
1 

-- ------- - - - ----- -- ---- - -- - - - ~ 

Sene 12 - No. 4120 Yazı itleri telefonu: 2b203 PERŞEMBE 22 IKINCIKANUN 1942 • idare i,Ieri telefonu ı 20203 Fiau 5 kuruı 

Bu sabahki 

Slngapar 
top ateşi 
tebdldl 
altında 

"Kurtuluş,, vapur·u 
bütiin hamulesile 

birlikte battı 

Japon tayyareleri 
Şimali Afrlkadekl harekatı ve fncillz taarruzunun lnklıaf 

şehir üzerine çok ağır 1 ıat1kunetıerlnl aöaterlr harita 

~:c:~~r _YS::!0~h:!"»ı ( Libyada fırtınalar 

Nü/ us zagiatı gok, kazazede 
36 kişi dün gece Trak vapurile 

limanımıza getirildiler 
---

!:".!!:=..:":'~~ _ Uzakşarkla ) harb faaliyetini 
t.ara.ruıda.n müUııış bh- .suret~ bom _ 

Yurdda ekim Kazazedelerin " Son 
\e,=;.,':a':' ::; Birmanya ve sekteye uğrattı 
?~':"~ ::;: =:. Singapurda şiddetli Ballara'da ,arttırılıyor Posta ,, ya anlattıkları 

Tdkıyo Ja.pon tıopçı.ınıııu..., peQc. yakın,. çarpışmalar 
da S ini&PU'l'IU top a.t.EŞ! ıal tına alaıca .. 1 
bt~g~~~~~~nların Slnga puru cereyan edı•yor e e geçen 
b~ J ad)On cı.enıız üssü hal'1nıe i!maın.a 

~~~e etmiyecekler«ıi bild~k - malzeme 
Ran,.ona aotru Filipinler de Amerika· 

V.şı 22 <A.A.> - Japonların Ro • M•h ·ı • • 
rnanyada i lr'l,:lilkler) taıı..'"'.rllz ce1iş ~ lılar Japonları geri 1 vercı er arazıyı 

Köylüye çift hayvan· 
ları da verilecek 

Pirinç, nohudi, bakla, merci
mek 6ibi ürünlerimi%in çok 
milıtarda elıilmea için köylü 
miimlıiin olan her yardımı 

ııörecelc mıı:'lot.Edir. Japon.la!" R.angoruı. dotru k t} • J d•l 
ilerıemek.ıted'ırıer. Bu tıaariıtıJ, Banılro'k is_ ··sku··rttüler uvve e mayın e ı er 
rtlkaımet.enden. ya;>1'makta.dı.r. pu A.nkar, 21 (HuwN) - Hi.i.kU.. 

Tavoyun .fşga.lin.dttı soıL·ıı. Ja,ponla_ v -~ · 21 (AA ) o.-.... ı_ met mem!ldtette ekimin arttırılarak 
.r.ıaııııre. . • - • ....,ar-. l_ı ed 'l . . . nn i leri ha.reketı ~rıı kuvvet buımıuştur. Siıl4(apur, 21 (A.A.) _ Uzak. İ--ili k t~ . t L "'- dah. çolk ürün e Qe ı m~ı ıçın 

Johorda vaziy~ • w• .UQS z uve ıerı umum &:&rRTglUlL ed1>' 1 lmakt d Ziraat Veka.. 
Vişi 22 CA.A.l - J<ihore şimalinde şa.ıat tdb~l&"l: . • . . nln teb!ijf: t . ~er .• ~a ır. u· l . 

J apon taz.vlltl gün gıeQti\We fazlalaşme.k . J~or un ıımah ır.arıbıa.ınde Ba.k.. Dü.n bati Sirenaik cepheainin bü.. letı~.n elin.de bulu~n m . ın~ erı.n 
tlfa.Gır. Bam Jaı>oın loolllall"J. İt'lgi1~ hat • rnı.udtıt ve Payon. bölg~aınde dün tii:n Gteıaimllerinde hüküm. e\1Ten rnüt.. tevzııne .devam ed~ecekt~. Sıpaııe 
ları gms:ınıe nütm etmek.c? ,uuvaff.ak bütün gün ııddatlı JJluharebe. hlı kum fırtınaları hava ve kara edfien zıraat a.letlerı peyderpey gel 
o'nrnşlardır. (De'f&lllJ 5 lno1 l&rlMlaJ faaliyederimizi M:k.teye uiratmı1- mektedir. Bunl&r hazırlanmı~ plB.. 

~ (D..-.aıı 5 inci 1a,.tada) na. göre köylüye dağwtı.lacalttır. 

Londraya go··re 8 k Yiyecek ve hayvan yemi olabile. 

Sovyetler büyük bir Japy::i ::yv:n~~~in Sovyetler Mojaisk'~n a~~u:::tkl~::·~~~f!~ 
taarruza g~ çtiler cenubunda hır şehır ~:1'=~-;;::~1i::11~:,;;::: 

"fngiliz ve Amerikayı daha zaptettiler g~e1cı~~~t~ç ı~~~tç:~~)"'t 
Almanlar Birinciteş
rinden beri 300 bin 
zayıat vernıişier! 

Lundra 22 CA..R.> - Mojaaskin jş • 

amana getirinceye 
kadar harbe devam 

edeceğiz,, 

ıa.ti.ll.den sonra Sovyetıer geniş ölçü~ Tokyo, 2 t (A.A.) _ BatvekiT 
Y t~• oı.ı: t.aaııruıııa. ii'r~i4J.el"dir . 

Almanlar Feodosya'da 
10.605 esir, 85 tank ve 

177 top ele aldılar 
.tıımıeııı ııölü kıyıia.r.ıındıın Novıorod Tojo, bugün Diet mecU.lnde söy. :eeraı, :n <A..A.) - Alman ordudan 

hedef tefıiki1 e:ıı:nıek~. Alixı&n1aaı l'ediji !bir nutukta ı.öyle domittlrı bıuJk111D111dazı~ t«>l:iti: 
Br. anslt _ Vı6'8(lml& çı..rı.utısı ıtemıeıtıatıı (De'ruıu 1 lr.ol •~ada) ~ ~ flldıdied.i o:ıAma.. 
düşmüştü:'. ~ dün de~ ediJm!otir. Netı.. 

R T k 1 . . rin ;vıilıan mecrıııaıoda Alım.n hat.lan.. 
Mojas t>aıtı:sı.ndadd Alınan müda _ usyanın o yo e çısı ..... _,_ d'"---- ....... v·t.ıen ........... -

f<ae6llnın oabuk yıkgllrn.ası beklenmek • ... ..,u~ ~ ...... .. ,,_...._. 

ted1r. Sovyetııer ~n bu mevkliu Moskovaya geliyor ' lııılırP* bi.ı" b1Jclmlll. ıert ~. 
bil'ka.ç kllometııe ötesine vann:ışl.artiJ.r. ~ler bu mıtbn ebetle 1100 ölü ve 

Rus1ar A1manlarıın 6 BirindteşrJrı _ Lo.nd:ra 22 CA.R.> - Tokyodan öt - b'.:rlı&ç 'YÜZ esir 'Ylemıiş'M9r vıe 18 tQı>, 30 
denberıi muazzam ka.Ylblar verıdlkle:rin\ :raıildiii:lbe •örıe &ovyet &Pflrri 24 Son. mltır~ bılralkınl$lardlr. nu.mım ceı>. 
blld r:.ıyor ve şu rakamları zlılm!ıdiyor • lkıi.nuoda Moekovaya ıridecek 'YIC muh~ benin ~ez ~ dbn&l laellmlerblkllıki 
m : :truıan ı.aYiatı: 300.000. tayyare: 1.i.f mıeeel'eler bôıkında h11tfun.etil: ~ taıamru:ıııarma de'Yun l!lllmiftir. Mildı&fa& 
ııoo. top: 4800 pek bt\yilk :ınikt~ mas edıecekt!lr. Bdir demal dıönımiy" - ~ Dl'llVdtıalkl:vetle netalenen b.rfıblı: 
mıal?Jem•. OSk bitt' mi1ddet i&tinheıt ecllecekttir. <Den.mı s lnct uyfıulat 

:e. l&babld SoVYet tebllt: 
Mosıl:ıavıa 22 CA.A.l - Bu sabahki 

Sovy>ert. ııemı4 tebl :kiı: 
Kıtaabmııız dfupnunn yeni müde -

taa hat:ıa.nna yerlıer;tnelerin.e meydan 
veınmml'ek iıcin IIMih$4'd)e ~ "" 
c&lt1e dotru ille<rl«Dete de\.~m etrrııek.. 
ted~.ır. 

1'1olotof 
Londraya 

c Askeri wazlyet 
---

Singapur mukavemet 
edebilecek mi ? 

gldiyor Bu ada ve üssün müdafaası · için elzem 0 1an 
Londı1& 22 <A.R.> - E~ Newa şart ara kısa bir bakıc 
~ ~loma.t*. muharriri F.da:ıln Y 

:v&m!:~ak:aeıa: Yazan: Emekli General K. 0, 
w.ırn ıı;.;n Molotot Loını:irayıı. gelecetin! Jı.. - Uza.ltşA.tkt.ı. P~inlerdıe Man:ı.

1 
llrerirılln geri çıeıkillme yollarım da kes.. 

bMitmektedlr. ASlrerl ve :iıktıısa.dl aaba. ıa. limanJllın L~rate.;runC:8rt i .Utt • .wın ve miS oldukları ha.ide yaırımadan.-ı '.8."11 
lama nıe .9l.O"flltlıe lıfl>hıl-ıt: yapılaeatı ha.'k., Baıtam:ı.raa yuın~.ııH! met.ııalındek: oeoub Qrenanndıa ve sıng.ap.ı.r a<h&lllllll 
kuıda gö~eodlt1ıllr. COlm!i(jdoır tlda.>ı~. bı:' kı de l:>ırit>'ık 1 k.aııı~ısınd& Uın Johoır_Baru şehrln'in 40 , ............................................ ' 
Çocuk mamalarında 
kullanılan unların 

fiatları indirilmelidir 
YAZAN 

~ biikOmtt<!.ıuı. dolambaçlı yol. ! ltilome::rıe m~feı;:M u.dM ya.k!Jışmış. 
J:a,rdaıı:ı. ırizlice aö·idu~l· Hıtı kara \'e j 1ardıır . Bu yaı::ımırııırı irıt!.şalrı sırasır.<i.ıı. 
blnbaff!lll. h&va. ık.u\fveıWerın..n dö.hi yar. be:ııct bu şehri dıe a.ıaru ~ngapur dış 
dımJanile nıua.!ln d.a...e mılddfasuıı,na miidıa.faa hat.tının ıı:a.rşı&11I1.ı. daY'al!mlf, 
devam etmeİ~e oları B.titıtı.k Amer ilc.a_ Pıaıs~:ııc ile Hind Okyanuslıaırının b ·r~ 
FllG;ıdo 11tuvv~ıtr:u.i sıt:~t,ı nı.aı:a ve ci d eneoede mfihm b '.r ıttit>al yolu. otan 
F'ekmenk H !nd iE:.&runa tal.H Bume'l Malaıka b~aızını tam mao~le kon.. 
ve Seleb add.A.".?tr.ô& başıa::"?Ui o'"uı( ı;n ılı!'o'!.lıaın a1otn.na a.'ınl •ş oı.a~ ı&.roır. 

: haıreke'Jerı ilerle'J'.:.ıd" ~!ı~.an Jarıon. Gerçi Pa6 t ·k ııe Hind Okyar.uısu a. 
p I "r Doktor : lıaır 19 1ık.incilı:A.n ı;n gıı ııunde ~alaka rasında Sumaıtra il" ca:va eıhl.a.n a.. 

ro e•o . ! yuımadaaın:ıı oenub _aogu mırtAıkfl ... raısı.nd11•1ci Sundıa boka~'.e Y.mi Zelan_ 
Ihsan H ilmı A!antar i sında. d& dl~~· ~~ı;~ele· yan_ dıa ve Avıı ~t~ ıru•ıaırmdan geçen d l. 

= nuısl&ırdn"~ mınt.a doğu ve ier Jrt Clenıie ~1 yolu d.aha- vardJr, 
(Y....._ 3 linci; oayfamızda ; bolt• ""' · -· ' '' """- -..ı. bu fbtOOI ...u.n ,_, -. a. u... 

bulııc&ksıııız) ! te ~ ~· ' :ve keın_ zuın, !hem df: S!:ngQ&)Unı ald.ıJtt.an, baıtıt& 
.,; dil ifatdelıer.:ne • · · · · • Jdlmekte 8lldıeoe sınraıpıur ~ - , 1~qı.qt.t<t.ıı 

··-·······-·········-·-··-··········-· btru ıeoii. , ~... .. ille as. (DeYaaU " .... ... -.. ~· 
·~ . 

"'" "· "' 

Bir kadın 
doçentimizin 
muvaffakiyeti 

· Doktor Fahire Battalsll 
Doktor Pzofea5r Akil Duhtarın 

riyuetindedd «Fizik ve tabii ıiim.. 
ler cemiyetiıı nin aeçen cünkü top. 

tDeYamı & ıocı t.ilYlıula> 

r············································, 
Rasadhane~ 
kar devam 

edecek, diyo 1 
1 

Enelkt &'ece yarısından sonra 1 
eehrimizde hava tekrar bMmuş, 
tlddetU poyrasla btta.ber \.ar yat. 
mata ba.şlanıqtır. Şehrin bütün 
caclde ve sokaklarını kar tutmuı., 
tur. 

Belediye "' Tramvay İdarest 
dün derıı.I faaliyete ceoerek yol. 
lard&ki ka.rlan tıemislctmete baş. 
lamışllll'dır. Tra.mn.y yollan kar. 
dan temldenmb. caddelere kum 
ve idil döldllmilf&tlr, 

ı»evamı 8 neı .a7fa4a) 

'-=··-· .. ··-·-··· .. ·· ...................... .,,; 1 

Dün pee Tra.k vapurlle şehrlmb:e &"etlri1en kazauclelerden btr crap 

Salı ailnıü aababııı k.aqı Mannua a.. l lı:urtA:ıınlamıyoaTak bııııtmıı>tır. Evveloe d 
~ındaDd. PlAıtys. bu.rnundıa. k.a~a yQdıtırnlz ıribi vapur kuvvetli tipi 
otuııan Kurtıılı.ış ~uru nwııaL'teeıssüf (Devamı 3 inci ı;arfadaı 

Yeni ekmek karneleri 
ay başına kadar 

dağıtılmış bulunacak 
Ankara.dan sönderilen Şubat ~· tevzi edilmeie ba,lanmııhr. Yenl 

yına aid ekmek karneleri dün vı- karenler pul ıek.lınde ve 7!n:W>alı.. 
layet tarrafından kaza ve nahiyelere (Deva.mı 6 ncı aayfacla) 

saıue dauası bitti 
Suçluların beraetıerine 

karar verildi 

lleraetlerlne bhıl' --~ .. ltk-•ılı ....... * ..... .. . ._. __ , ... ~ 



Hergün 
--··--Har hin muharih 

Memleketlerden 
l\ıt'alara gagdıgı 
Zorluklar 
---Ekrem Upktıpı_J 

= Ku'O'Deti adalet lokib etmeli == 

iNAN 
INANMAI 

Et tacirleri 
yeminlerini 
tekrarladılar 

Et iıinde her hangi 
bir ihtikar yoluna 
sapmıyacaklar 

Dünlıü. toplantula rami 
ınıılaanlara ...... fopf9tet 
lıtuabları temftl etmek ü
zere ma•ul 6ir maralaluu 

..pu;. 

Kaldınlacalr elektrik 
!imhaları 

' Beıklıri. Tranway Te tGn.t fda. 
resinin ellekmtkten tuarrufu temin 
ma!k•dile cadde ve 80'kdlardaki 
uımuıR .tenvirat 11.ml>alarıDıl azalt.. 
maia blıiladıiını :vumıfllk. idare 
umumi C811de!eiden t:Mıtka diia so 
kaklaıda da kalduılacak limhma 
aid hir 1'iıllle haawı.nıttır ... liste
ye s&e ~ peydapq lalclı. 

'"-..-----------------------------------,._,nlacmb11& 

Sabahta. S.b.ha: 

Bir avuç toprak, bir 
üme kuş ve bir 

Feıse/J. 
,_ ___ nurbu c.hW _ _, 

J lk kar biı halta kadar her ta-
rafı örttiiju zaman aç alan 

serçe, i.apiDOıZ ve hatt& buruar .a en 
ürk.eğı bülbül balıçenin bır kuytu 
k.ö~inıde açtırdıglm toprak. par • 
Ça&lnl adeta P•f a amadılar, attı.. 
ğıımz ekmek kııpıntı.Lüını yemek 
için biıbirleriıai 7cd.lea. 

Dün sabah geceden baıhyan kar 
gene bahçeyi laplamı,u. Geçen 
karda &awlu iciD tenaialettığnn yer 
de k• altında kalmıfb. Fakat ılk 
karo& Krisıtof Kolombun aç kalmıt 
tayfaları gLi: - Kani dı, .. hay. 
kırıp o l>ır "vaç topraga itam4! nen 
kuşlar gene o ıaokt.ı iiatüncle çırpı.. 
nıyorlanlı. Heme~ açtıldım ve bi. 
raz tavı* yemi attırcf\m. 

* 
Y emel. tı;ım.ek tabiate Qrn ak ve 

b.el1i ba,lı ihtiya.çlo.ra ahf01ak ~uphe 
siz ki kutlardan çok insanlar için.. 
dir, hel~ medeni bayatın. ,ebiı ha. 
yatımn bin bir hareketine kaulıp 
giden. kilerinL mutfai!Al, konforu.. 
nu; sıhhi ve b~dıi ihtiyaçlannı se
ven insanhk için bunlardan uz k 
k•lm•nl.rı ııe elim ma!.rumi)'et oL 
clriuna fiilıhe yoktur. Bu ~ ~de 

lba,.at ameif. üç y?~lr lıarb içinde 
yafSY8n medent mi'ftetleria ne buh. 
j ranfar geçirdikterini i.hat ede'f. 

t
Avrapa miiletleıi bu mahıumiyet. 
lerla w.dını 1reçen baıbcle az çok 
tatmlfludır. Onun İçin açl i• .e. 
falete idmanhdırlat. Fakat hu sefer 
azan ve çetin bir mücadeleye tu. 
taşan Amer~an, Japon m·ı etleri 
için bu baıbi.n çok aiıt olacai an.. 
Iaııfıyor. Ooi.ar daha hiç bir mab. 
rumiyet duymadılu. Katlandıkları 
zahmet lcatlanacaklarına göre hiç.. 
tir. Amerika henüz birkaç harb ge.. 
m'sf kayl>etmiştir. Jap01tJ'• ilk za.. 
federin net' esile acılamı duym ya. 
calt kadar sarhoştur. Yiyecek si-

ı ~ek stdldlan tükend'kçe. &I t1m~ 
bayatla itiyadluı. ilııtiyaçlaıı 'birer 
birer ~lup gittikçe harh'n ma. 
naaı nası daha iyi anla~acakt•r. 

Ve bu Dünva Har.bi ba h1%lıt de
vam -edip mevııtml•·!'İ geTide bı .
rakt:.kça ine.anlık alemi 'karda btT 
avuç toprak parçaıtna hasret çeken 
kuşlar aıilbt bot "l!'Pl'e c;tmtn.ııı~·k ve 
elden ...... •ued• elrle e&lilecek 
nimetıle.den çok. ü!ilün oldu!lunu 
anlama'kta geçikmtyeceık aan1mn. 

c231U/ıan CJud 

Acıl1I Yt ta ~ I 
DB 1 et.ita l.M 

ew-Tort ıoo 1Jolaı 131.JA 
\adrld HO P9oe1a U:ll'll 

bolıa 100 .... D. ... 
Bir .dm ... 12.H 
2f 86'U"bıt bır .... 
lClloe altın 

•waıtreU .,, 1 - Br .. ... 
.-.. !!rsm• ı 

•.lf 
19.85 



İillllllillifi.._L} ı h ha i:-'I ---
Çocuk mamalarında 
· kullanılan unların 

fiatları indirilmelidir! 

SPOR 
Hafta sonunda 

yapılacak atletizm 
müsabakaları 

öı:ııUmlizxldlö haf!& ıııon.u:nd.a. Cu..-ıw:-. 
ted ve Pam:r gün.lel'i şehrl.mı.uie muh.. 
tJeM atııetan. ha.reloEtleri Yll.P.i.l~s.ı:ı:~ır. 
Bımliaırl 5:a'asl'.le bl.ınir.ıyoruz. 

Sakarya mukavemet yarııı 
:tst.anıbul f>.t.letizm aJ ıw.ıı.;:n :n ter ..ib 

ettiği Sabrya. ıi:ır ı..oşw.u PJ..ZJ.r sabahı 
M~&öyi.tn.de dara ed.ılooektir. 

Kızlar arasında atletizm 

ik1 demet me!ttub koP5'381 aldım. 
Buw.ıa.n be.na gönderen b'1' genç kıa. 
dır, ~ acımıyarak oturmuş, 
yazctığı ve ald:.ğı mekoub1arın P"Yder. 
pey Jrowa.sı.nı ;ıkar&ralt bana Yoilamış: 

- Bunları okuyarak hilkmedı.n·iz, 
ne ~ıyun? Ilıyor. 
Şu ıkadar ">enedenb~rı gönül işleri sU 

bununu idare ed~r m, bu şekilde iki de~ 
met halirııde meı:tu"> lwpy-ası alışım iJC 
defa ola.ra.k vaki oluyw. Dı!mete ba.. 
kınca evvel& ı,rözlm korktu. sonra b'.r 
gönü! masalı olab 1!eceğirı. dl}!:ilnt'rek 
boş zıı.manımda okumayı düşüı:ıdUm, 
boş zama.n bulunca da ok:udwn. Tah 
minimde a;cıan.:nış değil:m: Genç kız 

b!r e.ile miisamerG~d& blr erlrekle ta.. 
BJ.SJ.YOr, EODra F-Jk.sl!t gene aile foplau. 
t.ı.la.Tında. bulurunıya bıışlıycr.-, bu, bu,. 
luşmaları l:irilk:~ gezme, sev,şrn-e. nL 
ha.yet ıııişanlanma t.ıık~b ect:yor. Fakat 
he.PsI bımıdan ib:ll'et. Nişan ™ı n:k8.lı 
araısındıa. bir yol V'lrdır ki get\lemiyor. 
Ve ~ç kız tanıdıkl.a:ı a.ras;nda gQ. 
lllnıç o!'m.a.lctan korkaraJt bana soruyor; 

- Nlşanlım samımı midir, yoiks.a za. 
nııan1a beıııden !'Oğumaya mı başlamış_ 
tır ve ben şimdi ne yapmalıyım? 

Söy liyeyil:ıı: 
Edceğin Uk llll!'ktubu :le son mektıı.L 

bu a.ııası.nda. büyük bir fark· l"Cdı..r; Jlk 
(Devamı .&/J llP.) 

: ~..:.,~~~~~; ("Son Posta,,nın bulmacası : iO - 111 ) 

B ir çocuk doğunca esas mama- mama1mdır; _işte 'bundan istifade e- fi8:ttan ~~4 . mi.,li pahalı satılmaları pllscak.ta-. Bunlmdan 30 tane•ini hallederek bir arada yollıyan her 

Yazan : Prof. Dr. İhsan Hilmi Alanlar 

a:nı hazır bufor; bu a~e sü.. den ıbazı k.imseler her memlekette caız degıldır. Mükafatlı kır l:o~usu k 
tüdür; hemen memeye sarılır ve on. bulunduğu gİ'bi türlü türlü unları Va.kıa öyle unu hazırlayan kü.. 0 ayucuımıza bir lıediye takdim edeceğiz 

k -ı k ,,ı_ l _ _ı ~ ~ 1 Sarıyer Ha.lkevinden· MI.lan saga: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan fa.,yıdıJ.a.n.ır; dört beı ay yalnız torıbalal'a, paketlere, utu ara ; o.. çü.& müea&e&e eroe ögü'lii'ıen un ara · 
1 

_ F'en3. <a' 
meme ile beslenebilen çocugwa artık yarak ti'Caret alanına çıikarmı~arclır; öğütıme masrafı o1arak büyük de- 1 - 25/1/1942 Pa.z:ı.r gU!'lU sut 10.311 ca·-• ....,,11o.ı ~) 1 1 1111 il 

. h f cıa ba.şlıımak· Ozere S kı:ometretil~ b.l' ~- ""'s ~~ • 1 1 bund&n sonra hatta bazı hallerde bu vadide daha ileri gidenler onla- ğirmen'Jere n.i.sbeten hır-az da a az ~koşusu tert b edı1m,ş:.!r. ~ -- MuharJem __ _,--- ı·------------
bundan hir ~ evvelceleri de anne ya özlü unlar. veya demir1ı, kireç. la 'biT üıaet k.onrnalt<lır; nYT•Ca ku. 

2 
_ Ko,;.u B(hııilkdere ~ KireçOOmu ayında yapıl.acı 

aütü~eın lbıaı;ık.a mamalar vermek li, fosforlu, kakaolu ili.. gibi ad - tu, t<>ıbe.. paket gibi ambalaj para.. ana&nda ya.pt!.aook.tır. b.r tatlı <5ı, Gol. 2 
ge_..JJ_'lı"d;-.1 •1~ .. bu haal..a mama _ lar da tumı§lardır. ~ ~ sı da ita.tılmal1ıdır_; fak. at n.e <le ols_a il ge, .bTŞilı.:t C':lı. .• il --------·mm. 
·~ .... r- T"" dl - l - L ı 1 1 bı 3 - Bier ıı.y bir k.L.c:n.et.re fazlas ~ 3 - Ahşıımış 3 1 -larsn 11.....-ı.nıda unlarla yapılanlar Bir un ne a a çagırı l'Na çagl- nernan~ı unu otP- ıtesı 8:~nı o an r döııt del'ııı. talımaır cılilcc~k c!a.n bu ıco. ~ 
]. ·~ ılsın o gene undur; o gezıe un ka. baJokal ununa nazaran uç ve hazan şu!.a.Td6 derece alanlara mada~y:ı ve <54ı. _ u~ı. _,__,

3
_ " --.-··-------~ gc ır. dd . ·~ı· h 1 _ı.. d w """""UM •t 

Bu ....... ~lar b ı.I b Iır i ... ine şu veya bu ma enın, dört. rnı ... ı pa a ıycı &atmll4 ogru ın~Uut beıv7Jt ed.il:Cccl;i gfö, koııuıa.nn 
1 

( 2) 

··-·- az'ln ıu u azan ' .., s 5 -· ~nsı'ı e,~,. : --~- ~-----.--E--t ,, f ı_ _ ı_ .' •• 1 cevilerin konması, onu un!uktan çı. oJıma.sııa gerektir; a.n.aınln çocuğun SOl'.lllmda. en çok puvam SJUl atlet.e e;y. ,__ , ~ _ 
ahı ve .w.üız., a."-at oıı;serıya sut e w b" k ...:-- _._ '-·~ · .... d'" ...... •r 

h l ı_ ll l .. ka.nnaz; manı.a8111la ayırdı-gı paranın ır ıs.. noıı. uu· uc ""'Uol":ı. .ne.,.,yt; e ..;ecw::w • lence (4), Yüz .. 
~~~-ve ~u an~ ~n una gole Çocuğuna daim~ iyı, faydalı ve mı ekili biciH .kutu veya damgalı 4 - İşfüak ed-ecok a.tletk!rlu ~r siU, her şeıv iıs1ıl. .. 

dl \ ___ Pedte, k ~:ambaç, lporbç 1cuvvet1i mamalar hazırlamıya çalL bir tol'ha için ödemesi bu~ekonomi ~ mü~a!'l. yen (5). 

a arını anr; eme ıu u un ar u f l b l . w 00 h" · d ~·ki.· i t 6 - Zamıı.n 7 ..... ----------.--ka.dar çcfid1idir. Gerçekte hububat n anne böyle şata at' Hm Aa ~ı.a ça..g;.w a _ ıç ~~~z egıfl ı_;: yan ıl e- Basketbol turnuvası <2i, Ort.a. 131. • 

d .. ı;-· . b "d ısı a yu .anlı. onluı ü"ün <uta,. atta "mız ıge. ınce ıge, •• ıga ''' an - Ha,...inln ""''ık "'""'· 1 - Y""""' "'- < ı·ı------------- --hu ~~~,. ~Y~ m r, .11~ : .: çok. ~.eler ..ın ıclenince, buğday paranın lbilyUk. bir kısmı hiç bir va.. ı;uası. (5). c: 
w .. t .. ~~:_. :n e crıdn ve pJ]rıocın lor- ururou anlar da diğer unları pirinç kit 'kutuya., torbaya. gitmemelidir. bol ~nHt. 1 .:J.J!)..~ Pu..ı.r gUnU O - Ba.1.ıanın ------ -- -----
g:u Uarneıtl Jııe mey ar.a ge en una . l ld l ı..n~ı·•~nn..ı-lıl". 'ttc ka'eLOCl ob>rak ter • .k ..... rd · (

4
) ( , 

b wd 0 •k ı• n-• 1-r U111' a""a llJ)U dıye .ıdlar a anar; yok.sa bu kutu unları e en e e ~-1'>'• ·ııı ........ eş. I '-

1.1.g ay unu, ırmı , n ş....,.a, m - -. ·..- . . B d t.]) edıi!leıı mlls9ıbalaı.i.a.ı:.ı k~ıd milddeıı .Ab c2) 
unu, pirinç unu, yulaf unu vesaire hatta hu unlardan lbazıl~rını k~ l geçtikçe mı fi_atlanı~r} uraslı .a 28 1nrnollkA.nun 11Unll b"ıteoektil". Milııııı... .,,,_7_..,m·N~..,l;~10 --.--••• _ ---.--
gibi adlar alır ve çoçuktar tarafın- hancı adlarla anmayı d~na ma u inceolenıecdk hır feydır; anne erin beil'Jııılıa'I" soıo'l.lruia d~:.eı:.e a!an takım. r1'SIU> ~,, ............ 
dan ist.dlde yenir; bu unların saf sayar: Küvekerost o.tımıi, komflor UıC\U olan. bal.kal unlar~ı a~.aaı~l 13ma kupa ve mada:.;fl wrl!ecektlr. (3), Set!Ailnneiı:, l l ----------ı.--- • 
olma.1 pürtühüz ve ince olma91 gibi. söylemek ille. bakışta dogn.. g1l1 go. Erkek okulları voleybol belli etmek '3>. 
ve içi~-e yabancı maddelerin bu.. Demek analar çocuklarına pişi. riinıebilir; !-&kat bir kere bu unlar~ ~O -;~n~1;i~ -- ------, .• ------ 11 
hınmama.s1 gereklidir, nasıl ki ccço- reccldleri mamalar için tİcaTet ala. dan be.zı-ları (yulaf,. arpa, mı.sır maçları 
cuk eiit.föı bizim içtiğimiz <thalis nına çılka.rılmış ı>1an tltapah unları unla.rı) bakkallarda hıç bulun~az; Elike'ıt oku!l-arı nras~:la Bey~:u CZ~i _ ~l (5), Ver:ne.'< caı. 5 - Xıan (3), Bl:r E.-"V~ Y~·y.an!ar 
süt,. ten ibaşka isi",. nasıl ki onda tercih eder; kutulara, torbalara 'ko- çünkü anneler kapalı kut':dakı un~ Halkevt se.ıorııunıda 3"3tı:lınaıkta olan vo. 12 - isan•n dc~duğıı b'Clle<ye ver.len (4), Köpek C2>. 

aha başk,a vası.flar aranıyorsa «ço_ nan türlii türlü unların «ç.oeuk unu» ların daha kuvvetlı oldugunu. ea~ :.erlbol bw"<>lla.şm.aların!l. <!tin de d~va.m !sm (5), Ş şe xa.~ <4>. 6 - MatıcOO t7). 
cuk unları» da böyledir; onlar da olarak kullanlmasl heıhangi bir çu. nara.k yavrulann.a yıilaT<la~berı bu eıcı:~. Taks:m L. i5_6, 15.9 Ticaret 1.'~~aşabg'~:,,.,. (6) İ . ...J- 7 - Kınm1ı ('5), İ~U <3). 

;_;_ yufka börek, hamur işi. ma.. vakla veya k.ese kağıdındaki ada. kutu unlarını alagelmektedırl~r .. L . 1 - Koy<.ıen ...,ı.m. , >ıeıe r~n1 8 - Ta.nınmlŞ bır muhanırltı ııt 
""'.. , - _)aha iıbd" f k b .. _ı_ b kit 1 nl ı ı hı! ı L'l9e6'ııi. fsti!J.'. Al L. ıs_13. ıs.7 Frltdt mn.uııır es>. bm <3>, ZeIYP.ıe es;. 

karna; kualcue yaptığımız unlardan şın<laıı o mün.a~ ı~; a at u- kincıeı Q.c a ~ u ar~ n ;s z, Öğıre::mıeıı. oltWun.u yenn.;.:ş, Bôlge 2 - ArlDa.d.a4 (2), Bii: Ilıl)!.a, \21. 9 - .Aık&i.. terl.ad (3), Başına ııS• 
başka.dır· bizim kullandığtmız un rada fiat meselesını daıma hatırla_ saf ve yabancı ma.Jdesı old~~u!1~ Saın'ıaıt dkul'U ~~i61=.d.cn ~aziçl\ 3 - Biır tenvir w.s-.oos1 (3), Blr no_ eelirse ısaDtlsnrr c:n, Unmııa.kta.n eınrt 
biraz ık~rışılk, biraz kaba, biraz mak gereklidir; k.endile«"İne ~ata - bize daim~ temin edecek bırıatnı L. hiJltmen gıaUb 3lt:y,Lnı.ış!ı;r, Haydar. ta (2), Kooa.&ı.ndm a..vn!mış C3>. ba.zı:I" (2), Bir tekiıd eı:fa.tı m. 

'esmer, biraz büyük taneli olabilir; latlı adlar takırnl~ olan bu unlar;n bu-1ımemsz ıktız:a eder. P~ L. 13.15, 15_0 Da.r!l~ia~a. Lise. 4 - Yazın ~ yeı?Qcı rtlzgAr (3), 10 - Esmdtten ~ hatm (2), Bil. 

(~f~a.k~a~t ,,;QOC~~u!k~u~n~utfAh~·~1 çud:_:e~b~ö~y~l~~o~L~b~a3c!k~-=al~u;;n~1a;;;ır-.ı~nd.~n;;;ı~sb~ejiiitl.;.je~mj.iıı~l~oııiı.k-;iuiıiı:gu~,._.,_~""'ıİııı( De~vam.L~~'~IZ~dııııııe._> ~"'-'\ıı"""aioe pli) ıelmlşt;ir. Berabelr (2), Nlt (4) 1 hbım.bılde blı'll C:ll>. 
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Yazan: F ranci• de Croüaet ı Tercüme eJen: H. V. 

arasındaki fark Japonlarla 
- 29 -

fiinliler . 1 
Nalıleden: Mrı42as T4'Yin BahanJ i 

Bu b'Uı&1de •ehdJ.dle kansı& bir bay 1 - Belli ohııaa. lziil edel' mıb'.im bm? _Ne bıoıa:la iki"Ill. -! L&kırdıyı deii~rek, soırdıum! a.eıt>eb oMfu8unu. IU anda el'arı dtiştt • tüıaıt bu zeva.ı, ıroeucımu.s dahi o~sa •• ret g.zli idi. ~.<lll.e müllhcm b:r ~et _ Gorüyon1.111 ki bılna aid. eeyleri :an - ~dt cıt~orsun.? ıİ 
_ tmıı&rator t.ar&fındau kabul e • n(boorumı laır beat etm17or1.vdL Mabeynci erteal :;vaparaık hafi!çl! gilltimaedim. Bı:lA.hti_ sen beııden ıyı ollıycı·ı:.un. Lütfen !J.ı::ıa O V'8lkJt.e tıaıdaır clwmetçb _ır.eılmesln ı 

dılmek .şere!ne r.e zamaıı muııar o • Hsı"n - Kı"ng ııabah ~ bulwımak üzere baila !yar evlendiA'tm. &rilnü ve kot'aının beııılıwcamı.n hıll:i l\1ısırna olup Cllmadıgmıkul!ıA«Jnwdıtım !lalde b.-_ d.aJc.ib. ıçllıd"! 
lacalsn_ ~? \le(Jıa, ett Ye ayrılırken. lımura ka.Cul :gıördıilğü dakika nefretle: ciln J:'lU? B&.SJY•t:t lW$D? onu bu. Qelık.eye maro~ımın f&Tkllld85 

t}ç ıüıı.deobarı .Mutde:ı.'de lııulundL veni İmparatorluk ~8hrj edımxtc mta:ı.aaebe-til-! bir ceket ve sL :na verdiğiniz karı bu mudur?~ d.yeı - ~'1m ay N.ılin mansabına dotrue~ baı:de ırunıı'UDd.an ses ı;ılc.a:r -: 
ium halde, mlll&k~ WoJ'ihı ik.i aefa ıe. I T lindtr 08llrka t~rik edip etmNliimi ~uğunu hatırladım. . lgid.eceg.n.ı aöylilşcı du. ! wa.ımz._ a&ik, bir ~:..__:~ı İ 
h!r edUdıi 7e r.oo bır kere daha t&ls lWın. Kıne rıht.mmıd:ı ben: 101.fen ııan!u. : .Ağı.r ağır ot~le doğru yürü:yordllk. - Balayı seyaha.r.ı ıı;i~ mWtanlnfl - Bıwıa. ~e b!ır eanr ~>U'W ... _er1 
edilecetini s~nllyaıum.. D:Urea'e tel. kaqıla,fan iki -.:ıı. söyledik.erin;, va. JlllPOID müşaıvir Möa:Yö z ... beni o. ~i Efendin'n namus.ıu:ı.r ,.e görgü. b;r yer, .. Yalıuı. dı;gıldı.r ~a.nır..m; 3·a.dı.. ÖD:ılElr -~ adregıui ea.e veremenı.a 

1Aıı üler.mJ&' utr~ıp, hamallarül ti!dlş - We 91*1.td.ü. 'Jllllllelk ~ Yemeditimi :saz ba.şmm içinden b()yil.k bir f:rt.ına umde biri oiınah. dedi. i 
g:ral çek.ip, il:k h"nıUı edec& 

0 

"'!'· mıeıSıten, ~- Bu ık: za~ sordu. Sabebtanberi hlç bir şey ye .. ~a-eçtiğini hlaıett!ğlm Jc n ona biraz .izıı_ - Kim? - ~. O hsl'" ben derhal tsıao..; =~Je~n·=: •:s=~~- b.r;m, .kend,&iJU bana t3Jıxlim ederken, mıedii:m için çok acık.l.ı~ı.ın.ı ~e bir Ru.s :hat vermek mecburiyetini hiuettım - Belki de bır kadın ... Y&hud da bW., 819'ltıc8ıQma YA1.lllc.ıi"ım ve ~ 
Jıapın ~ müşa.M, o:duğunu: maı, lokant&sl sağıl.ık ve!Ut.{

1
u·lni an:att.ını. !A&ıınıcağ:ı.z ben m başımdR.D r.-çmlerl ndtilılı kanaı. ma. da'wısı ~nı iBLVecetiın. ! Sıa.Nni ummıl bJr bıbılııahanııı bı,ıı_ Ckı.K n hnıı&ratorwı mabeyncılmn • .ldıBıDt.anm adını. d& söyle~m. :bllmlvor ve karanlılt· bir gecede teni - N.itahıı ~ırısı m.? Bu ~ hiç belkJ.em.i~ordu. Ya..: ladıbu sör'e!'ek ha~t ettım. J.ıpon.a.. den o~u 3bıfledl. İk!ai ık, ın<ııcmı_ - sa bıiır baş'.!a Sc:ılcantaya götür _ ~!r ~tr..aniYe ıç:ne sarıp ip merdiven. - Olmaz mı? B~nlm yerınte blır baş.nııı:ıda bamlıa. p&l'Jamlj t(.bi telh ve! 

rı henüz iyi tanı~m v,. bu 
0~f<· mel tra.nısızıca kmll.ölllYOrlar . .EfY&lanm m8k: nVet.irıdelvdim, dedi, f.albt, ma • :r1erı aşağı tndirdc-:ea, sonra benım ra_ bıı:llrı. eı:m.;,ştır beld... ile ;veı:iındeın f1rJedı, i 

tllfan.ım D&lll teıair edebil~f;iml bı e. emin ellere ıeçer ııeçmez. hanaılinın dıea*i lnalvl ilı:ı;ibao ~;Oı?., anuuu.. Eha.t ve mes'ud blr hayats kavu.~uAumu - Bu ruı.ısı, oozler böyle? _ Boıpmna da.vası mı açacaJc.smız?j 
mro:m. İşin a.s'ın, daha iy· bllstyd m. Jlll>Qll, hangisinin Cinli oldutunu u • e.ıa. mema:ı.un~le j,Ştiraıc ederjm. Da • ~nnedlyordu. _ o:ıı:ıııy&<'akl b..r şey eöylemedJam ~ verm.edığm için ömer: 
cevab vemıek ıstemed!kierini ve "1kı!. nuttmn. v«.Um olıduğun.w.u söyıemeğe ha et : _ Bllll'UI' musun Hrı.)ri :Uendi, ka. cıanım: oon bu Jr.arlaır w.aı.~ ilen 1s • ~ 411.Yl'llacSık· mwnız? f 
drklarıru &nla'"d•m. Esasen, .nı,aıatorla - .1a.ponu, di,ıe d-tt.~ttnd11D.. kısa boy. ~ Enslnı yalnız ı,.ıa:a~ için almış olan b'..r tQOOulda kı'ıın ı,uir :neler oluyordur' _ J!Bısell benden ilZIWtlll. J'a.tıa.mami 
mU'"-8.t yapao!leceğ!mde'l şüpheye lu, ~ız. &br&ltWüsü olooalt.. Jaııxm ltı!d>J.yaı.:.nin çeık~l!glni ve :~ek ooa pek ~k ehemm~veıt vt"m""·l - G'1Jıbıa y~ ahb:ıtılar.ıuz afze bu~ ıtıerk-etıt4itııe deliı.lat eıcıw~. Ne ..; dfutımete başladım. Bir Japon zab"t.ô Bio&e.naley!ı, ona, h:&Y m.u~vır, öte~ şimulünü biılmiY'O'l'duın Daıba iy; 11~ : Yıımnik!.ı.rını sıkarak oLduğu yer.-:-!e f..Dıi.rler'i verqorlar. QJduğuıc.ı.ı t.ilmemeOt ve mk uı»a.i 
o:.an albay X ...• dün beni gürm ~ kine ba.y mabeyne, diye hiotab eltm. lOmı:ıı:tm ~. '.P~ derba.l deiil$.. :ıu~d,,. 1 - Sus! Tenyelı ve kibar b'lr ham. ru.suıı:ı oında:D. ha4:ıer a.lm&k mıkB.nma! 
g.eldı. Pransız o!dnğum halde lnıil'ı aldamyoırmuşum. U2llln boylusu 1~1.Wli_ tt.:Jr..ittün. .BJJA ..:Avr..ıllcl.ı b.r b.Tba.rı> lll : - Ne?! dl'ni bedbaht mi ed1yor ya.'lt. m~ıırn IL'llll.nı böyle ~ıJc btr ~e malDt oımama.ıc. za.rınedeT"m kıi kanun! 
lıx:ırısoıbıbMıeıs~ ~m; me!'8k etin.iş; vir, klM bo11ueıa. Cinlı mabeyncı ım.şl .ne :ruhunu ts:şı.voruın. S ıı? 0."'ıdan ş!k·'vetln mı \"ıtr? ~mıııııı! Kocası taırafmdaııı terke _lf.ılllllll"!!I bml haklı gi>stıereceık se ..; 
•iJımıaınJmın, muıtrablr mi olduğumJ .1aıı<lllJl'ada.kl ika~mdeıı bı!' ay sonra Geae ııeıın. olm.a.d·. ~ ot.omobl.. E _ Ydlt canım, ~mer Bey ı;o'{· te•bL\ 1. n r na...1;;1 b,.r itlııdı.o bu a.Ö'.t.'eri ~. : 
801ÜJ. Mançur"de, ekseriya stvll parti olıııa, bu hatayı 4-CDl!!zdlm. M.ila~h, ı.ın ~ ,eı-.rı, eğtenceli bb' ıa..aka ~eli bir adamdo:. Ka;rıırıını bedbaht et._ ~ebll!.:r. Madlm Silrplt yelke'.eri &UY& tn J. 
ile ihıt IA.f ha

1
i.nde bulllll:\n J11pon as. ~- Ma!>~;md. Kanton taııon. De tıeıınıaışa ed'Yoruın.. Ç.nlll'e!-1..11 pa.'ri,. Smez Onunla çok Jy, geçin :vurum. Ya!. _ TcrJı:edi!cıı b.d~ mt? Bu keıı • dJırdi. ! 

te'r1 P6?!fı!Bın:n, muhab:rıerın lr"Tettlilı:. ii'::- t~~a=~at=r~1:: W:ıt 1ıııiMl"..«m gördUkten !1>m11. •. Ja • ~nız ô M?eır~ d~ıa,.ro-r. ben de Anıı.. melıer& hı; oekıe:n;,yonını ooCn-~... _ Neler 6ÖY1l1Y'orsunuz yavrum! ! 
lel"inden tor'kt'ulunu, ve tt.ı.z~tec:llercen ' 1 . 1 lblıilrlD da tıu huatıst&k.l 1ıelı\ld!dlerlnl :1')8da se.aha. ediyorum. Yaksa. ff;ır.Jn.'21.;e Ömer Bey gibi b!J" a. _ Ben sm:a:ı ravrun değlj.ml oıaa: fr~ -"

1

11-ı btUrlm. 11&11en, mer:ı.ee e'l'ı ayn· · • • N mil ··-" 'I · ....... ' ,._d - _ ... _ ı ıl ü'": 
ne .,., """" .. nıı 11......ılh, rerek C'nliler. gerek Ja_ m~ elim.it, ciltien ~ mfl'a1tb i - e n.....,.,,e~ ' . d.aım sı:ır~ g...,ı IJıT ...,. mın y.a:nı~ m laa beıl.a. dl.a.nıınef~, veya .... ç i 

Şmciillc p:ııe'beıc! okl.~.ı cevaben ı:xınu. birbiT'Jerin~ ~zetıJmek:tcn hoş. OflT, ~ dolu, .alcıilltl&mıdıa yızır 1: - İşt.e '.'öyle. Sana b r _ lfÜn buııutıaıcma.ıı o? haDlmefıeıD,di,ıı cU,vebilirsm, anladın ln1j 
.oy;ecıım ve bum.uıla ıft.lıar ett t mi lanmad.ltlan iQ!U, yaptı tun ysnhşlık, ı vım" otnnct;ı.'!lor ~ örs eealft'ile :izah edeet'~ım. Görec~sln k: k~rı k'>_I Bu sözl~ :> kadaır nefret ve ~t~hM Sürpk? : 
de, bil.ha5S& •ıave eııtlm. Bımun üze:rıne. beni dahs fazla utan.chrd:. · 1915 de, çıııi~ HaiQ...Kiug. b!.r ~ r...ya.. :r.arııı.n bl.rbir!er.lP. geçnm~ tı:m avn le eıöyJeımıiıt.A b bcrdeı:ııblre k1Banlı • Gözlerini aıçaralt l!y!e e.aşm ıııaza.r J 
albay dıa if(ildU ve nesak~tıe b:u.•a nda bunu lıeerübe etımlştim. Ben m gib' ye_ I de bı2' yapı yeri. Qırayı tız l'iin eweJ :VJt"8mSntn !ayrf!ıları pek b'~~·. F.. ımı hasıe·tı.•m. BerEkc-t '\'lell9n ki HQ_ la:rla ytizU!me badttı ti ltahb.ha ne; 
etti. dı* mtıey ofaıı bir arkadıışla b

1
rlik' e, iLl.Ylaırıet edip de, ~ e1in tıeltn.r do • :~e'J' 1'Yi anla~ıy&:ı bt\ttın ç·fr,t>f ~ 7: m r.i efendi yanımda yolotu. llluılak& tıa. gtlıDımDı* fı9ill krcdimY pek ıDç tutıtrun.1 H&umetlın.n son kabu, ettlti gne - meBUDen Par!st.e bulund~um sırada, Laşsan•z. ~eyin, yeırQeıı blt~ti l.J&S·. ;git>! yapmış Oı3alanh hf!?'gltn gö ~ f~. nıa bu 'tıaır?Jda. m:.ıa.mcıeye cesazet edıım 

0 
r11ıııllıılkadR ararmz-Oakj n:ıGr:ıasetı(Jı.J 

tıecloln bir Amerlnh olduğunu ve bu b'r l:ioanıo &ıilnclPu 2ı>çt'J1tm'. arka • ne lkıaı>ılırsınız. Burad~ aembolik b.:rın. ~V'e iŞ!ti!en g~!m.s'ıı;likler ortadan kıı1 • &ııdını '!id!oaıtlaırdı. b'.ır del~~ olduğunu cı1a.dı v; 
a<hımırı., ras>C>rtaj•nın tesiri hdl~ de - ıiaşmı, boranın. Cin sefaretha.nr..ııı o!_ lar, hiıı; tıi:ı' J"l!l"e ul.ıtnuvan mubte~ :ıts.rdı. Mec:eil, bugü~ k.'ldar Öxr. ~ ~tim 1ur~ım~:. Bu mev_ hem8ll hikm.9t.ıdr b1r bizmetçl ta'l 
vam •etılilt'ni de biliyorum. dutmnı ~li!di. ~er. ııml!l'ISUl;yümıe bıwuzlaı-ı ~ ~Bey bana .aiç b'r suretJe teh'\kki.lm. Pt zum. ııoon~ı deıvn.ın ed.e.nıed<.m t4ııUJdı. 

Davetı;ter.n rUl!lı,ımdeırl karşıunda, - Alclanı101.6\.uı, d!d.ım, Japon ıse • ~Un projeler mü-t.>et. plk.nların ten_ ~· Rrn rle <>'1a .ka.~ııı b!.,. asııb !'~r:ci b'lr 595!e: _ M;ademıic1 ısrar OliNorsuuıız, &~ 
ben de, ne olursa o!sun gil'd!l.m. T:un ra.reıthıı.nes dlr. nm emlmealJe t.91fıb;:C. g-eçlJmESi b;r o. :W'Va ~lkavd1rk g~~ndJm. B~· e \ _ Se.ınden ~Jc~m'l e.Ü'l"Mllll .st.e • ömeır Bıeıy'.n edresın.i ve:reoeğim, Bu ını-i 
o esoada, b!r U~ib toeri 'l'd Vf' ton. - Bahse ırlrer m!s"n? :ıu,or. :çok lyl olo\JYf)f, Görecek~., ~ana :~ ,. .. m:ştim de&m. n>l'IJU be.na ~e~~&ıll. ~e <Dtın e.1eyhı.n.e bıı" dava &ÇRrsanı; 
eolosun mı.atma bır şey ııöyledl. Tam o 111'3da, ASYalı bir zat b'n~dan Caddeler, uzadıkı;s, iti keoeli me. • iizah e1tiilim vak:l.t bu nrul sen~n ere _ NJ.ç.Zı? kıabalhaıtM mı!Mtiine düşmem. Zaten <>! 

Korıso'los vata kalktı: ç!bforou . .Aıt:adaşını , bir parça Hiü • taealaıia, tıaıbr-.kalarta., barımıe.rla do~ th"1runa gidecek. . - KendJs..ne Y<ı~.acag,.ın. e:ee aJd !11ç b:r tal~ verml' -! 
, d .... • ..__ bali bir f.a'Vl!'Ia o ı-n:.n Y&'Ullı& yak • )uyw, ru.,. evwıı, bllr bıııfı9ı.1tlıgm, mü.. :. Sade ruhlu YP bıı.'Jit g~tt .a.nackı •ı T~ıA~ ~"''"""r g5ri.ınd\l. mlş~. 0nıım nazann.ı.lR. &ls mevcud ı:.ıeal - Affedersin.il, e1..u, te e • ...._ CJ1 - 18.,. _..,,. M ._. "''-- "ıo;,.,' _ _,_, } n,:ı .,...ı..-..,. """"'9 ~v 

. ..Ki:ıg''1 -.qul ve SGn.ı:u. tıa.aır!ın ıkolwl.aır lley.'ett.!.&M y.,. ue } ~ :COCusı..r. =>i.l ve l8SS'a!I Oilna.~ '"11"""" BJmıeın k ' Kiıçü.t bey ~kide d.eğ)J«D!& ğ}l'!Dllflar. Hem de, Hsın en - .Aırkaxl.ıı,şwn.l4 b!.r bahse ~.uştı.ıık. len ve ~i {{tln z!:yıare~ ed~ o:cıu.. :ı;l'ızlt>"ımcieJci acı ı5t:!ı:ıny• .kavnvaımı ı - lm ı.Br dera balllmefen .Aı1ı:ılı sm bendoo .inıitam aı.n118ik t~· Mes~·nı llz'?:-ime n
1

mdıi\lm b!r Bura& C !l setaret.lıa.nıesı. ili <J.e C:ınlL tum muııtlllJ8m b:r bmada, nıimer.kır _ :"P koraml!a aramnıclrı 'yl bir anıaşm~ 1~un ° a.z. 1 ,. ıamım& buruı. eheırrım.vet vt:Tme 
hU2Jta6UZlul: var. B:.:-k.ıç dakika sorı.ra. s:nlz değ 1 mJ? .....,_ ,~_,,n_ ••~ • ....:ı ..... .:.- • :,..1-d~~ ?'i"'nıtrn1"<ı dl'~<! ru m,.,, 7.l'"''l ÖilYe sonruyım. k ~ ~ha.yet kocaııı ıro solos Joeri ı(.Tdi dave4ıl1enne ı;abu • 1 AEY ı 11 ........., re manur.-.....- m..,.....,."""' ucı.· -. : ' Sil ·k N3SJll? Kocama mıfııt:ub yau.m.a dm AYleırca oonra.. · 

1 n · • • Bu ŞUSJe munatıD o aıı • ·11 1 .. ıe.y ıllllsan, şaiırl!ı:ı .,enlşleWmesi ,e ~farla ~aı!ırn oıttle vnrdık. rn - . aJ.a.oa.ğım? ~ııın ele geç:Teceğim1 ve ona, kansı1 ca.k b'.r sös söyledi, hava b~bi.re lümsedi ve cevab verol: . .imaa'ı jıçılı ı;,ıaJ-ı~ıyor - HslnJ{izıg'd~ :hfflttz glmnenttjtf. B'.z! gfu'llnce t şl::ı_ ç;11.:de k mı "ZCl.I. bl.r r.-are bul a...re.ıtae h:ıtıab ı>clece!tırni ~ tıe; clıPğ~. Artı.le gUlmüyo~.ar, gülümsti - - H.a:vır mösy5, be:ı Japon um, 1anı mımrrıaır şair d'Eğiller ve guzelli:k dU i--mı ("Sfıtt: B , ~ umr1.a.d • - s. bdar m.emı.mn ve meıı'ud edl • 
:vorlardı. s.zin mtltıtef'lcleriıı "zd('ıı bir"y'm. ı ~lal'. lla«:A, bem.e, ir.abı ka: i _ Hanımeten11 bakalım ne dly.:>eek? tl'.llJIŞ ~ ytımı pa ı. w:rm Ben~ lci Bürptt!n yaıuııda f.azJa ka:ı 

Xomolils, bu seıf'!?' bana: Ve yf'<ie'k sUıbAY1!1 mahcub vszlyeti dıaırbi:le~tq.cıııW; fe.kare tanıme : _ Evleneli bir sene;rl geç~ . .K:ıy.ı~. - . M6kltıibu raızın. bana · oo.aına ~ w llk defa ola 
- HllşnetU, öbfi.r gDn sabah!ey;n sizi k~ıa. il.A.ve et!: . m rabaltım. Jııtpoo.., ;wı demin hAh\ btniJn üzerimde b r ~ıııe Yollıa.run. . 1roaımıllL yal'l.ldım.: 

beık:l!yor, dedi, ve he-r halife 1~me~e a_ - 1Jf:zar etmeyin. bundazı tablt bır ve ~ ~ dan . ilk d 11n bıaık iddia etmesine şaş·.J'OO"wn. J3ı>n:m Öflkıciell 1'ıa.;:ı beymme çıktl.. bir CS. 6zd6. 
lalaııyacaSt. Bizi, gara, bizzat götür • ~ o'm~ız. Ben b!Ce suıtı zama.rıında. =~ şeıhli' ~ ~ Clııli ~U: :ruaı:mce bUtUn b'.l meseıe.-.er hal'edlL - !K.ooa«na. l·.a.zclı~~~ me:~e.ı.. e ' (A.ib.a var) 
melde mfl:>abi olacn;i•ın, otelde de da!. ~la:rla Pra.nstz!arı ttrbrınden ba_ . lie3'. . • • . : ~ artık. -~ wısa.t~il.ı? ıön erme e ı 

__, edemezd'ı:n' rıu eQJeıeıendinıı·ym bi;r e.ruiıeedirf J'f z tutul.ınuştur, 7.Sn aıYlnı • ,.__ _ \ 

Da detf.likifle nuıı b!r h141ae.nJn Bu ttıçtfk. ve acı ~ aklıma gt'ldi, -- -• ~ .. -. 
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MAHKEMELERDE: 

Şehir tiyatrosu -Peyami 
Safa davası don 
mnnakaşalı geçti 
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Memleket Haberleri Hergün 
CBae &&rafı Z 11C1I .. ,.rada) 

bin içinde, vakitsiz olarak bulun

Denizlide kültür 
kalkınması başladı 

Bilecikte kardan 
kapanan 

yollar açıldı 

mak isteanezıdi fakat itte girmiş 

buluo:iu, timdi mesele zaferi ka - y 
7.a.nımakta ve planlarl.."'la göre fır - usufun çırağı 
sa.tta.n istifade etmektedir. Rusya 

Kanadalı 

--
Yakında yeni okullar açılacak 

bütiiı::ı. bıvveti!e buna hazıT1anlyor, Rusım menajerinin &uratmdan dilşen 
fa.kat muvaffak ilabil~ek mi} blrı parça olurdu. Fena halde kJ~ndı. 

J b • k"'- k d h Padobnl de somurt.muştu. BoyJJ.unda Bilecik (Hueuai) - Son ZaJnall BP?DY• u aa L11.aya . a ar er yaJk&lığı olmadığına nazaran ensesi şiş. 
larda ya.ğ.aa fazla karla kapalı bu.. devresinde kazanmJıı hır oyuncu tiPıden dolayı giyemedili anlaşU:yor. 
hmma.k.ta olan lnegöLKaraköy ~0- vaziyetinıcleclir. Müstakbel bir harb du. 

1 de te& endişeai i&k madde yokaul- Ylustır; ya.nında.kUerle soka.ita cıkıtı. Denizli (Husu.i) - 1 700 mev. Bundan '---L- milkemmel bı' aeei kö-yilünün yardımi e mütu~u 
._ı2 ~ r maa b .ıı..__. G" iht b luğuydıu. ikinci enditesi ilk hamle. K&pıııııaı öminde toplanan seyirciler 

CUQllU olan liaemize, timdi munta~ rii proeramı hazı.rİ'anm.ıı ve tatbL u ura ~.w:nı..ıvtır. uz~rg a ır d . hAk' 1 ak "h .. pehltva.nı alk~l\Yorlardı 
• z.aman 1500 talebe devamdadır. kata da geçihnittir. Halk ve bilhas..Jbuçuık ilkı metre kar o!an yerle~ e vazıyete a ım o amam. ı ~ı.. M<i&.Yö Piyer ve Dubliye şehirde kal. 

Burdaıdan bet yüz kadarı Denizli- sa dok~cılar, bu davaya yardım mevcudıclur. Kar ~agahdanberı maılinde toplanıyordu., dem iT hariç DllŞlardJ Yuısuf, villAyıı gıt.m·~i. Ma _ 
den, diğerleri civar vilayet ve ka.. etmektedir. Bankada 93 bin lira Buma.dan Ankaraya gıdec~ !.'olcu- o1mek üzere İstediği ilk maddele.dam R<ıberuıonun h:mıetçileri bol ye_ 
za1arınd:andır v~ pek azının Deniz.. topianırıuftlr. 3_4 ayda bu mikdar lu yıodun kapab olmuı. yuzl~.nd~n rln bepeini de buldu ve umumi du. mekl~ hazırlamıştı. Banyo da hazırdı. 
l.ide a.knıhaa vardır. Miite.ba.ki ta_ ı 300 bin lira.ya çıkacaktır. Bu para M~an~hb~ yolu ıle gıtmı"- ruma hemen hemen hakim oldu. Pehllvaın. banyo yaptıktan sonra; ye. 
lebe evv~ce, beşer onar ki o ilik 1 ile Ça1 veya Acıpayam da bir ona lerd.i.T. Şinldı doğru eefer yapMaıak.. Şimdi Aayamn bütün geçid nokta.. me:~ur:trasuıa kadar ıt:nsonun 
&'1"UP1ar halınde turada, buraıda ya. okul. tiımıd.tlci yurd binasında aan"at tadır. larını tutarak bütün Asyayı beyaz.. çece6i chmnadı. 
tı:yon:lu. Mi11i Şef, deft yılı baş:.n.. I veya e:ıkdk ortaokulu, Halkevi kar.. • • • lara kartı ayaklandırm.aya çalışı _ Sofra; neş'el1 bır hava . lç!nde. ldi. 
da tehır1m.i%i tctriflcrinde yaz;yetle 'tı.ında bir kız enstitüsü He 500 er. AdanaJa MıUi Pıyangoda yor büyi.& §ans gösterebileceğ'. Madam Roben.wn Tür-k,ıer n ciciden 
ali.kadar olarak emirler vrnnişler, kek, - 200 kız taılebe için bir yurd kazananlar hıı:ııcİıadır, ~imdi bunu yapıyor, f~ ~~ Y:ur: s~!':~~: kanaat getir -
parti gene'! aekreterliği faaliyete ge. binMl ve akf3lll kız san"at okulu. Adana (Hu.uıeıi) - Milli piyan kat 1ıonuna kadar muvaffak olabı. _ Pebliven bi'sen·z Mıster Roben _ 
çerıelk f.tanbufdan 400 k t:ryola te. .t.adyum Ul'flalnda bir kız ortaoku gonun yı'lbetı fevkalade çekilitinde ı~eik mi) scmla ne kadın üz11ldllk .. 

VlllA hayatı, Kor..a YUıSUf\ı ıllnden 
güne besliywdu, adeta; köyQnde imJ1 
gibi neş'eli idi. Otel hayatına &llŞJD& _ 
mış olan pehlivan burada coe rahat 
idi. 

Koca .Xusu!u civarda bulunan inat.. 
lizleır dıahıa cok sevmeğe baflam1flardL 
Blılha&a; Padolmi gibi meohur bir peb,. 
14vanı mağlüb e~Wrten sonra; YuaufuD 
Jcredlsi yWtıJelml~l. 

İngiliz a&lzadelert hemen hergfbl 
villlya gelerek Yunfu, çıftllkler1ne ili.. 
yafet çağırıyorlar.. Polo, be:&bol, kr'Jcd 
oYUDlarma götilrüyorla-rdı. 
Xioıaı, ild günde bir Yumıfa blr iti 

saat idmu:ı veriY'Ol"du... 
Kinson Yusufla, idman Japa yapa 

pehlivanlaşn:uştı. E'=er: &irke çıksa, 

baışpehliva.nlaı· &"!bi güreş tutabilirdi 
~; bfr gün bu fikre kapııarat 

Mlater Robensona ricada bulUDdu: 
- Bana, rnüssade ed«aenis ılJUıt rnin emıı. nihay• timdi!ik meveu- lu ya.pılacaktır. Şimdiden faaliyete 20 bin liralllk büyük ikramiyele - Muha.ribleri bırnkarak kıt'alara - Nil}in . ı..n _ ... 

du .ilki yüze ya.klapn bir yurd açıl de ııeç.İlhniftiT. Bu ..hada parti rin<len biri tehrimizde gazeteler ek d . lukl - Oüreş:n ...,.şJ.ıngıcııu.ıa ... 
ııqtlır. Her taleb~ ayda ancak 1 O kültür mabaW~ı kurulacaktır. De. bayii Hiiıteyin Pollaci tarafından geçem onu a aynı zor ar, en. - Ben de sizin k.ad.u üzüld;}m ma. Roberuıon, Xana.ıfalmın bu arzun 
lira vmmdttedir. Mütebaki ia~ ni:ıılilerr, ıimdiden İ!met Pafll ilk aablan 04732 numaralı bilete isa. di.,e1er, lıuzunuzlukl.w içinde görü. dıam! ıWn.' ıüreşi öyle tu:mat ıcab ka.rşısıııd& kendisini illlmekten ala _ 

güreş tU'tacağım. 

tenvhat. müılltahdemin mtarafla.r!nl oeuılunu laz enstitüsüne tahala et _bet ettniftir. riR. etti. maml(ftL 
Parti veımı~edır ve para.. hemen ...... ;.. ve Vdlt&letten mektebin derhal ÖO...endı'gVı'mi-- .,o"re, bu biletin Avrupa :roru eevmez atatükoya alış - Çabtık brtlre~ mi id!nlz? Jtanedalı cidd! s6y!llJorda. Ratt.\: 

•• .._ •· ....., • ·1,_ .. ı · d hi - Eh! Ne o~UT ne o:maz? Biz, bu edcyo1'du lıemen iki bin Ünya yalda§Znakta- llıÇl~l:nl iaeemiılerdir. Umumi yarı.ını Bilal, Bedriye, Ali, Abdul m'!ttır, savaşın la gun erın oe s. ala.trangS:"'gllreşi blltmiyoru~ ... Sabır - ısrar , 

dır. Viil~et parti teşkilatının bu pııtlar İçinde bu prograrnın tama.. }ah, Şaban, Maıhımud, Şeyho, Salih, aen bir ta.rafı tuttuğu muhakkırktır, sızlı.k edip heyee.ı.nımıza kapılarak tıU- Rot:eı:ı&on. Klnsonıı'l ısra.n hmne 111 
nekeıtinin uyandırdığı ıühan ve men tahakkuku zor göziileabilir; fa.. HaPo Mebmed, Mustafa Bulut isi fakat harbin genişlemesinden son.. reşe girersek sonra; tkl dirheml,k bir oevalıl verdi: 

minnet ~~ büyüktür ve bütiln vila. kat umum.i'yet it!barile muvaffak lerı' _ .ıe <>n l:l•i -r. ~erek olarak aL hielerinde sarsıntıya uğrad ıiı da yer'.mizden maazallah yenik düşeriz... - Pelkıi; mlb&ade ettnı. Pena "tr 
'llQ yo. u~ ra Bu sebeble· hasma göre güreş uydur. apar öei'1. fak3t; meydana çı4anadaıı 

yetlet"e ömek. ohcak ~hiyeuodir. alunacaiından ittifak vardıT. mı,Iardır. Hi.elerin.c beıer yüz li. muhakkakm. ma'.< ı&.zıımdı. Ben dr onu yartım ... evvel, Xoa& y,ısufa. on dMb da • 
• • 1 . . ra dlifen bu talihliler gal'90nluk, Amerikaya, Awyaya gelince, on.. Rusla güreş! 'denl.t.le.,,-tlrd ktfh sonra: 111Diıtmı cÖl"aYım, ondan llOllr&. ne ya., Bıga Çoculı Eaırgeme Kuru· Merzüon • Havza yola bır hammallıık.. kahvecilik eden kimse- lartn da mutlak bir zaferden aonra b!odrc!m ve hü'!wna geçtim... pail'8llll ~? 
manan yılbafı kongTUi /uı/taJanberi kapalı JerdiT. bi'Je eski i.1emlerİne dönemiyecek.. SalJahleyiııı çılta.n Londra eazetcler1 Ko 1Cn9on Eferıdlsiırlfl bu tek!Jt! UrŞl • 
B.4ra (Hususi) -. 2.0 senel.nt bir Merzifon ( Hususi ) - Havza Ayni bHetia yarısıni Hurmalı 1 i i imdiden hiaeettikleri gö. ca Yu.sufu göklere çıkarıyordıu. Ruııun amda. auatı 8Gtı ve mukahe·., et.ta· 

1 er n t bir daha güı·e,ş tut:>mıyacak hale ıel.. _ Yıaıtu; ~«ık d:/e ltarş..m.& t--1..tılat olan ve ıtne&lnde bıcı erce ile Me-ifon ar••ındaı_: ~ •olu mahan-1• - .ıe 16 f numaralı evde nm·· uı"':vor 
"'fll"'· .... - ııu ..-~ ~ ..... 

00 
"' • diğlni yazıyorlard•. ~ Bm Pi.<ID'lnı ııe l.Ut.a.ca.. öksüz çocuiu barındırıp meydana biT lıa:Aad b i k alı b 1 k. oturan SM1c.ı e Cemile satın alm1'- Mubaırih'lerde, tarafsızlarda ve Dan!.m.arka!ı Petersen ile bir haft.a x..- ••• 

-L-ran --Lrı'mı'z Çocuk Esi...,.eme d Ba a.n er .
1
•.P .. u umnbe•.

1 
IardlT. B·-'ar da 5 bı'n lı'r• ~-azan b l k.. a ......... 

..,--. p::u ·o ....... , "' k.ıt'ala.rda göze çarpan u zoru soor.a.. mıtlsa.baka olacak!t•. _ y,:..a. ••• 
0

1 ....... Yus .. #~ on dak5'ka 11 k k --t ta ır. yram taıtı ı munase tı e __ ..ıı . .ı .., --..- ....... 
urumumuı. yı 1 ongr-... geçen .. uıqıaruır. ların devam edeceğine inanabili. Da.nlmaırkalı ve orranlza.törü, K~ daıymıalr' ieeQ o va.ki.: pehliva.nl&~tııtına 

Cwnarteei günü öğleden eonra yapı1uı eeyahatler sekteye ugramJıŞ ------- riz. YUSllllfıun aıarrauga ıılil'eş bl~ıt~~ ve RUlla. lmu'ş1 c~e emin o. 
ailkevi Kitaıbıaray ealonunda mev zmna.nında yolcuların İ!ıtedikleri Biga halta pazarı meokii I a.nı1amı.ş1aroı. Bu sebeble, kend:.ı.erını lıalılWrm. dfdi. 

ud üyelerin iflirak.ile yapıldı. yerde bulunmaları münı.kün olma. JeJ;;•'İ ~ I t7 '.,akft,a.il müsab~a yenı bir tabiye ile hazırlı. .,,:..._....· bilraz dr•llndtı v t&tarmı 
•~ C!7kt!ı'ln U 7 yorlaniı. Ayni zaınanda Koca Yueu!un ~ - 0 

Bir :yet.İm yavrunun okuduğu ınılflv. Biga (Hususi) - Burada hafta .. _ .. _ ....................................... gii:reş tabiyesl:ıi de anlamışlardı. veıdi: 
uÖaiizlen ıiirile b~ya~ ve b~ • er • •• .. .. pazarı tıoplantı yeri te.na'b ~dilen ç klar 0 sıhhati Danimarkalı, Padobni ıı!bi detı!dıl. - P6kıl; Yuırufia on datUııalık bir 
,eflut.t yurdunun 20 senelık fahTl BalıkeaırJe Şehır klubunun «Eskiciler ön'ii,, mevk.ii çok ça. OCU 1 Nefesli olduğu ~d:ir kuvvrtl' de idi. müsabaı'.ieya, hazıTun. dedi. 
rei.i kaza mühüaü MehnM!d Erde- toplant~ı rlu o1duğu.ndan deği.,tirilmi~ ve (Bile tarafı 3/1 de) Koca Yusuf; Padobnı ile sahneye IüleoLıUn bu k&r!!.-ı TıUyı al 't'd 
ml·n •-- bı"r ..;:,ylevı'l• ar·lan kon.. B-~•- ıır· Ş hı" Kl"b"' B k lı mu 1 k bl O b ld b unların fı'atlarını mu.. "ıiıtıkları z:ım'in, ıw.mımn reng.nd-en et;U. ~. ...... • -: yı a.ıı11tee e r il u a~ an - kaldırımlı bı'r y-r o an a•• ar a e u l" 1 J K y ı on da'-"--

- ~ ""' . . . . n.etESiz olduğunu &ezm şti. Bunu nası Kanada ı, oca usuıa .... ,.. 
grecle ~ır .. senelilt ~ıl~~l'okkumnhuo itndan: Şehir klübü yıflık lcongreai Öl)Ü ile tehir pulu civarı uPazar tedil bır hadde ın<lırmek gerek.lı. se?Jı::U1n: ancak YtLııu! g.bı güreşte tııs_ ~ ~rdu. M.arur Robensonun 
Yeby~çe ~anzı:k ~ 1• ır j ıld~- (25/ 1 /942) Pazar günü saat ( 1 S) mahalli» ittihaz edilmiştir. dir· bunun nasıl olacağını biz değil, tad bir hale ı;celm'!l peh'..van anlı.ya - ve Madam Robeıısonun tanıdJklan Ka.. 
ea at en.mı1. ç ıyı ça ıt - d Ş-'-· •-1··b·· 1 n1 d y . . d '--lı_ •- _ _,:n_' __ ,_ -·•- "k t kk'"l] l bil'ırdi. B'.nle:-ce ha:<iın karş;sına çıkan nada.lımn. bu meydan o~ b"lil.. iı için idare b.e,-etine tefekkür o. e enir .ıuü u sa o arın a yap~- enı pazar yerin e ,,,... ~ ço~ ra.. ,,........,..., cı&onoml eşe u ere :Yusuf· bir baltı'}ta ve bir tuturşta kaT. 
lanmuı ve bu heyet gene it baıoında lac&k.tıır. Klüblii!er:n teırifleri ılca bat ve eerbeat alııverit yapmak.ta.. hayır cemiyotleri elbette düşünmüş_ şısı:n~nln ne ırradod \. bir p~blıvan .mıek'1ell ~ı>r!&rdL 
f~it>~ik~a~ed.l~hni~·~ır;,.·~~~IWllWllWllWIWo'-i~--u._nUT~ . ..-.-..-.-..-.-~~lıııı"~~~~~d_....ı r,. ııwıııwıııwıııwı-wııııııı.ıııııııııı.ıııııııııı.ııı~1111111.ı~~ lerdir. cMutımu anlıyrıbU!rdl. (Arkaa ftl') 
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TelgraS, Telef"on Ve Telsiz Haberleri 
BOGAZLAR 1 Yunanistande 1 E~irnede kann 1 Libyada fırtınalar l "KDftUIUŞ Vapuru b-tll 

Alman matbuab Tas aç/ık arlıgor yuksekliği bir harb faaliyetini • JJ • • u tJ 
ajansını~ lebl_iğini nasıl ~akirler açlıktan metreyi buldu sekteye uğrattı bamuıesıle bırlık e battı 

tefsır adıyorlar . olmeye mah.dlm _EAim~. 21 (Husuıııi) _ Şehri~ c&ştaraeı 1 inci sa.)fada) --

:serım. 
21 

A.A..> _ Bu sahatıin Al_ Londu, Z I (AA) _ D r mı~e 48 saatt~nberi .~aslae~. kar ~r. Kum fır~ınaları~.dan evvel y~ i'ıı1tı:nac~':_ ı~;!a.~fadaJ · ~ .. aJa.rollc ~ yoJ.Jarmöan 
ın:aın gıaıııe~ ~ dQn n•lrc:ı<>'""'"i <r!>'7A Te~-raf a t ' . B ey_ı yağmaktadır. Kann yü.k.sc!ltlıgt ya.. g~ llol yagınur dU§man cephesı- PW4Ya bumu Ma,_,.,~ n .. a~:ı?- ve k.öse döndük. Ckceyi köyde Reçhd:lk 

-~ __.._ ·qç Daze eısının. eynıt muhabı rıın tr . b • '- ı bi...-Qk l . . ·ı b .............. ..........,..a.u.w en ve er"..esi .. tete:r gl>ı, Te.ss eJ.~m Birleşk Gev ri Arıh M rto - me eyi umıu~ so~aklarda D n ~'$" çe\ore .:rıııı geçi mez :ı. kııcyaWt ve Ba!J> eaıhil! o:ması oosebil b:ai gun saat 11,5 tA Trak gelereQc 
letler.n eahtıt Amam Wyük e:.ç~i M. Atin~ c n ;:azıyo:: yü.riimdk çıok zorla~ştır. Mek.teb- !a.~ık1ar haline gelİrmıştir. Bundan a.lt bmı.ırıdın aldığı c.J,arln yara ile 3 ; ıa:ld.ı .• 
Mac Mumı.y.Qı demt!'Çi ıle ~ OOk.. t kaça.bılen bu Rıım dok ler bir iıafta tatil edflmiştir lstıfade eden dü~man bazı sahaları ma:tte sulara gönıülmilştllr Faıkat çoÖc Kurt S. O. s. 
Zlf..n\ .bydeylMl121btıe w bu ~ :::_un anlattığına göre, Yunanis.. G • kuvvetle mayınlamış ve kıt'alarımı ~m şülmıooır .kıi, vapu~n mUretıte_ Necmi~ rnı>urunun tıelslz mmıID"O 
t&zb~ s:b .Ameriko.n bfiy{nt elçi_ . ru;;lıik. ve sefalet fevk.ali\de bh u k k Zlın ha:rek.otini iz'aç etmiştır. Düş.. be.oı ve. vıapu-:<fıa bmunnn.ıa.nn heops!. re_ «- Kuntu:~~ söylemı!ştir: 
~~..m t.sılll2lll:1adığı ~ ~~~ulJ:nutur. BHahare büyük şe za şar ta manın Halfayada bıraktığı malze.. ~e =::-:i:m. snye..s!ııde ınea s:w.1. 4,15 tıe te. s:~~lk d~ 0 dn:ı-
ı:n.,~~ teşkil etC.ği '-~--- yıyccclı:. satan mağazalar ~nin toplanımasJna devam edil Trak vapurtıc .~~ ~ını verdLm ve :leık.i ôdıne. ~~ 

- ırlar. uv~•.ıı.LJU17•Ur: Hemen her gün (Ba$ taıarı 1 l:ad 8:\Tfadal mdt.tcdir. Ka:ııı2lede va.purdan liman • . geııwıen ç.ıılo.p ~ duıl.Cl.ollğtimuz m... 
~~in~· d~r ki: A!ınada ':e Sela.nilıc, ke.. ter s~reyan ctmıştır: BUTaıda alınd.n ber nevi harlı ma! gelen tmdad teJsızt üzerine :g~~ = saıaı. 5 Slllı.Uı.ııTndA id!L 2 tnc1 
~ basi.çe, Tftrik ~ıır.ec_edr ~l'r kemik bulmak Lngapur hava o:.OOalaa bat~ zemesinden başka, orta ve ağır· çap saaıt 14 de ~en hareket eden SOQ ı.şaı'Cti.Dıi de çek.ı.ım. T~.e en 
~ .. _,_. .. ~A.. ~~toi~~~ıwn•dıle hll'Çok çocukların ÇÖP- ları bu eaha:b 9 d\ŞD&n tayyare.al ta 16 Alma.n ve 44 İtalyan .abra. cTra.h -m.pur:a v:ılk'a mahalllııe g'tnı.'ş ı:ı =.r;;m;. tse gem.ın.n ro!.m.ı.s.nda:n 
b~,...., .uEOı~ .,....,.e ..,..,..,.,....., )eri [k Jtı d w -_..., k • d.;;.;;~:1-::_._::_ . . . 'Ve ka~ ll.tftca. ctt.ikl CVVC.1 sa.<ı.I. 7,21) dı;; Vl'inl'"" U'Unduğu n~:.zıen:.ni t.ıe:thtıltk!erl:n.l aıış T ıgı goTWme tedır. c~ ~~'"· topu dimıze geçmiş.tır. Bu tc.plarıo kö~ a'la k dtln eri PlAcya bulwıuYoroum ve klSa b r zaman ... 
&ar...b sa..'lett.e b~ıfııuıooiler'.l BOJ'.ie b·r ~ ka..cfnlar ~nıU ~erilen .3~ gram 81.rm.uıya•da .f:ı~i -.ğtam ve JasUanıhr halde.. da lmaıııırruza.m dOOanilş~:e sııcı.t 22

·
30 ~ Kurtuluş t.amooııen 'sula.ra. G: 

< nın;; yex.i!ııe. 'Tuss a.ja.nsı uzım bir sıyah. ekmeiL aılabıhndk ıçın koo.. Ra.rııgooıı, 21 (A.A) - Umumi dır. Bu m~ hA ... ,__. ....t· -'lAt '. <iü.ı ~W . ı:ı • '- ı_ aı!l'kıeri 1ce-~l.. 1 ·1· h .k ~.uın .... °"' ,. ı:nı b:z,. TraJıı. .. . g ~. Jışin ~. Ru'Z.. penıtı11.1eı:ın &apharıoda sıra hek.le.. , .... ıs..,, ve ı•gl lz a-va U'V Hml:faya.da alınan esirlerin kat'i mt ~lerıin a~ından dı'.n1mrek vapuru suva.rislniıı anlattıkları 
''el :'t\ mmıt biivük e~s nı ~ ~ediı. Zeııainle:r b.nı borsa.dan vetferl tarafln.dllll neşred.L:en tebliğ: sayımı şu neyiceyi vermıştır. atuyucu!ar:ıım.ıza bildl:nnıek üzere d~ •'Ilreık.e WlıPWltlı 6llıv.ar.6l Ne\l'Cl.&d Ka\P-
~ Nalıl a~ d;ye VRSll'.:$.ndJ,l'J)'or. BiL ldloeıuna 300 fnmk. TereTeC beyaz ~vve~rio~.iz hüıtün gün Kaw- A!m001: 57 s-ıbay, 2.069 yarau.. gece ~!r muhaırrılrlrıt..z Galata rıh~ı.. ~ ~lıcdeııer.ı:: . 
R-e~ ~ ~ dmıe!k. buhıbi.lmelctedrr, Etin kiJ09U W~ .böJecsınde çorpJ.tarak .:k.uv. bay ve aı9k.er. ile. ~idmek Kurtuln.ıştn.n lrurtu.lamk tam yo~~ t.ıah11& ~bJıı:neA .ç.n 
;;: tern hD91t"~ tt.ddetı.i lnftsl, 300 .liranga ttatılh-ıaktadır Zeytin vedı btr mukavemet göateımışler- .kalyan· 1 78 aubay 3 22? yar ~ d&:ıen gemı nllllr~tebıatile ™ Wnll~" ldwı Sô'rı.ldık, !ak.at ge.. 

a ~:m telrz .. b!ndek; bam Wll! w ._ilo · di Muh be ·del tle d L • ' • .. - gö:rü.şı:n:liştih' ._ı ve tlp.\o.,rı. tcGi!nJ. lıad se 
tı te1til ed.6o 1~,Ade .:.,_....._.,..,_ ._· yagın.ın .... au 500 franktır. Fakir- r. . aıre fl ~ evam e subay ve asker. ifa~ tle ld m,a.hamn g~rıe ~ ,..,._ 

.............. ....,_ 1 _1.ı__. "im - --LL"'-d mdctcd.i.r T _L~- 5 52 d'. ne nrc o n? d B ..... n~-or_ rtrı:.dıuı 
00 

anla.şJı.'maWOOlr. er a.,...ı .. uan o ege UJ.ZLD.5.um ur. •• . . <>pye&un . ~ u,men eahi a- Vıa.pu:run çmkçıbaŞJ.51 Tahsbı B.14r.n U. U VB.zzyet ~ s:ı.b.ıhı bele_ 
_, ---... --- Avc~ın hımaye~.ınde har_e:k~ hlllJlllof bUlunma'<ta.dır. ~ıaı ne sumtJe vukun geld!ğUU .lediık ve_ ~ 8':'a.nnca. da PJ'ıtqa 

O•• •• t k b 1 'il Jl •llA k ede~ bır bombarcltman tetkilımız A.bn&ı tebliği sııretıe anlaıtmaittad:ır: şu bumu ~ Kuııtıu.ıu.şun Y3lruz bir un ec ıs e a u ıv~ l l urunma Bohınao ba.va. meydanına nıu-..affa.. Bertin. 21 (AA) - Resmi teb c- IM:.aJ.tinıunuz Olaui,'U veçhile Pa.. ~ gı(ırebı..;d.k. ~tan bauı.n ie-
kıyetle taamız etmiştir. fiğ: Afrika ti.malinde her iki ta.. ~tlE& ~ saat 18 de bura.dan ha. = 'taŞlaıa.rmı lrur.<runıak .azı.mdı. 

edl.len kanunlar kanunun JQ Biitün tayyarele:::'.Jmiz. dönmÜ§tür. rafta hafif topç.u faaliyeti ohnu tu mkıet et.ttk. Maamaraya henüz açıA_ .k&d&r ~ ::aşlıu.ı.ı.ır. ve bı.or ~ U~ Fillplnlerde . Kıyı ,,,__ .. . _ .ı h _ı._ ş r. ımıŞtııOt ~ b:ave. bm:leill>ire ~ştıi ve <iller:· .... ~ """''"Ulk.. ·~a. köYUDıJ.e kcıı_ 
. yoıu uzerlUQe are5.et yapan knzvv: t:ı:ı bir tııp· ile ·· Umiiz ö ·· ....... .......... 

b A.tı.bza, aı - BOtvük M:meı; Jıılıedll&d J ,;; • ·kı .k 1 V~ın&ton. ı 1 (~A) - ... Çar- ~iliz kıt'aları ile Afriıka ıimal kı.. blr ~ &tiı.. ~ ~am roab~ = Mtil'etıtebe.Us ~ m~ 
Uıgtin Dr. M.arrhar Germenin reisti.. ueo ışı l ıer p~ ~bahı ncŞl!"edılen tehlıg: yl5l açığındaki düşman gemileri mu se;yrtl. mııru;:ırıda ~ d:ai.rulnde bu.. ~amm kurtanımışı.a.r ve buraya ee_ t.nde ~ ~ b:rıummımı ~ (Rad . FiılıJJi,nJ.erde, Baıt~a:n yartmaıdunı vaffakyetle bombelanmıttlr. 1~ Sabah Ba'at 4 fıle gem.' ~-• 

..,~.21Ct madklesoe di&len 6iiAh a1ttn.. p , .. ; U a. A b Y? gazetesf dal) - d.a cereyan eden ııddetll muhare. Mal'ta adasındill lngiJiz hava mıUllh.lış hır sadme ile sarsıldı. Bu ant Kua.zedelcr 
-. buhııoıan ve buıı:ıdaııı som-a &llôıh aL ar .... m.umı eyetı tara ın n ka.. L-" 1 d A_ ·ı_ F'l· . S8ll.lSJl!lıbım do,..,•Pd .. .11- t"'"~·. N Dün geoe Tra.klG. şehrJlll.İ2le dönoo ~ tıcnıa. ..w L_. - rı ·ıı· k J'OLCT eanas n a Mroerıa.an ve 1 1- alanlarile Va!etta. •ehrine gündüz &w uı;U °'"'i·a.. <' e 3i3 kişidoo ibaJı2.lt lb 'A- .... maoa.Bt dlıan mu.vazzat ıeraıttan ~ ecıı .en. mı ı onrmna kanununa pin ilruvederi diL,rnanı geri püskür- . 'li b " vıaır, oe oluyor?. ıty.e yuk::an)'a hTıla... . uııwıan Ku~ıtuluş 
~ ~:nln muvarnflık müd.. a.ıd t:eıdi.rlcr mazbatası hük.Um.etin ta-ek ele ı 1 h tla ve gece tstrı ava e.kınlan yapı!l.. mm vıe o zaman Kurtuluşun kayalık. !ra:Jl9u.ecı.eıeru .başta &li.va.rı Rıdva ı b;ı>. 
fet:erı, sımr .re!r.llk Edi!mek.s.f:ıin fevb- tcklili ola:r.ak Meclise arzedibnek . evv .e yar.ı mlş. o an a n mıfllr. lıara lia:ıd1ğ'...n.i ~. tan o;melk ıü7.ere geçırü.k!e.rı k.lzanm 
(ide bsilln ~ve.mı mildı:ietloce tlı; ve .. . . . . yenıden tesl5 etmıt1erdır. M- ttebat _,.,1 t rk~" heyecs.n!J.e yorgun ve bLt.ab biT vazqet.. 
~ uzeTe nrznamcye geçırıtrniştır Ka. BJ l'anf ıorpill di S f M • • • ure geUPJ e .,....yor te bulllillUYorlardı. 
.. ~ "ihizmeftl:ileıt ·~ silbay yeıt.t_ nund.k.i ta<liller 3 ~: nok~ üze NemJni.. raı <A..A.) _e_e il.&.. ovyet er OJaıs'kın .Vaz\V'et tehe~ Mi.~ 15 m._,da. aılcreba ve dı:ıc:t.l:a~ı.:~ıiıt:m-
lünd e'ki!ıer hııutçı Zd ~ ~ih bak.. rinde toplanmaktıdr: l!Pl"lığı "'9~• tıeb.iii ~YQr: b d b• h• kikla. ı:xmıu bütün gemide bu unıanlnı:a ı şıWım.:şlaT 'Ye doğruca • . ~-ı ak± hkmnıo .i!h\~ dair ıtnnun 1 - Hi:ikA . __ ın.. Pesi-tik: ~ den:Z kuvvet.len.. CtRU un a ır ~e ır ct.enki ~ eımrım •;erdi. Bu Emll' . ~ t'l\erine oon_ 
~ kabul ~ umeto yenı SAıaDlyet.. d b y t!2ırır:iDe ~ &md.all.aı"a tuı tek mu, . 

Yed r.< ~ ve ~l • memuıtar ler:in vetlimmi. . ::.:: :uıı~ =~ :- a a zaptettiler ırmü.vi &eı1k.etta. Ded4 o!duğundaın :e ya. * 
~ bı.mmu deti$tir.ffl bıııL 2 - Cezalarla <l.ha ,lddetlı ve -.- _ı.ıı..~ Bh...-~ .. ~ . - , .. _ _. __ • 1 •--• ._ ... _ loııı !ııllıBt ~ 684'!P olan :sahile ç~kmıak K.arzıarzıede ~ Tavilı.adeler gemi 
tJıt:'J ·,ır J._1_ • 'L_ • ......... .l."'"'"lt'...,._,IU>:" ~· llUIUESıll'8 "'-~J UAGI ~·-· şa'ke!fbe ca!ıd. , llcllm:U ~esne blr fıkm Mve_ te&l ı 11-.&e. ge'l!rlmıesJ. ~ br hUoom.u esnasmda tıııa.rnr&lıar f'f!llasn;J;;ı. dilşrrruı .iman imh\Nm bula.mıadlk. ve uzu.n müdd~ o.up yanın ~ l1n\ 
~ Mtr_ i1ı:armn lA.yllhamım b:r!Dci ma.. 3 - Mıili korunma faali,,etiııi dtlşım.n= ~ooemğımen nev•· ıtesı:it rmı.ımrne ba.l!rımırıda-n ~ ~tıaı ;; su:yun Wlıer'..:nde oa.J;kan.:lık durouk. Bu ı~dıe buhmıı~u. 1884 de ya... 
~k!'lı::ıloem ropfa:ı::ıı:ştır. zoırhşttran :rorfuk!arın izalesi. ~'en bir düşn:aiı ~ tıır nıımışbr. ~ ~et k:&ı'şWillld:a gentiye dönmeı. çok pıl:ıı.n ve 2400 ıtuı ~e omn "Kur_ 

M:ecfü CUma. ~11 topl&n:acek'trr. --· u-- ~iz'. ırem - Peocb;,7anm aiıııması. içn yapılan daha muvatı!k:tı. Kayn:lıltlau. b3ıf.oo' tul~ Rea:ıfu'ans ş'.rtreti.rı.e 40.COO Lm.. 

Y 
Japon Başvekilinin yeni A't!eııA: Şlmai1 Amerimnm şı.rlt matıarebe Efjjlllfll)}Dda Aiır..ıanlann elme 1 kam eden KW""JU.luşa tekrar dörul.ti'L ya &gar.ta ett~:ıiımtştli.. urdda ekim arttırıhyor sahili açııi:ııdıa ~ d~.~ıtllar .. mn gepeın gmıaim ş'md:t lil.G05 mn 85 Palktat geımi su eJ!nayu. başladlğıruı.4\11 Kıale.Ylll .göru:lıeıOO.ği ıooo toe:ı y1>y"e_ 

beyanatı f:adı~ de'Y1Ull ............... _._.,,_ N , 1tmt1aı. vıe 177 +---.. lh.o.111. 1 ... _ ' daha tıam btimöa. ttlma.mıza mı im oeık mtJ.drle.sı ise 500.000 Ura.ya Güven 

i
n-- ·--f1 1 la-· 9 f-"' ) """'"""'"""~· oo:n~, ._..,., ~ oımuş ....... na.. - s1ıon-'~ ..., .............. e .,.;.....,, ... ,.., ... ......... •. ·~ ..... "' ay ... ıı co~ w Alıbıı. Jaola!ıotı petrol ge,.,v:a ıkuvvetl&iaı.iz Kerç iJotM:ında bam.. IWn ycikıtu. -t>Y.'~ .,..ıuı."'-· .. ..,~ t ... ry ... ı: ıı .. ı:ı. va... 

a1e~er~«71. ba~kr.ı çi~ bayvanlan <Baı tar~~ ~ uıd saırfacı.l n:ııi38r'.dn ba~laırm> hııtaç eden balaırlıa dıüşma.nıın bil.nl.k blr ticaret • Te_hlikeU anlar. ıınrrm.e hMlıse m:?lha:!l ne gıden, heyet 
verılmesı ıçın de tedbır1er alınmıak.. •. J_~po~y~ bü!'lk As,-a.nın &tTete- hi1cım:iııLr emıasım:ia. Bi:-Jeş;ı.: Amer:.b_ @el'Dı",'10i 61B!ke.t.la.nuşJardır. Buındıaın b:ış., Cok. .tıehınc.eli . .anJ.!3.1' geç!nyoırduk. Nl pek YBkıll~ rıaıpomtınu hP.zır:ıy.arak 
tadıT. Jİk ü.alerlnl ve i'k.tısa.di kaynakJarı.nl lllll bııra suianodı daha. ba..<ilıcıa gem.l, b biltlln doğu cephesJiı:ııddkl mikiafaa. ba.'Yet Hasan ismLnd-ekl tı:ıyfa.m .. -ı b:z Vekl~ b'! d roeeeit'1r. ~~!et i.llbrum 

Bunlardan başka topnı.ğı olmı. aa.va.ş ktı<lretini son derece artlTa- lere de hilcumı:ar Y81>ılmışt.ır. At.lan~ jlillUhaırdıele!'ic.e muvnt~tle mtidıa... ~!a rohlle atlıaması sayes:node gt'_ göetemse .hAdh<ı"'. ıı; hn.':l!nd.e b; k"re 
yan veya olup da keıxli.sine yetmL caık tekikle k.ontroTü altına almak aatıH!i tila5U iam.fmcbn oiddP.tJ.i. tedbir_ bale e~erd~. m'lle buılııınan!:a.nn hepsi bu halata tu.. ~ ll:eşiıt ;:"' :ı~oa.:u ve ~k mt., 

. Alma 1 al ·ı ·.ı..· •w• Oeuıber lohıe alınan Ja.pon laınetıeri Bir mubı<ib batırıldı tuoa·:ro-k s.ıh!e Çlkıablldl.Jer. • OO!ft. lr>vre <>.ma ıuvıca ır. 
yen ımıayyen ,..rth.rı haız köylüle.. -ve ~.a _ve t. ya J e. ı9Uı~lıgı Cw:ıg..l{q. 21 A.A..t _ Doğu Hoı:ıan I :eır ~ gooıUı.ılz Buz ~de ~ ~Jilm:z bu kayalık ook dı!k D'.ğ'er tıaroftl'l.n tı9t?:9da:ı luıberd:ı:r o_1 
re kenditeTini ve aile ferd1erini ge-~ B.üyük Brıt..anya il7 . Bırle.. CfJ)h~ H~'da çeım.ıen J&.. ~e himıa(ve ednıen blr lta!lle ve sa.ıs> olduğundıa.n bize l,5 mil 'lll2l8k. ıa.n ve Ktrlıııf.U'"ll lru"ttlnnck Üze'l'P hA_, 
~indirmek ve İş yapma ilcudretlerİ- ltilk ~ıkayı e.mana ııetırıncey7 1)(111 kurw:tleri çember& kırmak teeıeb. ~' btr dti;mraıı mtlhıib.llıi ve 11:1; lık'ta blilUııan PiAt}tla ık.öyUne glidd>il. rl,'se ~iaıP. g'd~ &ıı-:'6 ve Hora t .. hl1.: 
ııi ~ııyırnetlendirebilecek miktarda ka~u m~deleye devam et:mdı:. nı tıüsl:mde m~ oı..mııumf,jitu'. ÇEln.. J'\ik ~ bat.mn1$tır. Diler bZ ıı:ııek m:ıııc6.n:ım bu!ıama~ık. Bu. v.az~t s~ geml:leri henüz Patqa sahiller'..nde 

_ ,_ b ·1m k . . yeti.n.dedır. bu' iıç'ine aJ.ınn k\n'\'d&er' bir yaıı ta..! mubııb'!e jkol yWc gıemfsj ~-pUle ba.sara iaı,._?Ş:!llllda dört ıtaurtas.ı.a blrlıi.kte tıek_ o:rıunıımıtrt.ad:ır..ar. 
topnu. vere ı e lçın. ~e çarel~re Tojo, Filipinler hakkında dem~ W'lıJl'll:le lkurtıarmaiıa ~bü.s .l(:!n 1a:r-~. . l'l!ır Kt.Ir1tU!ıaşQ döndüm \'e bazı limmılu __ __,.,_ __ 
~aş vurul'a.caktır. Bu gıbıler.den }&. tir ki: ~ göı:ıdıerilec ~ e.A1r ~ Sovyet tcbllğl ~.a(Yl bember.'ıme ~ve k&lan ~- G. Ro'llmel'e nişan verildi 
tııhM.11 vaaıtası nolaa.n. olanlara top..I C'~ FT . J'L .. t -'- fah ~~. Moslrova., 2 I (AA) B .. ~'il b!rlne b~m VP bıUm3k U. rak .. . d . . . ~er ı 1pın,lııı:t, muş erea. re 1" .Japon ~ alum .. . . - ugun.. 2IEGıe buı1ımaın gemiden ayr.ıldım 
. 'lan u:zerın e. tam ve v~ım1ı btr ~inde el:ıirliii yapacak. olurlar ise Mlelboıume, 21 <A.A.> - ~iye ııa.. ku So~et .~ebliği e'k.i: SaJtii tıUdberı 2..2,S mcıt ~ p·t.t_ 
ı~lcane . kurabıtecek. oeltilde _yapı Japonya, onları ~refli ve müstakil zm ~. 100 .JepOQ ~ ~ MoJa:İ.sk. lıı 29 k:lometre cenu.. ya.ya güç 'halle ~·d~m ve 1mzad:an tös. 
ıenna:yesl canh ve canaız demıroaı yaf'UTlıllkta eıerbe&t brrakacaktır. nısiıirıı 8&b ~ Baba.ul'ü baırıbaıa_ bunda. Veı-eya ~rinin E.fremov W11ıı! h.aftx>md!aır e-rwm. Xara. ~-o'.ile ''e 
temin edilect!ktir. Bu surede ortak-! Felem.erık HiDcliatuu ahafü:i için dıı'IClar.mı ?e ltöçUk bl:r t!.caret. r~ kuvvetleri tarafından iteali eıraaın- köylil:erle bir'Ultll! ka~ede arlr.!ıde.ş.. 
çılclc veya kinıcı1ık1a çiftçrlik yapan de bu !>öyledir. AncaJt, Felemenk ~ haber vemııeaı:ıtOO.ir. da, henüz tamamJaıvnıya.ıı hab~r- 1!uı:rıım.m 'buhıındtıtu noktaya reldllt ~ 

Berl.!.n. 21 <A.A..> - Alınan orduları 
bıış'lmm'l.tıam Filhrer, 20 Sonk!nuında 
A.trJkıa Z!ıtılı g.n:rpla.rı loomutam Gene_ 
mıl Rcmmııele klfJıçlı w meşe d'tllı de.. 
m1l' hıaç n::ısa;rıımcı Şövalye rUıtbeshrl 
te\ıcih etm:"şU'ır. 

lara a&crllğini yapmış ve ayTı bir Hinıdista.nı ıimdi'ki mukavemeti Riıtıım hasam ıığrıamış ve Wil mü.. lere göre ~~ndAn, 11 ta:ıık; 46 - ._-.-.-. --------·----·····-••••••••••-• 
ai1e kurmuş çiftçi çoculda>rl top.rak.. 1göetermdkte devam edecek o1uraa; ~ cıım.ıerıoe CÜl't mrmia1' ~ tc:>p. 87 mıtza.lyöz, 24 havan topu, , ' 
lan.dır:'acaJtlardır. meııhametısizce ezilecektir. ~. l .~00 den ~azla mayın ve büyük 

Kahraman1ık Menkıbeleri tarifle şeTefler verir ..• 
Cesaret destanları San' ata ahiedler lurar •.• 
Yılı<lı7Jarın kudreti sinemaya haröı:alar kazandırır ... 

DağLtrla.cak toprak milcta.rlna ae.. Japoo;ra ve müttefikleri e· k d d . mıktaı:da dığer barb malzemai a.L 
lince dağıt'llla tu esa.sıara göre ya- Ba~vekiJ. bun~an eoıua, ıunlan lr a IR oçentim IZİD mıolaıJır. 

la ~- K ...ıı_ • • • • söylemi§tir: muyaffak·yetı· Muharebe meydanında Almanlcu 
p' CAK.trr: uru tal'.ı.a. zıraatı ıçın ~ . . . . ·_1 · d · 
}o \·ı· 30 h ı_ t "dl" .. Muttefılderırnızın ve bil'----- lyıerm e hı~ok ıubay olmak üzere 

a eıı; aı, çeşl ı mu na ve- mı.- ·· b · · 
beli tar.la ziraati için S ila l 5 hek.. Japonyantn yanıb~ıında harbeden <Baı ta~ 1 ~ool aYf~I .. UÇ ınden fazla ölü bıralr.mışlardJr. 
tar b 

w ı._ ı.._ h . t" d A}nlanıya ve İtalyanın yeni düııya. lantıalDda, Ünıversıte ve füm ale- İJ&'al edilen yerler 
, ag ua • ..,,e se ze zıraa ın e ya- kurul rn..im.iZ · · b. 'h.ha. '1 · la Loncl 2 rım ila 5 hektar Bu miktarlardan nizamının ff . mlrıaın~a amil ola.. . b:çuı ır.ıl ı ~_Jvilmeaı.ee_t oBn dTa, 11\ (AA) - Mosko-

w w • • • caık muzıa ~rıyet tr a;.azandıkla.rını yenı ır traıvaı ar4'1:JO ıştır. u va ra YO!illa, 1osıkova cephesinde 
~fa~ t?p:~gı .olan~arıh~~sıklerı de göırnek için büyü'k mesnnunİyet ve trav~'i, Üniverııite, Hayvanat D~- y~ni muvaffakıyetler kay<ledildiği. 
l•te er! U'2erıne u eTe göre rici blif" olaydır. Japonya kendisini çcntı Dokıoor Bayan Fahire Battalaıl nı haber vennekted i.r. 

Yarın akşam LALE de göreceğiniz 
Türkçe 

• 
lnkılib Kahramanı 

tamamiı:na~.:ı.k.tır. Bu s_ure~tle kuru- müttefik devletlere bai;;.ayan bağ-1 üıı; 9endiık bir mesainin neticesi o.. Ple.enıkos ka.sabaaı, şiddetli bir 
Ja:~ ç.ıftçı oca'k~.arı hıçhtr JJUr.etl_e lan a..olkeTi, diplömatık ~e ik.l18.adi lara.lt ilim alemimıze bildirmıttir. muha:rdbeden sonra bir Rus birliği Filmi de 19tanbul'a senenin en büyük heyecanını ea sonsuz neş'e-
bölunml'.Yecek, mu.ştercık veya ıştı. I aahada ç.aok kuvvetlcndınmek ve Ha.bc.r aldığımıza oöre, muhte- tarafmde.n geri alımı~tır. 
_J_ L_,._._J fL' ı·f • D aini veTeeektir. Göz kamaştıran Lü&c. .•• Kalb durduran vak'a.. 
~ na ı~e mü a;.Jyetc mevzu te,_ müşterek zafere götüren :ı_olu azim.. 1. ~vıupaılı Alimlerin memleketi.. . . oğu şimal cephesinin bir ke.. 
kı1 edernıyecck, yalnız muayyen za le taıkilb etımek dcarııaın.da<lır. mı:z.ın tflrla ııu balıkları üzerin.de aımınde Almanlar diğer bir .mea.. lar ... Esrar dolu aşk ile senenin bu en muazzam Türkçe filmini 
nıri halle'Ilde toplu <M'ara.k aatılabi- Bahriye naztrının sözleri ya~tı.karı tetkik.at M>nunda, 50 ee- kun mahalden tardedilmişlerdlr. alkı~lamıığa hazırlanınız. 
)ecektir. Toı)cyo, 21 (A.8A.) Devlet nelik lbir mcs.iİııin muha!l.'>llaaı eıfa .. 100 !kamyon, 9 top; bir akaryakıt Lfıtfen yeTlerinizi evvelden kapatınız. Tel: 43595 

Devlet veya ,..hıri alacaklar için mecl:iainde denlz harck.ct.lerini hü. rak 46 nevi tesıbit edilmiıtir. Üç R- depoeu, bir erzak deposu ve küllL'\ı ~::H?::::::::::::::::::::::::::::': 
çiftçi oca.ldarı haczedilmiyoc-elt.ıti.r. lAsa. eden hah.riy7 ~ı amiral ş;_ 1 ~e evvel. «Türkiyenin tatlı au ba. yelli _m_i1'tarda malzeme müaadere .111 • 

&etora ,öyle demıştır: lıld~rl» ırncvzuunu ele alan Bayan edihnı,,ıIJ. • • " 
Pariste iki Fransız Ja.pon deniz kuvveıtleri Malez.. Fahıre Ba.tt.a.1'ti1. Avrupalı alimlerin Diğer bir Sovyet birliği, Moslto- T A K s 1 M s 1 N E M A s 1 

)18 ~e Felemenk. Hindistanından fl.:-150 sen~~c ~eyd~~a çılc.arabildikleTi v:an.ın. t.a.1'.ri~n. 320 kilometre batı 
kurşuna dizildi merika. batı kıyılarına kada.ı: Paıaı- 46 n.cv ı yuzdeyuz. arttumağa mu.. ~ima.Jmde kain Osta.,.'lk.of merkeıini 

. fıkı. bit.k.avve hakimdir. Japon do~ 
1
vaffak odrn~ gerek Avrupaca ge.. i.şıgal etmiştir. Burası Seliger gi:irlü 9-n'Pw't:J,;:,... CA.A.~ ~am !1a'lim9lllrı ,.ed:i hattıhub gemiei. _o~lrek. meımldketimizce btlinmİyen 50 üzerin.dedir. Ayni birlik, 19 düş. 

~ ıyuıııckbpı u.. Hıochelle'i ~ ~h den~a.1.tı, iki tay~are e~ısı~ nevı bal~ daha.. bulmuştur. Cicl-cl.en man tanla, 1O1 kamyon. 2 mühim.. 
Flllt.e &! Plaırleı. A:lbeı'tı Dha!m-M ikı lrnrvazör, a~tı ırnuhcıb ve yınnı yorucu 'bır rne•aı ile elde edilen bu mat deposu ve daha ha?ka aaıkeri 
dfişınJıı.n ~ Aı.ltı?1;9etıbe ~ alu '.(iiğeT harb gemisi batırmışhr. netice ıtFizflt ve tabii ilimler ce. malzeme iğtinam etmiştir. 
~ a:lürıııe llldJllcimı. edıilmitler M k.lll'.. Japon. c:lıenı.iza.lıtıları Ameri:k.a kr,yı. ıniyeıti » nıde büyük bir alaka uyan.. Beı1Ti.n 2 1 (A.A.) - Moekova.. 
tım dEjl!ıı*tdiır· Luı ağztnıda tıopyeklln 70 bin tonila dırmt>ş. kadın doçentimiz.in verdıği Leningnd derniryohınun Alman 

to bacmin:de on düşnan gemisi i:z.ahat merakla d'inlenmi;ftir. mevzileri tarafından keailrniş ola.. 
MlleSSİf bir ÖIUm be.~a.r ve 50 bin tonilato hac.. Doçent Ddktor Bayan Fahire rak hala muattal dW'duğu. bazı İn.. 

O&'deSli Hacı Bm;aıı reftktısı. Bayan m.ind.c diğer üç g.:n1iyi ha.a.r~ uğ- Battalgirin İ~.a~atını mü~akıb Hay giliz hıı:'berler~1 ~ksine . aalahiyetli 
Şefb Us dün eece lki bacukta OL ratmıııJaııchr. Beı dUŞDen gemli.!. kıa vanat Profeeoru Koeewıa. «Kara Almıı.n mahfillerındc eöylcnmekte.. 
ıDilşt.ÜT. B:ı3&n Şfıtb Us Vakit, Hab'!l' men adaıda.omıştır. bayvanılarının yayıltou mevzuılu. dir. 
1"f! eoo. DaHm ~ sah-il. ____ .,_ ·- Almanca, cidden enteresan bir ko- Lon<lra. 21 (AA.) - Avam 
le-n As:m. Haldkı '.nınk. ~ Ras!m Çiftçiler 750 gram nafflla yapmış. hiWıar;, Jeoloji Ka.ımara.aıoda beyanatta bulunan 
Us'un V'e Oörderk Ke~ Q".ç~ Profesörü Parcgl\s aöx a1aralı: Ba.. E.de.n Rus ccphcs.ınde Almanların 
ref!aııam Be..."8111 Z!JOOYde Sle :bıın~ ekmek alacaklar yan Fahire Battalgil'in Heri sürdü. .. bulunduğu tamftA Avrupamn §Ark 
~ ~lu Bayan Zante. Anbra., 21 (Huaıısi) _ Şehir.. ..ğii fikirler i.W:ırindc du.raralı:, bu bu. ve cesı.ub şar.ltl kı.eınılarınıda tifo 
°!un~ tcH. ~~ ~en edaneii.ni tenıin eden çiftçi.. luşla.TJID mü.Mbet ve jeoloji l>akımın.. va.k'la.nntn ç.oğal~rğ.ını söylemiş ve 
~ :~ eonnı. şeilUd.. lerin de aiJ.y itçi eayılaudı.: günde dan gayet muvafık olduğunu ı~yle- şunları ilave etmıştır: 
.I!i C::tırrutı:tı ömM~ 750 gnım ekmek almaları karar- miştlr. Bir Tür.k ltadınının ilim sa- Tifo vak'lamın miktarı b.akkı.:n.. 
..:nadaşlanm.! ve ~ allıesl laştıınıhnıı ve afaka~ılara bildiriL basınd.alki bu muvaffak.ıyetini biz da biçıbiT İatatistlk elde etmek lın-

aıe h8?Pi:1$ Qllıed& mittir. ele td:ısik oderi&. kanı bulunamamıotır. 

Bu Cuma matinelerden itibmen 

Sayın ve sevgili mü~terilcrine ainema ae.nayiinin en parlak zafe.. 
rini, tarihin kahramanlık ve yiğitlik efeaneleri1e dolu bir Ah ife

sini takdim edece8ctir. 

KIZIL İL iBŞOB (Türkçe) 

Büyük bir aşka ve kutsi bir vazife uğrunda hayatını csirgemiyen 
bir k.ahTamanın Şanlı destanı 

,~tmm• ~u~ıx!:t ELHAMRA Sinemasında .. .._ 
SaJen&ıı en noş'eli Filmi • 2 &.'1At tJıhkaha, Ça;>.anoğlunun emsals~z 

ma.cerası, ı.ekrar teiel'a.r gör~ neiis film 

ÇOŞK UN ÇIRAK: Türkçe sözlü 
Parts'in en meşhı.ır Km:nıedi artist;.erl 

lJUVALLT.S • FLORELL\!! • ALERME ~ l\ION.1 GOYA 
~ca: C~BAZLAR _ Mo•kova. ve Leningrad'ın yüzlerce rambazlar_ 
dan 'le m:u:htellt hayvanlardan mürek.kesı meşhur Qunba:ı:hant>..!.i <Turkçe) 



KAŞELERİ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları de.rhal keser 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Sıhhiye Vekaletinin rubaatım haizdir. İcabında günde 3 kate almabilir. 

Her yemekten •onra günde 3 dela muntazaman di~lerinizi lırçalayınız. 

1 •-- Askeri vaziyet :J Satye davası bitti 
1 oc:i Atll'Cela& mahlı:mı.eeL dün est.l por da ıkt.ı81ıd. V"'k&letkııe 15Dıdıel\lmıio. 

r&ae &aralı ı iftol a&JfMal ve Y-.yla dıaiınJD şırnaiiuiı*l IMl'keod ıtır d&Na71 ~ ve adt~e j ti.. Blrlool ~ lmıbaoı ve yer1ıııe 
eoınra. Su:nııı.tra, C•va. &dıalanm. büyü~ ~.ırıdftl Jıstdeıde edarek Peo. t.arih:m...zde yer &lacaı.< mJıh m b.r ıka. 1 iM' fk;tnajajc>Jn bwyııi.mi tıahkiU.tı ya,. 
bıır .kolı&tYlJılcla v~ daht. t.acıa. muva!ta... doır(ya. bölcet.DdEti ~ ıcuvvetle:iınıe 11U' veımıioth. ~ d.&Na., meıı. paoı.roa. -.ht.ekklık 006\U':annı iht.i. 
ktY't" ihıtiıınaller.lle adema:.&Tı ilıt mal taaırrurı e~r ve 4600 esZle mütEad,. hı.ır &ı.ıı:Ye da.va&ldır. Temyız wıuml 1ı va. eder mıdı:b'e1ıte ~ Ye bu suç 
ha.r.:cinde olhııau"a.n Japon ~iz. h:wa <llıd (Kıp, t.aaü \'Etia4re aldur&n oonn. he:y~ borım& Qır.arile yaıu.Jderı is. bQJleıce vüouıd bı.ıJmn.ıı,ıtu. Gene, euıçh.r.. 
ve ka.ra .ıcun-etıermı. DlUaıtııi! tdld3d. bu kuvvetleri ~(tb ve .FWdosya et\. ~ 1 ocl Atıreeza6ına. lııtik.&l eden la.ııın bu lfta'etlıe dev.Jeti zarara &dttuk.. 
ren.aı.e manmtur. l3u aefbW.ediı, kt Ja... bir ve l:m.arı:oı tıeknr zaptı ve isd ve bu defa ruMlaaen Y8i>ılaııı muıuı.ı.teme lıa.:rı da. i<id:& ec1Umiı;td. Zira. Na.fıa ve. 
poıwmn tlruvvct.lerııı SJn&a ur do'86" eylmı~rdi:r. 20 tar.!hU Almruı ro,ml eommd& bütün maımımla:ıuı beraetııe. GıAlıstnn emberd.111 UEwıı 02Sine 1ıl.. 
larına ulaşt:ı.r.:ıbilmeıklıe elde et:Sıtin"! ıtdb.ii de, S~et.J8o'.n Pe00osyan111 r!Je neti~ bu ~ biacs. tıa.. baıı:ılbuld:a tıopıa.nan İmar !ı!t.:dü:rU, Na. 
ba.şa.. mm önem çok fula.:lır ~ B nogıı_ şamkxıda ya.pı:rıolt Jeted!CLJerı ıwkai>U rilQeeıııl dıe çZzmeık aureWe ve biıtün !la Mlld(lrı{l, na!• mUheod.!sl.6rl ve ôi.. 
pur adası Ma; &m ya~r.ır. ~~ ıteıaııTUı hare1ret4 pUS'ritrtiWültten GOll.. tafsl.IW!-e ~: I ter zl!"Mttıao ~ b.ı.r heyet b!.. 
nUb iln<k'.n e:ooak br buçuk de:nz r.sı onaıa.nrı dıaha şar1ta ~ sUrtlidU. Bwd:alı ld buçuk aeoe evvel aab* ~ 250 bn deiil. 106 bm lira icymet 
m glb QOk k hl:?' deniz mesa.ft'tl e ğünü b0dlnnektedi.:r. Dmıt.rıt mUeıssesem oovlıetçıı mtve&. kıoymuşla.ntl. Bınenm. ~ke:ı satın 
8(yT bu.hmduğu clhet.ııe Japan!.ann bu Alma.n _ Rumen lruvveıfürln1n bu leı$ yerine DmızıyoUa.n. ve Devııet ı:;,, a.lllllmamış olmam da. suçlu.ıar aleyhine 
baış:ı. !.!> mn Sınga.pur ü.ı»Un.ü ne ltadar or.ıvaıfraAtıyet:ıtri m'l»liımdlr ve bu ha. ınıaaılan toıetınmi umwnı Mil.ittrmıeri usu!sliz bir lıa.relcet olal\lllc c9bul otun. 
b!b'U< tr.r tehlltı:we dtlşilrmfl~ ol.dutu re- ~t'kı. yUıız Feodosya bötges!ne LErJkJl olundukıtıaın a:ıaıra., mk.i baıılı:amll mıçtu. • 
loon.d 1 inden a.nltıf}Jhr. mtinhamr b~ ha..,.eto!. olrua,y~ bütün baışta Umum Müdürü Yuru! Z.,y& ön.if Bi.r.lııci Aırroeaıa mo.hkemesl taıraıfın. 

fng zle:-ın S vıga;mıru bılyllk t>;.r şld_ Kının yarımadaSlrlöıl!ti beıhll~H duru.. d'.anralk Uzere bütıün 11le6ası. ea..'ıt.d:A't'lllt, Qa.tı verilen 1c.a.ıv, mahkemei ~i2Je 
d~ mUda.faa edeceklerlıne şupoc yok_ mnı d!k>P-ltıooe5c umtKnıl bir hareltbtln vazitei memurd>eıini sııı.>lstdmaı ~ 1 mtaıa? ett.ôkten bOlllla. temYi?. b!r.:.rıoi 
!:ur l'81ka•. İngi 'Zlıen:n Scıg8':l'U'" lif._ baş'.an(;ıcı olmrun, GB'111c etııtıcsh:ıln dılğ« ~e te.sad lca.tışbıınıntatıc su.retllıı men...1 om& da.iresıl beMet kıara.Tlannı ~ 
11ündelc hava ve oon.z .kıuvveıt.:erlrıi'a verlıer.inde de M..,n şa.."'tlıalrı bir• mılL fa.a.t tem'lnl V'QY& ihmal ırlb! 6\llChu°la ı yugut Ziya ve a.ıtlıı.da}laır.ı.."111fl sah'tflck'_ 
ktfaıyetsı7liğl :m"Yde.nd.a oldulhına göre ~d" e:.t"ğ takdirde Almacılarla müt.. edlf,yfG'e tevdi olurmıuşl.aroı. önce tıc.. C!ktı:ıaı beTBetlerini geıoo ta.sdllt ~ş. 
bu ma.h:ı.111 rnUrl fa.ıı., ne loa.dıtr şiddetlı f;n•ııc•ern cı bu k'"b' haıekeUer yap_ tBa.d VakAlet4 m'lifdş'era ve b~ \180!.!e>ı ml'lllure'Yi suitsUmalden malı.. 
o ursa o un, mıihtmıe~en b~k'cd :ıt'er T?l..ıııl'eM gm du:mıı.,"faoatd'lc'ı .tt1ıvvt'f.Je ml.i:i:'.le~tmıllib;e yaı))m ha.zırhk k1mı.~yet.ıer1n.1 ıse llchlerıüe bozmUŞ:lL 
~ temln edareşeoe·,.t·r. Esasen t mnn ohr.ı&bilr. Bııblım, hid~lıeft ~trıa.n net.ıoesmdle ballka. ertcAn\. Buna başmiiclıdciuınum.!l C"ın 1timııı 11.. 
B.aıg pur ad.ı V" ll:slln.ın mUdPfa.ası Vıtftlr ~!im. K. D. nım BUÇ1v ~ k.a.naa.tıne va. ze:nlıne, d~a ıteawiz wnuınt he:Yet.lrııe 
~ i hu"US!a.ra. istin.ad et.:nE~e nlmı.,tı. Bunlar, jıt,aaır& dıı. 00...,tedl. S"'V~"di!.ınlş, uımıııni ht>Y3r. 1..c:e &alh'tıa.. 
kt.: Yeni ekmek karneleri tant& ~ Dell 2harik Umum Mlkınrü Uliıtıctlan verüeın ve dördılooü Cel'.a dal. 

1 Bızz:ııt Smr,apurda. kuvvetJ de_ Yıaı.f Ziya ÖO:ş Ue Müdür Mua.'V.in.i ı :resitwe taOOik ol.ıwın w·a.rı ymi br 
n z 'e hava ıkuvvet'e:ırtı..n tı.Uuoounıl_ ay ba~l l8 kadar nılU' K~Ei> Umuınt K&t.lb Sadun ehl!lh~ tıaıyiıı.1 ve bı.nanın ~ 
ması Y O&l!b Saıvcı, h\fiUit IOOIJtw.-i avuıw.t te:J:>lt. ohmara'lt hatbll~ zaıreır OOlt> 

2 M l :!{a yarmıad 61.nn bP'rz.nh d ""'gtl nlS, bulunacak JanımQ İfııa Ca.n~. mlUı«ıdl6 Net'et Ka_ etmrdiğ'ınin ~ malc's'adile 
rıem'll'lt'm cenu'b doğuya. füıl"cru çolt a. ~!it ıeoe b.ınka emArıuıdıaıo .Malik suçllW&r aJıeyhl.nıe naiitı.etmlş, su.i~ 
rızalı olan a~ m1lıtıesı.'<M> mlld:ıfaa. rr.aş tarafı ı inci nyfada) Kevıııtb ve HaımcU Em.in Çap ~ meseJeei b&kıkllldıa. da b~ batlı bir 
tar yaıptlaımlt ıaz:ıml zamaıı uzanıl. dır. Karneler kan ve nahiyelerde id&:De heıyeti az.a:mıri4ın C~al Şahin kaırar verm!ştJ. Kıea:a, !da.re heyeti halk. 
ma&, ay başın.dan evvel imza mukabilin a~. Ziya Tamer, Sedad, JE:ranıs ~ kmd&lci beraet lcaı"arlıanru da bomnallt. 

3 - Bu zaman ıııaın!'ında Blrmc'lıya_ d b" " ) · 1 ktı _,. ,.....,._., ..... ~. l ''!it R A~~- beınaıeUari tııOOllk. eylemişti C1a.n S fJ Frailıs H!ndıi Oln1'si e... e utun ev ere tevzi o unaca r. k ..... IJ)'..,...,,.,-u M .. r.eos ı.:.uıe, ıul m... .....s~ • 
_,.,....,._~~---~ \_,a!h~ h#' ~ Tevz.iat üç gün içinde ikmal edile- trümıns Ş!rt.et.i MüdürU merhum Rı>Cli Bu defa ıb.110"..J Atırceza.da yerddıe:ıı 
• ........, "' ~·.. · ...,. "' -'- 'D""'&r ve a.vu1<at AJ,JS Ödü'<len müTelc... ve ıo:ııDtzell başlaınıan duruşma. ~ 
yüıtz S yam hududıundeın Baııgok 600. Cc:.&'llr. ~ '~n umumi h tiırl nakZ 
n ..... lkA""""tl'nde bT taunız ya,pılamk Dün sabah Viluyette Vali ve Be. k.ebd.1. Suçlutar ~hindflkı tdd.ıwa, gıerıe ll<Jl.IV~ eye n 

""' ........ ll8QB1rall., Pmdt.tlıda oa.:ııpa~i kııWTaııında muclb seıbeb olarak göı&~ 
Ma.'akıı yaı:-ınr.ıc:bSmdıeı ha.rdtAt L'(ap.. lodıye reıe muavinleri ve diğer S&tıye ~ ald b'nMlJl!l Dcn.izbatik.. len Ofdk.talan ara.şt.Jrme.k \"8 maydarıa 
mdıo ıı o!an m1lhm Japon k.ı\'Vetıeri_ ai&ntadarlarm iıthaldlc bir .toplantı oa 250 b!rı Tdmyıa aıtUJ a 'm!l:OI\ ~ol. ~ malkısadilıe b!na.nın lkıymeti. 
n'ln «ıad eyledi ki' .ana üslıerin de yapıhnış ve karne tevziat ıe4di üze. ıuı ve UIJUl:SÜZ olmuş ~ 1111.t.ış rn.uame... Q'ln ıt.aıkxf.fri 1oin yeni bir ebl vuku! he. 
• çı m"' vfG'a tahr'b;. · d .... üln' .. t" • .._. .....,.....,,.,da ~ ....... <'- ıtu.y~tU""m~z ~ ecç.L1mjış ve 'bu he.vd.i de YWaiıek +--u •··-- -~•-~ rın e gorUJ 1uş ur. lalll ~-· ., ... _,. .- & rt'- __ ., ... 

4 - ..,Lti a. Anııe.r-· .. ~ .. e Ka h" 1 d k 1 k su::uır ~ ııemu.ı. Keuı aııtış :ır.1.J13._ MlihıeDdlııı mellttebl ııror~r..c .., --.. 
ya.t'dlm' e ıwvv:ı't.. n.l'tı~ o ıım Ça.n ~a v\.~a l iye er _: • .;:ru dma ·~ me'ee.nde banılta ı.ıe F.ltot. .-ıoda h';v~ mımarlıa.r teşıeu e~r. 

Askeri fabrikalar um um müdürlüğünden: 

İki elektrikcl alınacaktır. 
KarlıltkaJede JetJbdam edilmek ~ a.n'•t meıkıtıebı mezunun bObın -

il lıllerinde çal~ bC'nc1 ıunf iki elelııtrlkçi alınacaJt ve ı~en kA. 
billyet göre 2,5.5 lira 1evm!ye vorilecektdr .. Tallblenn y0l parası ke:ıdııeri. 
ne aJd olıwı.lt flU"tdle evra.kı müsbltelerile imtihan olımıa.k tlzere Kırııkkal• 
ıruı> mUdürluttlne milraca.a.tla.rı 11ln ohm.ur. CU8> 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Mu'baımnaı bedeli <'487 ı lıra (50) kUl!IU olan 5000 met.re 7ata.:c y(MÜ 

6ı.':!lı ktlı:Dq <9~.1942) Flaıı:a.rtealı günU saat <14,45) on dört ımt. ~ ~
da.t:prıqlllda O&r binası da.hillndeki mmlayon ıtıa.mıfu:ııdau &çık ek&ltme usuıue 
aaıt.m. 811 ıoa.oaktır. 

Bu ioe Biımekı fat.\Yer:ıler.ln <336> ~ (67) lkunışluk muvaı1a1cat tem1na.t ye 
bDuoun 4tıatVkı. ebtJiı vesaik.le b!J:lkcıe elksDtme günü ~ bd&r kom.la_ 
yorıa müraawıtJıa.r.ı ltzımdı:r. 

Bu ~ Ut ~ komisyondan pıı.l'A61Z ola.ralk d.atıtılınaaotadır. 
(646) 

* .. 
Ana lbatıa. A~ haf.ıtı a:rasında doğru ıeıs>"& rııaıkl~ m.:ıihsus D.D/51:1 

No. lu ıt.a.r4e 1.2.942 tıaınhiılden ilt!baXeıı ıbaynelın'Je1 b:ığaJ ve n.~eıri 
~ dıa beşmM ~lşt.lı', Fa.zla ILILfS5At için ~onAa.N. mllı~ 
ediıld>ilir. (633) 

Gaziantep Nafia MüdürlLğünden: 
1 - Eksil!mqre konulan ı~: İsIAhlye 8'ÜlnrÜk mooıur evler yanınca ku. 

ıırtma u.n.ı.ıı ve imlA 1el olup keşif bedeıt 169!:ıb lira 33 kUnJtur, 
2 - Bu işe a.ld evra.lo müsl>lte ~unlardır: 
~ hWAs.-u;ı, meealıa, ~lei flat oedveti, hususl \'e fennt şa.rıt.name. 

ekslltme şa.rtnıı.mesi, mukavele proje.si olup hergün nafla m.üd.Urlütünde trö. 
rüld>lllr. 

a - ElcBil'tme 3/2/1142 satı rıtı.ıü sut 16 de G.a.nt.eb natıa mudUrlll.. 
tünde teşOlaldll ıeclen ebillme tom&.!ııfonu odasırwfa )Çı1acaJc\.U'. 

4 - Ek.stltme ita.palı :t.a.r! 'WUUle yapüacaltttt. 
6 - ~e gfret>ilmu i;ln isUııkl:ilerlıı 121• lira 72 turuo muv&tSM 

tmı~ vermesi ve 942 yılıada ti.:.aret octeaında b,yıdlı bulunduğuna dair 
~~ halz bulunması lizımdır. 

8 - Teklif melı:tubluı 3 UncU ınaMede nzıiı saaıtıten bir Alet. evvelioe 
bııdar ~ dab'esine ~erek eksi.itme t:omisı:vonu reislltine matl>ı.z mu. 
bbillnde Vftileceltttr. 

Paııta İk' ı&lderileoeıt mektub\arın. nlha.yet 3 üncü maddede yazılı saate 
bd&r ~ O:mıuı ve dış zarfın mühür mumu Ue kapatılmış olmAlı 
ıhıındır. Poetada olacalıc i.9('l~ler .._ edQmer r518t 

Doğubayazıt Mal Müdürlüğünden: 
K.a.y Şdk orduısumm Bhımaey11 ta"?TU.. olan late uro arl tc-1 ı a l mlHıe~ 'l'Olü ~yan Jcraus •:.:rkeıtl 1\4ı81tik.emıeee ~n bu yeni ~ b!le 
r.uıııı yıı:rdım etım ~e ber.abb~ kar::;• m_ mal edilmek iizc~edir. ~ımdiyc ka. et• dl>la.vınllıe ıcyn! su.ça \.)tJ"n.k e~ ı ya;pt..~ tıetlklbt ın:...~d.e hın.aya. 
dak Japon atuw tı~ de kat. i m:ığ_ dar tchWe 33 ıaşe burosu kurul. bdı."'l'lııvorou. 245 bın 900 lira ılcı(ymet b~. De. 
lfib~ uğTa!laoalt ta&mızlıır y.nPll.. mu,tur. Bu bürolarda her 4000 nü.. HM!ı&ede ma:aıun bulunan.IAI' hS.. ~ bm.awı 6&tın alırken b1r bu. EkS!ltmeye luılwı tŞ: 
b'Imeıd. fus İc;;İn bir memur ayrı1mı~ır. Gün kmdb bir nwl te-.id! kararı cı:ı. verlılmCş ÇUl aıyllk 1oa.r bede:d olar&k Sa.tiye şır. 1 - :thıalea:nltı 6/1/Ud tarihinde yapı.1a.oıail SAn ohınan Dotub&Yazıt ta.. 

İI14t zler. bu 61arda'l br.ltı.cE.ı;, öe 750 gram ekmek alacak ağır if.. ve cıı:a.ve yıli.a'l"lda. ooıvru&ımı~ id,,;a.ıı; .a bf.mden 3000 lAm '.P3ıtıa. flt)J"iye a~d;.ğı ııasında yapılacak hükCUuet blna.sı ikmali iuş8.aıtına mezkıll' günde tallb çık,. 
tEm-r. -Od~e em . U~:ı~!._ harbe. c;;İ1&rc aid ceclveller lıazırlanmlştır. br.ooı Ağı.roezıaıya se,V'kedlJ.mjşıJ . Yapı.. vıe tava bedelile ~e Ucretlerlnı de madıılındtı.ıı 7/1/H2 tarihinden itibaren 20 ırlbı müddetle tekrar mUnata.saya 
kltıınm ba.,.•••angıcııııde. S•uga.pu...... u_ B ~ at . k 'kt d .. 1ıııcı duruşma eommdıaı mahkeme. su<:. ~Qr şil1kete ve Jerans Şı.rlretiıro ver_ b:mtıımuştur. 
l\Hiıı.!l yeni ıfoP 350 kadar ~arel&ln.ln u c e eri mınla a ı ısa mu. uarwı:a Ymu:! z ya. Talıi.1" Kevkd>, ~ mıreWe ~ b'.:ıı l:1ra. bir ~ 2 - Keç'.f bed~li 16457 lira 88 kunıştıar. 
büyuk bir l'ktmnı tahr~ edil<l'.ğl g bt dürlüğü ile İaşe müdürlüğü hazır. N t ICaı; ıı · döroer bu.çuk e;y ve ta.. tıeıınD ett.i'i delalk1'lie aa:O.t. o:m~. 3 _ Eksil:tme 27/1/942 Eall ır~:ıü aa&t 15 de 't:aıp&lı zarf lW!alile 1apıla.. 
gery blıanlaırl& a:ırırad4l.n g!indeıreb.L laın1,1aTdl.'r. Ağır igçilere dunden iti O: bııwı~ müdıdalJe \'e yalnız va... Böylıooe kıymeti ~50 bin ~ı da ~ ~ 
dlklenın:.n de Sumatra a..1asuıdalu Us. haren 750 ırramhk ekmek karneleri r;:te.ı msmıre:v.f m.W.tmaıı<len hapse bir b'.aıayı 250 bın IlıııWY'a s.~ suırf'_ C8i4 _: Ekslltaıe sınıtııamesl ve buna mülıetnıi evrak Dotubayazıt ma ye 
lere çıokilcliklerd eöylemneictedir. İk~ tevzii ne batl.nmı~ır. Bu ıtevziat malı' fun ~ aahtıekAI'l.ıktAn ve d ~er tııe badtanm devlete zaraı.r delil. b L ôairealııden ahnab>!llr Vi? Atn Nafıa MüdürlUğünde de göril'ebılh'. 
ciuı tıma!!dkUk e~!Jım& içın ı.ı:er_ bi~aç 8 ün içi nele ikmal e<Iilecek.. llllÇ~ e be~tll;erlıııe ka:v. vıeri!mlş. k s fkt{lçült b'.T ıırar «'ro

4n et~ğ~ adAışıl. 
~ cııı.ııaa b:ı.şl& uiraşnışla'!111l dıı • ~ ıruçlulıınn iBe ~rodan ~a mışt.rr. Mahkeme bu ~rı na:r.a.rı 5 - Ekailtmeye ginne:C: için ıstekl!ler.in 1234 lira 34 kuruşluk mu~ 
bilOj ğ'1 g~ ODda da ımwa.f!ak olema. tır. benetJet\ hüıctmı altm& a.ıınm~tı. treemımtle alaraQı:: , • ıbemim.t. ?epDelıeri ve Ağrı vi!Ayetılndec bu işe ırırebllece1derıne d&ır ahnmıt 
yara! ~ur önler~ kader çl'kU. R dh k d Bu a.nı.da blr nakt.aşı ialy:ıeiıne1t iL el _ Bln.arun aa.tın a~.nma6ı ~eyf1. vesiJoa ibraz e'.mele!U mu!ttezıdlr. Bu 'feırilta 1Qln eks.ı.tmeıin y~ılt\catı liln. 
m~ ınııerour O~U'. lr:gU zlerin, asa ane, ar evam mn· Sıaıfıye bl0061, ~ a:r.:madall yet"Mlıı devleti zaram ~dıCına.. den en az üç gün evvel bu lst&de ile '8tıeıltl1.leNl Atn vlllyat! m81ir&mına 
Bim14nYa _ Siyam hududıund~ tQ11?T\1. d k d' · b~~ mühend.ial Nceet. KB... 2 _ Bör'.ndsl imha dıerek yer.ine ınUmcaatıaru ve bu miıracııatlanna .Sİmd()'e lltadar '8Pbldlıan benze:i inŞö.&t& 
zl liır WLZ:)'let alabJd.'klerloo da\r olta. 9 8Ce , yor =1.1 ıtam.!mdeıı y®l].a.n ~! ne~- fk nci bir rıaıpor tan.Un ed lmıaııri keyf.L a.1d işleıi yapı.ımu, 4darelmien t.ldıkları ftS'.kalan raptıe!melen lAZlmdır. Bu 
da hıQbir em.ad"e o!.ınedlğı gl.bl hld!ı:;e_ (1'a$ tarafı 1 fı , "' ,.,~ıfal ııio.l mulltevi rQl)Olda blnamn kl\i-meti yet.inill. birııncl rapor auretlnln b. d.m_ mUd.det mr!ın:lıa voska t.llebi:ıde bu.ıımm.yanlar ekı'.:ııtmeye ;tirm.!yeceklıer. 
Jer onların orada, bazı m1il1 Ç•n lrnw_ Dlin Be1otl11 ve Eminönü mın. 223 b; r o!aımlı: kabul eclilmiş bu.. nm !en ŞUbı.-sinde mahfuz tıutuld~ d>r. 
vetlıer'nden de lıst;!ade su.retue nıuhte1 - tüMıncla 290 teml&llk amelesi ('l\w na U.:ıenll'6 00 sene~ bedıe.ı1 ~ da nıa gore. 81lh~'._.!2k bufı~n unsurd ıı. la.~ 6 _ tstıeltlı~r tıeldli! ır.ektublannı ihalıe gibıü olan 27/1/9.&2 Salı ailnll 
n1fel bir JaPoll ta.9:mıZUna karşı B r_ hştınlmış, ayrıca 5ı amele de klip. il.Aveai 1Azıın g<id ti ıt.a.Ydo1unmuştu. da or~ mevo.;uu umıu 1ı~ma.a 68at 14 de tadar em:l:tm~ komisyonu reisl1ğine makbuz ımuab l nd4 tebllm 
man:vaYl ve R&ngoo - Cungı'kmg yolu. rüyü &.emlr.lemiştlr. fil'A.hQre hi\dlse tahkik meınuu olunca k.anML ııettmılştiT. • edıeceklerdlr. 
ıııu nrlld&f.ı:.a hususundaık.1 ılk t.k:r1elin Be~lye dlin evleri ve Jükltb. ~ yeQ.t bir rapor tanz m. fw.vcto.lı ~ banka 1~ İlatısa.d Vritflleti ara.. Pootadıa vukubuBca.lc gec.kmeler ka~ul ~Uınez. (347> 
dııiei" S~nlellll.ls oldliktaı'ln.1 gösten:nekJtc_ ları önundeki karları temızı..meyen ril Ü:Ş 8'600 Ne...e K.n ungt' ta sındt oereYa.D «len. muhıobereler ve ......................................................................................................... . 
d r B:mııa.nyadal'd ha.lka P~ gfi'o'ene. 25 klei hakkında ceaa sapıt kN. ~01 ~: ~ ruıın.aın" bu iltinc ra - bım'lann ves kaları üze.rınde yapılan suçlar olma.d.ığJna ıöre idare ~ti •- j rımımoo Bllitllıılı.ett.inln riyaset.inddd 
memeler.ı ve 19 ta.r.lhli bi~ ~r~ tel. ;~ ; eenefı1k bedeli ica.r c:b ~ t lk.:kııl'l& da o "tada v~reı mEmır~l za.lanrı111 va.zil 1er1ru lhm.ı.l iddiası da 1 tstanbul blrlrıci Atırceza mn.hkemeai 
gra.fmda bildir tne gftre Japo:ı ma._ ~;.l>e fazla kar yatmuı ih. &?ı.naa"&k ıblnanm Jaymeti 2Go b.ıı 4'üsur sut11>t.!mal suçunun dohı mevcud ol. j varX1 göı11lmemıştJr. dün Saıtye da.va.sırım ölutiln sucUlan 
lcaırnk!ın1le ~ı k.esnem!.ş oı n Bir. UmaHnc kartı icab eden t.fıdblrlerl lln. oı.aratc eös~ ve lte.r iki :ra.. madıitı ınetiOO&l.ne vanlmJoitır, BUtün bu Bu surcUe, eslti ve dtcerlı h~e- hak1tıııdıa beraıet :k&rarı V'eml•Ştll'. 
mMııY8 ba'ŞVetdl ru tevkil mecburryt_ alm1,1t.ır. Lüqmu bahB4le TenıisUk - ------

~~ma.~~ ~"'68bu~~,;~b ~- ::u~~-:;~·0a harlçt.D a. Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 17 İkincikanun 1942 vaziyet1 
B - Almanya V" mUtt.dlltlerlle So\'_ Dltn taraftan RaAdhaneden al. l 

~ ft"\r'" rıt'!Phesine ~llıl-Oe: dıtunız ma.lfam:ıta ıôre karın faa. A K T ı F p A s F 
Jaa><>nl&rıın Uz:ıkdc:ıidMô mtlte\ali lalı olan.lt devam etmesi nnıhtc. 

muv&f!akııyetlıerinı wnuml durum llZ(\. ~Wir. Hararet cıerttesl dUn 4.0 
rinde dlııha ılıeetrll bu- hale eet..'mııe!k. d8'mtiş•tir. 
QeDBra1 Rooımellıı Oim&lt A!rı.kıı.. cep_ -~-..:._-·--------
tıesinde büyük 1ncU;a kuvveUerinl bai. 
ııamaat hmustD'.lııı8c.1 dıewımlı atlYl'C!tlQ. 
rlııl ~ ç~. ~et., hülit1 
~ A.Imanl&m\ 4ııımMnıl!ıe .. ..ek.nlk dü. 
~J.eNıe müstıenJd olu. cı.hı, rıeree 
bu bUyUık had redıe b~taraı laı.lmU ta. 
~ aeba.t eden hiltiımet.iımıe, ıe.
ıa vaıkt.üe ym! d~ devle'..ıeri ara_ 
suda -~ tıo1uıMn &vana kon. 
ferarıc ~ 8ÖIJ&lilne alanılc 
lUo .konferaoslDdıa. bam manevt ve rubl 
eareıntılar c~ ist.Xladmı 15-'.erell 
90 m.!yonlUk: omubl Amerika. t.lCGıin_ 
ce, gerokse hcttil b~ milıı:.tdltler.n. 
oe AlmMt ordu Wl'\m b~ yoraımtuiu ve 
b_. a\fı felklinde ıt~ ecU:foeAI der. 
kk o'la.n mutaa.:< mUda.faa ve devamlı 
ger'ı oek.llıM sisteınl:Dlt teraetme:ıt ve 
bat1ı o~ htt.sıl o':mab b.14!ıycı.n bu 
z~ct.ı. ba1'; olacaiı fedak!rlı.i: ~ 
oıun:.a. olsun, l:zal e ed'eblJmek !çln fa.al 
b.r ~rdtet tarama. tTllcu Alman ordU'SU 
iıClıı b za.nıreıt helln.1 a.Jınıştl. Alman 
oı'dusu ~ri bu zarunıtt ta«dlr e!mtş 
o~laıdll', k. lb"r ta.ra!f&n ısovyet.1~ 
l'irl ımal ve m " ~ mınt.a.kalarlle Do. 
~ ~ Oııta. ~a.n:m ve Sibc. 

s·anın lhmıen aıer t".\mfındaıı ge~!k. 

(Tl'f ATBOLAB) 
IST AN8UL BELEDIYF.St 

1 
ŞEHiR TIYA TROSU: 

Tepeoaıı dram kı1mındı 
9u ü:fam alt :M>)O 4a 

Y.,Uıfhnız Dnlr 

lıtikllJ uddetl komedi kıemında 
Bu akpm 8&at 20.30 da 
tşçt KIZ 

,. FOSF ARIN ZIYA 
ÇOCUK MAMASI 
Bebelerin: dlşlermln koıay cı.k.. 

mıunrı.ı, Wllbul ve gumüz o1mala. 
rını ve erken rUrümelerlnı temin 
eder. 

Depo: Ziya unları ve gıda 
müstahzarat! fabrlt.a&ı, Vok. Han 
No. 2.6 Asma.al~ Cad. btanbul. 

ler'.i veya yeni teş1{ll et:t"'Cleıi kuvvetıert •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
Ofllheye mnmek stmWe durmalreızın 
1'8&>~n çiddetl~ taarruzla.n l>'UııılciW. 
meie un~ blr te.;r-.ftıan da Al. 
marı • R~ lruvftt3erlılİ\ ~ 
i)Ok ~tt du~ ıaWı aw...,ae 

Nepipı Mlllil8ı CllaA4l BalJaa 

.. ..,, A. ar.. ue•sr.ıaıı. 

ıtua: 

A>QD: Sa.!t ttLioeram 72.605.531 
Banknot • • • • 
Ufaklık • . • • 

Dabllileki mahabklerı 
Türk Ura.al • • • • • • • • • 

Hariçteki mulu.birlerı 
AltDD: a.tı ~OCI*D 6.632.112 
Altına tahvili kabil' ıeme.t dL 
vizler • • • • • • • • • 
Diler dövlsler ff borçlu 10irinS 
baltlYelerl • • • • • • • • • 

Baslne tailrilleri: 
:Deruhte edilen evrakı nakdl79 
tarsılıtı . . . . . . . . . 
ıtanunun 6-8 inci maddelerıne 
tevfikan Hazine tarafmd"n vlld 
tedi)'at 

Sene.lat Cü&daaı: 
Ticarl Senetler • • • • 

Esham ve tahvlllt cüzdanı: 
( Deruhte edllen evrakı nakdL 

A < yenin kar4ılılh f!Sham .,. 
< tahvilM Ot.1barl kıymetle> M 

B < Serbest Esham ve Tahvillt: 
Avanslar: 

Attın ve döviz üzerine avana • • 
Tahvillt üzerine avans • . • • 
Hadneye \cl!ıa v!dell avans 
Hazineye 3850 No. lu bnuna rôr-. 
açılan aıtm ureılıkh anıu 

R:taedarlar: • • • • • 
lluhtellf: • • • • • • • • • 

Ura 102 !23.497.78 

• 11 .'166.320.-

• 803 995.27 

• 183.415.56 

un. 9.323.596.36 

• 68.681.837.27 

tA 158 .748.563.-

• 22 227 905-

Lim. 303 433 943.39 

Ltm 45.316.981.93 

• 8 996 454 71 

Um 4.906.lP 

• 7 808.690-

• -.-
• 187.500.000-

Yekta 

Lira 

114.695.813.05 

18U1U6 

78.010.433 83 

138.520.858.-

303.433.943.39 

54.313.436.64 

175.313.51Hi 19 
4 500000-

t 1.420.056 14 
876.391.352 60 

Senpye 
İbtlyaı a.lr.~eei: 

Adi ve fevka!Me . • • • • • • 
HUIUS! • • • • • • 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Jtanunun 8 _ 8 inci maddelerin• 
tevfıkan Haz.ine taratınc!an nt1 
tedlyat • • • • 

Deruht~ edllen evrakı nakdl1• 
bakıyesl . • . • • 
ıtarşılılh tamameıı a.ltJn olarak 
illveten tedavUle vıu:f'dilen • • • 
Reeskont mukab!U illveten t.eda
vllle vazedilen . . . . . . • • 
Hazineye yapılan a•ttn kıtT•ılılı:tı 
avanoıı mutnıb111 3902 No ıu ln:nun 
mucibince 11Aveten tedıı.vf.lle var.e-
dilen .•.•••.•• 

l\fE,"Dl' \ T: 
Tf!rlr ',,...C'I 
Alıtın: Safi lkiloın~m 877 1 !lO 
3850 No. lu kanuni\ g-Öre h~uıı 'e 
al'ılan avıon"I mulrnblll tndl ohı
nı>., altmlı>r: 

S:ııf! ıkf]ogrıııın 55 541 030 
Dövb •ı a ah hüdatı: 

>.Itına tahvili t..:abıl dbvlzıer 
D[ğer dövizler ve alacaklı KlıJ'l.Qa 
bak1yeleri 
Muhtelif . . . . . . . . . 

Lira 
15 000000,... 

Ura 7 822.019 15 

• ô.000 000.- 13.322.019.ll 

LJr.a 158.748.563.-

• 22.227.905.-

Lir& 136.520 658 -

• 1'7.000 OOQ -

• 250.000.000.-

• 113 ooa.ooo.- 61 S.520 651.-

L!rcı 89 277 2~ ı 'il 

• 1 233.782.03 90 511.018 !M 

i' 78 l2' 167 90 78.124 167 90 

Ltı. -.-
• 23.370.980 49 23.370.980-41 

139.042.510.12 

Yekta 87839135UO 


