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Bu sabahki 
haberler 

İngiltere 
fta,Bamea 
ve Macar· 
larabarll 
UAnettl 
~ 1 CA.A.) - Bu ırece eıblı 
~ lmıdrad& mmıen bild!rlL 
~•öre İılslbre hlik1llneti tara. 

Kırımda Alman lmvetleriı Alman iıgaline geç
tikten aonra SU,.leropeblen bir •örüniiı v. 

Y altoda Alman tulcerleri 

Plnliad~a. ııacan.ı..n ve RO • 
..... .,.. ~ ola.ı nota.ıara r ........ - .................................. ~ -----------
~ nı:.,h:::-= (Alman tebliği] 1 Almanlar i 
._ bildıren bir teeı<pt sl!ırıd«U. _ . 1 1 

..... ~~ <A.A.> - ıneatereokı ••cena•da Moskovaya ı 
~· Macartıı*ı, RoDMWıY8 ile iP ı 

ballde olıduluntı ilAD elmesl' O.. &. • J h :::::..... ·=...:/•"'....... Uklb karşıbk uıraz aa a . 
Londraya göre: taa•ruzlar gak/aştılar 
8 --· ı Londra. S (A.A) - Anna.. •wreoer lanldı ~:.--............... i.ı - ı 
C ·d '9 . Moabwada muharebe bütün 1 eaau a tiddetile devam etmekte, fakat 1 

"Lenı·ngradda bir ~ı.. blr taraf _iç~n deierli bir " ... ·ı 
ile il Ol' 

tıce vermemattır. r ' muhı·mmat deposu Tula'da Alm•nlar biraz ilerle-: 
mitlerM de 'bu kesimde de Moa. 

Tebliğlere göre 
Libyada vaziyet 
Yıpratma 
barekltı 

İngilizler toplar ve 
esirler aldıklarını 

bildiriyorlar &f d 1 kova'ya daha 1 S kilometrelik 
• oskova cephesinde fahrib e İ di,, bir meeafed• bulunmaktadır - Alman tebliği: 
l&e vaziyetleri ciddi lar. 

-- Berlin s (A.A.) - Alman or Yeni bir taamm "Düımanın keşif 
ıııa.......~ 1 <.&.A.> - SOVJ'et R\iiı1&- duları umwni karargahının tebliiin Moema etrafında muhare • k 11 ·· k"" t•'ld" 
.. aJ--.._ .. _..._ .... R , __ e ı d •ı__ L d' beler d'"'vam etmektedir. Sov - o arı pLS ur u u,, - ~ -ıere ı 111 e m_. c - de ezcümle fÖY e enımıeıde ır: "' 
~~ taaruzlarına devam Cenub kesiminde Sovyet kuvvet yetler Almanların durdurulduk- l -
~· 8alilıDl oivarmıda Ruslar ı. · · .ııı. ı L- ı·L lannı bilcU.riyorlana ela sele. lf Kabire. 5 (AA) - ~ ta.. ,.,_ 6eQ ı11111a a:er ll&inlad etmifler. rının J'8PU .. :ren -rtı 1& taatnız la ... cıftlUllll'I umumi brarslh1n1n 

h
-uc • .bnıDJaT ıaıt>e dotru ~ıımc. lar kınlm .. ir. en llOD haıberl~r Alman na ye.. ! teb~· 

--., etmaıdtıediıiet fl>enlm ı inci 1a7f ... > niden yaptıklan hamlelerle 5 ~~'de b&nüt :renldm 
~ftC~ ~ ~tı Alman1arlll -~ (Dnaml 6 inci aayfada) 5 8'lnıüe ir*iePJll. baflamıp-. 

-

idare iıleri telefonu: 20203 Fiatı 1 kuruı 

r Maarif Vekilinin yüksek tahsil ---, 
1__ gençlerine yolladığı mektub ___ı 

Milli Şef Universite Talebe 
Birliğini himayelerine aldı 
Üniversitede dün bir toplanb yapıldı, rektör 

birliğin kuruluşundaki gayeyi anlatb 

Keresteciler ellerindeki 
keresteleri 5 unn 

içinde bildirecekl---~ 
Koordinasyon lıararı ..• ~iredlldl .__._._~•*'llnie oımklan kuvvet.ti Bovıetlere , ı ... böll'ede dü~an. dtın Tobnl. 

~~ blt.tı ~ '-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' tım ~ dotusunda Eldudaya karşı 
,,,,_'Bu lllJtat& dvarmd& Rmı: EA.lJıl. B b hk• ştıı Ankara. S (Hueuıi) - Ankara mevcud keresteyi ihtiva eyliyecek. -n..~ri -&.•ıı.....ı....- vann••'-rd-. gire barb u sa a 1 ~De-mıt.drr&r5 lln~ı .. r,.,_11:)şman) 111 ı. -. -u ........ ... .. ' ·- .,. ._ ve tanbulda mevcud her nevi ça.. tir. Kerestelere deier fiatı verilerek 
~ tCnalde Tlmoçenko yeni btr ralı ve çıraıız çam ve köknar kerea.. atın alınmak üzere hükumetçe el 
~~ine oaşlanUftlr. ' Sovyet teblig" i Tu·· rki•e•e telerinin beyana tibi tutulmaaına konacaktır. Bu kereıteler buaünden 
~~: St&lkııO'Dun ıreriaine atıl.. •azıretl 3 3 dair koordina•yon kararı bugün itibaren baıkalarına atılamıyacak 
llll.:;..~ llıenber bu. blSJcelerdleld W Moııkova. t <A.A.> - Bu aaba!*i ldiin~ verme neoredildi Bu kararnameye ıöre bu ve MikUınete aatılm11 ıayılacaktır. 
~ebeaılb ~ çotin o:mata Bovret remıl teblltı.: T tehirlerde kereate tlcaretile iıti&al Beyannamelerin tevdii için veril • 
~ hlııkında emareler vanUr. Peıqembe lilnıll tıekınil cephelerde k&r&rl eden bakikt ve hükmi her oab• S mit olan mühletin hitamından iti -
~'den Umanı bir habere ıröre Moeıkow.. 1 <A.A.> - Cenub cephe. şiddetli mubar~ cereyan ~lr. sün içinde ellerinde bulunan bu haren 1 O sün içinde beyan edilen 
~ bcL..ııme nılwbulan Rus ta_ sinde Rlll kunetleri lOO köy ıst.irdld vUktDı.Jln haıva muharebelıerJnde Si nevi kereıteleri miktar, eb'ad ve kerestelerin aatın alındığı valilikçe 
~ C:::-bıde Almanlar 

6111 
ve eılmiel.ılr. T-'-"a- ... Alman ..,..._ı ~. ıs Rus Karardan önce TUrk hUkO· evaafım bir beyanname ile bulun • e.lıabına bildirildiği takdirde ba 

"il'. IS.500 916'l&t Teftllltler. .,.._., ..... •---eei •-- l k Sa a.-._ Moeluna. 1 <A.A.> - 8oV7et otJe .._,_ -- l"I • 1 d"I d' duklan vilayet valiliklerine bildir - keresteler aerbeıt ita aca Ur. -
--.~ ~ vawet ciddidir tmılli -.,J.: Hava tunteieıdmiıl 8& tam. llO me 1 8 IS 1Şar8 8 1 m8 1 meie mecburdurlar. Beyannameler tın alınacak kerestelerin deier fiaL 
~ ~ Ruaı.r seri çelkilmete Oeal> Cflllbelinde dl'-'•nı t&tcfb e_ yüt.Jü tam:ron: 131 neon tahrllt nra ba ; ıün içinde ve hangi tarihte ları mahalli Fiat Mürakabe Komla. 
~. (Denau 5 inci IQfada" imha etmilleıdr. Vatincııon. 1 CA.A.> - Waahiqton verilirse verilain buaün ellerin<le yonlarınca tayin olunacal&llr. • 

~~....,._., star~-- &füDG VerDıeft kJrala.. --------------~----~·------------

l
.ihver kuvvetleri C: Askeri wadret ::J =--= .=-.. "= ~ 
ihyada Gambut'u :-::.:::.......- .. 

11 

.... - • 

geri aldılar Almanlar Timoçenko R~veltin gizli 
--~ • <.&..\.) - Kahireden alı.. k 1 . . d hır mektubu 
~~...=:::~ uvvet erını nere e neşredildi 
~-...... Almaıa tkU\'Vetleri ÜÇ d d b·ı ki ? 
;:_~ :ııı: ~!!: ur ura ı ece er . ~~~:;!':,":f.:~~u= 
~ ~ ...:: =~ıeıe:.': , __ ................................... -: ........... _. _____ ......... ----, S milyonlıılc bir lcuuoei aele-
llauh.;...._ ~lan seıt atınıaıı$ır. Bu [ ldilıel" oltl ... . .... balan • rqe tqlıili i'"8 alaleaJarl.taa 
l'olU ~adıe tuvvetıen bat i Siilırit eden Almanldarın le __ ,_!L. •• a~ 6~ _.ıL.• 1 

"". I -ıalaiyet Oflrmelıteclir 
~ . : cenııb mıntalcaaı urumuna IRllll ıpn ıca scıen t .. o~ erı 1 

~· -.. ':.e tta;!!nla~~ et ! oalıit lıaybetmeJen aldılrlarına tliPh• eJilemes i Net'10lk. ı <A.A.> - stetlDi: ._., lllıe. _...-ine ....... ım..., er. \ .) Chicleo TrlJımıe ıueteat Cllmhur 
~ bulaııaftia bulunan tta11vaa ,_ --·----· --···••H•H••• __,_. n.-... ....._,_.._ M ~ -. v-.. JUr&l& tıemizlerımeıııl. a 1 K ...... ~ _904..._ıı . 
.;:-et~ Yazan: Emekli enera • O. biUıbeD ,...ıan bır mettıubu aıeıtNl. 

>tt h'lldudu 7.mllda b07i* faali.. m&1ıed.r. (DeY&IDI 5 inci ~ ... , 

.....:..... "-ııhr. Yeni ZelAndalı ttıtaat bir ı BArinoltAılwı t.arlhU Alman ve biıcbir INl°'Nat vennanl.flenllr. l"almt ~========== ... .....,, lııı>ha ne ça~nk eetr alma. Sov:Yet tıebllıtlmile Londra teıgrafiarı.. buna m1*abil ~etJer, Roatof aab1r.. iii 
f..L l'e ._hue tahrb etmete muvaf m s&-e oa1* cepheeinl.ıı medtez ve ce. ıaoda ~ lm &lannın bU1mlcO 
-.: ~ - ıım ~ Almanya w ~t. t'*'> etmetie oklukl&nm. Von K1ıei1& 
~· _ı <AA> _ L'tllVtt cepbNiııde ~ orduMl'De Sovyet ordwan a.. zntııı ~ o bcllpdekl ~ m1lt.:. 
. -:ıllUl!beler J'«dden bMlam1'lır ,_.,.,.i mub&ft!beler bO!Vük btr cPcL aırılk tunetı.m ·racanroıru dıl. talı.. 
-...._8ıın aım.n bir habere göre Mnver dete dlıwam etllw*tedir. l!cPe cderS lıl.adDpola çt!ikilmekte bu.. 
~ Cieldlut'u l'Pri a!Dl.IŞlardJr. lıl«b& mant6JrMU>da yeni Moüow. ~ ... Bovy~ ktt'aJısudl 

- etnıflllıdadti AlmaD t.aarruz yarmı da.l (Dnami 5 hd ..,. .... ı 
nsı ibıer1ndıe Almanlar, blr ili ırüıı -------------

~ w:;:~ ,.::c;:: MILLT PiYANGO 

Haseki hastanesinde 
bir kadın üç Çocuk 

birden doğurdu 
Bir kilo 950 gram gelen :\çüncü çocuk fula 

yaşayamadı, diğerleri sıbbattadırlar 

Bulmacalanmız 
Oarclincii cleoreye aiJ buli:f'-' tlofra halledip 
,._:- .lwaaıean olcuyuca
llıL\ Ulınlerini yaranlci 

kh*lan d!ıUM: t..1 ıu Yazan •. Mumez Tahsin 
v&ttalt o e ya : ı' ~ ~5gggL • Ba:raa Sani,. Ye fD ..... 
teterDe ır.unSneten ='Jfe . , ooo • M h · • .. ı •-ı-~ ~ ~"'m " • ıooo. U arrırtn en guze Hueki haatahaneainde, Saniye Cemal de 1 kilo 9SO ıram l•&IU&9-
m ıı6Nn Allmn shk ıU : 1 ~88 ! eserlerinden biri imıinde 30 ya.nda bir kadın, bir tir. Cemal; bir mücl?rt ~n~ ölmlt 
~ SovwtJBI aog • 1 OQ • bat&nda üç yavru dünyaya ıotimıit- tür. Anneleri Ye dı~er. ıki yavra 
ımt.lf.ldoe w 120 • 50 ---.,..~ Yak d "S p ta, da . 1 R ı ı ı.rına nimen ~ 400 o • ı O iLK K UN DA ID 1 Oft OS , tir. Cemil. Cahid; Cemal iaimleri aıhhattedır er. eamım ~. anay ve 
nuıs o1ıd~ 1.11.ıı- 80~ !cEı<ıliYO~ ~55:;;;;5555555Jkonulan yavrulardan Cemil 2 kilo aai kalan )'&vnılarını ıoatermek~ 

eA* ceph _. ·~-~~--ııliılıııil_!llllm_D_ ; OS.P pami Çahld .2 kilo 700 pam; clirtt 
1 7 7 --- pawııer 'I BtrlDDiı:ıldlnda 

ı ••N. ~anız. 



Hergün 
- .. ··-

Nafia Vekilinin 
Beyanatı 
Münasebetile hatıra 
Gelen iki ihtiyaç 

'1111 ... ı. ____ Ekıwn U,.ld•sil-J 

..,.. ubterem Nafıa Vekilimizin 
M& gazellerde çlJcan beyanatını 
fe1ah verici -<izlerden .aymak Ji.. 
zmı. 

Har!b yıllarının çalışma temposu 
eulh yı1larınınkine benzemez. Çalı.. 
şacak kol eksilmiştir, ilk. ınaade ek. 
eılmiştir, ta11t ekailm.iıtir, çaresiz 
çal.şma temposu da ağırlat'8caktır. 
Bununla 'beraber Nafıa Vekilinin 
ao.ılerinden ö&'reniyoruz ki ç.ıh§lila 
duımamştır, imkanlarm verdiii 

Resimli llla.k&le: == = 

'··-----

Görünen ve göriiJımigen silahlar= Sabahtan Sabaha: 

Mutlaka heykele 
lüzum yok, şöyle bir 
Sembolde yapılabilir 

Burhan Cahid 

G cçeo eün Betiktaıtan g~ 
yordum. Bnrbarosun zarıf 

türbesini meydana çıkmıı götdürıı
Bıııa şekil itıbarile çok ı;üzeı, 011-
mari bır üslubu var. Etrafı da açı~ 
mlş, küçük bir park yapılın ş. Bü. 
yuk 1 iırk Amıra ı, ömrunu da!ga -
lan üzerinde KCÇİrdiği denızı ı.eY -
rediyor. 

lııtti~ime göre Barbaros içın bit 
de heykel veya sütun dik~ımes. dıı
şunüliıyor, projeler hazırianı:'.1 ormuf. 
Bu iıtc acele etmeden düşunsek, 11e 
bu koca adamın hem ruhum. ok.fı. 
yacak, hem de batırasun itıymet)en-
direceli bir fCY yapsak. Benim fik • 
rım şu: 

musaade ölçüsü içinde, bu imkan -
!ardan a:ı.ami istifadeler temin edi
lerek devam etmektedir. Bu arada 
muharebenin çalt§ITla temposuna 
verdiği ağır1:k dolay.sile boş ka1an 

- Kon1ap1an sevip semıtmek bahslnıle hısanb.r «"ok M11Uycn., TC .-as :llU7a bra.r ~itinin tersini ae SÖJlese mutlaka tlüşüncelerinl, alliblarını - Bu türbe mimari iısliibu ıtİ· 
- U -'--L ii ~ barile bizatihi abidedir. Kubbc5İ BOJ yeııı. ......... ııere iki sınıra aynlırlar çok sö7lemek mutlaka derin Te ltuvTdlerini meydana vurur, ~• k >nuşan yeya susmasını bilen ise tam 

zamanlardan da İstifade ediliyor. 
Mceela ihtiyaçlarımsz birer birer 
tesbit edilmekte, programlaştınL 

makta, etüdleri yap:lmaktıa, barb 
90nunda derhal yürürlüğe geçirile. 

Ye &eniş bil&"fye delilet. etmNlftı &"lbi, aa 
1 

llÖvtemek de &am bir bllrlsWiji .... 
1 

altnda yatan büyük T urk Am ralı 
" nı~hullü bir muadeledir. Karanlıta gömlilnıiit 1ıir 'llil$mana benr.er, .... 

ri8termes. baaa makabil eok aöyll1cnden korkulmaz, fakat az söyllyen. dır. Bu cesur İnsanın içine ı. r;arna.o 
dm, bele Al.lmaanı bllcnden ('el..lnmrk lca.b ettiğini bilmek l!l.zımdır. t.rhllkeH dilşma.n da ıörilll röı'Ülmlycndir. Söylenen cJeliJ, ms:ından kor. dıı:_., denizi onun ayaklan ah na ge.-

Cek ..!:yllyen ~!!!!'..~~~~.'!:-~~~:! .. ~!!.ı.~~ .. !~ ... ~~;.-!.1!!!?::_~.~~~.1!.~~--~~ .. ~!~~! .. ~~~.~~~~~---·------...- tirmek ne iyi olur. Türbe ıle cienl• 

ede hale konulmaktadır. 
Devletin nana ihtiyaçları devlet 

ihtiyaçlannı.n yekununu teJkil et
mez, küçük bir pa~eıdır. Ümid 

( il a, b e r 1 e r •• J :~~~;~~et:r:em:~:e ~fr1=-~ d;~~ S e h 1.• r den türbeye kadar açılacak kn~~-
., Batbarosun bütün ömrünce ı.evdıgl 

................. .._:;.. ............................................................................................................ ~~ ................. ~~~~~ mavi denizi ayak ucuna kadar ge.-

etmek İcab eder ki muharebenin 
verdiği deJ'9lt-rden, gösterdiği mi. 
salJ..,rden, gözlerimizin önüne açtı. 

L .,,. ............................................. '\ tlrebiJir. Bu öyle bir hürmet ı-se;i 

astik, şoson ı· sıı·bsal mıntakalarından Havagazi şirketleri~ ~~:İzkla~~:~~~~~ ;~~!ığ~:~d:nı~~~ kal h• b• d = ıve muhakkak kı denız.ın oraya k .. oş iÇ Jr yer e k.. .. t k. ~ dar uzanarak ayaklarını oktamulDıt 
Se k • t p ld """ bal de omur S 0 .arı i dan onun da ruhu hoşnud olur. Ha~ ğı ibret verici nümunekrden. mü. 

kaycse imkanlarrndan eonrıa devle. 
tin umumi ilıtiyaçlarıı hemen, timdi 

d~n teııbit edilecek, programlaıtrı.. 
lacak, muayyen bir .eviyeye çtk • 
maklığımıız iç.in Fazı:m oian asgari 
müddet hcsablana.c~ yapılacak iş 

muhtelif safhalara ayrılarak nafıa. 
nın ptograını da umumi program 

bulunamıyor V ıya ya ) JUi I bı·tıı·g""·ınden tat·ıı·ı faaJ ~ ~;ı:d~~~ı~o~i,ük !~lıa!:~!r~~;:t 
b k k 

• : ımkant da vaTdrr. Bahrıye muze.o 

~~?tar"'.:.':~:~ eii":/,:!j':. ma rn at sı ıntısı var i liyet mi ediyorlar? ~ ~~~~n~7:r~~~~~.: ~~;~i~;~'de~ 
banlOTı .atanlara tefladüf ! nız cepheslnı su scvıyesıne kada 

İ indfrmek ve bu ct>pheye onun anni 
eJiliyor Dün bazı semtlerde halk kömür bu'amadı, i ş· k t' ·· ti s•nı koymak da bu sembolü ikm• 

ır e ~ere sura e edet. Böyle bir kanal fspanyad• ellerinde mal oldug"' u halde satmıyanlar k · d dır arasında kendisine ayrılan yeri tuta.. Lastik. kaloı ve §OeOn gibi efYL 

cakcr, yokaa ktami program ve pro. !arın piya.sllda eittik.çe azaldığı gÖ
je yapmak için aarfetrnekıe oldu.. .ıülmektedir. Şehrimizdeki la.tik 

ÜmÜr tenıİ.ıine F.lhamra kasrı bah.çcıı-ın e var • 
şi Jdetle takib e :!ilecek lki tarafı da yamnk dökmez LİMI~ 

iumuz emek bekleı:nek~e haklı oldu-: fahrikalan faal!yetl~in~ muntaz~ • Şehrin odun ve kömür ihtiyacını ı- bir 9ekild.e devam edilmekte • 
çalışılıyor trom denilt-n ağaçla,.la veya r>alıTl1" 

1 1 ··ı · D --.. ~bidit1 
ğumm: mes"ud netJceyJ tam nlarak ma? deva'? et.t.iklcrı vfçı~ b~ !a~1 -jkarşı1amak üzere muhtelif iıtihsal <lir. Taksimde Sıraservilerde Mihal 1 
VCTemcz. . • . .. . j yetın g_ayrıta~ıı. <>ld.uKU ı~erı suru!· mıntakalarından yapılan aevkiyat Tagoni, Parmakkapıda Çukurluçe~ 

Nalıa Vekilımızın sozlerı mu. mektedır. U~ık tıcaretıle me,gul devam etmektedir. Ancak getirilen me sokağında 15 numarada Elenı 
harebenin tahakkukuna engel oldu.· bulunan. bazıd'lı:ım.ııeller,kmA~adollunun 'mahrukat maddelerinin hemen hep- Saffradiıı, gene ayni aokakıa Niko 
v h" h t' 1 tt !fazla mıktar a ma çe ış o rna - ı ı ·d· d k" · · 625 k gu ır tasavvuru a .Ta ı. . . .. k 

1
• .k k si hiç gecikmeden muhtdif semt • utavrı ıs o unun çe ısını u.. 

A le d b . ..k k '"h d' atm ılerı surere a&tı sı ıntısının 1 . k ak 1 1 h k n anl a ır yu se mu en ıs . __ L ..,_ ._ d l H lb k" lerdekl kömürcıülcre ve odunculara JU§a ııatar en y a anm.lf zır ve e. 1 
m ktebin · n aç lmas ile ııliakalı olan ~~ı~ba_ ça""'d _ı11 a]~ta d1 ~.,~~· .. l ad u 

1
' tevzi edildiği halde but diı"'kkan .1 larında zabıt tutulmu~ur. Bunlamı, 

b d d"v b' k uu gı ı ma ae er, U~1'An ar a ve . 1 ld ki "k k f 1 
u ltan~r h ab ıdgelr lriçlo taaa.vk. vitrinlerde hemen hiç tesadüf edil. larda hıç odun ve kömür buluna _ lyap) mıı okul ~~ı yu sek . _1a'tbl" aa • ı 

VUT ar g ol ar 'O ayıs e muva - d"vi h ld T l d ld v mamalc:tachr. BU!! 9Clllllcrcleki kö • llş an ma u gosterme ıçın ır se.. 
ten tt>rked.lrni~İT. muharebe hi. mc lg a ~ İri: tın an sa~ı ıgoı .. ··ıcr <I dükk&nl it bcb İcad ettikleri aörülmüıtür. Ma 

,..._--'-"~' tekrar ele alınacaktır. cönala""lme'kted1Aır •. k k d F'1 l 1.
0 j ~cutı e mJ tdl ~ayAk lum olduğu Üzere odunun peraken-

.:Oe \. . milyon nüfualn enıdüe.. eohmn dn ve •. •kstılt f"a lın çıtzmlmae ekrtı e sa ~ıbyfabp~~ Jtal r dır. L ulkn k.. de kilosu 2,5 kuruş_tur. Toptan aFm. 
n ~ . . -. a an yu se ıat a • ı a - Atay g cyJ eem e'T e na O- d .. . k" · 

51 
O k 

· · -uretını anlamıı kaça d B · 1 ·dd 1 .. l ıgı %aman ıse çe ısı uruftur. trık•mr-n n .• h d" ~- ır. u ncvı sanı yapan er ıı ete mur bu am~trr. Bu hususta al&. H )buk" ba od l t t 
bir rnillete tek . 

0 

•-Inu -.:~}~ 11 Ü~~ takib edilmektedir. kadarlar tahkikat yaptrrtmağa baı • j ~ zı k ::.;;cu .. ar t~ an s.~ • 
tehi elebıte yetışmez, ~.yet .1' Bazı satıeılaıım da zincirleme aa. lamı.•TardıT Elinde mal oldug"u hal tl§ ank a Pk~r~ .e h elkuze6r2n5 ekn gos-

k d ın etmenin k f" l ""k l "'-1 • ... • - terere çe ısını a a uru~a 
profesör a Tosunu tem .._. .,_. '" yapara ıat arı yu se ttı" eri an de aak.layan lromürcü ıörillürae mab t v k I'- kt dı 1 B ı·b·ı v elb tte •lr 1 .. ın.. 1 1 C 1 d M h d. aa maga a .. ma a r ar. u g 
~~l~ğün.e ~~~e~ -nJJ ede yapacL a~~ı~ 19~ ata a d a ~dır kemeye nrikcektir. vaziyı-tlerde de mini kon:nma ka • 
cislnt, bır uçu~c;d~r ohn.ıya intiza_ ~ esin ~· ı~'ı:a::c-:k ; - Diğer tarafttm tehi.rdeki mah _ nunu hü1dirnlerinin tathik edilmesi 
ğrz. Buna mu1.t •:mele l>ulunandan ld .. u.ı1~· .,~~- • ~ı asdınd-~n rukat aalqlarının fiat koııtrolüne de muvafık görülmilftür. 

ıimclilik e ırnı • . a •gı astıucrl g.eııe aynı ea cae : 
ren _ d""rt dU&tne, vücudlatıle 166 numarada Malwmıc1a fazla fi - ! 
her ~:te': irt harı edC'bUecA eğimiz atla •tmltm. ikinci elden malı • - Uskumru köyünde 1 Taksim Eminönü i 
8~ ınühendl• a ıyo~~ v"':paoya lan aa bir batla mütteriye daha b• b• } • • b ki b.. f 1 • 1 
• rıh. çıoifafya. edebiyat tah! r et. yüksek fiatla •taırlı:.en yakalanmıı- ır ır erını . ıça ıyan oto us se er erı 

Şelarimiı&4leki ba.nıasi tlrketle. 
rinln kömür stoklan lıll&mek üse. 
redir. 

ye er e sus enır. O:num 
Daver acaba bu f"kri nasl bu!ur? 

c23urhan Ca/,/d 
················-·································· Dol.mab&iıçe baV'JIUİ tlrketln. 

ele aıı<:M 1'•rın aıtt,ama kadar ki. Kadının gözlerinin kör 
ti relecek kadar ı..omur bulwunak. olmasına aebeb olmuş 
iadır. Yedikule hangazi şirketin. ~~si olmad•(U hala~ ldııtf 
ele St;e 15 &'tinlilk komur Tardır. ettiği moros:aöet..e d ıkccıden geÇel"-

Dolmababçe hav~ elrkeU kt.n M ;n.h.aıt ~ b.r ~ çsr 
dün BdeıdU'~e mib'acaM ederek pM'ak bar.,,ıırııda.n ağır ;varahmnı , •• oA 

vazlyetJ bildirmiş ve l'ıı.urt.esi gii.. • ve sfrııer nı:n ama. om13Sltla sc"J b 1 • 
nünden it!b:ırcn lıavarıuJ verilme.. • I veren !.smet tsmınde b r gene .:ı /Is ıve 
sfnin mümkün olmadığım iliYe et. 1 ncl ~ m..ıft"A.·•:ın:ı:es od1e ya:p 'an du.. 
miş lr. ı:-u.şııw;ı dün Mt.cel 'tl.Dl.Şlir. 

Bclcdl7e Müııa.kaliı Vckiletine )4.&lüemc &UÇU ~ ~ ol&:ı 1ı::me~ ~ 
telı"ralla müracaat ederek Zon.. eq m~ hapse ve 100 Lr.a --
ruldaktan kömür nakil için vapur para. oerz,8ElOl ma.hkOm etm'şt.lr. 
talısl<dne müsaade istemiştir. 

'l'edlkuie haft&'HI efl'ket.iadeki 
•n bet rtbıJflk IL&mfiriin 1'•mı 

Delma:baheıe ııancut eirketlne 
ftri1eeek, •• llllre&le kômtlr ıelln.. 
oeye bdar TUiJ'et ia&re celile. 
eektir. 

Zonnldaktan ü ba&iin.lıeNe 
falla mıild.arda kimllt reUrtDe.. 
celtUr. 

Mevlid 

::- için göndermekte ~ldu~ımuz tır. Saı.cılar, zinctrleme tlcatet yap- kavracılar Pazartesiye başlıyor 1 
talebelerin saytııımı d>a hır muddet. llklanndan haklarıada milli korun. ! 
t _.__., azaltarak ...,,..tl.erine fen ada.- ma 1-- ~~nuna ~e talt·ıbat -ıl _ Evnlld sün, S."&'ere hağla UL Seyrüsefer \omi~nu dün ögvle.. -.... .1 ] 

;;·;"';ti•ccek ge~l~rl yollamak gı- malc:dı;. ·-· ~- kumru köyüııde ka.nh bir vak'a ol den evvel belediyede reis muavini ....................................... - ....... ,... ı __ _::.;::.;;.;;;;:;,.;:;;;;_ ______ .. 
b iyi b"r usul tubmut bulunuyeruz. m'Uf, l>ir kaVKa .. ~da 2 lı:.iıi bir.. Liitfi Ak.oyun riyasetinde toplan - Bazı magv azaların R AD y o -
F.ndiistrimizin utma.ini, yeni yapı. Tünel bugUnden birlerini biçakla tehlikeli eurette mq ve Tabim - Emi.nönü hattı o. 
lacak programla yenilerin.in kurul yara1am1ıtlardı1'. Uelnı~ köyünde tobüe eeferlerfne aid hazırhklan •hı·ka • • b ld k CUMAKTW 1/U/1M1 
malımnt b·'..l"verelc bu dakikada •t•b t k ohıra~ Rifat .. ~had~ bı~ rençberle tetkik etmittir. Bu 90ferlere tah.ie 1 1 r ıçın U U • '1.SO: SUıt. a.yt.n, 'l.33: <Pl.>. 'J.46~ 
yeti,tirm~kte o\duğumu.z mübendiL 1 1 aren e rar Z~kerı~a koyu -:k.in~erınd-e!1 Ali olunan otobüıılerin fenni muayene.. 1 b 1 Aja.nıs ~ B.JUS: Smtonilt ~~ 
lerln sayları ile iktifa etmek de hı~ muddetterılberı hır arazı mese leri yapılmaktadır. Ücret tarife9i arı yen,. ·ır usu <Pl) 13.30" S&at a.yan 1U ' 

b L b"l üh f aaıı·yete ha 1 lesinden dola~ kavgal. bulunmak • bugun•• da"ım•ı •• ·ı le ~~~ .:.:...:1 ..., • tüT.kfile:, 13'.45: ~ miimltiindür. una mu-Ka ı m · en. Ş ıyor encucene veri ece ve -- _.. ... .... .. 
..ı·ıa ~avinin~. ustabaşıya, rnüta. tadEırlar .... _. .. U k k"· .. d tarife tasdik edildikten aonra Çar- B " l ·ht"ka JaM ba.t>erleti, H; Kanşıic faOO 

Q .. _ vv ı~l gun • umruı ov.- _L_ az.ı magaza aruı, ı ı r yap - .. ,...., ... ,._ 14.30· Sonbahar at ~ 
ha. "!11.a ıigiye ihtiyacımız daha acil- Tünel Jta ..... ,.._ "--'''b-ı" .b!n ya b

1 
• ...._._1: 1

.1e k l R"f 1 "'-· ~ Ş&Ill'Qil sün ünden inbaten aefcrlere k k dil ib bi hil b ... u.1 .... ...-. • • 

1 ,, ...... _. ~~ - U1I mu.... artı aşan ı ata Ah l>aolanacaktw. rna ma sa e gar r eye aı ıt.!ııbırAderi 14 40" R!(va .t cUOJ--
dır. Pi INflır. Alikadar mütel.•-1 .. 1' d lıkl __ ,_ _L ı b · vurdukları görülmi.iştür. So. n. gün. - !:11~ın -~ ........ u. 15' •o·.· ~:---~~-Un1'1ur. . • ; . b" l d _.," argm anna ıte.DCIO o an u arazı Bu seferler ilerid H b" s· HW. ..__.., .., .. ""1-....... 8 

Bursa. fab. -"hları için \!\ nl .. ı r ün geç vakte ka.dar bu tecrübe ı1e meseleeini 'telmar tazıelemiıleıı ve k . e ar iye - ır. lerde bazı mağazaların. vıtrınlerın. filAmıo~ orltoo ıu;;ını.ıı !konser , 1 : 
h d l '- 1 '-'-1 buld le K 1 '----J_ d.ı ecı arasında yapılacaktıt. k h f .n 

mü en ıs erı. ıır;o ~Y.mr. • . u . ~ me~ oımu~r r. • . hsa bir zaman sonra d!l i~i kavga_ de elbise, umaş, tu a ıyc eşyaa ve Saat fLl.1LTI 18.03: Ctfte fasıl, 11.-· 
rabükte talw ITlt-:ınkı Aznüh" erı~!~~ rlbı7 Tunel, bukgundTen ıtı'baren faali • ya dökmüşlerdir. ayakkabı gibi eşyaların üzerinde Radyo .ıte'.r tıeld~nıı d:ın'J orkei!tr$11• 
tinniş genç ur m emıll'le nı yete ceçece tir. ünel aef~rleri bun Bir müddet devam eden bu kav. Külliyetli miktarda ithali.t natılmıştın etiketinin görülmesi 11: (~r saa.tı\, 11 ]5• ~ 
ku11anıyol'U%. Naz.illi fabrikan-.z yük dan •oma be~ün aat 7,30 dan ca esnasında her ikisi c!e biçakları.. C§ya11 geldi nazarJ dikkati cel'betmıştir. Bu mal cHer te:denıı daıns orke&tnıaı. ı: 45: 
aek bilgi balcımından hiç ıakaamadt, 2

•1 e kadar f .. ıla•z devam edecek.. m çekerek. biıbirkTinin üzerine e- Son c1l.rılıemıı, Alnıaon.. İtal:Ja, ~ ların üzerinde fiatlan olmaması da Sa.a.t. A.ytm, ve aJans luıberlen, 1 rltl 
Kayst"ri fabr"kuı da öylec11r. Ve bu tlr. tılmtşlar ve binnetir.e vi,i.cudlerinin V1ıç.re ft Maca.ıilıt&ndaıı Edirne Ka ayrıca ıüpbe uyandırmıftır. Yapı - Serbest 10 dalkflka. l9.S5 Karışık ~f,edl. 
au""n Türk clt-m.ryollarımn proje.leri muhtelif yerleriNlen aiır wrette plkul'e :rohı il!? İstıanbul cünırtı"""'-: lan tetkikler neticesinde böyle etL ve ıtülilt"üler. 20.tS: Radyoz..!:t2e._"· 
Tütk mühend" leri tarafından Y•P"o- Mütekaid ff yetim maaıları yaral.an.mışlardır. tültryet; mllcta.nta ~ ırelmı,tir~....., lr.etli malların çoğunun henüz aatıL 20.45: Oyun ~~cı' ~\~~rl 

21
u;6: 

b . t b .,_ it v .__ •·---' V •-· h 11" . . d Bunı:ar b1lhllL'IS& maıltıne ~--- d... 1 l B .. vlmı. 21.10: Dn..,,,. ıS ~ , ..... )ı:ror. fakat ır ıa rııı:a uracaglnm .............. """ wı ~....,...,. idareden ıeka<ld aıı.: a ma a ıne vetışen ıan ar. etvi, cuhA. cam a ve --.u, ~a 131. a~ aşı mıım. a~ı muıte - <Gllniln meseW«i>. 22 :Rııdyo salu•· 
zaman wıaldnelerini iıktmeyi öğt~n 1'fl ttlllt.b 11*1$ alaıılann Uç 91Jhkla. malann müdahalesile bu kanlı 1tav- fl:ye e:!YM1 ~ itf~~ ~~~Hf ~a.- rılere ~ızhce ve yiı"'kaek fıatla satıL o!9ctt:f'rası. 22 30: Sa.aıt nyan, 8,,.,, 
mderi lçiın Ruııyaya bir ekip gön. nmn tembe dünden itibaren bao!an- ga güçlükle yatlştırıhnıe, her iki ya. mU2ıd'6ki haıftad& banae. il&ı; ;ba ..!: mak lçın kurulan bir tuzak mahiye. haberıeri, 

22
."5: RadYO salon orkes .. 

clermft olduvumtn'U da bitiyoruz, o = MıMııe ıt.ıevziaıt.l tırm lO na luııd&r rah da tedavi altına alınmıştır. cteıe:r re~. tinde bulunan bu vaziyetin ortadan tmsı 
~~~rlmQ~d~ mua~nL ~~ =====~----------------------- k~duı~~ içinFiatMfuak~eBü ~-·-............ ------.-.-~ 
.ne, Utltahall'Vll, mütaha..ısa ihtiya- ctmmt au.lmaınlf, fabrikalarımz.ın t ro~na müracaat yapılmııtır. Ko -
--············-······ .. ••• ............ _ çoğalmuife mütenasib olarak arL l STER 1 NAN, mısyonun hu hu!ltMlta bir karar ve.. 

t~r:k. satılan malların sonradan teş. -·--T AKV M • 1 inci Klnun tlltça artm~ır. Bu huwsta misal 15 T E R 1 N A N M A 1 hı ı ı ba k dl f tlıarl .. ek ı.. l l · r n zı ayı ara tlbi tutması 5/12/941 ~ • kaparuş ıa =-
i12tanbul borsa ;ı 

aoaenn , ne e e ektrik, motör, ma beklenmektedir. -

R·~~,;9" 6 Ar~.:-.. = İfl;İlıeri •azfyeti.nden bahset- Cniversitere devanı eden bir gcno aile tavsiye eUiler, slUlm: mna,. -::=------------
- ~ - ıstemiyoruz, Fakat hu ıhtiya. kızunız anlaıt.ı: lılt buldum. Fakat tanlara &elince 1 4 .çJrerlik i~lerl ı 

2 hı•• 1 • it""' .... ıc-. c!n ~üy{Ikluğü üzerinde ısrar etme- «- Ailem Anadolud:Mlır. Ben şaşırdım. Nezdinde pansi7oner ola_ y _ 
28 1941 19 yı b r vazife bil yoruz. Jiiksek tahsil 7apm:ık tiıtte isıan. rak kalaeatım aile bana bir odayı Ş b 

s· h . bula &"eldlm. Ta.ruc1ık hte bir kim • 60 şartla veriyordu. Aycla 25 lira U eye çağınlan ihtiyat 
GONEŞ Zilkade M >AK r mü end • rnckteb n · n yanm_ ıtem ,-ok. Talebe yurdbrıuın ela klra. Ve sabahlan evde meveud lki ıübaylar 
i. '1. ~. 1>. da on hlne, yırmı tane miı"'hendis kadrosu clolmÜş. Bunun ibıerlne ıobayı da yakmak va:ılfesl. Bittabi Eminönü Yerli As. 5. S,.k dan: 

'1 ıo 17 6 26 muavin • ustabaıı. mütahassıs işçi l kend'me münaslb bir pansiyon a • ftddctt.lm. Fakat rı&nab'<mer L:alan 
....,. 12 .... mdtt~in.e ihtiy cımrz var.lir. Bu i ramata kalktım. Kız oldatnm ieln arkada.elanmdan öi'rendlm ki, lae _ ....._~~~ine Yzb. Osman Oğ. 

2 ~ ._ i.1 h U b d - ~ '-'=!Cl.a' 302 (1107>. Nk. Tim,. 
mdttc'bleri tim.d. den çoğaltmalı, b. r mu i ~mektc cok :ıs!as av • me.n hepsi bu aaentn yanına bu şar. Mııırıan- Oğ. Azlz S28 (44977) • Muba_ 

lR 

Yatsı 

s. "· 
18 19 
1 18 

tara~an da battl bugün Avrupantn rannıata m~burdum. Nihayet bir tı kabul etkrek &irmişterdir. bere Tğm. öıner Oit. Must.af& 325 

muhtelif meımleket1erine talebe c. L l STER 1 N AN <46630>, nıb. ön. Yzb. Abdurmtunan 
kipleri göndermeliyiz. Oğ. ömer 303 (35882), P. As. Ttm. 

l S T E R 1 N A N M Al SWeJman ot. Ahmed cooaıı 312 &hrf'ı ı l f.raklıqil cıi3:6>.a.,llann oll7.danlarile birlikte 

·---------------------__; llC:de ~ IDUracaaUan i1An olunur. 

A~ Te k.l ~ ş 
uondra l 8lerlbı 5 24 
~ew-Yorlıt ıeo Dolar 132.20 
eneTn 100 lfl' CTI Pr. 
tadrid ıeo Peoeta 

/okoh1.ma 100 Yen 
.oıı:ho.m ıoo !ıno Jtr. 

Bir eltm lira 
24 • a .lK. b r gram. 

külçe a.ltm 

12 9375 

30 75 
27.10 

378 

Elham 'ff' TııhYUlı ----
~-~----.......;.;....;;;;;..-~-

Sıv.aıs _ Emw-uım 2. '1 19.75 
% 7 ıou Dznıiryo!u ıe.so 
Mmam Ba.nGoa.sı. 134.25 



§Büyük bir mesel C &avac1.l1.k :=I 
. ·- .. .. . ·- . Alman ve Sovget lı.ava 

Deuıetcllıue ue huftuıetcllıoe daır kuvvetleri şimdiye kadar ne 
. ;azan : .. ~!~ ~a_::~:_ ~~ ....... _.."'yaptılar, bugü'! ne gapıgorlar? dit.. Pa8ıa. d& cMlrı m.Kale .bAlin.. Dunlal' oeıı-ea iOiDde mütalet. olu.. auııcıe idaııe cüııucatma. meımu yazan : Mata t Tuncel 

~ o1aıı cTui.tıl f&D& -c;IIıdey.a; mıı waıJ N idari tw.yat Jçlndlr. Böyle larmıu llM!llUll1llı &uıwıUDıdan, alıe H k J • -'- h-..ı '-i '- d' K · . ~ kWaıde edelim.. uı bir m.Mme '9e ~ Ja~ı 4 ıg.n v~ mılio•a• kanunmlDdan ava u~et .erı~-~ep c:ue.~ ~~ ır •.. ı? ı~lir, ortalık donarea, dL beıına yuvarlanıp 1rıttiğini gözönii. 
l&rırnı ölrı-.... bafllklı 1 • .... n .. ~ııır Bir kum&I m&ldne&ile 10ı hıe&ablarmuı mubaad>el umumi• ..... ' ra kuvvetlerıle ııbırlııı yapabılmeaı lıa ıyı ılerı :yürüyüı yapıhnnıt ne oetiren ve .oL ... b d ---. oıı- arkad•.,... fil mek,. ·~ · . ıe ...._ · . ci la ,,_._.. Ç" ı_.. • • "' • ~ın a oturu 

u &ld.ıaı: ~~ li>t. milletiJı 8'7.aal yenuıı.ımdlıo h&.-lç oldutıma dair um lçJ.ıı tayyare mey an rı • ~wn&;UD un.-;u tanıklann zınclrlerı. topların lar için yan•ı bir göniı değildir. Fı 
ey~ dikb.Ue ve lıe'W'kle on,. lıdıa.rl ~&LllU it~ u.re ~Jdanalllükümlıeır ~ mertebe ilerlerde, kara b!rliklerıne t~kC'l'l.ekleri buzlar üzerinde kayar kat Rua yaylalarının ortasında, 1.:ar 

dllln. M.ı~t.m..z.n iti 7u.a 7ılıduı • eeJmıio devıa ırw'dnea·'e de llt bsal '!e GörWQ:ror ki deıvlBt.oilithn:sn bu ilk yaltıa J'erlerdıe bulundwulur. lıte ııderlmf. Evet bu topların yalnız (Deftau t/1 de) 
kııııtı ~ bu.;undutu bllhranm, aı tıioaret yapı~ . PK&t ıene mille(6D şa.tba&ınds id&ı1 dev.Jet mebn.zm&61. bunun içi11 birlikler ilerledikçe tay. 

laı-.-ı b:r t.3.tım wılıı p.rt~ btb'Ok ~im ve d~ dotruau9 !lııtıısaıdl ifleıtmeler müdah&ıedıen eon yare meyıdanlarllll da ileri aürmek. ( 
doto\&tluı müatuel ~ JJllL!'oa ~ ifl~r1derece Of*:!nmfş, 1'e bu i.fl~ la L_ • • "S p 1 b J 27 J 
llLl" l&rı u llÖY1U7or, ve b~ bU deovleUn önOae .nece devlet de ~ 6&1Ahqtelft' verilmştt. Bun : ...,.. defuında tqkıla~ yapmak ıcaL on QS a 010 U macasJ • • 5 
tüıı ~ d1Cl$lreo tarihi bir ~ 11 tekilde bUDl&n t.a.nz1m ve ldareye ıuın bütç.elen mC18t&lt ı ve Jda.relezd,_ eder. Hava kııvvetlerınln tam mana _ '' • _ 
kirıell.niıı lıl'd~ ~r • .cyorsuıı. ı.. meatııur ta.b1'0r· n n be.şınıda. oJ.an.a.-ın halt ve aa!t.hi.. aile teknik bir •ililı olması dolayı.. 

, 1aıı ~~ ~~ nıe .:.!tuna :ö DEmek 0ıuyor Jd. devletin iılttlUd 1'.. 7"JLlerl mııt.ıMt.ı. Ba.t.tA devlet L man aile yer tefkilitınının da bunun jcab BanlarJan 30 tanesini halleJerelt bir aTadrı yollıyan #ae7 
ll!8J bu fızaatı:,: ist..ı.a: i0on ıca t.e1tıiİ leJllDe bJ'JlllDM1 onun esas v~e:er.ııinhsıarlan 1A yen.den .ltw"dutu iG!e4_llarına uygun bir ,ek ilde temin edil olnıyucarna:a bir lı.Jiv• talulirn eJeeeii:a 

tın 10ılıdur Sen ist.4hs&llerimlsi oıı dı.şmd& o'8ıraık tıaeı&m14; 10nrala.rı ;,ae melıerl d.otruöan dıoQrııya bır ancm•m mit bulunması !izımıelir. Soldan •la: k 1 2 5 4 S 6 7 8 9 10 
~ iç1ndıe ci -ıı. .. ı• bu ıoıer ~ıooe, devi.et. de ke!ld!sln1 s'~f!lt. h&liııde tesis odereit onlar hak.. • .1. 1 Cucuta 
ına.c • batü Ü& m:.lı _.._ ~ "Lbi ı:alı.şmıya mec tmd& y&ln.s ~ ta.nununun hll.. Şark cepheaınde Ru• tayyareci ı. ==ıı===-ı 
-~ dev:.eti d.aba. bOylllt teeıkillt ~ ı:mı.ı.;.ıı-. Bu lllL'"e'tle b r ıdarı .dmlill'..n tal>lk e;m~ lkt ta etm 0 1 iinin anudane ve ceeurane olan mu.. '-:;.:1 <~;> • tJJIK 1 

•-•no:'" Oltloıı. tırma&• ı.t~. ~~ dıevlıet, bir iıt.t.adl d•Iet.l kuım&PSa.naod vıe Maaıd:iıı Bankaı<ını kln'Cluk~ kavemeti inkar edilemez bir hakL n 2 _ ~ delil --t--!! 

bıt ~ =oo C::u d~ bu memur ~:ıir. Ancu bu . k~ tan ~ onun ,1'1ete~ı fabriltala:nnikattir. Fakat Almanlar Rua hava. <3>. 
~ ~en de ~rlıı yflk~.D )'J*8nd& da -- otı..tım veçhıle, b!L bir mımıı zarfında &nomm fir_ cıhıfında yer teşkilatının zayif .,,.e 3 _ Debdebe 

l«f. ber ~ !tıuımme! '"' tün ~ıewt tıir ~__.·an;~A~ ~ ~~~ .. -~~, et~et1111!~ eau ol&. bozuk bulunduğunu ve bu aebebden 1lrtleam m, ~ 3 
... _ ,_. lAbcJ bİI' tMAınUıl &iV"..,.,.. Ouı ..... ul,, Ha ...... ......_ .......... ef,elJl 9 .. , b rb' d h 'l'- • ' d •!L' -'-d ~ 

~"'"" '9rlıt ~bi. Qserinde u.Ç ida.ff cSeıvleıt .s:lruretle~ her_ I>eneıtoWiıim.ia'n bu 1."Gı: l&Oııuının ~ ın a a ı ~ ayı ıçın e .m.un.m ... , en o ... uyunus H---ı--.ı--
bO:ro etmeden kabul etm;,ş ıörtL b!IMiaOntine taer' tı*i!r 5,..r, m:ş ınPSI' en kal'&kteriStit ~ını id&rl deT~ miktarda muharebe tayyareaının bu lı:amer olam <2). 
~ 'lWVn. Ber memlebtte dC'VleL bir ~ ııe· t&e1' tıeker oare?-er n u.suller mdtaD:zme,s;le Llttı!llldt dl"Vlff: mekR _ lunduklan meydanluda imha edile.. 4 - İyi <3>. 
~unlar ve usullere batlı. mu.. 1 vJlınS. ıD ru,...at devleti ku~a bef. Diımaıa anımnd& aça bır aynbtın, b!r rek bu yüzden Ru• bombardıman YapJftıncı mad -
~- • =.ı.aU ya.va.e ve alır bır ~. Taô:S omı bu hı\dlll\Yei .kl!D1'. lf böHlmUnUn ,...amıs olmasıdır. Pa _ kU"VVetlerinin Alman ıreri hatlar·nı de5 ~~· 06s 
~ ~ u bir teıetme O: ~vlebci.uk talllflra'tımı~:ı safha aaıflıa k:.at ar~ tJM hr zaman ıeç nce tahrib edebılmeaioe imkan bırakıl m.a C5>. yum.. 

llddirh iıd&redaı b&line k 1 ve b(MiJn C91\Hlıt1le göroolll~ z. devletin. Mt adi devlete kend n.. altllf olduğunu idia ediyorlar. Hi9 G - Yere .. -
A.Pı..~--=-· İlk m~m dl!lt'let :Şletmel!t b:zde A-7.llS!le venı;tı ~tlnzlan ve halı:lan .. h k ki Rus bombardıman rilJT C4> aa.tırM.k 
.._---.mı bu ı..ıı.~tan eonra.. d~. ..._..aft"' deım!..ryol!arlle baş • ya.nş yavq ıen &lmıya bat:lıadıtını P e yo • • . " .. ' r 

.S.C ba..t ı.lıetllld9rle JJtraşması:n .. nadolu - ~'Barweo sonra Alman görUyonm. Ev?e1f. mttıtak1l 0 ,8 n ve gruplaırt vazıfelerınl bakkıle gonnuş ~ flnt'l han 
ler ~rlan, tuvnlti ve haklı ııe.11111.ch. ~bu b6t'tı terlcetm•ş, r\t. • idare mecı.:.leıri tara.tından yapı~tan olsalardı Aman kuvvetleri Moako.. 3 

7·_ ln~ yapılı 
~. fzah etm-t"Jcte: bun& ıcumpa.nı!°ttkı&ı ff&Jtlıf.ırl mt~:b hattı soma hatt1 meıtı:ean taaduına d&hıl va varot"8rı11a kadar dayanrnıya csı Baı1:J,amağ& 

Sik~ tl.ltı\mi ve ıörllşl~de m~ eiltt~ namına ıetetm11e ba~a. HlzU111 sörülmeden ~tb'k olunan bUt. imkan bulamazlareı. Bunun!a bera- Ja~r <2). 

~ır. Ba.na bU mevzuu bıraz daha ~ 1 başına tıı*ı şlr1teWe olduiu MıecJ,;a1nden ı~ usulU b 01amış_ \daki azmine söylenecek h çbir eöz fenerinde bulu • 
Ur ~ vıuea arkadaşıma ııe ır!bl ~ir umum müdür e b:r fdare mfi: tır. Blltçele.rin llıJc :ısamanlar .,.ekıln ba. ktu Almanlara cel nce bunlar mır (3>. Batış • 11 

11.w....-:-trfın. • eıttL smaıeruı.le'Yh hat aanld l:nde ye.lns raıa'la d •n 1blll"t'' yap n yo r. 1 1 d k h 11 lama t2> Yao 
~~ ckvletç'lit1n en aayıf t4 !i61 t.au'..n n:ıetımo.'1 g bi hUldmıetçe tetkik her sen-e tefeırrüata it.adar t<'ı. en mü,kül tart a._r a t•n. 8 

•
1 

• er er. m.aık <3> ' • c 
4ietı!e'Udur. Bir takım tarihi a,,.ruretlerlblr ~':, F mil ettilmiş; ~ bü C!? ıı: u la 1 , leyişte yi.ıtsek bır teknık ıçınde yeT 10 _ · Asf.altta 12 
~ alanında da lfler )'fa. şlet:!~rda t.ahl'.5 fe ld&rcs.. tütün gerek d'ğer ksnunla.Tla da-ttlere \erı. teşkitatlm yapmıya muv4 Hak oL tullanılı: (6>. V1_ ===,;,;,,,...;;;;; =========== 

•idare elma ve nlzımlık yap_ Bu ecnS>l 6}•Eelerden devle.len sa'IJ.lıl'3'etle.r brer b1re.r tadı ı . mutlardır. lAY'!t <2>. tnur <•>. 
~ ~va.aıı.a dışında dl"vl&tin ıat~j Rıef.ıd IPbi ~ ç'n bu ee tı tat. mıştl'r. Bu usul braz sonr& b ı ş'!'ft Şark cephesinde bir buçuk ay. ıı _ ö~ konu*:l yttbelt ,.er 5 - OEID1 a&lY& almlf <5> • Ön 11' 
11irG ._ llıak'ms1ntn ~na seç~li tıe 'i!:ıutu llbİ ser.ıaeWn de dahı1ımelerde fıda~ mecllsle?ıDI lilzu~u· denıberi karlar, fı..rtınalar hüküm sür (3), Bir nıbrt edıW (2). lil

6 
(C).a...-.. , -- C

5
), +.,,_ (f) 

~ """· Bu saruretlerln hep&i bir bık 0 h'1ldıe ~~ <Qer umum ha.le dtutund!ln. art\k mnesae el • ktedi Adeta harabe hıı.ı:ne ge.. 12 - ts1aamb lle ve kahve Ue ba. "-7 .. _ -~ -~ 
~it oldu~undan. d8'1et de oldutll ınıt1 hSI ndıe irla'"e olun&n el'. Sdarl d vı~·in tamamen nt\fuzu altın" "?~l . b. mlelcette hava kuv. ld!lr <3> • EWı ~tU <2). '1 - Anadohda. bir v lJet, eunuill 

U.- ~ 'btr aı-ada delil. fak.ati m6d1ıl" rt!r • dehi a'YDi jd&re~1.rmıştı1r. Son samanla.rda artrmll ırı mit. ır me . Yakandan llf&tl: ~urdur <6>. 
t~ leldltoe ve Ur14mı7a Ulzum tEI' J.t}etme1er ~ reler kurUldu. BuN~l1me uıınıll~. barem dola71aüe etlerlnın yer tetkıllanı munta%3- 1 _ Şer!k <5>. Nota <ı). ı _ Udoct haı1ten eoııra •A• to . 

.,.,. "'-· B!• gttn,.. ... b1' ~- ~..: •-•• -~memurlann vaay.ftleri de reaml onoe man ileri sürmek, radyo mel'k~zle. 2 _ Btr telk c2l, ~ 997, ~ mud>ıeL, fe1Akıet, ta.Mh ııı.. 
l1bı de IStdı.1 -. derken rttnnn bi.. aunJU.e ~ ve bunun d~eruı.ve io'ne ~1.rince. artık klar1 dffiet, flı: ri. tamir a~lyelerl, meyda.n ~eel!atl ~Ade <8>. numa pılir <t>. İalDı <2l. 
~ b~ aahalar:la dbtru - de91ıet usulleıt ,.ar&tılml.V!\ bat _t!Mdl ~ teklinde kend!anden ayn~gibi teYleri kurmalc ve teknık 1h - 3 _ Teısbten okursanız raman • 9 - T~ <3>, Kuma bil 

~ -~ mUst.ama ve t1looa.r. :ve - den ~Bu '-'~ ........ e mtJıet.e:rett o. bir vartıtı oıtadan ka1.dınnıstır. ltyaçları binlerce kilometre gerileT. dır (2), RaıYs <2l, Söı: <3l. h...'\.'VV&ll <5l. 
~ ...,.._,.___ d__..,.,_ ıanm- ~..,... "'' 1 ) L ,_,__. ....,* cu, t" 1 

.... ,, <4>. ~. · ~ki n.,.... 
11 1 ;ı;Lk muhtar t)ir idare, muamele1e - -.'l.?:•!.."'!... - :.! .-. ~den temin etmek kolay bir it deği 4 - ~iı (3', Kem"''"''" " " -

~ _ı~~ ~Dl~!!! _us.!.. !r.-. _ -. .-.,,,~~~.-r ..... wvwr.-r ... 
.... ~~4?474V4?W?.V .... 



~f·1·1~1'lll 1ı: 1 ~:, 1 ·,~ 1 ~'ı-!l~f i~'-IPJH!Ul-1'hl 11 :r~lf hl1~ 1 111 I • 
.I ~ 1 ., ıf .J f iJ-f rlı I _ ~ 1•~ & w.f lllill! - 1 ~ f (_ 0 

"
9 ~ ~• 

,ırı 1111 ' 
ı.ıı, •·t•·I , ., ... ! 1 

• • ,, .. ı.- ii' i ı , · '', ~ -.. '; ı r ı { • 1 · ı ı • 1 : I ' !! J - ı i-,I ..... f~,? J IJf ıF ~ 1 f JI~ ıı,ı~!P~! lr ~ il t~o Jı!J 
, , , i ı'ft ı • t , '~ , ~ 1 ~ t 11, , ı , ~ , 11 i , , , , I ' 1 : 1 ~. . , , ~ , t , • t u, • tttf f ı t. 
Jlf ıtf t( 111111 r ı.· •ıır11 11 •1nn 11ı:!~1,,lt' ı~1oı•111ı . • 'c1: 
:! :~-1 IH ,:· ı il · 1 

• ·!:111· ~«!i, ~ ~ ı ! ı!:' iti !J '·· 
: 1 ı ı' :ıı f ,~ !· t' 1 : ııJ '1 ı ı' lJ f !'•' 111, ... : 1 , ı; ,, ~. • 1 1 ı 11 1.. ' . J ' il 1 J, 1 .t 
~1lfflL'fl!!fı.Jt!r ! r flf illltf İ'l'llfid:ltl;' ''l'I' ~,ll!Jı::~t' 
t _ t1Hr hf !?rt;J ; ! -. 1 ı~n!!I' l lı.lı 1J IJ~ ~,il~ ~·! tt!ı.ıı~ 

ı .. uurr:t :~ a ~f ı iıf pıh•1, ı _f lıı lu fl!ilf '" -· !I 
. -.. - ~ l t l G x-· 1 ( 1 il Ilı f 11 ı "11 w 1 .... '1 . U!J'H~~rJı, 1: f 11

• 
11 p J~lll J 1 , 1 --.. nh ı 1 : 

'lfftfı''l~fı,ı!lfrffı ı'Jlflı,ı,J~l~J~E~t;ıi;• 
il' i'.rlır ~ıJ'. !l Jrf • • r f rff;: 

lr·ı n ı ıhı trı1rtı = · ııflf=•~l!;~i' 1h ~rıılr e.-·..... ı~ , .... ~:ı:r ... ı ~lr o ı~ t ~ !- ı: ~ ıf Jf ıJ 1 ~ı r fh tP"h • r.r-Fhlr r .l ,_ı,J~ı,ırt 
r r.a:ı• ~ 1 ~ t e. ı l, E 1 t 1 re•- ı ~ t .t •t re: r t ~ ı ııl 
~l" • lUl'ı~ .. ·t · 1 f .1~ 'hj:rr! 1 ~ı•' 1 t~~ · mı~ı·~i J;tJ 

r~~ı.ı1.f·!ı~t~fl(Ji•f!ti(r' 1tr~~~ıııJı ll~frtr:lll 
1 J: P-J f 1. f: !. J l: ı · f t • .[ Is t e= j- . ( ~ ı • ~ · f fi= ı 'Is 'I. i !!: • 

ı tHff ı ·~,~~,[ h ı !~!'. B .. tJ . i ·~·Eı. ftE:i 
fJ E.J?r~ Ht•fiıt· l j(ltJ J ıl j ti!i le:h 
ll l .h ntlııfr J rtıfh t ,.f ı l!rd t~'~ 

m1, ti ıra ; f m ~[~lr, ı ı, f ı ı "j~rttrf Jil~r~!S 
J. ~ ! 1 ı . ~ f O .. O -~ - l r GI ~ ~ ~r ! l. 'I, ~ ~ ~ • E:: f ~ ~ ... ..ı -n .. -, - ı 2 • · 1ıı1 1 1 :r 1 i e.- .. ~ i 1 l ! t & 'L -- !r 

ı~ ııı•ı ı;; ~;. ~=ı' -Eit~I- f =t Jr(~!.f !f&"fii~~ 
f ti· ınrt• ~=ı · f i·l;f i ~ !Lli~e.i:lfi ·~ 



... 4/1 Sa,.Ea 
SON POSTA 

Yeni 
bilmecemiz 

Birincikiaun 6 

BAVAOILIK 



Memleket Haberleri 
lzmir akala pamukları 

tipleri tesbit edildi 
Batayda 

V akıllar idaresi taralından 
lxJıçeli evler te•m 

lıarGTlaıtululı 

Zeytinyagw ı piyasası durgun J ına1~ .L~.kıflar 4~~~: 
Hata.yda 'bahçeli evler tesis etmeğe 

lzmir (Hususi) - Pamuk atan.. sacla Yl!l>ıl.ı ,.... ~I ıkarar vermiı ve bu mevzuda tet.ki-
dardlarıııı teebit eylemek üzere bor dır IBe ~ pdt u..,kat yapmuı için Vakıflar bafCO,ima 
aa binasında bir toplaatı yapılJBll. Bunun muhtelif aeb bl . üz rı Hata.ya gönıderilmi§lir. 
tır. ~u toplantıya Ankaradan selen rinde d'IXl1lmaıktadır R ~ trı .. e.. Memarlu İstihlak Kooperatifi 
teknıayenler de ittirak eylemi,tir. tah.iJi memııwı ~it e ı:.: te mua.. . laar~uyor , . 
. Akala pam.uk.laruun 2 ve 3 üncü sundur. S-,lana. du ~ do~ Yıyecek ve •ıyecek maadelerı. 
ipleri teabit edilmfttir. Şampan)'ll yeni ........ ar y•nı'-- - rcun. g~tmeaı nİın çok yübek bir dereceye eelme-

·ı __ 1- • 
1 

. . .. ....,. -r uııaalna ıntızaren · .. · 1 k ıl b' namı verı en pamwı. tıp crllllD nu. geçecek m.ftdud b' • .. •L uze.rtne memur ar aı ınt ı ır 
muneleri tetkik edilerek etandadı.. b...- gibi göriilm~ d~ana muıı.. vaziyete dü,tüjünden Hatayda bir 
nın teebit İti bor• idare ~~~ine Sı.ra mallar bo...:. 1~ _ 10 ku.. aMemu.da.r l.tihl&k Kooperatifio 
bırakılımttır. Haftaya Sa) ıunu ya.. J'Uft vadeli Mtlfl 68 75 kunıhnası kararlafllll~U. 
pıl~cak b!r toplanuda nihai k•ar yerneıkl'ik Yailar a~ 74 

5 
'Jruykunıt. On bin lin aerma~e ile tefekkül 

verılecektır. Şunun unut l •
1
.. duftu~: edecek bu kooperatıf memuTlara 

Z 1 
... 

1 
..ı___ u maması azım ır ıı.l h ürl' _ • 1r. • k eyt nyqı p yUMI ,....15_ ı,.,. zamanda zeytiııy.p uh }'f b er t u gı~e ve. ylyece eşya. 

Yeni ~aha~ z.~ytinyağl~rl .piye- k.ımdan altıa kıymetindedi~~ 1 Du~: ıını uga.ri fıata tenııne ça.lıpcak. 
saya -~etırıldiğı g~ndenberı plyua.. S1:'11luiun aeçın.eai p.y§t tabi'idir. tı.r. 
da goze çupan bır durırunluk var. Pıyuanın birdenbire Y•i et ki Şeker- .,k.ant1sı kalmadı 
ctıı; Muht~li.f yerle~den yemeklik rile doklundmamaa da ta'V'ei;.;; Hatayda 900 haftalarda ha• göa. 
yaglar getırılmektedtr. Fa.kat bot-. tayaadır. teren teker •tkıntııl kalmamıştıT. 

(·~~~7~=::~===~~==~~~====::=~=======~ Bu bölge istihlaki için beı vagon 
Ça11akkalede 18 Mayıs ilkokulunda Atatürk köşesi oeker adm_itt_ır_. __ 

Alraaray ceza hôkimi F abaya 
tayin edildi 

Ak.sray (Hu.uıııi) - Ceza Haki. 

1 
imiz Kemalctticı Yalın Fatsa hu. 

kuk bükimliğine tayin edilerek va
zifesinden ayrılrnıftır. .Ak.araya he 
nüz ceza hakimi tayin edilmemiş.. 
tir. Bütün işler Hukuk hakimi Ba 
Şev\! Eğeım.en tarafından çevril 

le iae de işi c;ıok olan kazam~zın 
uzun müddet ceza hkim.liğinin miin 
hai kalın.. bütüın i~leri aektedar 
edeceğinden A<Hİ.ye Vekaletimİz-

ır mese e 
{Baf tarafı ll/1 deJ usu t.dıa.ı1 - iktl8ad1 devleler arasında 

aene.kıroe · sürmüş; baza.a bir tarafın, 
batlıan diler 14ra.tın zaterlle net!ceıen_ 
IIliıi olan müoadelelerin teuıtik.i, ve bun. 

~~. in00=~~~~0 t:Jıe:=!Seyirciler "-Kör oldu diye bag""ırıy:lr ar lçıın çıo'lt dikıke.te değer ve çok mtihim J 7 U 1 
bir baıhstir. Ben burada kısaca. hl. -
~e dola.ı:oırrwıık böyle bir tetkik ya: ~ergeleci de; oevıı.bsı.z bırakmıyor., gibi Hergeleci Ywru.f.3. A:Jır 
pıaoaklarm t'l4tir ve idare h~atımıza du. du. 
bl.lytlk hizmetler i1'a ed.ebiler.e'klerlni, - O ha.I... Fr.ık.a.t; YUSIJf, güreş ~nnc-. 
iıstlıtrad o~. z!kretm&lc istedim. Ar_ ı;su. canlı naralar e..:nebller üzerinde! bozmuyorou. Daima; hasmımıı 
l·lk bu mfic.adeleler neticesinde bugtin tesır . ~.apıyordu Zt-v.ıtli ve erkekçe bır Lannı ıbcrzucu, e-L:Ci ve kınca ci1r 
idari devlet tema.men z:ıferıni kazan_ şey idi. Yordu. 
m15, halk:~mlyeti lca.yıd ~ şartsız el ne Bir aı:raııt. kontes cenaıbla.rı, yakı,., Hergeleci· jş' anlamıştı 
almıştır. Onun bu ı.aterlnde kend~si • nınd& bulunan mirasyed sine &Ordu: snnra.· y116~a., 

1 
b : · 

mı kuvvıeti.nden zjıyade .lktısa.dl devle_ - Reşad Bey, ne diye bagmyorla.r? A'ını.n 'fa.rGcında idf şey yapamıy 
t.in ziı.tı amıl olmuştur. PJ.ha.Jc:Jtıı iktı_I Reşad Bey yanın vama.la.it. bild.ğı B ' . .,ı.ı.. . . .. 
sadl devlet. kendl'sıne verilmiş olan kadar şu cevabı verdi: !'t' a.r~ Herıelecmı~ . ıo 
Mklıarı vıe sa.li\.hıiyetleri, her noktada - Haemma meydan dnmıK !çın ... Yat kaçtı. Öyle h~e geldi kı; ıı 
t!ltr1iırt ve a.ırauet.ı.i şı:klld" ter.i>'R. llL dedi. ~it oıa.rıa.ır. ~·yor.du. Pa.t<ı.t.: 
dmıemiş; müessıeıse.lerlni t.ıcaret .ştr _ Halbllki; Türk pehlivanının nlrılsın. eş, Poma.k giliıeşi oldug~ göl 
ket:ı.eııım Jdıa.:re edenler gibi ehliyetle da binbir mana vanfL mele, suya gltmek yas:ık.t. 
k:ııllamıı8lttan bazı ınüh"Dl nok~.alarda Tth1t. pe!hlivanı, nı\.nyı b:rkaç se ·ı .~e~elecinln bu vaziyf"Uni ıe:vi 
ma.llrum ata.ımışlard.ır. Bu y!mlen ha_ beıble atardı. B!rlsl; hasmmm llOrlu gormÜl'l. olduığund.a&n .avazlan çl!kıt1il 
s!l olaın büyük dedikodular; ha.ksıtı;lık_ bir oyunundan kurtulduğu zaman, se. da.r bağırm.ah ~l'il.daarı 
lar ve dev:et.in bünyesınde doğan za. vinç nAra.sı veyahud nasmma ıc.a:r~; - O<nım:UYQr ... Kör oldul ... 
ra.r vereceJk f.arttlar n ihayet ldarl dev. «gördün mü? Nasıl kurtuldumh ~ • . Yus~; a.ld~rdu. Hakem de 
lelin Zll.ferm temln etm !ştlr. HAdhıeJri mek iç1nd1. İkinooi de; -ıOörüy:n-ııun nı vazıyette idl 
olıduğu gibi k:.ıcydeder1cen, bu noktayı va; daha nefesim vardır. Canlı ye Bağ'utı cotaldı. Bu sırada; 
da biLlıeı;aı. işar.eıt. etmek ica~ eder. neş'el~I> diye, aeslenıneslnden iba_ lecl Yusıdun göğs.Unden iterek: 

Her nıe hıa.l •e bugün devlet, artık re'lıti - Yusu!; dur bel Şu urereıere 
~ı tşleri re iıStihsaı. milnn&ebetle_ ııt:ı hasmı aıuında nA.rıı.1ar çolal _ a:1 800 söyliyeylm ... 
rıD< kendi ldarl ~çevesa ,içinde, on~n mıştı. Bir yandan Hergelecı, b ir yan. Yusu!, durdu. He:-geleeı g~erl 
f;aoonl&rı. usullen ve &n anes le goı·_ dan da Koca Yusuf, nAnı. üstüne nt.ra palı o.ld'Uğu yerden seıyircilere 
m.1ye m~ur blmıştı!'. Onu bu mec_ sa.vunzyorJaniı N ,.,<ı..mtü · bur~etıe sm1ıcedıen se.beblerden 1Y.t1t..açı_ • - e a.u.... edıY?rsunuz be!. .. 
nı Y'Uka.rııda zlkretWt. Bu sebeblu Ah, bir de da.vul rurna olmuş ol _ ~ ra.lıa.t. ralııa.t gU~l\m bel .. · 
btmiıı.rd.ıın ibaret değild!r. Fakat t.eıt sa.ydı, bak o vakit; nA.ra. nasıl atı Mösyö Plyer, Herg~lecuıin söyl 
kiki bir gtindellk gazete meV?:Uun~ lırdı? . lermt a.haliye teretıme etti. 
dışındadır. Bugiln yaştyıın realite dıev_ Halbuki; beyg:rıerl:n koştu~u dar bir SeylTCile:r, cevaıb 'verdiler: 
let1n a.rtı.k 11ı.:t:rsadt devleti her nokta. meydanda eessiz sadıısız aüreşiyorlar. - GÖZieri gömıUyor ... Kor 
dan ta~t'~ ederek !<:endi flml'ln.e a1. dı. reş tutulur mu? 
mış olmasıdır. VaJkıAdan cıke.ea.k ıruma Pehlivan dediğin adamın. çır~1mıp Mösyö Piyer; mukabele etti: 
şudur ~. hıııreket "re sonsuz b 1T kro-ar sıçradığı zama.n c!ğerleri temiz da~ ve - Hasmı müsaade etmedikçe 
kudreti. mes'UliYet h;ssi, blJyüık: Aşler ÇllG'lr he.vasile ®lmalı idi. zünü silemez... Kend!sı bile _.,~,,..ııa..ı 
ya.na.tıınıya do~ cehid ve ıme.n ~ti _ Sonra: haısmmı alabıldi~ne sünnek tenezzül etme'&... Oörmuyor mn uıı 
l"ffi lttısıv.11 h~·at, 1d'.lrl d~~etin lro_ erJislni veren gen~ b:r rayır ohn&_ Hima.yeftcA.r şl!kAyetlennizl redded' 
ır'lrv!Jllclıı. lnr."Sbllttt'ti ve i.eletro'lec!'ğillı eli. &tv4rcıler; Hergelecinin bu ecz'e 
bir sahııı omıı.:ktsn u.,.a.ktır .. Bu oolmn_ Da.ha, daha. sonra; has:mlara neş•e. şaşıp lmlmı.şla.rdı. Türk petıttvaıı 
dan ben de arlı::ad~ı!Y'tn fı.krlne orl~lk: zevk. heyecan, hını veren davul zur • nın centilmenliğine ve tam 
oıla?M, içl!lde bulunduğumuz tar•hl nanın sad.ası da bulunmalı :di. sporcu ka:r.a.ktere sahlb oluşlAnna 
şaMtan ffitlf:ıd~ etmek U.Zere ~ıevl~e Eğer; bu sa.ydı!klanm olmuş olsaydı. dir yollu sözler yükselmeğ'e ba.$1 
ö11h.<\ bUi.vtft i5\er -v:~ıc:e-mevi te.vs:y~, e. Koca Yusufun vıe Hergelec'~in nlra. Yusu!; He.rgeleclnin merJane 
derke~. aı;~1ı: ~ k~rkil gf'("l1n~tP.Y·m. lan bu kadar cansız ve neş'esiz ol • hareket edeceğJıd-en enı:ndı. H 'c 

B'7.m l.(:"ll hırvat mrmsıt m<>selı>sf o_ ma?JC:h d b~ı..·- iYLl 1 · · . ' 
ııan mı mM'T.lltl oılrnvuru1arımın önttnde~ · . 1 anı "~ ır er nı silm~t~ 

,.,z. bir iki ya:ııyl!R tı-•11<1.ırn ç.alıR&.calhm. Ne ise;et. ~·~ bir ~let k.a.daru a~~kta. mı idi? Bun
1
da.n daha bü:ırtUc ktle 

ı========:::::::o-=======I Ahmed nıımd· Başar rere:.van ı. u sure g ~eş nıud • olur mu 1d ? .. . Bu; ttb:ri amiy&D ----o· ' ' deti üç buçu.Jı: sa.ati bulmuş~u. va~t meJ"danı bırakıp ıtaoma.ktı. 
tird.iği Merlere a.1d k.ltab Al f" •' ""k 1• gece yansını geçtiği h:ılde daha h.'ı.:A; (Arkası nrl 
1&r ve illümilnden sonra tın ıa .. ,an yu se ıvor i.r ç:tt pehlivan yen!şememişlerdı. Sir_ -------------........ ır.1t1• 
lıllZ vardır. • eon ·hıqftıa :Jıç'nd~ altın flıatll'l.nnda. klıı i.çer.ir..ne giremey.p sokaltl:ırcla tka... I 

den Abıanaya süraıfle bir ceza ha. 
kimi tayin etme.ini temenni ede. 

(l&nUb.le CHuınuD _ 18 Mart bu ......- .. A__,ı__,_ B!rçot. yardım aeven ş.ahhsiyetlerin bani: bi'r :Y1i'k.s•1me görlllmilştOr. Dün la.n b!n.leree haJ.'k, bu bitrıtt'2 ve tUken. Kurbanlaırım.ızm derilerini Tlliit 
uı öiretm.mlerlndell ~ -· ....,...._,_..,..= buzurılıe ve de muavenetil.e meydana gelen bu kö. a.ıtm ı ıra 27 Um 10 kUı'l"u~ vıe blr gram. ez güreşi merak e1ip duruycrbrdı. va Kurumuna V'emıeıkle, re'.tıele f 

Ptnlıuwı A.Yter. 
3 

senedeWıeri ~ 4(1!!!Jeıbr. şe o kadar zeıııeiııleştlrılm '.ştir ki, yakın a!Ttı'?ı~ 24 8.Vialtk ktllç~ a~tm da. Fransıe balkının en Zl'ade görmek iS. lııetrlledelıerlınıe, Jd:mısesie yaıvru4are 

•_.___#Jıııd<!ılil!_-"'11!!!!!!..._okulda~~!!_!ııüz.el~~~bir~J!m~fltu.~u~ı ~,_~köted~:-!e-~ttn~At&~e~~·am~.1d1~zıJnb~U~~ünh~a~1:a.t:ın&~:"~~lbir~·~ist~~kba~;ld;e~m~Ü.zc!~~ha.;!;in~i~a;ı~m~a~sı~ bele 378 lh~ ftzıer'nrl~ muıamele gönntış_ tediği TUıık güreşi ıdi. m~lll .tııa.vıacılıtmıma yardım etmiş ..... • ııazetelerll.enebilil'. Re6!m aera1Siııin açılışın.de •ttr. Bu fall::ıııtia bir h9!t.a ic'nd~ &1 Yusuf; ıaıçıldıkıtan sonra.; Hergeleci oıııtımızı unıutıDu;ya.lım.. 
- h<ıtl.J.r buh1Dı8n'.a.rı ıöst.armetıtt'd.lr. bn t'Jlıtla;rıtıd'it 'i'0.80 :ltnru-; ka.<i.ıw b'ır ile güreşi denkleştlrm\ştl. Tür:> Il.wa Kur 

- - - • e e '"'-'~- o~ iöst.erme.:..tcd.1.r. Altı.it; ~ başland:ıiJ. pmanki ~~.-....--.--~~....-W'-lllllM"""'_..,11 



un SON POSTA 

' n Ve 
r~ Amerikan_ -.).apon 1 a atyada büyük bir yangm: 1 

gergm ıgı Bel diyeye aid 24 dük an yandı 
Türk parası 

kıymetini koruma 
kararnamesi 

~. 6 (A.A.> - Gece şehrimizin Macar pazarı dmilen -ye marangoo 
vıe t.e:reıstec1Jerlxı bulunduğu mshalde bir y.a.rıgm ~ ve beledlyeye aid 24 Allbra, 6 <Buswstl - ~ paras1 
dG:1.tAıı ymımştrr. Ze.:rw 40 b1n tim t::ılmıin ~- tnaanca myiat •tumettııi ~ hrukkında.ki 12 mı .. 
yOktur. · mamh rmranıamenin ®kuzuncu mBd:. 

dıtiDe b8 fıkra ilAVCS'.ne daı.r bi.ıkü.. 

ozlC y . th\ve edilmı fıkra ~ur: C ::ı 
met ıaı1 lir tanı.ma.me neşre'ımlştlr. 

ıı~ . a~ıngton 5 (A.A) - Ruzvclt. İ;,oo.}ltçılsro tt.hal ede-oe'kleri mıal 
~t: ~ 1~dı~ızu'ye dair Tokyo tarafındıuı bedellcmln ha.Tiç'to peşinen bdenn\M!ni 
gôı e ~c;_~ ıle Beyaz Saraya göooeraen cnaş Watı ı tııci sıt.1'ladal ~ hmıdJeii iıcin daha. m~ tıemn icin OümhW\Vet. M~ Barı.ta .. 

evıY= dcıhal tetkik. etmi~ir. ~ ilçünde Tcgann:ısa 8 ~ olduğunu, S&ll Rermt a... 61 deWeWe eçı.laaı ak.Teıt.l1Tier domyıs1 .. 
~( ll lger cihetten diplomatik malı. t.i,ome::re klı.daa' Y~tlkla.ını b-ldı.r .. nı ~t ~ b.xçdk t&nk ile ~c;.::;t le merıt::Or bankaca 1Uıal&tQıla.roan o.L. 

erde .,.. k . Am ik JDJ:jlıenfir. x .Londm ~ da. eımne "1't;nam Vftfa •n.__,._ .....,'-...._. reti1'e m.Utealllık mallıınn mn:ıyyen b.r 
noktni ıo yonun, ~r eda~ı~ :ı1lt ~ cenub mın:tsıAraG'ınııWU berabe!" ık:ı.t;aUlmll{I ob:'b,lı. y~ mUddl't ?.artında memlckte ötlınl ed -

naz.arına göre tatmın ıcı BSkcıi durumu inoele:rk.en M.areş:ı, Tl.. iı:ırıQı::ı. Wıınen.'l blllvUk lasmmın : ::- ];eceğme da!r birer ~aahhnd~e a~-
. de ~~:at.'i olarak kabul edilr.miyccck ınooenJam;u.n Von Kle:st. mhll onitım.t men bhu., bmen e5l.l' edıklitl . - ;ııır. Bu t4Wlhl1druunclere r.ıayetQzl k 

.Jnad ~1Yasi ızahatta bulunup bulun.. Rootottıııı ~ sonm dhh1 de. aşnaı. ~. FAr ~: kanuname htıküm1ıerln' aykm hare .. 
gcfl,: k~ _aonıhnak.ıadır. Ncvyorkta vam et.t6Mlği mubl>i.l Wrnız ha.re... bu Ye:nı Zelandndıl.a:rm, Alman :t&aı 1ret ııaşür ~ ta.a.ııhtldnameyi bnz:ıın.. 

: _. 
1 

• ulttn teşekkülü olan bir Japon keetıtn ölçOsünU gltt...ıtcıe ıat.oI~ )'lllllaıın c:run b~ olduklÜı ~ ymıJar haldcmda kanuni tmdb:ltta bu. 
rl'l.!tıtiisünun·· ._ ld v :ı._ ld ·ı o]d•.....,__..ft .. ~nun qync.a vo yekCnu.rııa daıhQ 01,.,.. 0,_ft....,~ ...... - .....,. l'IJllmBk üzere bu tnahh!ldn.ameler 

ı.ere k 11.apatı ıgı 'Dl ırı .. _ ... ,............ - ·- ... ..-..~ ..... .-, • ....._ ~ Merlrez Banknsmca. kanı.. 

1 
;~~~~; Bu ens~i~üniın müd.ürlüğü ~:~b&ı!:~ ~= ~~ez.~~ ~erı tn_ biyo m!1Te.lrobe merci'orlne tevdi o1u .. 

e..'1 ~o Jnd n hırı personelın. J~ · I rdc.e'ıltlin de o böJ4:edekl MacaT w 1:. giUz zı:ıtı.lı ve motörlll milt?tt.esüc nur.> 
b!llı nyıı.ya döneceğini söylemıştır. ta.ıya.ı:ı ;._~ !:ıbı1.no şe.luı! isti.. Tnııbhr.ga.ıt> Qt:lhrınn to.!criben 300 "'"' Kanımame bugfin neşredilmiş ve 
.. , Ynı rne N k b 1 J ....... DM'""'-· ...... ,. ... ....,,~ 
v • • • >o mur evyor ta u un an a ~e çeri l)QlU!meı1' ıcbar suret le lııme;;re oon.ı.ibundfı. bnlıırum Munruır. T b 1 ..,,, · 
.. !i~ rı td>aaaınm ancak uf k bir. k:e.. ı mühEn bir ~ g&lermEğe ooeıa... (Pezan) ve B!ııgazh eetırın..n gene ıat... e ı·gıere go··re 

soy fUl't Japonyaya döndügünü ılave dltmdan, ibu umumi ve devoaml.ı mu.. ~ 300 kilcmatro oeııub ~ 
hnı~tir. Hiç bir Japon memleke .. laıft:ill tıuı.rruz hsı.rdtıetlcuıln Von ~ 1 bu.'uoon Kufı:t " ı- mü~rı.-ı... L•b d • t 

e dön lı: • . im tmtılı or<flr;mılUn T~anrog ile Mımo .. z:tezı şm.&!e dotru llerlemele.'i v bn 1 ya a v~zıye 
eib~ ( V inme emrı nı 8 am ·vtır. pol amsmd:;lcı muvasala '°11an01 lre.. milnıtertd :bgiııı z riılı mO.tr<ez<:a·le ~ « 

ult•llç gton, 5 (A.A.) - Japon ııeoe!I bir l<!IM.ad e&f,ermes d<>ltı'lilftl:> ~ yeqxııa.laııı. btr lbtimal olarak (Baş tanı.fa ı bıcı sayfada) 
: l ~ıneti Ruzvclt'e Japon k.ıt'ala • mı lllll!l".ıaıkada bi:rdenb~ Almıınla..'"'lll 1 buDdıı.n CV'\-e!lld y'1.!7.ıLı.rır.ı zc'an b:l'ln<\c yaptığı Giki ~ taarruz M.lhver tuv_ 

tçe ~ rıl Fransa hükumeti le yapılan e!eyhıoe ooner göl ol.an vaziyc:.t Mlııııh ı' baıh~ mevzuu ed~ olan htlr Fm:n... vet.lerlne atır ~fut verdirilerek pilıs_ 
ı saİJ'ı"-lanll;nıa rnuc.ibince Hindiçinide bu m.ıdc.sadile A!man Flihrerinn .alnı.an su ZlrtılJ ve motörlü mtırrczeım hak_ k11.tıt.Wmilşt.Ur. Ocüncü t.ı:ıam.ı.:zd.a dilo.. 
ınu ut- .. duklarını ve Çinin bu Fransız r ı ~ o"!d1*1.Tı OOf,iromnt:anı MB.l"e$1 1'..m:1.a. heniiz b'T hıtbe'f mevcud de. mmı brr mlıi:a:r anlZl elde ~ de 

OOd. Uatcınlckesi i İn bir tehdid te,kil Bmvçiçi ıtanare ile Alma:ı ~ cep .. ltild~". bı.liWııare 11.QPJinn karşılıklı ta:ırnızla 
ırcz'e •rtıekte l ç .

1 
J he& ~ gönderd.ğjndm ve Bun& gfu'e Voe tarafeynin on ~ luışt>cdilen snwııin büyüt kısmı ~ 

"!ivanlttt'ıı.la o maaı dolayısı e apon ~T Alm.ıı.ci..<ı.r Mıl~ Tm.cç nt·onun gfindeonl>ert biıtrlM.i ~ b\r şekilde mana. yeıtdm etır myb.t vC1"d1rllerek 
ş::tın nııun orad'a bulun.malarl el - llerlemeıs'.n; dumunnaia muvatf* o!a. hnpatam:ısnı ml1t.ea.kın Li'byaıd:ı du.. ~ edllmJŞtir. 
~ olduğunu biJdirmiştir. m ~ VO!' Kıe:st lmvve'J'!r. ın A. nmıu fU auretle htlltı&a ebne.lı: mllm_ moo p4Ylldclerı. Bir..El..Oobide dtlş, 
·şlnll' 'ile.~ rnurahhıı.slan ümldvıtr . r::ıJk dmlıı:i ı;:a!t..1lıerine atıhrM e'daştı.. küııdttr: manın YiU1m hlımrlsmnış mev:ııilerine 

--...."Vll, 5 (A.A.) - Bncl Cni.. t"1ima6l muhtemel bulund.uğu:ıd.aıl 1 s. - Sol'lllın - Hallan IIUD'llıbsın... trıuı.rrm etınlşt.ır. Bu haretı1ta aid ola. 
e Sllııı Ja;J)o.n tıt'aJM'Ulın be,.ııa.1cd.2eri 1 ıwıssım~. da İt.a.b'wlkır mllda.f e~ ve :tn.. rnk ü'.lı: gelen r:ıc>OrW U 11~ tan.. 

nıç, R~ oordtığu m:ınere 1 stfk(Jt edM ~ tehllr;ô...li ol g ıo. er o:nı:cın Jruşaaruş btr vaziyette kmıll ve poCt mikı&rda aske.rf otomo .. 
ğn : ~ verilen cevabı Ja.. d.utU nş'..kA.r olan cenub mm:W<esı du. r buJ;umnBAtta'dır. b ım ~ib edild;iln.I b1ld111nelcttdir. 
kUç • 'd 8e!".rJ. eıxUral Ncmur& fe b1r1Ute nımnmıu JS1n1ı i01n ıca.b eden tedb rlerl t> - Sn ömer bö!ge&, Almam • 1.. Bu bölgedlc ötede bende hı11A ld.lçi.lk 

~ J~ boSwf munıtı.. I h1t ~emek ı;urct.Ue lltitl taıyan .k:uvvet...'erw.n cll.nded..:r. diişımııı grupluı V'al' da buruarm 
~~ iki mun!~et amsındBJtl 1 ha EUııdt1ıe oiduklanııa şflp}le edile_ c - Ba.n'.I.Qa İt&IYa.n.lnrın elinded"..r. ~'iit twnı şUnaa batı ist:t.a.metcnde 

·-~'-"'"•-·e-'ll:?ı deıvam ~eğ'.nı t1m!d Dlf6"'e0eğld ve gerek Rumenlerle Mo... d - "I'olJrUk ga.mlmnıı hıgilızleır r.c'at e:ımLkt-Odir. 
~--w:ıu tıô:vlem.şttr. Karosu oevabm c.ıı.rlıann. ~ bizmt Alm nlerm t&rafıından bir haylı t.akvb"e cdilm~ Eigobi ~. SCYYM kuvvetleri.. 

l'etı ha!-:lcnda h~lr ~ söYkı... kış mQDMFbefJle ırerl m.mt.akalerda oımıısıoo. nığm.en g't'lloe tt.ııl;yan lruv .. m.izdaı b-:ri düşmana taa.mız ederek 
~. Jaopon d plomnıtla.n pdt çdi ~ kuVV'etler1 mevcud ol.. v~ muh.Ma:r'e& a.ltınd.adlr. 1'ta~1&rın Ukl orta. ve iki hafit tan. 
t...~ ~ h!ı:tl'..ı ııa~~..l luıl:ltmda mML ~ gibi olduğund:ı.n bun.. e - San ~ Reıza.it muhard>esi İn .. tmı CııtıN> clımiş ve zayiat veıd"Lr" .. 

,h_ ...... 4111"11Jdan t:!ıv'Ct1 ed1ıJ,eıı notanın .._....,.,,_ da ~ ~ daha ~lki g~ &~inde ne:ıee:emn~ ve m.iŞtb'. 
-.ıu Ver:nmr'~lr. ~ ~ de b!tdlmı'-, ol. Sifi Rezak ~ oıvan Alman .. İtalyan_ Alman tebliği 

ı h\ <?ui'um'UZ ~!Je ?ı.ta:"Ot>Ol • Stn.ıno .. •1 !l ell.ne G'-.~· ]3erl!n, 5 (A.A.) - Aıtnan td>lıtl: 
•ııanıar OSkOV"'Ja biraz x.omt~ _ Barirof 001tuni lutu f - :wwa ve de.nll'de bnngi tarafm Afrika. şımallnde Alınan • İtalyan "°'""'"' ~ilde T:in»:ı('lenk' ku~ chrr .. tam ol:ı.rak M"t!m olduğu belli de.. kuvvetleru düşmanın k.e$f kollıınm 

datıa yak aştı ar d'ı.r!ıl'afm. muWld!ıef'l otnuıkh h(wm,..er ğ'iı,J~. "PiiMUTitınüşlerd.lr. 
bunlarJ bb" tral!tJ:n yeni ~~ c --&Yrt GtöI!cz· ııı::ıhlllertle Kufro Al.mcm _ İtalyan hava tuvvetıcri, 

ltov 1~ı ı lncJ PJfada' ~ ~ ~ w Murı:u'c w..tr>.Jan'mda'ıti va'2fyet yu.. Mıı.rma.n1ka oooubunda. düşıoonın zırhlı 
1 1 

aya hınız daha yaklaştıklıı.- l:arı oktultumuzu r e.. tandD. ~ı:orıd!l\1ın.lZ g'O d'r , kuvvetler topruhikla.Tını dağıtmıştır. 
{) a!' atnıaktadır. ~. h _ Hıer lk'i tarQ.f yenl mllcOOele.. DQn gece 8ldi _ Barrani ile. Manıa.... 

bö~ ıgc.r taraft~n Almaıılar Tula 2 _ AJmem .. it.aJ.?&nla.r, ea>tc'I IA> .. k>r cin hummalı bir faally~ ham. Matruh ar!lfiloil.tkııki dllşman üsle;I ve 

Savfe S 

üzere Son 24 saatin 4 
• • • oıdutwı~ \~Hl kt'.sildığiııJ gôrfirtn:, Bu 

muhım haberı ha.beri lngfltcr~ln l'inlfuullyaya barb 
ilan edecqi ha.IWrl takı.b ediyor onun 

on 24 sa.a.& içiııd~ siya.&ıı.1 t.:ı.ribe 1 ar1uısı.ndıı.n da Almarı _ Frans~ an _ 
geçecek dort haber ıcldJ. Jo'akat l laşmasının lusmen JiUyat &ahasına 

bıı ha.berlCNı ilçunde vak a :rok, ol.ı.. cirdlti iddia.sa ırcll.ror. 
cağı 1.ahmı.n.i Vl\l"dır. Vd'a)'ı oırcı.en Amerika • Japony..ı mtizakt'relerinin 
dördüncü haberdir. Ne ya:ıık ki, ba k • ·1.mc1ı; uze.re olması, yalıud kesil 
haberin de en ehemmi:rcttl nok ası ek. mt'Si derhal netice doturaeak hli~ 
& ür, zira cl'an ıtuı.yad:ı buhmmaktos terden dt tlldlr. O olsa iki tarafm 
olan Polonya ~vckilı ile ı us7a ~- birbirlerini oya..l:ı.nıak mnvarfııluyettn_ 
vekili a.raınnda bir do tluk ve saldır _ de dalıa fada bir dereceye ula ııma. 
madJk paktının \ınr.' edilmiş olduğu. dıklartnı ci~rir. l\tüzııkerelr.rln lıesO. 
ou ötrctmi$ olmıunn3 mukıı.bll müsi&K. m · 1 tam veya yarım bir nk-şin talrlb 
beJ Polonfa devldlnln hadudla.rı hak.. etmesi için :r ponmnm fili harekete 
kJnda bir kanır veriUp Yerllmcdiğini g-eçmt'S( lazımdır, Datt• bıı d:ı jCtlş. 
:meçhnl bı.raknuştır. mez, Ja.ponynnın tni hıı.reJtet.e ~k 

Hatırlarda olduğu üzere Rusya Al.. için S3Jın S('Çmeltte fazJa beceriksiz 
mao taarruıı:una utradıl<ıan sonra clavnuıma.sı lizundır. 
Londra flri vasıtasıle Uerlde bir Po. incfHerenin l\nllindlyaya. hl\rb ilin 
loıı,rn hlikfımdl ~!tillııl pl"\'DSlb ola. dmlşe karar vcrdltl ''e bu tın~ketl 
rak kabul etmiş, fabt bu must.akbel bugün ya.pacafı h:Lberi tahakkıık eder. 
Pol007a hükUıııetlnln Rusya cihetin.. se bunu b1n,ıokbrmın çok mli~f w: 
den hadı.ıdbruu çluncktcn çckinJlllş, ç acı bir hfıdise s:ıyacaltlı.rından 
bu ınıreüe de Londra.d.;ı kurolm~ o. ~ hıgUt.ereyi böyle bir hattkete iste. 
la.o Polonn kablneslntn ilye.le.rl ara_ mlye, istemi~ kerhen ıriiriıklenmlş ~ö .. 
smda a.ynlıklar çı.Juna.sma 5ebeb ol.. receklttindcn şüpbf! etmlyomz. bettkct 
muştu. şlmdJ iki devtct nnsınıla bir versin ld bu hadise de fili bir harb 
saldırma.dik paktının bnza edilmiş ol ha.rek~i dotuı'acak detfldir, scmbolilı 
dutuna bakıbrsa hududa belli olmı _ mahiyette kalacalttır. 
7ım devletler a.rıuwıcb böyle blr paktın Günün en mühim habe.r:I ıs phe yok 
bir anlam ifade l!dr.ml)eactlne göre ki, Alman .. Frrlruıız anb!SDJıısının ba.. 
bu meııelenhı halledilml, olması lcab zı. s:lhala.rda ylirilrliiğe ceçmlş oldu. 
eder. AU& tak4trde paktın mftnbası... i'anu flf'rlye sUren ldcllıMlır. Bu ldclla. 
r&D RIIS78dakf Polonya eslrtertnı kul ya bakılırsa Fmnsa Ttını.ı~tan l\lfh\-ere 
laıım.ı7a lmkAn vettn bir ronnaliteden &ld takviye lnt'abrınm l'efmeslne ra. 
lbam olc1o!una hftkmedllir ki.- bunan r;ı olmuştur. Bu hnda İspanyanın 
&ta Lo.nd.m an1aşnusı esnasıncla ol. l:ıile elbirllti tem.in edllmf$1iı, J.'runsa_ 
dutu rfbi blaat Polonya :rurdsenrleri nm munl'llb.t ctmrdfil tek taleb do. 
arıuıında mihınkD.şa.lara yol açması çok nanmasmı w.rnıektlr. nu hm.usta ıs .. 
mnhtemelclb>. ra.n ela ftaıyanm mıılôm i.,ilhRbnn_ 

Son 24 ııaat tçlnde ırelen d5rt ha.. da ısrar etmesi fhthnallni &t'7önüne 
herden ~- bfldlrcnfni bo nokt:ıda almMindan flm ı-f'.lmektedir. nu iddia 
bıraJop ialunin kaydedenlere ge(!C., do!Tu muclor, df'!il mi! Biıe öyle ıre.. 
rek mrftll .Amerika ile Japonya am. li..TOr ki hem dotnıc1'1r, hem ele yanlış. 

smda nebd&r a.."llandanbf-.rl sfirörı ** 
Pariste bir Alman subayı 

daha ağ~r yaralandı 
Sivil ltalyantar da Habeşig. 

tam terkediyorlar 
Viıi, 5 (A.A.) - Pıı.ri~en alı.. IJJndm. 5 <A.A.) - Şubat nymda 

nan bir habere göre bu eahııh saat ~ ~ üzere gemiyi? binecek 

8.50 de altıncı belediye d<ı.ircsinde o1ruı ~ müsüıımerecile.r. 
• ı_. Alın b. del ıı.ooo kŞ, İngllt.erenln cennb 

biaikletli hır adam ıoır nn ın. Afrik.e. ~ l:amplarıı. yerleştıri .. 
başısına tııbanca ile iki cl ateş et - )loodklerdtr. Bunlnr'.lruı iHc kafile, 1n81.. 
miştir. 1!z Soma!Hs!.nde kendilm ıcm hazır .. 

Binb~ı ağzından ağır surette ya lan3n husus! bir Jcı.mpa. yerleşmek • 
• zere, 5 mkfı.nuru:lı\ A.Mis..Ab..'i>'.:· 

ralann~tlr. Mütecavız kaçmaya nynla.ca.kL'lrdn". ' 
muva.ffak olmu~tur. 

.. 
1111 eaınde yenı taarruz hazırlıkla. ~ son BQ:i'di ~ mubareb~, ne lr!l~a~. K. D. miin:aaaale Yolları havadan oıUessır su.. 

a baıladıldarı b·ıd· ·hn-'- d. rette bcmtııalarunışt..ır. T l f • 1 • ·sıı•gv ı· Roa;: f ı ırı ~te ır. R 1 . . 1. b. I A hl cyrenat sah.Uer. ~lk!arında bır e e on ış erı reı 
~~ b batıRnda!ri luı.rckat UZVe tın gız 1 lf man te ig"' i Alman d~ı geı~usl bi.r İngıliz An'ltAra. 6 <Hususi> - Mllnsr...alft.t 

~ wn s ...-oRST 
ı:ınd 8tl&ındakı barckfıt hak- k b ş•ı • ....... _,._._ t lll hll ..... .,.,..;., .... tel"" 4rl,.... :Mı 'DA"-' O ... a Verile . . . me tu u neşreaı aı t.orpıdo mwı..ı..0.11.ue ::rrp e cum ""'- Vıuıı..u..ııa~i =on -= .. re .... ~ -
llıııınak.ta n hnberler bırbırlnı tut- !Bao taralı l inci Ayf'adaı miş ve ha&m uğnı..tmı.ştrr, ta.y yütsek fen beıyeılt ezalığı.n.a, fen Bel Ami lt&tırnn d dır. Sovyetlcr tak.ib hattı• (Baş tanlı ı lncl S&>"fadal Lezıingradda hir mühimmat de tt.aıya.n tebllli ~~ A!Dlsııwtnn Puad Tolta.t t.eleton 
lcdirI evam ettiğini bildirmek - Bu ~. ~ umnmlye ör.arın.. J>08l1 tıırbrib edtlmi,tir .. Romn, 5 <A.A.> - ltn!yao ordulıl.n işleri refsl:tkıe tıııklen toJ-in edi1.mle .. 

ıı.rı er. Gelen haberlere göre Ta.. de darln b!r tml:ı' ~. M~. H • hll · · mm.mı1 b.mrgtılımm 5"ı1 num.&roh lerd1r 
dır rog ciddi bir tehlike 1tında - da, lı>t:I ~ biı'Ole Milnıe .. b' a~gc;: ntn ta .re~ı sırasında roblği: --·---------------------------

• (Radro gazetesi) re kareµ çtmnkı.oolt olan beş .mllyon_ ı~laço vyet glemı erı meyn bn - ~ tıop...--ul.4nmız, Tobruk 
Pra da •• l:t* bir Gcuvvei aeler(ve teşkili :.ç.ı.n k31> r&J rina çarpmtı ardır. milst4hk(llll m.evkil.ni ve d,ltşrrwmm 

}' t.10ak_()\r.ıı, sv cf..~g)ore Pr da eıtbı pllnl:sn!n ~MmlMl huı;usun. StaliM Rus ukliye gemiai. dün ~ ~ı e:ddetle a.te-ş al .. 
~or: · - av do. alAkada.r msbmlara IAWılyeı "~ de bildirildiği gibi, Almanlar ta .. tuıc &lmıştır. Sollwn c~lnde M>-
~ 'So"V)>et • . rilımtieda. rafından :zaptedilmi~tir. lki Sovyet çu düeUosu olmu,tur. Ba.rdla baUsın_ 

<.>}ıı.l'h.A_ lcuvvetlerı. Klııı. Volo - ~. l:e>dlshıdm. 8ahat · · .1 .k. R b. b b L. da Bic..El Qobide halen mevzii muha.. k --ıt T · ·L l • _ _ı • - gemısı e ı ı us ucum otu amı - ...._._ .. _ llll'J:ic Ve ula ıatı.ıı;am.et erıuae tn:Dk:leri ~ Ut1bi M. Ea.r].Y. rebeler ya.p~rr. S/4 .1..Wirıı>ıuıun 
i'() il · . laarnızlarn girlfllli,lerdir. bu mdcWbun dlhatini tey!d veya tek .. mtttır. 1 • l'lCmı. diJşmım ~ W:men satı_ 
... . ıatı'-- . d ,_. b _,_., d> edeıcdc vaz:ıy~ olııladı:Oııru. r:ı:r. AJ.man hava ;ı:uvvetlerı, Moa~ ra ~elerim.izden birine ateş ver_ 
.. btııy "*lnetın e~ı are&at mem.. . . b··tg · d d. h ı ... l et"~ b. · k. f " k bu l:n::A>ta ~lni:nd.en bf.'lYUz ı:na.. 1 va o esın e uoman al arına m!şler, sonre. da mltmlyöz a:t.eşlne t.ut~ 
t ol'thı" ~ lr ~.n ~a gostenn~ lömat ~ söyl.emlş+.ir. M. kütle teşekküllerl halinde taarruz • muışlıanlıl'. 
~rı lık ~aa gıb~ d~ımanın ff~ptıgı Ea.rly, r.ızıetenin bu haberi hs'ng1 t:nı.Y .. lar yapmış. insnn ve ma~mccc Gcnlı mikyasta bir rıuıba.rebe 
~lllarnak rru ar 8 ~ a 0 .. lllilktBn s.ldÇı:ıı öğrenmek tir.ere hU. Sovyeucrc ağır z.ayiat verdİTmiı .. batladt 

• nıind k~dır. Cephenin tlmal ke • 't1'moo"""n taWAllr.ı.ıt ~Jmnsı rmılni t' Lo d · 5 (AA ) _ Ann U.t 
~4h t e 1 Vaziyet umum'i surette sa vem'lt4mi Dlve ~'şt!r. ır. T 

1 
'-- lnd n ra, ..J_ • • • h . . a 

V 0 ulrnu 1 F \ 
1 

. d Afılrer:t flııtl:vaı:lftr için a m\ly&r do aganroe A nı.anıarın el e mecmuaeının a~erı mu arrırı ya -
ol()kola-~r·b·· ~.kaı olenıürıgr~ d .. ıar mı.mmm tehs:sıt meseJeslntn mtL Berlin, 5 (A.A) - Alman rad. z.ıyor: "e ı •.. .,.ıı: uvu · y u zcrın e Alman k • .... T Lib d 1 b-L le d 

l.k •vı-oıaiı'- 'ı Ik. . d k. . ~re&le meeı::'\İI o!an m"Um iller yosu, il aı;wrtnln ~an .. ya an ge en ıwer r en ge.. 
ı ıt st ametın e ' gergin- _. __., • _ı_ ·k · d · l 5 · . ._ b. h eb · L~-l '~ 11.:talrna Len. d V meclisinde birlrnç meb'us .,.d'I,., e pm .. ıog u tenı;;ettı ·Ierıne aır o an ov. nıı mı11.yasta ır mu ar enın ~ 
0ıtolal'lls\:. m •. tır. . ıngr.~ w• o.. ~ bul\mml.l'J ve WJ.tlta•uı neti.. yet ve lngiliz haberlerini bu sabah ladtğı anln§lltyor. 
tiiınenj t bölgcsınde duşmanın 9 Of"S1ııe in't1r.::ı:l'en ~m&e:-el~!:\l dYmhL yalanlamıştır. Bu radyo, bilakis Ta İngiliz kuvvetleri, Mısır hududu 

J> <>t>lannu!ltır l) tu~ ~ .r. . Al L .• ı fın ·ı s·d· R L' b d L' B' . ta"da · . • ganrog un man ıut a ıırı tara - ı e ı ı ezaıı;. ın cenu un a.ıı;l ır-
dıYor· gazetesi şunları ılave e.. Tahk.ikat yapılı.Jor da wl •tl muhafaz.e.aına ELGobi aru.ndaki bö1-ede temiz. · v~ 5 (A.A.) _ :tnterruı.t!onal n eag am &ur_ e ~ 

T AKSiM SiNEMASI 
Bugün Matinelerden itibaren 
~ en milh1m ve MARMARA BTÖDY08UNUN e&ı aon. tilmlcNl.. 
den om o'll:m. m.ilyonlıı.:- ~ ~ bitMınıe ~ işttro.."":il.e ye.ı&tıkm 

TÜBKCE SÖZLÜ 
' 

YEŞiL KORSANIN KIZI 
Aşk, sergüzeşt ve korsanlık filmi 

Ertıık "° lltııdın korsıınlf!.1' ue.sında amaınsııx mflrrufulıeleri, öldthik:ü ~ 
y.aıkJcı eOk m.a.ceraı.ıı.nnı, eJullal'a hııGTet ve lc:ı.]Sllcre heyoo:ı.n verecl'Ct 
~ sunetıt.e g&t.eren har&& fi'm.i. Aynca: zengin lltı.ve!er. 

Buaiin saat 1 de ıen.aAUı ma.Unc. miEll ... lmlrll' 
~ 11Cergin . Ncws ~ göre, harb'ye ve b:ıh. devam edildiğini tasrih eylemekte. leme hareketleri yapmakla iktifa 

dı 8tn vaziyet. Mookovay1 cıd~ ____ ............. _ Av.-.'""""- bir sefer dir etmişlerdir. Birknç tali muvaffaki .. ,••••••••• ette t hd. _J :ı b' Al ~e ua;c.u~~ • • ...,....,.. . • 
tıı.rık l\i:ıne ~ . lo eaen ır ~' man k~ gönder.llıntt>:nJ <is o19rak şı.. --------------- yet elde edihnişse de aaıl bavn kuv. 

D~ mı. küçük artisti 

lan °f ula ~ının hareket nokt m o - k:rıgo Trlbune ~i tarafından ya,_ Basın Aile Suvaresi vetleri fa.al.yet göstenniı ve iyi ne- ı 
Civarında baılomıştır. pıl::ın i!'şu.t halldruvb resmi ta~ Tlh1k Ba.sm Biıilıf- bıta.nbul Mmta.... ticcler elde etmişlerdir. BABY SAN D Y'nin 

M 1 C H A A U R R ile beraber yaratllgı 
S ----. aç.ıbcıııi1nı blldimıJfJJıertf.r. lt.ı.ıı5m!n tertb ett.ıii yı!!E mvıı.re Almanlar tarafından yapılan üç 

ovyeU:re göre vaziyet M. Ruzvel:t. ~·eöti~zı~ı:; ~~2~ l~ T~ hücumdan ikisinin ağır zayiatla 
:V v püskürtülmesine ve düşmana bir 

Clıtı (~ ta.rafı l inci sııyfıubı KB>x ırö~ \'e bu g~en ~~~ e:zı:ı.sı ~~~,., y~ yer dar ol.. mıktar araz.i kazandıran üçüncü .. Sovyeı, ...., __ _..., __ . ıııcora ~~ YilC>~ beıyc.nctta, ,.._. .....e........_.• • i 
•Uııen 90 kaı ....... Ynswerı Al.manlan tM.. llg'Uı büWn nıazrrbnn g'.zll ras:ıoru ne dtw için bu sene davetı.lleN:ı p~t hücumun tnmamile aksı bir vaz yet 
t\ ~'>Cb!ıll!nda.n çıkarmış ve ec.. suretııe ~ ~ Ud>lt içiD matıdud o~ cınlıa.şılmakftıdtr. dıoğnran tiddetli bir mukabil taar .. 
k~. <JE.neraı Kh:ırotan.v ~ ~ı b1dirm.Lştir. HALKEVLERI BALOSU ruzla kar~ı.lanmış ol~ası~a rağmen 
~ bir lruvveüerimlz üç tı:Un... hBTh kabılıyctinden hıç hır gey kay 

~· s:ı::-: :!~ =: Maaş veya ücret ~ :u ~== betmemi§t_ir_._-u---

65 t .. _~ Ahnan ,;ıiyade tUm.e.ninın 1 k tme ve ~ ~leri ıneme.a.tt. lngiliz takımı bugu-n 
~~me:.ub:=~== a an avu atların ~21:::~= ~ tnziba-:m ~ usuWe tcmın k h ki rmd& ~ bir bsJo "e:ıQaıe>1 Fenerbahçe ile 
·~l>Öy~m:1~~~ avu athk a arı ~· karşılaşıyör 

+ .. -!_"! mllr~ erlnın komu.. Ankara.. 5 (Husuai) _ ~ Ank.e.rn 5 (A.A.) -Yarınki Cu. 
~!tııışı -:....,,uıu:.ı.n ölifuüldllğQnQ ifade mücue&eleri.ncle ve devktin müra.. «SÜLEYMAN ŞEVKET martesi günü oynayacak olan İngL 

nır nıadcn o-..Jıri geri alındı kabesi nltmda bulune.n dairelerde BEY» AiLESi ARANIYOR liz tak.ınıı • Fenerbahçe maça aaat 
~oti.kova, 5 <A..A.> _ Alım.o bir ha... maaş veya ücrot almak euretile avu.. ~ 4 de ve Pnz.ar günk.ü Galatasaray 
lla.~n~ı:e· Sovyıt.. kuV\·etlerl Donm.. katlık edenlerin münhaaıran vekil! = :~~rb ~ maçı anat 13 de büyük dalga An .. 
~ ~~ ~lno dr>iusw:ıda bir ma.. oldukları dairelere oid itlerde avu.. cSO'LEYllAN 6EV:K:KT BEY• ei. kara radyosile aabadnn türk.çe ola. 
lıey 6 ~~ M&Vıeyev KUrganı katlık yapabikceklerine dair a~l'L. ıeısınm nerede bulunduğunu öi.. . rak nqrcdilecektir. 
~ ....... k 11k k tb.k.i y remnek ~nım Ayni zamanda 19,74 kısa dal .. 
~ ö 1a.r tnuharebe meydamnQ.a bir at anU'l\u .hükn.ıünün ta ı ı ı Bart>!ro ga iatasyonu bu maçları nyni saat.. 
lı~ ~~Ve Ya.: oır.a.kmı~ar ve mü. sene dn.ha telıır edılccektir. Bu hu.. C!ba.ngir Pa!as'ta. 3Bau9..., ler_J _ ı·nailiu:e olarak Londra ve 
t~~ ~ ~mı elin.e auıtaki layiha Meclis ruznamcsine mttraca.at.. Telc!on 4: •• o.c •oe 

alınmıştır. Mısra yapacakt1r. 

BiR BEBEK 
ARANIYOR 

S naan M re::=' Filminde \\:JJ u;a Sineması 

ea.ı!bmmU traıhkaha tufanlaın ve mış'c ~ cm!atryor, ı 
:tılı.rotcn: LA CONGA MUS:"kll Revü Pil?ni ~ Renkli WCK.EY MAUSE , 

&t ______ İklııcl mavaffakıyet haftası ••am•••• .. lııl 
PtünEi ~brm 1 ·- i l 

NUüferle Demlrnyııı. aşkı. Türkce sözlü ve şarkılı 

]3('fltelar : Ahmet Yatıll3.Jl 
Şa.."1kık1ôr : Güzin Arkın • Nedir İç!!ses 

M1ıü>uat MildUl"lUğtl t.c.r.a.!md.::ı.D h:J,zlr~ 

!ı:rı.veU:n : YURDDA CÖMHURİ1""E'l' BAYRA?.ll 
Bugün ~ ı de tcıui!Atlı nıaline. 



Maarif Vekilinin 
yüksek tahsil 

gençlerine 
yolladığı mektub 

(Blıf ıanrı ı locıl sayfauı 
.. v~ tu.ıtt olunan T._ 
._. Biıiili n=wmDMDiAıln 1HL1H2 
del8 J'ık ba4md!a ~&ilt.iiliı& ı.ıaemi 
Lft1ln cl'iıtübü...<ıbür. Bıa JW!r.amıwme 
tıe ıreroetJıtıumesm ~lğknıi& 1tıtttı:J& 

Mn&Ç, 1'U'1& m~ fflıeııkıee; um.. 
de. ~ 111e eeıtts m.es~ette ınes•u.. 
~ :re vamıte aıllacK it~ 'OnL 
rem~ ~i ayni ili.kil iÇln iter&. 
ber ol:maia TC bem.Hr çaıışnata alı._ 
tnmadttır. Bumm lııdD, Uk şartın • .lıl.. 
lil>at ve &henk o!dulhrnu unu'.111uyo. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütü• Ağrılarınızı Derhal Keser. 

lca9ıncla ,Onde 3 kqe alınabilir. Her yerde pullu kutulan israrla meyiniz. 

:::etLt}~;:~~~ o~~·~~~ Bir hayırsevarin 
oan gı~ n lıeşkil et.t klerı bir b 
:=ı~m:ld~~~ ~~~a~ Kız~laya te errüU 
l:tmm1lısrmırııch cb ö11 retim v.aıaes:i Anıtara., 5 CHU5'U6ll - İamlni b11d!r 
abmıf olan :rQkse!k .şahs:yetlerl, memnm ~en Ü ~ever Klzıb.y 0$1~ 
oldUkfa.rı 1Uın da.llarında bi"g r:tlber. Slnıe beheri 20 lira ihraç kıJmetl: 20Ö 
lii1 ec1eo. c!eğer!i wısurlar •141Siıa.'"1 tane Ergani .ııstJUaz tahvili ıevdl ede. 
&adaır, TU.!lk g. "çl ğ n.n rej m ve .mkı.. rdt cSamr• mWtClfa.tı a.da ile b:r teN 
W>. ~ v.e Ş.bl'.\.!t önd ·'len E4lY1. meydana got,nnlşt.tr. Du t.esıaln reatll 
yoruz. 'Ilaleb~ BL.1 f..n.n t Şk inde. ~- mal ve ~Ederi lnfikanı inhali oebetİ 
cıalıanmn. .U.md• okluğu gb. ta eb - amel~ muftltfa.&: elaaıak ıöz 
1lk1.eıı ~ ibt.lyaç.ıa.rı k TŞJ.L.unada mi)behıa.omslanna mu:ıyyen şanlar da 
dıa.. &~.:C-m ~ında. ve yanında. "u.. h ~nere venilf>celı:tır. Bu hususta sZ: 
tw:ıımalar..nı dogru, IU&wn.u ve fsydaı.ı hat VdcAlet.1 te:ati!At b!r tamım 
belhyoruz. iç.a:ıe bulundu!: ımuz a. nuşUr a yap_ 
~ ~ buhramı ı.a..~n ecvr :.;Jıı.ın, u. · 
sun dU$ümneyC ha.c•t blmatbn b ze lzmit:e bir tacir 
tellk.ln eıt.~ .hU: Jk&t \"e zaruretler, bü. 
Oüıı bu anıay.;..ı..ın ymndı• olduğunu adliyeye verildi 
tıoJa.yca anlar ııhıııkita.da. flll.nınım. ts.. l 
ıta.nt>ul fioNem tıee. ıençt~ ııhı :)lakın.. zmit, ~ (~usuıi) -. . Şehrimiz 
dan bıllp takdir etıLt ne H. ma.d edt. maruf tacırlerınden S•lımın maiL 
yer.an iti, meıi'ul mevk.Ju<1y bulunan. zam:nda mülıim mıktarda etya ank.. 
l&r, Olhann ıYl ve rahat re.şm .... eri lad1ğı meydana çı'karılmııhr. Tacir 
ıç.u bU,yı(lk emo.c ve ı.a.yret sartctma.. adliyeye verilmiıtir. 
..ı:rııeır. Buoun tarsııt.lı olarak. iten.. 
cWıerinden. ,.ımz y1 oaıışmıı.ı:, ah!ikll 
Ye v-..faıever olmaılt ve bllı.Un varlık.. 04İnkü yaralama 
lanDI bUyük Tüt'"..ı: varlıı;ının hıaynna k' \ '"6?m* 8111 - 'Hı o:ı;:arın ideal.st ruh. va . a arı 
lıann.ın tal>il olıa.n lareketJednl b&.' Dün iki yaralama vak' uı olmut-
Jen&. Bu cihete ve.rdrtiıcrı ODeuı;, tu T-'- d N b dd 

her i'ıtla.r tJuyuran Mıllt Şefl ıın c; ır cıcarcı UJLAanın a çıra 
ilim V'e ~ iS].erine yaık"ıc Ilı rerile 1 r.d u.-ub ·~~ e . d~~~. ey dca e k-

ms ~WcQmhurum1ız tsmet. tnöull, lık yapan Şükrü ile, ayni yerde 302 
b(Jytl'X bdltj~ duygulan ne mt1J. numarah kahvede yatıp kalkan la. 
cleleJlm ld, 1'ftl1 lrurduğumuz :lstanbul mail kavga etmiıler: b" •lnda ci -
On VPJ'<'tesi Ta'lebe Brlitlnl de yiWmek 1 icrci; biçağile lama ili göğsünden 
~lıertDe a!maık IOtfundq bt~ yaralama,tır. 
mUf)ardir. ~=~zt~te buee::: Y arah tedavi ahına alıorıııt. Şük 
:ı;ll('~~ ~ o~mk. bu rü yakalanarak hakkında takibata 
7'l!Of ~'lrillOn m«n!ekıe~ ITbnmda başlanmııtır. 
'19" ~ b!lra.rılar gö.cıtıemıeı:ıınl Fatihte Malta çarıuında 46 nu.. 
cıandan d~tm. :Bu v~e He tt. meralı dük.Unda koltukçuluk yapan 
~ cQmıhu.nY"etA:i ve lı*11lb, Ali Acarla Karagümrük sakinlerin. 
et tf'!'fllOlı!tini eevwt ne ~·lm\ıal'QD.• den Abdul1ah adında biri bir ala. 

lıltll&Jm <*'ul1m8Swıı mntıee::tıb Ce. cak meselesinden kavgaya tutuş • 
u. B~ ~~ m= muşlar, bu eınada Abdullah büyük 

• Ier.d aıııttmaıiıetb". T bir ka111a 1\e Jr.~ltukçuyu wcud.un~ 
uwı:4irllli!~· hıa.f.tadan itibaren f&.. muhtelif yerlerinden ehemmıyeth 
-.M 

118 
Jıar tarafından AJnla.. .uteUıe yualamlfflT. 

...ıllt • .ı.ıır .,. n.tlerin rlp.set1n.. Hadise yerine g,.Jen zabıta me -
ele a.. nuft& e.ı.öV~leıt tef.. murlan, carihi yakalanııılar, yara. 
lııill fıo'l ~'1 lntth&lt111& :.---- hyı tedavi edılmek üzere hHt.ane

bktır. M11m~ ~-=' ft'J'& ~ ye kalaırmışlardır. 
.. A7( dereode ınecun • tal --------
ma.ımı n dereoeter'e ~ _;- lsT ANBUL BELEDIYF.St 

Wer ~t ~: ~ i'j ŞEHiR TiYATROSU = ::-:' ~ ~il'. Tepebaıı dram kısmında 
Jlll'lilta ...... -....-~ ~~ Buwnn •at 16,30 da 

M lıııalb; _.tlnıılla lllıCtlcUr • Türk Tiyatroıu 
t.ı W'• •• iil!C • ' tarihi matineleri. Aktam 20,30 da 

pencsedea do.- kadm MOTHtş AiLE 

_,...-.. °'*"'"' .. ~ istiklal cadd,.si komedi k1ıımında 
lllll ....- .... ~ ... ti.it Ut SAADET YUVASI 
Wr ........ -~- llJGD-

:.:s::.r= :-:-o:. m::: r SATILIK KAMYSN ...,mr. • 
9'a .-ııt ~ ~ Ebptı bçt.ı O&lat&: Ba1* 

111~ ~: =:ene:; ~. BAX1 TEZCANA MURA_ ...a.nan a-
L 75 A .... CAAT. TL. 42821 

T. H. K. Orhan~azi Şubesinden 
Kvıbm ~ lıeplan&alk kDJ'llD, ~. aıtır dıedıerle boynU11 w 

bln'Jldal"mm açtt vt.tmnuı 1/Bk'kıc:&A.n.ım/Hl tedblnden, 15/Birlncl. 
dmıD/MI taı9ıine ,..,...,_ 15 liln m!ddeae lllV* ·~ çıkanlm14t11'. 
~ ..,rlnemMlnl cOrmelr: bN iıırtıanbul ve Oı'ha:n91vJ. tubeekı• 

"" Pf1r .o-mm içln ele ihale cnmı Orh&~ fU'beslne müıwcıua.Uarı illn 
dUJıUI'. dOl'lh 

Meşhur S i N G E R Saatlerinin 
~11ıııııı.. 1942 MODELi 

NJtelden mamOi levka.lAde dayanıldı 
ve kur.anıtlı olan bu saatin mak!ntıli 
buauat ol&ıü 1'1 ~ tızeHıde imal 
edllmlıt ook dıotrıı leler ft b.ç ~. 
aı.tb e.1b. ~ titr luıMrtm& 

cldRı'«notZt reai Ta2'dlr. 

FIY A Ti 25 LiRADIR 
TlıoıWlıMı ...,.. vukuunda ldr llra 
ll&Yt!de bedeli P8lin IÖlldwildlti 

tadtnle saat. gönderilir. 
AD&ESE DbUtAT: 

llrtlD Saat •aıaza11 
,__ ______ latanbul Emininil Cad. N. 8 ___ ,.,. 

Kırklareli Belediyesinden 
ıcırt1lrdll Beleıd.b'M 50 Ura a:vl* iloretı e btr eu Yolcuu aramK1nt!U'. 

TdJb o1anıaruı 'Ves:ıik ve enllyet~ acele Krtlvl ı ~•!.ne m1lr& _ 
cl054Mb 

.rı.~ .................................................. ·-···-·························· ...................... . .. 
• M •J ıoa!I: NHl'ıyat Mldürth Hiieeyan Rqıp Em .. 
Son r .. " " --= 
~IBi: A. E.kr~m UŞAKUGIL 

TÜNEL SEFERLERİ BUGÜN 
BAŞLIYOR 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lş1etmeleri Umum Müdürlüğünden: 

TWMıl ee~ 8/12/94.l Owrurtıeısıl ciinilnde11 '~ ilılkme18 
~~ ~ bdomıza tııAa olunwrr. UOHI) 

lstanbul Belediyesinden 

Taksimdeki Mezarlık 
Arsalarının Satış İlanı 

Pa.nııPaıltı m.aıhailıe&ln!Jl Şehit Muhtar datmdıa e.ıct meııarlık ar. 
-. tAUıdn edılıınıı •lAn in1lal' P1tıuna 8Öııe bklltlml1a &.aae.am ohm&.. 
r• ol>aptatQ tart.lan Vt?Çh.!le ..__. dlıea. ed.ilıın1* u..ıre bpall aaTf 
~Be ~ konulm\JftW". Her ~ım 41 metre ıenişllt ve 35 
~ dıırln)~ioıde b!r ııaha t.eŞlcll ~. Oem'911ı 9 perçadan 
~ o1aı "'1 btınlMd&n her bir..oG !3 met.re oep1ıe ve 35 metre 
deraıl'.jinde elınait UF.ere iti llN'rale ~ mıtı.Duı dıa miln*iln. 
dfh'. Hıer blc*wı meıahaısı 35 X 4t = 1610 meıze ml.lnlblbıa4 olup 
~e ~ hlıtinde 21 X 35 = IOG melft mw"8bbaıdll'. Şlndınk 
bu dDk1a blokt&n 1 msaaralı lttt sM.Jısa çD.n!mışta. Beher met. 
nım!ntn mut.amnum •tııt bedeft 151 linıdır. tı:ıc terninı&t miktarı: 1610 
met.Nmurübu fıciD 13.SU llS w BOlm~munıılıbal ıo:zı '128'1 ın.. 50 
lrunııııaıt". 1haJıe 11/13/941 &ali eimfl ..ı 11 de tata.nbul Belecti,vmi 
Dıt.ml EncOmeni odaıısın& .... ı.a.ıtbr. Bum &ict -~ Te pro_ 
JeOer 12 Y:ra a kuru., m'lllaıltih1ıılde taıar MUdtlr1fıtüoıden ~tr. 
ıŞena1U ~ ~ her-gün İlılta.mıt Behf'.,-eııi z.bıt ve MU.. 
~ MlkMlı1.0itl bı'1ııııı6"""° mAMımlllt d ....... TaJi)lıe:rin ilt tıe_ 
mbllt mılıilılız ~ IDııl!k.fımlan. dmzalı ~ pı..Je vesan ve 
~ lllllllC~cıe ~ lbım .-.ı ~ ~ ne 2490 numa... 
1-41 lıımurn• t&r!fat.ı çaı.._ t ~ tslif me'ttmlennı 
~ lilDl1 l9ıt 14 de u.ar Damıt llDcOmene wmrıeıerl JamndD'. 

<H82> 

Satılık çam tomruğu 
Uşak devlet erman işletmesi bölge 

şefliğinden 
1 - 11-* J'llal. lll&na mead* .... ~ mncui 1'1'50 adede denk 1056 

metre ltOp 619 de!lllMtre ttp çua lılNnntlu ~ aTt'tıl!'ma. ile ..Ullamk.. 
w. 

2 - 'l'omrut ~ıerı ~ w orta ıaıtıur iJaeıinıdıen heealdan _ 
m-.ır . 

ı - 8aı1ıııl flU'llııamelerl Anbn. Onmıaı Vmom MOOUıı1ütün4e, merbıl 
rev1r AmJrtltlnde i.M.nb.lcla Orman Qerlr9e MlidürlfttUnde ve l1fa.k bal 
le '6fi~1lde eörülıılllllr. 

4 - Beher matn tiıttllnta murı.mmea J:>Meıt 1460 turuttıu. 
5 - ~D>leı1ıı U4' ıw 11 kunt awnıM..., ~mmaaarne bl!Stte 

18 12.Ml tAtrihhıe mn.llcm Pe~ &ıfııa'i Uflllk bilce fl!llllllııd• m~ 
lııl: kom•ona mllracaa.tlın. <HM • l06'F9t 

( İstanbul Belediyesi lıinlan 1 

Devlet Demiryoİları ı,ıetma u. M. den: 
,.._,nen Mdell ıtl.-0. .. M Mil ltl'aı .a.a • 9deııl 

tıllcımı 11.l.lMI OWM. lilAll---' 15 .. ttllllaıl -.rf tilçllk ~ 
$re Mnumda ..._ tım&Clktlr. 1 •uıae Anta'l'8da l 

Bu ttıe •ıme1c w.,ea'ferın «S00.00. **- rtm llı'aıtt Dmnittat 
~ lıllımmmı _. ettıtı ..,.. ·an " 1ı!Utt1ertnt arnt tanı • 
llmlClar lımnılıon relılıHltne 'Yennıelerl ..... ar. lllln 8&N H de 

~eler ~ •rat Anb.,._ Mr'aııa 1Jıa4ıwlndecı llQdar 
IJ8llllll& 'IWellllb ..., 8eft tene-...ı ~. cltt82> -

Belediye Sular idaresinden 
1 - 1*.rem-. lıalWI ar8I ek:ıRlt.-ıe ile mıffeJlf eleı1ııtdt mılzıernem 

Wtn almtlııl•'•· -~ - ••*ne 11/12/Ml PeqemM dn6 m11ıt 11 de 'l'liıbimde &ruer 
YYelsW. tiııııre ....._,Ne ~. • 

S - ~ ..ı.1ılnull • lh -ı d.1,._ a bAa' lda.re me~e 
mıııamel't • vlıııılne wnımeaı. •wndw. o au.11.en sonra setlri--- --._ 
~ 9'1ıtmıeaı. .....,.. za, •ww-

4 - Jllııılllt.rnıe gtmıek ı.ıtiıreıMI' belwlln illa.re menteeNlıe '"8mm 
Mndalne milraolp(tla eatcıameJt ,...._ elaıS .w.uuter.. cll'lM. 

lstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
tıln No. 121 

Talhtnb'ede 1.A.KDBKALO mG r ! 8ll taralınıUn aon deıta. Ubal edBln 
pllelden, J*'ı,a '-it" def:ıp ............ Gmre, 1U8& ft ;ruvarladt llQ. 
lertn malqate ~ 21 ve aut Jld.llerlnJıı ._ cmllteWı 4'ro 45 lııllYflıllle ft te 
mlnatiı olarak •Mnıeeta b.nr vedim.11 ltu>uaıl~ mezkftr mı. -
le89dell pil .-tın allıcıaltların ~an pGıeıt m~ne etmeıerı ve mli._: 
ııwce bu huauata lıU ~lN• ...tt otura derhll • nııt MOlll!'JrM>e Bil.nıeuıY& 
~ lÜllJIDIL tlıemrnqeta. -. Gbmur. d<miO> 

Birinciklnaa • 

euGO N : insan atır elektrik faturası kabusun
dan kendini kor~yabllir 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı llm
baların yerine TUNGSRAM lambalan kullan• 
makla olur. 

TUNGSRAM lambaları yalnız bol bir 1$ık vermek, 
le kalmaz takat cereyanı çokça idare de ederler. 

UNGSRA 
BUR LA 
BfRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA. IZMllt 

Bir bando öğretmeni aranıyor 
Bandırma Halkevi Reislitinden 

BYaJMı Bando otretmenliil mfJnb•Jd\r. Ma&Wm oı.oak uta ehllyed 
niııbetlnde w bDdin1 tatm:n eder* ~-.. Ocr.t ?edecektir. ~erill 
~ile birl~ Band•rmll Ba!MYble bae wnna1&n i!An olunur. dOM5• 

Alaturka alafranıa eaatleri, Eutınalari ve havaları. tari1Jeri. dar
hımeeellerl, hikaye ve mi.aUeri ve takvime air her türlil malu -

maU doiru olarak söateren Saatli Maarif Takvimleri çıktt. Bu eı
ıiz ve emı1&hiz takvimlerin takliclerl nr4tr. AWanmamalt içinse
rak kaıtonlarda ve aerek takvim tıoplartnıa üstünde (Saatli Ma
arif Takvimi) adına dikkat buyuru1muı. Merkezi: letanbul Maa. 

rif kitalıılıanesidir. 

NEZLB DntP OBÇMUiNIZ • • • 
VEREM. BRONŞİT, ZATÖRR.11 GRİP, Nezleden reıtr. 

GOMENTAL 
Neslecklı korUr ft ---1 tillQMııa -.. 

~--· BcDDelercleD JSrarla O O M 8 N T A L ~&DiL ----~ 
Üniversite Rektörlüğünden 

Tj) l'aıkiUte.ı Anatnml m.toıoJl w ~JI JlmUtöleıt lçln t.eclı1a US. 

ını CJ1a.rK yetlıft.lıl!lnbk tızcre bu ,_ ~ n ~re7e her f'lbe ~ 
14 beltJm göndıedkcektlr. bteldtlert IND& aM. __..... atnclklnun 1 
batma bdar Tl.b P\lltiiltesl Det~......, (Jlren•Wr 'Ye JUl ile ~" 
bltlıter. cı•21> -

1 lstanbul Vaklflar DinktlrlUğll lluları 
.,. mtt "1 ' C.ıde ........ 

~dar. 
dUnctı 1lllaf l*1 Am\& kat.mıdır. 
EJ'Ub KW!knl!mlıdı 1*ele 
~. lılUT&dpqa 8ofulıu' 
UEUnO&l'll, Bamee. 
viran eneı. 
Q&r,a 
t:lıa.Jah&tun, Kalcı.. 

Xe••zlar 

m ı.ıı ona w 
caı... ~ 
-tela 1Jdnci .... 
eehrem!& ~ 
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C&vut. cami 19 Aza o 50 
~ 7U!lı ma..'ıaller IM2 8melli M.9:Jm maun& kadar kiraira .erJlıllılk 

Uııımı ilim. lııonm.U!lt.ur. İhaleleri 12/KA.oumlenel/IHl CUma sQDU .
on beıute ~lııcaktr.-. ı.taı.l!e" Oemberv..ta ı.ı...uı vmrıar _. • 
dilı\\Otunde Vakıf Akarlar Ala1mıine Ph?:ehft, (10902) 


