc 1 stelcri Vilayete 
gönden:ekfer<l.ir. Kend:!ıennin az 

kontoerp:Oye kalıs'ındnn isrfade 
ederek taklt'fllnın ikitıci golünü 

• l • yaptı ve acvre 2--0 Ga atasarayıa 
lehine bitti. 

* Dün sabahtan ıtibaren tren
lerde bm11yö bil.etleri ücretlerine 
1 -0n beş, ana hatla.ııda yüzde otuz 
oig~tinde bir zem ppı!mıştır. 
Yeni eşya taf!fes· de bu ayın yir
misinde tatb'k o1unac kt.ı.-r. 

İngiltere ile 
Amerika_., 

H 11 hin mtlş'kUJB.tı arWk~ 
1\lü.tte.fikleı- için de ç 

imlihl:!n devre'8ri aıehııelktmi• 
:tfüttcl.iJdlıer arawnıda aal~<w~ 
lık oir.tuğunu ileci sünnekten hi 
bir vakit geri kalmam.ış ola.ı 
Mihver aanUmın id.e!drklıcri 

karşı fifbat sahasında \ ab~ i~ 
ft'l'eceği cevaplan belklemei4 cb 
ha meraıklıdtr. İD.,'iite!"e ile A 
merikamu ıruüna~~le.ri ba!ı 

sinde bu harbiu arifıesinıden:beJ: 
Mihver tarafı bazı ruhiyat ha 
taların.a düşmekten kıcndioi ala 
nıadı,. Ken.cu enıeı.lerini çok g~ 
med.eo lahaldk.uık ed«eık di~e d ·. 
şüaeuler ~ anlışl11:1 her harıp 
muharipJerde gorı len bnllerd 
dir. Onuu için bo~ le hataya dü 
ııı~.kte bu sefert.i .fiUh"er tara 
tarihte )ogan-e n al olmadı 
gibi g~çn sefer h pte 
Kay ser A1m 11' a 
dakı!cri .küçü'k· ı;önm.'& gıbı- b 
yük bir yanbşlıg u~---cadıgi g 
rülmiiştü.r. Anı.g"1 &!laıon 

buatmın başlan .. ı~tan.beri h 
vesile ilıe tl'!kı:a.r et ijiııe ~J 
sa İngiltere \e Am nkada da 
karın '\.aik:füııden ev\ el fazia n· 
hinliğe seplaıup kalması ve d" 
man tarab.nı hiç'e snyıruası gi 
tehlikeli hatalaca d~tıen · 
rum 'iık çareleri araa.makfaıd 
Bııua wuık.al>il İDgillıeı:e ile 
nıerika araswda anl~lılk 
duj:u s.."nleri M.ih\·er meml 
!erinde be~ pek tatla konusu! 
söylenen, dlnlenen blr bahı; t 
kil eılmeOOtedir. Fakat Ihi:va.L 
niüllclıldtır arasmdıııki İı 
gayfd \"e faali.yeti i ~vşet 
bir lı~l görülmeınelrlcilir. Bila 
imalih. daha ıerttnmak, lan 
ti ço::al1ıınal4 harp .s.ıthnelcrl 
de kat'i mahiyette ha.reıkita 
rişmcge ça!.tş~lıyor. tleride i 
tıere ::-e Amerika araısıDC,ı& s· 
setle ~hitW çckacaima, niU'V 
faJny'Ctlerle ho.ı:&bef bu llitii • 
toh•ımları da şinM!iden ıı.tı 
ta uldllğuna gelince; zaten 
lum alan .bir keyfiyeti t 
hatu-bıımak lizım geliyor: 
başfaucıcuıda Amerika 
iogfüereye karşı son clerece 
tdng0'1 bulunuyordu. Ameri.k 
larm ~oja İneiUettllin geç 
sene oldu&ıı gibi şimdi de 
likayı fu..be soknwıık İfiıt~ 
m ileti sürerek IOD derece 
mk bulu-ııımak iktba ottitini 
liiyorlarda. Amerika efkir 
iri pı son dirt bet senelik 
ğişıkük türiii safhalardan e 
miş, ...i.bayel Japon taarruzu 

Padti.aıb.m onündc, altın~ 
d nlar tutar. saray ağalan gidi
Y')riu.. Ve 'her taraftan, alkış _.. 
dalan yy.kıseliyordu. 

Türbede. tamamile unrevi bir 
sükün hüküm sii~u.. Her 
tara!'.a, rı..uha baygınlı.ıklır ver.en 
buhur kokuları yükseli~'Ql'dru. 

ı kazançlı vst .. nıdaş:ar listesıne alın-

ltr ha.kem Tarıkın Ld resinde oy· 
rıadılar maıç b~şlar b:ışlamaz ha
k mıv.:t' tesist- '"l1l'vaff-ak olan B~ 
şiktaşhlar bilhassa Hakkıının gay
r~tle beş sayı çıka.."<iılar ve b"rin
ci d~re 5-o bitti. İkinci devrede 
yine hJı.ldm çalışan Beşikbşhlar 
oc gol daha vaparak maçtan 8--0 
galip ayrıldılar. 

fkınci de\•l'e<le G:llaıt·asaraylılar 
yine tazvik1erine d~om ediyor
du. Fıtk t Vefanın sağ!. m müda
faası Şükrünün sııkatl.marak çık

mas·Je on Ir.-şi kalımıs. buna ra~
men müd .. faııd:m yılmamıctı. Bu 

* s:rkee::ıe Darüssuade soka· 1 
jtuıda 16 n'tlmıır:td1l <'tııa-an Sala
mon ile Beyo~lunda Tepebaşınc!ı 
Mesrutiyet caddesinde 162 nurna
rad:ı oturıın Ömer o~lu Mehmet 

zerine Amerika da ba:lhe 
miştir. O uman Anıg.lo Se 
işbirliii kendini -daha 

Cau"ll ıin kapısı da ba:yraıkllaı:ıla 
dooa! lmlttı. Ve bilıhassa (Ha& 
retı ~gaımlber) ln mihmandarlı-: 
ğı ~- ·oime nail olan (Eba Eyüıbül. 
ar. • ) nin tüTbesi, dahilinde, 
feı ', .. :ıtle ~~ma't yapı1ml§ ve l 
terlıbat alınmıştı. 

'N -brnin kapısı &imde, par~ 
l ti :ıfföı'UUlaar ara5mda, M~ 

Hureti Eyübü.c, mübarek mer 
kadinin sağ tarafına ıbir talıt 
yerleştirilmişti. Ve hunun ürıe
ri~ de (Üçü.ncii St.ıltatt Ahmet) 
devrinden yadf.gir '<>l:ııı Sera
ser. ismin<leki kuma.c;tan 'kıy

mettar bir örtü serilm~tl 

(Arka ... -ı va!'\) 

Lilft i.çcriye gi.rd!, Korka kor· 
ka müfettişe ve karşısmd·a OtUt'&n 

.kad.ına baktı. 

M\lf~ttiş gillümsiyerek d;edi ki: 
- Şimdiye kad.tr bize hemen 

h~ b"rşey söylemed niz. Yaluı:z; 
geçen gece köskte oldll'ğtl'l1u~u 

nasılsa saklamadını:z. M s Jüdit de 
orada mı idi? 
Hi~tçi kız tekrar kadına bak. 

tı, Soura b. ~ım salladı: 
- Hayu-! ded', görmedim. 

Drus bu sefer sert bir sesle de
di. ki: 

- Sorduğum suale cevap ve
rirken iyi düşün". Bir cinayet iş· 
lendi. Senin de şahitliğine müra
caat edeceğiz. 

Lila adeta giiıç nefes alıyordu: 
- Ben mis Jüdit'ı orada gör

medim. Ne siz, ne başkası onu 
köşkte gördüğümü. bana zorl:ı 
söyletemez. 
· Müfettiş poUse işaret etü: 

masını istiy.-enler larymıı.ltmı!Uı:
tara m\iracaat ettikleri taıkdirde 
haklal'\nda Z1lbıtaca tahkikat ya- ı 
pıl:ı.rak 'ddıalan tevsık edilecek
tir. 

Az kıazançlı "-atandaşlara kilo-
su on yedi kuruşttın l'lkmek veri
lece.!i gibi UC'UZ iaşe maddeıfo.r 
tevziatından da istifa.d.e ed~ekler 
dir. 

Ben onunla sonra meşgul olurum. 
Polisle hizmetçi kız çıkınca, mü

fettiş tekrar Jüdit'e döndüı: 

- Tahkikatın hangi istikamet
te ilerilcmekte olduğunu ıı.nladLnız 
zannedel'im. 

- Doğrusu h!ç birşey anlamı-
yorum. · 

- Acaba? Geçen. gece Scbasti
yen'in köşkünün ctvllrında bır ci
nayet işlendiğini söyler~m, hay- . 
ret mi edeceksiniz? Latimer'i kim 1 
öldürebilir? Şaşırmış gibi gC>rünü-
y<>rsunu.z. Lfıtfen söyler misiniz? 
Pol Sebustiyen'in bu delikanlıdan 
bir korku.sı.t var mıydı? 

Jüdit cevap vermey'nce, mfilet
tiş ayni sükı'.lnetle devam elU: 

- Latimer kız kardeşinin ölü
münün hakiki sebeplerini öğren
meğe çahşıyordu. Bunu da b il
nıiyo!' muydunıız? Zavallı kız 
beyaz zehire alışmış. Latimer de 

, 

GALATA8'4RAY-VEFA 
3-0 

Haftanın en mührm karşılaş
ması yi.nıe Şereof stııdında Gal.ata
saNy Vefa takımları.. hıakem Şa·. 
zinm idares'nde yaphlar. 

Oyun başlar başl:tmaız Galat-G
c;:ıray1ı1ar hü(!uma gt'ctilcr. Fakat 
bu. t;azyik Vefanın müdaf as, önün 
de b41hnssa yerin de fazla kaygan 

Sebast'ycn ®nasından şüpheleni
yor·du. Bıı noktaları herhalde bi
lirsiniz. 

Jüdit bu sef~r yavcı~ bir sesle: 

- Evet, dedı, Sebastiyc-n bun
d;.n bahseLmi~li. 

- Demek ki, Latimcr'in bu hu
susta daha fazla malfımat alıma .. 
sından korkuyoılliu. Acaba köşk • 
civanndaki c nayct.in sebebi bu 
mudur? 

- Ben •.. Bt!nim hiç bw ctnayet
ten haberim yok. 

Genç kadının dudakları titriyor
du. 

- Mis Jüdit, dikkat ediniz. Siz 
Lat mer'i hiç tanımndtğımza ye
min edebilir misiniz? 

- Ederim. 
Müfettiş tekrar içeriye gınp 

kapı.da bekleyen memura iş~ 
etti. Memur kapıyı ardına. katlar 
açtı: 

- Gir:~iı! 

hal ik1nci devrenin son!-a-rma ka
dar sürüp gitti. 4-0 ıncı dakikada 
Gündti1. Vr>f:t miidafa.a<ıını gece
r·ek 1aık1mııım üıçünıcü golünü yap-

tı ve mac d:ı bu surotlc 3--0 Ga.Iu
tasar-aym lehine bitti. 

İST. SPOR - B~YOGIJUSPOll 
4-1 

Feneı-bah~ stadında günün wk 
macını fst nbulsoorla Beyoğ1u
spor hakem Eşrefin iıda~siınde 

vaptı 1 ar. Eaşt~n n'.hnvete kadar 
Jstanb:.ılsporun h~krniyeti altında 
ovnanan bu <rvun 1-4 İstanhul
sporlularıu gnlebesile nihayetlen
di. 

FENERBAHÇE-BEYKOZ 
5-0 

Fenerba.'hçe stadında ikinci ma
çı Fenerbahee ile Beykoz: takım
ları hakem Fe.r·dunun idııres'nde 

Y"Ph!ar. Oyun başJ.ar başlamaz 
Fenerliler Bey•koz kalesine yi.i.klea-

d.ler. Ve tik gol Rebiinin ayağile 
kazandılar. Bundan sonra hiki
mlyetlerirai büsbutün arttıran l<"'e
nerliler- Ali Rıza ve Rebi' vasıta• 
sile iki sayı daha yaparık birinci 
devreyi 3-0 galip bitirdiler. İkinci 
rlevrede Fenerin bariz tazyiki yi
ne devam diyo"du. Bu sırada Esat 

f"riıkiktcn güzel bir gol yaptı. Bey

kJzlular ıı.rtık rnağlCıbiyeti kabul 
ctmiı bir taırzda oynuyorlardı. 

Devre bu şekilde sona ererken 

Naci de bir fırsattan istıf de etti 
ve t.akı.mtna beşinci sayıyı kazan· 

dırdı ve rnaıç da bu suretle 5-0 gibı 
ıırık biı farkla Fc.n'{'rbahç n n ga-

90 lir:ı kıyır.et"nde (3} mefTE> el-

h:-Sclik kumaş çaltp kaçarlc°.Tken ı 
Alkan Sirkecide Yc.ıipostaoe cad

~inde 42/46 numaralı ma~azadıan l 
suç Qı5tün.de yak11lanmışlardu 

General tlehrlng 

rette ve her ıllhada 
Hiç l•reddü1 eıtGneden ine~ 
nıin de Japonya)a karşı harp 
nuş oi.ma51 buo.u anla~q ve 
meriüda .arı tafanin 
tir. 

O l.ıll.Dlana kadar Mihver 
fmın oqri)·atı hep İngiltıere 
Am&rika araısın4a sağlam ve 
vamaa lıir anlqmanın ~il 
1111yacağı memıilllde idi. 

Siy'Slli rQbiy.at'ta <daha <'-Y 

dıüşül"n yanhşlığıa ikinci ı. 
s.mrLt bu bala &'!lım&tedir. 
Sll"adaki hata haşlangıçta 
meseleleri için lncilterenin 
hangi 1-ir harbe. girnıl)'fteğ 

iriikmetııd elmUflu. Bu 
ele (ngilere ile Amerib u 

Tunust:ıki Alman htal.arma :ıcu
maud-. ro"n ve so-n giluleııd.c yeri
ne başk1sının tay1n edildiği bildi
rilen general Nehring 51 yaşıoda· 
dır. General'"bu harpte tanık bir· 
lik!cr·ne kum~nda ~tmiş ve ün ka
zanmıştır. 

• da a11i....-dlk oWuğu ve b 
daha lll1acajl ile siirühndde 
çüaeü sınd• ki .hataya ai~ 

H:ı.rpten önce general. Alman 
ordusu.nun yenklen kurulm~a 
ve tank ordulartnın tckmk geliş· 
mest ile ıme~l olmuştur. Versay 
anlaşmasının, Almanyaya zırhlı 
ar.abalar yaıpmağı ve dışarıdan ge
t~rt.meği yasak ettiği, tarmlerde 
bü.yük devletlerin zırhlı sil.Ahlan 
tekamtil ~ttiı:mek ve kullanmak 
bak~an. ~e ettikler' ilerile
meleri ya.kından takip etmiştir. 

tJ4ir. Halb~ lnıgilt 
devlet adamluıaıdan Mkl il 
kil Lord Bddvinia kida~ m 
kiiadaa vrılı11kea söyletıl.l!ld 
ceres hıgiliz ve gerf& Amer· 
Ja bu iki Aaırlo Sabon. MDca 

deler için daha wautuln 
olmannşbr: 

- Fikirlerin Wdefmediil n 
.talan Wr Uıtafa bın8waız. 
rinıd.a Dirleşilea lllllrt.la~aa 
aynllUYIDJ'Z. GöTeaJksitıiz 
ihCıilifh ın~leler de bir"er iti 
balledileceldk'. • 

Bf r tren kazas 
Evvefit gün Kartal ile Pen 

arasında fecı bır tren lcazası 
bır genç lokomotif altında 
rak parçalenm ve olmü tür. 
zaya uğravan 25 y 1 r nda M 
met ismin-de bir g n t"r. 

tl'sküd r müdd m m t 1 Kartal jandarma k anthn 

ıı.;ı... _ __._ .......... ..--.ıı..-..&;&11ı.&,g,..--..-ıL---~~ıL...J.ı..ı.w.ı.ıı.....ıiAYiiWJıl&l......J11:W........!...~ bu e · al "i.le nlh:ıyet.c~ 

Generale göre zırhh teş'killerin 
komutanı hiç bir zaman yorgun
lukıt~n lrnçınmamahdıır Savaş-ıa 
en can alacak nokt:ısında kendi
sini da.hı ortaya atmalıdır O za· 
man savn ta hazır bulunu'ŞU ve 
herkese ömek oluşu dotayısilie 
verdtğ emirl.erd n d ha tesirli b~r 
surette hareket ım1<anın1 bulacak 
ve şahsen verd ğı bu ôrne'lt yü
zünden ask.erlerinin yüreklerinde 
zafer ateşı.ııı tutu,.turmak imkil
ıuıu elde ~ktir. 1 tahkikrı ba~ 1am 
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YAZAN: l . 
Orhan Kemal I= 

İk! senedenlıerl An takva 11 ama r 
Hoın~,. T.rablusiam, Beyr.'.ıt gibi' 
her bıı' de üç v~ya düot ay k.al· 
mak suretile dolaştığımız Suriye 
§•h"rle:inin yabancı dil ve adetle
rınden US<ınmışt1m. 

cÖyl.e ya. dl yord u.m. Ben bet" 1 
şeyden evvel ask.,rlık çağı gelmcş 
bir Turk dt.l..il<an!Lsıyım. Okumak, 
memlekeı.e faydalı olmak da ısti
yorum. Ma<km kıi konsolosluk 
yabancı bir m.-.ınleI,<ette ana vata

nı temsil ed yor Ben de Tü rlt 
tebaası hir v~tami.ış olduğum• 
göre n~ın ricamı k:ıbtil ııtmesın· 
l<!r? Pekala banı bedava tarafın· 
dan bir pasaportla üıç beş kuruş 
y-01 harçlı~• verı ler. B<r p•t'Çll aıi· 
lar, yalvarır, ellerioi öpersem olur 
biter .... 

!ar ı.öyleıdl. 
KaJın otuz 'beş '.l"B;Şfanor.da var 

dı. U11un kirı:>ikll ı;özlerınin ~ 
narları morarmıştı. Yanaildan· 
na fazla pu.rd.& w ailık siı.rmüş. 
tü. Serti tepeden tırnaga 'kadar 
ııüzd<}~ sonra sordu.: 

Aklıma sik sık ın<>mleketirn ge· 
li~·ordu, Hele arasıra arkadaşla
rnrN.ıı.n aWığım .mektuplar<!• 
Aaananın ueğişt ğ·ni, yeni yen' spor 

kulüplerinin kurulduğLblllL. büyük 
futb<>l ımHçlarınm yapıl<lığ>nı olru
chıl<'ÇB y rimıde d<>ra.rıılZ ol!ıyor· 

dura.. Çok zamım .ya~bm on sekiz 
oldu. Güzel blr forma giy p resmi 
bır kultibün birincı futbol takı· 
nunda oyn•yamaa 1":'• diye tasa
la.rtı.l'Ciım. 

BıT müddet d .. böyle oyal•n· 
dım. NeticPd< bund•n da cayd:m. 
Çü~J•ü babam gerek başkorı,,;o
los gereks< ka.nçılarla gcıyet sen
li be~li konuşurdu. Elbette konso
lo.shan~ vazirctı babam• anlatlCak. 
!üç değ'ise müsaadesini •lma.k ili-

Geceleri kardeşim, INlyaziyle 
birllkk benim eski. spor rnecmu
alan: kol le'ksiyonL>.rını karıştırır, 

ın~ları yeni baştan büyük bir 
lleyocanla okur, meşhuT futbol
cuların resimlerine dakikalM'Ca 
hayran hayrın b•'k•rdık. 

Hayııt1 a en büyü'k gayem meş· 
hm bir futbolcu olmakıı. ·Sah•· 
ya. çıktığı zaıman ı=n uzun al
kışl~11nn ve her mJ,;ta bir iki gol 
-ııta.n bir futbolcu. hayali kafam
d• yaşar, bütün bun•ara bJbaıınm 
engel teşkil ettiğini dü~ündükçe 
oııa fena halde i-çerlcr hatta çoğu 
s~tcr k.•nseye dtıyurrn?.Cian küfü.r 
edlirı:ı·m.. 

1

. teyecekti. 

.C:·r aıa daha ba~ka b«r~y dü· 
şündiim~ Tül'ltoyeye gitmekten 
vazgeçsem de burada iyıi kötü h r 

1 iş tu•tsam. Mesela f>iıl'.kalardın 
' inrıde amelelik, yahuıt ~skıden 

olduğu gib• lokar.tnlarda bulaşık· 
çılık veya bakkal çıraklıığı. yap
sam. ka•zndıgı.m parayı bab<oma 
.... -:-1.=ın uu s.u..etle ht!n1. on.ı yu!t 
o'.maktan kurtulur, h<m de ikode 
oirde cBu oğ1'n huyırSlz. Bunda 

t,""' a ı..:~. ·--~ :,evgısi yok. 
•• ~- ..... 'llle alay edıyor'., 

dilm~sine gıizel b•r cevap vermiş 
ohırdum . 

o. , ~•r de kafamdu nihayet iki 
saat y~ayabil<li, cA.dam send-e ..• 
dçdtm. O benı ne türlü isterse 
öyle bilsin. Ben ımutlaka Tüı'kiy.,. 
ye g trne:riy•m!. 
Ba.ıam kurban bayTamında 

hastaydı. Yemeğini yatakıta yı
yor, yazıısın yai.a.l<ıta yazyor. ya· 
ta.kta okuyw, pekaz kaJ,kıp e
vin · ,iı:ed aolaş1ymuu. . 

O sııbaih d.&. yllti;ğmda oturmuş. 
yoı~,'.!'aıu onıuzurı.a. a..lı.nqtı. Duıı 

akşam N iyazinın .gettrdiği oo 

. i~te bu yüukn, her ne bahası· 
na olutsa olsun Adan•ya gitmek 
benim i-çm t:ırzolmu.<tu. Artık 

h~ı ynlııı7. ı.:-o:dıkıça a~nemi s,kış· 
hrıy<ır, ebeni cahil bırakmak ;,. .. 
t•y<>rsunuz. Beni ·°"danaya büyük 
~11-nı 'll!n yanına ıgCnClerin, ok'.J· 
~ak J,:;Wyort.:nı' t r! 3-e asıltyo .. urn 
Aıı.ncrnııe söyle<lklc•·i.mi ak.§ıarn 
babama açar, •bu oğlan olwnıak 
istiyor. Hazı.r hevesi varken bı1'7l· 
kalım gitsin. Zaten burada bir ış 
tuttugu yok!• dedi:kçe bab.ım kı
zıp •ben s•nin gibv ~ beyıinli 
miyim? Onun derdi zoru beııden 
uzakta serbes kalmak. Okuma 
masalına aldamyorsun! Bu ya~• 
erk.ol< çocuğu kızdan k•}•metlidır. 
Sen çıldıı•dın mı hanı.ın!• diye an
n cwJ pay !arınış. 

1 ~ kı.mı~ parıtyı. ııt<:w:;ur..aa şı.lm· 
datar ık eLbısemı gıyirwnemi bek· 
liyordu • 

C:ü.nlerce düşündüm, taşındım, 
balı,rn• ikna edecek bir kurtuluıı 
yo.lu bltlamadmı. Artık fena hal
de sinirleniyordum. Canımın sı· 
kmtısına 1cardeşlemmden alıyor. 

onları vara yoğa dövüyordum. 
Gerıçı b'bam da beni dövüyorou 
amma n<' de olsa ah!Ak•nun sü'l'
at:e değ:ş•şı gözünden k~ıyor
du. 

Bir ara Adan•ya savuşma}'\ ta
sarlAdım. Mektep kitaplarım ara
sında bulduğum bir haritado gl-
d< ce.gı.ı:n yo:ıarı kırmızı kurşun 
kiılemltc çizdim, Beyrutla Türki
y-e hududu arasındaki mesafe)i 
pergelle ölçtüm. Saatte en fazla 
beş k.l<>rnt>trelik bir yürüyüşle 

Tü~kiyeve kıı.ç günde varaıiilece
ğımi hesapladım. Tam bu sırada 
a~h~a ~ambaşka bir fikir gel· 
rn•ş~•: Turk konsolosluğuna gidip 
vazıycti onlara bütün samimiye- ! 
tile ınlıtrnak'! 

' -,.:.,:ıı.11.,;g.1111 
Uyuz 

Uy.uz, bal.aşıcı deri hastalı'kla, 

ırından bi<".dıir. Hastalığı yapan, 
~uyuz b&eği• dedikkri ufacık 

bir hayvandır. Uyuz, eo ziy.ade 
kirli ve pi3 insanların hastalığı
dır. 1nsandan ir.<an• temas pe, ya· 

hut uyu.z l)öcckleri. bulaşınJıı eş
ya, <;<>ınaşır, elbis• ve yatak ı..

JUtnlariı., s•rayet eder. Kaışın.rna 
en zı;·•<le <-ilerin parmak arala
rında ~e t<:nasül na.hlyesi:nık çok 

olu.r .. Vü<'."1.tdü Aıı.1p sabunu deni· 
_len li•Y•I• &abunL. iyice )'lkaıd•k
taıı son•a bütün vücud-<? kükürtlü 
l''~rhı>'111er sütım.•·k iyi gelir. Yal· 

nız çamaı:ırlan ve yoıak takımla
rını mutlaka değ'şti~melid'r. Ef" 
ya temızlcumease uyuzun "n .. 

'I O U<IA! 
geçı emez. D:•h• 11'.nçok ilaçlanian 
d<ıktorun.uııı.rn tercih edece&ı~ 
.&ul 1anırsuıı7,. 

Niyazı bır saat evvel i§pol'ta.sı· 
r.ı alıp gı..naşıı. AY'ı"Y''!' Hay • 
[IÜnnısa wınıaz kıltyocıar, ann<!'!Il 
ahd<>st aiıyorau. 

Ba;ıçedtKı gu! fidanlarında a
rap bıiı.outıerı şaıuyur, ırunare- • 
J.eMe ezanlar okunuyordu. 

Bac.-..nı ~c-ıI'bıızaı:.ni.lŞ~ı: 

- Haydi uılan ne <.'IJlı.eıın.,mde 
kııl_dı:ı dıye bqgtrdı. l.çıne tuıkur· ı 
dugum tuvaıt<t 'bitmedi mi da
ha! 

- Geliyorum baba, bitti.. 
Sabalbtanberı arau.ıgın, çoraıbı· 

n;ın tdtiru çulun altında lbuıtı.p 
gıyındım. 

Her ·· 00· A gun ;r1e erkerı erık-en 
Ermeni çarşı.sına ıner, Boğos u.... 
~dan bayat somun alırdım. Çii.n.· 
Jru baıat ekmeklerı •taze!erden 2 
lkuruş ookıxır.ına veriyordu. 

Babam<iım parayı alıp sokağa 
çıktım. Hava serindi, vak.ıt er
ken olduığu.n<lan yıollarda amele
lerle siiıµü-ııgecırerden b~ka !tim 
seler yoktu. , 

KL}L!l yaprağını d6kmeyen a
ğaça.rla çevrilı!m bii5"ilk beyaz 
apartı.manlarm aTalanndaki !w;. 
tirme yollardan (Burç) meyda=.• o~adan da Ermeni çarşısı. 
na ındun. Buraad herkes Tüı<k
çe .kıorcuşuıyordu. Adana, Kay . 
serı,, _N evşıe!ıir ş.iveleriyle söyile· 
nen. llikı.rdbla1.1ı duydu.ltça içim 
fora.olar, kendimi Türk' ed 
n.ırdım .y e sa 

Usta i&ığos fınna elkmEik atı.
yordu. Terli u.;;.,;;~ f . vurd , ~~·e trıru.n ale 
vı u.kça kızarıp parlıyor u.
zun saplı eknıek küreklerlm 
kullanırken çıplak zayıf kıol!an
run ada:eleri ş~iyorrlu. 
. Dukkaıuıı te'lga.!ıında al" ve

rısıe hakan ·ı ı· ' 11 ıyarın v•roığl a 
bayat somunu """"'llm 1, d ç 
D .. kk' d --...- XJy um. 

u. lr. a nıtam ayrrlını{'tun ki 
ark,a,adan ince bir ses· 

- :Me!hmet, Mehmet!. 
Diye seslendi. D<Ndum. bt

ıtiın hsısta komşu.nan kı,zı Vir· 
jindi. Yanında bir kadın vardı. 
Yan.tına geldi!oleri ıuvn.ao Vir
jln kadına beni ~erek : 

- tJt,e (Şinorik) abla! dl!di, 
balı.ğı !bana bu verdi~ 

Sonra ona. Eıım.enice bir Ge.Y • 

- ~n Tfu1k mılsiı.ıı,? 

- TüTkiim. 
..:.... Ha.ıııgi rnemlekettsn? 
- Adnnadan ... 
- Adanadnn mı? 
- Evet, Mıınac!aıı.. 
- nemşelırımişiz be! dedi. 

Be~ de Adıına·lı17ım.. 

Üçıirnfrz yanyans ~ilrüyordult. 
Kadın bırden dut'du: 
.- Allıııh o bizı~ büyilldle;i. 

mizin hehlsını versm! diye siyah 
baş :lrtüsiınü Ç'iıı'1i.p boynımun 
altın<ia tekrar lbağl&dı. Sa..~m 
şaşkın 'kenıdiSine baıktıir~ 'gö
r'<ince iliwe etti: 

- Türkılere ka'l"ŞI siyaseti. mı
lar yaptı. Sor.ıUitda biı; kıiitü ol
duk. K~tırlar tepiı,;r arada eşek
ler ezilir, Allalı bel,ilanııu ver· 
sini 

Çarşı içinrleki dülk.kAnardan 
bazıları örtüktü. Yolda rast gel 
dığiıı:ız in:sa.rılanr. bır Ç<>ğı.t Şı
noru~ı tauyor, ona söz. atıyor

lardı. Orta yoşlı bır balıkçı ağ· 
zını yaya, yaya: 

- Hişt Şinorik! diye seslendi. 
Sermayeyi aıottıl'lt1~sın gıiırüıyo
rum. Haydi Allah veruin r 

Kadm aksi leoorek lriiıfretti,. 
Sonra cigaras.r..dan aldığı duma
nı ha.vaya ürteyerek: 

- Virj ınin ana.'! 
rin var mı? dedL Bu 
nim kızım ohiu • 

öldü !h.a be
artı.lt be-

- \'a.. ııa.ınu ••I ol!IUD ddlm. 
Alla.lrıtan ol&c&k ki 111 v11;rstn1L Yots: 
&a &a "aUı lnt!Tdlıllda kalırdı, 

Şcı•t\r f'3t-1'· •adam leılı<L1.:ı-• der 
~bl eUııl oalladl.. Y-e b&lt""le 
•btn•m yanuna ır~lmekle oe ola· 
..ıtı &onuıul• ·- d& ......__... ~ 
•lblo de- lo&edl. 

CarıttnlD batına '9M'llUttl'k. 
c&ktım. b:lll blrdoa bollıno 
ler. 

- Haydi hl.. (idelim. Ne olur
sun. konu..,uruz! 

- Duıun oımaa, ba•l<a ıtln ıı.. 

dım.. Şlmd• ~ '•'ııt Beyru&a ,...,..,. 

i•m.. Ekmek bekJJywW .•• 
ŞlllOrfk: 

- Gelmezsin! dl:re J1Uiinll eqt&. 
iL Valldtıl yalon ıoyl...vo..,.l&DI 

Atlıyo.ealı. .-•birdi: 

..:.. Cr.cutum dedi. korkma. Sana 
orospututu..a:ııu.z bulilolfmaz. ~~ rap.._ 
lım. IJ.lt de ı:arna.ouııd.i6 bOJl~ dt:i;U.. 
dik. ~ ... kallunu bir 

0

1\llaJıl 

Sonra. Ado.uaükl boilanndan, 
b.heldl k;l1'oden, TepN>a&du.n, Tn. 
fUn(.hı bahooden, G Wbf'-ık' aı~ın 
fabr•k~da_n.. na.sd &ellıı Oldutun-
dan bahsettL K.oea ... utı &ol t.lrk 
.. ~..a .. f'll 

• ' J'qıwd.ı "• dudaluu IArlP 
~lillımsedl. 

lt"'1rln üs•Une ç<lhen •babın ~· 
ne sıa d.atıJını~tL Gi1nq ,.uk~iyor
da. Gök masmavi v.e cam ırlbl 
la.il Par· 

tı.. Karşıkl a.pa.rımıanlar-Jı 01.eMo 
deki caddoed.., ceçen &ramva:rtımn 
utulhıla cıcırtı1a seı.ı. sokak khca· 
lannın ha7ltunıalan bı,,olrlae karı· 
ljlJ'odL 

11 1ııOl'ik, lnır,ıınt 
ceblntlea nk&rdıtı J't>nl 
aletledl. 

inlUtilniin 
bir ....... YI 

.. - Dize ıelecekslo defli mJf edd~ 
Söz ver. Namus.~nız DIUSUıfıT 

- O nasıl lat Şinorik lıaıu.ml Söz 
verdlmmi muılak ı::eUnm 

- PekJ öyteySt-. 
Ermeni miilballesindekl evlnl taırtf 

eWkteo soun. sai bacatwın &cpui1ıı1 

üzerinde döııerek Vlrjinle Y&u..JMı• 

&ekra< ~aqı içine >1ıirüduJer. 

Kan le• lelado eve .-eldlm, An
nem, b&iıa.ın ve lı.ız k&rdet;lerlm 10f 
taya oturm111 btnl bı!kliyorJardı. 

llatı.m: 

- Nerede kaldın alanf dire b•hr· 
eh. Sana blr 19 buy ur malı. arkan.dan 
da gelmeli. Kar8 ttak.b clbJ, nereJ"e 
&"ltBt: yavıtır kallr. 

Dünden kalcna bayat ek.ırıek U.. 
baJJarw kardeşi rimle benim ar.._ 

da labim eilL Y<Dl rotırdlilm ... 
munl&l'dan btrıu.I beşe bölerek bir 
parçasını annem. bir parça:.ı:.ı ken. 

dl öni:ine, öbü.r pa.Tçalardan birini 
de Uiura n•d~ O aınıda bafum 
kaldırmqtım. O da bana ba~11,.... 

•Uf. 0111 •ö• reldilı., 

fııtDAM 
-·. 

D. Afrikadaki 
Alman • İtalyan 
Diplomatları 

l.
r -: ŞEHRiN GECEL·ER/ ) 
~---..-.-----------------------------'' 

4 

-hı gemi ııe Tiryeste 
Limanına çıktılar 

Beyoğlundan Gamsızla 
diya.rı Sulukuleye ... .. ~~~--~~~~~~ 

Triyestc 1() (A.A.) - D-Oğu Af· 
rikada yola çıkarılan sivil İW· 
yan tebaaları, Viilluınya ve Satur· 
nia yolcu gwniletile Tfiyesteye 
gelnıışlerd•r. Ad:Gababadaki Al
man kordıplomatiği ve haşk,nso
losu da Vülkanya gemisile Trics
teye çıkmışla.rchr. Alman dô~>l<>

ına.tla!l yarın hu.."llt·i trenle Mil.· 
ni.he gidt>Ce.klenilr. 

Meğer Wüzeyyen ~enar:ar, Safiyeler, Muallalar da Sutukulenin 
z:yııı.re!cilerimiş.. Revü:er duhu'.iyeye tal::i ~utulunca alaturka ıaz 

·kurtuldu mu? Suluku~oııin ziyaretcileri; keriz ve göbek aleml~d •. 
Be7ollonda 'ekili sa•lnolarib -

vlilor oalcuı haline ırd-1. l\lıi· 
&eyJUl Seıtarlar. 8afl»eter. Muatü
ların kendUdinl seTIJe dioleadiltle" 
rl • sazlı ,terlf"l'Ôe onlaı'dan rvvel o 

f-YAZAN:-,j 
l~ECE KUŞU I 

Venedik 10 (A.A.) - İtalyan 
doğu Afrikasınıian çok miktarcl• 
ltalyanları menılı ketlerinc getiren 
.s.turna. ism"ttdekl motörlü ge
mı~e yoııgın çıkmıştır. Yangın, 
sir~yete ml'ydan verılmeden aı: 

sonra söndürülmüştür. 

cams.ızlar. k•U\etu!er dl>'&rl Suluk'D· 
le !ii.\.l..lnlerl rölwk alıp bo1un. kJr17ur 
...., oırte teııı oynu,..,..ıar. 

kaldı!'lD!f 

veya ka.dı~otmq, Sal&brı.tU.n rmar 
lee: Bayen S•fiJ dlla blleo kenGl.Nlt 
'l'&~•p udd< dcce.k kaJ•r takd!r tıtbil 
lta.miJrıe.• ile be-r'D.btır s·enl a.çıla.u bir 
ıazıuoda fa.1aca.knıq;, d11tı.a dl)tru~u 

saptıtı ya.nht bir 70hfao döı>r-tt.k dot 
l'U yolu tutmwı. 

lan ırıwno sahibini de &Pam\ft aldık. 

Bir otomohlU., rol• dÖZ\ildlilL ToPl<& 
psdaQ otomtıllm.lı krvraldıtı nınan 

bir de tte co-re1tm blr \'UllUI' derna 
için~ dılln•ıt buhuw.yordıık. o tarılıl 
ourtara dayan~ oıra '"• ovlet'. it
te timdl neı·~ ka'\·naiı 8wu.kul'11.e-
7lz- Bir ev açtu·W'.k Bo ev matıalt .. 
nln ıı ... ı &'•""11 .. rind•'ll, eski rü.ıle.-ln 
aayth çıoı-e~ dhl tr.crin;ltn Oü.ıi..~t.ı,.. 

nm evı .lm.i4 .. Blıt. göröncrı; 

Yangının, yanmu; l>ir slgura ıte 
uykuya dalan ve alevler içirıde 
ölen kamırot,..ın k:mıar>sındarı çık
tı~ tahrr.io edilmekte<l'ir. 

oı. S'korıklnlD M!JS· 
tovaya ıı,eceftl 
tey!t rdumıyor 
I=.dra, 10 (A.A. )- Pat: 
Polooya kşvekili generııl 

Slrorsıkinin evvelki gün reisicüım. 
hu.r R 1.1zvelt ile üçüncu göl"Wj · 
me·siai yaıplLğı Vııı~ingtıond.ır. bll
diıiliy'Clr, Q<!neral Slrorski Va
şing'..Ondan Lndraya d.önec"k • 
tir. General Sloorııki.Mn yıd-.:ında 
Mos'.rovaya grtrnek i.~,iiğlne dair 
Bir~ik .Amcrikada bir g07.etıe 
cini:ı ortaya attığı h:ıbeı- Po
lonya malı fi!linı:ie teyit e<Ülme 
me.'rtroir . 

Amer kan b tre si 
100,000,000.000 
dola.rı geçec:o 

Vuşington l() (A.A.) - P•zar
tes• gü.ııü Roosevelı in kongreye 
vereceği bıi"\çemn ye'kununun 
100000.000.000 dolan geçmesı 

m•ıhteınel•dir. Zannolundu.ğuna 
g(>ıe. bütçe i~ vereceği rnos,jın 

mahiyeti b>şlıca bütün Amerikan 
aılelerinden ıstemlen fedaka.Nık· 

lıua temas edecektir. 
, ... , ... ..ı. 1 iad _,.,.d.) 

Alman ·ar bildir yor 
mişlerdir. Cevı-'lrniş bulunan bir 
düşman grubu 1•rafından ge~!e
yın yapılan delme teşebbüsleri bo· 
şa çık•rılmı.ştır. 

ROMA RADYOSUNA GÖRE 

Roma 10 (A.A.) - Roma rad· 
yosunun spikeri Marıo. Rus cep• 
hesin.de So•'YO! kuvvetlerin•n ba· 
zı m.hver mevıılenni i~g•l ett'k 
lermi. hu mevzilerden ba.zıl•rının 
ön .. mli oldıııqunu ve Rus kuvvet

lerınin Alman h•tlarıoa nüfuz et
meye muvaffak olduklarını ifşa 

etmiştir. 

'Nt rartptir kt, ~UltJJ' alaturka 
ına~!Ho.i.)·i öhlilrilyor fikriulu çu'& tu.k

ll olarak Her• süriıldiitü. ve blr ~°" 
pıünak.a!t&laTa )'ut açtttı ıi.inlf'rde bu 
i;alonlar dolup ~~JLtyordrı., Bu Va.tl. 

yet kat'~~wda da .ra.tır.onıa.r ta;blaWe 
r.:vületriol b,rttıci p:inda tutarak re~ 

\iiıcu..'e'li baş t.acı edtyorla.1'1h. &ıı 4a 
atatur\.a mu..•nkl merah.ftla!"lllın lçtne 
bir korku sahyorda. 

Alatvrka eaz merokklan .,,, &e

vhı.o,•ıılrr, S<:n bir lıi.anı.rla revü 1t.01an 
pshıolar &emata yera-i~ine ı&bi. ıuıuJ
n11uı. bu karar ka-.uınıb .,..ırooların 
ae ya ..... ,,.klanıu bilm- ammı.. de. 
"-am edffe~l fU.fiJtf'lkUr. Bn kA1'•'1.U 
ıveriıuı4!1tJıne M"lw-p de Şf'Jlır Lt,-atrOt'ıll• 

mbftel"~lntn .. t.abn&-"I Juı14_ 

B.'"'11 btr alaturka ınU!iikl tue~lun 
olduğum lçln -ö;!'lf tt\'ihıt.İ:I yer arar 
du.rur arada ıırada ıevü buhuıan P.. 

lonlara da lii;ramak ıneOOu<lyetınde 
kalırdım. ııa.ıa. lıaıt gcc l~iuıi t. 
\anbUI ı..<atıtıd> baluıao malba,._ 
7• yakm oldutu iı•lıt Cembt.tl 1f4.tt.a 
bir E.&zh ye-rde ~1..-.S'ffim vl or. 
Bu ,.t"rde yloe e1ıoklden tanıdıj;ım oku-
~ulttrı W\.~Je d'nl1yı..rum.. 

Her ne h• S.yoilu '1mdl ı.on ka
rarla çaJuaıuycrı-. l\-k im ist.ınbul 
cu.111.ol&rı kapıda bilet kr~- m·te ba..t-

Çattan hareket 
eden Frans:z~ar 

(Ba< tarafı 1 md sayfada) 
Ha,,. vf' Kara ıc..,.ır dfovrt,elerllllrı 

f'ıde t"ttı irrl maJütttala pre &om.mel 

eeplı"1e. 8 ıocı tn.-ıu. ordusu Uerle
meyır- bula:vınc.a ıeri çek-iteeek olaR 
hafif blr perde hattı tnrakatall ordu 

Hftll di'h• ap t\UratU unsurbtrlN Tr&b 
lusa kadar t)f"k:rnıtUr._ ll-lth'l'N"in Af. 

rtka 6"fllıııwm0 rte•auuı korumaJa 
Dl1"ftlal' lı.tta1&1'1 \0a.dtüa81t1Eıem tf~ 

Mı r•ta 9J'aSIDdakl rotu atmak .,_,"' .. 
tile ve bu J'1)lun Htl ta~fınadkl ftrt· 

ıınlo tmttllal' 'cin elvet'•~Jt olmamas.1 
rauııdeıı 8 lnrl lnılilı ordll8Wll&D 
•ıea·ı~llleblıtl ç,ok rccktlreu:k-tJZ. 

.J2pon orduı:u 

sözcüsün'3 göre 
(Baş tarafı l nci aayfada) 

riben 70 kadar av u.c;&ğından iba· 

retttr. FıkaL bunların büyük bir 

kısmı Japon uçakla.rııı.a karşı ko

yamıyacak demode tip uçaklardır 

Bunlarlo hepsi ırihel, rıovUJ~ ut. 
ruı halin! ala darsun vey:L l..•lkm&k 
J'Oh.ı.ııu t.tıtup Be7oi:lu.nd& eJ ayak çe. 

ldJdiii, ~ı:-..ımuı dtrtn bl:ı- Ufktl1'a 
dalduı allerdo, •i>enoo mer•klıla.
t&rull vur pa\l»uı cal otn "ilD kabl
liııd•:n ~hahl~rıı. k.adu ilerııı JR-ptü;. 

lart '~' puleıl hahrbta.Mk blr '9· 
lr.ilılt ka w uyııaıııkwı bir :rer var, 
iıtle ~· da Sol..a K.ııledlr. Be-n lise 
bu G~ ka.Hvr...-..zJe.r di)Mındaa 

bııh""1eutlm. 

Blmdaıı bir lı.~ .--. evıreı bir ltaıı 
arkadaş Jl<ırotlunda ini 8uld 11.ulo 
lıakfnler•n•n «Üb· 16. altık.tarı bir ıa.ı:ı 

no.ra &ilmlftllı .. Türlü •ürhl o:runl.r, 
C"Öbck e,{;._t !ar, boJUU li.ırnıı&.bl' V~ 

cıfıe te!llnıp rnvanH aelrretUkt.en eoa. 
ra aradaı;:!a.rdan birisi: • 

- Ho~dl SuWkıılc:re c!Jtllm. g,.. 
baha bıiat ef1enl-riı dedi\. o,truaa 
ya bru dr tuf'ra.k iç!!!de idfm. B•ı &ek 
llf l'<tll boşıım.a cltti. Iı<:>t'hal karar 
lrrd.lk. Orada ti.ah' tyl <"flere-bllmtotr.. 
tated(tim.171 yapt.1:rıhi•melr leh_, e ma 
haJlt> s.aı\:lııll·Tinln çotonun patr<>na. 
lr-?Hli &ıil.blrleri.lıtt çe!"I b~~ıl:ı.!'1. ını-

- Alı 11&'1""' dedl BVftda k•rlı 
•'-" J>lsM,, Slof i>«D ÖleJı:o mmr..ka
da lhyt'lr.,.ıı. .... ne &6tilreylaı. o. 
rada daha ~•1"1 kerls oderla. 

Gıili•taıı önıımiwı d1"til. Uh< de 
ono kaltldB.. Bir e•e daldık, Kıttııl< 

•·e ln.>ı.k lavaulı bir odıaJa girdlt. 
t.j,kat oinl'f'ue deytp ~rınlyelim .. lfef' 
:s:er temlz, otunn..-.ia k1.ytma&S1nu. 
ika dotr'u>u ,.~ bcUea""1ilm l>u ... 
Eiycı ka~ısında trılfıruu,tmı. Bir Gfi.. 
l~ta~. bit dıt ev ıa.b•~ ne yaru.a.11; 
ı'e ttu.JI eiJıı-ıtt rektlk1 

Ben krnıll kondımc bnnlan dW,i>
n ilı1ı.~a bir de ,.. rörerlm. Oeno i!ı· 

llı'r.r yo~i ıekll lii•ş; birden l~rlye 

l'lrdl. flcm llf'-t'tli bir ı~ ~çirınek: 
ve muhtlduık ki rer.l bir yıl~.ız k,.. 
fetrnek dtiıı1&116""I• t.W' lafla iki kut 
vur3.blluW't l.fin •ta.ını~Ja butua.o. 
Pa.tren dcrbal ba ''·no kızları t.:r ne
te kaynatı ha~lne l'etirdt. On:Jz r kcn 
dl tabh1e-nlt ö1·ı~ bir kerls ettik.r- kt, 
dofntı..-u Y& atz.ı.nnt: a.ç1?ı kaldı. Me~ 
bu kızları Bt.•y<·ııu,,da dei;ll. her ho.
...., lı.•mll ')Öı>fofunde öter dedikleri 
Jinl kendi yuval;ırmda •• nnetı ve 
5e.>reımeıı ımı.~ 

Devamı 4 ilnctı ıa. fada) 

Veliki Lu tinin batısıııda 
(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 

ve b ~çok meskı'.ın mahal zaptet• 
miş:erd':., Kıtalarımız diışm•nı 
kovalayorak iki mühıın yer zap

tetm.ş1.ıerdiı. Dolu 17 kamyon al
mı.şlordır. 

VeHkiluki'nin şimal \oe cenup 
batısında Nmanlar. k~:ıl.armuza 

z.;ptt>tt•'kıleri mevzilerden çıkar· 

mak maksad le bi,.kaç mukabil 
hücumlar yapmı.şıaı<lır. D~a

nın bütU.n mukabil hlicurnl.arı her 
cinstıen topçumuxun atcşile aklın 
bırakı lırıı~' tr. 

Ş:ımali Kafka~a Sovvet kıto
ları y;:ıntıkları s~vaştar n~ti.cesin .. 
de ileı eme:.e.rine dev~l1 etmiş1eT· 

dir. tnatlı lbir savaştan sor.ra mu-

V<! bundan dolayı cephede görül

meıınckkdirler. Bu uçaklar Çun
king ""Çe'lgtr1g'1 mü<lafaa içın 

bHlunmakta'1J'Lır. 

hB!ftz kıtaia<'ınızdan bir: mühw 
h r yeri işgal ctm•şık. Bu yer 
~ııı yapılan lll'\!h.•r..,,belrrde '1>· 

kerlerimiz yuzl=c subav \'c öl
dünmüşler, 150 otomobil. ve 100 

Mn fazla ll1<\tosdclct ta'hrip •.t· 
mışıerctiı. Di.ışın•nd.an 32 taıır • 
13 top, 11 mit~alyöz. 6 •n:.yınat<r, 
3 mühımmat deposu alııı.rııışur. 

Moskova [O ( A.A.) _ Sovyet 
gece yarısı tebliği; 

Ro.1of şehrine karşı ıler' !ıare
'kt gelışmektec!.r. Bu lı:uvve:lcr 
şimdi Don l°Je Don tez nehirler n;n 

birle,tiklcıı noktaya :;o k;Lumetre 
m...afodedirJer R<>ııtcr!a varmal>· 
•~n• 100 k·lom<rtrcliık bir me-ıafe 
le.almış bulunmaktedır. 

Dün, Sovyet kuvvc1ler; Zınıov· 

ııikı şehri dolı:yları.nda 13 i>C'•"' da 
ha işgal etm~I..·r<!ir 

Şımalt Kaikaslard?, Rus kuv· 
vetleri Go0giycfsk şehrine 10 ki· 
laınet!'<! mesafeye gelnıiş buılunu· 
yor:lar, 

--------
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m~t dl'Ylder .. .ı.CaJtıı IOirlııı 
baltfyelert ... .. ........ .. ... --

Muhtt'llf • • • • • 

Llnı 

9,{l 2.135,?S 
8,000.000.-

158,HB,Sn,.-

24,783,064-

133,oo:i,4911,.-

45 ,ooo,ooo.-

31$. ~oo.ooo-

250,000,0ıO&,-

14l,193.087,4T 
l,234,l~,()G 

78,IM,167,00 

24,157,460.ıt'I 

~~ 
... ., .. ~ 1 

........... " • &ita lzeriıa !l- ,.. 1 

.... , 

15,UZ,135,?3 

744.865,499.-

Hı4,72'7,25l,52 

18,12', 187 ,9-0 

H,157,461!,20 
ıı;t,776,619,39 

1 171.76~133.7!, 



Şark cephesinde 
yıpratma h~rbi 

Beyoğlundan Ga~ızlar 
Diyan Sulu kuleye ••• ·(, ___ ı .. sta_nb_uı_Le_va_zı_m _Am_ir_HO_in_den_v_er_ne_n _As_ke_rı _ııt_aa_t ı_ıan .. ıa_rı --" 

<Bat tarafı 1 Deİ •)'iM.a) 

ıliii kalııul ediloıbilir. Jl.tııf hartıi· 
.n.in l1u ~ ._,, aıılıU • 
Juık ki, A lmH J:'C'lllti tııumıa~ 
lıer IM!Vİ lıııesaplarmı alt Ülit _. 

mi§tir. b..ıı ikmali bu yolda 
olklııiu pbi, malzeme ve ııilih 
ik.maliDin de ayni ~e D82ik 
bir vıa.iyet &nll'lfımdııt.o olduğunu 
tahmin .....a pyri audrul aııdıe
dikıaıcs. 

Baz.ı AMıaa bynalı:Jarılwı, 
R.""Yada Alman gerilemeleri de
vam ..tökçe, şu ııo!\Jlayı 'riJ,; ı:Jbo 
ıı.ı :ebariiz ellti...,1ege çnlı:ı-tık!. 
n d.ikıkat ııö.,üne çarpmıtltadu: 

AJmanya, bıltüo Rw;ya,yı t.tj. 

la '!'imek ı>iyetincle d ·j;i!.dir. 
.Ma k8ad, Avrupa için lizuıı «>
Mıı ara.ı.i parçalıu.n.ı i.§gal elım5 
ve ileride Avrupa nizaınmm ba
fınrla bir gaHc teşkil <.-decdı; • 
lan :.oıvyet cııdırlann.ı ..-t9; ite 
;yaramaz bir hale getirmelııtir. 

Bu ôestwı'dir lıi, ol'tada bir a.;. 
ya "'8laca!rtır. B.ir Rıı~ya kaiılı
tına (iiq, aııily<mluca .W
ulıip lNlun:cak olaa bu &w • 
7aoııı elbette ce- bayülı: bir 
oc<iu&u ola.,..tır, Bıı ordu da, 
Alnuıa.yayı, Şark hudvllarındıa 
llltta'>i rMaat lı•aiııınQ-acalı.tu. 

Gô:ülıiQ>w lıi, &wı ffferiııia 

maltuıiuıa balı. cıd- Almaa 
Üynaldarı, k 'dada ...... 
4'üf,tt\lş o1..,.1ar. 
Yn'"···~-rı. 

ftY ... UU vermek, bıı b..ı.lanlıın 
-.r~ tlaha lrol.ayiqıyor: 

R.ıaslarm bıı kıt y a~arı t. 
ama " llttlemelain büyük 
strateji neticeleri vereeetı um...
lamat. Fakat, Ruslar lıu dev
h '8ld..-1fla.rı ile Almaa ord-., 
BWı madde ve immı kaynat.ıu.,: 
ıu uıyıf ~lıılllir. Ve a-' 
ların, ba llarbl, daha ıızwı aa -
mıuı dev- ..ııtiftllılleıceleri anla-
11 ı.m.w.adır. Ba uzıın ve devamlı 
harp ise Mman ikmal kaynak- 1 
!arı içia ıahlikeli ()Jabilu, Ya- 1 
ili, a .... ı ... önilmilzdew Y_,. / 
ca, .... mı*aYEl'.IH!tleri.ne devam 
ettikleri w harbi gekıcelı: kıp 1 
tla iodbl ettirip, te.laar bıırıün- 1 

kü ı.r..ta sddırışlaıra C"'<;tiikleri 
takdirde, Alman genel J.ıınnayı 1 
~ ,.mı. bir 4urumda kalır. 

Alman genel iı:111'n11ıyınıa k. 
&'Ün le, Ruelann yaphldarı k 
bibnez tti.teıınıez yrpratma luır
bini lidıU)~ ıLlifliDdtiiü BlU• 

ha.lıkaıktır. 
SIJKRU AHllED 

Tiiırfl 11'.a&klt 41'11En,'., cüuı ~ 
amcı-: 

lOil/HJ ._.iaıle r••ıl •• Jleııı.. 
IP'eml-: 

SeJı. <c-6wri7et~ mı- <ı>.. 
•'s7ot!an), ... _ ciıııı.ıoart.rı, ~ 

(İıılıisarlar), S.lıri (Murlf), Moh· 
_, <Turklşe l'oot), 8ünna d:ahL 
e.r!ar>. Stil..,.,...,. 1hh'1arlaır), a... 
rı .dntıı.rı .. ), Ali <Tibkl7e) 

idare ht,-e&ln~ ı.ım n maAııaalan 

"'11...,... 7•W.. •r1ıllda,ıar -•ım .. 
•lduklaruıdaıı 11/1/943 lullıiae mi. 
•el f ...,,,......, riınii aat 14 de yeni 
waı:reıerinl alm,... ıı..,.. ıs.-. -
keıılııe lfıt•lllerl .ıe. -.... 

(Bit tanılı 3 illıeli ., 1 1 J ... t 1 - ... ._.. o "'" l6/1JJ9U ~ _, ııaı! •Ul'le n.&atıd ilan dulmı 30 ton 

ilıe,..tar ..-. - -!mm -
tılııl' 97""7• ........... - eılrafı cialll-
7fltr •e dlnllyormn. N- Hrw -
lıl-'aT Kerls 'fleııce as, Tarla "" 
4ab, lpaU Jl&I'&. H .. •" J +, Gafj, ı 
klııim, .8ert1 erkek ftl'"R"I •d.J9"" 

.... bUlrllıı. ~ ... - ·- ..... 
k ı.m tılr :yela 70Jı: -f 

Giillstanm lıaltllıat.eo ıSel"lll ....,... 
.ıı. n.ıa d- darılo .ıert 7aadı. O 
4'" ;ruıa - ln•l&r blu ~ 
tdlbıJn eııvauu 1ö5f.eriyerl-ı. Bura 

~ etlııa 1allp "*'••t..ı•dıırı tdcrar ve poı•ıırll!o\a oklıll~ ı.onuı.~ 
ı.r. - ""ıı......ı ,.T'lları ltornô<r,yoonda ~. Mi<fV~ ...,_t, 
3188 llnıdı:r, Jhal....ı 14/1/943 pcllembe e<mü - ll de ~" İ.o
teldilerln Hab;;redeo Yedok S~;y cık ulundal'JI Mbr! J>(R 93.1 ""Un alnı& 
~ -tl.iın. (2li>S - 2%2) .. -· am -- 1>'r et!e""eei •ah• var

-· Tdle ceım ınblıOr'- W atar
Jal'Jllıt, BI,,., b"!!ll ela 1a..,W, KUlr 
kıs yanınu..ı. bulo.nan blr a.rka ~ın 
berber el•atunu aeredeo öğrenmie 
bilmem~ .. Jlaı;uıu ıla ~ olm2dıl;ını 
corwıee labldılar ılUJ'ılul.... 6Q:rle 
lil &tt.ı: 

ll!'eYı-ıı.t evsaf "" •te4rlilerirı ..,ur e«"!<i<'ri nC!m<mtllw ,,_.._, fl'IUI'· 
lıkla 30000 i&'!.ıet. ıimflr !ırçası e:atm al Sle'Cl!tl ır. EvW \;e hlttt::dt iDTt-lkf"J fo>.. 

1 n ıi..~r.l .. ~ görü•: C"f ); ı:.r. E 1r 1rtnı1t-.inin m'itı.Ai.nnlen fiyatı 136 lauru.,tvr. i.~e .. 
•i H /J /943 p .r;f'!!;;be gli>n.U oa>.\ 15 dıe '.Y"Pt'.~..d:m ı.tci<l J .n.ı ltat ·ı ~
mkmı..r;:o Haıtıiyeôe ,,_, . ot Slm;ı;y ciru!!lDOOS! Ukeı1 p<llO(& 9ll0 ,.tın al· 

Bııbıblenln eıı iyi - ~ılarm 

mıı mı~ U'l\lnıcaatlorı, • (ııo. - 223) 

..,. batda Mu.-;errd olınak lb<re M• 
lilaa.IAl', Kullu Nazlar, C•i1>~lfll", N• 
ııalıetıer, &llnadar, Tııı.vlrler, N.,,._ 
.,.nl&r, Namıqeler hepol fikir tıl<U" 

oynuyOTlaı', Ou!ar 07naken • &al 
brdlardan GiilMan lnLlaı'ıı fble 
•t>Jen.7or: 

k&l.r Penh edin 8pal::rı ~!......_ 

Oöriba41IWI bu .t>zL. ri iiılerıne öııil· 
müı:ıı., ~•eo: ld<er cöbdıı almai• bat 
ıa.war. 

- Gd rcMlm, !dm kime ıı:dellm 
~e gelelim. A taJt kaloılıt.., 

llf'pim.ze &ynl ''"' ı. de bk' kao U 
ılGyledılcr ıiikliik ef\t'lıdik. F•k~t fQ 

da var ki, bizi <ilood n=k için bo
raya t.opl .. 11an bu D ş'e J· ayna.ğı Cellr 
k.ı.J:ır bi~ ~aha çnk· tİJl "'n J<rt J :ı r ~~ ı. 

d...:tıe 6..: ~U'!"I{~ 10:11.rl <: f.çı., --...,·:- ı ·Ll.1" tea·nr pQ.ar likia ~';tS'I t=r.C) e konrr.ue· 
. ı· E""8f ,,. IY"""51 şıı rtlan N> I) "'a g<>"CJ.,bi! .r . İhal · 15/ 1/ ?43 """"' 

.. ..mil SM.1. 1 1 de ~a. 11::1..c;ığL'l .• ı..: ! U c : 1 ı}"f'~,l lta• i \ı;emlnalJa1 ln Haı:·b y e_.. Yc
.. c.~ SL<ıbay ~.&cuhır.C.tW A.SA.erl j.JOSta !1:!0 8tJL:n a.L'Tiıll k .'11frıy<ınuı:1 r~tlr~tlan. 

(:00:!7 - llro) 
Ba &n<1& Uı>ı ııalmd•. itıun.r ııır 

bd.ın Güjisf:an.a: 

- Balır>yen.in ...ıne Bonıl.v cel-
-.ı,, ..,..ı MlyorJar dedi, K ~:u 'au hlr 
ilaı:mı aldı ıı:ıııı. Blalm etten.wmls .., 
lılo --don . ._ et&! 4-

Melet' ba lllaha.Jleye kimleT ufn. 
tnanu,. Mli:z€"yyen Sccarlzr, kemani 
N -catiJera Saf!y~lPr ve bizim bns- J· 

iımuı daha bir ııol< llmeder 011!a•ın 
üiml :P1areltilerl imiş.. u.r. ... )'il 
bo4bo ••-4 ....... ta ~..:ı ır· en 

Gi'lolikte i>i r tl ·:.trit santnı!i bl·- lnşa ,<1 "-lı 2.Hrll• eksiltmeye ıt.,... 

ı<:şt...r. İha'<!t l 5/l IS43 cn!T'<l gtm1.ii s;# 15 de Alkıra<:a r<I. M. V. 4 No, lu 
atın a]mo t<o:risy•ontMÖ:l y . pı..~ ~<-Gk'ı l'" i-.ıc ' Pl':-1-iıoatı 6G06 ı:ra ~ k~15tw-. 

1 l.plerio kanu·i veM.!;.ı.ı·i~ teklif 111~Jannı >ha~ saatinden bil' sa.at f!"'1· 

•el ıaırnıı.:r..,.. vcrme!erl. (~) (2440) 

• •• bia de bu yollaı'm yalım :rolCU6" * 
Bıd11hle oülalembı lılbiB< 1ılr ... 

c var. I!• velee ııaracıa llta1 ya-a< 

- olduiıa lıalıle ~ 7-ı. • 
111ımı.. Tablall1' ... _ --
1ııınıuıauı., ~ eürl ı ': ,._ 
:rr.ltila eıılalJ• •llR701'1ar. G~ 

Adı""' Alıınııı. kulaklara pn1....,. Etimıı!<ı.ıtta ..,...rilec<lk ,,....,!do lı'~ ,,,.,....,.,,...., depwu """11'ra.'1 luipa. 
Slllôa:lele l'~fnlit. Dc'ıfrm- 7a tıo! t v..orfla e.-o t lim~,ye r.onn)e(tt.ur. İhalesi 18/ 1/943 paz.ı : ·t~ ~ Ll -~ü ~ -' Ci 15 de 
liiJdiitr, tı* efJendlk. betld 4e Mi.- J\nk.3raCa l\.~. M. V. 4 No, 1 ... satm l •l:-c.ı k.,n~ \ci":. t..: ""da ydpılJ ... :;.Jc! •r. Kt'.rit bı?-o 
tün Plhmıs böyle ril'ftl< ı:eçer 'bl / eli Zll,19.l liı'a 4 k"~ i>< lemiMt 23"4 !'r1 3~ ktıruş<ur T'I J' le' n l< . ı · u"1 
l'irdülr, sınaw aV<'J<. Şimdi bara~ ' lk~larile W.:..llf °"""""Planm bale &"8!,ıden bi r .at <vv<>J l<om.~.ına ver-
larda eilenoe .,. ... faraalı koll&J'a.n nele • (20~0 - 2712) 

AAlnan .ı\lrm.ı.dırtt. ilen 6yle ıı:inlüm * 
ki, i..._..bııJ •a~•a, llJ'&D* bir ld< 

- ""'ki: 
- Borular ıı:aedar her ...,._. ~ 

-· --· (lpall ~ ıı:l*ri•· 
.,... .. -. Anlı9:ı'ada iki afı.ıop ıaroj ve bir d' pavyonu ı,,..,,, , ltOP"lı z:ırlla e'k,P!t. 

O da -, baavelalsl ... .U,.arı meye "°""'Uf}hır, iho""'l 18/1 /943 pazr."esi vüı:oil Sl\3t 16 er. A -' • " ".· l\l.M. 
BlllııJnlk:l..a V. 4 No. lu atm almo kam~ y . pılac:aktır. Ke,ır beöelı 11,s;ı lir l!k 

~ lıl• ., loiyle pelnlrdlk -eıt-
ş•- -kla. A!Sl•n cibl p<Siaft. 

ıenPnatı J3lG t:r:ı 43 J:.u.ıı.ı<;t •ır. Talipl l1'n k "n u'l'f v~i:ta11lJ'!le te"<lif me'ctup. 
!Mıııı ibne ....ıJnden bir saat llVV'>l ~ VE.l'meleri. (2001 - 2713) 

ot:cıı: 1rn19u 
- 8qoiluDda -"*· .. ~. 

' DEVLET DENiZ YOLLARI 
iŞLETME U. llJODt1RLtlCtlN DEN: 

11-1-943-17-1-943 tarıhleı ine kadar ' 
muhtelif hat.arımu.a kalkacak vapu Iarın 
isimleri ve ~akıt gün ve saall-ri ve 

kalkacakları nhtımlar 

Mll'ftM RA'ITI 

J[AKABfGA llATIT 

iıowz BAT11 

- em... 4.110 dO (Alıı!o.ı) Galata rılı· 
tım.ndan. 

NOT: 12/l/9f3 Snlı S(ırll<ü Kara. 
d:.n~ 10lu poo;ta.-ı ;yap lınıı,yacııık
lll". Cua1" ~I kal<ıl<ıB'< (J.k. 
a.) Salı ve Cume poıı;ia•armı !ev
.biden~. 

- o...ı.ırtaıı ıe.oo .ıe <Kıat'lol> sır
l:ed rJiıt.ımwwfpn 

- PaaTl<lıi, c-a ve Cuma 
t.00 da (M.ar8'ı..az.) cumer1c!ıai 14.00 

de CSuı;) ııııear ».oo da CMara· 
bc.r.l Gillala mtımındoo, 

- ~. Çarşamtıa ve Cuma 
8.16 ce (Sue) Galııı.a rıhummden 

a:y•ı.ca 0>l'§8mba ve Cl.Sllarlt.wl 
:ıo.-00 de (Analarla) ~ niı
tm.-... 

- Salı ve Qmı.n 19.00 da 
Topluıne rılıtımmden. 

(Bartın) 

- Pozar 9.00 da (\)!&..,) Tqıiıane 
r.<htmı~ 

20000 im """ ile 20 bin t.wı er.alım taıımıı ve tab!'.yeol !kapolı •l'f 
ını.J!ie e!kıı;ııım.,,.e konulmuş1'ır. HU"'1d ıııır!'•n ltorn!s:ronde görül<bllir, 
MU'Vllld<at temhıa1ı 3750 llrad:r. İhalesi !1/1/943 perşe>rbe lflinll •rt il dıi 
nıol.acııtındıım lstfilller:n \mı nat ve tc~ı f m' ktuıılorı 11• ıı.o • "1at!nceıı 

b<r a;wı.t ..,,,.,.. Haro'ved• Yed<9ı: SWa7 doul ı:ndald 89'<er! po<to ır.ıo ııdın aJ.. 
ma ~ milrac:ııııtları. <2062 • (Z760) 

* ~ki- MO lııul"uş lahmln e dil,.. ?500 lr!1o "'" veııtela P••uh\'la 
eımll\m07e !ronmıJltur. İ!>nloııı 13/1/941 •'""3Tl"ba ııiJrıü ra1 !~ de A··kn,,da 
M. M. v. s No, hı sal111 aL'T'8 lromlsyoouz;"" yapıhca.\tıT. T.alplerln b ili T.lltiı. 
le iıııımloyona gelmelel'J bt1 temtru.ı.. 7 d2 ııra 5-0 kuruş!UO'. (2031 - 26?9) 

• ~ :ra21lı etlerin lı:>pslı zarfl1 <1<s'11me'•ri 11/l/943 Jl'ltr'e<I ırırıu 
1 •Alt 16 da K·rqf:..aJe A k"ı1 s - n1at o"t ~"tu ~h ... -1mın lr:>"FS'Y')'"ot.rda y0nıl -c'lk~ 

tır. Tliplerin k'"'1C'lll ve foılnlle tcklit ~Tl"'"'T.11 ih>1c "'l•'ir>.<!'ln bir '"'"i 
tw"f'el koml<.:youa vermelerl. .-'>Ct""Rı ''~"6' 

1 Clnııl Jfl»W. T>-'•rı Te-...... 
l kilo lira llra --33 000 H ~~O 3ı41.25 

33,000 :18,400 2130 

+ 
A...tıda mf'rtaı'lı<M ,.,,ıı _,..,..., tıtml ihtar w il<~ 1< b,,......,.., ~ elı· 

n.ı>Cl'lr'ır. Pooa•l ı!<1a e""1tın<61 12/ 1 / 943 •lı p;ı """! '5 <'e An..,.r"da M M. 
V. 5 No. lu satın alma kO""'\qytl'l\ :rı<la yll"l ı•la~t"T. H ... 'l'\<"ın 1"~ t .. b - 1., l'-f"-'eli 
13118 llrn mt"l ~tı 20CI llrdır. T:ıl 1~Min ~ıu ~ _,,,_ gemeler!. 

160 ln:<lu ro"te..., filml ihzar iı'"'Y 'IU 
Blrlfıct ba~yo 8 l''h'e için 150 ıı.ııu 
Jl~ fi1ml toot.lt b"""*' 
İl<lncl bon:ro 8 ~. lçt.ıı. 1111'1'2 - '7> 

~hia )M.ılı b<v;yııl•"'1 p:ı2'PrMt1,.ıcriJt.r> .. ı.,-; 17/1/943 J>OO!llrl""1 """'° 
"1181 !5 de Anbr:ı<l'a M. M V. ? No 1n ontı,, ~lmn !r<M>l•V0"1<.TI"doi 1•1>11ocalt1ır. 

-aımı-rln ver cel<ler! ,.._r &temı:ıt.. kat'! toır.-tlar!le b<-111 vakitte Jı:o-

f 
1 

1 

T~l btöala ron6 1-....,. tıt ..,...ıiltla -· alma..ıttır. llı&ı.,.ı 18/1/~ 
~ EIÜlıiio SD"4 16 dro Flw - -e<t "''"' alma ~ ll'!Pıll 
ea1.tU', Tabı..,_ bedeli 100,000 ıır.. b~1 tonıınatı ıa,500 liradlr. Tal'!>! 
lıelli vaıı:ııte lııuo•ı!eomıa ı ' '"' (211'1' - 2.5t) ... 
~ MO laıll\ıtJ ~ eıiılJ40 111 ien sn ""*>unlu ~ ,..., ld-.,1 

~ """"ı -,,ın dlen 16 '°" """' ya~ par..'tl'lıkla satm ııllrı"<"lkbr . 1ı 
lesi ~/1/1»3 çer~ gtlni) ııaat 16 da Aıdıa.rada M. M. V. B No, lu saıO 
o.ima iluım~ ;yapıl<ıCIOktır. K<ioe ie 10 _, -'le 5 ID!ıdaıı aşa,P el 
~··mak i..tz.er~ a3'rı ~n talipleı'e flh.'l\k· "edtlebll!r. Kt'a:l0tun kat'? te..-nln:ıtı 45,3' 
lır:ı, vab:.tenon .lıal 'l lt•mJooot.ı ll,500 prukr. Taliplerin brl!i - >kıonıJ..y.P 
l'elmelerl , (212'ı ...:. :ı.>3) 

* 
Mvte>tıh•t :rı~ın v ı..,._ kaıwtlı z&l'f!a kornı..yondıı ~ ı;..~ 

fal"tr ı2:".! r.c gôJL" 5 toAıro lı(l:llJ'f\ vıc tczcllon.. li.b;.rat ..ı"•sr 'k "Jer ıntı . a! . 
<"ll'.'t l ır. 'l'<iım'!> br>c.e!ı I S,546 liı·a ilk tc nıiı>&U 14öıı ıu-..ur. llı:UCSI 26.J/ 
tnh gth ~; ~M t "J d~ A:.ıikamda M. ı.t. v. 5 No, lu ~ın alrr.~ ~ 
;·~rı1 01r:~ ·!ır . 'fll ••J..le-fo.r.:. -a .liıur. i VOB!;kala,rilılrı t.eU!! ırı.kttıtJaa ı ru ib:ıle &<:"Gl u;&,."i! 
bır '""-ı evwı atı~OO!i -.ıu;, (2i.28 -- 291) 

+ 
50 ton )'Ulat ı-ıwrlılcla _., •lm8-. 1'ı.:ıe.ı 16/ 1/9f3 gitıll st ot 

de r.elıbohı Wl<...ı P. 1250 sat>n a br.ll loom 'J'<ll>Ul:da ;y pı ! :".:"t ır . T&h 
b.c .. J. l~.SOO liro iJ:k le:ı-lJ .ıoı;ıs :r;,.dr, Tallp~r.oı ıı.J,j v;;:.;.ıı. koınfay<>'ll 
ııeır.<>!lt1 . (21:!11 - :ıi3) • 

• • 
P:ıoznrlrk'!<ı lG bin Iı.ra~ &abu> alıMcoktll'. E--gt .... luııııd şart~ 1"' 

m' ~ &~rülelıil,.., !halefi! 11/1/~ pel"ŞO'll'fJe e\JDÜ ..,~ı ıo da y:p!!oca;\'.>llo 
d~n 1 te!< iilern 'kat'! lemınol!arl le Harbi~ Y<'d k &b y d.<t>luodl:l<i ~ 
lıert l'o8ta l>JO <..un eı.-~ ~. (2100 - 231) 

... 
' 

30 ICfl tıtu" ll!li pnZlrlılıı:la •t111 alJn aa1c\>r. İlıel<oıl llf/l/94S sal& gtlnü ,...,.1 
l!!i de sı:,.aı:,~r.C't'e H'ınş.dt-re köyil .. ~e Afltert ent;n alma kıcwniJl)'omnd3 yrıp:.• 
laeaktır. Tahmin bed:I> 80,000 Uta lemhatı 22.SO Uradll'. Tat'pJ.orio beli' v ~~ 
le 4mmieyc:ırıa gclır""'"· (lll~ - 2»2) 

T. C. 
ifRAAT 
&Qı.N.lı( A .,. 

~ ' 
~ .. , · . . 

' ' . ~-PAQA• 
fllQiKTIOeN 
'2AllAT·'~ 

SENEDE28,000LİRA İKRAMiYE 
Ziraat Bankaııuıda ı. ;mtıarah Ye lhblnıız tesanu1 hesap

larında, en az 50 lira'il bulunan lara ııene<le 4 defa ~kile
~k kur'a ile a.,ajtıd.ı ' ~ plü.na göre !hamiye dağıtılac:ak:tır: 

4 A. l,OOfJ llral.k 1.000 L 100 A4et 50 rıralık S.000 L. 
' • 500 • :?,000 • .. . %50 • l,IOI • 121 ••• • 

"° • 180 • 4,00I • 1.. • ff • :a,zee • 
li:.rıolar _. ''.:fa. 11 ......, 11Sl'MI ... 11 Blıl •*'

larlh!er!n~e ee!ı:llecıdt•r. 

AYYALIX BA'ITJ mmyoo• r-lerl. 12062 - 83) ... 
DİKKAT: Hesaplrındali paralar tıir !lele iıçlııde 50 lira 

dm 8'}8ğı düsm ~le<re ikıamiye plrtığı takdirde % 2Cl fazla· 
sile verilecektir • 

- Çarşa.ırbı 12 00 cı.. (Blfta) cu
martesi 12.00 de (.Antal;ye) sır

~""' nhtlm&Ddıin, 

Mikftn F'yah CiıMJ 

it lo kurı>t 
_. ......... _. ....................... ~~ 

tzıdJt (st)a• AT) 

• 
lıiıKENDERON BA'l'T' 

- Pa:ıor 10.00 da (İmıir) Peıvmıi>e 
lG.00 da ('l'ırl>aı>) Galata rıhl:ı
mllldıan. 

- Cumo 18.00 dO (Çam-aJe) ,,__ 
mın&ı.u.. 

(17) 

2000 

1000 
500 

li'<'l() 

!000 
500 
600 

"-~~~~~~~~~~~~ 

100 
60 

_il-O 
270 
85 

100 
6(\ 

K2ntı.rya 681191 
ıı _ ~ina sal"EJ 

s ych ""' bo~ 
}.'I~vi 1ı » 
v~C"il. » 
"Z~ ·offre 
Omra 

• 

Varlık Vergisi ·Mükelleflerine 
· Ernla {ve Eytam bankasından 

i ~ 
Vaµur ePtl!Tltri h'1\r1ct.Ofa h..,!' ıürıtl malCımat &şatıd.l ıt: 1 .. ımı 

lft 1 numara'an J'UW act·oı 1 ·l"'m.z.drn ötconJ .. n.Juur. 
~ Bq A.ce:n1e Galata - .. ;a!ata nhtımı Li-'ll&n1ar umum 11"'0-

dudlltil bmao: •·~mca 42'.162 

Şube act'ntelill Gal&t.a - aa;aıe rıhtunı mmtaı.a liman re.• ' •ğl. 

..... 
Pa"'1Tlıkla 50 000 kutu z•y1iıı ynğ; ı yaprsl< dolmosı artın •h....,a>.-tn-. Ev-

84 ve hl:Ft t:.i to.r!]:l !"ı kc.n ...,"V1fl A <"" 1-ir\i "- t.1 11 r. K<ı~rveJer mev-cı>t e-V99f QKe-. 

.;nı1en aı·~ ".ıı;i. .:tgi g~i !stOkl'!erln get'.rl"Cf'l<lerl Jl'(!ımune ve evsaf ııur:ooen 
e etrn•' 1 : Dir ırumst.-oon muhnm-~,.n f!y , tı 75 lruruı;tur. İh<ıl~s! 13/1/l!HS 

Varblt verıı!Bi l<aı:ımıdlUll ._-mı •4 •+ı.n Wıbten ltll>ar<ol ... rg1 mi> 
ıocııeıı;~.,~ öcı~- -.dile lıorılıamad8n borç Una ioleg.me bo; lu 
nımJ.anian ırnane!eleri !i/1/9'3 pıı .,. claiıD ..,...,. intaç eddknler!e bıınLt 
inlaç edllmeyeoler!n l>ankllml2a U'A# aoml ta.nıı..eAJi -1 ,weıeı·ırıe t<s

-bit .. ~ medw oıac.1t rıuıa. '"' ....,.e t4iıi lı:ılM>rııııık üzere eLe
ut.ıdıe mevcut el<ı4> rta -:.ı z !ıırlle -.... -- rıııOncaat!arı ehem 

,r Bu..::_ı_ü--p;-0.,..~~-.)'\. t na.ı al!>nda ~0133 
...._ KuıJA .,. 5ube •centeJlfi Sirlteei - Sil'kt'Ci Yoleu Salon" 227411 

• 
7.30 Prf<cl'lm 19.30 Haberler ' ______ m;ı_m .. m••mıı::m-Rİ:İİl2fl7~):~--L C' 
7.J? '111Jıaadlı: 19.U Ser~ lt 
? . .ao IJat>erle-r D:ltı.ika 

19.55 Müzik 

ILIS ll>dyo Türkiye iŞ Ba ası 7 .:;ı; Mild& 

q.:;a t\.ap.n11 
I'l.30 Proırım:a 

J'?.2~ 1'1uı:lk 

12.45 Haberler 
13.UO Karıoık 

a-1eıı1 
!t.4$ lllıa.k 
UM Kon-
21.U Miiıdlı: 

l==kÜÇÜK iCAR 1 ESAPLAR==IJ 
1 9 4 3 1 K R A IY. I Y E P L A . 1 

.-rıul• 

11.M,.._ 

11.oa MU.. 

•&.~~ - .. .., .. 

U.30 Kon

lll.U Kıw. 

llUt Ba.l-

22.4$ K•PM• 

ZAYİ - atadıui ltı ... ıat ırilmr<I· 
liı ·" ı..Lcil ewrıp hent4 mueyenesi 
J"!l']>lın.7an 8373 N..\ ve 2/12/11-12 lliln 
lu O<aıl>ai 9YVel w - h.p..._ 
:rı ~azam ....,. eU.1rı>, Yentaln! ~ 
-..pndan ......... ililr.ıııü .,.,_.. 
iı.'>1 ;an edlerlm. 

İ.tıatı P•Wl<ıls Baleli Aiall PDinı1Ja 

«Denia vQa spor ıHbiemıb ba•km.. 
daki lb"ra için tı.lisaı Veluilellndea 
•lu""'f olan 11 Sonkinım 193t ıa.. 

Jtqidelu; 1 Şub•L 3 Ma :vıs, Z Ağustos, l 1kinciİ~ 
tarihleri. de yap.ıır, 

ı 
1 
1 
1 
ı 

ı 

ı 
1 
1 
ll 
3' .. 

Z51 
3U 

1943 ilrramlye·erı 

adet 1m u,.ı:--:=- 19119-7-1 
• ... • s:: 11'19- • 
• 181 • ... 81\11.- • 
• m • = 111..- • .... •"'--• 
• l5S • = 155- • . "' . .. ........... 
a Dl " c:: CllL- 0 

• iZi • .., me.- • 
• " " - 2170- • 
• " .. == H40- • 
• n " ... ssoo~ • 
• 11 • e ili&.- • 

TUrkiye it Baabsıaa pua JBDrmalla yal.nıa para b;Tilıtinniı n 
bia almq ol.mu, a7al aaawıu talllaisi de deaemif oluınunn. 

rlb ve 1735 No. la lliıtra Iıeraıtnm 
•hllva •it.il bulum, lıa kere baf!ı.,. 
IUl& •evir ve,.ıılınl icadı Tıir"'7ede 

ınevıı..ı fille lıD:rmaJı lfja aıaı.ıret 1 
dahi verileblleeefl tekl•f e<lllm.:klA 
•lıaakla ... h- fada mallimaı • 
ıllnmü .. llyeolerla G•latada, As1aa 
Ban 1 bıel b• 1 - J nııma.l'alara al, 
hae& elrr 'ı" tiia .._,_ 

•••Lll &. l Z Z 1 'I' N "V • Dittktılıil: Cevdet 'lhrabi1-ia 
)hm"+-. 'WI TR&BU'o _ .... ,.. 

• 

mıyetle ilan ollllllll'. (2'ill) ~a.Jl b ı ~ü ~aıt 11 de ;nı.pıl aca .. tırıwn ~te~.cllerin knP! tmninatl2rile Har .. 
<,;yede Y de!< Sub y cf<ı;hr<'•'-i de- rı paola 92<) sa.t.ın nlma iııomlşvııuna m ~------------------.......... ;raooa1iarı. (:ıoei - _ 15i) 

+ 
Aeat"<la :l'"zılı mevadm pa:zal'hkla mtıtrnelerl hlznL'"ı!ld'a ;rorzih tıın, oaat ..., mah:illıcl'dek:i -esi •im alma 

ııoml<i!'O'll•rı"da ;r...,,u. ........ ur. Ta~n ııem vakitlerde ait oldaiıu ·k,,m i;;y<1114ı!'Cle bnlı;nmai:n·L 

CL..,st M'.kan Tutarı Teminatı iıı.aıe riD. - ve •*•1", 

Srğır eti, 
s1:ı r eti. 
Sı~,.. eiJ., 

Sığır eti. 

1 lrn<ırı. Mr.L 
Pon.ak~l. 

B ra Y•ı>UnlmııJ 
F rLrı '"C l)O""cın ~ lnıra1a 
B 'rn tam'.ı-L. 

H&>~"' dcılıJJl ıa.m;raıı 

kilo ııra lira 
4C 000 86.000 64.0t; 
3\). 000 :11,000 .4()5() 

:00 coo 

eo,ooo 

50,000 
sııo ) 

11.400) 

+ 

7500 

1211/1143 
13 > > 
19 > > 
2'l > • 

14. > 
2'I • • 
,., • > 
,., > > 
2'I • • 

15 ) 
ıs ) 
16 

lf 
10 
111 
10 
10 ça=n}*ıle 

tı083- IU) 

h'P~ yo.,.,11 m""1ldln JillZIM'l*l• e!kllltme!l!'l'I lftalnnnda 1az>h -.. olll ve mdı~ ......,.. ..... .-._ 
~...<a ~. TallpleNı belli ft!riOeı'cle o!t oldlJtı> lı:o'Tll-~~ tıwnnıaıan. 

ciNsl Vlktan Taian 'l'eaallıa.. tıı.ı. stlD. _. w _.. 

Kam11 
Mıı!iellf naJıll7a~ 
SJi!J' <il 

700,000 

+ 

• 5775 
7500 
!100 

13/l/KI 
ııo > • 
ııo • > 

1' 
10 
1i 

J'a:wm 

Aşapiıı :rııı:ıh llıe'V!ldın _.,.ı.ıa tbll~ ...,,.larırıda ,...,,ı.ı cilrı, _, 99 Jnllhe~ .A-. atın 91ııııe 
kıaıiı;yaılAJ1lcl" yaJll]acaıı.ı.r """-"......, IJt.f v•ır.ııeJ'de ail olduilı Jııomlsyoonlanla lımıhwnl:ı.rı, (2()87) 

CİNSİ Ulktarı Tut&n Ttııılalt iııaıe ..... - 'ft ..ı.alO 

Iı<pnak. 
Pır...._ 

uııa

llQJIUf. 
4.u ... ......, 

Kilo 
eo.ooo 

ıso ooo 
eo.ooo 

'I00.000 
411..000 

Jlra 
15,000 
80,000 
J0.200 
~.500 

• ıw.oco 

Jlra 

22/1/1~3 
26/1/JS43 
11/1/ltu 

Te,ekkür 
Oilt1111 Ufmtanın bir zeılıi:rleıı 

- neticesinde Şıuhp ağ>r h
tahıi'ı 4411asmcla Hayüarp•şa Nilr 
mııne HıısUıhanesi deierli ~ 
bok.imi Dtıl<ıor Kazan ~ 
1ıqta olmak ibıere litor l\Lıiii · 
ıLe K.ium, clolı.lıı>r Naci Sii.me1-
ll1D psteııılilderi anu1ıubnaz ;yüJıı. 
.ti; ~Uıka ve lk et - ve ııedaııir 
ıal.ıli miluıltiln hlenak liaere r
ala IAIW. lcablariyle )llJ'd.ııu. 

• lnışmalııta &'östeııdikleri ı.. 
ı&ekttlt mildahale beııi eğ-hıma 
yenideıa kavuşturdu. Gerek he. 
kimliıı: llmıimlri• bu h)·met'l1 
elenıaalarma ve ser• h t:ı.ı
...ı. f0e'IC-11D ııeceG &iinrlU. 
lil hquıdaa Qnlmlyan hem~ 
Calaide TunfaYB teı u \trJeri. 
&la illJ'Jll pwcnb)e llllfl'lni r> .. ......-. 

&nhoöıı1i As. §. Bt*
Ya.. 

Ama Algna 

ZArt - ı.a..rtıuı İ;baldİ eilmN• 
l'lDe '-11 dl.r'P hem'.lc mu01"-"~lerl 
7"'~n 82SO/ &I No. w 30/l l/M 
l1lnlü DiEhal trwel ve .ani b<-ya1-
me>ıt' bDen ...,ı ett!&. Y enılttd 
ı;ıbrae.ıtam..amı edolleriıılll htll<.tıill 
_,ıima ll:ln ..ıe.._. 

A. ı-..-.ı. L6ıL 114 


