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(=BU SA.BA.HKİ HA.BEB.LEB. ) ·Zelzele mıntakasında 
inşaata devam ediliyor 

demişler · ~· Mu~!~~~imi~in Erbaadan. gönderdiği ilk resimler =:1 · 

Almanlar: "Kafkasyada 

ricat ediyoruz!., 
lı- .... : \. 

2: 

Ruslar, Ukraynada 3 günde 30,Stalingradın 
batısında 60 K.m ilerlediklerini bildiriyorlar 

Londra, 28 (A.A.) - Sovyet Kotelnikıovo'nun Pru~ ve doğu.. dileşen. bir vaziyet ile karşılaş.. 
l'ece yarısı te!liği KızJlor.dUhun orta sunda Alman tank ve p'J'·ade kuv- maıkta.dıTlar. 
Docıda. ileri hareketlerine devanı ve vetlerlne ağır bir darbe d~ İndi· .. Muha.birJerin bildirdiklerine 
bazı meni1erini işgal eylediğini rilmlftir. gor~ ?1~arebeye attıkları kuv-
hildlnneılct-edir Sovyetler Sta- Rostof_ V.oronej firualindeki era vetlerı ınsafınzca harcamakta. 
1 . · dah al. · Sovyetler ta.rafından tamamlle dırlar. lll&Tadın garbinde 12 yer a ~ a.l edlhniftir Moskı'.>va, 28 (A.A.) - Stalin-
ınıt~rdır. . .. &fı • .. a-radın cenub batısında, Sovyet 

Son günlerıd'eki: Sovyet ilerleyıp A~an!a;ın . dun kgelce .~a.f~~ kuvvetleri 10 ila 15 kilometre i. 
~-60 kilometre arasındadır. Mer- yadakı .rıc at hare et erını ıtıra lerlemişler ve isimleri bildirilen 
le.ez cepbeısinde vaziyet inki?f et· ebnelen manalı.dır. 12 yeri daha işgal etmişlerdir. 
rne!kted.ir. Terekte Almanlar yeni bir Kafklll$larda taa.rruz devam 

So et kıtaları Stalingradın ~ ric'atte bulunmuşlardır. Bunlar etmektedir. Ruslar, 3 gün içinde 
nub t:;ısında dÜflllanl takib etmek sonu olmayan bir hareketin ha§. Ukrayna topraklarında 16 ila 30 
tedlrler. langıcıdır. Almanlar gittikçe cid- k~lometre ilerlemişlerdir. 

Şark cephesinde dünkü vaziyet ispanyada geniş 
aska ri bazı rlr klar 
Donanmanın da se
ferbt::r :iğ·i ilan edildi 

Volga ile Don kavsinde 
savaşlar şiddetini arlllrdı 

Zelzele mınrakastndan ilk resımler: Yukarıda soida: Erbaada yıkılan bir mahalle. Sağda: Erbaatia 
Bir binanın hazin görünüşü. A,a rıda, solda: Mühim hasara uğrıyan Aladur köyünden bir gÖru

nüş, sağda: Altında 140 ki~in in kaldığı tesbit edile;ı Taşova Otel ve gazinosunun enka~ 

Berlin, 28 ( Ra.dyo) - Mad
ridden bildirildiğine göre bugün 
neşrolunan resmi bir beyanname 
ile donanmanın seferberliği ilan 
edilmi~fo·. Seyrisefe.inde çalışan
lar donanma hizmetine alınacak. 
)ardır. 

Almct.n tebliği: "Büyüle düşman grupu 
kuvvetlerimiz tarafından çevriidi~, 

Tokad - (Zelzr.le n11ntakasını l cesedlerin çıkarıL-nasına devam e.lyük bir kısım enkaz üzerinde he • 
do1afan muhabirimizden) - Yıkı- dilmektedir. Çöken binaların sayısı nüz hafriyat ya'llla.mamıı buluındu 
lan ve yanan binalar altında kalan 1100 ü mütecavu olduğuna ve bii- (Devamı 2 nc i sayfada) 

Muhtelif nezaretlere fevkala
de tahsisat verilmiştir. Ordunun 
teslilii için harbiye nezareti em. 
rine 22 adliyeye 14, nafıaya 20 
milyon 'peçeta tahsis edilmiıtir. 

Tunusta ve Libyada 
son vaziyet 

Tunusta 
çarpışmalar 

Hava faaliyeti 
tekrar arttı 

Sulh konferansının 
Askeri vaziyet :J toplanacağı şehir: 

Ottawa Sovyetlerin üçüncü vaımgton, 21 (A.A.) -siya. 

r.: 

Ruzvelt yeni bir 
nutuk söyliyecek 

si mahfillerde, ıırası gelince sulh 

bu .. yu·· k kış taarruzu konferansının toplanması için en münasib tehrin Ottawa olduğu 
söylenmektedir. 

etrafında düşünceler ~2~~~:~~;:?;, ~;~:~: Vı.ı, 28 (Radyo) - Önümüz
deki İkiııclkanunun yedisinde Ru-z. 
veltin mühim bir nutuk söylyeceği 
V ~ondan öğrenilmJftir. 

Ya~an: Emekli general K. D. Ne Londra'nın ve ne de Vaşing 
. tonun bu i~e elver;{lli oldukları, 

Doğu cephe5inde: . vın.2~0 K. batısındaki Welliki Luki çünkü böyle bir ,eyin vukuunda 
Son günlerin doğu cephesine aıd ~-ea~de ve ~ illhayet İln_ıen gö. Amerikanın veya ingilterenin 

Alman uçakları haberlerine bakılırsa Sovyet ordu. lunun cenub dogusunda dahi ya fa.. konferansa baldın ohnak istiye-
1 St.alingradın ~ ... i ile birlikte sılalı veya fasılasız, fakat büyük öl. cekleri tahmin ~d;lmektedir. 

M k arının s . ' 'd 'ddA l ak 
OS ova cıvarını bu ,ehrin müten.azırcn ve takrıben çAulme cı ı ~-aarrfikuz ardyalpm takve 

700 K. cenub doğusilc cenub batı- an - mütte ~r .• u arını sı lf-
bombaladılar ıındakl yukarı ve orta Terek, Tu- tırıp b~rpalamakta ve onemll kaytb-

Bedin 27 (A.A.) .::..... Reuter: apse mınlakalarııı;Ja, Kalmoklar lara ugratmakta oldı.kları anlaşıl _ 
Alnıaın r i 'ansı Alman hava stebinde, Volga • Don mıntakasın.. maktadır. .. . • 

kouvv tl . esrn aJ b ' kk. M d büyük Don kavsin'n şimal kıv. Almanlarla ınuttefıklerı yalnız 
.....__ e eraı«: mensu uç~ J.e~ın karos ıa,mı boyu..,..n Keltskay' a Serafimo.. Stalingradın cenub batı bölgesinde 
""'V1l çevresinde taflt tesıs rıne • r ·- ' 1 1 
fi bir akın a tıklarını bildirmek. viç ve Yelamkaya ltesimlerinde, Sta büyük kuvvet erle laarruz ar yap • 
ted:.. B ı_ Y P • .... _ı_ • Jingradın 1200 K. 11Jma1 batısında maktadır ve mak.sadlarınıo, Sovyet. &•. u «Kin Cuınıutesa guou aııL • 3 ·· ·· f d ) ··-1- · ,._ '-! RJ,'ev Wiyasma ~hasında RiJe- (Devamı uncu say a a 
~ym yaplMnlflJr. ıu • • 

Ruzveltin oğlu 
Şimali Afrikada 

Londl'la, 28 (A.A.) - RuzveI. 
tin bir oğlunun şimali Afrikada 
havadan fotograf alan bir uçak 
filosu komutam olarak vazife 
gördüğü haber alınmı§tır. 

Sair Me med A if ·ci d" 
Osküdarda bir topl tı ya ıldı 
Üniversite gençleri bugün şairin şehidlik

teki mezarını ziyaret edecekler 

Atatürk koşusu 
Mektebler arasındaki koşuya 150 genç atlet 
iştirak etti, klübler ve mektebler koşularını 

Haydarpaşalı aynı genç kazandı 
• 

Lig maclan cok sessiz gecti ' ' . 

.. 

Mektebler arcuımclcıki Atatürk hosu!turutn ofrıncr geien 
Haydarpasttdan Nuri kosarilen 

ldD~n m.eb~lekeht\~ ~edrd }'er;nde ı yük mukAvemd Y<\rı \ yapıldı. 
o ugu gı ı, ~e rımız e e Bü-ı Müsa bA bıla·· .J ., l · · ı b .. k Ebed. . · · . 0 n \ ı rı f'~ ~ tte • 
yu ve ı Şet adma ıkı bü- (Devamı 2 • d ) • n.;r ıu.11 a u , 
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Hergün ' RESiMLi MAKALE - Büyüğün küçükten farkı .. = 
Amerika-nı~··· s-esi [~~~~;;;;;;~;;;;:;=~~~===r;~~=~?;;======i:~;;:===========;--

Zelzele mıntakasın
da ınşaata devam 

ediliyor '- Eluan u,.IW6iJ, _ _, 

A merikanuı '11.i.berya» Yl 
ifcaıl etLıkten aoora bu 

m.wekette Nvil idareyi de ele 
.ııdliı h.._. veriliyor. 

( B4f tara.rı J ıncı •aylada) 
~ göre, öleııkrin MlYISI hakkın • 
da kat' i bir rakam vermek mlSlı . 
kün değildir. 

Felaketzede halk, çadır ve bara· 
kalarda oturmakta.nır. Civar viia. 
yetlerle Tok.Wlıan nklt n ama. 
nııııda yetiştirilen yiyecek, giye. 
cek, çadır vesaire gibi ihtiyaç mad 
de .-~ ee-alarının ais.temli bir tekil 
de dağrtılmaa:na devam edilmek • 
tedfr. Tokaddan gönderilen usta 
ve amelelerin yardın~ ile barakalar 
yapılmasına aüratle devam edilmek 
tedir. 

Uberya esirliğin kaldınlma
sından IOW"a Amerikadaa ayrıl
mak i.tiycm .z:esacilerin yerieıtiril. 
m~i i.çiıı Amerika tarafından te
si.a edildi, geniı bir şehir ile o 
§ehrİ be.liıyecek kadar ceniş bir 
toprak p~ının içinde yqa
ya.nlara Jlilpma imki.nıru vere
cek tarzda nizamlaıunasına ge. 
rekli bütün masraflar da gene 
Amerika tarafından ödendi ve 
niha.yet dünyanın bu tek zenci 
me.m!eketiıne İ•tikla! verildi. 

• Bir r~lı çolı. •*:ıulifi bir oyuncağı lıın:lığı, yalttırl d" lınltan6i Herhmtgi bir koyba u"-ayan adcımlara dikkat ecleraemz iki 
lıoır fey& kaybeth~t zaman derhal ag~lamaya b la ·· k" _.J L 

5
' t1• 1 h hem k bil" af r, çun u onua Kuma ayrılmıf olduklarını görüraünüz. Birinci kıaımda bulanan.. 

Zelzelenin, Erbeaya bağlı Sonu. 
aa, Çallkara, Çaadır, Aladwı, Evya
ba nahiye ve köykrde ek ınöbim 
basar ve zayiat yaptJğı haber alın
mıı ve bu maball...re kamyon ve 
araba ile yardım.cılar sevkedılmİJ 
tir. Bu aaydığım yerlerdeki insan 
kayıbı 70 - 80 araJtndadır. 

Liberya.am kenaisini doiur-Jı, 
yaf&llla imkanlarına ka.vufturall 
bir memJ:dlete karşı beslemesi 
tabii ol .. n minnettarlık hisleri ile 
Amerika ordusundan bir parça
sını dostlıalda kartıl&ya.caiı tabii 
id.i, hususile Amerika LibeYYaya 
gönderd"ji oniua.11n hemen mün
hasıran Amerika ze11cil.erinden 

una mcr a e a 1 ıyetini henüz ka~annuımıF. ltuılon O• lar dtn'hal clüfiinmeye, kayıbı ne auretle telafi edebileceklerini 
yrmcalıra oeya lıııybedilen aeyin tek · lıo l b ·ı w • • Jüfiinenıe::ıı. ' rar yerme na " 1 ecegını araftırmaya koyulanlardır. ikinci kıarmda bulunan inaanlar işe 

··r·····-···---··-00·-·····-····~····--···-·~···· .. --. tees•are kapılanlar, henüz. çocukluktan kurtulmamı, olanlardır. ------------------......... • ........... ..._ ................................................ 11••••••·· ... ••• ... ••• 

Şe .. llaber i l 
:~eb o1ma .... ela dikkat eL Yeni ekmek kar-

Amer.ikMlln Ltberyaya aaker 

i=:rm~~ !::.'~!iim~::ı::!: nelerinin tevzii ne 
cud olmayan Wyük ltir plhm d " b 1 d ta~ikinıde - merhaleydi, evYe- un a ~ an 1 
li. Amerilcaııllan ,imali Afri.kaya Y 
uzanan, timali Afrikadan ela ce- İki.ncikinwı ve Şubat aylarma 
ntibi ATI""U:paya clojru u.zablmaaı aid ekmek kartlarının mahalle 
isteuilen mıun hoir yol biır men- halk b.irtiıkleri tarafından evlere 
zil, bir durıak noktası ola.rak kul- dağıtılmasına dünden itib.ren 
lamldı. $imdi. ilerliyen bir ordu- batlanmıflhr. 
yu beısl'iyecek endüatri merkezi Ekmek karnderi tevziatı n~ 
olma h .. line ıretirilmesiu.e çabıı- ~ tezkelerini mühürlemek ve 
yor. Amerikanın La.eryayı iJsal aile reaikrinin İmzasını alnıak 
ettikten sonra Liberyada ai-..·ı i. auretile yapılmaktadır. Kanıe 
dareyi, daha doğrusu sivil idare- tevziatı önümüzdeki Per,embe 
den kendi ı.mi k.la:yla,tırae&k cüııüııe kadar ikmal edilecektir. 
kısmılarmı ele al1111ş olma.at da Memurların ekmek karneleri 
müıılauwan bu memlekette bir ele belediye iktısa.d müdürlüğün
endüatri kurmak ar,:usuoun do- dma alakalı dairelere tevzi olun
ğurcluğu :meclM.iyetlen ileri gel- muttur. Her daire mutemedi me 

. . murlara karnelerini vere~ek ve m•r· b Amerikanın Liherya toprakla- u karneler verilirken sabit ge. 
rını Amerika :ı:eınc'lerinden &eçil- t!rlilere mahaus a.na karnelerde-
Jn'İş bi:r ordu ile i,ıa.I ettiği gibi ki bir numa-ralaı bölme iptal edi
bu memlekette kuracağ:1, kurma- lecektir. 
ya ba..şlaıdLğı endüstri için g~e A 'Mütekaid, dul ve yetimlerin 
merika zencileırini kullanıp kul- kanıe!eri de mal müdürlükleriııı. 
la.nmadığı ı henii:ı: bilmiyoruz, de verilecekf r. 
yalnız görüyoruz ki. LiberyalUJl Heııkeain oturduğu seratin f1-
Amer~kadan ,i.ınali Afrikaya ve nnındım ekmek alrua.aına a(d ha 
cenubi Anı.ıpaya doğru uzanan zırlılı:lar da ikmal f'dilmek üzere 
yol ii7.a'mde &Ik durak olmak dir. Bu tcklin tatbikına önümüz. 
va.sfı çok ceçmeden cen.işWtyerek deki ay iç.nde ba~lanacııkhr. 
adeta bir kaynak h;,l:ni a.lmı,tır. Hariçten İstanbula ıelecekler 

Atatürk koşusu 
!VJ~k!epler. arasındaki koşuya- 150 genç atlet 
ıştıra k ettı, klüpler ve mektepler koşularını 

Haydctrpaşalı aynı genç kazandı 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
~ere, diğeri de klüpleı·e mahsus· 
tu. llk yarttı sabah saat 10 30 da 
mektebliler Takaim, GümUşsuyu 
Kaıelirgıa, Aak« ocağı, T ~ 
yolu Üzerinde 150 atletin iştira. 
kile yaph. 

Alınan neticeler ftınlardır: 
1- Nuri (Haydarpaşa) 8.34.6 
2 - Htdayet (Haydarpaşa) 

8.46,2. 
3 - Rıfkı ( Ha;·dnrpa~) 8.59. 
Takım itibarile de müsab~ka

yı Ha.ydaTp&ta ekibi kazanmt§
tır. 

Klüpl-et- arasındaki müsabaka
yı da Eminönü Ha!keıvi tertih et. 
m~t;. Pek çok atletin girdiği bu 
müaahak& da fU şekilde bitmi~
ti.r. 

1 - Nt ri (Haydarpaşa) 12. 
15.5. 

2 - Kisenaki.~ (Kurtulus). 
3 - TodoTi (Kurtulus). 
Bu yarış Ha!kc>vi, Sultanııh. 

med, Gül•hane park1, Sa'l"ayhurnu 
vnl,, ilzeT=nne ya.pılmışt•·r. 

011 y1p1laı liD maf arı 

penakıdan bir gol yapan Beykoz
lular çok zor bir cııyundan sonra 
maçı bir talih eaeri olarak 1.0 
kaza.ımnfb.rdır. 

F enerbahfe 2 - Taksim O 
Ligde fampiyocıluk yolun.da 

Fenerbaıhçe ligde &onuncu olan 
T akaim takımını çok güç bir şe
kilde yemn~tir. 

F eneTbahçe ilk golü üçüncü 
dakikada Nacini.n, ikinr.i sayıyı 
da ikinci devrenin ikinci dakika
sında Mel"hin şütile yaparak ka.. 
zanmıtlIT. Tak~1m takımı ikinci 
devrede 10 kifi ile oynadığı hal
de, Fenerbahçeye karşı büyük 
bir mukavemet gi>atermi~tir. Ka
leci Ciıha.dı zaman zaman üze. 
cek hücümla·r hile yapmıştır. Bu 
netke Taksim için ne k.ıdar ıyı 
ise, F )_llerbe.hçe için de o kadar 
e'T>d~e uyandır..ı.cak mahiyette -
dit-. 

Omer Be.im 

J. Spor 4 - Ka•ımpafa. 1 

Zeytinburnunda 
kazanın tahkikatı 

devam ediyor 
Zeytin.burnunda evvelki giin 

vuku& gelen müeı.aif tren kazası 
tahkikahnıa dün sabah da müd
deiumumi muavmi Kemal Özço. 
ban ıl.e Devlet Oeımiryolları 8 in
ci iıletme müdüriüğa m~fdt. fleTi 
tara.fzcl&n devam olwunuş ve 
hiıdi.se mahallinde bir de keşif 
ya.ptlm&ştır. 

Görülen lüzum üzerine makas 
çı Cavid, tren makinisti Rasim 
ve haıt .bekçiıti Ş~if nezaret altı
na almmıılardır. istasyon memu 
ru Receb de makasları kontrol 
etmiyerek yol vanıekten mu;. 
nun.dur. Muma.ileyh makasta tek
nik arıza bulunduğunu iddia et
miştir. Tahkikata bugün de de. 
vam olunacaktır. 

Bir üniversiteli g1nç kua 
kurşunu Ue öldü 

Nişanla§uıda oturan Nur Tun
ka admda bir ünivers:te talebesi 
kardeşine aid tabancayı karışh. 
rırkeaı silah alef? almış, çıkan kur 
şun yaralanmasına Te ölme~iı:ıe 
sebeb olmuştur. 

Burgu adnı şehir elektrik 

Acil tedbirler alnıek iıler'nde va. 
liın~z Erbaada fevkalade gayretler 
göstermiştir. 

Bevazıd mıı da ı yeniden 
geni;I Jiliyor 

Belediye Beyazıt meydanının 
l'enişletilmeai:ıe ve Marmara si
nema.smm önündeki sahanın açıl 
masma karar vermiştir. 

Meydan Marmara sinemasının 
ısti: \ metinde açılaca.k ve burada 
ki dükkin~ar İa.timlik olunacak• 
tır. Meydanın g~n•şletilmet.İne ö. 
nümiizdeki yıl içinde başlanacak 
tır. 

-.-(>--

Maaş ve "crntler yıibasm
dan evvel verilecek 

Memurların lkincikanun ma• 
aslnrı, ücretli 11.emurların Birinci 
kanun ücretli!rinin yılh~mdan 
evvel verilmesi tc karrür etmişti. 
Maaş ve ücrctlel'İn tediyesine 

yarından itibaren başlanacaktır. 
Defterdarlık bu l uımsta lazımgc
len hazırlıkları il:mal etmiştir. 

Dün iki hrrncı yaltalandı 
Nuruosmaniyede, fırıncılık ya 

pan Dikran bakla unundan pasta 
ya.parken yııkalnınış hakkında 
tahkikata başlanmıttır. 

Diğer taraftan Kızıltoprakta 
fırıncılık yapan Gafuri hamur 
t&rttığı lttazinin altım eğeliye
rek beher ekmekte 15 gr. noksan 
tartmak auçund&n y.akalanmıı, 
adliyeye tesli.m edilmi$tir. 

Amerika Libel")adan sonra Al- de oturduiu yerin belediyelerin
tm sahil üzerinde Z11mbiıenin den birer aeyahat veaikaaı ala
Ba.thurst limanını, ot"ada.., da rak hareket edeceklerdir. Bunlar 
Sierra-Leone'oin Freetown )inw,. ikamet.-ihlarındaki iaşe bürola... 
nını i!gal etti. Franstzların bir rından daimi kartlarını alarak 
vakitler yıkılmaz kale saydıkları ikam.ıt edecekleri yerin ha \k b1r
ıı Dakw11 a çıktı, Faaa geçti, Ce- 'iğine ka.ydettirecekle:.·di·r. B:r. 
zayir limanhıruıa ulatlt, ,i.rndi tikler bu kayıd için kendi son ou 
Tunus huducllal'ındadlr. maralaruu vererek kartın e.rka-

İstanbul lig maçlarına dün Fe
nerbahçe • Sref stad1armda de
vam edilmiştir. Galatasaray - Be
ş-iktaş maçı olmadığı için dünkü 
oyunlar olJukça sessiz bir şekiL 
de cereyan etmiş.t:r. 

F enet"bahçe sahasının dünkü 
son lig oyunu l. Sporla Kasımpa
,a ara.smda oynandı. Birden hü
ClUDa geçen l. Spor ikinci dakika 
da sağ açıklarımn iyi bir vurufi
le bir gol kazandı. Fakat müte
madi Kaınmpaf& kombinezonla. 
nndan birisinde merkez müha
cim 27 nci dakikada berabel'lik 
golünü y.apmağa. muvaffak ol u. 
Böylece birinci de-vre 1-1 blı.ra. 
berlikle bİtti. 

şebekesine haf anıyor 1 R A D y 0 
Elektrik, Tra.mvay "e Tünel .,I ____________ _ 

Amerika Afrikanın garb sahil- sıne;, fırının müJıürünü basacıık
leTine yerletirken Afr:'kanın İç .... · 
kıaamlannı da düşünmüş, Golcü- ===-======:====== 
}erin elinde bulunan HathÜstÜTa vesine kapılarak büyük ku.:ıenle
F.ransız Afri1unmın Bra%zaviUo ri. İngili.z.lerin üç yüz şu kadar 
§Cbri ile Belçika Kongosunun Le- Ylldanbs-i haşarl ile takib etmek
opoldvi!le ~rinde noktalar le· te oldukları yola ayak basmak 

6
is etmi1, ta.yyare meydamarı ka.rarını a1d1klarına, daha doğ
kurmuş, Afrikanın carb sahille- rusu aömürgeciliii ötedenl>eri bi
rini Nil kaynaklarına bağlıyacak linea anlamda anladıklarına he. 
~ ynllannı yaıtmıya k-oyulımu, men bükmebnek hatadır. Su ka
tur. Artık Atlantiti g~en Ame- dar var, ki Amerjka, eğer yeni 
rıb tayyaresi Fort-Lamy Tasıta- bir seçim, dünyaya yeni biır sur
aile doi'rudan doğruya. Sudanın priz vermezse bu defa öbür mu. 
«Fotum>ı karargahına ~te- bu-ebeyi müteakıb olduğu gib! 
dir. ıulh işlerine karşJ alikasn kal· 

Ameribyı Amerı"ka hududları mamafc kararındadır ve görüııü
içinde baıpMCien Monroe ka.;dfli yor ki eğer zafer kendi tarafına 
artık tarihin yalnız bir devresin:n mukad<lerse, belki Avrupa hariç 
darnıfUl'8l olnMk ~ibi laiT vasfı ha- olmak üzere dünyanın her tara... 
izdir. BÜnunla \,en.her Amet"ika- fında setıini dinletecek bir mev. 
r''" hh-r1~"' S,.~ sömiiMreciliK he- kie ttelmekted:r. 
c:::: 
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AKiLE-Di ......, . .,_,,... 

ve 

••• 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAI 
& -

- Ben•m pad~ahım, işte ho-

caı muhteremeniz bundadırlar 

ve mübarek duşunuzu ancak ken 
dilleri tabrre kadir bulunurlar! 

- Beli, b;z dahi Ömer Efen • 
diden tıı.birini i~temiş idük. 

- Tabir eylemediler mi padi

şahım? 
- Y ~k. ceno.bım'E l(eldüğiniz

de dü!\iiniirlıer' idi. [Ömer Efen
diye l>aictı1 benim bubacıiun bu 

cımanaya ne suret» veriraiz ve ne 
dersiz? 

Ömer Efendi yaılı gözlerini 
kaldırdı. Ak sakallı çeneıi çarpı
yonlu. Kirpikleri akarık göz ka
paklarını sık sık açıp kapadı: 

- fqaallahütaali. bayardır pa 
dişahrım. «Silici şerif» haçta te -
reddüdünüze ihtar ve tevbih su
reti ola benim efendim. [Batını 
gogsune dü,ürüp mürakabeye 
vardı, paclİf&hla Davud Pa,a .ba
kıştılar, hoc:a ba~ınt tekrar kal -
dırdı] benim mehabetlu efendim 
«rüyada ayağına yüz ıürmek 
mÜyeNer olmadı İse in~allahü. 
taali met'kadi münevverelerine 
yÜz süreriz 1 

- Hemen haccı ferife azinı o
lalnn mı dersi2?n 

- Li.hza fevteylemen p~a
hım. 

- ! ... 
Hoca y11pmac1ldan değil, ha -

kikaten aijlıyorou. Padişahın gör 
di;~ünü söylediği rüya, V:<lman. 
colr yaman bir riiyayd1: Elindeki 
Kur'anın alınması. terlat bakim-

Beykoz 1 • DavuJpa:ıta O 
Fener stadında oynanan iki 

takım arasındaki oyun mücade
leli bir aekilde oynanmtşhr. İlk 
devrenin O.O berabere bitmesi e
sasen maçın ~~ye~anmı göster· 
mıei'e kafi gebcekt:r. 

fktnd devrenin hemen b"~ında 

fkinci devı-enin 28 inci dakika 
sm..>a Kaaımpasa kalesi k"'nftığ1 
bir anda sağdan gelen topu Sü
leyman pek yakından rahatça 
kaley~ at.uak İ. Spo-Yll ga 1b va. 

iSTER İNAN, İSTER İNANMA' 
Bir arkııda1ınıız., kömür iş. 

leri ile uğraşan bir do.~tile ko
nuıuyormuş. Bahİş bu aene kı
ıın az; mı, çok m:ı olacağına İn· 
tikal etmİf. Arkudaşmızın do•~ 
tu penceresinden• caddedeki 

kavaklara bakarak demİJ iri: 
<c- Bu sene kı-? az olaeak 

d. •·e umu)'ormn. Çün ii Ana
Joluda kavağcn yaprakları alt· 
tan aararırsa hıs ha.frl olar 
derin. Bak bi~im kavakla
rın tepeleri halci yemye~l.» 

[STER İNAN, İSTER iNANMAf 
__) 

ı; ğinin, yani hilafet~n, sırtındaki 
zırhın alımnaaı da dünya salta • 
matı ve dünya nufuzunun alına-

cağı demekti. Ömer E.fendiye 
göre(( genç talebesi yalnız sal -
ta.nalı kaybebniyer:ek, hayatı da 
gidecekti. Fakat tevil ediyordu. 
Evet, Sultan Osmımm düz.düğü 
rüya o kadar manidardı ki, Da • 
vud Pa~ da iliklerine kadar tit
remişti. içinden: Bunu Sultan 
Mustafa hesabına bir hayır ala • 
meli olarak düşündii. Veziriazam 
Dilaver Paşa Jrkek fükek etra • 
fına bakınıyordu. Genç hünkar 
gülümsiyerekteu yerinden kalk-
tı: 

- Oaküdari Az;z Mahmud E
fendi bubamıza varsak gerek. 

Dedi. kapıya doğru seslendi. 
Aztz Mahmud Efendiye gitmek, 
rüyasmı bir defa da ona, zama -
nın aziz cıevliyasına n tahirettiorip 
((yordurmakn i&tiyordu. Nöbetçi 
ağalal"dan ikisi birden seğirltiler. 
fkinci Osman ciddi ciddi emir 
verdiı 

- Bo$tancıbaııya kayık ihzar 
eylemes!ni söylen. 

Arablar kapaklandılar: 
- Kaç kişilik padi~ahım? 
- On iki çifte. 
Ağalar kottular. Beş dakika 

geçmemişti ki l>oıstancıbaşı geldi: 
.cZenakçe yalıda hazırdır padi
şaıhım» diye yer öptü. Padqah 
Ömer Efendi a~ Dilaver Paşaya 
izin verdi: ÜsküJara Davud Pa
şa ve Süleyman ağa i)e birlikte 
gitmek istiyordu. 

Kayıkta Bostancı ba§ı Mah
mud ağa dümende oturuyordu. 
Adeleli bostancılar küreklere a
aıldılar. Aziz Mahmud Elendi 
tekesi önünde biırka.ç derviş var
dı. Efendinin en sevdiği müridle
rinden ihtiyar Şaban dede Sultan 
Osnıanı tanır tanımaz Mahmud 
Efendiye seğirtti. İkinci Osma. 
nı.n babuı blrinci Ahmedin naşı~ 
nı yıkaTken saçlarında iki ağa
nk kıl gördüğünü haber veren 
tfede helecanhyd1. Mahmud Efen 
dinin önünde tel&şlı telaşlı eğil
di: 

f,lebneleri İda.reai Burga:a~ adası. 
nı da önümüzdeki ilkbaharda 
şehir elektrik ,ebe?resine bağla
maj;:-a ka'I" r vermi~trr. 

ziyetc çıkardı. Böylece 1. Spor 
hakimiyeti elde etmekte güçliik 
çekmedi. Beş dakika sonra Kadir 
sıkı bir tülle i. Sporun uçuncü 
golünü, oyun biterken de Süley. 
man kafa ile dördüncü golü at
ın~ müsabaka l. Sporun 1-4 ga. 
Iibiycıtile bitmi~l:İr. 

Vela 4 - Süleymaniye 3 

Şer~f sahasında oynamıan rki 
takım arasındaki maç ümidin (ev 
kmde heyecanlı oldu. Daha ol. 
gun zannedilen Vefa bu maçı ka 
zanabilmek i-çin bir hayli s!lnntı 
çekti. İlk devre 2-1 Vefanm lehin 
.Je bitmi~ti. İkinci devrede her 
'ki takım birkaç snyı yaptı ve 
maçı Vefalılal' 4-3 kazanabiJ.cli. 
ı ... l". 

Padifahı cihan gelürler
Mahmud Efend~ donuk bakış

lı, iri sürmeli gözlerini büyülte
rek mırıldandı: 

- Yanlarında kimler bulunur? 
- Bir vezir ve kızlarağası var 

dır efendim. 
- Bostancılar dahi var mıdır? 
- S.Jt bosta.ncı ba~ı vardır. 

Aziz Mahmud Efendi bir tü
yünü bile kıpırdatmadan soğuk 
soğuk baktı: 

-·- Elbet bunda gelür1er! 
- Ya, karşılamıyacak mısız? 
- Mukayyed olman Şaban 

dede, varup mutbahtaki ıspana
ğı ayıklan: 

- !. .. 
Dede baı keaüp geri geri çe

ki14Ji, kapıdan çıkacağı anda pa. 
di.şah ve yanındakilerle karşıla~ 
tığı. için yana çekilip yol verdi. 

Aziz Mahmud Efendi ayağa 

da kalkmamı,tı. Ba1mumu par
maklan arasında zincirlenen tcs 
bihini önüne koyarak gözlerini 
genç paditahın sözlerine dikti. 

PAZARTESİ, 28/12/1942 
'7,30: Ssa.t a.yan. '7 ,n. Viicudumıı:ıu 

ı,ııılJGt:ınııum, 7,40: Aja.ns babırıeri, 7,55: 
Radyo sakm. orktStr".LSı, 12,30: Saa.t a. 
:rarı. IZ,33: Ka.nşık program (Pi.), 12.,45: 
Ajam lıaJberteıi, 13: FJLSll heyeti. ıs: 

Saat ~an, 18,1>3: Şarkı ve türtuH~, 

18,45: Bar:tyo d:.iu:ıs orf'~trası. 19,30: t'öa.. 

M. ~ ve ajam ba.beırleri, 19."5: Ser. 
~ 10 d':a.ldur., 19,55: Şan so?olan, ı,,15: 
ltaayo ıuetesi, 20,45: Biı marş ötre
niyoruız. ıı: Koımşın:ı. :tl,15: Klavsen 
soloları (Pi.). 21.30: <Kl'taıısermler 511-

ati), 21.45: Rnd(vo 9e11fonf or:kestm.sı. 

22,30: Saat ~an. -.ıjaus ha.berleri ve 

b()rs:ılar. 

···················································· 
~ .. ~ın3!'~~~ . .ı";:I 
1 Zillıi,,ce :.!O • Kası n IH 1 

s, fm. Git. 1)11, İki. Ak. Yııt. 
E. 1~,l50 2,&7 ı ,28 9.48 12,0t) Ol. 9 

V3, 6/17 ,2;; 18.16 t:ı,85 17,18 19.:.!t.J 

Zaviye pencerlerinden cölgeli 
bir aydınlık veriyor, Sultan Os
manm taze v.e kanlı yüzünü do· 
nuklaştırıyıordu. Padi~ab: t<Ba 
bacığım >) diye koşup diz r;o
kerek şeyhin iki elini birden öp
tü. Mahmud Efendi sağ elini 
genç irisi hünkinn alnı üzerine 
kodu, bit' dakika kadar öylece 
hareketsiz kald!lar. Neden son. 
ra Aziz Mahmud Efendi gö:r.leri
ni. Davud Paşaya çeviri~ dikkıat
li dikkatli baktıktan sonr padi
~a dik dik sordu: 

- Şu paşa ve'l.İr midir benim 
oğlum. 

.-. Beli buha. vezir ve enişte• 
mızdır. 

- Ya hemşireniz sultanlardan 
kangisini tutar? 

- Halamızı tutar bubacığım. 
Şeyh başını sıı.lla.yıp mırıldan

dı: 
- Dedeniz Mehmed Han duh

terini mi? 
- Beli benim bul»am. 

(Arkası cıor) 
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Avrupanln mÜda .f aası 1 General Wavel'in 1 C: Askeri vazi et =ı 

J ı Hind ordusuna ( Baı tarafı 1 inci aayfada) 1 büyük kıt taarruzlarını da bundan 
1 lerin Rostofa doiru tevcih etnıiye evvelki birinci ve ikinci kıı taarruz. 

İtalyanlara göre: "Fransa için intizar devresi geçmiştir. 
Günün mes'uliyetlerini almak M. Lavale düşmektedir,, 

Miı&ııo, 27 (A.A..) - ~lazi
oni İnterne.zionali ıı.aftalık ınec
ln\1&41 Dllf yazısın.la eliyor ki: 

10 Sonıtıefria ve 18 İlkk.iB1m 
Hitler Ci.ano mülikatları aralHft
da lı.u b..rhiıD mübinı bir merha· 
leai l<~ tedilmistir. Amerikalılar 
'\'e ingilizler ,imal Attikada ha
rek&tlarma başbdıklan zaman, 
süratli ve kolı.y bir iş k&TfUıncl~ 
buhınıduldarmı, mihver deırletlerı 
ınuhrtin~ ma.nev\ya.tmın da ylkı
lacaimı ümid etmiflerdir. Fakat 

Jtalyan milletinin İllatçı muka"Ye• 
nıeti ve mib"Yerin derhal Tunusta 
Konikad.a ve Fransada aldığı 
tedbirler, mihver devletlerine çe 
tin fakat açık bir mücadele içi.n 
miihiaı eNJılar vermi,tir. 

Son Hitler CNıno görü,mesi, 
yahu.z aakeri bakımdan değil fa. 
kat Franaız hükumet ~isinin de 
ifti'rakile siyasi bakunilan da bil 
hasıa mialiın o4mu~ur. Mihverin 
Avrupa lut'asıntn müdafaası için 

Beşiktaş Ankarada 
Demirsporu 4-0 yendi 

Aıılkara 27 (.uo.-i) - Be!iktat ! inci. d.a}'lkada .~a ~ir gol daha kay. 
l.ltımı dün GelllÇILerbirliiini 2-3 yen ded.ilmif ve blrincı devre 2-0 Be • 
dikten soaıe. Mcün tle Dem.irsporla fİktafln galiblyetile bitmiftir. 
karyılaflJllfttr. 19 Mayıs stadı milli İkinci devreye ~ikta,lılar çok 
nı.açla.-c:Ia .,örülen J.üyük bir ıpor büim bir oyunla ~şlamıılardır. 
nıeraklısı kalalaalıkl.. dolmuflu. Ma.. Bu suretle 15 inci dakikada bir, 35 
ça ba,lantr baıtlanınaı Be,lktaılılar iıncl dakı'lcadaı bir iki. sayı da.. 
oyuına biıkim olm..,hr. 28 inci da. ha yaparak maçı 0.4 kıu:anmıı. 
ki:kada ilk gollerini atmışlardır. 35 lardır. 

Volga ile Don kavsinde 
savaslar şiddetini arttırdı 

ya.pdığı mücaıdelede, Fransa için 
intizar siyaseti dt!vresi artık geç
m~?r. Tereddüdlerin yerine fili
yatın kainı olmaı;ı gerektir. Gü. 
nün m~'uliyetlerini almak, Fran 
sanm ve Fransız miHetinin mü
messili M. Lavale düşmektedir. 

Mihver, daha fazla bekiiye
mezdi. 18 İlkkanun t~bl:ğinde 
hildirikliği l"ibi, mibnr yolunda 
devam edece-ktir ve son :ı:ıııfere 
v.armıık için bütün· kuvvetler:ni 
hın-eıket:e geçirmek azmindedjr. 

Londraya .. 
gore 

Amiral Darlanın 
katili İtalyan 

Londra, 27 ( A.A.) - Amiral 
Darlanın katiiln;n İtalyan olduğu 
ve İtalyada yerleşmiş bulundu
ğu bildirilmektedir. Fakat, ismi 
ve hüviyeti hala gizli, tutulmak
tadır. Katil, Cuma günü muha
keme edilmiş ve Cumarteııi saba.. 
hı da ida.m olunmu.ştur. Bfüün 
mahfillerde bu cinayet ft)çakça iş 
lenmiş bi.r ka.t;ı olarak takbih 
edilmektediT. 

Sıhhıye vekili 
Erbaa, 27 (A.A.) -- Sıhhat 

Vekili buraya gelmiş, felaket sa
hasını gezdikten sonra Samsuna 
müteveccihen ayrılnushr. 

mesajı uğra§tıkları büyük taarruz kıskacı. ları gib.i tamam.il<? durdurabilmek 
nın biç ohn.azsa cen..ıb kıolunun inki-ı imıkanını hulabil~ek mi 1 S,,.-yctle • 

. Yeni Delhi, 27 (A.A.) - Hin. ~~~ kay~mesine mani olmak ve rin çok genit hazırlıklarile birlikte 
dlstao ordusu bafkumaı:danı ge - ::>t.alıngrad ile Doo • Volga arasın.. Sovyet askerinin hakikaten fevka.. 
n~ral W avell, ka.ra, .hav.a ve de- d~ 22 tümenlik lwvvetk:rinin Ros_ l lide olan muharebe vasıfları kar§l
ntz ordula·rındakı Hındlı asker- tof in muvaulisının telılıkeye düı- sında bunu tab:atıle ıimdirlen kc: ... 
l~e aşağıdaki mesajı göndermq mesme. meyd~ vermemek olduğu 

1 
ti!enıeyiz. Fakat, §unu söyliyebillriz 

tır:· zannedilmekted~. 1 k.~ Alman baıkomutanlığı Sovyct!c. 
11 Nihayet, zafere götüren yolu Sovyetllrln, bıraz yukarıda saydı- rın bu y<:ni taarruzlarını hatta ta. 

tMnamile açık-;a önümüzde gö- ğımız bu ~.ıı .. taar~uz1arından bazıla. 11 n?amile .durdurmağa muvaffak olsa 
rebiliyoruz. Bu :fOI, uzun ve güç ~· gert:uyu:...bır fırtınadaa s~a ti)~-Stalingıadın j~i ve civa.rile D .:m· 
olabilir fakat, ordu saflannda ır mehliketı· ddaedv.el ~~ı·· dealr ıçllnl '- o"l$.a .ara~ındaki ve biiyük Doın 

f b ik 
1 

<r<l 
1 

. 
1 

ge~ t ı e 1 a . ı en o u ga a- Kiavsmın şrıın.al kıvrımı boyundaki 
~eya .. ~ rı a ·~ a ça ı~a~ ;•z ;r: rı tanzir eder bir hale gelmi~tlr. Fa.

1 
dur:um artık kendi i için çok tehH .. 

U mu emm~ ga~retın z ,~ e kat, diğer bazıları ve bu arada yeni I keli ve ço& gayri müraid bir şekli 
Yam eder~ız, n~ltce, katı ola. orta Don taarruzu bilhassa Bogoıar alnllf .,Jac k ,,c 5o .. , eti rin gar! 
ra.k elde ed.ilecektır. ve cenubile 100 K. 1<adar ~imal ba. 1 muayyen bir anda Mr.lerovo.Rostof 

İlk defa olarak bü~ük. bir dev tısındaki Pavlosk ve sima1i arasın j umumi l~~amltinde yapmaları ih 
Jete karşı çarpışan Hındıstan ha daki Atman müdafaa cephesinde 1 tlmal harıcınde oJmıynn yeni bir b 
va ordusu geni' ölçüde gelitmiş- huıule geUrd.iği ve devam da eıtir- yük taarruzlarının faraza muvaffak 
tir. mekte olduğu müblın çökertme ile olması takdirinde bu hattın garbil,. 

M. Benes, 1943 
bize zaferi 

getirecektir, diyor 
Londra, 27 (A.A.) - Çekoslo 

Y.ak milletine hitab eden Nol"I me 
sajmd.a M. Benes ezcümle şöyle 
diy.or: 

1943 aenesi geni, ve kat'i ma
hiyette askeri hadiselerle dolu 
bir sene olacaktır ve bu hadise
ler bi.ze muhakkak surette zafeı-i 
getirecektir. Alman orduhrauın 
müdafaa zorunda kaldıklarını 

ve bu vaziyetten kurtulmak İm
kanmı bu1ıanuyacaklarmdan inhi 
lale ve maneviyat bozukluğuna 

düşeceklerini kal'i olarak biıiyo 
ruz. 

henüz flddetl~ b.ir fırtına ltlahiyetini Kafkasyadaki biitür. A tran ve miıt 
muhafau etmektoedirlt!r v~ eğer Al.! te.ik kuvvetleri son derce- l{U, ve 
man ba.tliırıtnutan 1 ığı, bat!a.dığı tarih teh11keli bir durunıa cliış.mh~ "lar-.ak. 
ile 24 Birincikanun arasında geçen lardır. ' 
.dclz gün zarfında Almanlara ver- ı İkinci dünya harbinin bugün al 
dirdi~ iddia etfği mühimce mak. Illlf ol:foğu, bundan sonra da al • 
tul adedinden başka Alrna·ılardan makta dc-vam ecleceğı yeni ıekii 
42,200 esir ile 143 tank, 1805 muh A1rnanları batı <\vrupada büyıik ka 
telif top 2849 mitralyöz, 48,000 ra ve hava ku 'I •tleri bulıındumıak 
tüfek Ve6&İre ile diğer pek çok harb ızlırarında bıre' .nakta ve hu da 
malzemesi ve müleaddid cephane doğu cephesim *i Alınan kn\""Vet
ve iate depoları almıya veya tahr:b }erinin, son taarruzlarile muv?.ffa. 
ebnİye mu~affak olc!uğunu dahi kıvetkrinln husule. getirdiği buru i 
ilan eyliyen bu üçürcü Sovyet kı, heyecan ile kuvvetini daha da <' tı. 
taarruzunu durduramamakta veya.

1 
racağı hemen munakkak olan !:ov. 

bud biç olmaz.sa bu taarruzllll hızını yet ordusile ınutevazin olabilm si. 
bu bir iki gÜn içinde kırmak lınka- ne pek o kadar inıkiı.n bırakma
nını bu~ o zaman bu şiddetli m"kıtadır. Buna ~öre ve ((korkulu 
fırtınanın Almanlı..rla müttefikleri rüya görmektense uyanık bulunma 
için korkUllÇ bir kasırga bal"ne inki.1 evladırıı düstur.ına tevfikan Almarı 
lab etmesi de ihtıma\ dahilindedir. larla mütteflklerinin..._doğu cepheci
Sovyetlerin bu taarruzlarında müte- cin Kafk~slar ve ceaub hıınlnkala 
addid büyük cephane ve i<:JC depo. rındaki kuvvetler\ni, Royterin Mo 

(Baf taralı 1 inci aay/«da) l İlkkinun günü aki&nH düşman-
cunıL.rda cleYaım elllıl~rd.ir. t dan alınan esir sayısı 6300 kiti 

Hava lm9!Yetieriına Llıpoaya'da artmıfbr. 16 li& 26 İJkk&nun zar 
Kandalap demiryolu tesis~İlle al-1 fwıd.ak.i ça.rj,ıpna devrea:ade kıta 
çaktan U9IJ1ak aurelile btkum etsniı larunı.z, topyekün, 56.000 esir al. 
kr ve bu tesislerde büyük tahriha.. mı,laırdır. 

1 

larını zapt veya tahdh etmiş olma. kovadaki muha.b!rıniıı ı.on günler • 
Devlet D . il u ları variddir. Zira. Don batı sahil. deki i.stihharatını .. anki tahakkuk 

enızyo ar• işletme mU.'11 terinde Atınanların tablatile büyük ettirmek istlvorlarmı1-Çasına yukar 
MUdUrlüg"'ü ilanları cephane ve iaşe stoklarını da ihti"a Terek • Kaknuklar stepi - Kotelni. 

eden esaalı müdafaa 1nevzileri bu. I kovo _ Mi'krovo • Kuplansk ve bt 
28.12.942 _ 3.1.943 tarihlerine kadar muhteHf hatlarımıza kalkacak lunma.Irta fdi. Ancak. bütün gürül. fdırln üzerinde bulunduğu Harko 
vapurların ı•mleri ve kalkıı gün ve saatleri v-e kalkacakları rıhtımlar. tülü J&Yİalar arasında Sovyet kuvvet doğusundaki Osıkol nehri hattına af 

lerinin bu son orta Don taarru"ZUnda nıaları yani biraz daha açık tiibirilE• ta sebebiyet vermiflerdlr. 1.,6 ili 26 hkk.inun devresi için 
Sovyet husu•İ tebliei de kuvvetlerimiz 351 uçak, 176 

Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet tank, 1927 top, S50 mayin atıcı, 
haberler büros•uaun lıuausi tebli. 690 tanksavar alah. 56.000 tü. 
ii: fek, 30 mil) onıJan fıızla mermi, 

OYta Don çe'Vl"eaimle kuvvetle- 1500 motosiklet. 1150 araba, 310 
rimizin taaarruzu devam etmek. müh.in:unat, yiyece'{ ve silah de
ted·r. p0oıu, 920 vagon, lokomtif 

- Sah 4 de (El'!Eııtum) 0anu f de (T:ırı) Galaıla 24 Birincikt.nuna kadar hıu-cket nol< Stalingn.d çıkıntısını terlı:etme1er 
talarından itibaren batı \'e cenub acaba daha dc~·J ve ihtiyatlı bi 
batıya doimı 135-HW K. ilerlemi§ hareket olmaz mı? düşüncesi de 

26 iıkka•uoJa oria Don çevre zaptetmişlerdir. 
sin.de taarı·uzlarını muvaffaka- I,.ondra, 27 (A.A.) - Stalin
yetle evvelce bildi..-ilien i.atikamet grad cephesinde, Ruılar ku~atıl
lerdc ilerleten kuvvetler;m:z 15 mı, bulunan Alman ku\·vetlerini 
ili 20 k=loanetre daha ileriye ge. kurtarmata çalışan Von H3.uth 
tü-mi,Ierdir. kumandasındaki yedi tümeni a. 

ı ı günlük tuırru:r. harek~i aı- iftr bir mağlubiyete: ujlramışlar
raaınıda ku...vetlerimiz cem'an drr. Almanlar 10.000 ölü vermiş 
145 ili 208 kilometre ilerlemi~- terdir. Dü,man 268 uçak, 330 
lenl;r. '~~·l< ve 160 t"'"' kaybetm:ştir. 

16 ili 26 llkkanun zarfında Don nehri ort" mecrası cephe -

Barlın Hattı 

Muıirnya h~ı.tı 

Bandırma haltı 

Karabiga ha.lı~ı 

İmroz Jı.a.ttı 

• ı\:vvahk haU.t 

rıhlımmd.uı. 

- Cum:ı.11.t:sl 18 de (l{ıMieşJ Sirlct'fi rıhhmuııhın. 

- Pazartesi, Cıı~m.ba. ve Cuma !I dı. ,Sus>, Cu. 
nıarlesi H de (T:rak), Pa.zar '> ıLı (ŞU!)) Gaı.ıta. 
rıhltm ından. 

- Paı.arlesi, Carşa.mba. ve C ma. fl.U de (Trak) 
Galatıı rı>ıh111mda.ıı., aşrıca Çarşa.mb!l ve Cuınıu tr:>i 
20 de ";..:ı.nakkıale) Toplı:ıne rıht.•nıı.ıuıan.. 

- Sllı ve Cuma. 19 da (Har!•n) foph:.r." r•·tımından. 
- Paıa.r 9 d'l. (Ülgen) Tophane rıhtıın!nıl ıı.n. 

- Çarsamb;ı 12 ıl .. lBur5al, c-..-te.'i l '? de !Anbtya>, 
Sirtıı><"I rıhtım•ndan. 

- Cuma l~ ~ ıKoırıya) Slrbot rıhımımlıın. 
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Galatasaray IİŞ,esi satın alma komisyonu 

oldukları Sovyet bab 0 rler bürosu - hatıra geliyor. K. D. 
nun yukarıda bahsi geçen hususi teb 
Jlğinde münderiç.tir.Bu rakamlardan 
pY"Opaganda payı ayrılırsa Sovyet 
taarntz kollarının Povl~oşar 

Zelzele felaketze
delerine yardımlar 

arasındaki Don n ehri kısrnıom gar- Buldan, 27 (A.A.) - Erbaa 
hına tesadüf eden Vor1orıe,i..Ro&tof ve Niksar felaketzede kardeşleı·. 
dE!mİryolunun batııında benÖz pek mize bir yardım olmak üzere 
0 kadar uzaklara a;idenıemit yalnız Buldan halkından 2127 lira top. 
cenub batı istlka.metind~ biraz fazla lana.rak Kızılay ıubesine t e!lim 
ilerleme kaydecfobimıl~ olmakla be- edilmiftn-. 
raber .Rostofun 200 K. kadar tima. Zara, (A.A.) - Erbaa fela-
linde kain olup &lratejik ehemmiye. ketzedelerine küçük bir yardım 
tini hundan evvelki yazımızda ka.. olmak üzere ka:ada toplanan 
yld ve İpret etmlt olduğumuz Mil- bin lira Kızıla.ya. teslim edilmi~
lerovo şehir ve demlryolu kavtaiını tir. kıt'alar,..,,,ı:z, önemli S idari mer-- simle, Kız1l0Tdı1 Millerovonun tak. 

kez ve 7 demirvot durağı ebnak riben 9 kilometre cenub batısında 
üzere 812 meskUn mahal1i düş. 'bulman Grdcooro'yu işgal etmiş .. 
man eHD41en "l&tlriamn,lardır. 26 tir. 

reisliğinden: 
F'Yy~t1 Milkda.rı iı'k teminata 24 Birincikiııuna odar geri alama. --------------

mı, oldukları ~ydana çıkar. Esa· İstanbul Belediyesi K.r. Klıo Ura. 
sen Sovyet tebliiferi ~e geri alınan Şeftir Tiyatrob.rı 

Royter ajansına göre Sovyetler 
Woronej - Rostof demiryolunu kestiler 

135 1590 

3500 
tehir ve kasabalar arasında beniiz Komedi kısmı 

~ ı ma (A.ınaBya) 

Efma. (İneboluı 

Elma. (Giiınüşb:ıne\ 
Ayva 

150 

65 
35 
50 

'7000 
2500 
2500 
3500 

585 

MiDeroYomm hmini zikrelmemif • 
leroir. 

Ayrıca Alman bafkomutanlığı -
nın Millerovo ile bunun ıimal doğu_ 
rona doğru ile tekviyeleri yetlftİr -

K CeJô.nl~ · :s p 
2500 

meğe muvaffak olduğu •e Sovyet 
L cndra 27 (A.A. ) -Reuterin saattenberi Millerovo'yu daha ya - · 11 ~:&um • o. ~ •·v1et ve saldlrlftnı durdurabilmek 

ı __ _.__ K. lj:uiın ra.z:ıki !lO 1 COO 4 -
M 3 skovadaki busu.si muhabirinden: ıdna.M1 kutatmıt bulqnmaktadır. 3 5 maksadile flddet11 kartı taarruzlar 

V l•----..J :ı_ R Fındık kavruıınıı.m~ içi I3ı 1000 
S et 

'---etleri ilk ckfa olarak «ot AOV5ı-. ue oıılov araaanda- -------~_;. ____ .;..;..;__..;;.;;.:.;. ____________ İrrMlna ba,1adı•ı da son ganletin 
0vy &lllYY L! !~--1--1"-t k ı d ' • "' 

• ! 1 __ • ·...ı Gerk'-netara • ıu m~ ı ontro eden, ernır. Yu.kruıda y·ı:,ılı yıyeeekleı-in J5.12.9t2 t!arih!ınde kapalı zart usnlil ;ı yapılan haherleri cüml~ılndendir. 
Mıllerovo ~m e . vnhı -...l..- hattı killdı· llle&aL--:...de elıı.<ht.mesiıııde tahıın pekmA- ~ıı fiy-•- ~...... .. .. --·-

k lo.J et J - ~ u=-· .... e ... ı:n ..... n p-..,,,.. gorulnıCO'N.lle ve dtğcrler.ine • Acaba Alman ba,.komutanlıg~ ı, 
bovka'da Miller~voy.ı 24 1 n .re bulun~~ bu m-'-' • 1ındı· her taraf. •-ııb ·•---- -• · bl ·· . .& •• - '· " ~ ~ .. &ı ,.. - ç.u-u.ı.sın.ı ntC"t>nı r a.y Dlll<IDISWe pa&al'llg-a uıra.lulmL..tır. Bunun 5.1. hurnrnaJı bir gayretle İtti.haz e-tmeJc. 

Da akş3.m saat 20,38 cilt 

YE KÜRKÜM YE 
Yıurıan: Robert Neuner 

ELLEBINlzl ve 
YOZfJN'DZ'C 
Soğulotan muhafaza lçin 

DERMOJEN 
me··f--'e VorcneJ· - Rosıtov demır. tan -ı..eT i.rine alınını .. bu'-·--ak. 9'13 Sal gu"n" S'.lilt 15 de l i<ı"ll"r satwı Ahn K . d - co ~ .'7" .. u;u.ıu ı u . . , - a. onııs:ronun ı açık eluııiıt~ j te olduğuna filphe cai'I: olmayan ye. ı Kuııanmn: Btt ecıanede bulumır 
,~lunu kesınitlenlir. Kı:ıılordu 24 tadır. y-apıl:ı.cakıt.ır. i ;;lcslilerlu komlsynn:ı müracu.tıa.n. l:?'i t7ı ,, .. ~ .... ~~;;;;;~=:::.C-======:==:=:=:::===:::-=:;::===:~-=::===-==:===== nl tedbiri.erle Sovyetlerln bu üçüncü 

Son Postanın tefrikul: 3 

Viny: 
- Beni de &aymayın, dedi, 

çünkü me&elede faal vazifem. o
lacak. 

Rober, babasının itiraz'Larma 
rağmen sofradan kalktı: 

- O halde sek;z kişi, dedi. 
Maktulü bu akşam tayin eder
sek, Möıyö Viny'ye düşünmesi 
İçin vakit bırakmış oluruz, tah· 
kikata yarın sabah başlarız. 

Hızla yemek odasından çıktı, 
birkaç dakika sonra, ufak Üğıd 
parçaları ve bir .. pka ile seldi. 

- 1ıte, dedi. Şiawli. n'kalım 

hangimiz öleceğiz. İlk önce ben Sofradan kalkıldı ve salona ge 
çekiyorum. çildi, 

Ka.ttanmıt kağıd!u·!, §apkanın Mi§el Rönuar, iki saat sonra. 
içine atıp kantbrdı, bir tanesini yatak odasına -;ekildiği zaman, 
çekti, açta: izah edemediii bir üzüntü, huzur 

- Ben deiilim, detli. Siz çe. ıuzhıiıma benzer bir hal duyu • 
kin, ltmbatım. yordu. Yatmadan evvel perdeleri 

Jeri>o çek.ti, kağıdın katını aç- araladı, pencereden dışarı baktı. 
tıklan &0nra, iN.tile «Hayır» iıa- Kar, lapa lapa yağıyordu. 
ret:i yaptı, sonra .-pkayı Marne- il 
ye vet"di. O, i&teksi..: bjr hareket- Miıfel Rönuar, Pazar sabahı 
le f&pkadan bir kiğıd çekti,açtı. ıaat altıda uyandığı zaman, mil. 
Ciddi bir seale: him bir keyifsizlik içindeydi, hal 

_ Batkalarının çekmesine lü. buki çok iyi uyıtnuıttu. İlk sisa
zum kalmaıdı, dedi, maktul be- rasını İjerken, bu garib İntıbaı 
nim. tahlile çalıttı• Birdenbire, bir ak-

Romancı, gülerek: p.m evvelki bahsi hatırladı ve 
_ Mükemmel, dedi. Siz, enfes içindeki bu hu&unuzluiun sebe

bir cegeıcJ ola.bilinİnt"t;. Yarın sa- bini anladı. O günden tezi yok, 
baha her fey hazırlanmış bulu- Andre Viny tarafından tertib e
nacak. Sa.hah kahvaltısı kaçta, dllen muammayı, arkadaşı komi_ 
azizim Marse? ser Burden,Je :-ekııbet ederek çöz 

- Kaçta isterseniz. Sekizde mek mecburiyetindeydi. 
olsun mu~ Tuvaletile ıneşgul olduğu müd 

- Ala, maktul ve iki rakib detçe, bu düşünce onu rahatstz 
mülıtesna, yarın sabah sekiz bu- etti durdu. Arkadaşile kendisini, 
çukta yemek salonunda buluta- çocukça bir imtihana tabi tut· 
bm.. ND.aı eiz.e &11latayım. llWflar ribi ıeliyordu. Maamafih 

saat 8,20 de hazırlanmış, yeınek 
salonuna inmitli. 

Oraya ilk gelen o idi. Açık du
ran bahçeye nazır camlı kapıla
ra yaklaşb. Zeminin kalın bir 
kar taba.kasile örtülü olduiunu 
gördü. Kar, da.ha hafiflemit ol
makla beraber, hala yağıyordu. 

Renuar, ıöminenin karıı•ına 
seçip oturdu, bir küçük maaa üa.. 
tüne bırakılmı• olan gazeteler
den bir tanesini aldı. 

Tempa gazetesinin be.ş maka· 
lesini henüz okumuştu ıki, Lui 
Marse İçeri girdi. 

- Bonjur Miıel, dedi. MüthİJ 
soğuk var. Termometre, saat ye
dide, sıfıTdan aşağı on ikiyi gös
teriyordu. Amma, zannederim, 
kar dinecek. Orman bekçisini 
gördüm. H:ç bir domuz izine rast 
lamamıt, alqamı burada etmeğe 
mahkfımuz, muhakkak. İyi uyu. 
dunuz mu? 

- Mükemmel. 
- O halde, Andre Viny'İn söy 

liyeecği muammayı rahat rahat 
halledehileceksiniz. 

Mişel, iateksiz: 
- Eh ... öyle, dedi. 
- Pek memnun sörünmüyor-

sunuz. 
Detektif, aamimjyetle, ceyab 

verdi. 
- Haıyır. Avı tercih ederim. 

Bu sibi fanteziler bo,uma git
mez. 

- O halde, söyleıeni"Ze. Znb1-
ta muamına.sından vazgeçerdik. 

Bu ihtimal çok ho,una gitmİ§ 
gibi görünen Rönuar: 

- Evet amma, öteki davetli
ler var, dedi. Onları mahrum et
mek İ&temem. 

Marse: 
- Bu tecrübeyi ben de merak 

ediyorum, doğrusu, dedi. Herhal
de eğlenceli bir şey olacak. 

* O sırada Andre Viny İçeri gir-
di. Pür tuvalet, henüz traş ol
mu§, gözleri pırıl pırıl, pür te
beasümdü. Derhal ayni me$ele. 
den bahsetti. 

- Her 'ey hazır, dedi. Saba-

ha kartı saat dörttte yattım 
Jizel küplere bindi, amma, çok 
enlere.an bir muamma buldum 
zannediyonun. 

Rönuar'a döndü, ilave etti: 
- Bahse girer:m, böyle bi. 

mu.amma i,itmemişsinizdir. 
Miıel gülüm&edi: 
- Halletmeğe çalışacağım. Nt 

zaman batlıyoruz? 
- Kahvaltıdan sonra, ı ol sa

hihlerinin hepsin~, me&eleyi izah 
edeceğim. 

O esnada, Rober Marse de o
daya gelmişti. 

- Bonjur, çocuklar, dedi. 
Onun peşi sıra, bir hizmclka 

girdi. Elinde kahvaltı tepsiı.i va.r 
dı. 

Andre Viny: 

- Karnım aç, dedi. Sofrayı 
buyurun. Muamınayı sonra ko 
nu~uruz. Müthiş b r şey. Saa 
kaç? 

Kumandan Jerbo, bu sual M> 

rulduğu sırada kapıdnn girmiş: 
( Jtrlza:n l1ar) 
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1 _Bir tıltek <il. Yecllı.a. K.6.50 7.36 8.02 8.29 8.43 9.23 9.57 10.48 12.38 13.53 15.13 16.43 18.13 

• - Bfr • (4), 8k (1). =:. ~ ::~ ~:: ::: ::: ::: ::~: ~g:: ;g::~ ;~:~ :!:: :::~~ ~::: :::~~ 
Dokto .. Hafız Cemal K-W-pı K. 1.00 1.46 8.12 8.39 8.53 9.33 10.01 10.58 12.48 14.03 15.23 16.53 18.23 

flM HeW.) Can1wrt.... K. 7.05 7.51 8.17 8.44 8.58 9.38 10.12 11.03 12.53 14.08 15.28 16.58 18.28 
on- '-'"' .. ~; .. No .......... l.taüul v. 7.08 7.54 8.20 8.47 9.01 9.41 10.15 11.06 12.56 14.11 15.31 17.01 18.31 

~ ,._,,,: lcalJ.I ~. (1) l,aretli 47 No. b katar ,_..,. Cunwteai Pnleri itler. 
Tıol-f~,,. 11ft"-7''"4 (•) lpretıli katarlar kıı menimiaıd. K. Çellmece • Yetllkö7 arulGda it)emezler. 

~--SÜMER BANK--~ 

U UM UDORLOCUNDEN: 
Varlık Verg&·s; Mükellef /eri 
Sayın Tüccarların Nazarı 

d,-kkatine 

-18.45 
18.48 
19.00 
19.03 
19.10 
19.11 
19.19 
19.22 
19.26 
19.30 
19.33 
19.36 
19.40 
19.43 
19.48 
19.51 

40 -19.ll 
19.20 
19.24 
19.27 
19.31 
19.35 
19.39 
19.42 
19.46 
19.49 
19.SS 
19.56 
20.02 
20.04 

-
19.31 
19.34 
19.40 
19.41 
19.49 
19.52 
19.56 
20.00 
20.03 
20.06 
20.10 
20.13 
20.18 
20.21 

42 -19.50 
19.56 
19.59 
20.02 
20.06 
20.10 
20.14 
20.17 
20.21 
20.24 
20.30 
20.31 
20.39 
20.41 

-
20.05 
20.08 
20.15 
20.16 
20.24 
20.27 
20.31 
20.35 
20.38 
20.41 
20.45 
20.48 
20.53 
20.56 

-20.30 
20.35 
20.39 
20.42 
20.46 
20.50 
20.54 
20.67 
21.01 
21.04 
21.10 
21.11 
21.18 
21.20 

43 -
21.00 
21.03 
21.10 
21.11 
21.19 
21.22 
21.26 
21.30 
21.33 
21 .36 
21.40 
21.43 
21.48 
21.Sl 

46 -21.20 
21.25 
21.29 
21.32 
21.36 
21.40 
21.44 
21.47 
21.51 
21.54 
22.00 
22.01 
22.09 
22.11 

45 -
21.21 
21.24 
21.31 
21 .32 
21.40 
21.43 
21.47 
21.51 
21.54 
21.57 
22.01 
22.04 
22.09 
22.12 

48 -22.45 
22.50 
22.54 
22.57 
23.01 
23.0S 
23.09 
23.12 
23.16 
23.19 
23.21 

47 (1) -
21.50 
21.53 
22.00 
22.01 
22.09 
22.lZ 
22.16 
22.20 
22.23 
22.26 
22.30 
22.33 
22.38 
22.41 

Varlık versiıl mükelleflerine, IMa Yef'Sİyİ tediyede bir kolayhk 
cıimlık ve ltedellerlnln tamamı ftrainln tecliyealne tahsis edilmek 
iisere, babmız miieaMM Ye fabrladarı için iptidai maddeler, yar. 
dımcı maddeler, inpat malzemlli ..alre iftlras1aıda ihtiyaç ye 
faJocla ıöriilea maddelerden elv.;,ii buluna..ı.. salta alıcıacaktır. 

lstanbul Üniversite Rektörlüğünden: ihtikar 942/590 Karar Hülisasıdır. 

e. bbll mah olap da satmak arm eden Yarlık YerPI mükel: 
..,._., ,....ldu .-.ylinl alikaLınchran maddeler için Bakıtköy 
hez hlwlbmıza, yünlü .-.yü için Haliçte Defterdar fabribını. 
sa, d•I sanayii için Be,lıııDzcla deri ye kundura ıanayli müeueae • 
mi• infaat Ye t•lsat malzemeaile miiieferrik maddeler için ban
bm:Stn Galatada ..... hlnaaındaki s.t....ıma ve Nakll1•t Müdür. 
liiitine, lif1d ...,.,ü lçia t.nltte aellülo- aanayÜ müessesemize.! 
mamul ewa için de Katl~ıojlu lamllllla Yerli Mallar Pnarları mu-
••eml• müracaat ederek lllllmM iltlyec:elderi mallar ı.akkıada 
teldlte Wa ... •ları ilin olun111'. 

Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Da* •e ....... Jt: ..._. J· ' ma ._., onla el....,... 

owı Ilı rtı=ı• bnrPla •11m n 1111ır• 1ı111 •"'911 Jeldlr. 
&..- Mitil ($1Wl.4ti): ıiıMlr. 

ı - n.wme 4.1.lNS l'Mızfsti ........ u ... Nalla VNA1141 -r ....... 
.... s.ı- ... 'il ....... b ' o- ı in 7 laıilal& ..... , ..Ute 11111 • 

ıaealııW. 
1 - Dmlltıııle ........ l Ye hD& E •A•ıl ..... (1) lin. (N) k--. ... 

... ı t ıa.'fhtı Y-.& w ı... ..... •ı· 1'11 1 aı..Wtlı', 

.& - ... ıtrıere l'ıre•llrıek ltla Wı .. ı• ..... ....._.. "171.31) Gl4 
... rtıa ,. ...... Mn e&lla Jeti ...... -· 1' M ._.... Tei'aelert ye Nalla 
VtlıAWJ ' ı.. it ltla ••-" ehllJ91' o t r ..._ -..eterı •u ilr. .. 
..... , MrM ..... lataılllilerla e!aıılı11M ...., .... (Wit ıllnterl ıauli> -
• ID ,.. enel 1ılır ..,,._ ile Nalla v.rıA...._ rılln-t e;..elel't Ye ..._.._ 

._ • • 1llr 11a1-•e M ı,. ..._, <• .... > ...,. ..., it 7ap&akl- tıllr ... 
,...._ .............. - .............................. tr. 

1 - Wtlll ... tıa!alt wldBl-.a lllaıe _... elM 4.1.HI P 4ell riPıll 
_. 14 • ....., eal""9 -..., .. .,......._ -·' a..atltbMla .,.... ........... 

....... ..... ........ ..... ....... (1111) 

O. O. Yollan Afyon 7. ifletme Müdürlüğünden: 
................ _.. "wtı .. TtlllllPlllı: ,.. U/1/M3 tarla11111ea Sl/5/ 

MI.,.._ bıflll' JMrs1a ....... 411, ...a 111 _.. t.llm ohmPUllt tM11•• 
...... ..-..u-.. allllM"alt ~ 111 ,..._.. <llHI> em aekk .._ ltet J'lıa 
lllllıi~ ...... ....,...ıtteelmlıtRaere;ılJ ........ 
... ea .-ıı (11551,H) ... Te _, MM ~ (1316,21) llnııllll'. 

lllR"""6 1/1/tu tartlalne ~ ~ ctal mM ıa 4'e Af1oaıla ,._. 
.. ...., mllallrltliil 1t•naı.,.. t.,'a .-t., ..._.. J&pabeaktır. Ba lıle p. 
_. w..ıı:r-ıertn -..n1111 11 .. ..aılemlaln CI'> rm.. seretınc>e ıes.aı. 
.. _. ..... ualkl ile rına1611& ._ ...... tıeltllflerlıcal dılliltme ....... 
len '* .- eneılae bdııı' komls7on rea.ıı.- wıımeıert ıımna ... 
.. il 'I .............. ...- elanılt ..... ....._oDatldaP alllUlltll~. 

(14'1) -····-··-.. ·----·· ........ ._ -~--···-----
.. Poıta Matltaa11: Netri7at ....... \ı. Sami Kara,.l 

SAHIBlı A. D - UŞAKJJGh. 

Aılrıerllk Mtılinleme lmUhanl&rln& ....-ıe sftm'fen Tef& ,.e~m 
...... lola ,,_..en 1a9clan ~ U.MJ ~ 'bltiHIWlMW. l'Nllla 
flılııitWere MllllUfbr. Taltı!tmla ......._ 'belpltırlle TÜUD6e '-!- Wtana 
._ ...... ,.._. milıncaM etmeterl. ('511) 

Devlet Demiryolları lş1etm9 U. M. den: 
..... ~L IMıdeıl UZU) bin Ud ;riılea blr ...... mıı.bJell.f eb'adda (Zl) 

,t..ı Wr 8lled Bflnh roma ~ (5Jldncliıinm.19'3i Salı sönll lad 
(15,31) - "'baoüta ...,..,....... Gar b!amm düillnMık! lııomis70D wa, 
faılılan ao• ~ muıtıe llıllC atomc ....... 
.. ite ı"-* hllqenlerba ret) ..._ Jlla (13) ıeUen iç .. 111'11111'* ma. 

WlıiılllM te.laM Te kanDDaa ~ eClıltl ....aıe blrlMe ebUlme s1Hlii ~ 
• ....., ......, ... mirao19&1ara IAamdor. 

• lıte .,. .....,_rler • .....,ollilııD ım- olıaınık dal*Jmalııla4ır. ıınu 

TORKİYE ıs BAN ası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
K.EŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 lkinciteırin tarihlerinde yapılır. 

~1943 iKRAMiYELER) 
ı adil 1999 Unllk == 1999.- Un 
ı • 991 • == 989.- • 
l • 188 • == 888- • 
ı • 777 .. = 777.- • 
ı • 868 • = 666.- .. 
ı • 111 • - 555.- •• -
ı • 444 • -- 444.- • • z • 333 • -- 668.- .,, 
ıo • 222 • = zzıo.- • 
30 • 99 • = 2640.- • 
60 • 44 • = 2640.- • 

250 » 2Z • = 5500.- • 
334 • 11 • == 3674.- • 

l'ilrlei~ lı Banlıaına ,,_.. 7Gtırmalıla )'Gbas para 6Ntirmif 
.. ,,. ..... olma. a)'fti ....... ,,. t.ıuaUUi "• ......... . 
~ 

Milli ~ UD1&Dana mahalefeı&ten KM'aciıml'ökk lilllCIQ7GI tok&tmda 
D ........._ oa.nır aekteb talebeal Mabmaıt otla Jb.7reWn balııımda ı.t.an.. 

•ı ldDci mUli koranma mal*emmiıcıde ~- ealeD muhakemesi ~nde 
._,._ filli aablt olılıllPndaa rilli lııolıclnala bmmanun 31/7, 53/C 13 IDr 

oil" T. C. iL 59 anc:11 ma+h'el'I nıacn.tnce 18 Ura 6t kanat para cesua Me. 
mtılllne " btllıılnı w·11~t1nı1ıe tiett!'li -.hlJ'a ald ctbak tiııere karar lt.tlıU.. 
1111111 8 . PGll&a cuetealnde DetftC!llmtslne 19.11.Mı tarihbıde karar yerlfdt, 

(%581) 

ihtikar 932/599 Karar Hü'asasıdır. 
Milli ... _... bNINlna mahaı.JeUm GaWeda °"*""' 90kalt 4Z/M -. 

...,..... ....-eıı• tlcı&Ndle ,....... Jteoceıp otıa Nı,a.t Gtıwln bükmdla ı.tan. 
Hl lılınel .. il ııormnna mahkwblde ~ ellen mabakemesl ~ 
IUIOı.-t 1111 Nbl& oidutundan milli lwllllnma lranıamm1111 Sl/ 3, 53/B ftl T. C. 
it. 11 ıneı maddıelert maclblnce ,__,~ ltet ııra para .,..... ldemmlne Ye ,.. 

dn miiıllletle de 48\klnmın lıiılpdılmaama ft htildlm ka.&.'119'*ttlnde ~ 

~-· aM olmak kere bl'ar hU....._ S.. POlllı& pdolnde -.redl'--
llne 1ı1.11.Mı t.arllıincle k&ral' ftl'lıdL (2.561) 

Evveli dönemeçti 9ekilde earılm• 
bir tel tekrar .. ynı ıekilde auWı,: 

Neticede. 
2'/1 sannm özunlu§unda bit telde 
3.600 eargı husule gelir. Bu da 
tekrar birbirine temas etmfyen yaz -( 
den fazla dönemeci ihtiva ederi 
Bu ameliye gözle tefrik edil•m'"9\ 

Faydası: 

Mümkon oldu§u kadar cDz1 ao
Qutma eath1na mukabil azami ıaall 

teminL Bunun için 

OSRAM • (Q]; AMPULLERi 
Az cereyana mukabil bol asak verir~ 


