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Rusyada 30 Un içinde 36000 
metre kare sanayi in,aatı yapıldı 

CAEDDESi No. U Kuru' 
1943 

ABOm l .blılt 4'0. 8 a71ık 118 :nllık Ult GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Acltara, 11 (Radyo gar.et..ı.) - Praı:da gı:wtesi şunla
rı y~ııy(Jr: Urallard;ı 30 günde 10.000 ımatre kare sanayi 
yapılıılken diğer bir bölgede gene 30 ıtfuıde 12.000, bir başka 
yerde 14,000 metre kare lla6layl inşaatı vacud• 6 ct;riJ.m r 
Bu sııreUe yenidm kıccaman sanayi in.~a edilmişıtir •• 

cc 

Varlık Vergisi __________________________________________ .;;:::;. ______ ___ rl~ndr~;da 
Bir Türk 
Heyeti 

Sovyetler 
Şehrini de 

Goergievsk 
işga~ ettiler Aııkarada bugünden itibaren 

I 

haciz ve icra takibatı başlıyor 
.. Genera; Seyrek' l 

---------------_______ _,, ____ _ 
Ro tofa 60 kilometre kal 1 

S:hrimlzd1 vargi yarından itibaren yüzde 2 cezalı a:ınc:cak in başkanhğın· 

\deki heyet.miz 

----:---
Velik i Luki'nin 

batısında -
1 -·-\ 

~ H3rp sanayi fahri- 1 

1943h~:bteniz IST N E!.ULDA •• 
nasıl olabilir ? !cumartesi sabahı haciz ve satış, 

cenup 
• 

Almanlara karşı 
imha muharebesi 
cereyan ediyor 
Moskov• 11 (A.A.) - :Su gecıe 

ıııeşredilen husıusf tebliğ: 

Acırapa -ııe Afrika ..,. 
larında, Atlaş Okyanu
aıında deniz harbi, fİm
diye kadarki ,eklini mu
Aalua edecektir. Mütte
likler, denizlere hakim
dirler, bu hakimiyetten 
utiladeye Jeıııım edecek 
lerdir; mihııer İ•e, yal
nuı denizaltı harbile mu
lıabeleJ e bulunacalıtrr. ---------

Yazan; ABlDlN DA.VER 

(ES) u yı'l içinde muhtemel 
lg) beııp hardl:etlerini, bir de 

denaler cephesinde ted· 
tik edelim, Bizim •Okyanuslar 
ıneyJan muharebesi• dedi&"lmi:ı: 
"Ve ;~terseniz daha kısa we daha 
.,umıi olarak odeniz harbi. di· 
::reJı.ıleceıiimiz atiicadele, her ilci 
tardın deniz lıaklmiyeti ve da· 
lıa duğrusu denizlerden !Mifade 
için yapbkları çok reoi§ ölçü
de bir çarpışmadn-. Bu mücnde
le, flJ tarafın denizüstü ve de
nizaltı kııV\orleriyle uçakları 
arasııı.ta ooreyan lımeıktedir. 
Dtnh lıaı'binl de biri>irlnden u.
ıuk iki esas cephede yapıldığı 
için ildye ayırmak &oğru olur:' 

1 - Avrıııpa ve Afriluı etra· 
fmda, Atlas Olııyanusunda; Z -
Bilyilk Okyanusta Ye Hind Ok.. 
7anu•uııd8. 
B~ lııonuımm, Avrupa ve 

Afrit<;ı lı:>talan ile Alllas Oicya· 
ausuııda:ki deniz ha1'bidir. 

Büyük Okyanusta ve Himi Ok-
10usunda:ki h:ıılbi de Japonya • 
llültefik:ler wb.iAi 1ıedkilı: eder· 
len lnceleyec:eı":iı... 

Avrupa ve Afrik.a ırulamıda, 
Al:licaız ve Allas Okyanusunda, 
Jllman ve italşan donarunaJan
..u büyülk gemilerden ınfuek
iıep deniz üsıü kuvvetleri, Anglo 
Saksonların deniziistü. kuvvetle· 
ri karpsında zan!larmı kıııbtrl et. 
mit Ye ınüstahkoın limanlarla 
tislne çııkHınişlerdir. Bu ilti Ju. 
tayı "8ran denizlere • Baltıık ve 
Adrıyııtilk &ihi iç denizlu 
sııüstesna • Anglo Saksoolar ha· 
kimdir. Buralarda l\lihverin 
ilılç bir deniz ılsıü filuı;u devam
lı sım~tıı-e d<>laşaruıyor. Kaçak ve 
kaçamak ~retiyle münierid &'<>

miler '"" batta küçük rıı..ıarıa 
7apılan alunlann ise hiçbir ı.a
:ırıan onüne eeçilemez. Yakalıın
tlq";ı ı:ı.ınan batmayı göze nlidı
ran her e-emi veya fılo, ha .ıın 
,ıiv.le yüz hiikimiyetine ra&"
men, her ~-a:kit denize çıl•abiür· 
muh!~lif snbcpl<ır •hlaydyl; 
yak:ı'.annıaıısa heddlne de va
ur. Fakat deniz Jıakiıni~ti bu 
tir ıltlir. 

lüttefiklıe-rin denizlere ha
kim olduıkları, iste-riilıJeri yere 
Mtedilderi gibi ııslrer ve mıtl;oe.. 
.,e ....,k ve nakletmelıoriııden de 
•~ı~ça anlaşılmaktadır. Niteılııbn 
f>:irıncı İnıriliz ordusu ile Ame-

• ~ikan birlikleri, daha geç.!nler-
Şiınal Afrikayıı çıkarılanış

lard.ır, 8 inei inııiliz ordusu u, 
Uç ~aç Ytldanheri durnuıtlaa 
de...,ızden takviye atmaktadır. 
Duna karşı Alınanlar d~nı.,,...,.. • bl • __,..ı 
nzaıt r Yere aSlocr 116\k ve 
ıı::ıkled<ını.13 <>ı'I ar; df' nizaşın 

.f"'l'l":·den Almanl aya iaşe ınad 
del ı, haın madde gellrtemiynr
lar. Mihver, hatta A.iodenlzde bi· 
ı., İtalyan tlonaıımll8llWl awv-

~ :ı iilıııli .. Jfda) 

pazar günü de sevkiyat başlıyacak 
Ankara, 11 (ikdam muıha:birin· ı 

den) - Bursıd a v~ r Jıılı: vergisi<ll 
vıennel'fEln ımwkellefllere yürz.rie 
bir c~.za il'e beraber on gün zar
fında vengilerini ödem.ediklıe
ri takdirde tahsili emval Jtıanıu,. 
l>U hfıküımlerinin tatbik edilıece
ji bildlrilıniı;ti. Bu müddet de 
bırg-Jıı biıttiğlnıden buı grbiler 
ha~ında yarından (1bu,giinden) 
itibaren icra takibatına ha§la.oo
caJrtır. 

Şcllırimbıde tahsilat 
Cumarte& günü ödenen 

1,343,737 lira varlık vergisiyle 

blrlı""!ıitıe düne kadar yopııla:ı nor
mal •·e }"iio74e bir zamılı vergi 
tahsil§ trrım 65 mily=u bu'ld ııllU 
bildirilmdkiedlr. 
Ya~m sabahtan itibaren ver-

giler yürzde iiki zamla ödenmeğe 
baş!Jnacalııtrr. Bu müddet öııü
müzde!d aaJ.ı güınıü akşamı ı&0na 
erecek ""' bu suretle 17 birinci 
kı§nunıda baş-hyaıı bir aıylık var
lı vergisi yatınna zama"fllı kapan· 
mış ola<:aktır. Maamafih De!tel'" 
darlık bu aym 5 inci günü haciz 
tlı.barmı yaptığı için cumartesi 

(Devamı 3 ilncil eayfada) 

Harp istihsaıatı için 
Amerika 60,000,000 
işçi çalıştıracak 

Fabrikalardaki işin üçte birini 6 milyon 
kadın karşılayacak • Ruzvelt, kongreye 
100,000,000,000 dolarlık bütçeyi verdi 

Vallngton, 1l (A.A.) - Atam! harp hayatımız» ve bütün kayn~ 
11rorramını lql<ll eden ıoo mib&l' cı.. mızı tek bi.r gaye yani zafere hail· 
!arlık bıitçe buclin konp-eye -.erıı. rctmeyi gerektiriYQr. Deın-0krasi 
.,,~lr. Jlelı<; R....,.,lt bü~ l1e lıera.- • • b 
""' göııderdıti ınesııJıla ııııı ... .ıı mil- içın topyelu'.ıu hıırp şidclctlı ;., 
Tauuyi ı.mın edecek olan proera- harpt!r. Bu 1-pte, henkca müş· 
...., ...uı nmawııda ıı.~ dlll'\DllQll ıercık çalışmanın netkesl !'Çin son 
aslalwu kolnlaşlıranjwı bt,.... •'- ®rece müessir olıca.k §eltilde ca• 
mektedl•. mııı ve mülkünü feda etmekten 

lle••t.:ömhar, bu. ~ .ajmcn iillaıı!ı çekinmemelid;r, Bu gaynt carno.mın 
llll:mıetl•T Ye harp •rlllısııll için bu ,..,. · ve milleHn yaşanµsını temin ede-
ne de 80 mll:ron lnsanUI werbn edil ··'·t H f1 "tt"k 
mesl u.,.,ellııdm bal · lm<'U~cllr. ,.._ ır. ar-p masra ll!rJ1llJl i' ' 

ıtu..wıt dlyoT ıı.ı: çe artan mu>zz•m temposu zafer-
c11ıaaı mevcud;7e•lmiz tehdit edil ler i.çin muharip .ı..-uvvet1er1nUzle 

dlfl için lopye~e,. h.-u-p 1apr:roruı. müitef11ı.lniroizin ku•ııvdlerini 
Bıı büyük ırayrctı cöoternıc•sck ita. 'h•ı-n :, !etleriyle tecUz etmek hu-
ya.ta. bir kcynu t v .. re.u hürrı)'ctlnıW aund;1ki. kararımızı göstcrmekte-
ve lzz~h n" t:Jm1.1J mu.h"f':u.a ede,ıue.. [ diı' ·• 
7lz. 1 

Harp öyle bir acı h•ık.ikattir ki, 

ldhalat 
·hracat 

1 MİLl'ON KADL'I 
Vaşlnrton, 11 (A.A.) - Polis Mü· 

ditru 1'-t. Paul V. Moııutt, 7alıi.mda fab 
rn..-aıar,1.,. fıiçi1e-rin di'irtte blr·n!n kadın 
olaeafını bildiriyor. Harp ta.nayı fab. 
rikalarında bUMÜD 'JPlilllu 17.J ınll· 

7on tutan amtlentn dUri mll~onu ta. 
dın olarak ~h ;ıyoır. '1. :\fonutt, 1943 
yılı sonuncl:a 6 milyoıı Amerikalı lta.
dının h:ırb lçıı ('ah~c-aiını ve bu mt.k. 
t-rın fabrika.ihkl ı,ıo ~le birini li
aerlne a.ıacaJıru haber ver~U'° 

) kalannda, teknik 
~ merkezlerde t e 1-
ı k l kat yapacak 

Londra ll (A.A.) - Reuter 1 
blldir'y<>r: 

• 

General Seyrek"m başkaınlığın· 
da mütehassıs teknisyenlerden 
mürek.kep bir Türk iktisadi heye. 
ti bu pazar akşamı Loııdraya gel
aıi«ir. Bu heyet, fngiltel"!J: b· · 
lunduğu müddet ıırfında, İtıgi!l(,
renin Jı.ı.rp için en-!üstri ;ıayret
Icr; bahsinde ·bir fikir «li.nmt.ıt 
iizerc, harp endüstri!! fabr.kal•
nnı, deniz tezgahlarrıu. b•hriye 
tesisler:ni, orchıı ve donanmanın 
ıtlıcik merkezlerini gezecektir. 

Şimali Kai!kash.rda, Sovyct 
kuvvetleri Goergiov.IJt teJıir ve 
demlryolu kavşağ>ııı işg.al etml§

lerdir. Bu kuvvetler ıyıu zaman
da MineraJDEvody, PiatigCJl'sk, 
Kiıslavod.91t. Zboloznovodok ile 
Buıcolaıovs.k şehırlerini de de ge
çilınişlerdir. 

Moslrova 11 (A.A.) - SovYet 
gece yarısı t>k tebliğ;: 

resiınffır. Alman Mbrleri bl'b ~. 
için mevzi değişliri}'Orlu 

Stalingrad çevruindt> topçu ( • 
ıteş'mlz ve hikum lnta~mn·ı:n l.._ _____ _ Almanlar Bildiriyor =--'·) 

Yedi üyeden mürekkep bu Tümk 
lıeyeti, h•va yoJıu ile İngiltereye 
pazar günü öğle üzeri gelmişti. 

(Devamı a üncü sayfada) 

hareketi sonuni• taitrıben SOO A' 
'lll&n er ve subayı öldürülmüş, ı'kl 
top, 27 %Jil'hlı tabya tıahri.p ~UD· 
mıı(.'llr. · 

Aşağı Don çevresinde Sovyet 
kuvvetleri ~z çarpışmaları 
yapmışlardır. Birçok kesimlerde 
Almanlar ümitsize• mukavemet 
etmektedir. 

Rus cebhesi birçok 
yerden delindi 

- limen gölü cenubunda bazı Sovyet 
kuvvetleri kuıatılmış bulunuyor 

Şimali Afrikada -
-------

Bu komite Fransız 
ordusuna silah temini 
iıile meşgul olacak ----
Leval'in ordusu 

Birlikler:mizde.n biri U..rleyişi 
aırasında, ayni. günde dilışman ta. 
ıefındao yapılan birbirini mütea• 
lop 8 karşılık ta.arnızu pü&ltiirt· 
müı;till' • .Alm bir, Sovyet kuvvet.. 
Jeriııin tııarruzluı:na karşı koya· 
ıınııkııı2ın büyük lkıyıplıı.rla geri 
çekilme.'<. zorunda blmışlaı·dır. 
Gün bitcl'ken düşman cenahına 
hücum eden birliklermlz, bir bas
kın taarruzu yapmışlardır. Yarım 
saat süren bir çarpışJDQdan son
ra Ahnanlır, tam mlu:uıslle mağ· 
I~ edihnişlerdir, 

Limovniki çevres ,de Sovyet 
Jruvv<tleri dilşına-'l ~gali altında 
bulun:ın bazı yerleri geri alınJşlar 
vo insan ve malzeme baltınundan 

(Devamı 3 ilntü sayfada) 

lldlbı, 11 tA.A.)" - A-.ı - 1 
Jlllı 1 

şıma:ı ~..._ staııııradtta .,. 
J>OJI ~ndind 6aYIC& llstiln dllşmaD 
"'7Rdeııl "" luı ıarııwı bir pılı: oı.t .. 
IU tellarlathkl ıaarruW.. Son<! lı.DT• 
yetlcrl.ııe afır YC k~Jı k.&7•1'bl' Yerdlrt 
lertk pü9kö.rtülmü.ttüT. Ahııan Jıava 
kvTI·etJerj k'uvvt.tJI tetk•ller Jullade 
bl'a lı:ıtabımnm dtsleklemişlJr. 

piyade ve :lll'hh kun'tl~rimlı tr.... 
plıt; taal'l'\U.lal"IA dWıman ~klllulnl 
lmlt& ctmi~l<>nlir. 

Orctn ve bava kuvvet.lu1mlz it ı.. 
- Slallııc'l'ad 9CvresiıHle elmalı. 1-
eere 136 d6fm1J1 ıanıu taıır111 elmlt
leı'dlr. 

Velik! Lukl dol&rlaruııla Tt U
dHl ...,UJ> dofvsonda ~T]nılmalar 
ıilfıvamttmelltedlr. 

Bcrlin, 11 (A.A.) - Tarı ....... ı ku 
Jlaklaıı 1ıı1ı1Jrıliyor: 

Londra, l 1 (A.A.) - Şimal 
Airikaıclaki Müttefikler umumi 
karargahından bildirilkliğinoe gö- 1 
re l'Tansızları siJahlandırnıak ------------------------

için yakında bir .kıomite t:cşkil e- (llısan) Motörü Faciası 
dil(.'C:.)~ir. Amerikan, İngiliz ve ;.. ____ ....::;_---:-------·------

. Fransız suD:ıay larıııııdan tı>§kil e-

dilec~k bu kmrıitc Frnı:~ıız 'kuıv- ı• ı k kazazede k af ı• 
vetlerinin silahılaııdınlınası işili! • 

uğraşacak ... ~ eldeki malzCO'llt-dcn 1 . " b u·· n g e ı ı· yor 
bir kll>ınını cephede buılunan es 1 u g 
Fransız as.ker:lcrin~ hemE:n yol- ı 
Jayacaktır. 

va~ing~_n, ıı (A.A.)-: Daka; Kaza 21 saat ıoora haber alındı. fmdat 
radyc;'u dun akşam demiştll' kı: • • T k d Jl l k t• • F Frnr.sayı ve dolayl.5iyl~ Avnı- ekıbı er osu ~an a ar a geçere ye ışh. a• 
payı kurlarınıık savaşma işt,- kat motörde ra ı·eti tutacak kimse kalmamıştı 
rak .,t;mek üzere Gcocral J iro 

(De,·anıı 3 üııcil. 'a~ fada) 

Be:rnelmlkl haberler -. doflı 
eeplıes>ndeki dunım bıılıltıllıla 14"11· 
- mai6malı vennSled•r: 

Ton>pels çotVTtalnde s...,,.ct m..,.ı 
lerlntn detbımbl, nrhb tank. pi edf. 
Te başta ıtır ııl!alıiarm VeJiJı.i Lukl 
ııtnı.ji.k ooklaı lll& lı:adar rotuciiım. 

ıılnl lemin eclrn bı4'lik böı' muu!lald 
Jet olmuştur. Elde ett·ıeın b.ış.ıantun 

~lelllmesl itin •av._rıı. •;ddel!• ..,n.m ulıınnıalttadır. 
t balta süren ~k tldd<lll milılafH 

•vaşl&rıııdan oonra tenı.p Ye baft M 
_.. btalaTı S&yJ<& ••• ı.ıı ... w. • 
life malik bulanan düşmana k•..,. 

--~. awnUerlnl nnılıafau ti· 
... terdir. Sov1c:tler, ellerinde bulu 
Bali bıcyülı: aa:rııla laıık!&r, h•r ço,,.. 
toııııır, mlikel"l'tt ıt<şli lopbr, ı..eo 

(Devamı 3 üncü ;;ayfad3l 

Sel enik 
Limanı -------
Majinodan geti• 
rilen toplarla 
müstahkem mevki 
haline getiriliyor 
Loıııdra. 11 (AA> - Frans z 

musta: H aj:msı m b r1onn
dt,ı:ı blrin · n bi · diroigin• gere, 
A rr.ınlar, rr. . '· !lok . 1n \ 

Devıet eliyle 
yapılacak {Mahalleler 

ı_ 
arasında T 

Ka=ııdcnizde Podiımı crv ann- , 
da Karoou.run önlerinde me) <la· 
na ;;dm .t'ISan• ın<rtöriı faciası 
tı:ıhkikatına dün de mah llincle 
dsvam edilmi§tll'. 

Kazaz<.dclcrin .. ~ ·ır-r...c Kti) tir ki 
dispa~<'rde m •aiır edildi.deri 
malfundur. Vil~y .. t, kazazcdclc
rın ::ı~.ada daha fazla bekle-til
miyerck !ı.cmen ş .ırimize. gtti· 
rDın ~!erini min ıçin dün Lt n
bul C .• ,fodtitiumurmli~i ıie te
masa gı:çıni~"tir. Miiıddeiumu:ıni
lik, Çatalca müddciıımumıliğine 
verdiği emirde matEoaki UlVıki
kata şclırı.ıııizde d<'Vam edilmek 
üzere kaıazed<Jlerin tstar.:bula 
göoJeıilmelerine müsaade edil
mesini bH'dirmi~tir. ıBtl'gÜll, ge
lec<'k elanlar, birinci ekibi tt~il 
edecektir, 

D •bkuviç vapur kumpanyası 
tarafından • tlı.sa:1; ın yü.xluTiil
mesıne çalışılmak uzcre gönd 
rilen .Gü el tzmi ·• tahlısıye ge
misi, hava mıihalef tir.den do· 
layı Büyi kd~re<le yatmak mec· 
buriyctir.ıde k~1ır. İhsun mo-

ve denı.ı \"e ha\~.a üssü 1:-a' ne 
,et rmeJı: 'Çin iıattaret ve fa ' -
y tlc çalı<tiklan ~ · ~ • çev
re ve liıı:nanına, Majino hat
tındaki topları geti 'rniş v~ y~r
lrştirm; <· lerd ir. 

Aoka.ra l1 (tkdam mıuhabirin
d~n) - lthal:.t ··e ihrncot işlerinin 
bir elden y.ıpılın.ısı haJ<kınd;ıki 
tet.k'kler" dev~ olur.maıklldır. 
Ilazırlaıw.<:;ı.k proje !le dev ret 
nmı.~ ith....!iit ve ihra.cUıt iş!erlni 
b"zz.ıt idare ecek, şoh.;i kabili
yetleı e'.ııde tüı·Jü aks•khklar gös. 
teren bııgün.kü durum bu suret
le bertaraf enileoef.<tir. 

Diger taıraftan Milii Korunma 
ıro.nunu üzerinde yeniden tctkiJde
re ba~larunıştır. Meclıs n ıme.rt 
toplantısında bu iki pl'Oj~ müzaıke
re mev7. unu teşkil ~cektir. 

---•ı---
Ruzvelt M. Parkeri 

kabul etti 
Vaşington 11 (A.A.) - Beyaz 

Saraydan b ldirildiğ'o gôre, Aıtx>. 
rik•n habeı er bü osunun İstan
bul ıub si i M. Robert Parker, 
Birleş•k Dev etler Reisi M. Roo
ıevelt tarıa{ ııdın i«ıbııl 

tir 

Kadırga' da hala hali
ne gelen tari i çeş e ! 

~~-~~-~· .. ~~~~~~~ 
"Aksaraydaki gibi b:r perk istemiyo• 
ruz, fakat şu Kadırga meydanına bir 
iki kum havuzu yapmak ve bir kaç 
sıra koymakta mümkün deijilmidir?,, 

Tari!lıi Kadırga rııeyd:ınını 1tu· 
caıklayan b"r yer' a:rdır~ Şehsilvar 
m h:ıl esi. 

Bu s~mt balkı, maıııfi tab n 
ile .Der cPngl rvvel'· bızı S-Okak 
larl!lln hmlı · ı istiyorlar Cıvar, 
düz b r satıh teşkil ettiği ııçin, bıl
lınssa k1f mev;s nde bırçok so
kak'a:rda biriken ) ağmur sutarı 
v karlr.r ile b r göl halio~ a.lmakta 
imiıı. Fak ı Şchsü ·ar m•ba .eli-

ler iıı a<ıl d() tleri şu: 
K.ı.d.rı; m•·vdanının bt:gumu 

bakımsız ve un ulm d~rumu. 
Bıı lı'Ususta, malul 1 "dma ko-

nu bay Su eym :ı Sunter d • 
yor ki: 

- Pıyer Loti c:ıdde ·mfe!' ıni
n.ı: K d.rga limanı cı d 'ndcn 
§Öyle dort bir dola 'in zııı bakınız. 
Karşınıza Kı>rnkapı Eınn yd bq. 

(De\ lllll 3 llııcii aa fa4a) 

Bu eki!bi diğer ekrpler takip e
dece ~ır. Sirk~ide Demir kap!" 
daki mlsafırhane tamamen ha ır
latı ldığındıın göçm ?er hemen 
buraya yeri tin e.:eı tir, Bu 
facıadım kurt !anlar ı; y kur
tarılanlar 46 ki dır Ölenlerin 
s.,yısı evv ' e de yazdığımız 
g i 24 r. Mot.ord 70 kı,şl -011· 
lund:ıt'U tesbıt d ·r. Öl n
lerden ~iııı:: 
tadır. 

(Devamı 3 _Unl'il •ayfada) 

16 lkincikanun Cumartesi 
gününden itibaren 3 kuruşa 1 

Thdam, yeni şekli ve yeni hacmi içinde olmyucularıoıı / 
faydalı olabilmek için bütlin hazırlıklarını ~aıınıaktadır ı 
Jkda:ııı, kağıt ta.'Mlrrnfu zarureti d<>layl>ilyle 2 sa~ Caya intlir 
mekle bembcr, haftada bir gün, •ııor hiıdisekriııi ver<' 
bilınck i~in, gene ki.t gibi t sayfa olarak n<"şrede<"<:ğiz 
Dışarıdan gelecek kağıt ,·aziyet!ne hağlı ~e bununla mukay • 
yet olmak ~rtiyle, bu iınkiının daha da ıırttmlnı~•ı çare· 
lerini arayacağız. 

Il<doını, 16 İkinıNkannn cu nıarte-1 g!in!imleıı itibaren, 
oz ü, 11\gıın bir kalite gaıet""i olarak bulacaksınız. l\Iünde 
ttutmıızın nevi ve c;tddi b:ıknnından yapacağımız yenilikle· 
ri .. ırn ·ucıtlanınna yarm haber verec~ğiz. 

" ' - .,, ! - .. • . - ---. - . . 2!&5!! __ !b.- ::az . C UJT_ t . _ 



SUL REŞAT 1 
VE EHi ----- ı~~~~~ 

i A 

l'a L•n kaı~ıı. i"i'·I reıkll 
ipclt '· r • ıa ortu.tmüış. mustatıl 
tekilde bir masa Jı•ukzcl~ıoxtlu. 
Ve o·maıı .. inde de, 8wian 
ı;eı:ıc:ı •. ur;&l..la'~aot o.an, - iıtin.. 
o. ILa.>.lc • \~.n.er) in iu..oı bu,ı;.
.DU)·0t..lu.. 

'l'ut.:ıerln d<ılıill, yavaş yavaş 

devlet eııLWu ile d'o.du. !mu •·. 
t'ın u_ .. .,.ı..ar~ ... e, 1-Io ·!ı.: ~i ~ytııcı1 

iL 
No. 109 

Paı'l '< iıuifotııualı ik•L<'Sl.k blr 
kütle '!araiınct.a.n. takıp ('"'ııerd: 
ruıı'oa • .t terlw-Hi. Camı kap ıın 
bııiı'l.dc lıckıl€yen ' .. tanaı Jl.ı.ba
Si!J<> <! ru ilerledı. tıcı tıu---.uır.a 
meoo.ı: n il!Wıllar ı;a~ ~raıı: &.ra· 
bnja Li ıJL 

Turtı" ile ca.ıtd kapı.ı.~ arıı.s.
na ;;.;ıh.zaoder, de.,,.let ıicaU, sa
ra:· e· &.ı..:u, Ilya:n., ~abl!San ve 

----------- r 
ilk kar ilk ve 
imtihanımız 

lst 
de 

ntL:H •ar 
tit z vr • 

: Bir istidada kıymak 
' 

Y b"!!I~~ ı:nem'e'ke•lerd~ b<r!n- ! 
dıe b·r turr<> l p • !ııoıkA -:.rı• 

ınwLı" bıtlsi ~cy!o :mla•tt. 

• Hın._c• ıı"' J<ö!abalı tı:ı- pı-

Ya=nt HA 't'R/ A-fffflf(J?l'' 

1$"! til""" T' ~"t'th• ıren bir m Hct Mı
m~k. ıeti)o -.ı a[. ... .Z:l'iil1 r.' lu .. 
m • J:.l<i is' ~· •. · r,.,bcrtm~k c•· 
nav("t,., ~ "n t·,,·'rT nlİZ i:;pemır 1 İ

d" Rı•giin ıvı mfıhend' .ınız; ;~., 

rn n"' .ıniz iyl tiıcca•ımıt \"r 
rcı i? De<' l 1t, .iı: .. gr ir te""td 
Clü 1 ~nı ..-'fr- r a~ız k"'1d vic 
<ta nı . er.d "::e \'e;.ra ırı€sle 'n!ı 
ıJanır<la ras1 ı<l a!t\'7 ök Ü" t-i 
+id ... 11 !\ oc y L da butu['ltr:.." · 

- --eooo· roçay8000 
k lo lrahve k çak• 
çı •ğ1 iizünd n 

--·-~ 

9 ay af> e ve 
18000 ·ra para 

1 cezasına ç rpıldı 
. ıe .,e:.siz ..J:·ı..yı:tı,: leri ve ıaut(!l\: a~ f 
uenc .ıcrıy ıc a riı ııa-

nıt'r~ .. c zı ıum.M.'tli ... a:.a , ı !1,y 
r· aii, tekke ~}hkrl ve itarıbul 
da !:uh.man nl'Üessııselerır. n..esa
sı ikt 1ıı olarak oizıl. ı şk i. 

maciılar 
Şdı.r bu kışıa ilk ~rı "'lın<la 

b<t!'tı<. az !;Öriınm<ğe b~ladı. 
Gunı...rde0beri gü""1 g'den h \'a· 
l.ırdJn sonr klr y..,g.ın-sı g<J ' 

mc'1i:;; b,r şev <.tc il ise cloe lı.alk 
ılk karı göı ur JlÖ" r~z tU.:"lf bir 
korku gtçiı.-d Bu korku gc..,-ffı 
y :ı. kJ• h g. •,.rınıd ç.lti'"n sı· 

• yoo G""·r, "•1. B:ı h • k ı.,rı ı <i 
p:y ' ve ''"'U"ll &"' ,. ~ı 1 ~r"n ini. 
h•l!·ı •· 'il • L aık ·' .. &n. 
b r or 1 ·I piye ı ~dt::n d.ııl·• 1' r
la!.- v!•n "211 ~· ,. .• ~·n bı:ı derr .,. 
alk~' 'l'ItS'!lll t Vl t tı'lr.ıı• 
s"v • n ç • m ;.,.. • Bo. ~ 
güıer k dt·<i"cr' i: Ewt, niy<s k•.i
tU.. F:ıl<.ııt m n>r" ri n,.r. tir, bel
ki bir isi d.ı•t r'. 

ı.. t.~ ..r11r ·ı:tn srırfl 'ır m;s· .. l 
tııı? ~!illetleri. ty_(';>tek1rrı, rni1' ~ 

hav~ c .arın. y '· .. c:-:ı ,!)f'Trr1~ ti 
<h<ll" .Cı . F lı ' lı ü •ır · 

Çı} "' kaiıı•o t u .-rı <d" Hü
M\ 1inın 6()00 ı ılo 'f'-Y \e flOCO 
k ,~J k -,_vt~ıı BevtJ1U ki npac· 
ıır .nlı:...-u -j , SG..lchdıyı ve btuı· 

lar ı n c.O\." nn rı<- \' •l'll'ı<:':lijt' 

t-lfı ili~ ti ıccllıoo.ly•.mlu.. 
Su

1 

....:-ı & .. ,t~' Ha.zı\l•i .... yııttiın 
. ~s..n.ıc. &1-ô, ı M.ı.t.aı gu

m uş ı = .. ::.lı •= ya~raıt 
u~ . 1 fıs ', L.,. ıoatlıa okuı.ıu.. Dıu
da1lı. ae uıı- ... -ıa ıle e lr uıı ywo..ı 
-· " u:n w.ı:a, 'la!ıta ct.ur

d 'A 

JJ • ı • .l'l'llda, baş d?Jnkar unaımı 
Hay tı ele ooi 'larııf.ındaıı (Fet.itı 

1 
alı,,, 1) c.:tumry •• ·ur~ Rcşııd. 
dE:rin ıw , l. rmet ve ttlaı.ın jle, 

okı.ıı.:>n KW'Blll l:e.rt:n> riiıı.hyor· 
•lu. 

!'"'r.ıtfh ı;j .. csuwı olqınuD..Sl bal
t.lJ'~.ı <> :r kııç sanıye ,su,. 

küı ı le geçtL Heıt'AeSi:ıı txı;., de-
11 '- a...c, 6 .gs:unu'!"I l.l.Ze· 

rinc cı;i • 4'1.i. 

eo:...oı AOC.~= eteı:oi, ya
vaş ymıış ~Ll<tan Rcşada cr&k· 
l-aş' ı. O z ~nm Stl.un R~.ıd da 
il ,:ı kalktı. y ·ı! örtül:u .1'1'"58 

i:;tıc .. ıcı ıki euy l~ tu up 
k ldrrd;. JJ.ll)'@k blr l.urmetl<! 
da i • rma yaıcfaştı. Üç Lc
r o("li;: oba-,..ı:ı ~- uldan lQJ• 

ra, Çf · bi f\.OOu Jiıo cfcnn • .ye 
ll7.:ıllr .. 

Çc "> wuı-dı, O~\ ek bır Wı • 
hal rif 'XWliu.. Semra, <ı (la .fu. 
l\;1 c. « s-ı..ın ıtq ci a. ...ıı

no ~attı. E>len.ıi ~IJla kal 
dırdı. !U ;.ıca d <:·hi. Semra, fl~. 
n o;Ni :ı- ıu çekildi. 

Kı.,. k ~ ~e.rasuıu, uöy· 
1 · hıt:.ıma crın~, şundı r..rn, 
ığ r cıerzı.r.me gelmı:tL O da, 

ı:-u• "f""" tükal .b>yıwcrrrcsl 
i .ıı ~.ınacaı!r duadao ı barı.~ti. 

-.u. ~-azıfeyi de (mecl;si ıncşa
y•'ı '~ i, Eli.fi eferıdi) lsmiırle
' ; ' t ifa ~tti. Thlericl bin~frı4n 
ge."li.~ loo!latJıı.a ısokmı.q ol.du;,'lıı 
h~L!<>,. sut.an Rcşadın ö~·e ka· 
dar gc~ Oroda tı,:mturıiklı lıir 
ahenk ile arapça. sak.al tltı<ıs;t <>
k.•ıd•i11i €..il ronra, o .da yerme ÇE· 
kildi. 

Hu ı.narl a Ayaıı meclısl reisi 
ti irl p SWtea Reşada pek 
yalon '..muyornu. Eski efendi-
sinır. yeı;u:e geçim.eye muovaf -
fak 'J\d"'{: ı yeni aforrlhinc yapı 
luu bu ttX<'asimtlen, pe~ mt'm· 
r~ın gonc- .. yorou. 

YapıJan mera.sim, .ıxu.t 5 1 
4.~ d.ı':< .a go·e, arhk .itama e.-
m11•i.. Su.it R yaıva:; ya
vaş !~en çıkarak kapınmı 
onu ı le bir ~ saniye tev..:Chuf 
"lt.i. YWiiııxic geçirdiği bcyeca 
na.: uu• "ı.k yorgu.'ll.u'k mr.'I'leıi 
beli rrr,üli. 

Sa:ı.r a wve!A elleri.ne be:>'lll7. 
e !ıvffilerini giydi. f'otinkrinin 
üu; ~;,e de ikaloşların.ı. geçirdi. 

llir de!ıkanlı yıva< adı.ınlarb. 
·· riled ve kapının eşi);'r..:le dur
du V!izü s ;JSan idi. Al nmda b' r 
Y~"• İti vardı. Gen'Ç kaılııı.a l:ı•k•n
cı, du;isk'ınnda rafif b r gutüm
;mıa lirdi· 

-- BendeniT. Cofrey I.atmerf 
Oeod,1, 

\".....ı.ç kadın bu ismi s•nki bir 
rüya gö:üyomnuş gibi t<-krarkıdı. 
Dclilc.:ın 1 tyl. ka:ış:sında goru.nce, 
ı;oıl.ri fa .1şı g bi ı.çılmı ı.. 

l\.ya[;a kall.-tı, ı;ollandı, ba.jtm 
b";'s:a t>rah Ç<'Vİtmek istedi. ~
kııt >}ni zaır.~nda d• <ı•duğu gıbl 
., .. , .. yı .ı'.dı. 

11.ır•lmJilı. • 
-34-

.mr,, ti Dı 

d l:•: 
, delikanfıya de--

1\ıı L•t'mer, ~ '.l••tC"tı 
1 ıkkı~:z rrr. •• 

J .. l t Aş ,rtesi güne k d.ır ne
t ol d• b.ı:uı..ıu :ı: mılc u:ı.e

rr-.. t.a,.a o'J. g ...;. te-1 'lltşt~ .. 
- I:v•-. ~ bası;_, n''- köşkünün 

iıvarıncıa l ir c IX:;Y t • :ni; ,,ını 
Dıli ,"Or ı1n.. F ka c:;f.: .as.: 1 s zin 
ıc-ır.ı7ı b t '·.ııel ... .iS e--kcn, başk ısı-
...,.,a ta ını \t.-dı. Bu z ,lz ıt.i~ın.:;n 

k"Uı ofüu~uıa mı::::r•A cd· c- ""m. 
>!ı,,fclt d•' °'' cebmdc, vazıhı.

n•sırıin l•nı.nda ı._y.ııı:ta d.ı:n.ıyor~ 

d11. 
- .tU ısek. • .f\'Yle ttf 'l't.;a.li:C 

u tan Re~ dın ıfö.t atla ı;ao.":a
ıı:ıt " ıı.ba=a bınme.>I trztrine 
~:ı:a elcrle h~:nct er!:ı.'...'l.t ve 
teşniat li ieSioe ct-..J:ıil oıa.,, ze
vat da arabalara birm !er 

Şiındi, Eyüpsu!tan m;nt • ıın 
kapın ô (i.ııde, 1!'.ı..>;._ 001 hir a· 
l&y k'Ş(lkkıül e".miştl 

1

. kıntının tekrrrtrr.d fi <'Nlışe
sindr.n tkıri g<"lıyod Çunku tr 0 

1'.- .• llm kt!ııyf" ,; ı ve tıa\kın 
atakasız!ıl\ı yüzrındoen şth'ı- so.kak. 

Bt.ı alay, !ıuekot ettL Bay.111<
IST \ e fencrl<-rle doo--..att!mış o
lan yollardan ı;eçcrelc, • an'an<t
~i ltlr usule eyul.ırak - Edime
kapt.:.;.ı:ı>ian reııııeu L<-i.ar-.! ili şe-
~ oıı g!niL Fatih cam.isine ı:el- \ 

l rı bır kaç glin g e>. hak r,el 
m:·ş.. trafnv•.vlu işle reırnc~rni~~·
Btı yıl d.ı h.-'.oj. ilk kaıı göriir ~Ör
mez g~o yılı<ı a<:ı günl<ıriııl hn 
t.r~dı \"!! <'ildi·.~ ettL 

( Ark4ı l><lr'J :J3u endlşen!.ıı 1-ıııklı olup olnıa-
.:::::======-...::=:=.;:.-...;;;;;;. yacağmı her ne k::.dar hildı 0cler 
Fırtına yu"zu"nden göstereed~ de dün hıılkını•'·.ıı.ar 

• k;:r11S.'rıdı yapıl~csk •şler >mtl· _ __...,_ __ _ 

PA:yl'lr! dtmel k. lı• .. 11.lıl,~i1t 

<-okalf'ı <lo •1Tdc \t ı- ıct;t,rltJ flT"fl 

·vn.ıı ve O'Ttl .. I · rı. n ı,ı ... 
ı:nc aıt şu, b 1,1<'.'p L •i el· 
ğıl, m,il!ct \'E' ht 1 tC'.ırı .ke~dl',r•

<lir Ha1k ded;~ ız k ız., hk ÖV 
.ııe h.r İ7~ıl 'l"''i•r ~ 1 A\J ~ 

tında c - p rlak v ;n ııı.·on 

c!:ıt •r, çi~ıer ·io c 1lar ı 

de l'<rr < • • 

F•bt, r'rl'Z güztl E M'!.:ı"'·• 
ckği;. ht·' ııirlü; fe ,ı ı, .,,,, ' 
l;n, l.>!"' ı ' ~ v,..~~ 1 n1<.· · i " f .;fu
n~ t''rer ıl..c.,ı.ı: bir <.tl r. Ya cız 
iyi ressnm vcvı:. sa•t dr~q iyi mlı· 
hcııdıs, iy; memur, i\'1 malı ve-et ve 

r -c Esnafa d--

o .. ı n 1 tk ""' n ır 

t u "''-• • J ı. l'ı ı ... "'t lrıZl"" v· 
r.1-,. l"."'ücc 1.,"iC ' • her ~ vı: 
ı(' .. t.akilt r. hı, ı::,:tidıırd ftmc' us 

1i 1 t1
,.. dı.rLr 

}., M1 b Hr ·n d<.!, 1 ril ~ -tı i 
vaT1nd hm ·f·' n •e',"\i ~,ı 

c <: \::r. 1 "!Jj \' 1rc11 
f ~ ı' r.. u .... bilrı 1 

mı ... 'uiz' 
"'l '\ ;orm /. 

~ r c.•ir:l ';.ı 1 ~· ,. 1 m :~ ... ti 
ı , \'e :ıın ha de ;!ren 6 

Qf..-·n.'b,. (vetr r ~ 1 ·ut"\.ı. '.tii· 
tü r ( lc-ı!ş-rı•z 1n bc-vııtrı tutu • 
turmok'Vlı.. 

dini ye 1 i --
(kik. yık d~vri!di 
1 b&.ıf kçı boğulc'u 

hanında rr.eale f .,..,,rva!'fak C•imı· 
nııştı~ Ksr b•·.lar raşi<8'ınn hor 
~hır ha 1::ıoa dl'!=.eo va1;~ evinin 
v" diiı!Jk.'ııtıl" ı 0r.:inü s:ıb,J.leyin 

.J 

b;r Muakkip er 
kurulmasını istiyo lar 

, 
1Arzu ha Iciler 

Du ı E'b~h• lul'>:ı Kavıklıt!' 

açı.klarında b r d•n z ka~ası olm~ 
ık kayık batını , bir J:ı,ılıkçı bo
f:t: lJ11 uş t u.r. 

'l'ahkıimt mıza gbrc lJ.o•se ~Y· 
le ol;nu;;tur; 

S.ırıycde oturan Hasan, Meh· 
ınct ie AÜ ism n<te üç b1J.ı,ç1 cv
n~tki ı::~c balık av!>ınıik için dc
n;z açılrr".şlardı.r. Sab.1i , kt.rşı 

Kavıık'.ar tçıı!tlıınnd• l:ıa'l!k avlır
la.rk~·ıı b·rd.enb nı şid,ktlcnen fır
tını ik• kay;ğı bird<n batımııştır. 
Denize döküloıı balıkçıl..rdaa Ali 
ile Melımd kuırtorı!l.ml§, Hum bo
ğulınuştı:r. 

k rlar çi!hıE "Ued"<l si.rp(imıelc ve 
b' am<:I y>eyl ö~le ymıtf(int!rn 
sonra d:ı tekrarlıırıaktıir Bo. Slt· 

rc'l:'.e kıı"ln kald•rımbrıiı; ve geçıt ı 
yeı'erlndo buz t•ıtmam önl~iş. 
vu•irwl< de .ıooı~vla'l"'~ otur. ı 

H '1ı: humı ,-·prruı.kta ıhmal 
ı;5<>tar'rse zırorı bf>tün şeh'r tı•l· 
kuı:ı ,, • olacaktır. Bu da T:'Nkn.i 
şebırl .r h~Tk iç"ı ·vıp ssy la<ı biı
c1~rı!r.d1 ... Bu gibi umum işler

de toplu yardım, to~u faaliyet ve 
toplu h•r.,kıct \Arzı zm-~ridlr Bel
ki blr;ok l:ltl'..eler l«nd' evlr,ri

nin, dül&.ı.n ·e müesscselerinm 
önünü eüpürm<>J!i avııp say•cok 

1 
.k&d'-1' çok ge:i b·r düşünce~..,, S'll!>-

KÜCÜ K HABERLER laar.ı; .. kia 0 drr. , ıtrnt h<."!llen kay-
ı d<:mıek i.a:ım 1.r 1:1. bir dü:k1'J.ııın ' * Tür'kiye ite Rom1nya ar86U1· ve f'\•ın ör.ünun t •m;ıliğ' o e\•İn 

d::ı me>cu.t tica~-t anll<)IIlasımn v~ dük fan tf-mı~nli.vl<' a'...-\hlL
b .. ay <'lana :n:ıttln:~" = d-ır ve ' ~yl<- olm.1 dır d> • 
ve.ı :'mıi-ı:it-* Burı;ı Vatsl Fa.~1' Güleç 
şchtımize gC:nıışti:r. * B'rlndkanı.mun n 15 günü 
iç;iıde Belediye rrıüıf<"tt ş~eri tara- ı 
fından 100 vurgı.mıcu Mııli Korun-
m& m•hkemes!ne vert"lınişfü 1 * Şer ır M!><:li$i 1 b>t pazar l 
tesi günü tup~a'"..aca.~tır ~1('\:' <)ın 

bu devre içt ınAınna Be'ctilye 
b!.it~ın yctiştı·:lr""lyec ği an
laş.!-nakt •dır * Geçcnlerd~ Maclr'.St•n r.e 
Al'!l:ınyıya g'dm Tur lıçar 

heyeti .,.·n:br ı:.:r ! ıo , 1:. • , 
şehrı"1'.l ze ge'ecck ·r * Bı.ıgtin yapıb·ası la~.mSL 
Kaxadenlz poı:bası hı va \' · iye> 
do' yıısil o !ıart"r.et et mi y('C{'kti.r. 

• 

Du:ı. b>rkaç dülcl:anın öniı nıüs 2 
tCST"• n•ı; bir }" rcfo ka dıtııml;ı• 
karda'll oc.ır:zı.,rmeıniş:I. H~r ne 
lrndar evvdkı giııı yağ111 l=lar 
p<:k ht;.ıl,a kalı -.c · kadar l"'ii
hlm c.eg 1,.e Jc, kücGık imtı• 

lıanıPrci.ı .(ı,uva!fık cıurravı:1!.tr1n 

vı. kı.i,çül\. f1ıı.uısc-1 A,r : -~ d ... t P.. 
tu faıliy(·~ fi' ,. "'.e :.srirat t ı-.. ;.c ... 
yeııle!'in bü ü' i lcrde ve ~t.c ı ... 
fhanl~rd 't':liıv•!f·,•- oloc•ğ:n• 'kım 

tt'ln n ui.bll • ? 

• $<ırası m;,;h_'ltl.ak ır ki he 'kı· 
'• !· r k•"Ş· ,.,.,ı, ken.Ji4in ti -

en va~·reıc i yıı ~,:. huııtG--ı.."ll<la 

h<."1Üz 1uzum!l ti~ı.ıı ı:;i p:i)~ rme 
mi;ıt.r. 

ŞEHlRJ,t 

- ---- -----------

cem~yeti 

Hfç cE .. il.,e ir terife yapıl drı m2ğ• 

kur uturuz, diyor =-" dur o rr a'k1an 
Ş•n: 1 de •r u·.alcı 1z.ı-ı n 1eyc

lim: 
- Anu.h:ılcı;.ık çuk ıu .!ıı.nı bır 

iştir.11i~'Ok k"11$Clcr, dak<iw rr.ıı· 
kL.'ı.es!ni lJer unüıo ı ..U!.41 ga.vct 
kolay:ıkla :ıxzul.alcı· ık yapabil<.. 
cı;ğini 7.arın<d.,,le, ·Bu Ç<~< yan· 
hş b r te!ılı dtıdir. Zı:ra, isı.anı.tıl
da ıyı bır ofzı;,lıal..:ıuır.., bir Java 
veoKUin:len, hatt.a bir avıuk,altau 
r~rkı yokr.;r Adliyede, tllp'ı<l.A, 

f°C.')"'mi d ~t lerde i : o n herk cırt, 

muılcıkl bir d:-"a biTe U:f~rar. is· 
Hda yazdırtmak, in..,• etınclc. 

iliım ılm:ıık, i .\n Y<"™'K ~lcrl, 
h.:p b•z'm eliııniulen ge-çcr. Çünkü, 
bez, seneltrcienbcri bu !~'v·le u.ğ· 
ra:,a ttğrnşa .. r~ıl< ışin g r<li ... çık• 
lı$1Tll öğrenai.k. Öyft: tn\1..Ş~':rii ·r 
var ki, ~lir. bir is\id:ı v z o&.
Ne istida;t, nosıl yazılaC<lJ• b'lroİ· 
y«". MusYeddes'N h•zırlamaık b;· 
ze du'Şi.ıvor. B1,,,l•"1 da g.yet ıra
lulTK ı'.ıt! ~. gelir. dikte eder, gid<I' 
EvvP.lcc 1.r ist'<i•yt 1{) kurıı~a 
yaıdıı:ınıız oluyordu. Şiınoi, en 
~'iagı 50 1-urıış ıstt>rnek !azın' 
ÇünkG. 1 •z :ı 1 kcr(. ma...~~·ı

mızc!an !, ·ka ınaJtinen"!ı el"' şer i, 

T~ rekk !ı•. t nıri f' m· ra!ları 
·ardır. Bım rı 1'~'1. >ı' rn.k lk· 

-r. nı F ~tiden bir ı,..,~3l- c p7() • 
~miy~ı · bı.t l'\!'"?lasm 1 çalıeı 'nl'ICjlı. 
Yire <10 h'ivlı b'r cemiwtc lüz~m 
\, rdı• H'ç_ o!rr,azsa mı ayyc'll. b • 

lat . .,, "pılıı ve b.;ız. d'"C ml.0'\hı.rı 
j'öttc l ktır ııı.hıruz .• 

Şüpt.eı: bir ö ilm 
l)aıı sab•tı Qala.tad:ı Bcrbel:'lcr 

sokttt;ndıin !l-><,"enler biı adilfllırı 

kari ,r altır.<ll\ k~sltatı k lınış \~ 

ölü olari\lt yatrn:ıkta c .. duı;.tnu gö· 
!'"f'f'ok p:"\li!>ı.: habr<r \enm';ilt'.:(Ur. 

Yepılan hltK;Kat ntt•~•'5'"J" bu 
adar.un aynı !'ıt..·-ntt~ otuTan ab1-
ka~ı rıtıl.c~.1r:rd<:n Htl'I ~~ fıi"°~fU 

A<:«m Al' olduğtl sıı'a.-lmı~ır. 
Ali".lil' öli'ımil sü-phe'.i giirüln.liş ve 
adli~·c d<\.lctoııuaıun röst<rdij;i l!l
zı.:m ilur'ne c•ı:c<h m0rga koldı· 
rılrr ı•tır. 

Dünkü Haber !!'ı'Zetcsl Acmı 
Aliniıı : ,ğuUan donRr•k oldüoğıi
nü yazmıştı. Alin n ~oiJul<l"n do· 
naro.at mı yoksa fazla mik1.1rda 
k\fl'1'!1d11'1 csra. :rıı z-ehirlone.rek 
mi öldüğü 2:11<'" k mor111"11 vereteg: 
ııaoportlan G<•nra an. ı.iac ktır. 

Anr. cloluhi~annda diinkü 
yaR1ın 

Dür ~ b:ı'\-a l. 0 ro, P. ırdol"" -
s n Ki"- ' so' aı'ı rd .. lbrah 
imrinc:.;~ b:r .:rclrrı o on duğıı 

cv:wn ~-anı~m çtl TOt t . 
"'r..'" 1 ı 1 K~a l.)ır J"r..,..anJa vanın

da1 i cv'ere sir .. vet et:rni~ \~C iiç rv 
tama'Tlen ~ r.ıaıkh.n ı.oura ya'lgln 
ooııdıPı;hnu tür. 

--- ---------
;Jı1ıs bamın k• ld,.dı: 

~ ., ı n l' t F İ K A :i f • .,, 87 -_:::-_-- -- - Halct.:tki, d~dı, bL·n ~:1eo 
Slar-Mp'un balo gecesi g:.:!;p b,,. 
ye!"ili-n h, .. pe.kr;t kok~in i1ıd:ğtnı 
ve g<·t'.r·p p-ı•;~nur.3 tes1~rn ~ttı.. 
ğiui biliyorun~. Bu11a nr dtt:;.ini:r.~ 

ı AÇDL KAPDM,, AÇOlLT 
"'-·=----

_Aı f l!SfOS 

göztlen goçırebıliriz. B, sıbalı 
Sko<'ıvıdiyıı.rd• da~.1 c k<ıt ~Lıniş 
olsa)·dınız. pclc: iyi ol>eaktı. 

Lat ıner liir saru:hl;faya otu•
dl1; 

- Ben d• yurı cilmi!ı> ha.uey:ın, 
dedi, ot<Y,ııobikltıı öyle r •. c:~ yu
var~aodıtn ki.. 

Drus !ıu hk ıı. rı ta! •I. t.•ıı La
tiroer'in •gzınd a uiı<kat • dinle
tlt 

Deükanh en ~ihayet d~d· ki 
- O :ne b' mi ~··rıc· · t1l oca

ğ •<lak• gölun d'b;r..d<' t Jl~rsa
uız, ·ıayret cim m G ,_. ., n lnı 
işn ızahı cıı Jo:olnyla,>r ,J ·~ '.n 
benım ölchı ünı« yL de ~Ü· lnın
dığlc;ı ilphe dm:yamm 

'l'b~r" ... ç.-.. ,....., ~ 

- uammer AtA'I''-'~ ---: 

caktır. Artık S<-b:ıstiycn al•y'i:ıin· 
dek de!ifler blrbiıin t•kıp eniyor. 
Şimdi cliıniıd-en kaçtı amma, y~ 
rm ôhürgun herhalde ) .katarız. 

'.Halbu.!<i L lirnc-'io ;:ih ıi ba:;l!a 
~ .. , ;i, ~d .. 

.l:'.'n~cli h.r teSie: 

.\r<.ba E n Stanhop 
n••de ··-• Clılı m "k ed Y""'·m 

~ S •>a5.~iycn r c ·ed~ oıdugı.;nu 

h; ını~ . '". Fıokat l•" au..r.ı.n 
ne B.O) .ı P~ ı >hluf.u rnaliım .. 
il "ı d m !f'cne JL.ı,<:inı.mn bı." 
t:rr•[ ,. oda ltl, 1'rmştL 
J .... ,J·n l nA s':·' ~ ~ p. gö .. c-, 
bı... ıı c ıl'."2 1

) a t:- \~ yorr.1~. 
l~ r'\ ... 'n !- .. ü •"l: 11 C.~ etti. 

Z tc E. n'i:? c ba tJyer 1" ~ a .. 
r 1c ... nı~ U ntııf"':c bile, n ... 

d' r.i ı •ı crl ;y clu 
~ "fct :ı: 

- Y•rıl•caı:. b>r·ey vor, d di, 
h.ı:.• "yeni su ı;,t'e • y~kalamak 

taınbr.nııı etr.,fınci• d'>nen P":rva
n .. gibi, genç tızdan LZt kla:z;.ı.tna· 

yo.~a.k\ır Eqr-r !n.gilt•r\~ [ıtı~'k~ 
mı.ml.,kc te loçın •k Is ~orsa, her
lıı.luc on cb been'!>er i!ünnck is
le) c-cc t r 

I.at:nıer de<!ı ki; 

.Jud:ı A.ş 'ı~f!e"i in} ar •·I -
h'1 . f.ı ,, E' n Şt •ho-n l•)'
'1irıoe bi" kc.ırı(o y•;ııln '-t-r K,.. 
t<L dü ecek m . gOz ;-onaı ~· 
t~ r şeyi ni planlar t r' 'P edil· 
miş• • E~c<r 1 ~ ~"' tı dgrcııırıck ıs· 
tıy•>r. l. blnıu Urmond liol't.. 
ibt. ya St&.n~'un r,turdu u ma.-
1 ~ "<'<1 r. r""" )''İl",ı'JİZ. 

Siz P"C. •.r i. "'/:' n' ~ırast 

~1P1'~ b · Lu ... ~ı ~ ae ·'Ş .. 

g •. J ..... '..;.ruz. B 11b o:- -na.arrriz JQ ... 
c.it'ı 1ı yaz ı~hlr ı~·orre Sl'ln<ti
)'"C't'le v rd m !'tt girl;r 

Latımer dedi i: 

Latirr,cr ıo rsdı· 
- Buna lı.~ç iJ'"lnnı..'\.'T.1 1 drdi, '-"ı.:l. .. 1 

hut dö. z-.va"l kız fetirdi~i ı.ıa· 
ket'n ı~inde ne olduf.unu biloıni
yordu. 

Müfett>ş bı.. sır11ıla mütemadi. 
yen telefona bıkıy~du. Tclef m 
ı.zun miıdılct çalmayınca, nıhayet 

lrnnciisi ahi:r.cyı aldı Vt Sko11.ınd•
yarciı ar "dı: 

- Ben ınüf Pttiş Dru-.. Yeıı• 
blrşcy v~r nı1 .. Neyeo bu k •d>r 
geciktıu; ? Ecn h~ı!fı Seba.,t yen'jn 
cvindeyın ... Pckiı1.tl. •• ~:mdi ora
ya gc'.ııorı.ın. 

ML' .ett·ş ayag• kalk•ı. DUğırc
leı:-inı ı.Jk cd : 

- G cen z haytrlı olsun Lati
m~r. h<:n imd. g d:yO<!'U!n, S:z;n 

_de gic. p i,t rqh:;t ctmotrıiz i) i olur. 
Ç<ık >orı;c.n \'C perişa'I gorünü· 
yotsunu7, Il•n y :ın :il'lede son
ra siz, tekrır• çagırırım Her hal-

• y nı b.r ha\Jcr almış o uz. 
Dms dış:;• ya çıktı Latimer de 

dostu Prrskot faruf ndau emrine 
verilcoı otcm<>bi\ı '> 1 ndu.ğ ye-

.r... l.u ı 'l tı.';, ve '• hci ·~.:o. 
rn hkc < c kaçak: ı .&: l»Çun
U ı J<1i ,yı t r lrr ı~ ., -Yıtpıian 
ılıt , h n i w ~u<l:ı.vc 

di-- n , t gı rult'i>j!: <l(kTt 
' t 18000 l r& pa<a 

n m , •ı -fili i -ti., 

• r. •Jı" il~ ı 1 ı sa nayı 
birliğini. bu
günkü içtim~ı 

erir· 
ir ff:i 

bıra.~C:CJ 

ni 

İ "'" lll 11(.'.ge Sandy• Bırliğ!• 
nin r11 ~F-1ğ-1.1nu yn .ıştı ~ Bir .. 

"k '-IT'1• mı hr <>". bugün o1i,l-edl'tı 
•mıra • • •ot'I hl v .pıu::ak1ır. Ru 
tr>p'.tnl ı: ırl1 .ı ı11 c;.J.c.ağı anla
ş lnıM.1 tıdı,. ı:;~. 17 f:l~(d-cnb~ 
huı:-ı.ı~ l,ı• ·ı (, et a!...-.ttUıkt bıt· 

•.u.n:ııı J\.~, ı S n \'t "qırli[", btı"1ÜO• 
ki~ tr,•11 ,1:1 1 e VPt •nı resınt rna

hiy<:tl<-K Ilı San•yı P 'ı 'oe 
k ·c'mi, ;ı'. ı.ıır. o le< _n son
ra 'T ıcant Oı:.a~-ı • lonk.<I".nd• ya· 
r~l.ıc;ı.k o\1ı1ı hu top!anu a Vali 
v< B• ed·yr He<s Onk\or LüHı 
Kırd·rh [ t nb11l Parti tda.-c He
yeti R('is· Suz,ı Hawı Ürgliplü'
nün dt lıa:rır buluıı.ac-Jı:lıtı ı h•be<' 
verilm><kl!"Ji<r. B-.ı<Ü<llkü toplan• 
tıda, Saıu • Birl•ğinön 1 esnpla.rı 
tetkrk ~d:'~c 1·, yeni B-01~ &na· 
;ı Dirliğ' · re hcycfi scçm:ıi 
p:l«:al:tır, 

Fı .. -at di.ış\rünü 
ta"tı kömürcüler 

Dlirı havıa hı:;s .. dJir dcl'CC«le 
soj\ll'M•l tur. Bu ,~r. soğukı:ıc ve 
kış, g<'CPll ı;.-ı>t-ye naıaıon 6;; gün 
g"<' ı•eltl '"'' m bömurcu''l'lr, bu 
kıd•P günlUk mrarı b haml.ed" 
çıluı rm-:Jc rıyı etine dU~üşlrr
d:r Dun <)':!unun bh>c.-ak yer!E>!'de 
p<'t'~l.eıı.de ol r k 17 5 lirayıı. k1i· 
mürün de kdosunun 17 kllı1'1.IŞ8 
s•tı'.d, • habe h<'11D'!şt, • 

:;. Staff o .. d Gri 
l)uukii ı;4Zeteloer~e Sir Staf

fo<'tl Cripps'ln b;ı· bey m.tı 'nli· 
şar ~tti, Bu bc::'a.rıat~ tayyare 

istihstaı! nazırı yalu<ıda ı;iı; mev 
slın'.oııin svoa ereccğ ni ve Alman
ı·~ya ş'ddclli ha\·a \Hrn:tlarının 
h&slav•caP'ını hild>=ekt:.. idi. 

~tr C.-.pps bir mü.ddcl Ön('< .Gü
n Un ~~l• Unvanını ktızanmış. 
Chı•deh'll'e J'1klp olduitu bile ilori 
Sl; urrıü ... ıu. Z'rn 1n.ııilterenilı 
Mo!!ıkova B!irt•k E\ciH~ini yaptı• 
gı sırada ço.k mülıim iııl~r b•F· 
mıs~ı S<'r<r< Londraya çaLm1mış, 
Muhü"ıib •• N.;ızm ıılmuş, Avam 
Kamara~ ud:ı h[ifiiımct sözcülü
ğii,c ts •r, <rl 11":l<rt'. Dıth.a e-vvel 
d~ H''l'l' t..I' cs<l<"sin. halle ça· 
lı~m&il• 

Cripps JıU\n. ul·:·- •'<:lheyl• po-
?:tika hayatı • &t lrrc1<lnn ön~ 
b'r f<n ~<hını ld' ve pııliliktı &eh· 
nes ıxlı>kİ Hı •ük basarıl'arı esna
sıncl• bı!P. ilır•i r. uselc\ere 'ca"iı 
alakasını r~•ltr::-ıms. rrr.•'ıtrlif 
cemivet vr k'>mit<''!erc!tti Azalık· 
lınnı rnu'1of :ı:a etmi<ti. Alman 
d u. \ 1a ma k yeon: korırn-
1"'• \e tarruzi ~ .. h, rı arayan w: 
l;u'an komıs-,on:ı.:ı Cr pp; el Aıa 
i Ji Ş _nd 1n~ 'ız tov ·al'<!teriniu 
t knik b:ıık an Alman tı<;t.l<~a
ı>n<l~n uıst.ın <. mı ve bu uı· 
tünlLıı, muh !sza <'d~bılıtr es ni 
teıl" -ı iiç<n Uç•k İı:tihsal Naztrh· 
ğı ıı gct'riln•ş b !U"""•kt..adır, 

- Ben m h,!li zah• ava lıaber 
gôııcı t't'tğJ!l Eğer cilllY•'t btı 

."k dt tal~.'. •k cc rsc :n s Jii· 
QıL'in Sebs:ıl'v<n a'•: !>mJe §<l:n
dctte bu .ınil.'C•gıoo pmc i ·icn ](b.

n:ıat ..;.iJ. var. Çu Ku kcnrlı. 1ni ttı • 

ta•-r.nak 'i'n ba~:C" çu• t.ıı.1.am~ya-
~ r. gc ç k zıf\ neN: ic oıt..r<lugu· 

GU O,,. i.o!'Ir.e~ lil.,,t?T.<l·r Çı.ı ;U Q 

- Bu kanutini~de a"_;~ıy<ır
sur z. Jı.i•fa n bu me,~I cit'u h'ç 
habel'i o lma·lti:ına. cmıc n-~ 

w do[:rıı yurüdii 

,,.<t<A ı vu) 
Cr:pp ayn· zamanrla ırt:siz li

j derd' 

IRı...ft e~ oun~.,. 
IYll \'nhlt uı:t • · • dna 
b; lısed< i~ ele ~ti.ınW.k( r. 
Şııud ~ i €tlıemıd il &U h baı..d pdıı 
> ıı!ılwa;:hı, •ııllı r w ~ u ı 

V. :Ülte a D tıw J<.u
Lıgıı ı:debllcu · ' r<I~ lr Me
sc!:J gc ~-enlcrd İng ('d"CJU 

şi:ı;ıto>.ı<.rJd t i>i .d. Ua. 
süy~~i,;1 i>ir ıı"'tuiwl.a Alman~a 
wu ~ •.• .p .< ı~in mıılır..ıif t n> 
da tqe· üs!er "bu uı ı .ı.ti-
111.d~C'rın l bahw-di)o .. c!:ı. Af • 
nı:ıny.ı haUdkn .ı oo} le b'r ta 

ı tqe4ıl.; ~rdo bulu lu an 
bulıını.ıadı nu?. Y ~mi; 
(' ek 
d :,ı; a luıalı tm'1u uı" · 
Jı.o"'""! , uril!ıilıl". Bu • ihtimal 
çer.ı ... ıııy ı '"'1,;i~ • '"'ıı.ra 
her w ..._.. •bi !.ol' an nutku da 
dun~.ı :n. wıııı• 11,)'kndırd•ı:ı 
alusl6~• tab>~ ede rJ< yetini ba:r 
h oa'.ı • .: e bırabıllf ol<!,;. An. 
cak m k. -• me.-·o-
1 · ge'' ı ıwzel •M "~ 
b.ı or, geııe v) le 
k.ııybedı)or cMıgi~r. 

ıll'llim tar.ılıma ıı.ı •çİ.ıt 
ı...,. lıcidiün'ile. buhm • ü ı_n. 

lllhdığı, yrJıuı "~ ç ooyl., bit 
anı t. • ı!k..- ba'tır•· aralı; 

~lütt<d.._w.,, ıarafJ.Ua mulııclü .a· 
sıialarlıı b:ildiı. uHduı11 yc~eı;i 

bahsi oyl "1ir. Oı ~ tloncıı 
ı üzleıu:ı t..p ri "")ol k "i'in· 
dw o uğ•t .u tolunu lllzımı ol.
masa gerok. Zaten b • bııhdıı ta· 
ıoleıınrosi Ahnaa tazafau n !Hı· 
nşnıa tckllflıı:iııdo buhuı.np bu· 
lunnı:~ t.'1, ı ihlımalkricden ri• 
yndc l>iiyk 1.:C h.1 u bulı:csa 
l\füttrii ~erin alni' .::ı v~ı. l'f.İil 
ne e>1'ı aı,'lllı tosı.oı.ma;i ıtibarlle 
dikkat ew1«d kcyfiyctlenlcu
dir. Y cıks:ı so; fıcmetc hacet yok 
! Almıı ;a daha din Li, k hal• 
ue Lulwıuyor, ~ gi.:dig,i mii-
ılaioa '•n~tın:ıe a bir ~;fı: 
mtih .raln{pr kazıı ıwcag ı ilmi· 
dindl'dir 

lfü dcı bu bu!< tı.n uıdikt il• 
lfi'ç<'nki arasında l.ir :nıııkayc..., 

)·ürÜil.nıek kabil olacıd<.. Mrocll 
geçen sdcrki lısrlnn .-ın )"la-
nnda Kayser Alınunyru.ı için 
e11 Uj ı:uu siy St:I An•trİ Clim 
bu.ret~ va...... ınilraual'la b~ 
rlf11laİ< çarelerini aramak görül· 
müşt'I. Laı.in o r.amaıı.lıi Allnı.ıı,.. 
yanın meşhur ı:.met'aii .Lıde1"" 
dorf henüz neticeden llmid' 
k"""''"'üş, bilalds usıt.ıı blr hııre
k<-tJ.e ı;<>k şev kanrulacab<tnı dil' 
şıinmıişlli. ....eneral Ludendörf 
teslim olnı ğı değil, düışman ta• 
raf ıle gör~erek kaq~ayı lu:r;anoo 
ğl ve •·akit Jwz.ıırunağı hesap r 
diytlol'dll. 
Fak~ı Reis Vi!SoDn'a eılil"n b 

müra'a ora karşı Aırncm. 
Harıdye 1\laıırı Lan'ling tarafın• 
dan \·erilen ~vap pek kat'i oı. 
muf-"ı•r. - Amerika bera'lıct 

harp rtll~ dcv~tl re. kartı 
dılı kalarakıır. 

Bugün ~ b•J dt-v1etlerlo 
ğunııu arau · Alınıın onh:.1 r t' 
nın ı~gali altında bıılttUu .,r. 
f.V\'elii Atman ordelan orakır 
dan çJlomalı. Ondan !ıı>olra k>Y 
nuşınak mümkün o • Daha .,.,. 
vel ır.ııhar"h" 'kesilemez. ... g;ı.ı 

Ondan -.ra Alm~-.da mO 
hlm defişikıldolft olmuş. ik1i~_af 
mevidine gt>'iri.lfn devlet lld.'1111' 
larmın AmNika Cü.uıftu,.tdt·in' 
itimat ver...ı.illr gibi olınalarıol 
cUJd.at ediı:m~r. Reis \'il"'' 
yo41.a4lğı ce\'&plarda Almanyll' 
om ıiünya sıılhımu bo-,..., ' el 
altından bir takım tertibata gl 
rişmlyeccği~ dair filJ tenııi 
vermı-slıü i•tiY')rdu. lşte o ıa
man luı.ııodi:sinp blldiriWi ki bu• 
dan ..mıra ıUman milletinin ı~ 
ühabı ile vürucle ıı-eleO"'k miilt 
mecfi ·nin rnl <>bnadan }\I 
manya<ia hl~hir i~ <>lmı.vaca!letı4 
Faksı lııı tf'lllllıuııt da kilfi 11'!1 

·mit. Almanvanın nihaye.t ka 
sn. ~lirlsLz mütarekeııenıeyi b 
zalamnsı i•t~nml•tir. 

Siındi Mı tttfikkr ta=afındB 
'·nkll \"nlıiı rnllıtao ba'ıwlını 
ı.-u i~idildll!i zam-n şu noktıJ 
J>('k "'rar .,.Jilt!li!'i de unla 
maktııdtr: Almanya ejf:er sııl 
tcı liO.riı>ılt' bulunarak oh~ 
l\fUtldik1<"rin ara>1 nrı!acnk J 
ğild•~ lman:va hıır.d1n i ti 
eı·I tii'I dikiinınfll11ell. An~' 
harbin daha n .. tireol alın~n<l 
ıu '1rnda sut!ı bahsi m,.,..,;inı~ · 

o !sa ı:c rt'k. 

Altın fiyetları 

Dün bı• Reşadıv a' ırın ! 
31 !ıra, kü 1 e '\ır.•n bit- grauı 
ıatı ise 404 kuruştu. 
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140 Kuruştan 
aglık ol arak 

.. ve uçer 
verilecek 

~~~~~ .. ~~~~~ 
Yeki.eti te zi&t h-kkında 

talimat gönde di 
AA ra, ll ıit.4MD llI•ıh~hlrl,.. 

iJ •) - Tit"et Vrkiltll, bit l'<I""· 
ltltre f•tı lac;ı.k öç 111lık ıe•~tr teY6l· 

atı ıet.n "alılıl.leu- "4 twl:i. n '· • t-t.. 
ı,. ı.ıı it ı@udermlftlr: 
ı _ JU.yilet'tnl he Uı: bild :mtoit 

U"!liyet.' t' bıı t dt.rhal M-ft"~l :\&· 
Arı1dft. 8t r irketinf' "' l.o undır ·b· ı 

'"l uuntık la ıkl ıte!-;. r fa.1\flk&hl't· 

na bhd rcceh1~dlr. 

ı - S:ont'·;;r "'" oul, .. t ve- m11 a~IA
ı-tn.ııı att. ı~t.J,. ak a1d.l GO'> J h • 
aatJl(tr U\" A) hk \'e tuııta."\ rl ,tıl.lf'2.• 

E•nd n ı:.a, ı re •·•li ell bç aruk 
i.iHb.Wc. k' nıu J'Ö.i&trlr tı.r \eil 
veırUett.k Vt: ba)ı-11'-: b'1 TM' ' r t~bl 
rilıa!.ı.ra lbJ'l"I edeccl<l""1ir, 

S - Bu ay ltlıı d• 
,•ı-l'ı ceclı:tl.r f'lyati abi•k tesUml 
lf.0 tl.1~ •, r. , 1rır& anıbali nıaı.ra

fı :\o"E' fCUld bt.flt!t •lınmı.r3f'akıtr. 

4 - &yll•f IM.IJeyl Wn f&~ 
r::.'ktar r. 

S aJi er tto ayhk: tS:erl fıt<brt 

lu n ı. r (ehi& vry b>r " de ,.. 
da ç f"t. 1 ukl rd1 r 

8 'J 1 hnatı\M .~t dJlhı\ı>ı~e da-

ittmaı.,..ı 11.'l'ıh .t ' s.k i.\Üpll" 

ııoi11 ti a..'ltLI 
rln ,,. 
lec 1 ı;r, 

ı,al Vt'll'l.n:ıeme ı n bu • 1 

i..alı!!da ,.i~ ~tlt'nn Cktiradiın f.ekrn 
ya ~ekfr fid-U lle tı: rıa.s& ı~ıntle· 

ftfj h.l'd ~tir 

ll •.n, Dilfü, SQrt. Aftı, Bln~öl 
rtt ınrk vll:u.ıı ... ~ondı lhtlJ~·· 
ı n Y ... tff11c 'lft"k"" dol"»dan doCnıya 
(,. Yo 1luet1f.rdekl ı.,;ra.rJ Bar;kalarınu• 
oU:> 1 rın.da m \CUt Şt.k~trhm a.1-.cak
lar<!ır. 

l!I-----

• 
1 e 

(l! ' fşrafı 1 inC1 "" ~ J) 

ı\~"ffiAl\a ağır kayı.pl.,r vero'rnış
i("~dir. 

Mı rltt7. eqıh•s. e ııav"il•r <V· 

v h.: hı * a..e!l : ti :..aımı it rde 
J, • arn t:l'. •ı.r. V<:l ilukl cenup 
>ı ısında t..ıı k e zı•lılı olt rnohil
~ > <lr.. . .. :ı.nl.'ln A1ınaın 'k ' rı 

u ın ·d<ın kır ılık ıaı.rruzlata geç 
,,4c.dır Kıtalanmı1 .. mılr< l~oz. 1 

1 ve .al • ~ıcı maklnelerle dlış· ı 
n. nuı t•nk 'e zırhlı otrunohillc-
ı :nın hareket yollarım kesmô•ler 
· ıırıh.\ çarpışmal:ı.nnz g;rişmiş-

1 ~rô:r. 

Başka blr .\<~.mde tcpcu blrlik
crimiz kc• 'f bir ateşten oonra tak
~•ıı...n bir A:rnan r>iyade bölÜğü
nu yoke1m !erdir. 
SOVYE'Tl,ER TARAF"lNDAN 

ALINAN YERLER 
Moskova 11 (A.A.) _ S(lvyet 

•oc-e yan-,: lebl'j'\i: 
10 sonltaınıında ku\fl/ctler·miz, 

Sunıl 1üfkasvad~ t"8.ı'ruz h "'"" 
kcllcrin.e dcvMn edıcmk VQrontsı>
\'O- ~!nı<s3nd-ovslmye şelır~ Sar· 
rn:ı.k-y,•1, ~tro·ıski, Otkaznoye, 
NHv0z~ııskove, Obilnoyo. Gwe
orculcvskıy . Nezlolmay•, L'o
g <knya mü'him mcvkile:tile Ku
m<'l cicmiryolu duraguu ~ gcçır
m· lı rdir. 

llOSTOF'A 60 KiLOMETRE 
KALDI 

V aş'ngtuıı 1 l (A.A.) - Amıeri· 
kın gazciclcn, Rusv:ıdıfkı hartı t. 1 
ler h~kkıncla şu sur~ıle m•·ıııaa • 
ylı .,.trnektc:.dırf•r: 

ş ındı artık h'ç kim.~. Rus baş· 
J.."l!llıandaıı'ı 'nın dinde bu llnan 
lıntun .. uvveılerle hücuma ge<;· 
nıe.lc z~'na•uru kadar ihtipd'r.'!'ıru 
muhd:ıza etrr<k ~ur<tile göst"'°
nıış oldtıllU hctsi••tl'i kiyooetetn şüp 
h~ edem~ 

Rw oroularınm şimdiki hedef· 
ltri şunlaı·dır: 

1 - Mlls.kova - Ro,!<)f dıemir
• yolu iizerinde ı•er!em~k. 

" Dontel" boyunca şi.men<lJ· 
far yolu Q.zcrıodMI nert ha-· 
!erine de<iam e~elı:. 

3 - Rostof ÜZ< rine u-Q.rJ.ınc!·te 
o~an kuvvetlerin vnı.iyet'rıi ın-
;ş,f ettirmek "e slıı.h <,tml"ls. 

R~ru;l!r. bu Y.u.v ıtt1tt, me1.ikiı.r ~eh· 
re 60 kılcmct.re nh'•deru:- burun
rtı Okt:ıdır181'. 

4 - Teıe.kut'İ\'Cr V'C Groc.nr et. 
..d:o<la \d mevzi W!r g'.bl muhi m 
mevı lcrdı:n Ahn•nl•r ç;\tarım~ 
olan bu JqıvveUerm ır~vzılerıni 

takviye etmek.. 

~~~~~~~~~ .. -~~--~~~~~-
ihs:ı Motörü 

facİqSl 
Hat t ... ~rı ı "nci aayfada) 

töruJJU!A kı:ı.<a~nda p.;.ra ve sair 
·vr ık b iu• .. l11ğu için bwnların 

,;r'- ıı ılı. ı;,nı li.'mi.r. makıımiiyle 
· ır ıC ıia. lg 1\ g\i ıı tl e rHmJi"'tlr. 

Bıı fcıui kaa l:akkın!d.ı düııı 
)°"'lll "1'."'1Cım:ıt elde c'.tik. Bı:na 
r nz.aı..an t;s.ezk~ri.n mU:ıx.tun 
n\augu k.ıdar &l eayiat vermele
ri r.i temin ı.;in Karabırru,. can· 
k«r' .ran ıst«<yoou hüy-ıık bir 
gayret ı;arfet.mıştir. Kaza, bu ıı.
t~ 1cı<ian <.v kilometre mesa!e
de ~ •reyan etmiştir. Ifava icaran· 
lık 11 ı (ırtııı.alı olıiuğu ıçin Mdi
sc, <. ... ı"-• k 21 93.at srın:ra ılu•bc-r a
lmıu•ştır. Hemen inıd.ıd ekilıi 
ı· ı ~~ını.ştır. Eli:ı.bin. vakıa ma· 
h;,lline ı;idcbilırıesi hayli mr 
o1!Ilu-,:ıır. Ekip, y1iri:yerok Ter· 

.ociı K> golnıi~, Tcı~ osu l<ıa
: ·arla gcçmii, oıı<lan soın·a 
da ,• rla yoluna <lt"Vaın <.<\ır.i~ 
tı ı'> gelmeden evv l r:ıiOt.'>r· 

:.._n~' lıı n 19 ki<ınin yu
s~hi < • t ~ı a. ı ·uıııştır. 

•d· y in° gı:kiı ; 
~ l ıru;<> , ı •ık .r. · a • . 
tu vır ctmış 

A:ma.1 'ar lı dir"yor 
(Ilaf tarafı 1 inci SHfada) 

her ('apLa obüs bal2.fl11'all, ale\" ıa

çıc& c.:&W.JArı ve ba.. .. k<1ı aıt.ır sıll.nl ... ri.lt' 
'\"e ıı:lVA-1 uça.ktarı tar.1fU>dıın de..,,lt"

lt!nm•ış '-'lDl<lk f)a ~1• C :<'C \!e rUndU 

l:D!lda.filer•ıı ç,..:ık crmherln:ıe t~ıpo:ı11· 

lardır. 

Gilnl~rc.f'I aiiren ea ina.dh mllhar~ 
belerdeu tonra dün Sov}et. ctı.,he."' bir 
ooi: l\llk i rdln tltl:nm tir. 8.lr.ncL 
,-t takip etr:n tkctt ı:uırruı.ıart3 Alman 
av uçak:.J4r•le La.nk Ct-@1ulleri Veltki.

J.utc•yr kadar ulaşman mu~.ı.k ol· 
muşlar •• bb•aclakl ı.,.ı pt°ll~t· 
11a &nemli t&kv•reler Jtl•ıllrmlflu. 

ilr. 
Velp ile Don ara.rında SoV)·e!ltt 

Alınan mild•faa mevzilerine t:J.arruze 
•n.aı Km<'Jıledirltr. R11tilar0 bu la· 
•rrut:ll\rıoı 11 lauk. ve büyük saşlda 
4tlti Ytl'uıe}l t.Ute-t it [)Ck: Jtahal&ya 

ll'la!ehn ıı:lf'rd,r. ltll!\ 'ku~. ve:ler'nln Al .. 
1113n nıütll'iaa hatJ.ırı~~.1. Rçhld&l"I 
ıwtıklf!r, muhtcUf ye-rltrde ka~l.tk 
taatruııs.rta ka~tll 111' vtı bura'arı 
~krar lşKal o1unın, tur. 

İlmto cUHi. cenup dofnsunda. Ja;,.. 1 
lan ~errv:::!u , ır ında. Sovy~tıe.r, 
!ankl:ırla J~te•laımı, bit temer~U.. 
tıaı r.ızu., an J>ull'Ta abr ve kauh ka. I 
ıplar ıı..ıu. na "-lm~n tnur4ta.a ıne.

ıı?erlnd b ,. ıe<!i.k •cmaia uvartak 
el.mu 1:1rti1r. 

ft rha' f.ı.rıfan bir k 
o,y t ku.:ve!lt<rln.fa kı• 

ıhk t ı.rruz 

lce tnl rlr'.e f' 1 ml!tıT. Bu dli•ır.,,,n 
veIPrlnlıı )'ok Nlllmc Ptk 

d Ü :cı 1 i ü,~tü~. 

BİR ALlK~i KAYICI DEV
tlLD t, 3 1 B LlKÇI 

KURTUL[,(! 
Pazar gunü Karad~e in.. 

'san 7ayıa.t vermeyen bir kaza ol 
muş, K kıoz öDiin ı 14 ıı.. 
hkçt kayığı devrı i rtlr Buınla
rın ~ ıde ·bulunan 34 balıkı; ) ü
zerek k.urttrlni 'ı.ırd&r, 

1 KD A M ---.. -----------------------·~~·~~----·~~~~~~-

ı-~c GÜNÜN MESELELERi 3 ı Mahal eler 
Aras1nd1 

r--------i 
iMTiHAN 
KAGITLARI 

Taleben·n yen :ı·ı 
k. ı :-acak ı 

AnKara, 11 (! :un ırıuhabf • 
ri"J n) - Mtııı ı \ ~"'ı...ı;, a 
laicaJ~~lara ' .p+ı ı Cıır tamım· 
de ır t n V "ııı'ı.:.ıuun !a1{>be 
ye "nlirk.c-u b:rer birer ı;:>y& 
r:ıasınt, h :r r.e sc &)t. 01', ..:>1Ul'5& o1-
un ı ·ı' 1'e "i'.<"r:ı>ne ırnH1'a.r . .Jaiı. 

(:ı.dı kn.1 maM.3l'ı.tl! ıbl'.;1uımiŞtir. 

~· r~~u.. N .;cıisindE 
--1111---

Tic ret va e na\i 
Odal'"'rı !a) lhası 

ka ui dil'-İ 
Ankmı lı (A.AJ - Büyl:k 

M l'ct Mc-cl t bugı,n M.a.zh 
Geını<ITl i'lı bn, .nlıgırıda yaptı
g. topl,ınudı Tica:,•.t w s. nayi 
O~a 1 rı, Ticaret Bo.sal.s.n ve Es· 
rıaf Odahr1 te~kiliııc ait .kanun 
layih sın~ üwı ındfl!I gııçcn mü

·zokerelerden ı;..>r,r~ kabul ey'!t'llTl~ 
tir. 

M< 1 ~ g ıecek t<>ıılıımtısını çar
şamba gil'rıil yap>e.ırtıT, 

.uğlada zelze e 
Muğla il (/\.A) - Sugün sa

at 5 i beş g~ cıldt!W:'.ı şıdd tlı 
bır ~er sar.<ıntısı o.lnıw tıtr. H,ısac 

yoktur 

Macdln flüdür 
muevirl pi 

ı\nbn. 11 ( Mam Muhabirin. 

dt'nl -· !'-1~.a·,in Umum n.füdur l'tlu• 
vinlii1Ht f\tl f Vekilt'tt Kalemi 
M•h•us Müduna Rabnıl ı..,,ıa edil· 
m•ıtlr, 

Sur·ye ke lr;esin· 
c•e dP-ğ"şfklik 

Şı.m 11 (A.A.) - Suriye d<'V 
lrt .w.i b-.ı"<fa HO-ll BI & ..... 
~ bulunan lııabin<'n;n ıstı.ra..,nı 

kıhul etmış ,.e ycr.i 1'-"l:)ne. D"hi 
liye Nat..ırİığtnı d.:a üz· riııe aı 8.11 

Cem l Bl.ı.bı.hi beyin re.sliı:l altın· 
da te.,oe;"'kiii drwztır. 

Em:r ~us:ı::fa Elşalınbi Maliye 
Naıın o:m-111, esk.i k1bi.nede bu 
va,i(<d• hı.ıl~.,, n Feyy~7. b<·y Fi
hurı l:ldfiC•\ e Nnırlı/:ını ııimış· 
tır. K ı in<Xlc b~şka <k>ğişıkiik 

yoktur. 

Lo ıdrad1 bir 
T .. k heyeti 

ıaı ,f• ı .<"İ a iaı'a) 

Haıb,r~,T 'azor\ı ı l'>ı!anı.ento 

Mu « arı M T?ı rtic, hc:yeh ar· 
şılnn,ıs ve gcrıc•al Se~ ok'o de· 
mıştir k: 

; HcyC'trn j-,g 't~ "cd~n mem
nt1·n .k.b.1~1;:-...;.ığut', ., . ıntibalJı.r aıa ... 
cağı

0

ııı ve ıltma: 1 ~~fere doğru 

yıirüyen bir n\C'n' ek et görd'üğü 
lıissi ile Türl i; '." <löoece,,ğ ni 
ıimıd cd·) oruıa • 

'l .iri< heyet., !ngiJLırede 5.{i haf
to ıkala<:aktır. Heyet. yolda Mı
sı:..-ı dA ?JJ are~ r.tıni§ ve orııua d• 
askeri nı li s.~ "'St.:lcrt ge1.miştir. 

Şimali Afrikada 
(Baş tarafı 1 incide) 

tarah1dan şimal Afrikı da te~
ktl c•li~.kıe olan 194:l F'rallbız 
omu:),.1.1 nrhlı, nı >törıü ve t.ıava 
bir_. ... ni i'ıtiva ooec"1<tir. Bu 
ordt•r.•ın bi· .. tün tcchiatın1 Ame
rika1 f'tırikaları temın ooecek· 
Ur •• ~u oı"1wıur e•asfül Şimal 
Afrıkalı yer!-ıe-rle Scnegalli
ler t •ŞAi, e,.-.Jı(c<'k ve büyük bır 
kısımı .e}<leıı yetişme Fran· 

z oı;bıvylıır nın kıcam~ .<fası al
t a bulU<ıa 11!1 ;.r, Gerek or
du un teş-kılı, e-ıek icabeden 
silahlar~'l teınını \>e r.ske~leıiıı 
top:anrası için todblrl,.e' a..ın 
mış~.ır • 

La alin ordusu 
Lcoorn, ı (AA.) - Lava

lln crr:•ı n't nda oımcli bir ordu 
bulu ım dır. •Mıllı mıli,. de
nilen l:ı o 1u, !a.QOO kı cıden mtı 
rnkk i:>tir. Bu mı'ıs, Ama l 
emnyt ı<hıs t'dı m () r'rıı.n ı' 

r eke ordu.sı;ooıı yerini 
tu~•W-. 

1943 de den:z 
harbi 

nas l olab~ ·r? 
Hava harbinde muha
riplerin vaziyetleri 

<na. tarafı 1 nd eayfada} 
komıserlığı, KıımkJtp• N •h :• 
rnüdürlütü. iki kCY'am o iDmı 

tardı l o<i saytı.da} 
rucily. ıll6 r$nen, bu re t nak
r at ) (" IDl)Gf •• İn al ~
)'k {t,;.li..0.n giındculcn a.ı;ker, 
sHih ve ınııuN11e bii)iılt. kall· 
l<>k r hıttinde ılej;il, aııA".ak üç• 
nıak ol-rklı. g-.ıııderll iUs1••r. ım
yı I{ r.ı üde nıııntuam ııaleli:yat 
y ı• . i c)-dl lW ıırr.d ocdu..u 
ela, 'I un.k':il.aki . J.h\: r uru usu 
da ~c.k ı....._ bir :umıWula laı;<n-

ı Mihv r 1943 de 1;n1z De•nokraai1 re 
n1ü vi t yyaııre yapmağa mecturdur 

VAZA.'11· Himid Nıc;· ı AK 

ve btr tıl.,be V'Urt\u b: bm el<'
ce'ktir. Bu hilkfirn<'t daire! r Ilı! 
mekt.,p!er; çeVTcleve'" h ., "Ot 
atınta da h•ytttler içmde ka 'a• 
cıııı<s "' C(ırıku 1< • ' a n 
b:ı. ınısız'ıktan 6.-leta bir roczl>e
lr h.ıl.ııdedır. H•tl>uki civ.,.ım a· 
rihl yadı, Ç<X'tkl<la!"\mı~o v l:'lt· 
ta h .. p:miz<n sıhh•ll nazarı -0\kk&• 
te ı!ınır<a, bu d rımıı.ın yer nöt 
otm,dığı derhal an\aşılmskbd1r. 
.Biz, Beled:ye biltçesrr>E' b ,· k 
m:l•raf:nr tahmil cd«r'k yl.- d 
gt<>nıivoruz Harta Aksara rd• ya
pılan p•rkın bir eşin n \ :) ~ 

ııını ciah r'C '"'"" ecek k • il 
tcvaziy•z. Fzkat hl olmoı:u mey
danı.,-. etrafını cırnei ~en rr')('k. 
l>u~aya b't, i.ki l .. , kum hı\"1Zll 
v•pl'lak, b•Mı.• sı•1 ela koymak 
[r b , olanı•;. mı'? Bahis mc 7tıll 
o!an eylrrin tctıın blrkıc ytız 11· 
r yı ~'Y""'ktır P na r."t'>"a 
\nl, çocu\ı!ınmıza O''TI!l.}ıacak 1e
m ·z bir saha, b zler<" el n <"" 1< 
ve havı • ;ıc&I< b·• '•" vNllmiş ola• 
caktır. Ayni 7omaN!a tarllıi adı 
elan e ıcı l ir m i ın da b-J \'llZ • 

'Ctten in:n ılMl• bulu .seaktır 

e buı ırdi.. Sıdl>a n~ 'Jı.· 

nt:."" " 1 ıııtda lto1ı;nın d r t:! 

n; n n, ~imaü AJrila!ya 1 ly :k 
ul .., d.u tfjftlef nald'l".id.!ca:rıcm1ş 
ulmaı<.l bor&lıor, .\l.mıı "*l!rla 1-
tal) aıtların, cfü

0

ct:kar.1ne bır 
lwnılM \C ıalıhın ue yartlmu ile 

lMC ııisanındo Abn•nLırw 
Norvrçc y.-ııpLJkları se" i~· ia 
lıc zer şekilde Afn.kn}" uskN 
ve utalı ·~ ~ötJrUp \t.k'tru1 ıları 
i1t;r uım.au ıui.ı" ~Und.ür; lak.at 
btı ~~h ·, deniz lıok.im~H·: de ı.ok 
dcf,'Jl•lir. ll.ı.><11kı deAl& ı "' ıu~ <~ 
ti dt ıuı lı ol ırr. 

llu ıı •. ıwdao 1943 ı 

rupa '" Afııka uları 
niz 1 aLbi 11142 il · nı' il ı 
o:ınıyarnktır, ilı:i t•rııfın douan· 

maları "'"' ı da bugiııı nu»cut 
kıın.-w nist>eti devam ettı çe 
LııJ "" tlenız nrnhart bclcri ln·k· 
leoemeıı. &)le bir f"Y, Mihverin 
ciıro.li bir ha clı.ek tqcJ:ll,ü•il 
haliuıle, aıı<:ak ıe..ı.düü ıtlııra.J. 
vukıı •• gclrhilir. l\lutı.,[fülcr, bu 
yı1 d• hıe.Iıklerl )ete ı;tnt bi 
mayrli ka!tlell'fle ""krr gön· 
demı'*-"'e dr -anı OO«cklcl"Jir. 
Buna lıar.ı da Mih•o.rrilu, ıle
ni1at•ı bari,i) le cevap Vfl ecck· 
ferdir. ' 

Dt; .. iul.lı ha.'ı.t İM. 'IJ&lUDn ıca

m3u i:dtlt'tlencrt.'1i 't' n 1 u.fiflc
YPrt!k de\•llJt\ edip gidoco!<t". 
iliültefilııle.r, t" bu.>uk i! ilde 
nakli)e gemi i ve deniınllı aV"t· 
lan ~"8.pmakta oldıııi<ı:.ırı için 
dcn<Zalt1 harbinin b1' .ı da, 
l\tüıte-fikleri Aciı bırakata 'ı ka
bul tdıl<•mcz. 

Nitekim şLntli)e Wıır \ıu ne
tice rlde Ne. NııL,ur. Pclt çok 
goml ,.e ayni zam•nda pek nk 
denin·kı hH"1r~k. eı:kal ,ı-.,,.;, 
altı harbinin rereyam çckhık 
deii;i•ınlyecekfü. Onun için dr'liı 
hs rbl. 1!143 .ı., ıh 1!14% ıh:kl gih< 
olauktu, 

ABiDiN DA VER . ---
lhryar bir J~atlın 

:< s rrp•şa-a c rr.ştı-

su tart.d ın c.ian dö .... ule-
rek öldür u il 

u 
Kısın: •aş;d~ Z'ncırlılruyu c.ad· 

desi"'~C. 27ı n"Um ,.ah cvd~ ot n 
70 yaşı rıııd• A}Jie u.ı.o i m n 
dt bır kad1n rvv<lki gu., b r a!a
cak vu ·.ır·den !ıOll!Ş'·su Mürı.\"V~ı 

ı!< kll'l;g;ıya tulu . u tı•r K·ı•. a 
bu) Lİ<'T'L., v~ 1. iıruvvet h• ı ·a• 

A~ eyi dovc d ve ôldi.ırmu u . 
Hfı<l srden h b<"'1 •r ecı""" ıru<i
det41mun·· i~ Ay en n c,·.,. di.' 
nıo:"ga .t~aldı·~· 1 ır.~. r,1ürüvve ya 
kol•nrrtış \c Vıki'<~l• başlıtnm'li· 

tır. 

.. Euııtii'\i\il ll•''k(':vi?1d•n· 
t _ SJNC inı.n nY.: .... Jral &r....ı 

lıkı..rı ı~<n ll<11/lH3 larl!tnı!e )"OP'" 
t:ırı ~ ,. r•ye~ ' ıntrlıg!'fı

dım ln•hh'ıqı l~/1~1 ca!'pmbe ırtı· 
nr ,..,, ( 16,!lO) a ~lr edllır !ir. 

B"~ ır.lt>"Y' k<ı\Yıth "''•i&rln o goo 
saot (15) do Hnlkevll>O t<ışri!lerl 
r.ca oh:ırAA'{'. 

2 -- ~)viıniz<le 14/l/1943 9" "'S<>m· 
be g;.;ı,., saat ClP) de Ord f'rof. 
1"1&mı.ır Uz..-n.."ln t T'Kf\ndan (c;+..-.r 
nedıir .. ) mevzuo:ı blr tı:un!er1ns 

vcrc ....... k1U:'. Gir ·i ı\'t.ir, 

İh!lklr U~/t89 
Karar hüla.~'lltdll' 

M'!U t:ıoıunma k nmıu:ıa 111Ltı:ı1 • 
re~ 1 ~ooe ~ılba.ıı Gul· 
han 8 nı.ıma Md'a oturı o 

y:tl:J akta ı:ooşgul· M "et 
ıu Feridun T ~o tı = 
bul 1 D' ·ili """· ır.a e 
si"l.cie cf"!"~~rı eden rnuh~ ''.Tlt· ı r.~ • t:,,e-; ııde ......- ı· "' ft.I ....Ult oldıue 
Ctfnıdlan li'li ttı..ıı ı.nma t: '.lt..nt ı· 

32 5912 ve 63 uocu madlcle~ı rm· 
c'bknce clll ı~~ a ~r r :ra c 
d 1J)l' ve y 'idi ı:t•n: ~ 

• ve ht k(kn. kf\.t'ı 

sı lı.1')'" elt okrak (t rar 
.;J.X"'sının lf C'le<s 

rır>e 6 6/?tl t.ar!tı.lıııde b 
d:I (312) 

Lavır1, bu ıı:ırdU"iu Fra.;&ada ·a 
ı ı ı kı.wvetlendiınWlı: için 
~ıı .. aac;ı.ktu, 

en ıa.ı lklu,d».lcl dto. ln;..a.a.t 

t=U"n ı.>r lı.~ cııu tvvol 
ft.Pılall !.&.Y,...... bomb&nl"""· 

1U11a a~ Wil•c av ~Ue m ıata 

bld.r-Lmey... Blrl.... Amerik• -· 
bardımau oçsU.;rı f-t'-iraa t• 'fJCI'• 

dl. İn::•tlzlcro söre 5, Almanl&r• ı•r• 
15 OOmbP.l'd :n .. a uoatı hll akın 811'&

lill'<I d1ı4ürı:lnı~ Bombf.Nı.manıu 
811Mlfrceo de a.w ey~t ne .-ore du.· 

furiıten. botnba.rdıma.n tayyac-Ol.et 
oılktan. iki l&raun :,;ıd rdil< .,.-ı •ayı 

om cr\ahua• blr t ilnllr. Ca.sl& N) ı· 

~ 
tug-1 •. t;rı cr5iunıl:ı;. Ekspt"tö• ıau 

Sinin hava muhıııb•ri Ji l7lta.;a s t 
M ~ l\I ı l!l'! «~undoa.y C hrontr!r• 
ıazt.le:ıuntn n:.tib.lea.ları(a t.ıv rt:!rrl 
d' aıe de.ter Buıd•t"da.a b ncıvı 

ha''" e•litıbrınıQ lilll de. d.:h.a genif 

mlklıaila kullan :1uu al fe et 
mt.ıt, i\.l ·i:P de lm .. nr• -~rlnclfrı. 
hakllt..t bomba.rc:!ır.ıa.ııl. ru:. 19.SZ yıh.r 

Jakısıe ıı .. )e ı uırn mi~ ttc •.d• 
~ :ı ofM"9,ftn fU\latmr:'ıLr. 

Rund n sonraki ha.b rd i bit 

ma.nl&n llei.ı>•JI lakaı.s<• dıltfi".,... 

dl, n...ı lıa 1940 v.&u<"""'11<Wı lıtb&· 
ren Loudcs, C~tt;lf'J', 8Jcm qtl&lll. 

U•-ııtp<>I.. ewı>alle. &1anclı er, CllJ' 

'"" 1.Q&l'1ı I' - ve t<>birltriala '"" 
..,u .. w w&da ~ rliJmıMd&rl lıı· 
jfi.1...-.,ı tııullls bLf:Ü ~ ... 

• •• 
1 

g ı i ılın.:.. AIUW:7"'1111 3? 
rı, ('(ilk dtt• ruı\er~ laJJi.l• 

ı..t arada haVJ.lıuıd.ır • · k LoUUI 
b&land~ 118 feltlrl~r flltb a.-
da ,unlal'cll. 
~eıı, Kolo.Al'•, Düsııid:Jo .. "f, t'ra»k.· 

furl, lıla.ııhehu., öi.u"an, S.ıu:br .ı. Q'.Q, 

F ı..ır~bo!cru 
Mort.e. 

8,..,.....m.~Jl,, tisılOYI'$, 

btırt:, /\Ul:.;,)UU • il: 

Llnl, Uaml>ırtı, & q-d 
Hal~. j 

• •• 

..... 

hassa c'tu!ırıt lı.Vtrı r ı-e 1&11&Yl, ~ • a h•\ cılıtı Vf ha\: ' uv-
m r re cc1ik M.itı..ooal, lma.1 ha na .en S:t"t' n 18 : JiliLd.t l.n 
Y•Pıfa.u eı.en:JI havı hu.cllmlL'ı.a aıc C I ~ t ~ lli t k Am 1*- nın 
maHUnat ''('11lm~rir. Lı.ııt r. as.. 1.-.rJMlaLJ ha a auşııdan 

lb,: • ı.; la.htur ı~. ımı.at l.e :r la1'ı laımd'tn k n .. .-r•k. )' +'Li.kla-tı m& 

n;. una1• mttk.r Jerint, lAŞl' kayn.Y.:· eı..- 'enıt 0'"'1l'l'U •.v r"flddl:!ll b '9 

larıle dl"m1r oUannı, f 7y11re tne.,J• ' bardmıa1?fara muka~t:do fmflınm1.-
danl~ını. tıru"'-"lan la.h:rlp bombar... dL Cönkü bwtlu rlr: cepite..lad,, 

d~r.Ja.rı p1 nı. sırlC1-lk Amf'rlka le cb\ha wiih.im c:.a• vaa lelttl ba.,mda 1 
Lu:ı-1 ıtrcrlo. bl!b ssa 1941 ı e t .-a.Yt l&J7•'l"i.,' 6..ııu.:..d~ "• ua ·cın.;.c. bu. 

Jırl idi. Bu pl uuı t...lblkl il• Alı ıan [ 1••11.l'•r • 
J'&Dlll tı.rp tcpbtlrrltıdcn ttya1101 1 194%. ,.ııu Ut Mtp & lo.rl~ 194.3 J'lh 1 
c :Phfcler bf!t'li3''rn kayncklr. ının, sa.- • rut. lk •l'ı:ula L.n ı luva k.u~vel-
ıııır= . ede .1 , ı ~bı .ıe .ı.cna le-r.ıı ıı :r1ı.t..Uf mllhlm ~l~rine 
k.nlr va 1la'snnıD fukmt.tol &em!n f" ıJ eni blr uz: mh 1 dallA •ti"( m t tl 
md. lslt'nlv,.rdu, ŞmMa Al a n A.kdrnrs cepbırlo- ' 

• •• 
~I l'e p Dl& ~ tıt ~ 

ara ınt'.a bli' fJ.rkl:..r rr.esa· j 
re e.r t rt.;.r. l\lulı:trıp 11('1 raf, 

rtad~• fena dr.nın • mef. r.a ve 
İnı;l:lz laa l'U.U.'111 nlc:u:r i41 ,;: 'L 

1 ı..u• il.t\e ~ ı. 
A·'1"'ıkalılar IS l d 4 bin 11(41ı 

1aptı1'.lat ı ıı.o,,ı,e Oe-r. 1'4! de ba 

rn-li..lana b· bı, e, aıda 6 blne çıU... 

rıı:ttıoı b ldir uı ... ı;ı,W,~k ı\ıoeı-.h 
h•rp le'"' ı tı ~li mu uru M. 

havı. t.<Jnıçu, t:u ~. bonı.ha., nıJ1 alt6ı 

&lbi 1 arr hanavli lJ arHe c.tduıa "' 
dar, rk b!nln t·'~man.hrr eı'bf"t ndl"l' llr 
kunel ·dit1"T. 1~11 ktıvveü dev nı t•t. 
Urm(·k. iı ltil iu il auh,.:ve:t 111 · vı\I. 

il ı..m n o 1 ek 1 taraf ol• hl 1• 
ti tarzd;:ı öncr,_Jıdir, 

Df.•&rulı 1'•"14. \dd t 1 han 
bambMf;ım1.nlAt ı vertln ·111 if;.tenen 
ttt ırıülı'm ıJa)!!, md "S\•ıUli: Yt lne ttı
tü ılüfü t-ern:n ,.,.f,,.mtk mukı,·eQetl 

._._,,. fı & « Un M huma ot
h. 1 darf;eyt ln<1ırml"~&ir. Jlar,. bor l&

r~m r.ıf r 0le ya bu nU!al darıberıhı 
indlrtlmrsil-- bUtt, 7&hnl taraOarda.ıt 
l:"U~~arciı:ın bırlsl UHtünluiii k YheJ'
l«>r. k' ~ Ji r)' ıı r<!ck 1e 11 dat'htltr al· 
tı:ıda tak-al z ka'ıı, )'ere ı-erUk. 

1942 ,,thl"tn ıa11art hf,rnbarr'ıma ı 

[arı Alt anya\ ı vP r ("f'n i-k.tı cll.cfrln 
ay1 tt _'a .bt-rl ., m 'i l\frikadakl ... e,.. 
el t J~rd'an bınıl:ındl''ılan. itıctı•ere
tlt'h kAU:.lı'l'ak.. i " çrc uzerludca ~ 
çekert"k. A.lp fi• 1.ırrr1.1 a; an a(•klafl 
Crıı.o~a. Turlnu, 1'\ap Jı yl bombardı· 

~ f•\11 bu •t' a) hk 1yarrı ır.ıaıa-

fı &o lU iUne (ıka•tlacalını br7u 
<>lmlş_tl 

t ~ ıı.....,.. tanue lm&lltt. M. 
N•ı.o .. >l..ıtil 1ıoa rwlı•w!•n ha. 
ritliT. 

o Ki~~ Alnııın1a1~. UIT!q!k ~ 
rik& v~ i11&lltenı ka'tlırulib hal'P ıo
w-.zuna&.,ıua dljer •'Wl!lta.nru,. bllh .. 
u 1.&11art'fel'inl rn 11a mina.-t dere
eNe hazırb7abllınek ctbl milıhba t,ır 

vn•f-c duşmeklt>dıı. a.ponya Vl tı.ı. 
ya tıava n ylı in t..\)'Ja.t"fl.ı 1maJ1.&ı 

da faı;aı,...tırıhn.a., dtmokn.t muhuip 
4evte.ltrıt1 h;a.\& la.~:rrıuJarına k&l'1I ~ 
ı. .. ,·mak imki.ııbn tl-.lr r.dlloblilr. 1 
Ak.tf hıldP mıhyer hava ününlütü ye 

1 

batt1 IDU53V3ll ünıldtne voda tknel 
ıorundı kaL l' .. k. lıu da harb•n ftU 
<Hl bu<'....ıe O<·lı oeml• bir ı.mu ola 
calıı.r. · 

-------
1 

Kırılm~ z cam, ate· 
(Baş tıaafı 1 mci stı)fa a) e dayı.nan 0 Ui1, 

s.:ıb"" tıın ilibaıaıı v • ık v r,;i ı öse!e~ · a ak ~ • 

\ a.t verg si 

sini ""mrn de ol.>a od eme.Yelli- bı ica d ec · ı 
lenn rr ..... n.r..'\.1.1 ve ga) ri 11ıoe1 kul- ~ 
krı ,çın ta s.ıli en-.val kıını;n ı h:ı. Bostor.. 11 (A.A.) Meşbı.ı.!-
.·ı..mL rı. gore um vali sa'lfıa. • Duponl de l\,ııuı fa!r.iı)<dla,ı ıaıııı 
caJı: ~lar.ların n , yy,,, yerlere bJ.:i"I'ü.herrdısı To~lim 'rhe..>dor, 
l><.-de.:ıi ıiız=t ıçın sev" ıarıhi harp çindc b•r.;ok .kıe,ife, ;apıl· 
ba aınış v c klır. S.-.•k tali- mış oldu 'llU ve bıml.trda•ı sulh 
maLn,m4'»l ııt bugunıerde \ ill· zam:>nında is! fade edilcbilrceğı:ıi 
yete w:>lı.gı r:ıe. emnel<ıtcdir. söylern<ştir. Mumaileyh, bi'hııssa 

V ,rı k vergısi rr.ı.&kaıldt~rın - , rıları zikrdmiştir: 
ek , vcr,plcrıuır.. yı.w.le yırmı~ini Kırılmaz cam. bu cam çuk lıB· 
vcı .nış O•an••• a kredi &Ç&il lş, fiıf olup suyıwı ~Un.de yüzme-k-
Ziraat, E1"\la~ \"e Eyı.wrı, Sıimıer te<h. M:ıdoo ytsrine kaim ol&bi· 
Ba"k dire.ct>Or!.erl ile Menkeo: lecek plastik madde~. ateşe mu-
Ba.o.i;.as. .rıudiır ve müfe1tı Itri Jı:,oı.vemct ~ odun, köselesi& 
dfın sab:ı.h Doiter<kırlıikta n,,r - ayaıkkabı, ça.Mnn madenden ol· 
ıerdar Failun oa ıştır.1ki} " bir mayan makineler. Mii.tıe.ru.ils fU,.. 
toplan\, yapmL:;iardır. Bu tvp • J.an ılfıv~ etm•ştir: 
lant•da m1ke!l1>fü•re yepılmalda •H•rpte':\ sonra uç2klııcda oldu· 
ola!! krecıı konı.şu.lmuş \e ll•'-1 ğu gibi katıy•n au ıuzmayao so-
kararlar .itıtiha~ edilmiştır. Bu- ğı.ıtıma sistemT<r'<ıe malik oıorrıo:-
gün bu me..-w ıir.crinde bir ~!>- biller görül<ıeektir. Motot'ler ı.kt 
liJ ncirediimes bckıler-mekıte<:ir. m,slı haf:ıt ve ı.ıc.'t ayni rh'ad ıcin 

incc-ler.rn itirazlar üç m ·sıı kuvvctlı olll<Ca:k . ., .ır
fiyada yarıya ınecekti.r • 

- SlNEJ\fA AU. 1 

• işte u•uıı ı-, """ 11e~ k V'Jll 

m~ ıçm de Belci. nın zalı'Tl('te, 

kul'fe' , z•maM bol';l nlım•yan telı 
bır cll'?r° k.foyl" t·ı:lt-c~ktır Umar: 
Y.I, biz Ş•hsıivar """alles hal• 
kından lr>•u ""i'ı;< m~lıer. 
JCdırga m • ı.ı btlıi! m<'VZll'IJ 

o!url..en bu,..d ıd zcl çesın<nlo 
ha:r p duru,.ıwn da sövlivcco
l!ım E·ıkaf ida. •· ş hnn Ti) net
ler>r d n biTI ol n bu t'Te b k 
el ni uza• z o d• bir gUn yı· 
krl>ı, g. cer tır Bl'r ı, ayni ZJ• 

meııda okak çoe :!:<! nıı:n 100 nu
mar•Sı lutiııl alnu tır. h 
muolir· ı u le F~-· ıv t ha.: 
m::serl ğı a rı ·a • "nların 

ır onürd{• bu' 81' b•r <: 
ui•l: b r ııl"Jtad m ·hıı.ım ka·mıı• 

ı aa bü. bü•in ü • .i"tı.ı v• eı-blc 
bir biı<l • d<ğ nııdir?. 

Bızr b~ de bav • uı<'yın n 

Siırt.,r'e \'erd~n ile l<ad.v halı. 
Vl?Tl!l' • 'izm el • 1t raıf rdaız kı, 
N•h,~e m\jduı ullu onlll'd< ve 
Emniyrt ba ilı.omıscr~i veıkınınrla. 
bulunan kr.~P bir çeşm«'•n ba· 
zı h8'$1\ri'~~ ıçin n~~lıan• olma 
terss\rii m~İp bir baldır. 

• •• 
Be~o?<iivtden yiM b\r (not) al-

dı:«. Bunda Nisal1<'a l".~ı,,tıcs ,:n 
sı.ı ihtiyacı etnfırı<l m~~<:ııı t \'t· 

ril·vc.r Bu sı>rttl,. ö6rc v " z k. 
Ni~nca n1111"ıa\ıM: nd"'ki 4 Krrı' .,. 
tni• suvu \t~e~ sıiııpi c::-~\l{ p e." 
den ötürü susıı• bır ı. '"'Ş. Hrı 
ne ikı Terkoq ı""ı~: \'opılmı1. Hat 
ta E''"'<l'!.-· ,.,ıktnrıl n fazla su ısa· 
le C'(I \m·ş Bıınlır d v<'<'l'ihmiz 
yok Lakin ort da Brler!i• e N rt
v•t lıdin!ü~'· ~ · tcırıt ~ 
hile ta\7•h len • " l;<r lr. ,..., 
yet d< llOk ÇiınkJ 4 t'<>mC 2 <'<' 

ineyc •"nrnış• B z. hal' ı dl e 
r+ııe tereüman oturbn ç ~· 
halli 1hll' <c na> ra~ • cı J ıı.. 

d• su bu·unm~~ı~ ıı ~= J. 

Me'V<:Ut •kı Çt'Sllle o M"''" • .• 
hiç o'mı7sa bör Ç<'Şl"!'"İn d ha 
aıçı'm•sı istend>ft n· \etoık. Mal 
zcTe kıtlığınd ıı d ~ b. na 
••Mk~n. göıii·mev Uıi" F 1t 
aldığımız (not) tak\ .ıu'l'tlm d rı;ö
rü'nıu:f~i· .k•vdı 701thr ZH-a clu
zunhl!n en biiyü1' miyar mi.k 
, .. sı mahalle halkuııa mryda'!l• 
~rdu~ iht yaç oimıı.!t !Azıır..ge
lir, sıaıııy>onız. 

ISTANBUL UŞAÜl 

700 Kerne ça'an 
1 hırsız' rke'enr'ı 

Slitlüce buzhanesinde ç '. 
Nezihi ·smindp bır\ e\"Vtlkl pcce 
Halıcıoğ>unoo T•şçıııif ııo .n
da 6 numarall fırını giJere.k 700 
ekroeok karııl'6i v• 2~ lira pare 
çalm . Nozihı ya.k•1önM"llılt malı 
kemeye verilmiştir. 

EN MARUF REJİSÖRÜ 

ER)C POM R'in 

Diğer taraflar.. '1.-erilE::ı maın· 
Lr.ai<a göre, Deitcrdıırlı > alnız 
mtikurrer tarhıJ al hakkı ıda yfl· 
pılan tirazları incelcınegc baj• 
lam-ştır. Bu iııco'eıneler de'vam 
edeu, n muk<1ııefler herhangi 
bir h iz muatr.elC6i cs.nas:r.da 
m u11a.a, Deiıerda ~-4Sa ver
diklcrı ıtırııız i ı daiıırı.r.· il"rİ SIİ
re o m leyi d durıımı o
cald ı d r, li3CıL ve s.n• yapıl 
<' "11 9Clr:ra c er D terdarlı.ıt 
m Kcrrer t rhl.vat 1 ır arid 
g ınıe bu >lı.usı.tsta m kıelleıf Je.. 
klne tıa kete geçi ecclt ır. 

En büyü'k !ı""'rl 

bı ~k t•d =ın 
ve rnık:tıu-,na ıtır mahıye • 
tinde ole. ğıı ı;orul.ıne'.ttedir, 

K LDIRIM vosr~ Si 
Büyük CSC'l'ler ~ arıatan büyük yxld 0 1ar 

CHARLES LAUGHTON-v·v· nN LEIGH'in 
BU PERŞE 

~LALE 

en .sa lsiz iı a ri ıtasırlır. 

il iBAREN EDEN 

sinemasında-' 
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KÜÇÜK HiKA YE lstanbul Levazım AmlrllOinden verilen Askeri Kıtaat llanıan 

Vatana DOnüş 
..... lıAbuJa 7'0 ıwn., ........ ed7lıon 3000 ....., fllPlı ....... ,.... 

lllııla - aluıa 5 bt. hıeııı ııl/l/M3 ça,,.ma ~ aoat l6 de ~ 
.. M. M. V, 1 l'ib, 1u -- liın& ....ıııll{JOlllblk ~. Koıllt ._, ..... 
ntl> ıı-tır. Ta~ boUi ...ııit.t. lılıuAcım• .. 1 l'i. (lllMI - ıat) 

1 
15 l<m ...,r eö il'"' !*la mıı,, alı~r. lha1.,.; 20/1/94' •' .rJl!I 

•111 W da B~ı- F z ' t it~ llllkerl oıatırı •l.,,. ...,, 
Dllllifa :JllP~. ~IİD lledeli ı~ ,GOO füa toma,at:. il~ lirachr 'J'Q 

~ lıelll ............. o ... ... • ... ı. (21.!'1 - :llH) 

- 2-: 
- l'·e o lr.arabaş? deGt. \Alı

aıd:.ı., galiba ekmeği! 
Yutıb.mup sı."'"tuın. 
- Daın.ız!ık lbesliyor~ EM.le .• 

dıye ~aw .. tu. Bal:.alı;m 'bu da
ha ne umana kadar s.necek!. 
Ö:ı.üme fıriattı.,;ı cLuncit par

çaı;ı çay bardagıına çarpara& d<e
vırdi. S.c.ı:t w çıpı.ık ayağ.ııru. 
fena ha.kie mşladı. Göıı:eri.ııı ya,. 
prmı~. 

-Ahi·~ 
Yerimden fll'lartken; 

YAZAN: 

- Orhan Kemal 

l 

idğıdımı "tt beme Jı:ıymet.li bazı 1 yordu. 'Hırsla dışk<rimı ell<ltan. 
•İ<ad<IŞ mektu:planm. .ıyı.rariık Titreyen yumrulanmı s•llarken: 
W gaz.et& parçasi)']e ç>k.ın Y• - Ey A!lahnn! dedim. Şu he-
parkcın lll.Wld.3"lJ\YordUm: •lyi r.ifi b.ına muhtaç et! 
ettim; ııe olacak yar..i! &baysa 1 Bu şır.da oday-a aıınenı g:rd<. 
ba,balıflını bilsin. Allah ohnadı Yüzü her x:ımaı k'n<leııı fnz1a sa· 
ya! Sc~iınizi çıkarmıyoruz di~e r .. rmıştı. Y:ınıı~~ i'.~t. S3z 9'iylr-
tadım .Kaçı.rch arttı<.• Sonra. SA• meğe çekmır gıbıy<t•. 
lınıa başka biı cüm)e geldi: •Bar _ Oğlum! derl" Mehmet ... 
ba kiniyle ellerini bulama!. bu- Ve titreyen d.aınarı. çıkık eli~ 
nu c$.'<İ bir piyeste okuduğumu rilc saç1arur.ı okş•dı. Yüzüır.d~ 
batırlcyoruın. öpmek: ;,çin eği:mişti. Nefretle it-

Gözlerim dırlmıştl. Alr:lıma bin tim. 
türlü fJf!Y geliyor, bİil" türhl hır- - Çok fem yaptın 11Yli<l.ım! 
sı.mı yeıaıemi;yomum. .MereJa: dedi. Ç<>k !enıa yaptın. 

• 
ae.eeı a... te ımrıı. lootit bedelli K>ı •• '• ıo .ıte< .-r ...... -

sı-h ııarflıı -l~e ltOıımuflul". aı.ı....ı 16/l/M3 ...,.. bQııal ....t 18,30 da 
Aııbrada M. M. V. 4 No, .1u atın almn ~ :Jllll]a<Uılır. fit ~ 
nat.ı ™ Ura IS lruruflur. Ta~eiı"rı kımuo2 wooilı•Jull• t.u m 1 · ..._ 
il..ı.. -1.ındom .,.,. - -1 ......,,.,.,. veımoı.t. 1111911 -· 162) 

* ıı.,;72 l'ra 70 lı:uo·..ıs lr"lif -il Anımra<tol ı- İoıiM1 iı,'1l ~-lı -
etn:\n,.Yo koo~t". İhal""l 14/1/943 pe~ ııOlıll - l dt• A.okratia M. 
.lf V 4 No, lu -.tın ıı1me. Jromsyonundıa yrpılac;.lltı.r. İlk tem....iu 1700 lir;t. 
dor. 1'•ilp., roin luı'>Ln"I vesW.ıaru.. l<k~f mdr.~lanrıı ltııaJe """üoıdon b<: 
saaıt evı.e, ıkrıı~ı•Aytoa vıernwte:i. f'2019l (26..~3) 

• • • F_.r PAV'YU'l\r .raı)1!nlae11fti.r.r, K<tpalı z~rtta f.fUl'll~i 1/2/943 pa~~ 

c\ltıü '""' 15 ce D~..bakı~ a.1'-erl ... ıın aJına k.oır>~• cta :r"Pllawiı!". K<~ 
f\! bed~lı 4ij S'5 J.ra 96 'bınrJ fü ı,.JTI>r.ııtı 3662 Jln<lır. Tıı.l.;pkc:n k•ı.mml vesi· 
lr.aJarıJe t.eıc f n.,..t.JJı:ıını Wıle """tiııdep "'r aaat ..,.,.,ı ~-- YermeJoeri. 

(3067 - 76) 

• B•,._. bı..oru. ;,u_ Cur"IJ !o-Yt lat1!lon edıilen IS,lM kilo ~ 1Lar11.ı3ı; 

+ 
t ·; ııı...ı.ı .. ur- S' r ....,.,_ ve·- e ı .ı... _..,ııtıa ı~ 

»nllk bulımıa ..n.. •!= ca'rtır. -•ol ,.rtlan ... ı.-.ıUIA &örülebilir. 

1ıoıi 1'f/l/IH3 """"*"""' ~ aaat 1~,30 da~ ' ı · UJertn 
- ..., -1 lemlnlltlal'lle H3ıbi,...ı..Yedeık s.m.., akulunılılııl .urt ı'°' 
t:ao Salı.n ·- • 4viALollf' -- cııırtlan. (11311 - 393 • İıslli<lo....,_ Cl'lir-e<dlder! -... ve - iiııtılıcl<tt ~11- 1ooef 

11.re'ılı. poknwtz aatm ıüıniıct*.tır. lJ.uo ....ı rartıarı !roııcOıyvudla ırör<ı4ebtlıll 
:l!ıı.ılw H/1/943 ~.,,.... Cl"'tl .....t uı <la ,._1acat.ındun lto!ılll~rin 
cnuıne ve l<ol'! teminnllar~e H"rbi;yeı;le Y..a.tt S..,. oltııhaır.!aC<.I <r.toeı1 Jd 
IB 920 S:ıtın alma lıa4"'ıoıııma mö- l'lleütlon. (214ıl - :C4) 

Tekni:< Okulu Sahnalma komisyonu 
E.aşkanhğından: 

(f.007) Jlt'a rraıhmrmen bceeli i3'19l çôft ~arpin G!lııl'IJıı.V)"\< :la Y. M1lli 
b<".ılis n>t'-.ı.,t,t mı h·'-'>•b•ln<!e tıoplaııae&k kom~ 13/11943 ça~ma ıcJ 

lliı ~ar~t ı.-t Jp · hlest y,.p:Jmak üı<-re Kpalı zarf usut:!ü !J:r. f"'l9' 
.ııt~e !oomm.ıştur l'k tem\:ıı.tt (6'>3) liradır. kıe:tlileıin ıartnaımeyl ~ 

Y<' il.it l"""ntJ Yolll'Tlllo: üzere bir gıiıı ...,.ehıc !k.&lr Yıldızda olrul!J!rA,. 
..,ımcıei ve '"""'ime ııüııil Y. l\1\ılıcndlc mektebi muluıcıeb inde bulı:nnnla 

- Ekmeğiı,izin de Allah • 
U- • . • 0e f 
'"''''"ı versın, sızın ·-· 

Türle.iyeye kaçsam, diye dü.,..wı.. Ann~mc acıyO<"dtım. F~kat •ba· 
dilin. Orada aekıeri m&"'lepkrd<m baımıı bHe tahaJdrümime boyun 

yün çora~ ıplig. J;>ı;u,,rlJkı:, aa'1cı atuuıcakltr. İhıalaıO 15/1/943 ....-:a cil'nU ,...t 
16 dfı. Arıkcı.rac!a. .ıı. "M· V. 3 No, lu M..tııl auna Jt~ ,.apılocak.tı.r. 
Kat't tıııınıruıc l!Ml tra t5 -.,.-tı<". •ralJ.pı.l"n bclli ,, • .,.. ~ ıeı.r.e-

2400 ...,ıı l<aı>mla ..,-tn n- ,..uı.ı ahkim vt' brlgeleri llı.hr.ı c<I 
ı.t<llf meıtncııumın eksilim- b r •at evvelin<' -r moltbıız mukabil"'! 
dr ııomı...,.... .. Ye1"ilm.,,; ljUltır. - v•I ~ı.ır ltabı.I <ıdilrn<e. (264! Diye bitııik odaiy• geçthn .,. 

lapıyı .b.ıııı.>la ~ çmrp
ot.mı. Odıoda C'l.raf.ıma şaşbn flll" 
.ltın bak ı.nıyıoro ımı. Gözume mdr.
tep çene mı 11iJti. Onu alıp 1<qe 
llWl""' ı.ue otw'11Uım. Kapağını 
tam .ıçmıştım ki içeri bııbaıı:ı &ir· 
4Ö. 

bi1"4ıe gir&eın ve zailit <>Wım. eğmiyecek kadar bü:,~.imö.şo nldu.. 
Tabii babanım .benden haberi<»-- ğu.mu onlara anlatmak istiyor-

leri. 1.208» - 7t) 

... 
l inhisarlar U .ıum MüdürlüOU flanran 

- Gel uı- ~ diııial. 
...... L •• evl&dl! 

Kıopııı.m. 11opuzuııu ıutan eli 
llMlllU" -ıcır iilrlJw. ·Fderi 
parnyonN. 
Ya=ı bırku, yam ilyıııa: 
- Gemuyeceğim! dedim. U· 

aııdnn artU dlHnhrl-m_ ~ 

9YMod ... , ••lml :v~ 
t.Da! Sa.rıılıi ben sizin çıccLJğııııu& 
ckgLmişim gibi. Buıııdaıı ~ 
eğer SO!(r- otunmıam. .Aıllah 
çarpııın! •• 

tiüııgür hüngür &lhyordum. 
Hlç bc.<lemuiigi fl!ltü:I• isyan 
~ip suratlll& haylw:ıışlm baba· 

1111 fena !ıakl.e sanm.ış'.ıı KaJ>I'" 
nın talımırğm.r. "'tan eli y-
..ı;;~~ _ _,_ 
- w 11ar-..... 

Sonra 9l!ISini çıkarmadan b
pıyı ~* çekip saııı.ştu. 

Odada yalnız b!,mca göaleri· 
mi a.utadan. y~ hem 
memnun ohı;yor, h<m de lteadlme 
bzıyordunı. Bence ~lamaılt b 
d.ınlara mahsustu. Çam.udw.ı 
mektep tawıı laıaınem.i, ııiilua 

125456789' 
ı ~' _1 • - -·- - ,._ - -
~ • • - - - ,..._ - -
3 • • - ·- ı-- - -
~ • '• -- - - -
! - •• - -- -- -- - ·-
fi • - ı-- - -- -- - ·- -
l • - -ı- -- - ,__ ,_ ·-
! • - -- - --
s • 
ICM.P&lıl BAOA: 

l-X-'""'9_....,1-Y• 
~ lcla liam olan, 1 - GeceEe· 

Oi --· ...... w. ..ı..,. bir ııuı.ı... 
tel'ld lliYe, t - Bir emJr, rüacil', 
1 - ~- w, olulaıs, 1 - TermE 
~ ......... leoral lecrtabe do, 

7 - y..._ t;ôlüııün bir elmıl, 

ı - Akar m.uleJı, aeele, ı - T
ıtiaema ı......ı. lerıl ı:otııllr. 

YVKAJUDAN AŞAGIYA: 

. ı - bılk ..ı.n. 2 - istonı..ımı 
W1' aıf!Jesl, 1 - Ed.&1, bir nevi ..., 
t - llblebbala JOfl, Anadolu pv,.. 
ııile pl•1V'lllll, ı - Arzu, G - iıım, 

l'raıııııx& sidlf. 7 - E>kE bir ııili.b 
Aleti, bir -1 sEırara, 1 - Ueu, 
t - !lehlr T11a"-ıaaa .......,.. ı.rr 
.-&. 

(Dün.lril h11lm11umız·n '-•ili) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

aııyacak. O ya öldiiğüınü. y~ut ıhım. .Ad>m olmuş bi.r erk.ek> 
arseri okluğumu i&D&Cak... Gü- gıuurile çenemi yumruldarmım 

:ıo '""1 .uf! .._ı.,, ...... lı lalila el<slttn~ lnımr.Uljt>.ır. ıııalrsi 2!/1/N3 
"'·""" ar.mü sut 16 de ~ M. ll. V. 5 No. lu sat"1 •lma k"'1Yı""""1llllda 
yepılaoalrt1'". T- bt>deli lf0,000 lira ilk ~ 8~0 ı.ro<Ur. Talipler .. 
.amr,( •es\kıl.Larile ı.llı:Uf ~- ıtı.aı.e .....ıiodeıı bir ı&al evvel Mm.ıe. ııiin birinde harp paUay:ııcak. on.sına alınış, ~er!mi dizim• 

Muharebede büşük yararl:ilclar fclayııımş,llm. ""111 , ... rn...ıe... (210'1 - Ul9) 
• pt,eroceğipı. Rütbem sür'atle Annnn ağlııyoodu: 
~lecelı:. Göğsümde rıişan4ar, _ Biz bugün varstt1c yarın '!'>' 
mad31.-;alar .. .'Mesela büyük bır tuzı diye söylıendi. Bütün ömrin
:bımarıılan . oımuı,um. öm;.mıı. ce ~ESUll çelr.eceksin aamn- na~ 

* !MGO - ut ~ lpl4[ ı.lyalik lrul\ı ot ... -.t rw.ıı .,,, -..,. aoı:* 
eksı~e loonulmu$tcr. İlı•kwi 15/1/1143 cuıntı ırünü atat H,30 <la Erz;urum 
ıııtbrt ..... obna ~ -·lacat1ır. nııımwı bedel! 240,000 lJTa illi: 
lıeminıttı 132M ıtır.ıu. Taliphrla belJı ~ .......,™ e<ım..Jerl. 

planlar, Jıarıta!ar, kaim. s:yah .._ ...... evliıd 1ıaıı- ~ı.ır 
dldli. Gııca bıı:a kitaplar ""· .,. 

· vamemell. O babadır. 
Telefonla ağı sola ..rıirler şid~le Jtiaaz ettim: 

-.,eriyor.um. Y amma hep büyült - Babaysa babalığolııı 'büsio. 
rüd>eli Z82>it.:.~. nazırlar sirip \"" Uşaıtma bile böy4.e m-le n-
byor. Tam bu esnada iki muhafııı: mez !nsan. Allah olmadı ya! 
Dll!e:r O«Nya babrunı ııokuyor, ·o Az evvel gazeteyle yapclğ'ım çı-
beql iaı:amıyar. tlstü başı parça Jıanı aıçbm. Guya içine kona!ma-
parça, ıraçı 5'kıt.ma Dınşmış, aı lizımgelen bir lıiığıd" 'll!ıııt-
~·rı 9'lkmüş. B2na r·~ ha- muştum. Annem yaptı.'.tlaı°lma 

·- (-) 

* -- 7ıllZ" fll"lı:ı - lıapa1-r1la .... .,. ..,,.,..,....... .ız.aı.e.-ı 
Z!!/1/943 -""" lilnO .S il dtıı Aıb:nıda ı.t. H. V. 4 No, lu - aımc. 
k~urıda ;rııpılaea:tı,.._ x.,.ıı becMl 115g,101 lira 44 ıı.ır.., il!t tarıına11 
31,104 lirn 8 ~. Taliplerin k:aııuı5 v~lari.Jt, UJ:.t n:dııtuplQnnı itıQ.. 
le saatin<Jen bir -t -ı ......,,__ veaneı.ıı. 

(JtD88 - UIO) .. 
retleri diye y"varıyor. O ııanwı 4ı1okatle bakıyordu. Taııdiknamem Stratıldı. -ıtıa :1112 V modeli mDtı:lpm ile i50 ııdre 105 llll k..,_ll 

hcıritım. paz&rld<J.:ı Ga\ın &IJDacall<lır • .lııaıoot 1'5/1/943 ouma C(n; - 17 ~ 
Gel.ilıclo ..&.ed llôit.ın almrı kıooni!yonuod'a yı.pıl>aı!<tır. T:Jbn!n be\l<ll•ri 
.-,.,~ 62>0 lira horlılrrJnrın 115'0 lirodır. Ka:!.'I tetn'natı 1104 JJm-

ben, muh~z neferlerin hayretle le kağıdımı görünce kıIB,kulandl. 
büyüy•n gözleriönümleomııı boy- -Ne olacak onlar? Onl.arı ne-
llun& sanltp: ye ıyıı'<iııı? diye sordu. 

_ Babacı~! diyorum. !Ben - Hiç! dedim. Ben al'lıllt Ada-
ıren.iıl oğlun Mehmet! Bak büyü- aaya gidi}'U"lllD. İzin verm~zse· 
diiın, adam oldum! roz dıaçacağ?m. 

O pşınyor ve bütü" yeııt.kla- Aruıem donmllf gibiydi'. Neden 
nnlka utaıuralt özür dıliyor. Ev- -111: 
?Adım bea y•pt-ııın, sen Y"ııuı-l• - Deli ~. deli ~! 
eliyor. • Diye .ıiy lıooerek ıe taşı a dıprı 

Gözlerimd'en birbiri peşi Bı"'" • çıı1uı. 
yuwclaruın daın1.ılıır göğsüme akıl-

T.C 
llQAAT 
BAN'<A!!i 

' '-._....pAC2A• 
6'QiKTiOl!N 
l2Al-IAT•l;Qı;;l1 

aıe-ırı ..-) 

dır, Taliıl.lr.-ın bell& wıortt., lıomlrona ~- (2137 - 361 ı 

. * lW aılet emıe baoma tQ}unt>e, 12 ll<fet ll8Plı ltfa i:Je bncost, 12 _. 
ittncye ballaon, 12 adeot .lt!aE;re loüreil, l "1 adet ~ wınp halat., tıt adet 
itfa.ye =r<P.....ı, bir adet lt1alye Wtı m arııbaın, 50 meıre iırırtum, 3 çltt am-
7ant eld>vea, 3 çill -Y- eöiJ~iJ bı~ ııarıar1*Ja •tın alillQc-. İlınle· 
:ti 15/1/9'13 cwna. ~ sııat 10 dıı GeU bolu _,, atın alma !llGT~ıw:ı.~ 
;rapılacakı.ır. HtıJJSinin talıınlrı badeli :l7 68 li?6 20 iılJlUi lkat'f 1emirı<ıt.ı 415 :ıu-.ı 
28 ıour..ı...-. Talip~ Wll wltltte tııoını..,._. .-ımeJers, (ll138 - llOll) • 

l~ t.on ıro,ı:.,, eti Uvı:rımı;ı pıu:a tlı!tln satın ~1Jr. iııaJcsı 18/ 1/943 
ııı=rtesi _... ıaet l~ da El'..llrum aakeı1 ııırtın alın& lmm~ı y~pıto. 
catctıa·. T4itıma -li tıı;~ J.lra ltat'I taınbw. 7313 lırııdır. Tıılôp1<rrn bel· 
il v.ıtıt-loe ~ plınclerl. (2130) 

"'" llOOO \Ollll er - pnarl*1a ıoıluı .............. n...ı...ı· 111/1/M.'1 pc;. 
ııarte.ıı gürıü -t 15,30 da Eımrum 11Eker1 atın Uı& ~ yapı
-- Tı.tsnıın bedeli 58,500 lira Pt 'I ~ IHSO Urad!ır. Ta)lpler:ln 
tı..lli v.ıc!ttd bni&&'Or111 ıelmekri. • (2131 - 298) 

* :ıo 1ıcrı .....,_ ftl lraVUIUl<ı61 -ı..ı. ııal>n .ıınaeıaldlr. i!ıaı ... !$/!/iKS 
pe%Ar1.fri ırilnü .....t J.I! de Ad<aradıı M. M. V, llir N-0 lu• a;atm ..... ., IDJ. 
miı.~ ;rııpıi~. Tahmin bt<l ell H,OO!I llıw. ııaİ•t ı..mltıatı 7900 ıı-
radtr. T~ belJ;. v~lt!.e ~ono ıf<lnel•ıi. (2130 - :wıı ... 

15 uı !U>yı.,, .tı laıavuomıısı P82'1rlııkl3 ..:<.tn alına..-.U". itı;ıı.,ı 18/J,943 
~ g:ltıü •38'1 14 de A:ıı:ı:ıı:rad>ı M. M. V. Bir No, ıu 6'141.."> alma ~ 
;ywuıda yap.ılacc-r. Tiıllplerln bc'lli \ 1ak:tte ~ ııo:.m.-l<!rı. Tat. 
mAl bedt-1, tQ,500 lira -'l tnı.'natı 8075 lfısdı~. (21.21 - 2-W) .... 

B•'1ıcr 4<tıoo.. ııo "'~" ·;5 tıcıcı ve ı,,,ı.,ır ;c;ı.ı..., ı.oo iruT~n 23 bı 
, .• bcb<T. lıl'!llicı 100 ~ 36 ta> niır eti pazarlıkla ~·p ttnn
fı ;i.ı.ı.!'. ı·ıa1e~ 1411/943 .t.:na :1aat 14 de YaWvad.a. alltt:eıi 63.t1n &.-\.:na lu>. • .. 
,...:ıc • .\,. ~· ?ıJ 'C· v..ır 'l'allp1e~ te.T.i tl..-ı.ı·•;e blr)Jk'te. t-..::lJı Vlıftcitt.e kom~. 

>'''"a·g..ın-.,luı. uıa4 - 356> ... 

'-~---iıııııar'la ('111 r.5ôı idlıı 
• ~·ıval 7103 • 
> bııa~ 14416 • • 

1 - Y'*"r;oo e ...... ıo><kl;ırhın Tdllı ~ w-.n Wı.t1a -cı ~ 
...ı.:ıac:ıı.tır. 

2 - Pırzııl'lll 2'.!/1/M3 c"'- .-ıı& - 10 dil Kabııı.«ı lewzım ..,J. 
aJwn kıaı:jr•ıunda ~~ • .r. 

a - NümAıneJer - .., Ah•"""'1 -... w 6'ı.no rtlnde lfjrll.)<t>lltT. 
t - fsteltlilerln " 111 ı: .v~,,,,.,.. pct,.;ile bUt\ltie adı _. !ıoır~ 

milo""8tla,.. blldhil. ı •22) • 

TOrkiye iş Bankası 
r==KÜÇ.OK iCAR lIESAPLAR::-=:ı 

1943 iKRAMiYE PLANI 
ltefiMl.n 1 Şubat, 3 M• yıs, Z Atastos, 1 lkin~lte\rin 

tarilaJerhr de J1PflbF, 

1843 Oır&m11eıerı 

1 ... 1~11 Unbk -1llt-- Ura 
ı • '" • - ... _ • 
1 • 1111 • - 1811.- • 
1 • 1n. • - m- • 
1 • .. • - ....... • 
1 • 151 • • ... 151.- • 
1 • 444 • - '44..- • 
2 • 333 , .. 1166- • 

111 , m • ... mı..- • .. • .. • -= Z970- • .. • " • ... Zl40.- , 
• Z5I • a • -5581.- • 

l:M • u • -117&.- • 

Ttlrld1e it Baatu ... pua pb .....ııa 7ahm ,.,. !Jırilttirmlt •• 
faia •lmıt olma, QDİ - .. taDhilıl .. .._i, olıl1'SUDUL 

Ecneli Seyrisefaia Şirketleir ve 
Armatörleri Cemiyetinden 

Heye'li ~ 28 -.,.....,. lt43 peıŞd'llhe cftl10 1- -t 11 dr 
G&latılOJ x,., tı:ınnıa 7 run.....ıı ..._,rede ....aı lıul"""i°m .,.. •le rı-*11 
~in azalarım ilin vı t.ııırWe"' it ca ""'-· 

aUZNAME: 
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