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Kafkasya dağlarında 
Sovyetlerin inadlı 

mukavemetleri kırıldı 

• 
a,e i•leri 

6 vali Dahiliye Vekilinin 
reisliğinde toplandı Tuapse'ye doğru şimalden ve cenubtan 

ilerliyen Alman kuvvetleri birleştiler 
Stalingradda Kızıl İlkteşrin müstahkem mevziine şiddetli hava hü- Toplantılara bugün de Ankarada devam edilecek 
~umları yapıldı, şehrin şimal mahallesinde bir kısım evler zaptedildi verilecek kararların derhal tatbikine geçilecek 

Lavalın 1 Berlin, 20 (A.A.) -: Alman man tarafından ;ıö4terilen inad!ı lhtikarla mücadele işlerinde belediye eri tenvir ve ikaz için T:caret 
orduları baıkumandanhganm teb mukavemet, fena havalara rag• 
liği: men tamamile kmimııtır. Tuap- Vekaletinde mütahassıslardan mürekkeb bir büro faaliyete g ... çti 

r •&DSIZ Kafkasya batısmdaki d"iları- .eye doğru geçid yolu üstünde l 
A nın ormanhk cevrelerinde dÜ§· (Devamı 5 inci •aylada) 

işçilerine · · Vilayetin şeker ı 
hitabesi tevziatı hakkında 

yaptığı tebliğ 

"Al manyaya gitmek· 
te neden tereddüd 

dl ' e ıyorsunuz." 
'Fransanın silôhla kaybet· 

tiğini siz aletlerinizle 
kazana bilirsiniz,, 

<ıHülıumetin emrine itaat 

Mahallebici ve şeker
cilere eski sarfiyatları
nın yarısı kadar şeker 
verilmesi düşünülüyor 

Buaünden ~tibaren ekmek kar. 
neleri mukabilinde her bakkalda te.. 
ker verllmeje batlanacaktır. Vili • 
yet dün bu h•uata bir teblii neıreL 
ml,tir. 

~ Dlier waftan evvelce mamul ıe-
. ~ ker, .ıitlaç ve emsali clbi maddeler 

Tam lechi:zatlı Ameriıan cukerlerl bir noktada karaya çıkarlara en imal edenlere de normal istihlak.. 

Vlchy :~~':: .• k,.m Amerikan kıt' alan ve bu arad :=.n?i. ~~~~: ~~~·~·;:;;. rtıdyoda Franatz lfçllerlne hıtab e ·1 a V•layehn tebf ... , 
den Laval bllbuaa ıuııları aöylemlt- d 11 b k • latanbul Valiliiinden tebliğ olun-

tir~irkaç ay ernl ıizden Ahnanya· unya o s eampıyonu m::nnızın ,eker ihtiyacını te • Yultarıcla aoldan aa11a: Bur•a t':ıli•i Fazlı Güleç, F.crkiıehir ! .ıfra 
Pfl çal ı ed'~I 'J inci luk k · ~ ı ·· ··ı ek Hamid O•ltay, Kaılamonu Valisi Mitat Altıolt. A)ağıda ıoldart 

:an ı,! aö~fu1ı::ıaı:nı~.:ı ~~: Joe Louı·s de Surı·yeye geldı· :ğıd~~ •. ~;:ıt~~~=r alına : .ağa: l•tanbul Valİ•İ Lütfi Kırd. r, Ankara Vaiiıi Nevz.ad Tan. 
kaçtntn bl .. yatına dl>kunup dokun. masına büum basıl olmuftvr. duğan, lzmir Vali•i Sabri Ôney 

(Devamı 5 inci ıayfada) (Deuamı 5 inci aayfada) Ankara, 20 (Hu~usi) - Bu-, zad Tandoğanm da iıtiraltilr 

................................................ ... Amerikalıların Liberya'ya esker çıkar- Bı'r C'l,lf'ık fabr'ıkası eet~!~:d~e~nrR!!::ti17:1c;;~~ ı ~=a~::~a!:::·~-~r::~i E·~~~~!~ 
• 1 maları Vişide Dakara karşı bir tehdid ' 

1 sayıhyor, Amiral Darlan Cezaire gitti VİIBJet emrinde 
reialiiinde Ankara Valili Nev- (Devamı 5 inci aaylada) 

Adanada kara borsa 
stoklar için büyük 

sermayeler koyuyor! 

Marefal Anton~sko 

Lizbona göre 

Mareşal 
Ant esko 
atır basta 
Bu kış Rus cephesinde 
yalnız Alman askerleri 

kalacakmış 

! Bern, 20 (A.A.) - Amerikan lerdir. Bunların arasında zenci çalışmıya başllyor 
k.ıt'aları ile mühim aayıda Ame- kat'alan ve dünya boka tampiyo-
nkan uçakları 3uriyeye gelmit- (Devamı 5 inci ~ylado.) 

CTETKİKLER:J 
---

Yirmi bes yll içinde üçüncü defa 
muhasara edilen Stalinorad 

Vilôyet halka perakende 
pirinç safacak mağazalar 
açmayı da düşünüyor 

Bundan ao::::- Güven çeltik Fiatlar süratla yükseliyor, ev kiraları yüzde 
fabrikasının vilayet emrinde ça- 200 arttı ekmeg"' i kilosu 70 kuruş 
lıtma11 karar altına alınmış ve ' 
dün mukavele imzalanmıştır. 
i-"abrika her sene vilayet emrine Adana 19 (Hususi ımuhablrlmiz- lar anacak diye h CC" Jeyi aaklamak. 
2000 ton pirinç verecektir. Has- den) - Adanada büyük bir ihtikar tadır. Şehirde 10 gündenbeı-ı teker 
tane, mekteb ve Parti müessese- salgını batıöatennl~it. Esnaf flat • (Devamı 5 inci •aylada) 

Şehir bunda ı h . b bl ı h lerinin ihtiyaçları da ayrıca le· ~································································································ .. ··, n evve angı se e er e mu a- in Pdilecektir. Fabrika bir mik- • 

sara edılmişse bugünkü muhasarada da tar ~a bulgur imal _edecektir. lstanbulda serbest ekmek 
aşağı yukarı ayni sebebler hakim olmuştur rıl~~i:~rit;;~~~:n b~~~=rı~~ ~:~:: 

fından yiikaek fiatla satılmaması ıı·aıının 30 kuruşla 34 kuruş için perakendeci mağazalar a-
çılması da takarrUr etmittir. 

Suikasd davası 

Suçluların yeniden 
muhakemesine İkin
citeşrinin 4 üncü 
günü başlanacak 

arasmda olacağı samlıyor 
Yeni karneler bugün kaymakamlıklara 

tevzi edilmiye başlanıyor 

Vilayetin yeni tebliği 
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r Hergün RESiMLi MAKALE: Başkalarına faydalı olunuz .. Ziraat Vekaletinin 
bir tavzihi Liberyoyo Amerikan 

Askerinin çıkması 
Ne demektir? 1 

\...._ ___ Elırem UfQlrlı•il _J 
L iberyaya Amerika askeıri

Dİn çıkarıhnası Afrika He 
ilgili olan devletler arasında 
asabiyet uyandırdı. 

Afrika haritasına bir göz ata· 
cak olursak bu asabiyetin sebeb. 
]e rini cınlamakta güçlük çekme
yız. 

Liberya : köleliğin lcaldırı1ma
sından <S-Onra zenci kölelerin is -
kanı için Amerikcının delalet ve 
himayesile tesis edilmiş küçük, 
fakat !kısmen Amerika kültür~ 
ile yetişmi~ . rnoderıi bir zenci 

Hayvan sağlık 
memurları ve 

vazifelerine dair 

Ziraat Vekiletinde.1 ıa tezkereyi 
aldık: 

Gaztenizin 1 Blrlncitetrln 1942 
günlü sayısının ikinci sahıfesinin 
altıncı ve «Sabahtan Sabahau sütu· 
nunda, Burhan Cahid imzasile ( Ma 
ıa başında verilen emir ve kararla
rın garib ve acı örneği) L-a,Iıgı al
tında neıredilen ya..ıı tetkik edilmiı 
ve bunun, ifİn •sası layıkile biline
nıeden ve öğrenilmeye de liiz.um 
ıörülmeden sathi malumat üzerine 
yazıldığı kanaatine varılmıttır. Me
sele afağıda l:zab olunur. 

hü'kumetidir. üfusu bugün iki Ha.i~likten ~ıuana fayda ,elmez, bilôlıu 24Tar gelir. Paraya Bu kuvvet inaana parasından da gelebilir, akıl ve ııekaıından 
buçuk milyonu buluyor. fakat f~p.an ınaan bır yanıldi mı, elinde ne kadar parası oarsa hep. da ... Fakat her iki halde de ;ıuanın 1Ja%ifesi bu ku111Jeti bcqkala· 

l - Hayvan sağlık memurları 
mektebi, memleket servetinin bqlı. 
ca kaynaklarmd:\n olan hayvan 
mecmuasıntn sağlık ve zootekni ba 
kımlarından daha yakın ve daha 
sıkı bir mürakabe altına alınması 
için veterlnerlerlmizin emir ve di· 
rektiflerl altında çalıJ8.cak seyyar 
yardımcı wısurları yetiJtlrmek ga. 
yeslle 1928 senesinde açılnııttır. 

n üfuzu A frika içerilerinin ipti - aını kaybeder. Hayattu inaon için bir gaye vardır. Ku1Jvetli bir rının da laydaaına kullanmaktır. Bunu vapmaz8a elindeki kuu-
adam olabilmek. " d ai yarı aıh.s"' kain ·ı · vetin nihayet bir gün UfUp gittiğini görür. 

, v ı ıış zcncı erme ----------------·---·-·---·--- ·-· .. --------------·----------
do~ru derinliğine ilerlediği için r 
gi tt ikçe çoğalmağa namzed.dir. l 

l,..iberyanın merıkezi deniz ke
narmdadır. Amerikada köleliği 
kaldıran devlet reisine bir şük • 

llaberleri· ) 
ran borcu o18J'1lk Monrovia adını 
taşımaktadır. 

Monrovia'dan itibaren deniz 
\.enarını ta.1db ederek Afrikanın 
ga:ı'b şimeline doğru ilerleyecek 
olursak HSierra Leoneı) ye geli -
riz. Buraıeı Uberyanın büyüklü

Kasımpa~a~~ !Vvelki Kızılayın aş evleri 
nece oldurulen b. 

zengin motör kaptanı ır ay sonra açılacak 
ğüne yakın bir lngiliz sömürge- Katil dün yakalandı, 
sidir. Limanı ve idare merkezi vak'anın bugün 
Frectovn"dur. Freetovn'u geçe- aydınlanması 
rek yürüme• devam edelim. 

Bu aş evlerinde 16,000 kişiye 
yemek verilebileceği anlaşıldı 

Şimalde Akdenize c?ayanan, uç - bekleniyor 
suz bucaksız Fransız Afrikası • Kıı mevsiminde Kızılayın açaca.. kirlere buırlanacak Afi tevzi etmek 
nın Yeni ı<Ginen kısmına ayak Evvelki rece Kuımpapda esrarlı ğı af evleri vuıta.aile fakir ve kim- ten tberettlr 
basarız. Fakat bu uçsuz bucaksız bir ci.rıayet iflenmİf, zencin bir lwp- ıeaİ%1ere verilecek sıcak yenıek için Her vilay~ merkezinde belecllye, 

F Afr
·1_ y . c· tan b1r adam taratındaa pusuya dii.. baurhklar ilerlemektedir. Kızılayın ticaret odaıı ve Kızalay dllecele -

ranısız ı~aının en~ 1~ fiiriilerek feci bir Jek;ilıde öldürül • BJ~vlerintn tesisi maksadile teşkil rinclen mütqddcıll mübayaa kornis 
k~smında. sa'hıl bo~u anca.ıe 1 hO miiftur. Alakadarlarca mahiyeti be. ettiği kom~tenMI faaliyeti hakkında 1 yonları mübayaal.rınl\ clevun el • 
'kılometrc uzunJ.ugundad.ır. Bu mü tahkik edilmekte bulunan bu komite reisi fstanbuJ meb'U$u Sa • mddedirler. ı 
bsmı geçereck kendimizi Porte- c:lnaydin cereyan tarzı tudur: dettln Uras kend~lle görüşen bir ŞebrJmizddd atevlerinin 1 ay 
kiz Gine&inde buluruz.Portekiz Kuunpapda oturan ve bir mo - arkadaJnnı:za tunları söylemiftir: s::ınra yani önümüzdeki ayın 20 ıln
Ginesinin sahil kısmının uzunlu törde k•ptanlık yapan Salih adında u - Kış mevsiminde fakirlere ye den. itlbarln fU mahalle rde faaliyete 
-u ise aI1ıCi& 70-80 kilometredfr. biri, evvelki alq.am yanında üç ar. mek verebilmek için Kızılayın bu b"§ anu.aı kararJaıtırılmııtır: . 

B
g k d l k Gamb' kadatı olduğu halde Beyoğluna gu.. bayırlı t-bbüsleı-i Ticaret Odası 1 Topkapıda Ahnıedpa§a camısl 

u ısırnı a at arsa· ıa a- • __ L ·- '- '. • b -r- ' J 'mf K ·· rükt N' M h 
1 

. . .. mege çıkmıt, benwJef"lnat::1U1~le lr ve bl~ şehrimiz tüccarları tara.. çı e, aragum e ı~ancı ~ . 
dını 'taşıyan ngıhz muısıteımleke· kaç meyhane dola+mıJtır. Oldukça f d k · medpap camisinde , Eyübde Sokul . ı· . L' B h ın an arcre aynen ve gerek nak - ı _..ı_ • d B .k 5. mne ge ırız. ~manı at urst • paralı bir adam olduğu söylenen Sa d ard . . 1 • dl 1 u mnuesHın e, e~ · tasta ınan.. 

. ..ıL d ıı... F' . .__ 1 en y ım ıçın yapı an va ere 1 • d Ow··d d Ah 
tur. An~a an nemen rancı:z liıb kapt~, ".°° ~...-ak arkadaşlar. e l te,çi edilmektedir. Bu cümleden o- Pd~fa ~am stml ;~l l'du L~l aı· . me
Afrika&nın Senegal kısmın • bu- Viyana ıçkllı ıazmosun:ı glrmiı, sa.. laraık C . .. ·ı y· iye ımar , .1.A1 e ı e a e ı ımare. 

l Adı .. l · l ' at 23 e kadar burada onlarla birlık- geçen .uma gonu .yapı an ı. ti, Kuımp&§ada Kızılayın satın aL 
uruz. ~oy e ne soy ene meş- birk . ak dah . 1 ti caıet Odası ıdare meclıs:l toplantı. dıg· ı binada 

1 D k 1. k te aç tlJe r 1 a lÇlol t r. nd 'd f ' '-·· d 20 000 · hur aşan a ar ımanı arşımıza Salih ka dak'l bot ıı a varı at az aaı ın an , yeni açılacak au:vleri için Kı ıla 

Ç ~'kar u h ı..ıpbnK ve )anın l ı er fiar 1 ! liranın atevlerine tahsis edilme.ika tarafından ayrılan tahsisat 400z5~ 
. _,. alll.le, aslilllpllf"\ c varına ıe r rl-"'ı ılnıı 1 -

Li'beryadan d e n İL. kcnanm ta· ı mitler, Deehrnenaı-kuı ınevkiinde 1 a -f"L .r ft r. . bfn lira kadardır. Du para ile önü-
ki!b edCiek Dak;:ır'a kadar gel - yüriim~ğ~ bat'am.flardı,-. fa~en ~akır adedlen ka:za kayın.akam- müdeld aydan ltlba""Pll 16.000 ki-

. f 1 1 b ..ı 4 k larıle C. H. P kaza relalerı tara· ı -'- ·ı b'I ekt' <likten !Onra tekra r harıtava - t ..:nbaca b r yfl o an ura'"a a - ' . · - . . f ye yemıım vene ı ec 11'. 

Üsküdar tramvay
arının son seferlerin
den şikayet ediliyor 

-· ) 

Bağlarbap okuyuculcuımız;· 
dan bir çoğundan aldığımııı 
mektublar, bu aemte ifliyen 
tramvayların aon aelerlerinde 
tarife dııı hareket edildiiini 
6Ölltamektedir. Okuyuculan
mu: diyorlar iti: 

((Üaküdardan BağlarbaJına 
aon tramvay 24.15 dedir. Şir
ket, buraya iki tramvay kal
dırmamak için yolu Karaca· 
ahmedden geçiriyor, ,'ıalk ta 
bu suretle 6 dakikada gidece
ği yola 23 dalrika katla1'mah 
zorunda bırakılıyıor. l'...,;:rca 
tarifede Vaküdar ile Bağlm~ 
bası arasındaki iicret 7 kuru• 
olduğu halde buraya birinci 
mevki i~letilerek lihum•uz 
yere halktan 14 kuruı alını
yor. Günlerdenberi deuam ~
den bu hareket tarzı halkı 
çok fazla %arara aoknıakta
dır. Alakadarların dikkat na· 

2 - Bu mddebden çıkanlar bay 
van sağlık ve zootdmi mevzuların. 
da memleketin lcablarının doğur
duğu bütün f&rllara uygun olarak 
kendi memuriyet ınınta.kaları dahi. 
llnde ayda 20 gün köyleri dolapna. 
ğa mecburdurlar. Bu mecburiyet, 
bir kanunla ve yapacakları vazifele· 
rin bütün teferruatını ihtiva eden 
bir nizamname ile müeyyeddir. 

3 - Bu memurlara barem ka • 
nunu mucibince kıdem ve ehliyet. 
lerine göre 15-40 lira asli maaftan 
bafka her ay oabeter lira da hay
van yem bedeli verilmektedir. 

A b' . ." ' f d ·ı l rken lı!rd nbire ônlerine fından lesl:ıt edlhnektedır. Falurln Tevzi tekllne gelince· fakh-llği 
kat bu de fa umumı ı,. goz ata • a ar ı.er e ' '" t i inde bakik 4 1ar k f k' ' .. .. .. . . · . eli kamalı bir adam çıkrnıı, Salih ay n ve 1 0 

• a ~ lr O~- tesbit edilen1ere .-hıs baıtna bire- zcırrnr çeltmenizi riza ederiz. 11 

hm. Goruruz kı, u~\beCr~a,,,. Sı- 1 kaptanın üzerine all;ınııtı . Bu ani l:mla olmıyanın tefrlk1ntle hıç bD' kam~ verilecektir. \. ,/ 

4 - Bu ıençJer mektebe gİ.rel'
ken kendilerine çıktıktan sonra ya
pacakları vazifeler anlatılmakta Vfl' 

ayrıca bir de teahhiid aened 1 alın
maktadır. Köylerde manız kaldık. 
ları muameleleri aebeb göııtrerek 
ıazeteye pik.ayette bulunanlar, ka· 
nun ve nbııımıname ile emreclllen 
ve memleket bayTanlarıoıaı umwni 
ıağlığı ve köylünün iktısadi durumu 
ile sıkı bir llgtye mail b..lunan vn· 
zifeden kaçmak ve masa batında 
oturmak istlyenlerdir. Memleketin 
icab ve prtlarına göre Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet V ekilllğlnin de 
ayni ıekilde aynı ıartlar altında ça. 
lıtan küçük sıhhiye memurları teı· 
kilatı vardır. Salahiyet aahibı nıü
tabnsıslaırın yıUarca süren tetkikle. 
rlnden sonra tanzim ve teklif edilen 
ve Büyük Millet Medlsi ile devlet 
,Ura11nın tetkikine iktiran etmek 
saretile mer'iyete glrmlt olan kanun 
ve nizam.namelerin ba lefkllat mün 
tesiblerine verdiği vazifeleri uMasa 
başmda verilen emir ve kararların 
acı ömeğİll teklinde tanir etmek 
bu teııkilatı, memleket menfaat.. 
lerlni phai menfaatin iiatünde tu
tan kanun Te nlzamata kartı cephe 
almaia tetril etmeııia en acı bir 
örneğidir. 

erra Leone. Porte k1z ıne:;n Ye tecavüz karıııında arkadaşları kaç. Ö1çi.i koymUf değiliz. Fakirin tesbi. Diğer taraftan Mq.m ve öğle ye. 
Ca.mibia gi:bi bütün küçük ıvüs - mıı Salih kaptan yaln;·ı '-alarak tini hülcamet ve partinin kanaati • meklerl dahil olmak üzere pnde Bir karne tevzi me-
temlcıke veya hükume tler ge'!'İ • müt'ecavl-zin savurduku bıçak dar- ne tevdi etmlı bulunuy~z. . bir defa teni yapılaca!I ve ~-
den hep Fransız Afrikasile çev- 1 belerlnı? hedef o~ıtur. ,. . . ~~sabada Kız~~ya ~"'en .~?ıfe leri halk kendi kablarlle alabılecek- muru 6 ay hapse 
rilidir ve a.şağtda Okyanusla yı _ Ne .maksadla saidırdığı kat ıyetle hiliclımet ve partınm 1öaterdı11 fa- lerdir.n mahku" m oldu s - Bu tavmhin itin amumi ef. 

kar luırt••tnda izaJııı ~n '" (MMa 

Şehremini karne tevzi ınemu- batında •erilen ~ ~ kararların Af 'k anı..ı amıyan bu ad~ :zavallı kap 
kanan bu F rans•z rı asını yu- ..ı ~ !,_..ı_iıl. -~ ___ ı_ 'k '--- . 1 · · T ıııanı ıweımu..,.- eu~ anıar ıç n· 
karıda F asm, Ceza yırın , unu • de yere set<mqbr. Salilı kaptan al -
9Wl Akdenizi yıkar. Yolnı~ .I\~- dıiı yaraların teıirile derhal öl -

Oaiver ~ite tale~e birliği 
ve fakir talebe 

Çocağnnnn ölümüne sebeb 
ılan ana 8 ay yatacak 

denizle Okyanus ara!ında .1 bm "11İiı.., katil lııaçınıttır • .• ....,. la K Üniversite Talebe Birliği, yar. Bakırköyünde oturan Hüsniye 
kilometreyi geçen sah"'l çöldür. Vak'adan bab!!rdar 0 n asım- dıma muhtaç Üniversite talebe- adında bir kadın 2,5 yaşındaki 
B __ L F l ··ı h .tt pqa Emniyet komiserliği derhal ha 

u sana ransız arı!1 co a ını . ..ı.. bah k Hl' lerini himaye etmek Üzere le- çocug-u Yıldızı evde bırakarak 

. • acı bir örneii) ..._....... J'UllllSID 
ru Kasım Aldan vazıfesmde gö- kt • 1 lliilıanda -ini sayri7• .. 

1 
.. . 

1 
.. • • • çı ıgı ayu .._,.. 

ru en ıuııstıma uzerme mıllı ko- ı le rica ederim. 
runma mahkemesine verilmit ve -----4>---

yapılan dur~ası sonunda 6 &y Altın din ~e yikseldi 
müddetle hapse mahkum edil-be malc . . f tf 1 l . t rekete g ç.mlf, a.un I& a 1 ya- . • s· 'k . 

~r lJ t<;:kınl sarb: .~i< en ve f · kalamağa muvaf'ak ohnuıtur. Katil tebbüalere geç1mıştır. kın ~l~ ilk dışarı çıkmıf, kadının yokluğu 
meK\e OKlU arı utun gayret e- . ..ı -·- Ali Rııa adında olarak fakülte ere ya u unan esnasında salıncag~ ın İpi her na. mittir. 

l . o cıvarua ._ .... n f B l d' 'd .. 
ye rağmen rama.men yo suz gı - bir ahıstı Evka a ve e e ıyeye aı muaa· 1 k .. "k y ld b 

Albn fiatlan dün de yüksel
meğe devam etmİftir. Dün bir 
altın lira 37 .60 ve 24 ayarlık bir 
gram külçe albn 518 kuruttan 
muamele cörmüıtür. 

. . d k' T s r. . k id bina ve medreseleri bazı ta- il sa uç'! l ızın O}'nuna ge- Bu"yu"k zaferler dı"yoroma 
hıdır. O erece ı, unustan, Cinayet tahkikatına el oyan . A • • • çerek bogulmaıına sebeb olmu,._ 

• d F k · 4 • l ı d Or dılatla yurd bahne gehrmege :ır 
CezavıT en veya astan sev e - müddelumunıı muavın e-r n en • . . tur Adliye 8 inci cezada dün seraı·sı· 

ek 
L. k • k . L-- T ~ k t fı d dün sor«USU karar vermıftır. . k • dilebilec oır as en ·uvvet m c- nan ıgra ara n ~ .. .. • B .. led l k Fatih yapılan muha enıesı sonunda 1 Askerlik işleri 

Subeye çağnlanlar 
G. · · ı. · ı· y•ptlan Ali Rıza cunnunu inkar u cum en ° ara · Milli -...ı... ... •-=- ·zı n· ,.._.,_ sela Fra n.sı.z ıncsının sa) .ıl ırıc, . . ' medreseleri tamir ettirilerek bir tedbirsiz hareketınden dolayı a- .....-... u..-..wı ıyoroma...w..., can. 

_ıL d F Se linin Da etınıllır. k l b · b d •- 8 ··ddetle hap hk 4 la11Uıımaık aureLiJe memlekM!mlJll1e ilk y a:nu rans•z ne17~. ..k • Evveld gece Salih:n yanında bu. 111m ta. e en~n ur.a a ya._.a. na. ~Y !°u sema um 
ika,. limanına ancak b uyu z~r - lunan üç ,Mııs da dün u.btta tara • ları temın edılecektır. edılmıştır. 
luklan gÖ7e ahı.rak bi.iyük gccık- fında-rı y-..ı...nt4lardır. 
mel .. ,.le gidebilir, daha doğrusu Vak'anın bugün. aydınlanması 
an{'.ı:ok hava yolundan istifade kuvvetle mahtemeicbr. 

ecl ...:l..ilir. 

Fran~z Sencgalinin bu husu· 
si v e-ti dol vısilcdir, ki Fransız 
hükl'ımeıti «Daka,.n m k a ra taTa

(Devamı 6 ncı •avlacln) 

il TAKVıM e 1 nci teırin ~ 
Rumi sene 21 Arabi ııe ae 

18!'\8 
Çarıaınba 

13ô l - -
1 ııc t etrin RMmİ lelM 

Hıur 

8 1942 169 

GÜNF.Ş 1 Şevval 
iM A "-

s. u. s. ı.>· 

7 18 10 6 '-W 

12 66 11 17 

ôtlo ikindi Akşam Ya.aı ·r s. lJ. s. o. s. ı.>. 

E• u iQ l6 611 18 21 19 6::1 
v. ' 418 

,, 9 1 8' 12 - 1 sı 
- -

Oniversiteye girecek 
tale~eıin i11ti~a111 

Oni-.ersite Tıb Fakültesine li
se mezunlarından alınacak 600 
kitinin ıirit imtihanları bugün 
saat 9 da konferans salonunda 
yapılmaia baılanmııtır. 

Tıb Fakülteıine §İmdiye ka. 
dar namzed olarak müracaat e
denlerin ıayıaı 1500 ki,iyi müte
cavizdir. 

Fen Fakültesinin kimya mü
hendislik •ubeaine alınacak tale
belerin ıirif imtihanları }arın 
ıaat 9 da sene Üniversite kon
ferans salonunda yapılacaktll'. 
Mu-.aff ak olanlardan 60 kiti ens· 
tit&yoe alınacaktır. Ditçi mekte
bine Müracaat edenlerin aaym 
muayyen kadroyu doldurmadı
jailnUa ~ İlntiM.D xuıl-
ftlaxM 1 tı.r,. .r 

İSTER 
İSTER 

İNAN, 
İNANMAf 

Bu harbe ikinci dünya harbi 
eleniyor amma l't!Ç•n •eler ol
duğu gibi bunda da uteıten 
maaun kalan ve harbin yalnız 
lalını duyan birçok memleket· 
ler var. Bunların bir kısmı lıer 
feyi toz pembe görmeye de
vam ediyorlar. T oı:ları kuru· 
dur. Ataiıda okuyacağınız 
lılrra bunlardan biYine aid bu. 
lunuyor. 

Bu memleketin elçiliklerin· 
den biri.ine bir mülteci bat 
vurmUf ve paaaport IJİzaaı İ•• 

femİf. 
Elçilik ıııemurunuıı aabah-

tanberi yü~erce lıifiden ayni 
ifteii dinlemekten ba.p tiftili 
için ter• ter• cevab oermiı: 

- Şimdi imkcim yak 1 ... 
Adamcağız •nnuı: 
- Ya ne zaman mümkün 

olacak? 
- Hele on acne aonra bir uğ

ra da düfiiniirüz. 
Adamcağu kapıya doğTu 

gittikten aonra dütünmiif, geri 
dönmÜf rJe nazik bir gülümse
yiıle tekrar aormuf: 

- Şey. allederainiz . .. Ôj
leden evvel mi afrıyayım, Öf· 
leden .anra mı? 

İSTER iNAN, 
iSTER İNANMA! 

defa lbu tanda. J:ıa.urla.nınış olan «Büyuk 

Zaler3er 1)1yoroma. Serıislı> bu &ylll 

yinnl sdıı!ıııinde mel'Mimle a~utn. 

Se'l'&i Tolııaıtlılyan oıtell 1ıarşllnndıa OT-

TAŞ Hiiemeee&i saJonQ,fDCb lalr hafta 

miiıılıkCıle, u.t (10) .tan (%%) ~e kadar 

bıaılka aıc* ~ar. 

Eminönıü Yeril As. Şu.besmden: 
P. Tt:m. .Mdımed otlu Rll&an ~b

ran l51768) hangi şUbede ka.yıdbı ise 
~ veya mektu~la .W.-U. lıilıllr. 

melli Ye P. Tim. BMan otıı. N_...,n 
Erdil (929-C.74) ün t'Ubnnize müraca 
a.ıfıa1iİlllllD9Wiaolannr. 

,.fJ.afJe:'ı: dJihiHi 
f aıagOt' Mmllff/12. '? 

iyice hıtınnızda turun. 

o bürün .. • dunyada şöhret btrıan ve milyon: 
farca insa • · b nan azara ını. dindiren, onlara şifa 
~eren Alman ilaçlarının alametidir ... flo.,a. 

EB 
ıliçJarıoan her ambalajında bu alamer vardu. 

O. itimadın remzidir. 

fi 
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Edebig ~ f: CTETKİKLER~ 
25 y a üç defa muhas 

edilen Stalingrad 
ra Divan edebiyatı ve· gençlik 

Yazan: 
G ~e~lerd~ bir mÜnl!kki • 

Şehir bundan evvel hangi sebeb1erle muhasara edilmişse bugünkü 
muhasarada da aşağı yukarı ayni sebebler hakim olmuştur 

dımız, Dıvan Edebiyatan· 
dan zevk duyan ve bu edebiyatı 
seven eskilerin, hu :zevki ve bu 
•~vgiyi bu&"ünkü nesle de aşılıya· 
b~leceğini yazıyordu . Yeni ede
bıyat zevkini kaybetmemekle 
beraber, eski edebiyatımızın 
gençler tarafından da iyice an

H aftalardanberi kapıların· 
da ve içinde, larihın kl!ly· 

dettiii en kanlı ınuhnrebeler c~
r-eyan eden Stalingrad ıehrinin 
eaki adı Çariçindi. 

stokları, ba~lıca şimendifer hat· ~ raf edildikten sonra §ehir 1918 !aşılması biç fÜphcsiz çok arzu 
larının itıal altında olması dola- 1 yılının Birinciteşrinınde ıkinci de e~ilir. Fakat muhterem münek. 
yıaile, ancak devlet tarikiı"' yu. fafa olarak mu.ıa&ara editdi. Bu kıd, gençlerin di" an şairlerinden 
karılara nakledilebilirdi. Bu İse ııikinci mubasar••ı brinc..ısindeo kafi derecede hoş1unmad khnın• 
ı:-ene n.ncak, Yolganın an::&htan daha uzun sürdü. Şehrin müda· tez olarak ortaya sürerken, bu 
mcsnbeıinde olan Çariçin elde' fauını gene Stalinle Voro~ilof yolda edebiyat öğ:-etmt:lerinin 
tutulabildiii müddt:tçc ı.ıürnkün deruhde etmiglercii. Bu defa. şe- lüzumu kadar uğı·aşmadıkhırını 
olabilirdi. itte bu sebebdcn olürü hir, şarktan degil <le, ~enub ve ve neticede ortada ihmale oenzi
bolşevikler, partinin en kuvvt>tli garbdcn &'elen Kraanov orduları yen bir vaziyet hasıl olduğunu 

Çariçin, inkılıibdaı1 Önce, Çar
lık Rusyaıının da mühim bir sa
nayi meTkezi idi. O zamanlar 
125 bine varan nüfusunun aşağı 
YUkarı % 90 ı endüstri i~çisi idi. 
nu bakımdan Rus inkılabı pat· 
la.k verir vermez, V'olga boyun· 
da ilk plana geçen ıehirlerden 
biri Çariçin oldu. 

teşkilatçılarından biri olan Sta- tarafından muhaııarı1 edilmidi. İma etmek istiyor. Üstelik şunu 
lini, bu hububat işini te~kilatlan - Çok kanlı rnuharebele;den da iddia ediyor ki, gençler ve 
dırmak Üzere Çariçine gönder . sonra Çariçinin bu v i~inci muha· bilhassa lise talebderi, Yahya 
diler. ı~ra • ~ı da bertaraf edildi. Şe- Kemalin gazellerinden çok ho~· 

İnkılaba kartı mücadele eden hır çemberden kurtıuıldı. Aı;keri j lanıyorlarmış, o halde onlarll 
dahili ve harici kuvvetler de Ça· bir kumandan olaı-ak Gtneral Naili'yi de sevdirmek pek kolay 
riçinin bu mühim rolünü anla • Voroşilof ile Gent!ral Budyeni ilk bir i,miş! Ben de aziz mÜnPk',<İ· 
makta gecikmediler .. Çariçin ele defa burada kendilerini gö&ter • de funu haber v<"re}irr. ki Naili 
geçirildiği takdirile hem bolşe - mitlerdi. olıun, diğer diva:ı sairlt!ri olsun, 
vikler aç bırakılacak, her.ı de lnkılibdaki bu rolünden ötürü az çok iyi bir inı;.aJ ve izah ile 
inkılab kuvvetlerinin başlıca isti- Çariçin hakkında askeri ve ta· gençlere sunulursa anlamakta ve 
nad merkezi olan Moskovanın rihi mahiyette birçok eserler ya- zevk duymaktadırla,·. Naııl ki li
arkasına dütüler.ek inkılaba t>n zıldı. Tanınmıt Rus ediplerinden ıelerin ikinci ıınıflarında den. 
esaslı bir darbe vurulmuş Qlacak Aleksey Tolıtoy bu şehrin nıüda· leri olan bütün edebiyat öğret . 
tı. Bu sebeblerden ötürü, in!ula- f aa ve muhasarasmı tasvir eden menlerinin yaptıkll\rı da budul·. 
hın dahili düşmanları, gene o «Ekmek .. adlı bir rom&.n kaleme Ancak bugençlere Divan ~·debi· 
zamanlar bol~eviklerlc mücadele aldı. yatını bizim nesJinıı~ kadar bü· 
halinde olan Alınanlardan da Çariçine inkılabdan sonra Sta tün incelikleri, kelinıc oyunları, 
yardım görerek Çariçin Üzerin"' lingrad adı verildi. Stalingrad ilmi simyadan tutun da. şark mi· 
yürüdüler. kısa bir zamanda süı·atle inkişaf tolojisne kadar bütün husuııiyet. 

Bu suretle 1918 yılının Ağus· etmeğe ve büyük bir sanayi şeh· teri ile anlatabihneğc ne zemin, 
tosunda Amiral Kolçağın kuman ri halini almağa boşladı. ne zaman, ne de haftllda Üç 
dasındaki mürteci kuvvetler Ça. 941 yılı istatiıtiklerine naza • deralik edebiyat programı kafi 
riçi.ni muhasara ettiler. Çariçinin ran Stalingradın nüfusu 450 bin· gelebilir. Zira bu üç dersin için
müdafaaaına Stalin ve Voroşibf di. Şehir, inlul.ibdan evveline de on altıncı aaırdnn itibaren, 
memur edildi. Rus ihtilal tari • nazaran takriben 4 misli büyü- sathi de olsa, umumi bir sörüşle 
binde buna oÇariçinin birinci mu müştür. Sovyetler Birliğinin en garb edebiyatı tar il.ini de öğret· 
haaarasrn denilir. büyük traktör fabrikası burada meğe ihtiyaç vardır. Demek ki, 

Halid Fahri Ozansoy 
liakkaktır, tiirlerini defterlerine 
iktibaı ederler ve hatta bazıları 
bunları ezberlerler. Fakat en 
fazla hoşlandıkları, gene o ş11.irin 
«Sesı. gibi, cıLeylaıı gibi, 11Açık 
Deniz» ve 11 Mehlika Sultan11 gibi 
şiirleridir. Neden? Zira bu şiir
ler, açık dille yazılmışlardır ve 
bugünkü neail, bilhasaa böyle 
şiirleri sevmektedir. Bir edebi • 
yat öğretmeninin başlıca vazife
si de, mazi eserlt'rİn tanıtmağn 
çalısmakla beraber, gençlere en 
ziyade sade ve samimi türkçenin 

modellerini sevdirmek değil mi. 
dir? Yoksa o münekkidin ar:zusL. 
gibi gençlerimizi Div4n Edebi 
yatı mihrabının önündf' diz çöJ.ı 
türmeğe ne hakkımız vardır, p 

de buna imkan görebiliriz. Kül 
lük kahvesinde gazeller ve ka 
aideler okuyarak yetişecek ola 
bir nesli artık İstemiyorur.. Rol 
müz, sadece, edebiyat tarihi bn 
kımından gençler~ eski ed,.biya 
öğretmek, imkan nisg .. tinde ı 
edebiyatın güzelliklerini, giiz~' 

(D~vamı •ayfo 4/1 de) 

( "S~n Posta., nın bulmacası: 3- 116> 

ru: 2 J 4 
1 - 1'1o~öıteş • 

tirilmiş tsı . 
~ - Bılgln hı. 

'i3.ll 18 ) . 

1 
.. ll_ -

2 
3 - Sporda al. 

luş ııiı!a,,ı .ıı. Es. 
J..i tabirHc \•lliyct 
(G). 

4 - Altın \ ' t' 5 
gümiı gibi ma • 
deıılcrin ıffet 

derecesi ( 4). İı • 
nür ch.ınnda bir j 
beldf' (5). 

5 - ren:ı (3), 8 
Raş•ııa. (Aı geltr. 
se bir nevi b ~<>n ~ 
olur (2l. 

6 - Küşade e. ıL 
d~ (4) Süni !5). 

----·1--1--

8 - 'hnııl L&z l'OOllst ( 4) , ince blr 3 

5 6 7 8 9 ı ) Ekonomik, ıtratejik ve coğra. 
fi vaziyeti bakımından Çariçin, 
Ruı dahili harbinde çok mühim 
bir rol oynadı. Geçe,ı Dünya Har 
hinin sonlarına doğru Rusyanın 
en münbit toprakları Alman ve 
Avusturya • Mııcar ordularının 
ifl'ali altına girmişti. Diğer ta
r-aftan yer yer patlak veren dC\· 
hili isyanlar dolayısile memleke
tin en münbit ıahaları yeni reji. 
rne muhalif bir takım generalle
~n eline geçmişti. O zamanlar 
•ktidar mevkiine yeni geçmiş o
lan bol,evikler bir taraftan harİ· 
Cİ ve dahili düşmanlarına ke.rıı 
llliicadele ederlerken, diğer ta
t-aftan da memleketin her tara. 
ftnda haf gösteren uçlığa karşı 
da. nıücadele" etn\ek zorunda)·dı
!ar.. O zamanlar bolşeviklerin 
l&tifade edebilecekleri hububat 
tneı-ke:r.leri kıamen Don havzası, 
~İırıali Kafkasya ve Volga boyu 
1di. işte buralardaki hububat 
ato\.ları merkeze, yani Moskova :e leningrada nakledil~bildiği 

O zamanlar Çariçiniu müdafa yapılmıştı. Yılda 60 bin traktör 0 rleblvat öf'rebncnl~ri ancak el· 
edilip edilemiyeceği hakkmda yapan bu muazzam fabrika \939 !erinden geleni yapabilirler ve 
bolşevik idarecileri arasında bir yılından itbaren tank fabrikası nasıl ki yapmaktııdırlar Bu nok· 
çok münakasalar cereyan etti. haline getrrilmi~ti. Ayrıca tehir. ta böylece anlaşıldıktan 90nra 
Troçki bu SPhrin müdafaa edile· de !•Kızıl Birincite~rin •. atllı çok tekrar ayni münekkidin Yahya 
miyecei{ini iddia eden gnıpun ba büyük bir de metolürji fabrikası Kemal ha1'.kındaki iddiasına ge. 

7 - Ta.tın (3), Altt'nkli (5J. 1 (5). 

e1 :isi C5>. m. 

'-kdirde, dahili ve harici dü, • 
~anlaı-a k"r~ı acılan miicade]e 
~e edilebil~~,.kt;. Halbuki bu 

.._)'dıi11nız yerlerdeki hububat 
tında idi. vardı. Bundan maada Stalingrad leyim: evet, 1rençlcrin Yahya 

Bu «birinci muhaıara,, Mrta• (Devamı •ayf a 4/2 de) Kelnalden zevk duvdukları rr-u-

9 - Orıak boruSu (.1), Nnta (2). 4 - Bir ~ allı (.O, B1ı' emir CI). 

ıo - 81<'.ak ve 80luk olınıya.n su (6), 5 - Demirden :rol <ın. 
Cll:l (3l. 6 - Asan (8). 

Yı*arııdan aşatJya doğru: 7 - Zo1ıim edeıı lnsaa C 9). 
1 - At.fş t.utma.i':\ >-arar (4>, Fe?lı\. 8 - Gaye (4), Zamaa 15). 

hı (5), 9 - Keıh-11 (6). 
2 - Hidlst (4), Yrt.ıcı )lr h,,,.... 11 - .._, (Jl, F.Jlllt!I' cl(ljil m. 
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.Son Poeta» DID t.lai te&ilaıll: 88 

PATRO .. NA.~ '·bıanbuldı serkest k ek fiıbıı 31 kurusıa 
34 kurus arasııda olacağı saııllyor 

(Baı taralı 1 inci aayfuda) Telgraf ve emsali gazetelerde i· sik eder mahiyette getirecekleri 
Baka ket .. Ocla ala karın· iatifade mümkündür. Ana ikinci çözmeie çalııtaiı k.aı·ııık muam· Ankarada '1ıalunmakta olan li.n 01-an reanai müeaaeselerle veeikalarla karnelerini tebdil et· 

datım, bu •ece •tkıyayı metve- -.c&iM •etireMliir misiz? maııın altından nasıl olup ela çı· Vali ve Belecli7e Rew Dr. Lutfi İatanbal Belediye laududu Jahi. tireceklerdir. 
ret meeliaiııle 4avet eyı.tneı. la- - 1.._ çalı11nz lıııenim efen· kabilecetini düfiinüyordu. Hel~ Kırdar dün ,ehrU.Uıtleki alika· la.deki t4'fkı1iatımla çalafan 'H bu Madde 8 - iatanbul Beledi· 
zw4w. CÜll ve lıaatlit aaat •~i- tlim. fel"bettar flyaaın Ayasofya ca • darlarla telefottla ıöriitmiit ye karardan i.tifade .. kkmı .. ia yesi ltadlldu haricindekı yerler. 
rilrnmi, .. aaallaltü taül bir el..- - K.e.düyi bıarada k11r11lacak miindeki mahfelde paditahla sad hükumetin Jstanbulun iaşe ~ olan memur ve müatahdemlerİ· den maa, ahp ta latanbulda otu· 
hi telafi etlilelllez alolteüere meıcliaten aat'ayı hümayuna •İt • razam arasında <<Ur!u\ı admın ekmek itinin iyi bir neticeye bai. nin adedini bir cetv~l halinde lk- ran mütekaid, eyl•m ve e.-amil 
müncw olMak a.twt.4ı •ieterir ... k İçin yapılacak teklife ün reçmit oldatuna haber •erme . lanmaa1 huauıunda u:ami yardı- tlMCI Miidiriyetine IMlclil'ecelder ltu Yazİyetlerini nahiye müdür· 

- C.liirler mi 4.,..g? ayak obnaja dahi irza eyliyebi ıinden sonra, bütün bütün veııve· mı rö.t.diiini bildirmiştir. ve beyannamelerini alacaklardır. lük.lerine ve iaf• bürolar.na mü. 
- Celiırler •• •utlak ••l«ek lür lllİaiz? aelenmifti. Zülali Hasan Efendı İatanbulun un ihtiyacı Beledi- Madde 4 - Alakadar daire racaalla alacakları beyanname-

lerdir. Pau..aya "Serdar .. ola· - Uman• sultanım! Kırım lıanmı ziyaret ettikteu son ye hesabına Toprak Maluulleri ve müesseseler-de İktaaad Müdiri. leri doldurduktan aonra nahiy• 
c&İIAI .öyleyiip Rumeli valiıi· . SMlr~aam. •Y•i.a t.aUup e.ir • ra, han neden dakika ı-irnıe· ta-fından tamm" -~lunacakbr. yetinden aldırtacaklan beyanna. müdürlüklerine ıre nahiye mü· 
ii rideyWiik. Cl)'e tlojra ılerledı: den sadrazama koımutlu '?'9 Son- 'S...beat e~k f~tuua 30.34 meleri fUbe miichit-leri vaaıtaaile dürleri olmayan yerlerde bele. 

K.tbiia ae_._le .-.lu: - a.ka oilum. •iaarctld Mı· ra neden bit'likte ıaraya •İdip memurlara te•zi edecektir. eli-ye tasdik ettireceldetdir. • _,. • kurut arasında olacaiı tahmin M dd 5 J -

- Ya, ka ..... -yy.a .U itli? 8lra ••ti el•r.ıa! .,.ditalıı sörmü.tlerdi? Mahfeklc edilmekteclir. a e - Memur " llriia- Ellerinde •e.aaiki olmayanlaı - A••• oiha İMİtDa ıöater• ...................... . . •·······- •Urluıı babaedilmeainin aebel:ti Meccan-ı ve Halk Partisi •urd· tabdemler beyannameleri del· da maq aldıktan emvaldea va 
ae de lktbet «Harsı cahan maka• .................................... ne idi? Yoksa Urla ile Patrona lannda bakılaa talebeler de" dev. durduktan sonra amirine arhha· ziyetlerini tevsik ettirec""ekler v• 
vemet edeıel46ii multik ohnUf ..• Ak .. m atacaıı atır atır 1ıtan tini tasdik ettirecektir. Bu tasdik bu suretle karnelerini kavma· 

L l k ki ___ .ıı_ • • ~ araamcla seçen te1lerden istifa· let memuru crihi ucuz ekmek a· d L_ d ...._. ,, 
mudur~ •• ao a anwaa a•reıetuyorau. • sırasın a ueyanname e yıtzuırı kamlaklardan alacaklardır. 

! Url9nun etudai• koca konak de mi etmek iatiyor'-aıdı? Daha lacaldanhr. ailesi efradının niifus cüzdanına 
- · · • aonra, evet, daha sonra.. Oi'lu Di f ·· ı d Madde 9 - Subay ailelerin 
ıb L" i d i . .. ... köee ltir a4ia111 80kuldu. p K h ·ı .. ier tara tan aon 1'11" er e da kendi amirine (nıemurun kar. den bulunup ta .... --Lul L-(e...I•"· 

raaam a a • ru ve:zır sara• .,. .. ün..ıı , __ L k L- • tik atrona Halil ınm aaı ı e 1ro· latanLulda eYYelce rünc.le 2?0S . ihn. . ) k d"I :•L·· '-ADii uc u 
jına aefirtti. Sadrlzam Mehmecl .... _...,. ~- a•L ~f .a .. •u.

1 
•. k'Jl~r~~ riitüp gittikten aonra kaplCllar u neaı ven i4fır ay 1 e munur- yeai hududu dahilinde ikamet e-

Pa .. 11111 lnaSUl'Ufta çddıjı saman ·~··a ~· muoal ıs ,sosu u "ı ose· kethüclaaı İbrahim atayı adım çuval olan un aarfiyatanm 3136 leterek beyannameyi teslim ede- denlerden aile reiıleriain kıt'a. 
. . ş·· , Ç-'elti•i içerde •Ör- yı a runce ça ıp a ma topar ana· çuvala çıktılı görülmü,, Alaka- cektir ve mukabilinde ekmek 1 L-l d" h ~ d 

esırcı uca ~ ~ • k L- k ·1 P H ı·ı· adım takıı. etmi,, lbrahim •ta • d l k·kı b 1 Larneı-:nı· ala ..... • ....... r. arı uc e ıye ua• u dahilindt 
du .. _ Mebmed Pa- ~-a' Çel ... bi- ra .,., ••.ta er, .a. trona. a ı an ar arca tet ı ere &f anmıthr. a ..... -au bul __ , __ b l .. L , 

-r- ~- "' .... Ll.!....- _. 1 b uın Kınm hananı •örerek sadra· Karneler fL.a.ısacl Mu''du-rlu... UDIUU&r eyanname erına aat • · ~.:.· ı,· · ı· ı-• ....-.net aoateruı ~r. A · Viliyet ekmek meaeleei elra· ııu •-- lı .1-- ·ı · ı-_ı nın ~-.. ı ır ıı:a 1 pusu ayı o- dül • Ef nd" • ·• l"k -.ama ~ttitini de ıözlerile •ör· irtinden lıa-akamtara ,imdiden _...... omutanın-.... aı e reu., 
kuv--..L.... fbrahı'm a•aarn ıeldi- 1 sanı e ının ro:z u cam • fında din ataiıdaki yeni tebliii • ,,_ belediye hududu 1aa..:..=-c1e o'--

i
. ".u:=;.__ L k• ıı.. h k arı alttHa J.er zaman parıl pa• mü,tU. ne,retmi,tir: verilecek ve her hane için veril- ·- ._. 
ını •--e ••tını atw1rıp a 1 h . 1 . b k (A lr-• 11ar) meaı" li-m __.__ .... _r __ .. __ L.azD"· ailelw heyannamelerini merkeır 

t f .. t L.! .. l _ _ı •• n yanan «ptl un soz t:ll u • • r .. v·ıı . . .... • ......... '- lnrn:T n ko ı . ~- .. __ _ııik • 
ı, a uır '4'Y aoy enıc:uen gnz c&n11a ._ yorrun ibi bakı· ._ •••• ._ ......... _ .. __ ......................... 1 Jllll ll~IİİI lanmı, olacaktır. mutan ıaım-n ~ ettire· 

lerile tekrar parmakları aı-aam· ,...orcl y·· .. k • dl Mahallitta uınam"ı L-rne t-. cek. ve karnelerini ikamet ettik· 
.ıı a:&- '-aJı. d ·nc1· d" B y u. u:au aararı ' avur arı ı b 1 v·ıa • _ _ı_ • - "'"' l .. __ k k (ıLJ d 
.a .... ..-.. yen il; ~· • 1 ır •. u -=='-"ktü' H .. d • ,.. lstıı~ıl Bırsısı atan u 1 yetinucn tebhi • t d b 11 hirl"kleri erı ~ ayma am & arın •• 
1_ •• • U 1 od 1 ll... Sel \'VAu • a ın e umuma ır edi•-: •• :-. zıa ı an-asın a ma a e ı al __ L.a._ 
aagı t 

11 ~, ud• nun ima 1•• .' 
1
• • dursunluk söze çarpıyordu. Ke- -""- nüfus tezkerelerini kontrol etle- •~· 

ma' ara ın an .-azı '" sız ıce ~ ı· ... __ L b" ı d --··- Madde l - Vilayet '" Bele- rek L·-e t-·ı· _ _. ___ t:-e .~ Macide ıo. - .11em. ur olup u f d" • GGca' Ç leh" .. dwi1 .er ı •• tıuwa ır aea e sen u: zt ilılllbn .. _.. ... .... ~ ... ~ .. 
e ~n. ~ drA e airı-y_e son • - Ata yukarda mı? /lt/JMZ ..ıııı. • lı.a.lJIUH.t ı · diye, lumdi merkez t .. kilita ..... memur kameai alanlara bitt.a.i ~- vasile ıoren " 9 fakat 
in••~•· • sam• cıy• yava9Ç& _ Beli aultanam. t=--=--m:ıı::1::=ı::=:s::==::=-=-====t mur •e müstahcleml«inia adedi· umumi karne •erİlmiyecektir. aileleri !atanbulda bulaaaalar bu 
sor u: İhtiyar adam tereJdücl edi • "· ··' ' " ni bir tezkere ile Belediye fktr- Madde 6 - Mütekaid, eytam ~·a~yetlerini sabataya tevsik ~t .. 

- Bu hatu1tu "Urluı• habiaine yorınu, aibi kapı ••iiini atmadı: j Atıl .. w blıa.nııt Hcl Miidiriyetine bildirecek, me- ·.-e eramil dolduracakları be7an· ürdikten sonra memur kanaeun· 
verdiiini mukaddema aöylemlf -Geldiiim;z; söylen oilum. ııt141ra 1 ~lln 5.Z4 mur adedine lf·· ... .,., ·aklan be- nameleri m••f aldıklan malmü. den iatifade edeceklerdir. Kar-
idinia. Afttin, sadakat söatcrir. Muhafızın b·~· içeriy.., aeiirt• 'l..-.YOlil lff Dolar J3f.7t ıanname!eri aid oldutu ıubelP"" dürlüklerine tevsik ettirdikten nelerini oturduktan yerin kay. 
Şu kağıdcıkta ( Urlu ıı nun Pat- ti. Öteki Patronıuaın hbaaımn eHft'e HO tn'ere rr. S0.15 man(etile memurl&t'.A tevzi PUi. sonra lıamelerini ikamet eyle- makamlarmdaa alacaktır. 
f'ona ile artık gÖrÜfllleclİii ve •" yananda kaldı. Bet dakika geç- Madrid ıoo Pece'• JZ.9375 recektir. dikleri mahal kaymakamhkla-
dan ytls cevirdiği ,.aadudUT. E- meden uUrlu" kocaman cibaeaile "S'okh.am Jlt t ... .., &r. 31.16 Madde 2 _ Belediye hududu rmdan alacaklardır. fah .. iJ 
)'Ü, bu rıUrlun 4aa bir takrib ile merdivenlerden yuvarlanı)'or • r aDan ı.. 37.80 dahilindeki kazalarda kayma· Madcle 7 - latanbula • 

Betıilı Hı1keviıde aııli 
elektrik dersleri iıtifACle edemea misiz n kendü- m"' ribi paldır küldür Afağıy• 14 .,_.ı* lııir ,..... lritlcıe kamlar malmiidiirlüiünclen ve için •elip te aileai batka ywde 

yİ tarafımıza celbeyleyeınez mi· inip ihtiyar adamın elini Öpmek tılllm 518.. ikamet eden •e k•rardan istifa.. ~ 
siz? istedi ı yahud belectiye muhasebesinden de e,.liyen memur ve mütekaHI Beoroilu DlıılııeYtaclıe. Tü4çe. • 

- Anı bu kulunuza hıraiın _ Benı"m miı"rüvvetlu bubam .. hım •e Tııbvl!A& ma&f ve ücret alanlarla kendile- eytam ve eramil .--uldanndaa lmee. alm•nra. fl'aıı&WCA. ameill .....-
. b t L ( -.L:}A ,.- denleriM 1. tııdncl:.etrlft. ftz ı.riıtbM)ll 

sultanım. Siz dahi 'bizi bıraktınız d .. mis "'< 'I hlrinoi fitoırtlb Xllll Mü. nne mer u uu unan t~ atm· mektebde leyli olanlar mekteb bdlılb' ıılııtır 
- Ya, bu <ı Urlu» dünkü meı idik. yanılmıflz. kerem f'ylen aa.rv.a ı.-mw 19- daki memur ve müstahdemlerinin birlijinden gelecek listeye l'öre nae · ..,ı.ı IS 

veret meclisine relmemit mi idi? içeri buyurup bir fincan acı kah· ~ '7 941 Dtımlryoı. 11 19.51 yekianunu bir tezkere ile beledi. sabıkı miailHi kaymakamlıkça Dl'nler meec ır. ~ ve lııılllMll 
Buratla hem Şüca Çelebi, hem vemizi «nup eylen. Attıdola Drınlryolll J ve n 49.- ye llmaad Müdüriyetine bildire- kameleri verilecektir. BlriBe~ NZ tarihine JıUar- ..,.... 

ıb ah. r. b!-~ -L d" J Amd9la Deml1")'ohı % 61 29.- l r::eklerdir. Memur .,._,a- olup ta mek- ecleeelııUr. r ım aıo• -en cev- ver ı - . . . . . . T--• .. 
ler: Birlikte üst kata çıktılar. Bu t. .,. ...... nama H- Madde 3 - Ekvaf, Elektrik, teblere nehari el...- .-.ı.r de :t.troellltrin alfu U.ıı.t eml * 

- GelmıNi MU .ı .. .ı.... akı•• Ahdiilsani .Efudmin zih- Tramvay, Sular, Liman, GU...- devam etb"kleri mekteb müdür- .. ,....,_. lll'k s'ı' 11\11~ 
- ....... itte IMa &demti• tÜ ~. Sabalt.taüeri rük, Deaiuollan, liffler. Posta ilkler . ~ ı.. - '" • • ~ tev. 11t ı' da• .._ ...._ 



Londra, 20 (A.A.) - Royte- ler üzerinde görüşmeler olmuı· ' • tin lkk&nunun sonuna kadar a. 
t~iler. kararınızı vermeden söz- • ,_ •. •:.-·- ..... t.ı;;;..;_; -~-'-

SON POSTA S.,fıt ,,, 

AIJE.ıMoltRa nlnMektuP.ları 
Çevir..n: Sadi ,,.,,..,. 

Nezibde Osmanh ordusu 
nasıl bozguna uğramışll? 

Divan edebiyab ve gençlik 
(e.,twafı 3/1 de) ı dan çok faydala bir hazıne sayıt& 

taraflanna anlatmak ve yalnı• ~ilir. ileride bu kıymetli eaerdea 
bu cepheden onların zeYkle1'ini etr.fhca bahıedecuıim, naaal ki 
uyandırmakbr. Euıen, tam m•- geçen yıl, Necmetti.1 Halilin ki· 
naaile izahlı antolojilerden bat· tabını ela ayni ıurelle tahlile ça. 
ka bu alanda ıençlerc yardımcı htmıttım. Netice olarak tunu 
aramamaladır. Bir tek gazelin tekrarlamak isteı·im ki, Divan E
iaahı bir aaatlik derai itaal e - debiyatını seaçler• l&)Ydirmek, 
derken her divau tairinden oıı onları divan tihinin içinde •İt· 
veya yirmi saı:el ve kaıide iza.. mek ve taaavvuf dalıaları ara· 
hını bekienıek t~ muhali tc-nıen- ımda bunaltmak de,ııildir. Sade-

Kumar yUzUnden 
yıkılan bir aile 
yuvası daha 

Hukuk -.hkeme&erinden birim. 
de MlMW • elaern.l~ellı ipimai 
derdı.rinı.i.len Wri olu w botan· 
ma davasına INtlulm ı,ıır. 

KaraalJldaft fllliyetçi oJ.n ve 4& 
yql.rtnda kadar lahmia ecliee lıo. 
oa, dul'UflDA ..... ı nda fUDları .CS,· 
lem l,.ır: ni olur. Halbuki e.kiden böyle ce, bu edebiyatın da güzel ta. 

deiildiı bu aımftaki talebenin rafl&nıu seameleri ve aev'--lm•- n - Karmı son a,larda ilet fefta 
- "' L- edindi biri .- dP--ı tnrmar A.rab ve Fan kolim~leri ve kai ları kifidir. z .. ıı at...lıc için de, Uu;T --. _... 

deleri ile i.şinalaiı daha • fa~la onlara anahtar va:aifft.i sörecelc, o~. Bureya selince,.e lcad• 
idi. Şimdi öyle midir~ Ne yapa· bir takım ......ı .... ihtiyaç vardır lrendi.t.e mieeaddld nulbatlerde 
hm? Arabeanan "akunı-ı aeb'a ) ki, itte Ncc:mettia H•lil ile Aaah bahınclam. da aöz clinletemedhn. 

Malctya 12/IJ/ 11Jl9 j ff-utııin t...dan 80Dl'llllıl aafhuı tu olmeı ....... Harla MIMat...._ dö - bahainden ıirip bütün bablunu S•mnın kitaWarı, tiınclillk bu ro Her &'Un kumar parası diye en apiı 
Papnın b.aunduiu ..-ke• Wktnd. 88ylenccek çok teY yok. ~I eeld kanırPbunıza uit'a- nu öiretelim? Arab harfleri za. lii bakkile izah edebilirler. İleri- 25 lira, cün qırı çonıp paraaı cif. 

tlöndüjiım nman tol c•rh• Ha!.it P-.anıo llvuı kahraman lw- dmı. N..._lmi we atlarımı .... mananda bile orta a1nıflarda ay• de bütün divan .. irlerinin bathca ye 6 lira iııter. Malqaj murafı ola-
-.ennft ulırlut-rt piyade lhıM1111 ih- hl...._tntn lSKbnü ile sarıldı. Bu dltlL Bir mermi Ue deMmıit om larca deraleri itı•l eden bu Aral» eaerleri - tabii bir .-çimden re. nık aldtjı paralar da epeyce tut.. 
tlyatlann bulundaiu ÇÜ• ip.de SÖ P• cea*ınln &ıünde dürbünü ile 9'1d1rtm1n öaüınde U&adunnclan iti- ırameri kaidelerini hangi 'Vawta çirerek - böJle ,erhler ve isah· Ben ticaretle mewuI olun11J1 wlui 
rünce pphdım. tldnd t,.,_,... ls.- 1 tara.aqt Y..-ıkeo bir menni kafa- rhıini ölmiiıt ll'ııldum. Çadtrtmcla her ile ıençlerin si1lnine aokabm? O larla baatmlır ''e bu edebiyat_, bütçem bu murafları kıaııruna da llm 
mllftdannu çaiırdım. Ve itlr cWa aıaı uçurdu. lsmail ve Muatafa pa-1,., Jika....,8 huırclı. Ve yaralı kelimel•in ıençlef için iotika · yeni neıil için karı.ıık ve duman- samuda böyle lümmauz yere pua 
claba ileri .tılmaeflM .öyledlm.f>üt- , ,.._,n livaı.ı bir .....,.. hücumunu bir ..... yMtyordu, Fakat bimMt- kını belletmek böyle ıüçlüklerl• h kalan çehreaini biisbütün kay. barc11111111k zerafet deiJl, .efalettlr. 
tnan sıeldlecektir yalnız yarim 9UI tmdefJıildoo .,_. seri çekildller. Jlleıim ..a. a.. atımı ...... ~ kutılaı .. ken, ittikaka lüzum beder. Yoksa ulu orta sl>yleniş - Sefil kalan bir d çocaimnuz olduiu 
daha dayanmak lizrmdır, dedtm. Haydw pqa Mvuuun IOI ceaahda m ..... ı. Biaim ı.,ı ..._.. IİİTVİ- ıöatermiyen bit'fiok divan keli - lerle «Efendim, Divan Edtıbiyah b ld 1 · e....Uetl . ka rıya. 
Fllbt her~ mfilıe! Topla", kolon- ~- i11 defa terked .. bir ala- ._ ~arı.ı t.ecı. etmif. H...We be melerini de öğreotmeie hanai tarlerini gençlere iyic;e cı.oleta-1 a e ~ = 1~ ~yo • 
1arı b.ilmlt .tim- ıeriye pllyorbır· yı, düpnan pİJadelıin. lmrtt en u- aa refll6.ıt eden 99""1 da erkmdcn kudret yetebilir) O halde buıün mıyorQz, onlara Y abya Kem•Iİ• mıyan ar an .,, 
dı. B&rbç cepbane ....._., berhMra .._ ...._"°1etl ., ••• , n kuman - 9IMJip silıms.ti. F.at hMndo'- kü sencia bir divan türin«I. raıt· cazelleri ıibi, diva:ı tairlerini11 nan. 

~L-'-- .__ d 1~ l Mıiihık • n eia alan brı11 da: O~. Baliilı ___.. lllUUıan •: ı ÜDI - dÜftÜ. Bunclao bafka bir ._. _.. J1ne 1-' lw. 8u ~ Jıyacağı birçok keli111e}eri, böy e saaellerini de beltetelim. Hber• 
nın emrtle ellerini. açmıtlar dua ecli ,.lran ntt ebeei olmamı,tır. a.ltlnda •••Jetials .._ blr Tiirk kelimeleri içine alacak ••tarihi letelim ve bu •abada zevklerini «-Bea ...,_ o,..,.,.....n, llea. 
yorlardı. Y....W..-. ta1ın11ık 1-ha - Plylıdıe pek •naklardu ba-Ya)'• ı Nllıkat lat'utw. jbtl)'9Ç lııual oW& bir luıatn dan, yahud bir (( Divan daha fasla uyandı•ahm» tu•ın- dlei ele IWr aeıwJ k1IMar •JIUl)'Ol'-.. 
neeiıe dörder betet' kltllll snplar doit'u..., ..&lyw aunri d-&dıyor- a.. "* ı ı ...,... -.,..ı Wun- 1usat» inden batka bir yerde •- da beylik flkil'lec- ortaya Atmak. meldir. Çbkil: Ticaretle .......ı .. 
ırvı,,,_._ Yecl.*ler .-.ya bara- du. Ve az .,..a .._..., dannad6iln • .,_mı lııartlalM-tala ... ,..._ Taml•Nna imkiu 1oktur Ye ancak en hafif tabiri ile bir clemaınjL IQnuyqr, tanında Rarlt bir m..19 
ya kaçlflyoe'lar. Yani barb mane.-1- aı1ııqoo..m.. Ea 90ll dllJlllWl 1m. top a1aa J'Allt,__, 0 aaretle ölNameaiae IU•um 4en batka l:tir .. ~ cletildir. Divaa verdikten aon ... demiflir td: 
Ylll ı.ktm....._. kayhecillmitti. Şid- ı-.iıeltilir. hte bunun açın, Edeltiyatuua yqayan tarafı mu· ((- Gençlli'im "ıkıntı içinde l9Ç 

detti bir topçu lllqi bu lut'alaT için S • 1 ı 1 a. .a • • U 'ıı k fi 1 it 1 .a bir edebiyat ötretmeninin oku- hakkak ki uarlardan 10nra da ti V uiyetlımia IAD umularda dL 
pet< mıbot ~ te.lr ,...,mtftı. 480 İZi Sil 11 lf lılılltSI •lıfl il 1 1 ıll 1 lıll YI yup iaah edeceti pa"rçalar cbtm· ~· dirilltiai .. ~ahafasa edecek - zelm.Jtti. a.. 41e ıenclitlmde hev• 
mevcudlu bir tabur, kumandanının te~risata '.i'ladı klıBr fi•leri tevziiıe •ı•llyır daki aaya•ı• parçalar• se.aç•in tır, ı.1cat ow raprakıarıua ne ı..&tt ,. ..... ,,,11ım ..,.ı.rı flıwll 
ifaclemine nazaran, 80 ö1ü vermiftl. f 1 1 kendi kflarma okumaia ve ... l:napn, ae yann tekrar dirilteıne· ~llplllı.k ilıtedlm, ._,.... lau İl gel-
Soı cenahda da ,.·eziyet böyle olsa Giiael San'atlar .Akademi.ain- Mahrukat Ofiıi luaymabrabk.. lamata çalaflllalanndaa dalaa ta· )'Q. Buna lüum da yoktur. Hem dL• 
ıer k. Buna hıu1t 1ne7danına bin- de Lu aabahtan itibaren yeni yıl lardan her mmtakanm odua ve bii ne olabilir? Bu.U-, ltu iti ko. bu kadar uzaia gitmeğe ne ba- Mahkeme Mal cihetlerin tahlııiW 
den fula ölü w yeralıbıralıımadıit- tedriHtıaa b&tlanmflbr. Okulun kömür ihtiyacım sormuı Ye ek· laylatbracak lııaaı eMırler ele in- cet? Tanzimattan buaüne kadar 1~ .,..._ ~ l>ı..a.tlnatftb'. 
ınıza bnihn. aç.almaaı 111ünaeebetile mekteb aeri kazalar ihtiyaçlanm ofiM ti.tar etmemit defildir. M ... la gelen edebiyahmıı;m içinde de ----=---=----=-=-

Pap.ya sol w-=-h_ı ileri atmak midürü Bürhan .Toprak talebe bild~İflerdir. . . Nec~ Halilia .. «l&&hb Divan can11s Ye M11'•u.• .e .. rler ~mu- bugünlırii eclebiyattaa da .... 
tddifinJ yaptıgtm bir ıında mulaa- ile 1..u yıl tedrııat• hakkında Ofıa b~en itibalwa. lael' ~atı ~toloJ.ul11 ve Aıah dur 1 Bwılann ıçm~• fU ~~· bu olıa yaft)'acaktır. Diler tarafla. 
frz aüvari livuı emir • abnaıkarzın bir konu~. yap~ftır. • kazaya dord~ parça~an ~t Sam ı.....nd m •D.ı'Van E.clehiyatı, ~bebden ~ fa:daııle e•kı ı ... !'a nnı, müatehaaeleri sadece ede-
ihtiyattan aynlM'ak bar taarruza AkMfemınm yiak.ek mımarlak cHlun •• lUNnür fi.tlerı teuı ede· kelbaeler •• renuale;-, maamua· bir %amenln ba.ihhiuuıadan bı • b• t t ·ı.· · · inci ba akmak 
kaldı. Fllkat ilk piyade bat~rmıza ~beıi~ yapılan °!üaabaka im- ~!İl'· ~u lifler ulk. ~ajıbna lar we mefh~l~r» ~itaba 11ibi. aim kendi huab\~l~ H"k duy· ~ C::r:~ı:,.:: ı:...:lan ela 
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1 a:zzam bir ele ktrik istasyonu 

P!""?k. liatları değifmİyecelı.

1
. 1 • 1 ~ lzmit Halkevinde haftalık aile mevcuddu. Ayrıca şehirde 5 üni-

&JKaraAhm 
Japon •• • • 

gureşının 

t 
hususiyetleri 

çıftçı fıatların artmaaını bekli • ~ehır suyu ıcın ~ toplantıları yapılıyor, ilk toplantı versite, 21 teknik okul, 2 ilmi 
yerek malını satmıyor Y 1 i nef' eli geçti arhaş~ırma enstitüsü, 5 tiyatro, Hiç şüphe yok ki, japon gü

reşini., Japon pehlivanlaığmı, Ja
pon pehlivanlık tekniğini bilnıi
yen birisi İseniz derhal vereceği
niz cevab şöyle olacaktır: 

aksinedir. Japon pennuudal'ı; 
hasımlarına bu kadar yüksek ve 
serbest avantaj verdiltleri halde 
hasımlarını bayıltır1ar ve kırar· 
lar. Küçük boylu, hafif Japonl~ 
rın güre~i çetindir. Her Jaapon 
pehlivanının ensesinde iki par
~ak nasır vardır. Mahal yerle
rı, parmakları hep zırh gibi na4 
.sırlıdır. Hangi Japon pehlivanı.. 
nın bileğinden, herhangi maful 
yerinden tutmuş olsdnt.t: evvela 
elinize iki parmak zırh tabakası 
gibi nasır gelir. 

- • ti • • t b 11 
: şe rtn müdafaası tarihine aid bir 

m~::::r.~~~~rdiaın" Sac ıag·o~riyee,l'b:ıur 1 ZI ne en n 1 e erru .İzmit (Hususi) - İzmit Halk- de müze vardır*. 
~ ı evı aosyal yardım şubesi yeni bir 

yıl hükiimetçe tesbit edilen pamuk ı edı'yorlar teşebbüse daha ghi~ıniştir. Ge • Bugün Stalingrad, üçüncü bir 
fiatları detifmiyecektlr. Çiftçinin 1 çen Cumartesinden ilibaren her muhasara geçiriym·. Bundan 24 
büyük bir kısmı fiatların artması lb hafta Halkevinde bir aile top • yal Önce şehir hangi sebebler al-

- Kocaman Kanadalı, upuzun 
sportmen Amerikalı nihayet elli 
kiloluk, kırk kiloluk kııSacık Ja-tinıaline ıkarıı mallarını sabnamak· J Burdıır (Hususi} - Mer· lanhsı yapılacaktır. Ve bu bir tında muhasara edildiyse; bu -

ta ve elde tutmaktadır, Bu yüzden f kez ve mülhakatta belediye adet haline getirilecektir. gün de, aşağı yukarı, ayni se. 
miibayaa lılerl pek ağır gitmekte- İ seçimi sona ermiştir. Burdur : Cumartesi günü yapılan aile bebler altında muhasara edilnıis 
d1r. Fakat çiftçimizin bir an evvel İ fehrini güzelleftirn1ek pla - i toplantısı çok neş'eli ve nezih bulunuyor. Almanların bu şehri 
mahsulünü &al!rnaıı kendi menfaati. f nında yapılan son 120 bin li- i olmuştur. Bu ilk toplanll oldu ~ zaptetmek için namütenahi bir 
ne daha uygun görülmektedir. i ralık ihaleden şanra şehrin i ğundan fsti:klal marşile açılmıs kuvvet sarfetmeleri, hiç Wr za-

ponu yere vurur . . . 

SiimerfJa.nk umum müdürünün İçme suyu da ele ahnmışhr. i ve sosyal yardım komitesi reisi yiattan çekinmemeleri tesadüfi 
tetkikleri Bu işin keşfi 300 bin liralık • i tarafından bu toplantılar hak . değildir. Bu şehir Ahnanlarm e~ 

Kazın ayağı hiç te böyle de.. 
ğil . . • Haftalık güreş müsahabe~ 
lerimi okuyan okuyucularını hiç 
şüphe yok ki, Japon güresine 
dair yazılarımı okumuş1a;dır. 
Bu, nıüsahabelerimi okuyanlar 
görmüşlerdir ki, dünyada, küçük 
Japon pehlivanlarını mağlub e
den hiç kimse çıkmamıştlr. 

Şimdi, elli, kırk kiloluk bir 
Si.iınıerbank Umum Müdürü Hul- br. Burdurun hamiyetli ba • i kında kısa bir söz söylenmiştir. line geçtiği takdirde, Leningrad

l<İ Atishah ve Fabrikalar Umum yanları, bu maksadın da ta- i Hatib toplantıda bulunanlara dan Voroneje kadar uzanan cep
'Müdürü tehrlmizde ~etkiklerde bu- hakkuku için ziynet altınları· i ıı hoş geldiniz » dedikten sonra hedeki büyük Rus kuvvetlerinin 
lı.mdulctan ıı.onra Anakaraya gltmlt- m teberrüe başlamışlardır. ~ bu toplantıların her hafta yapı- en kısa ve en geniş ikmal ve iaşe 
terdir. \ .............................................. / lacağını bildirmiş ve bilhassa ne· yolu kesilmiş olacağı gibi, Rus 

Havzada belediye seçimi zih ve eğlenceli olması için de • ordusunun küm tc:uvvetlerini ar. 
Kırklarel;nd~ çiftciye vam1ı çalışmalar gösterileceğini kadan çevirmek t~şebbüslcrine 

t h 1 • f ··· 1 Havza (Hususi) - On günden· ilave etmistir. de yol açılmış olacaktır. Bundan o um u ~ evz11 beri Havza belediye meclisi azaları tık topl~ntı çok neş'eli ve Pğ- maada, Stalingradın zaptile, Ha· 
K'irldarell (Hususi) - Çiftçileri- , için seç.im yapılmaktadır. Teshil lenceli geçmiştir. Toplantıda zer denizi tarikile gelmekte olan 

mfze her yerde olduğu gil>i ,dıri- edlıen meclis aza namzedleri §UD• danslar yapılmıt, tombala çekil- İngiliz - Amerikan yardamı da 
nıılz~ de tohumluk tevziine devaın l .lardır: miş ve milli oyunlar oynBnmrş - en kısa yolundan mahrum edil-
eı:U~m.e~e?lr. Trakya umumi mü • ..Mebmed Ali Çeri (çiftçi), bayan tır. mi, olacaktır. 
ft.ttıthğı mıaat mü,aV'lri Servet Öz- Şükrllye Kaynru-, Mahmud Memlt -----o Rus orduları da, 24 yıl önce 
dıotancı tıev:ıdi itlerini kontrol ~lk- Yazıcı, Yusuf Salitn Akın (tüccar), Adana ma!lrı·ı mu"du"ru" lstanbul hangi aebebler altmd.ı Çariçini 
ten sonra pehrlmizden ayrılmı§lar- Tahsin Çörekçioğlu (kaza C. H. P. ıı il müdafaa ettilerse bugün de, ge-

(dır. .. .. ) ~~~~~y~11y;e~) , (ç~f:ı·, r!t~ lisesi muallimliğine geçli ~1:,a~:1e:~::b!:~a:~;;~~~1r:;!:: 
KOÇOK HABERLR m~d ~ar (çi~tçl), .Abdullah ~ü ~ Ad!'na ~.H~s~si) ~ A~ana dı müdafaa etmekte<lider. Rus-

- mıq (tüccar), Sabrı Aykut ( ti.ıc • Maarıf muduru Ekrem Gursel lar Stalingradı kurtardıkları tak-
Havza beledi.ye.sinde odacı Re.. car), bayan Hanife Pınartağ, Nadır İstanbul lisesi tarih Ögretmenli- dirde Alman pre3t\jill~ çok kuv· 

cep ?00 aded gazyaiı ves.ikasını Kökmen (terzi), Kemal Erdem ğine tayin edilmiş ve şehrimiz • vetli bir darbe indirdiklerinden 
ba.ılk:e 15 ter kuruşa satarken cür- (Tüccar), Kamil Olvun (tüccar). den İstanbula hareket elmİ§tir. maada, külli kuv.,etlerinin yan 

müm~ud halinde yakalanmıftır. s handa parı·ı kon reler· ve gerilerini emniyet altında bu· 

y~~::;nN;:ı~~."0:;~ lzmitte parti kongreleri ;!ana (Hususi) _u Seyh
1
an ~:ı~:rı::k~:;:ı.:;r~~~~n!:~~iıtkı: 

dürlÜğÜne tayin edilınlıtir. İzmit, (Hususi) - C. H. P. vilayetinde Parti nahiye kongre• sasını ellerinde tutmuş olacak • 
* K11t orman kitil>!lğine müdü- merkez ocak kongreleri şehri- leri bitmiş ve Parti kaza kon • tardır. 

dürly.et katılblerlnden Avn; Kurt mide vatandaşların iyi lgisi ve grelerine batlanmıştır. Seçilen İtte 25 yıl içinde üçüncü defa 
t&yin edi!ınit ve iti bapna gHel"ek tam birliği ile devam etmektedir. müşahid)er kongreleri takib et • mubaaara edilen Stalingradı.n 
çalıflJlağa baflamııtır. Bu kongrelerde idare he)•etleri- mek için kazalara ıritmiş bulun· mubasarasmın sebehleril~ bunun 

* Ka, •ocak ve nahiye konpelerıl ne seçilen evat azanın ittifakile maktadrrlar. müdafaasmın sebeblerini bu za· 
bitmiş ve iııaza kongresinin 15/10 iş başma getirilmektedir. Dlekler Adana 'ehir meclisi toplanıyor viyeden müatalea etmelidir. 
942 de ya:ı>ıhnası tayin edilmittil-. üzerindeki konuşmalarda samİ· '1 

* Kaş kaymakamı alakuile ka- miyet ve arkadaşlık, yuı·da bağ· Adana (Husus) - Adı.nanın Doktor- Hafız Cemal 
.aba dııııhdlnde ba,ı bot tavuklar lıhk havası içinde geçmekte, yeni Şehir M-edılsl 2 Teşrinisanide (Lokman Hekim)" 
menedilmlt ve ırörülıenler yakalaına- memleketi alakadar eden husus· toplanacaktır. Kuvvetle tahmin edil Dlnayolunda 104 No. da heıwOD 
nık beledlırece miiladerıe obmıUf. lar üzerinde ıara.rla dw·ulDtak- dlğlne göre, yeni meclis yine Kasım ha9ta kabul ede. 

taclır. Eneri belediye reialliine ıeçecelcttr, Telefoat 11044-ZJJ91 

Elli kiloluk Japon pehlivanla
rı, dev cüsseli hasımlarım birer 
ikişer dakikada yeniyorlar. Ja.. 
pon güreşlerine dair müsahab~ 
lerimi okuyan okuyucularıma 
burada Japon güreşleri hakkın· 
da malumat vereyimt 

Küçük boylu Japonların gü. 
reşleri, akla hayale gelmedik 
tarzda çetin ve karıcıdır. Hem 
Japon gÜreşi dünya güreş müsa
raaları içinde en avantajlı bir 
güreş tarzıdır. 

Mesela; Japon güreşi nedir 
diye bilmiyen birisine Japon gÜ· 
reşini şöyle tarif etmiş olsanız: 

- Japon güreşi be~ metrelik 
bir dai.re çizgisi içinde yapılır. 
Kim daireden dışarı çıkar ve ka· 
çarsa mağlub addolunur. Mağliı
biyet hasmın sırtını yere getir~ 
mek değildir. Aman dilenip pes 
ettirmek veyahud daire çizgısı 
içinde bayıltmaktır. Amansız bı
rakmaktır. Hareketler İstediği
niz gibidir. Parmak, kol, kabur. 
ga kemiği, elinize ne geçerse kı
rabilirsiniz... Y almz göz çıkar· 
mak yoktur. 

Böyle bir tasvir ve tarife ne 
buyurursunuz?. Hiç şüphesiz 
fÖyle bir cevab verirainiz: 

- Ôyle ise.. küçük ve hafif 
olan Japon pehlivanı yanmıştır. 
Yüzde yüz de mağlubdur. 

Hayır, aldanıyoraunuz. Bilikiı 

Japon pehlivanını gözünüzün ö
nüne getiriniz ve bu pehlivanı 
gergedan gibi nasırlı bir tabaka 
ile kaplayınız ve .t:ırh)aymız. 
Böyle bir pehlivanı neresind~n 
tutsanız acıtabilir mısınız. Ne 
kadar kuvvetli olursanız olunuz 
siz, nasırsız ve yumusak vücuda 
maliksinizdir. Parmaklal'tnı2 ne 
kadar kuvvetli ve darblı olursa 
olsun gene yumufaktır. Fakat hi.r 
Japon pehlivanının parmağı bur
gu gibidir. Mengene gibidir. Hep 
nasır içindedir ve parmaklarını, 
pençelerini kuvvetlendirmek ve 
nasırlamak için kuru alçıya ve 
çamura saat1arca parmak geçir
me idmanları yaparak hazırla. 
mıştır. Öyle ki en kuvvetli biı 
insanın kamına vursa deler ve 
barsaklarını deşer ve böyle bir 
parmakla han~i kuvvetli bir a· 
damın bileğinden tutsa derisrnİ1' 
içine bur~u gibi parmaklarını 
geçirir ... Derinin al tında bulunan 
~inirleri ezer ve tutmaz, hareket 
etmez hale getirir. 

Peki, böyle olan biT Japonu 
yere vursak ne olur?. Hiç değil 
mi? Kösele vurur gibi vurmu, o. 
luruz .• 

Peki öyle ise böyle bir Japon 
pehlivamnı nasıl yenersiniz 1 
Haydi yeniniz bakahm! •• 

Yenemezsiniz.. Çünkü yen • 
mek aman dilenmektir. Böyle 
zırhh bir adama aman dilenmek 
"'ilinizde değildir. 

(Arkan var) 
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e T isi i) 
u ABAH i HABERLER Hırvalistanda 

yeni had.'seler 
Lavalin Fransız 

işcilerine hitabesi 
Müttefikler Birman· 

yaya hücüm için .............. :.. ..................................... .. 
"Cihan harbi 

dah'a çok 
uzayacak,, 

lsviçreli bir aakeri mün~kkid 
böyle :JÖ;ylüyor ve ikinci cephe • 
nin müttefiklere pahalrya malo-

lacağını iddia ediyor 

Rem 21 (A.A.) - lsviçrenin 
en değerli askeri münekkidlerin
den yüzbafı Ec:ldy Bnuer Cenevre 
de harb vaziyeti hakkında askeri 
mahiyette bir konferans vermİ§· 
tir. 

Mumaileyh kehanetten kaçına 
rak söz söyliyeceğini bildirmİf ve 
bu sene ölü, yaralı olmak üzere 
b ir m ilyon zayint veren Sovyet 
o rdusunun h ala durduğunu, is • 
tihsalattan geri kalmadığını ; Rus 
a skerinin fevkalade kabiliyetine 
mukabil Alman maneviyatının 
1941 seneai Ha:ıiranındaki kndar 
yüksek olduğunu; kat'i netice -
nin istihsali için hif' müddetin 
daha geçeceğini söyliyen y;:z l.."'. 
şı sözlerini Yakınşarka intikal 
ettirmif ve burada hava l.uvve
tinin mühim bir rol oynadığım, 
bu Ü1ıtünlüğün şimdilik mütte -
fiklerde olduğunu, fRkat .\iman· 
Jar Rus cephesindeki yüklerini 
hafiflettikleri takdirde tayyare 
filolannın bir k11mını oraya nıık
letmekle va2İyeti değiştirebile • 
ceklerini; deniz kafHelerinin :ıa. 
:rarlara rağmen yerlerine var • 
dıklarını bildirmİ4tir. 

Muhtelif mevzulara temas et
tikten sonra yiizbatı Bauer ikin
ci cephe hakkında ıunları aöyle
miatir: 

İ>ieppe vak'aaını ikinci cephe 
nmış olanlar çok aldanmışlar· 

dır. ŞimCJi hakiki bir ikinci cep
he müttefiklere çok pahalıya 
rnalolur. Yalnız bir köprüb ~n 
kurmak kafi değildir. Levazım, 
müh immat takviye kuvve tler i 
getirmek ı iz •mdır. Bu da zor bir 
işdir. 1942 l lktesrin ayında b ir 
t ek kehanet kabil bulunmnkt • 
dır. O da şudur: Cihan harbi da
ha çok uzıyacaktır. 

Kafkasyada kar 
Vi§i 21 (A.A.) - Kafkaayada 

bazı mıntakalarda kar 3 metre. 
yi bulmuttur 

Almanlar Tuapsenin tnüdafaa 
çemberine nüfuz etmeğe rPuvaf· 
fak olmutlardır. 

Bosnada imha 
edilen çete 

Berlin 21 (A.A.) - D. N. B. 
nin bildwdi{ıine göre batı Boına
da mühim bir Sırb asi çetesi .;ev· 
rilmit ve imha edilmişt~r: Çe.te 
reiai Dragaçiç ele ııeçırılmıştır. 
Üzerinde General Mihailoviçin 
bir emri bulunmuştur. General 
hu emrinde artık fayda vermiyen 
hu mukavemete nihayet verilme-
sin.tistemqtir. 

Dragaçiç bu emri dinlemedi -
iini söylemittir. ---o----

Tahrandaki lngiliz ~ 
maslahatgüzarını 

yaraladılar 
Roma 21 (Radyo) - Tah • 

l"andan haber alındığına göre ln
tiliz maal&hatgüzan me'ibu1 bir 
§•hıs tarafından ağır 'urette ya· 
ı-alanm ıttır. ----o----

Bulgar meclisi 
ictimaa çağırıldı 

Sofya 21 (A.A.) - Sobranya 
hleclisi 28 Teşrinievvel için içti· 
t?ıaa davet edilmi,tir. 

_Bir polis memuru 
bu sabah trenden 

düşerek öldü 
Bu sabah, İatanbuldan Yeşil -

köy iatikametinde hareket eden 
'banliyö treninde bir kaxa olmu§, 
Sabri isminde bir poli.t memuru, 
lt-enden düferek ölmüıtür. Kaza 
etrafında tahkikata devam edil. 

· ~~kıediı::. 

Londraya göre Almanlann 
S alingr da karşı yaptıklan 
h ·· um si deli i ayb ttı 

• 

Milli müdafaa nazırı 
mareşal Kvaternik 

tevkif edildi 

Londra, 20 ( A.A.) - Yugo~lav 
yada Hırvatidnn başvekili Paveliçe 
yapılan bombalı suikasdin neticesi, 
milli müdafaa nazırı ve muhalefet 

• 
(büf t a raf, ı inci ,ayludcJJ hazırlanıyorlar 

mıyacağını clüıimmeıuiıtuu. Ben 
yalnız memleketlmuln yüksek men y · 0 1hi 
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faatini dü,ünüyordum Sizi hıube enı e ~ . . - .ene -
ba...Laları k ttl ş· ·dl L . . 1 b " ral Wavel, Aoehlııleck n Stılwell 

i'A sev e • ıın ou uır ın H' d" · k ah d -t 
ve bugünkü fdaketinıl:.tin milıebhl- ın ıst.an uınumı ararç ın a mu 
bi olanlar mernle etimizin selime- tefikerın harb .. planlaıTnl ha~ırla • 
tini temin edecek ol n t rafı 1 m kla mqgudurler. Herkes ılkba -
mı:ıdan taklb edllen b:e ;egun; harWın. vvel müttefik~in Binn n. 
siyaseti tcrlkid etmektedirler. Hal. Yh~yla gk':'ece~!~~indbe.n enıılnfdlr. ~luc. 
b ki hl · · · nı'" nı - la n m ec e nıuu.ım a vaz e ver. e • 

Londra 21 (A.A.) - Alman -
lar Stalingrada karşı hücumla -
nnı devam ettirmişler iae de bu 
hücumlar evvelki şiddetini kay
betmiştir. 

mühimdir. Alman esirlerinin ifa· partisi şefi mareJal Kvaternik'ln lev 
delerine e-öre bazı Alman tü - kiflle netlcelenınİJtİr. Polis ve Ges. 
menlernin zayiatı mevcudlarının tapo surkasdln mahalefet partisinin 
yüzde yetmişini bYlmuştur. para ile tutulan adamlarından biri 

u z.un ıçın u un o n e ~ 1 •• 1 mekt-.ı· 
.. id lh b . t •1 d ceg soy en euır. musa su u :.ıynse sayf's n e 

elde ed ilebillr. Şüpheli sözlerle is
yan tavsiyelerine kulak umaktan 
daha faydalı ifler vardır. Mareşal 
Peten Fransızlara hitnb eden ye -
gane sesin bu m~mleketln toprak. 
larından çıktığını söylemiftl. .. . 

nmerika ıt' alan ve bu 
arada dünya bo s şampiyonu 
Joe l is e Suriyeye geldi Sovyet tebliği Sta\in~rad ve 

Mozdokta çetin çarpışmaların 
vukubulmakta oldugunu bildir • 
mektedir. Havalar düzeldiğin -
den Alman hava kuvvetleri gene 
kütle halinde hücuınlanna ba§· 

Stalingradm şimal batısında tarafından yapıldığını iddia etmek. 
Sovyetler mevzilerini tahkim et· tedlr. Marepl, bava alanında ken • 
mİ§lerdir. Knfkasyadn Alman dini bt:klemekte bulunan tayyaresi· 
ilerleyişi durdurulmuştur. Moz - ne binmek üzere otomobille gitmek 
dokta Ruslar teştbbüsü ele al • te iken tevkif olunmuştur. Mareşa • 
mışlardır. lln oğlu da tevkif edilmişti r. Nazır· 

Novorosiskte bahr iye silahen. Iardan birçoğu azJ olannıaılardır. 

Senelerdenberi dönmeyen baba. (bav tarafı 1 inci sayfada) 
larını bekleyen ÇO\..-Ukları düşünü • nu Joe Louis de bulunmaktadır. 
nüz. B1 hassa fimdl esir buluan ve \'ıfıde .:ndi§e 

lamışlardır. 

Almanların insanca 
dazları bir Rumen piyade ala -

zayİ 11ı.lı yanı hezimete ı1ğratını,Iardır. 
~---~---~---

Refah vapuru hüdisesi 
mes'ulleri hakkmda lüzumu 

mu akeme karan verildi 
Refah vapuru hadisesi şii • 

tayi devlete intikal etmiş ve şu
rayi devlet, mesul :ıanılanlar 
hakkında lüzumu muhakeme ka. 
rarı vermittir. Haklarında lüzu
mu muhakeme kararı verilenler 

funlardır: Münakalat Vekaleti 
deniz nakliyat reisi Ayetullalı, 
Denizyollan eski umum müdürü 
İbrahim Kemal, İstanbul mınta
ka liman reisi Refik, Mersin li
man reisi Zihni. 

Kal kasyada mukavemet kınldı 
(BOf taralı 1 inci •aylada) 

şimalden ve cenub<lan ilerliyen 
kollar yol boyunda birbirlcrile 
birletmişlcrdir. 

Terek kesiminde düşman kar
Jılık taarruzları akamete uğra
mıtbr. 

Hava sava§larında 10 Sovyet 
uç iı düıürülmüştü('. 

Stalingrad timal mahallesaıde 
Alman kuvvetleri Sovyetlerin e
linden yeniden bir kısım evleri 
zaptetmiştir. Kızıl barikad topçu 
fabrikası sahasındaki temizleme 
NvatJarı devam etmektedir. 

Kıaa hareket Nhalı savat u· 
çakları Kızıl llkte,rin müstah. 
kem me-Yziini iİddetle bombala
mışlardır. Savat uçakları filolal'ı 
ataiı vo&,.ada birçok yük tren
lerini ve yerde G dütman uçağı~ 
nı tahrib etrııitlerdir. 

Don cephesinde Rumen kuv. 
vetleri dütman taarruzlarını püs· 
kürtnıü§lerdir. 

Souyet tdliji 
Moskova, 20 (A.A.) - Sov

yet öğle ek tebliği: 
Stalin&'J'ad çevresinde çarpış· 

malar ayni şiddetle devam et. 
mi,tir. Düşman piyade ve tank
ları bir fabrika civarındaki mü
dafaa hatlarına taanuz etmişler
dir. Almanlar, püskürtülmüş, 
400 ölü vermi,ler ve 7 tankları 
tahrib olunmuftur. Bir Sovyet 
birliği gece düpnan hatlanna 
girmiş, 10 mitralyöz, 13 blok. 
hav:ı tahrib eylemi~ ve bir bö· 
lükten fazla düşman askerini 
yok etmiştir. 

Stalingrad ~imal batısında 
Sovvet keşif kolları düşman si
perlerine taarruz Pt~:~'erdir. 

Mozdok çevre.sinde Sovyet 
kuvvetleri dü man htarrttzlarını 
püskürtmüslerdir. Bir kesimde 

Adana a kara borsa stok,ar 
için büyük sermayeler koyuyor 

(8af taralı 1 inci aaylada) 

\'e tux bulunamamaktadır. Keza 
hiçbir cins içki yoktur. Kara borsa, 
stOklar için ortaya büyük sermaye
ler Sroymaldadır. 

Halk bu vaziy~tten haklı olarak 

Sovyet kıt'aları Almanları mes· 
kun bir mahalden çıkarmışlar. 
dır. Dii11J1an ağır kayıblara uğ
ramııtır. 

Vaziyet buhranlı 
Londra, 20 ( A.A.) - Ro-y te

rin Moakova huı1usi muhabirin
d en: 

Stalingrad muhare besinin ne. 
ticesi tehlikeli ve mefkiık bir saf
haya girmiştir. Eğer Almanlar 
şehrin §İmal kınmnda yerlesme
ğe muvaffak olurlarsa merkez
deki durum çok sıkışık h le i'İ
recektir. General Radminsevsin 
muhafız kıt'aları şimdillk şon 
söz1erini söylemi~ değillf'rse de, 
burada vaziyet fevl,aliı.de buh
ranlı halini muhafaza etmekte
dir. 

12 Alman tümeni e:ilmit 
Mosko'Ya, 20 ( A.A.) - Sta

lingrad harabel~rinde cereyan 
r.den muharebe, son haddine var 
mıfbr. Ruslar, şehrin batı şimal 
kesiminde bir adalık ev kaybet· 
tiklerini itiraf ediyorlar. Son de. 
fa bu kesime hücum eden 12 Al
man tümeninden fazla kuvvet, 
ezilmiştir. 

Moıkovaya eör~ 
Moakova, 20 ( A.A.) - Alman 

tanklarının ve Alman piyadesi
nin hücumları Kızılordunun Sta
lingrad sokaklarında yaptığı 
kuvvetli barikadlar karşısında 
kırılmıştır. Fakat diğer taraftan 
Kafkaıyanm batı ıimalinden Ka.. 
radeni:ıe doğru ilerliyen Mihver 
kuvvetleri meskun iki mahalle 
girmİflerdir. 

Stalingrad şimalinde bir böl
gede pek fİddetli bir sava baş· 
lamıştır. Sanayi bölgesinde altı 
gündenberi bütün siddetile de
vam eden muharebl", $İmdi son 
d~rece azı?ın bir halde dir. 

Mareşal Smuts Sovyet 
sefirile görüştü 

Londra 20 ( A.A.) - Mareyal 
Smub, Salı günü öğleden sonra 
Sovyet sefiri Mal ski ile uzun bir mü. 
lakat yapmıştır. ----<>----

Lizbona göre 
çok müftekldlr. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Şimdi Adanada ekmeğin kilosu yaralı ve kayıb olarak 350 bin kişi. 
70 ~. sadeyağ 500 kuruta, pi • dir. Halen bu cephede 400 bin kl
rlnç de 150.160 kuru a 6&Ulınakta- filik ıblr orduları vardır. Doktor 
dır. Maniu şark cepheslne yeni tümenler 

Diğer tar ftan ev kiraları da yüz gönderilmesine itiraz etınl~tir. Ma
de 200 artmıştır. iki odalı bir ev nlu ve taraftarlarına Bratiana parti. 
400 - 500 lira kiraya verilmekte - sinin liberalleri müzaheret etmek • 
dlr. tedlrler. 

Bir çok memur aileleri ev bula. Mar~al Antonesko oldukça ağır 
madıklarından ve bulanlar da bu hastadır. Eğer ölecek olu Alman· 
katlar fahif mıktardald ev kiraları- far menfaatlerini korumak için Ro-
nı pefİnen verem.?<liklCt"lnden otel - manyayı himayeleri altına almak 
lere şığınmaktadırlar. zorunda kalacaklardır. 

Antqkyada 
Milli Şef günü 

büyük bir ümld içinde yaşayan ve Londra, Zu {A .A.) - Royter 
yarın vazlfoslni ynpac.ak olan siz. • jansı, Aınerika.ulann Liheryada 
lere minnettar olacak olan kadın • karaya as ·er çık rmal r 1 karıı. 
ları dÜ§Üniinüz. 1939 da milyon • sında V'ıcny'nın endişesi arttıgı
laroa insana sizin ~ibi hareket et - nı bildiriyor. Lavafüı kor k11Au, 
mel&: emri verilmişti. Onlar bu em- Ameriknlılarm L iberyada bulun. 
ri mÜDaka§a etnıoocn yola çıktılar. ~alarmı~ Daka~a. k~rsı .bi~ teh-

Antakya 20 (A.A. ) - Milli Şef Bugün Almanyaya gilmeğe davet dıd te§kıl etmesı ıhtımnlıdır. Bu 
lnönünün Antakya~a gelişlerinln yıl edilen sizler hükümctinizin bu emri korkun~ Alı;nan r~dyosu ta~a
dönünıü olan bu günü, Antakya he- 1 rinc getirmekte ned~r. lereddüd fından zıkredılen Vıchy raı>çnle 
yecanlı tıezahüratla kutlanuıtır. Bu nd'ye ? alılkası büsbütün yok değildir. 

·· be l l li ·1 h. e ıyor sunuz · v· h · 11 · h k l · munase t e yapı an ve va ı 'şe V lfel . . l if tt'kl . ac y miıse a uvvet erı 
rimizde bulunan meb'ularımızın u crmı evve ce a e 1 en ı1 • d" c 

için bugün üsera kamplarında bulu.. ba~~ıdımda~deDnı Dlaı anh, şun ı l e
mülki ve aıikeri erkan ile bütün ri<ada.ş)arınızın ümidini hop zayır e ır. ar an, asta o on 
meikteblilerin ve askeri kıtaatın ha. ~:;,ak mı istiyorsunuz? Başka oğlun~ ziyar;t m~k:tadile bu ~e-
2ır bulundukları bu toplantıda söy ç _ tb F • hayatı hususa 'ekılde yapmış ıse 
knen nutuklarla günü.-ı önemi ve yerlerde old.uırı_a. g 

1
1 ransa7ın l§ • de Vichydeki siyasi m ahfiller, 

Mlll Şefe karıı olan bağlılık belir- gal altındaki ~l ledge ·erı· ine halde. 1 .mec- onun bu vaziyetten istifade ede-
"bn' 1 burlyetl tahmı ı ırse muz ne . r f "k b kum d 

tı ış1' r. ---o--- olur? Bugün felaket içinde bulu • rle_k §link~ ı .lA rı .~ kaf l an an. 
.. ·· d B~ - F ıgı er anı e muza ere er yap· 

nan bütun Fransa il'. utun ran - •ht• ı· . b··-t..··w·· k 
b 1 ması ı ıma ını u:-.ou n u:ıa 

sızlar nerede bulunurlarsa u unsun. .. k d. 1 İaşe işleri lar hezimetin faydasını ödemelidir- gormeme te ır er. el _hl 
• . . Laval Almanya an mu et 

(Baı: tarafı 1 ınci •a>·foda) ler İki ııktan bmnı seçmek zorun • . t' k • 
T • • • faa ıs ıyecc mış 

m la d T 1 l' ~ vakte ka dayız. Bır taraftan maddı men t. A A ) La 1 
ış r ır. op an Jı-y - 1 k taahhüde glrl.u•1ek diğer taraf. Londra, ~O .< · • . - va ' 

dar devam etmiştit-. Toplantıya CJ' r· . - · Almanyaya lfÇl tednrık edece. 
yarın da devam edilecektir. tan Alınanyanın tatbik edec:~ı ~~ - . e dair yapbğı vadi yerine gc· 

Toplantılarda bilhasn büyük bari iJC boy,1Z3l ~imek. Slzm ıçın ~mek için daha uz.un bir müh. 
istihlak merke:ıleri~i1? i~şe du. haysiyet kırıcı ~ bu. 1.klnci ıık :et isteyecektir. Pariste Laval 
rumlara .gözden gcç~rılmış ve .a- j Fr nın da haysıyctını kıracak • Almanya. ..efiri Ahet'Zdc müble· 
lınınası ıcab eden bırçok tedbır- tır. t• İlkkanunun sı>nuna kadar u . 
ler üzerinde görüşmeler olmuş- İşçjler, kararınızı vermeden söz· ıntılması lazım geldiğini söyle 
tur. Bugünl~rd.e ~t'i bir ka~n~a lerlml ölçmeniz} istiyoru:ıı. ~.u .~s. ~~ştir. Amiral Darlarun Cez yi 
varılması ıhhmah ku,-vetlıdır. nada yapacağınız h reketin büyük - gitmesi dikka ti ç ekmek ted ir 
V.e~ilecek ~ara~l.arın. d~r~al t a t. lüğünü benim kadar takdir etmenizi ';u seyahat Amerikan kıt' alan• 
bıkıne geçılecegı bıldırılmekte- ve Alman~ ya gideı'tk biran vvel nın Liberyaya çıkma.sı ile alaka. 
dir. l t..!~c!- k Jb' 1 t d d . . . l§e bnf amanızı ~wn a. ım e ~ • ar ır. . . . •w• • 

Şehrı~1zde bulu~e.n valıler menni ediy:>rum. Bu lmtıhan kat'ı - Weygand ile Grrnucl rtbırlrgınr 
ayrıca alakadar Vekiletlerde te. dir. Benliğinize bitkim olunıu..Fran taısı>İb etmi:vorlar 
maılarda bulunmaktadırlar. sanın silahlarla ıkaybettiğlnizl iz i- General Weygand ile Genera' 

lhtiharla mücadele letlerlnizle kazanabilirsiniz. Kendi. Giraud ve bazı subaylar Alman· 
Ankara, 20 (HU3USi) - Be- nl için esirler için, Fraıısa için hü-- larla v odan nbirliğini ~aav.ib 

lediyelerin fiat mürakabeııi ve k~elİ~ en1irlerine itaat ebl'eniz. la. etmediklerini Pehı.inc bildırmı'~ 
ihtikArla mücadele işlerindeki zın1dır. lerdir. 
faaliyetlerini takib ve belediye. 
Jeri bu hususta tenvir ve ika2 et· 
mek üzere Ticaret Vekaletinde 
mütehaasıslardan mürckkeb bir 
büro kurulmu~ ve faaliyete i'eç. 
miştir. 

Ankara, 20 (Husu~i) - Tica· 
ret Vekaletince hazırlanan tica. 
ret odaları borsalar ve esnaf 
bh-lilderi kanun projesi tetkik 
edilmek üzere Veltaletin Harb 
Ekonomi.si bürosuna verilmiştir. 

35 bin ton1uk 2 zırhlı 
daha İngiliz donanma

sı na iltihak etti 
Londra 20 ( A .A.) - AmiraHık 

dairesinin bugün resmen bildirdi • 
ğine göre, talihsiz Prfnce of Welles 
tipinde 2 yeni İngiliz zırhlısı donan
maya iltihak etmiıtlr. 

Yeni zırhlılar 35 bin ton tur. 
---o 

Vilayetin şeker tevziatı 
hakkında yaptığı te~lii 

( Baf taralı 1 inci acıylada) 
1 - Ekmek kartının sol k* · 

sindeki EyluLBi14inciteffİn yazısını 
taftyan parçanın kesilip ikametgah 
mıntakalarındakl bnkkalla ay baıı· 
na kadar verilmesi mukabilinde nü. 
fus batına tiındilik yarım kilo fC • 
ker verlleeektlr. 

2 - Bakallar toplıyacakları kar. 
ne parçalarını aldıkları şeker~e mah 
mbl~rt yapılmak üzere ceımyetlerl 
nsıta ·ıe Belediye lktısad Miidür • 
lüğüne tevdi edec:eklerdir. 

Tebliğ ahkamına aykırı hareket 
edenler hakkında milli korunma ka 
nunu bükümleri tatbik edilecektir. 

Bern elçimiz 
Ankara 20 (Hususi) - Bern el 

çimi:ı Yakub Kadri KaraO&lDanoğlu 
bu.gün vulfeal ba.fm hareket et • 
miftir. 

Yarın Akşam 

MELEK 
Sinemasında 

iNGRID 

((lnterrnezzou taheserinin 

Unutuhmz Yıldızı 

Amerikanın Yeni 

((GRET A GARBO» su 

BERGMAN 
tarafından ,ahane bir surette yaratılan 

İSKENCE 
9 

isimli büyük film takdim edilecddlr.- Dlier rollerde: 

Robert Mongomery - George Sanders 
NumM"alı koltuklar bugünden aldırılması rica olunur. 

Sinemacılık alemh in en büyük rekona .• . 

Görülmemfı i%diham •.• Coıkun rağbet karJısında . .. 

' 

[} 

Çarşıkapı ~ b U lj LJ [i Şehzadebaşı 
Z AK Matinelerden TURAN itibaren ________________ _. 

Vulwbubn bh- çok müracaat \DerİJıe A 

L E Y L A 
( Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı ) 

eınaahiıı ıah erler ?heaerl bir balta daha gÖ5terileccktir. 
Ayrıca: Mevsimin en büyük harikuı: 

KORKAK KAHRAMAN (JOHN BREVHN) 
bir kahkaha dalgası .. . Bir neş'e kaynağı .. . Seyredenleri can ve 

yürekten eğlendirecek ıen filmlerin en fevkaladesi. 

Bugünkü harbin he,-ecanlı vak'alarını 

MADELEİNE CAROLL. FRED MAC MURAY • PATRİÇIA 

LİZB MON~O'nGEfi ERİ 
filmlndo 

Yarın Akşam LALE sinemasında 

göreceksiniz. 



.----•D 1 K KAT----~ 

Diş macunlle ~ O L A l' C A imle fldeobBJrslnl;ı:, 

KOlliii"ü clahile ntifuz ~ 1tu Dtş MACUNU: diş an.ltklanmıuid 
&'isli bü&.öa Plrri.ı mMlde' ı rl eritir v~ 

AOzınızd ı hoş bir nefes bırakır. 
HEMEN TECRÜBE EDİNİZ. 

BV'rtlN r:czAXF.1.ERU~ PA.RJI'~ SATILIR. 

1 l_R_A_D_Y_o_ı 
(Blllf taralı 2 nci MyloJa) ÇA.aŞAMBA 21/lt/19U 

Hergün 
fmdan bir tehlikeye maruz ka - 7,St: s.t •Yan. 1.3Z: vuoumunuıa 
lamıyacağıru düşünerek )imam ~ Ut: AJa.ns baberıııtn, 1,al/ 

denize ık.arşı tahkim etmiştir. Fa- Ut: ~ ~ oıilestl'asa, 12,31: 

k A k D
- ı_ s..ıt ..,...., 12,33: Kulflk JJN(r.uu 

at meri a ordusu « ~arı> ın (PL), ıı.•s: AJam ha.be.rlerl, 13/13,30: 
-birkaç yüz .kilometre cenubun • RlcM 'ft Hiliıel"lll makamlarında.n şa.r. 
da, deniz kenarında bir noktaya uı.r, 18: saaıt. ayın, lS.03: Fa.s11 htY"

çıkıması üzerine «Dalcar'> ın Fran U, 18.45: ~·o dans orkestrası, 19,30: 

sız çölüne uğramadan sahil bo- Saa! ayan ve aJa,ns habrıı'lerl, ı9.4:ı: 
yunu talldbcn kaTa tarafından da Yunldıı _tıı.Jkr, 2~~t5:. Radyo razettsı, 
h .. ~ hl"k · · be 28,45: Bir marış ö.,ren:yoruı, 21: (Evin 

ucuma ug;raması te ı esım • lllla'U) ıı; 15• Ch-•nı .......... er.inden 

1. . I A .ka 'I • ı • v..- 11 """""' 
utımiştır. şte men orousu • IPL), 21,30: Temsil • Klın&'il a.ııaı, 

nun Uberyaya çlkması üzerine 21.50: ~~ümhUT hır-:tosu, 22,30: 

Franısızların asabiyete kapılma - Saat ..,an, ajans tııberlert ve bort1&l:ır. 
larının sebebi budur. r 

Japon ordusunun Malezyayı "- TİYATROLAR J 
işgal ocie?1ken takib ettiği usul i'9la:nbul BtCıeıUyMf Smir 'l'iy~:ru.lan 
bir nümunc olarak ortadadır. 
Japonya 'bu nilmuneyi gozo -
nünde. tutara!k, sahilin biı nok • 
tasından öbürüne atlamak, bu 
arada lngiliz üslerinden de isti -
fade etmek 8Uretile hep deniz ta
ra:fmcla.n Dabr'a yaklaşabilir, 
yaklaşhktan sonra kara tarafın· 

Bu &lı:$am ..aal 20,39 da 

KIŞ MASALI 

Komedi kısmı 

YALANCI 
Yua.n: Cart.o Gokhınl 

dan da barcıkete geçebilir. Şu O'mn-ıe.ı ve PUM' ıiinlerl 15,38 • 

hakk Dakar'ın kara tarafından 
da mnd'afa.a&ı içb şimcliden ted

ma.Une 

ZAYi CÜZDAN bir almak. gerektir. 
Fransız kuvvetlori başltuman- T. C. ZtraM Ba.'IÜ'l\& ist~ubul $Ue

danı ami.ral Darlan hasta bulu • ffncJen aldıPn 2S/6/9U tarih ~ Z37&9 
vı .. k ·ı ·ı ~ ~ c~ımı .,.. etıtım. 

n~n. og unu .go~e . v~ıı eıı e YenıLıdai aldııtllnih.n aayı.. ciiaclanın hülı:-
Vışiden Cezayıre gıtmıştır, ga - mü ka1mll~ını tran e1ıertm. 
illi bir ihtimale göre orada ı;ıima- ıtqotl.u Saio.a.f~ı cacl1\1·~ 35 

li Af rikaıda bulunan Fransız kuv No. cta AU.n llMça.mb. 

~leri 'kumandanları ile istişa • 
rede bulunacak, belki Dakar ku- => ;:; ,. • ci, ~aı. 
m•ndanınıt oraya davet edecek• <( > ! '~..:~c:: ... o~r"'~c ... •t' ..... 

t • -.,,.,~cOi~!3: i 
ır. a:- ~~~::!c=.!c 

L ı_ _ A "k k c cc .t~u..Jm• 

ioeryanın merı a uvvet· ====~~==~~~~~ 
leri tarafmdan işgali üzerine Al-
mam ve ltalyanlar tarafından gös genişliyebilir, bu belki de demok 
terilen a.abiyeıtin sebebine gc • rMilorin Afrikada yapmayıı ta -
linoce. Daka.r'a kar~ı beliren teh- MVVUr ettikleri yeni bir hareke· 
did tahaklcu1t ~ttiği takdirde, Ak tin başlangıcıdır. 
denizi Sencgalden ayıran çöl ne Malım bu yeni meselenin 
kad&r gen~ ve yolsuz olursa ol· altından ne çılcacak~. 
sun, maidemki hava kuvvetleri· b J '7 ı klı. •[ 
nin tfeçidine müsaiddir, tehlike vktuım vı-ya 'i}f-

·a urkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
·~·- t&rillJ: llM 

Sermayesi: 100.000.000 TDrk Lirası 
S•be n aJam adedi: 265 

zını Ye ~ari ber n~ ban.ta muameleleri 

PARA BiRiKTiRC:NL.Eı'1t:: 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOit 

' ZiıM& aa.a&a.auaü ........... " ......... ıa..ınal 1Mm.&ltUM'UMla .. 
u M Uuıı l>alııuala.ra ...... 6 Wa teki*- kıar'a U. ~ 
...._. pre 1.1ı.r.ıml11 utıh~. 

' Adod 1.000 U..WI 4.,000 Lira 
.. • 600 • 2,000 • 
• • 250 • 1,000 • 

40 • JOO • 4,000 • 
100 • so • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 » 
160 • 20 • 3.200 • 

11.~~l: UeaUı'anadakl ..,.1ar ~ •M ielnde Si Uradatı 
4qm11eaı.rc Utraml.te çık'ıtı tak~ 'ırr 21 fulaaile Yffi'ecek&.lr 

ll.r'alar aenedt 4 dPla, ıı Maıı, 11 Bulraa, 11 E1l•I, 1J Birinci 
U11•n t:ı·lhl rl"!:S· ı:ekllecttlttr. 

............................................................................ -........... .... s;:~···~·;;:.._ M•tbaaaı: N~ Miidürii: M. Sami Kal-Qel 

SAHWı A. Ekrem UŞAKUGlL 

aOM POITA ......... aı 

il An Tarif em iz 
Tek aütun aanUml ............... ..-..... . 

Batlılt makta 500 
1 nci ıahile 400 • 
2 nci aahile 250 • 
3 ncü ıahile 200 • 
4 ncü ıahile 100 • iç •ah il• 60 » 
Son .,., .. . ,fi! 50 

!ZMIRDE 
ile sabah, öğ v akşam 

ANKARA PALAS Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

OTELi Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 
fzmirin en temla, etı modern 

ve maabut aile otelidir. 
ff iilnimet kal'fl•lnda denize 

nazır ve ııayel havadar, lokan
t., pu!ahane ve kıra•tbaneyi 

cami ve M-rvlıi gayet munta • 
sanıdır. 

Piatlnden, Altından, Pırlantalı 
Kadın, Erkek, Kol ve Cep 
Saatlerinin Envai Çeşitleri 

Kıymetli Taşlarla Müzeyyen Şövalyeler 
1943 Modelleri Üzerine 

Telefon: 3438 
Telanf: İzmir Ankarapalu 

Yüksek ze\1tle yapalmış emsa.lslz Ç t C E K w P L A K L .\ R 1 N 1 
MiltSs~emlıde bulac:-atım&ı mtiJılelierb. 

VACHERON ve CONSTANTİN 
DERMOJEN Saatlerinin Acentası 

YA.'ITDl, ÇATLAK. EKZDIA n 

ctı.D YARAIAIUNA teftalUe lJ'i 
rellr. Derinin t&ıeleameslae " 

ARLON 
7eallenmeslat blımaet ecler. Saat Mağazası 

RU BCZASF.DE BULUXVB. lst:ınbul - Eminönü :Meydanı. Telefon : 21128 

lkre •iye ikramiye lkraın J. 
ad od, mllı: arı tu erı 

Lir" l.ı r.ı 

l Stı.ıvO öU.llW 
1 :.ı:u.OC)) :.&O OvO 
1 10.00I> 10.000 

' t>.OvO 2:).0 o 
ıo .... ooo 20.WO 
40 t.000 .0,111)() 

80 öOJ 40.000 
400 100 4u,ooo 
800 [,J 4U. 00 

4.000 10 4\/.0 o 
s .ooı 2 161).000 

86 807 Ye üo ~u.:x.o 

1am bılet 2 il • 
bi et 1 1 ndıı. 

yarım 

lltanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İtletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz Şif:& '8ımlrlıanesl ve 111'8ba11'i&a.r için üıUyacmııs ola.n lfci IWı.e.I 
h1-larmcb. ehH7etılcrloe a:oı-e ~ olan 1'f:"'llllye &'ÖSterilmek sureUie aşa. 
tıia oUnlmıt ır. Bu işçilere yevmiye.ledncSeııı bqım ayt"ıoa. % 25 palıa.lU. 
r..ammı. ıeJaneil Ye bcr.ı.ber o(le yemeli W1e iıJ ym ile evi a.raaınd.ı mttcanen 
~ lçlo 1>'r tramYay pMo$a vtti~. 

~ alika&ı olnu.yan 1$62'1clUerin niıfm hilvlyrl cüzdanı, hüsoühıd ki. 
tıclı, 4 ~ ~ to'.oğr.ı.h ve timdirt Jııadar plışmış olchıkb.rı muesseseler. 
d'en alılnm1f 1J'l blıwnot v~slkabrite blrMlııte 26/10/942 Pa~ı ıünii sa-at 14 
den 17 ye bilar lcbrenln :ıtletro Hanı amtn lııll!:mdnt :ıaıt işleri ve sicil ınıi. 

ctürlütii~ müra.cıaaıtla.rı lüwmı.ı bildirilir. 
Ya.pacai:ı iri iıH'!I adedi 

Elelııl.rlloııl 9 saat~ 40 lr~rıuıp lr&dar yevmiye verilecektir. 

Boblnir 9 ,, D • » lt J) 

Maıratı&'M l!l 1) lJ • • • D 

Eti l •riaı:çl kay~- 4 J) ,, • J) • » 
TeıMJeQi 20 • !) • ,, • l) 

Tornacı 15 • D • • • • 
8ot* dem~l 8 • il it J) • • 
'l'ftWlyoeel - malr.lııe tamlrol 6 • • • 1) • ., 

~-- ' • Tamhtnmıe .e arabalııkbrtn boru ve 

~ iıeslsa.tiarma. aW tamldt 

~~ lıılıbi&lyelte ehnalı. 

ıllr. SMMıe tO 4ılarufa. ka4hr yeYmlye 

"""'~· 
Ramtıl t • 15 1ııurıaıp bdaır ynmlye verll~J<ıır • 

B&blnör çn.P 12 • v~ lıılnı"n ltıur yf'vmh·e ,.,..,ı~tır. 

Silici 15 • 15 1ııwıuıJa _... yennıye ves"l~.lttlr, 
('726) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
ı _ Gü.nıriik kadın ve erkek kolcu1en. içi'll, kUIDlMil k!areye ve diicr mal. 

rıeme91 mülleaıhhlde a.ld olmaıX üsere, aç* eıkslllıme ile 2.81 takım kolcu elbl. 
llad ve lr.aSketl He 281 takım lc\.pııt ve ıı tamı kadm kolcu mant.osı.ı ycptı. 

n'.:lacAW.ıır. 

2 - Mu.h&ınnım dikim bedeli 12 Jaa $0 Wmış'lıor. 
3 - Numune ve eartname Lt."Tazmı ıl!ll'Vl6iude cöriilebillr. 
4 _ ~dllerln 2490 aa.1ıılı bnundb. ar...mbın walkıa 're pes akçe.site bir • 

1Urite 22!.lAl/942 PdYl:Dbe &'ÜRÜ Pat it de BıuJm.ÜdÜl')ıÜı Sı.tıınalma Kom.is. 
yOOıUllA ~lıed. (528) 

Köy Ü ve İlfÇİ Elbiseleri 
UCUZ • S ... İLAM • D ANIKLI 

Toptan Satış Yeri: 
latanbul, Sultanbamam, İrfaniye ÇArJlsı, numara 18 • 1 ~ 

SALAHADDJN KARAKAŞLI 
Satmak llltiyeın tiiu:ar ve anafa f lat ve çqid llateıi ırönden1ir. 

Daviet Demi : yolları ~ş.etma U. fv•. den: 

MWıa.ouneıı bedtti 100506 ryuı bin bq >uz) lira ola.n 30 1on 8eft :r&tı 

3/11/19U Salt guııu ıt11aL 15,45 de 3ıapa.lı zarr uıoulu ilıe Anka.rada İdare bm.. 

sındla toplaına.n Meırlreı 3 uuncıı Koınbyoıw.:• s..tuı almaca.ldlr. 

Bu işe l'lrmek ls.eyenlıeriıı 6275 t:ılı.ı ~ı ilci yüz yetmiş beş) liralık mu.. 

vakkıaıt tıemınat Ue kanwıun tayin elı'.iii l'e8<kala.rı " ~kllrlıerinl a.y.ıı.I ıun ..ı 
14,45 e kadar ad &'~en Komisyon R~•!llit.ne vc.rmeh:ri li.zımdır. 

Sarinameler tıı Mra mQJ(ııbiHnde Anlaaıraıli. merkes TemeSlndeD. U.Jdaı'pa,. 
~ Ba.yd3ırpa.şa veaneslödt?:ı teınln ol......-. (528) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
lleelop 1şıeri Mıillir.u.tu k:ldrownda münlıai baluDllD 15.ZO lira _..... ve 

50 1ira ücre;,i 8eyY• meınur.tu:Uıar için 22/ 10/942 t&ıriıb._ müaadlı peqma.. 

be &'imü ıwıM U dıe Use v~ 23/ lü/:H~ taruııııe müadif Cuma &'Uniİ "-' 1-l 
die orta melgt.eb meaımu erkekler u.&aına miimbaka lm'.ihanı 1a~. 

Aıp&llta. 79S* naafı hah olanlaırın ııtıt/94Z Çanpuıi1>& ı;-unu •ıaııuna 

kı.tdıv &eıediye .Rlyuetlne istida Ue mümcaaı&. ederek Wenilen Yemikl Yer. 
mıe)ert ve tı&7in edilrn ~ün ve ....-. Btteıll7e Meıtıım binaeı.nda u.r -.. 
lılnmaılaft li.uııcllr. 

1 - ~ .... 2 - 18 Ja.flDI ikmal et.mit buıanmalL. 3 - A*l'Wıle 
a.IilllBI 'ba\unmılımalL l - 30 Yafl!Mhlı 7ııılıı&rıı olma.mnL 5 - Her hanci bir 
~ mek-epıl.e tı.ıaydia bu)ımma.m.&.k. 

1*DHm ftAilt: 1 - Jlüvl)'"fll cibıbu. % - AMrıltlk ~ 3 - MeWıelt 

cJjplom.aıın. ' - Doğru.uk üiıdL 5 - 6 X 4,5 eb'achnc'I& dön kıı&'a fofıotıul. 
ı'1Hl 

t. iŞ liA!"lıı.A5 
K. TASAJUtVt 

USAB1 •U 

1 ıaı-ıı.e frt.D 
~ula• &7TUM 

lkramlJeJerı 

' ... , 1800 Ura!aıı 
ı • 50t • 
1 • 151 • 

H • ıot • 
11 • ,, • 

.. • .. # 


