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ŞARK CEPHESi 

ARLAR AL TINDA 

Bombalandı Ş h • · d T d. M ·· dd t• Fakat, General Ordudan Aynlarak e rımız e 8 iye U 8 1 
PoRtikaYapmaklstemediiiniSöylecli· Bu Bölgede •. ~ava Perşenbeye Sona Erı·yor 

Şark cephealnde 80llıklar hen1ls 

bQtan flddetiyle lı:enclfnf hfmet. 
tlrmemlft!r. l'abt, plen haber
len ı&'e. Ketır .. Jar ve bllham 
halen ılddetU muharebelerlD ee-
1'97Ul etmekte oldutu Doa blllp
.. fbndiden karlar altmdedJr. A• 

General De Gaule Amerlkaya Glclyor Muharebelen Bırden 
Bire Şiddetlendi M..-.cle Kazalar Herif. 312 Mükeleften 199 u Tmnamen, ..ıtclakl ns1m. ltafku b6ıa-tn-

ae1ı:1 bir muharebe laıııdm•ncle pa-
Sekhd11el Orcl• Mıirata 

Yakınlanna Vardı 
38 1 de K11111en Yergi lorçlannı Ödecller 8'17• 7&tm11 Sovyet n•pDCllum 

Mersfn, 2'7 (TAN) - Varbk-·------------------....--' * ptermelı:tedlr, • 

Kahiret 2'1 (A.A.) - İngiliz vergiai için konulan ilt 1& gün· ( 
resmlteblili. Trablus'da ileri ha- lük müdde\ INgtin bitmiştir. 
tüetiııin devam ettilinl ve Sirte Merkeme 312 mükelleften 199 u 
uin epeyce bat.ama vanlımt ol- tam olarakt 38 1 de kJsmen tedi
dutwıu bildirmektedir. yede bulunmuflarda. Bu suret. 

Tunus, La Goulette ve Su• 11'9 le yalnız merlıılrde tarholunan 
\ılrllri bombardıman edilmiştir. verginin nısfı Menmtftir. Ver-

.Alınan te1Jllğlne göre miyenler için alDel bir liste ha· 
Berlln, 27 (A.A.) - u.....ı arlanmqtır. BUalar borçlmnl 

teblil": TunU9da Alman, ttalyan •eya arta kalaD •erplerini önO.. 
tıttaıan geri aldıldan mevzileri •·tlzdeti 15 lfla içinde öcle,-e 
•llamlqtırmıflar ve yaptık.lan ceklerdiı'. 
akınlar neticeainde esirler ve ga- * 
nhnetler ele pçirmiflerdir. Şehrimtme varlık 98J'gfsf için 

26 tıkklnun günil gerek Tu- tayin edilen ilk ödeme müddetJ 
Ameribn wı Fnma askeri eıtinı Fut.. bir toplantıya citllyorlar austa cereyan eden bava muha· '\niimüzdeki perıembe günü sona 

:J 
Londra, 27 (A.A.) _ Resmen rebelerlnde gerek Alınan bava tef encelrtir. Varlık vergıai kanu-

V aziyeti bildirildiğine göre, Amiral Dar- killeri tarafından Cezairdekl dÜf- :=n~ ~~~~r';~ 
lan'm yerine Şimal AfrlEa Fraa.. e- Denmı Sa. Zt Su. 1 mıyanlar hakkında tahsili emval 

A 1 Aa M • h '1z yük:Jek komiserliğine General .___ b::.'-""-leri tblk ı n a·, n u ım Giraud -ılmi..+ir. ERBAADA MUIUDU UAU&U ta o una· -~ ~" :aktır. Bu ıtbl mükelleflerin 

B• Mak 1 Röyter muhahirine göre, Gl- vergileri perteJDbeden iUbaren 
ır a e raud aeçimi müteakıp yaptıtı '1k bir batta zarfında yüzde 1, 
-------- beyanatta politika adamı 01ma1r Sıhhat Vekili Vilayet 0r1nct batta zarfında da yüzde 2 

Joarnale ele Genen cll)'Or Jd: "Ne latemediliJıl, asker olarak kal- wn :yapılarak tahsil olunacak· 
ohana olsan. Afrika cepbeslnfn " mak erzusunda bulundujwuı Sahasını Gezdikten tir. 

cıtman. mih•er 4nıetıerinl. bY· JÖylem•Jtir. Sonra Samsuna ~ ·ıtti Vergi borcu, ba ikinci hafta 
•etlerin! daha fula datıtmı:ra mec- General Giraud 18'70 de P~ g içinde de ödenmediği takdirde, 
bbr ettW içiıı onlan ,.enı bir takım te doimuft\lr· Bu harp esnaam- BrMa, rr (A.A.) - Sıh· lık ...t.ı '--- l 
stıcıuıd.;. brtıımcla bırakacaktır. da dokuzuncu ordunun 80ll mu- llat velEW lnuaJa ıelmlt, var ver_. ... MU&Unu hüküm eri 
Hunlltfe Amerikalılar, battl tn kavemet nüvesine Jmmanda eder fel'ht ....... ps.tlktea l:ii18 Devama Sa. 4, Sii. 1 
alllıı:ter daha tbncJ;clen mlllıim bY. iten Almanlar tarafından eldr a. ...,. s. . altewccDlıea 
•etler temin etmltlerdlr ft henfla ,,,,-.p "'---- a. 1, S 1 __ ._....._ 
hart>. ıirmemlt mtihim ibtl7et k1IT ~ ,uçy...., - & ..., • .....,..... 

Tett.r'ne maBktlrler.,. 

il. Zebrlga SERTEL 

IS:~ı:!~~i:;:~: Don Bölgesinde Bir 

Atatürkün 
Ank ray 
GelitGünü 

ri, dünya matbuatı içinde bita. 
raflığmı en iyi muhafazaya muk- Rus Grupu Çevrildi Ankarada Merasimle 
tedir olan, ve ayni zamanda Av. Kutlandı -Yurdun Her 
nıpa hadiselerini çok yakından 

:!>ıe~: ne:ı::_~~:~!~ Alman Ka111 T aarrmlan Neticesinde Tarafında Atatürk 
n dikkate ve mütaıeaya şayan. Rus Kıtal arının Şimale Dog .. ru Kat"!mıya Koşuları Yapıldı. 
dır. Bu sebepledir ki, dün yenJ "S Ank 27 (TAN) Ebed ş~ 
gelen Joumale de Geneve'de oku Mecbur Edildiği Tebliğde Bildiriliyor Atatü;~ Milıt Mücade;en~~ 
d~pm e!ir m:aleyi aynen ter. Berlln, 27 (A.A.) - Alman or- lerimlz tarafından çevrilmiJtir. bqlangıcmd• Ankaraya ilk defa 
cume P 0 yuculanma sun- dulan bapumandanhlmm teb- Alınan, İtalyan ve Rumen kuv· ıyek basıpnın yıldönümü bugün 
maktan kendiml al~adım. lili: Terek bölgesinde Sovyet bil- vetleıri harekklt esnasında kera Anbrada merasimle kutlanmıı 

SOVYET RESMi TEBliGi 

Millerovo Sarıldı 
So~et Taarruzları Devam Ediyor • Rostof • 
Yoronei Demiryolu Kesildi • Husust Tebliğ, Esir 
Sayısman 56. Y.. • Haber Veriyor 

-:-ı Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet ı çak, 178 tank, 1927 top, 850 me
~· ıhaberler bürosu tanfmdan ner yin atıcı 690 tank'8var siWı, 

redilen hU1USI teblll, Orta DOn 310 mühimmat yiyecek ve lilAb 
çevıemtnde taarruzlarma devam deposu, 920 vagon, 21 lolromo. 
eden So9yet kuvvetlertııln yeni- Uf zaptetmişlerdir. 117 uçak. 
den 15.20 kilometre ilerledilde- l 72 tank, muhtelif çapta 388 tıDp 
rini bildirmektedir .Bu bölgede \ahrip olunmllftur. 
blrçc* mühim merkezler ve tren M Ulerovo lltl11ltlı 
iatuyonlan igal edlhnlf, 8300 Londra. 27 (A.A.) - Reuter'ln 
esir alınmıf, 3,000 Alman öldü· Moskovadaki hususi muhablrlll
rülmüştür. den: Sovyet kuvvetleri ilk defa 

Orta Don'da 10 gün evvel bq o~ Millerovo ilerisinde Gfek. 
hyan taarnıdardan bugüne ka· bnetarabovb'da Millerovoya H 
dar topyek6n 56000 esir almmq- kilometre mesafedeki Vorcmej • 
tır. Ayni müddet içiıide 351 u· e- Devamı Sa. 1, 81. f 

"Lud~~orf'a ~ore, ~- cumlan bundan evvelki günlere muharebelerine muvaffaJdyetle ve Ankaranın minnet ve şükra-
rm ve m~ttefiklerinin geçe~ Ci- göre daha zaif olmuştur. Dilfma- mflclahale etmişlerdir. nmm blr ifadesi olarak bir heyet M. Laval • • '1 
ilan H~bini kaybetmele~ ~ nm hazırlıktan kısmen topçumuz Sovyetlerln merkez ve flmal ke- Ebedt Şefin muvakkat kabrinJ • • 1 G un 1 er Gece rke n 
bebi, dUflllanlannın mütemadi· tarafından dağrtılmqtır.Volga ile llmlerinde yaptıktan mevzit hG- ciyaret ederek bir çele.ık koy- B 1 r 1ta1 yan 
yen artan kuvveti karşısında Don kavsinde piyade ve zrh1ı eum1ar ve ileri hareketleri ab· muştur. 
kendilerinin adetce zayıf olma. tefk.lllerimiz gittikçe terakki e- metıe utratılmrftır Bu münasebetle. yedi yıJdan· G t • • ı• 5 afk~ R hm ti A h 
la__ndn'· Fakat bu adet üstünlü- den bir brp hücumda Bolprik- AJman AV&§ u~lan dOpnan bert :yapıJmakta olan "Atatürk aze esının ır an UM a e e na lft 
liiDden zl:rade. !tlW Dev lı!tlerL 1eri flmale doğru Jreçmale mec- huarlıklanna ve demlryollan lmplu" da Ankarada ve yurdun Yann - 29 blrlnclkAnun - büyük bir wt. 
ntn Alınanyadan daha genif ur bur etmlftlr, bazı meüıln yer- hecWlmine brp gece Vf gflıldQz ber tarafında tekrarlanmrı ır. ı• ı 
ııaldara ahip OılUfU11u, harbi ka.. Jeri ele ~- BüyOk hOcumlarda devam etmlflerdir. Ankara Haltevinin tertip ettill ma arı 
zanma]arma klft bir Rbep ola· bir dilpuln grupu mbh tuvveı- kili'" DeWIDI Sa. c, Stl. ı bu kO§Uya klilplerJe okullardan 
blUrcll. Ludmclorf diyor ki: .. 811. - m ve erkek birçok atlet i§tirak "'-"h ., a·· .. 
...ıa -. .. •tlpaaalanmmm ( ) etmlftir. MI vercı er, ütün 
.... tlltblllll, aha baflan· latlltere ve A• .... • lllflMllan KızJar arasında Türk Hava K ti • • H k t 
At.. JaarW • ...._ 1t1s1 ~itik. ltunımu _ vuıyeı aruında ya· uwe erını are e e 
::.;::1~= ~ ingilterede Her Yaba ne ı ~ ~;:ı· ~;.bı;c~;r~ Geçirmek Azminde 
70k JDlmml IUk ve garp cephe- • • lçilncQ plmiftir. 

:ı.::.~==::ı~ lçın Zaruri SllGhlar: e- Devamı Sa. 1, s~ ' 
durıi-.1 ja muvaffak olamemıfbr. 

I•••• lfl• Fransa da 
Gl•I• M•ı•llyetlerlne 

lfflrak lttlrllec .. 
lltJeno. 2'1 (A.A.) - Bitler -

"BugQnkü Almanya. geçen 
laarpte J&plan haWardan tatlfa· 
de .ı.et. plblanm iman kud· 
retlnl kendi lehine kullınacak 
tarzda yeptL Ru.,,a ile akdettlli 
anlapn.a, Almanyayı iki cephede 
birden harp etmek mecburiye
tinden kurtardı ve kuvvetleı:inln 
:yalnız bir kımu ile Polonya, 
J'rama ve Balkan harplerini yap
mela imkAn verdi 1939 eylıl
lünden 19'1 baztranine kadar 
utndılı ka11plan yeni muflar
la fazı.d}e kapattıktan maada, 
Dert bereketler için de elinde bü
Jiik ordular bulundurmağa mu. 
ftffak oldu. NGfuaun ancak yüz
de onunun llWı altına almabile. 
ee1i kabul ediline_ Almanyanm 
8 milyon asker çıkarabileceji an· 
Japbr. 

"Rusya harbine kadar, Alman. 

ikamet Vesikası - laıe Karh • qya Kuponu 
M. ZllalYA SBTIL 

yanın askeri mevcudiyeti fazla ... 
eanılmamıı ~tan maada, as- Gueteci1erlmlz. LoDıtıa clftıtnda bir eocut 'bekımevfn! zbaretlert srnsmda 
~ Qevwa S. Z..*'° a " (Yuw lctblctl Mb.ifemizWR" 

,, ' p 

. \ 

AN KARADA 
• k Ciano mill&btmdan büled8D B e c ı t a c Rel•skmt tnternaUonall mecmu· s s ..... yamında diyor Jd: 

D • "Son Hltler Clano ~ 
emırsporu :yalnız •ert Mlnmdan delil. fa-

• kat l'ransa bükamet reisinin ele 4 • o yen d 1 lftinkile slyul beknndan da bil-
"-- mühim olmUflur. Mihve-

Anbra, rt (TAN) - Beflktq rin Avrupa kıt'umın mOddaası 
talmm bugün ölleden eonra 19 lçtn yaptıtı mnc.delede. Franea 
aı.,.. stadında Demi.r;sporla kar- lçtn kıtlzu llyueU devresi ar
fllaftı ve miisabakayı 4 • O b- tık pçmlfttr. Teredclüt1erin ,e
andı. r1ne ftliyatm kaim olmaaı gerek-

Stadyom yu günı.rtnin mü- tir. GGDOn mel'ullyetlerlnl al
hlm maç1armda oldutu kadar b- mak, Fran•mn w l"ranm mil
Jabal•ktı. Maça lS,20 de b&fJanclL lılUnia ..... ı s'1i il. Laftl'e c:llt
Oyun beflar baflımaz B4!flktaf. mektedlr. 
blar blkimlyetl ellerine aldılar Mihver, daha fazla b6U,.
" dOn Gençlerbtrliltne kup ol· madt. 18 Wdrlnmı tebliliDde 
dufundan daha hWm bir tarz- blldirOdllt gibi, mihver yolunda 
da oynadılar. Befikt&t oıyuncula.. devam edeeetıtr ve IOn safere 
nnın paslapnan fevkallde mun· varmek fçin batOn tuvvetlerinl 

1:1fr Devamı Sa. z. S& t harekete geç1rmek azmindedir." 

R E F 1 K klrm, bir sanat lpkuun ölüm yı]d&ıQID'tL 
H A L 1 D dür. O, yalnız artist değildi; gü7.el ve llMdel 

K AR A Y 
bir sanat tubesinin iyi aile evlitlarma -.ıöı 
kapalı bulunan kapllml ceınır hamleletile lıfnıa. 
hem kendlalne bir fÖ)U'et ldlnbi1 kurup bma ele 

yeni neale zorla yol açan bir iı*ı16pçı idi. Oyle geceler ve p
düzler olmuştu ki bütün lstanbul balla, yedisinden yetmtf1ae 
kadar bu unatJrAn görmete kofmut; onun karflSIDda tokeımeı 
kalabalıklar. coşkun seller w ıü'daplar halinde yıllarca n,M· 
mıt. köpürmiif alkıflarm çallayan utuıtusu gibi biç dlnmb9-
ceittne inanacatnmz blJe olmuftU! Artiatin yasattıtr tlpletden 
eni ,alıretlisi, daha clolrmD en canltG (Bican Efendi) ldt Sime 
bu adı söyleyince kimden bahsettiğiml hemen anladılmJa W 
merhurı Şadi'yi aaygı. •v&f ve rahmetle andılmıza fBpbem 
yoktur. • 

Şadi, eskt an'anelere balb, tanınm'f y(ibek bir boca- .U.
alnbı naz.u·nalm içinde bOyflmiif bir eoeuluYda Böyle bir .. 
bakımından sahM anatk&rhlr - o zamanki tlyatrocululun aakb 
balJ gözönOne getirilince - pek hakh olarak ..neri, IC)Jtan, ti&. 
lem mubraaı obuk, terefalzlile düpnek demekti Şadi bu 
:ranht insm yıkmak ve sahne hayatına deler verdirmek lflD 
yqrtlarınm ve arbdq1aruun. yani bizlerin brpsmda bhn
maaca çarplfb; klb yenl1dl, k6h yendi, llODunda cllvayı kı-. 
dı. DeJtkanhlı\ çalmdakt o dldtpneler belki de ölümünil v•llD
den &ICe hazırlayan Rbepleniendlr; bazı titizlikleri de Jlne 
belki aJDl JOl'IUllluktandır. Fakat Şadi, klm11 bir INandı; ID
sanlılı le\-er. sevdllf tçln nf!f'e verici sanatlle halka hizmet 9'. 
mekten zevk duyardı. Gurbette memlekeU özlerken onu ve a
natım da anardım •ü, derelim. 'kendisini bir kere etaba uhnede, 
hele Bican Eteneli rolilnde görebllMmı!" bir gOn Haleptekl ..te 
min kapısı çalındı, ~e Şadi sird1. Beni aramak, babnlDt 
10rmak ve gillel ilklerle JÖD!lmü ılmü, miljc:le)dr nnmü la. 
IUWtım ptermlttL 

ş.dl Tflrk l8lmellDI .llanmJarm. ona ,.mm.ıteıııerln w lm
mtkllll ..,,.t.rtbttan kmtulp 1aData çalan* suretlle halk ct
liifOnO mlna]qtıranlann bapncladır, Bunlardan dolaJtdJI' 1d, 
varın dam olpn bir tekil alllC'lnb blldllfmiz T1ı1r •hn11I 
ıartblnde anun lzl ,,. el9l'I • m pmb miltareke yd1armda mll
lettnl 18118\ Pld.U. btru olmn avutabllmlt iyi Jijreldt bir tnma 
ve JflbH anatktr olarak - p yq1an aramda .OlfiJneeaıeW 
&ib1 Wlı bir 11111'11. .... bi1mecla parlıJacatt.r. 



Evvelki Günkü 
GELiNLiK KIZ Tren Kazası 

j 1 ıiı p O Müstahsile 
1 Şeker Tevzii 

Okuyuculann ...... , 

,. •• • • • ŞikCiyetleri -No. 48 
- Nııanın tlç ay kadar tehirini 

ed yor, dedi. Çok aevdiii akraba. 
n b r Atinaya gltml~ .. Onun dö. 
ne kad rl. , 

G de hanım, elınen lokmaııını bı. 

lnmttt. Ka !arı çatılarak: 
- Bu tuh fi. D"ye söylendi. Düğün 
r kaç sene sonra... Niıan üç ay aon 

Ne mbal .• 
Feyza fa la h•yecanhydr. Sesi tit. 
erek: 

Yazan: Kerime Nadir 

keıretmiı olacak ki, ıesiıı1 ıat1ııa,u Hadise Yerinde Dün 
rarak: 

- Kiiçiitı: hanım, 1t1rat amıat Dedi. Keıif y apddr 
Yine, ıeni beklemesin. lııiilmesln 41. Ze7tinburnu iıtuyonunda "1lku n.. 
ve bajınp çaltrı70f'U. Yoksa nemize lan tren bnmnn tahldhtma din de 
rerekl. İstene heykeltraı Cüneyt bey dnam cdilmtıtlr. Mfft!t!elamum! ile 
firmi tene sonra nlenalnl. iç kişiden ınlrekkep bir ehtivukaf ta 

Jreyzl gülümse&. Gözleri m!nnet "atfmdaa mahatlinde bir keşif yapılmış 
pınltılariyle dolarak mrrıldandı: tır. Bu ınısnıta1d rapor bir iki gflne 

- Teıekkür ederim büyüle babacı.. ":adar hazırlanacaktır. 

Beşiktaş O. Sporu Edirnede 42666 Kilo 

4 • o y d• Em~~~~~) o:~!:!~~ pan-en 1 ear mütıtahailiııe nrm17e brarlaıtır 
tir. Gıılatıısarayın sahaya çfkmıımak 
kararı ilzerine Beşiktnş ~nkaraya 
glttini için bu mllhlm maç yapılama
ınıJtır. 

Fener stadındokl maçlarda şu ne
ticeler almmıltlr: 

* Ad,...I ita.de •kit bir ek•• 
yuoumuz yazıyor: 

•şehrin bl"90k k••mlarına ... 
falt yollar )'11fllldt. l'akat bu yol· 
lar d•h• ılmdlden boaulmut va• 
ıı.lyettedlr. Gerek Sirkeci l.U.yo· 
nunun ISnDndekl yol, gerek Tak• 
sim • Harbiye ,.ol• kUçDk kUçOk 
hendeklerle doludur. llu hendek• 
ler derlnleıtıkçe tamirleri gOçle· t 
tir. Aıf'alt ve katranı. yollar mD• 
tem•df tamire IDzum gllateren 
yollardır. En kU90k çuku .. hemen 
doldurulmalıdır ki. çukur bOyU· 
meıln ve yol bOabOtDn boaulma· 
111n. Akat takdirde yolu temlr et· - Fakat buytUr anne: dedi. Maae. 

aılktal!. Öfelenecek blr şe, 10k. 
ele za en üç aya kadar ancak ha. 

lım.. Om muentıerinc1e balmıs bal Diler taraftan mlddelumuııd'lhr, 
dupnaz iç.İn thllii~. Y ok11&, k hadisede ıllkısı sörUJenlerin soria. 
nim için, hakikaten yirmi sene bele.. nmu yapmış, bunların makasc;ı Cavit 
lense de ne ehemmiyeti var?. ile iıtaıyoıı ıell Recebin ne&aret a}.. 

mada kalmalarının d .. ammı karar 
"ermiştir. 

kiJr Bq tarafı ı incide 
tazamdı. Oyunun çok güzel bir 
tempo ile devam etmesi seyirci
lerin zevkini arttırıyordu. Beşik
taşlılar 28 inci dakikada birinci 
ve 35 inci dakikada da ildncf 
gollerini çıkarttılar. Bu suretle 
birinci devre 2-0 neticclcndi. 

İkinci devrede Be§ilctaşlıların 
Demirspor ür.erindeki hakimi
yetleri büsbütün arttı. 15 inci 
dakikada üçüncü ve 35 ınci da
kikada dördüncü golü çıkardı
lar ve maç 4-0 Beşikta!J!n lehine 
neticelendi. 

Beykoz Davutpa~ayı 1 - O, Fener
b:ıbçe Taksimi 2 - O, fstanbulspor 
Kasımpacayt 4 - l yenml&lcrdir. 
Şeref !tadındaki maçta da Vefa 

Sülcyman!yeyi güçlükle 4 - 3 yene
bi1ml~tir. 

ılıft •ekerden 42861 kilon ıehrlınize 
getirilmiş Te müstabsite te.zi edilmi' 
tir. Bu ıekll4e yapılan tevziat ve ha. 
kilmetln çiftçiden eneke alı!ıtr pan 
cara karııhlr kilo başma na... otat'Ü 
ı kuruı fark verilmlye ba1lanmuı 
müstahsil üzerinde çok iyi tesir yap. 
'lntf •e bir (Ok kimse pıncar ekmek 
üzere kııydedilmiye başlımnmilardır. 

Mehmet Akif ihtifali 
Bu AJqam Yapllıyor 

i 
mek, yeni bir yol yapmak kadar 
maerafh 0Ja09ktfr.., 

* ı * Yenlba"çecl• Tathktr)'tl •d· 

- Uç ay neye haı:ırlanıyonun7. 
6ıı mu bu? Diye baiırdı. Keze 

Bahar bütün cü~elliiiyle devam e. 
diyordu. Bahçeltt ve lı:ırlar cennet bei 
lanna d6nmtltttl. Pe,.zl, mevsimin 1ıu 
doyulmaz renkleri ve kolcalan içinde, 

ıoluyıralr devam ıönlündeki bayramın bir kat daha art.. 
tılnu; bayatı, nlııında bir aıb1an aaf 

h aeyanl.. 
Sonu, öfkeden 

- .. Benim aklan ennlyorı. His. vetl ileb ir kat daha aevmekto oldu 
nl7etle evlenmeie kallmut ·bir a. tunu hlsaetllle1rteJ'df. 

Karada yanlm!!n "'e hastahaneyıo 

lcztdırılanlarm sıhhi duramlan iy!le,. 
mlye betılaftn,trT. Blr lmmı alır olan 
bn yaralıların sıhhi durumunda bir 
tehlike otmadrft anlaıılnnsttr. 

Kazada parçalanan vaconlardan ka 
parıaıı yol açılmıı ve muntazam ıefer 
\et baılamqtır. -

Şehrimizdeki Maçlar 
Lig maçlarına dQn devem edllmlı-

Gülle Müsabakası 
Ailctızm ajanlığı tanıttndan tertfp 

edilen gülle atma mQsabakası mahdut 
bir sporcu kQtleshıin Jııtlrekiyle ya
pılmrştrr. D!Srdilncn kat~orldc Pamu 
koğlu, üçQncQ katagorlde ~sana'kis. 
birinci katagoride Knrarnalon~o bi
rinci ~lmlsle!'dlr. 

, bu kadar iıteie, bu kadar fwtl BahCft!fn 1llÜ 1d5telerine sldfJ'Of, 
cijre, her itin cabuk, en ıma • ._ orada, çiçeklerle doaanm• alaclama 

da olup bitmesini tıter •.• Bu herif diplerindeki otlana tlserfne, hllannı 
e delil lrl 1 Uç a7 bekle, llç 721 beımm altında çapruvaı1 b911ttva.. 

tlel. Daha kimbillr ne herseter n tak. arkaıı illtl ya~r.., sQllD de 

Maltepecle Bir Aı Atatürkün Ankaraya Geliş Günü 
Ocağı Aplclı 

k?'. nn maTl11fine dalarak llllPl mll4det JCısılay tarafından Kartal Malteıwa 
azıİ be7 mffatehri b r cllllı1e: 6ylece lralı70rcla. llndıe de din bir at ocafı açılnuttJr. 

- Belki b r :ıı daha btiyimeslni beJı Ba taldn •e bll:ra ctola ... t1er, • Tlnade Kartal lra7111alrarn 'Ve'ldll •e 
dur babacıfım, dedi. 1111 c1inlendinnekte ._ ua4etlnl ba lana.rma lroamtam Palk Utar ile be 

- Entl .. Bu cıdi;le ıadanma benı ~ana yaptm.akta tc1l. Jecl)'e ••put! eririm balt11un111lardır. 
u olmasını! Buan ... ınrn lltladea lık bt .a._ Ba at ocalı her slln 111 fakire ıı. 

B :ııat dııdaklan arasından talık b '818 secl7or, ..,._ dall&rclaa birine calr 7e1De1c 'Vtreeektir. 
hafı( bir Hale: konan mini mini bit ~ allrhlı 

- Hiç binni ckfil!. Milhlm iflerlıı ütmda lropu 1ılr yaprak 7lldDe dl. 

~ Ba• tarafı 1 incide ı da Atatürk lor kOfUIU kalabalık bir 
Liselerle yüksek Okullar tale- seyirci küUesi ônOnde yapıldı. Mesafe 

besinin yaptığı kotular çok be- 3000 metreydi. Gençlik klilbQnden 

anlı -1At.-lı bnnrt İbrahim 9 dakika M saniyede birin-
yec ve ~ 0 ~ .. ur. • eı. JJaeden Nihat ikinci pldiler. Gnıp 
Yapılan takım ıasımmde &ki- tasnifinde gançlilc kl!lb!l birJncl, lise 

tehir Demi.Qpor takımı 9 sayı ile iklııcı. takımda ise lise btr1nct, ıenç-
birinclliği kazanmıştır. lik lklncl geldiler, 

Maarif vekilliii derece alan Öfleden sonra da, uzun zamanc!an-
atletlere muhtelif hediyeler ver- beri hazırlanmakta otan yeni fat'bol 
miftir. aahıstnın açıb3 tlk'ent 7ap!1ıtr. ~ren

Bu alpm saat 20 ele 'Ont.entte 
cençllli tuafmldm EıniahB Haltrevl 
rlonunda talr Mehmet Aldfla alttm 
yılr mtınaaebeUyle 'bir ihtifal tertip a. 
ditmiıtlr. 

Dün lSfle~n ıonra UsJriidar hıllre 
vinde, muharrir Omer Rısa Dofnıl 
t1.raJınt!an "Mehmet AJrif •e ıahılye. 
tl" konala bir konferans "'eritml,tir. 
Konferans kalabalık bir 1r6Ue tara.. 
fından dlnlenmlftlr. 

Tren Ücretlerine · 
Yapılan Zamlar 

doalnde A. ihsan imzuiyle )'azı· 
lıyo11 

"Bu yfl llavalar gUael 1kll7W. 
fehlrde 7akaoak e1lonb9r ...... 
dllmlyor. Bunun iki ıebablnden 
bM havalal'ln ıDaıl gltmeel, biri 
de ekaerlyetln mahrukatanf .,. 
velden taclarlk etmtı olmaaıdır. 
Gelecek yıl kııhun nasıl olıaoaDı· 
nı bitmiyoruz. P'akat tlmdlden 
tedbir alrreak gelecek yR laf tok 
tlddetll de olea bol bol yaklıoak 
tedarik ederek b• flddetl 8ftllya· 
blllrla. Alınecak tedbir .. d•n 

1 - Haval•rtn glbel ıltlneel•· 
den l.elfade ederek 1et.nbula 111D111 
kOn oldullu kadar kok ve 111ad• 
klmJJrO tqrmak. 

! - Mahrukat Of1al f1111dldwı 
harekete ıe99f9k marııaı kllmDrG 
yaktırmak ve odun k-.tlrmek,. 
Odun keente mewlml b• mw
atmdlr. Bu mwalml bot geçlrlr-
•k llerldekt çahım• ne alfnac.ak 
randnhın çok az olur. 

simini 1 • Diye Ulve etd, ıt170rda. Bu ldlcllr laadlael• on el. 
eysi. ba .,ulJettm cok mau:ııep t leac!frmekteJCli. Car ar 1ılcell amn 

orda. Ailesinin ba beldeme k07n c!m Wr ta1am batentm -nnltılaıf:rle 
e niçin ba der~ ehemml7et .-. nlalrlanaa clolmur, temls kobJarla 

bilrnediit halde Clbıqde bqı blımıa llrhot o1muı ne llottat. ETla 
ba haS11Sta hoınatnalak c~• riiriilttiıihl4e •e:ra pbfırUn, "71• 

d 11.ni anlamakta idi. hr.kikt istirahate asla ka?Upmıyor, kat 

Müstahsile ele Ana 
Km ne Yerllecek 

Gelen haberlere cGre, bu. lı:()fUlar 

yurdun her taratmda da alakalı blr 
sekilde ;yaptlmlitır. Zorııuldakta mil· 
ıabakalara 32, Kütahyada 130, Ada
oıda 87 si Bayan olmak Uzere S3!S 
atlet i:tlrak etmis ve Seyhan valisi 
kazananlara madalya ve bayrak ver• 
mlıtlr. 

de Vali Danlt Yurdakut, tederaayon 
reisi Danyal bulundular. Açılıp mtı
te:ıkıp, mütekait :ııprocularla lise ta
kımı arastada llseHlerln plibi;,etiyle 
neticelenen btr mOsabaka 71apıldı. 
Halkevi, AtatOrk koşusuna iştirak e
den sporculara muhtelif mOkAfatlar 
verdi. 

Devlet demiryoDarmda .. n naJrli. 
nt n yolca tarifeterlne bir milrdar 
um yapılnuftu'. Ay batından itibaren 
tııtbilı: edilecek olan yeni tarifeye ıa.. 
re eşya nakliyatında eoo kllometre 
lik mesafede kilo bapna ıo, 20, 30 
para Ye yolcu tarifesinde c!e ytlzde 
,O nlıbetfnde bir nm kabul edilmiı • 

tlr. 

Bir vatanda, adatlyle tnOtalla• 
mı bildirmeyi faydalı buldum_ 

•................ , ....• 
rmet Paşad n Rehi:ra lraclaı blnhı ınlnt ancak an4a 1m1t& dv-

T-1 ı:ıı Behzat mlistesna - hedcet ınr:ra bnkb 'balabuı,orda. 
e tr ıın lehinde, hattl onu ıtm. 

b r a le rüknü k1791 ederek ıev 
Beltıts -· ..... , 

- Devamı var -

e id Nurarıla Caviclanm, ~ 
ecek va:r.·ye•leri ve ~zJerf on• 

sırada rencidf! edf~rn !il, e. 
• ıtibariyle hepıi rene; adamrn talı: 

lrı bahmııyordu. 

:!. RADYO 
• 

eysl etiyordu kt, CUneyt hiç bir BUGUNKU PROGBAM 

pte ılleal tarafmduı teft1rlt edtl 1.n "'"""' 
n her hareketi memııuni7etle kar 7.32 JinınHtık 

7.30 Haltcrkr 
nsmf- J.SS Orlıeetra 

Ba onun ü tilmtmesine ve ıı'ktlma 12•11 Prffl'-. • ı2.u Jlllalı. 
ma eebep tqkıl edecek baılıca e 12.45 Haberı.r 
o1ac ktı u.oo P-ı ~" 

• 11.00 Pro~ 
et Paıa, ze'kt baltı,lariyle p:nç ıa.oı TOrklUcr 

..A-1: el 0··n1ıı d __ , • Jl.4S Orkcetra 
~uyor CL. o un en ıeccwerı 

ıt.H lta .. Jer 
19.45 Serbnt 
20.u Radııo aautcsl 
10.45 IKr .... 
21.00 Konuşma 
21.U Solo'lar 

""~ 21.41 Orhtltft 
2%.10 Haberler 
2245 Kapaaıt 

t G'C' G5.l5.M H!BERlER 1 
Beneş'in Mesajı 

Alllran. 21 (TAN) - Toprak mab. 
..Uerl oflal lonklnan 'Ve Şubat aylan 
icha deli1111es seHrlilere veritecelr eJı: 
mek kartları münasebetiyle ilgililere 
tıir tamim yapm11tır. Ba tamime göre, 
hlJılmetçe yapılacak dağıtma yıünız 

dmtetc •e ekmeklik hububata inhisar 
rtmlyeceiinden hak sahiplerinden müs 
tahsil darumda olanlardan da beyan_ 
name almacalı: .,e ana l:arne "'erile. 
celrtir. %iraatle alr8flP müstahsil 
durumda olanlardan maksat hububat 
7'er1yatr yapanlardır. Bu sebeple baf, 
bahçe, bostan veaai~ l•letlemeler için 
bir kayıt nprlım:racalrtır. Deil,mes 
r:e!irtiler arasmda ekmek kartı alın 
tanlan buılannın halk eJrnıek kartı 
atmalan muhteml'! otı!upndan lm at 
bi IMırelretleri anlemek için matemet. 
ter norus hllvlyet cOzdanlarınm fotoi. 
raflı kıimının arkasına iıaret koya. 
caklarclır. 

Şehrimizfklri kOJu 
Emin~nıı Hallcevi tarafından tertip 

edilen Atatürk koıruau Emin6nQ Hal
kevi ile Sarayburnundakl AtatUrk 
heykell arıısmda gidip gelme 4000 
metrelik bir kısım üzerinde dlln ya
pılmfitır. Neticede Haydarpaşadan 
N'uri Erer 12.15.5 dakika fle birinci 
gelmiştir. 

Taksim &bldeslndeıı GOmllplQ"Una 
gidip g~ 3000 metre {}zerinden ter
tip edllen Atatilrk kO§usunda da Hay 
darpaşadan Nuri blrlnc:I. Hidayet i
kinci, Rdkı fiçüncü olrnuclardtr. Sııyt 
hesabiyle H:ıy,darp:ıııa tnldmı birinci 
gelmiıtit·. 

Edirnedeld ko§ular 
Edime, 27 (TAN) - BucQn bura-

Adanada Pamuk Fiyattan 
Te9btt Ediliyor 

Adana. (TAN) - Banda pemalr 
1>iya1111 ic:in yeni bazırbklar yapıı. 

maktadır. Bu c&mlec1m olarak 7G'ID
kl Sah sünil vali Akif t,idoianın 

baekanlıtmda Adana, 'Menln, Tartae 
ve Ceyhan pamnlr fftekkiilterlnd~ 
mütqekkil bir lromlıyon toplanacak 

tır. Komisyonda muhtelif nevi .. muk 
!ara fiyat tesbit edilecek Ye ba fiyat. 
lnr Ticaret Veklletlne bildirilecektir. 
Fiyat tcsbitlni mBteaktp pamuk ptyıı... 

yasının har:ıretleneceli tahmin ec1ilo 
mektedir. 

Yeni tarifenin tatbikinden ıonra 
Ra,darpap ile Ankara arasında yolcu 
larifeslnde birlnd mevki ücreti 450, 
ikinci 350, üçüncü mevki de 250 b. 
nıs artmıı olacakttr. 

Sirkeci • Küç~ekmece 
lıattuula yeni tarlf e 

~ect !1e YeşilJrlSy .,. KffçUtçeJr.. 
~ce arasında işliyen banH,.& trenle 
ti hareket tarlfesi yarmchn itibaren 
deflşt;ri1mektedir. Yenl ıefer1ere a1t 
tarife tafliUtijle d!SrdüncO aayfamız~ 

d" rısaterllml,tır. 

Karısını Balta lle Kesti 
Edime (TAN) - Burada feci bir 

~Q'et iflemnil, Toran adında bir 
adam Hacer ac1m!!a1d kansm1 batta 1 
le kea;telr al.diirmilltilr. Kıtn, kacma. 
ıma meydan katmadan yakalanmıştır. 

Vaziyeti Anlatan tıklannı görüyoruz. Mareşal Ti- Bizerte ve Tunus Darlan'ın Yerine 
moçenko, Almanyanın şimal Af-

Mühim Bir Makale rikaya ihtiyat kın·vet1ennı gön- Bombalandı Giraud Seçileli 
e- Bq tarafı 1 incide dennesinden istifade ederek ta- ~ Ba~ tarafı ı incide ~ Baş tarafı 1 incide 

keri kudreU nütualanrun yektlnu arruza geçti. Berlin askeri mah- man haya meydanlarına karşı lmmıştır. S!'kı nezaret altmda 
94 milyonu bulan ltaıya, Slovak- !elleri, vaziyetin vahimliğini ka yapılan şiddetll hücumlar esna- bulunmasına rağmen General 
ya, Macaristan, Rumanya, Hn- bul etmekle beraber Sovyet ta- sında bazılan ağır bomba uçağı Giraud, geçen ilkbaharda Kö
vatistan ve Finlindaru:n verdiği arruzlannm alelacele toplanmış olmak üzere 17 düşman uçağı nlgstein kalesinden kaçmış ve 
yardımcı kuvvetlerle artmış bu- ve iyi talim görmemiş 40 yaşın- tahrip edilmiştir. Bwıdan ba~a 26 Ninsanda iğgal altında bulun-

"1943 Senesinc:leki Askert Ha•seler lunuyordu. Aynl zamanda işgal dan yukan ihtiyarlarla gençler- düşman Bizcrte ve Tunusa yaptı- nuyan Fransaya gelmişti. Gene-
• Ol ak Zaf rl edilen memleketler de az çok den mürekkep taze kuvvetlerle ğı hücumlarda da be~ uçak kay- rol Giraud, geçen umumi harpteı 

Kat'i Mahiyette ac ve~ mühim g&ıonu 1tuvvetıerı 11e yapıldığını ııöyliyerek nettceden betmişttr. nk çarpışmalar ~smda mir 

.iz M hakkak S 
effe Getirecektir birlikte yekfuıu ild milyonu bu- ümitli görünüy~rlar. Sovyet or- Şiddetli har;a hücumları düpnüı iken 1914 sonbahannda e u ur n lan i~i verdiler. dusunun son ihtıyatlarını kullan- da Alman i.§gali altındaki arazi-

Londra 27 (A. A.) - Çekoelovak 1 ~yeceklerdir. Fakat bütün emekleri ,,._ ,,._ dığmı zannediyorlar. Ruslarda, Londra, 
2~ CA.A.) - Reuter den kaçmağa muvaffak olmuş-

e ı p eden Noel mcaajmda bo3a ııdecekt r. Almanya bQtün 1UJ'• "22 Haziran 1941 de harp, haziranda General Bodk ordusu ·~~ h~usı ~uhabirlnin bildir- tu. Bu harpte dokuzuncu ordu
Benet • üın1e iliyle dlyor: dımcılarb'le bldlkte 71kılacak '\'e ı~- Avrupa harbi olmaktan hakkında ayni mütaleayı ils-l dığıne gore Bı~erte doklanna v~ nun kınlmaz mukavemetini tda-
943 a ncı genli ve katl mahiyette yık oldugu cezayı bulacnkttr.,, çıkarak bir k t• h bi h 1. i L sürmüslerdi. Halbuki Almanlar limanına Amerikan uçan kalelerı ıı·-· d d 1 kendisine 

hAd erle dolu bir sene ola- • ı a ar a ın a ~ ta af d eniden taarmzlara t"e e ıgm en o ayı, 
w bu wıeeıer b!r.e muhak- WllMI dlı/OI' ki dı ve bu suretle yeni blr aaf.ha- taamızlannda muvaffak oldu- r m an Y lard 11 (.eaion d'Honneur nişanmuı bü-

IW" tte z. ter! ıeUrecektir. Al- Ycmi Delbl, J1 (A.A.) _ BindJataıı ya glrd1. 7 :Okönun 941 de Ja.. lar. Geniş araziye sahip bir dütı- başlanmıştı~. ~~aarru~ ~ h: yük haçı veriJ.mi!ti. General Gi. 
ordul mın mildafaa zorunda ordusu bqkumuıdant General wa- ponya ile Amerika arasında baş- manın daha ne kadar insan kuv· man.A "':e 

0 ~ .m a _ raud, nihayet 10 sonteşrinde, 
1 ıım Ye bu vnztyetten kurtul- \-en, kara, hava ve deniz ordulann- lıyan muharebe ise harbi bir dün vet"ıne malik olduğunu tahmin rlbat ~cude getırilmiştlr. Hü n;;ıütte!ik kuvvetler yanında sa
ı!"1!e 0:!n!'1!:~=uı:: dald Hlnttl askeTlere aaaltc!aki nıesa- ya harbine çevirdi. o tarihten mümkün değildir. Unutmamalı- cu~ ~ırak eden uçan kaleler- vapcak Afrika Fransız ordusunu 

• l katt olarak blU,.orus ... ]ı ,lftnderın!~lr: 
1 

ta- itibaren askeri kudret me,selesi dır ki, yu ha-rpte düşrrıan aldat- de~ ıikiaigünlkayı:tır~ d iult _ tanzim için Cezaire gelmiıtL 
Beneş. sulh müzakerelerini ıaa- "Nthayet, zafere götüren yo ~ru- tamamen yeni bir §ekil aldı. Al- mak sanati hayli ilerlemiştir. on er e. . . .eo 

1 * 
Oaere bıtaraf mnılekeUere maml1l~:çıltor =m~=d~ '!ıabWr, manyanın Avnıpada kontrol aL "Ne ol~a olsun, Afrika cep- ları Tunus sah.ılinde iı'ki mihver Ce:ııair, 2'1 (A.A.) - Şimal Afrika 

len Alm:ın ıJa!11arma telmihte r.:;· orc!u 'Y ..İıannda -reT& fabrika- tında bulundurduğu 285 milJOn hesinin açılması, mihver devlet- malzeme geıniai batırmışla.fdır. .-ı.mız ,.Cksek k~rlik mevkllne 

av.~k deırıı,tluddr ki:t.devaın etmt-- !arda çt11'9n llfzler bu. mtDcemmel insana lkarşı 450 milyon nüfuslu lerlnl kuvvetlerini daha fada da.. /tal.yan tebliğine gire ıell.flnden bira% aonra Oeneraı ... ~ı-....... ,, uzun m c .1- • v tm ~ b ttv • i ....._, U- nud, a,.Jıdaki demeci neşetmt;, .. r: 
• B lUn 

0 
Quislingler b tan blT gayrettnnde devam edeneııiz, netice; İngiliz imparatorluğu, 180 mil- gı a5a ~ec: ur e gl J?. n~. on- Bama, rr (A.A.) - ıwı18D t.b • "Amiml Darlan'm bQ'&tma mal o-

n fareler g!bl kaçmak katı olarak elde ed;llecektlr.. yon nüfuslu Sovyet Rusya, 140 lan yeıu bır takım guçlukler lf, Afl'ika sahf1.l boJUftca seyr9tmelcı la !aclad:ın 90nra, wtmaı Afrika )'ilk• 

Amerikada İDtu1. Edilen milyon nüfmlu Amerika Birle. karşrsın<la bırakacakbr. Hususile te ~la~ bir İngilb - Amcrlka~O:~;ı1~ sek komi.serlik vui!clerinl deruhte 
Sa•dabad Pakb 5 Sene r- ş!k DevletJeri bloku çıkın.ıf oldu. Amerikalılar, hattl tngilizler da. k~~: u~arı;!a:• diğeri etemn ~en etrafımda topıa-

Daha Ur.atıldı Bir Denizaltı Şüphesiz bu rakamların ancak ha şimdiden mtuıbn kuvvetler ~ğır ha::·uğr:mıştıt'. Düşman, Tu- natU. müttefllrlerimlzla 78rdımlylc 
Şikaıo; 27 (A.A.) - Amerlbıı de. . bA b._ ~ti ...ıı Ç"--w~ temin etnıi .. lardir ve henüz har- Bizerte hl l i \ bomb:ırdı- grdularımtzm muva!!akıyetlnl temin 

Haber verildiiine ıöre, bundan beş oıs 1 ır "'-•:f•U'C va.ı:utr. \&.UAU 'i" ous ve §e r er n etmenizi istiYoruın 
~ '2S Haılran 
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tarihinde, niıaltısı "Peto"nıın Şikaco"dın ıectilt talim görmilf bit' ordu ve bunun be g!rmemiş milhlm 1hti;v.ııt kuv- ınan etntl~ hasar azdır. Dört nıotörUl Bahb mevzuu ohm iek ~ Fransa 

mmmlzle tran, trak ve Efıanlı ve Amertkan c!enizattı filonna iltihak arkasında kuvvetli ıanayi bulun. vctlerine maliktir." 5 uçak dQ~ln\~~· Akdmbde ve !mparatorlu:Udur. Bizim 
1

tek he-
etmelr üzere denize dotnı r{tttii bil. .ı.a.. üf _,__, ...6.1 blr d{l~an denlzahı:;ı bıt1nlmışlır. .,_,, . ar· rr-ı--

anasnıda Balclatta imza ediluılt o. ma~ça n UIUn aRıUU.u.~Yır::~ O- -..mız v · ~ •• lı'dlbı\t paktr, anla'1fta hllklimle- dirUmektecUr. lamaz. Fakat bu nA.if kudret az Merhum Tala"t Pnoanın Rommel Mıtmıttida De Gaulle'lln seyahati 
"Peto" 100 metre uzuntuiunda ıma-- ,_,_. ~ 

e ı re; taraflardan ktç bhi Uk bet azzam bir cemi olup, büytik c&llerl!e zamanda aktif bir kudrete inkı- Kemikleri Getiriliwor tutunacak mı? Kahire. 27 (A.A.) - General Cııt. 
lr mtlddet zarfında paktın alemi in•a edilmlttlr. lAp ederek kuvvetler ~aki ~ ıtahlre, 21 (A.A.) _ General Mont C"OU'nun pek yakında General de 
mına dair btr teklifte bulunma~ Bahriye na:ııırhlı "Peto" nan. Ame. umuml muvazeneyi bozabilir. lş- Bir S11lkast neticesinde A11manyada ComerJ' esu ordusumm nert kollad, Gıulte'le birlikte AmerlJran sfdeceii 

bu kard~ıtilr pelrtı ~ealden be• rikaft iı; sularınc!a İnşa edllmtı ve tec te harbin bu yeni safhasında p.. ı~h!t e4ilmi1 olaa eelrS Sadrbam Noel IOnODi1 sahll ıolu boJunca Bom- tmin bir 1caJ1laktu. bildfrlli70r. 

Danimarkadan Balık 
Fabrikası Satın 

Ahnması Dütinülüyor 
Memleketimizde çok bot olan balık 

tıtihsalltından daha ... erimli bir ~ 
kilde faydalanabilmek için hnldlmetçe 

,eni ba:ııı tedbirler düıilnilldiiiü ha.. 
ber veriti~r. Ba cümleden olarak. ba.. 
!ılı: uma, balık yaft, zamir •e bunlar 

için lllnmla olan Jnıtalan imal et. 
mele tizere Danimarkadan blr fabrika 
satın alınman '"' b1l fabriJranm ıeb
rfmtz4e hnılmaıı dilsilnülmektedir. 
Ba husustaki görllşme'l.er sona erdiği 
~1cdfrde be febrikanm .,.. akeamınm 
kunılması 7armı milyon liraya m:ıl 
o!n<'llktır. 

SOVVET ·TEBliGi · .. 
~ Baş tarafı 1 incide 

Rostof demiryolunu kesmiflerdir. 
Kızılotrd.u 24 ısaattenberi Mille
rovo'yu daha yakından kuşatmıı 
bulunmaktadır. Voroşilovgrad ile 
Rostov arasındaki münakalatı 
kontrol eden bu mevki şimdi her 
taraftan çember içine alınmış bu.. 
lunmakt.adır. 

Ayni samanda Sa.yat taDk •• mo
törlll kollan Tatıinılraya clvamıda 
Sarovikino ile Don arasında yan 70t.. 
da bulunan Te VoroneJ - Roıtof 70 
la ile birleşen S'talinrrat - Ltkhaya 
ılemlryotunu da ete ceçirmi,tdiı-. 

Stalingrat'ın cenubunda 
Koıkova, 27 (A.A.) - it tlklrlnmı 

ailnll Stallnrrat cemtP 1>atıanc1a 4l1L 
manı geri ırilrmi,.. devam e4cm Jnrt~ 
•etlerimi• 10 na 20 kilometre iler1e
miıl9f ve Novorabaia1d. Generalovs 
k1. Kandaocırov, ÇeırakoT; Antonov: 
Knııllakov; Romqtin ve Çllekov ıtbi 
me11dln uıahallerl iaca1 etmiı\e!rd!r 

Sıalingrat cerrııbanda 

A.lmtıllllll' ~kilil/tll" 
Moslrova, 27 (A.A..) - Rtıllter a

Jansmm husus! mııba'birl 1ıllc!lrfyor: 
Vem Boclr, Stali11gradm c:enp batmn 

da tmafa c!dşen ttlmenlerhal lrartar 
rnalr için 12 giln •frattılrtan lmll• 

şlmcll UçüncU Raı taarruıman c!arbe 
lerl &nlh1de çeıdtmiye tı.ıtannttır. 

4aha 11zatıtm11 sa72lmalrtadır. rllbelerlni büyük ıöDercle ,..pmı, mc hit olduğumuz manzara budur. !ardan merluım Tatlt Papnm kemik. mel utcsJanm takiple ~ Katilin MI ai.ıli 
, • il · ''Hitl · b' t it" af tt•v• lerlnin yurdumJlU cetiritmesl için Al sonra, basDn SlrWnla ft kDametN Amerikan denizll!hsı oıauiunu b dır:. arın ızza ır e ıgı ba_.._ Ba- clwa1811a ....... .___ __.._.. - c• •) u-: N--ork • • _,__:_ı_ tünd manya ile yapılan temaslann bir an. . .- VJ••• _..._ _ • ., •• -. ....... .., 

mckteclir. gıöi, W&u.u.W.uu ~ - e tevlit et- rn-....... "'-. - --u.. _...__ -- Amiral Dar 

Stııti~rat - Nıkorohf c!emhTo1e 
boyunca Stalinrrat istikam«fnt!e hı 
rekete reçen Von Bock ordularunn 
maksadı, tebrln bıtmnda çevrilen Al 
man Ot'dasana dolra bir 101 aı;malrtı 
B1a maksatla Uç tümen harekete seı;t. 
rilmlı, fakat Ruslar 12 cilıı devam e 
den hilcumlare mııvıffakt7etle Jrarş 

koJ'D'lullardır. Bumm üerhıc Rııa lto 
lf\\11anlıtı kıltııı taarruza sepnek an 
rlnl Yermiştir Bu 'k:arııı taarms neti 
ccıinde. esnaen 7orcun dlltmUı olan 
Ven Bock kıtalan Kotelru"kovo isti 

rton; "'l7 (A.A.) - Resmi A,. 

n p ke bomba •~aldan 3000 to. 
totu1r b r Japon cemlııhıi batır 

.. aır. Bu aça1dar Oııadalbnal a· 
dan ıetmekteydL 

Köyde Çıkan Yanrında 
Dört Ev Yandı 

(TAN) - Oc;baı 

1aama ;ıe netlceieııdlfi haber alm --- ... ...- ...- ....... •v·-

s Ih 
K f Otta 'd tiği müşkülitla, Ruqa. harbi Al- :qer pmıpıe1, Tn1al ... tala.._ 1wa .._. ........... ı&ren b. 

u on eransı wa a man l..u1-..-.. ..vlnftlığına kuvvet- m1'tJI'. ,.,,_ .. _ muh8Nbe ~ lıafmtll- ...... _ ... ,_ ...... _ ...__,_.._: •Çolr 111. 
1 __ ..... ı.-...a! uep.~ Nekll işinin yapılabilmesi için 11 ~---- ~ -. ~ ,_ -.-

Topıa~aaa, lerini istediği gibi idare ve kul- zumlu dif er formaliteler tamantlanın.. tırına. ~ 120 
1 flldr J:; Vutı.d tl:IMIİllJle 7erlae cetlrc!lm .. 

Vqinstoa, 27 (A.A.) - sı,..t mab lamnak imkinmı vermedi. Uç l;:t nakliyat hemen yapılacaktır. ltsbM!a tülJde mQb m anıllo 
fiTierc!e, srn11 cettne• tıılh 1ıonfenn_ bin kilometre uzunluğunda bir Masrata'1a ~ ~aı!t .,,.;. n--. 1ılr ,.,.,,..sa. Fransız hattı 
ımın toplanmatı fe{n. en mllnaıdp tala· cepheyi tutmak, 180 fırkayı bel- b~-:! avaı arınnu • ıestmn~ iltl9a Afdlıılts ........ ll'ramıs kuv 
rln Otflwa olc1efG 181lenmektedir. temek ve işgal edilen araziyi A. Stark Sefirle Birlikte ~- u MJhver ~ arkatı.ıme. "*1#1 =-=.-..ı Letlerc a.-

Ottawa wehrlnin, Lonc!ra ile Vqhss. kontrol edebilmek için mevcut Amerikaya Gidiyor mayin ve tuzak tar1a1arl ~ ..., nttretmiı oldutu 
ton aramıt!a ,an yo14a balandutana kuvvetlerin en iyilerini ve büyük miltnldln oldulU bd8r llrat1e bl- .. ~ ~rı 
1pret edllmekte4lr. bir kısmını kulbınmak icap etti. ı.ondra, 27 CA. A.) - Londradaki maktadır General ~ -tkl dıı4taberl, Çat'tü:i Sanıan 

Ne Londranm ve ne de Vaşinıto Al ....:s Sovy t d l . Birlcslk Amerika Büyllk ı.ıçID.ii, Av- rnot6rl0 piyade, baflt tank m11tred- Prams hnetıerl, Lls:ranın en cena 
rıun bu ite elnrl,H ol&ı1rlım, çünkü man Oı:uUSU e ev DlD r~pa sularında Birle~ !.: Anı<'rıka de- lcrl Vft fııt!h"kAm birllklerlnden mD• !:unda 'Ffr:an'dıt dfi~man ne teml!l\ll ha . 
böyle b!r ein •akınında Amm"kanrn hakkından gelemedi. Şı.mdi de r z ku\'\CU ri u d m Anlr. 1 cp öne ılcri, dO :ını ıınc k cıra- l•nı:ledir. 
Vty.ıı fnc Jt~en Ti k~ft'!"R!l!llfl nltrfm 1 {ki.tarafın, birbırlcrJnı mCVCUt 6 r], tn T t ' r f tır:ık lr gÖr(•b lmc' tı-dlr. tlcri bi~l'klerfoı"7., OU m 1n bir 

ht ı k 1 b 
hı "it f 7.Cr<' B y 1':: F,1 'ıl, ı nt'I raf <.7n··.11•1• hn"•fnf'.•'n.I<' 

r ::n k •t ye k'er' ta hm n ed'lmc\:.'e_) ı ıy t :ınnr tt lmırna a mrc ıır dvıı 1 ide 0 du- \ . ,.,,, n n-otori:re miifrcı:cı; ni bozıunıı ırtra• 
dır edcco'!< bır yıpratma h:-rbi yap. Londra, 27 (A A ) - fü ua\ ·ne ır.tştrr . , 

kametinde ceri ~kilmistir . 
Von Bock, yenf takvi:nla- almay 

ümit edemlyecelı: chınımbı!ır. Zin 
Kaftı:u:ra ve orta Dondalı:I Alman or 
dıılan kendnerine yapılan taa1'Tllz1ıı 

karşısında intizamsız bir ,ekflde çe. 
ldlmektedlr. Almanlu ınratle geri çt: 
ldlirken. Orta Don bölg~inde irı'" 
z:tr cım"zo !arı bı kıyorl r. F l 
bunl rm rn k • rn r. mu 7.Z m 'R ı 
~f!çmnhrını durd rmıya bitt b1 ]cıf 

yc1 deme& 
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Varit~ Vergisi için 
Mf!j' Bnş tarata l ıncıde 

dairesınde, mükelleflı>r borçlarr. 
tamamen ödeninciy~ kadar, be
deni kabiliyetlerine gore. umumi 
hizmetlerde çalıştırılacaklardır. 

Varlık vergisinin ödeme müd
detı zarfında icra veznesinden 
para almak istiyenler varlık ver
gisi ile alakalan bulunmadığını 
veya vergi borçlarını ödediklerini 
tevsik edeceklerdir. 

Divrikteki mükellefler 
Divrik (TAN) - Kazamızda varlık 

vergisi listeleri asrlmıştır. Bu vergi 
J<' tabl tutulan milkelleflcri bildiriyo. 
rum: 

Tüccar Nnzlf Tevrüz 2000, $evket 
Tevrüz Mt'hrtel ve Sabri Yılmaz, hu:. 
ô vatçı Ahdullah Kırksekiz 1500 er, 
Müteahhit Nazif Erengen, Salim Yr. 
lı-r.kıran veresesl. tüccar Muhsinoi\"1u 
H:ıvdar l<aya 1000 et'. Urunoğlu Meh 
ı:r:et ve Ahmet, tüccar Toncuoğlu Meh_ 
rr.et Unal. tüce:ır ~rtkt Durdu: huda . 
vatcı Kanbl'r Erdobn, hrrd;ıvatçr E· 
mJr. Acar 7ı;n ser. tiicc:;ır Nurj Badalı: 
5ı;o, ııoh,,cr Sevit ve Ahm,.t 'Bf11bnt. 
E•kl'" c~Tımv,..,.ı; Rt:.a ve Fahri Div 

r'k Hücnll Viil{ııel: Hü~evin Yükeel: 

.......... _____ _ 
TÜRKİYE CÜMHURiYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

SENEDE 28,800 LiRA iKRAMiYE 

, 
5 U M E R BAN K '1' 

umum müdürlüğünden 
Varlık Vergisi MükeDefleri SaJln 
Tüccarların Nazan Dikkatine : 

Varlılt vergfsf mtıkelletlerlne, bu vergfyf tediyede hfr kolayltk ol
mak -re bedellertnln tamamı vergin.in tediyesine tahsis edilmek ftzere 

Bankamtt Müessese ve Fabrlkalart için iptida! maddeler, 711rdımcı 

maddeler, inşaat malzemesi vesaJre fştirasmda lhti711ç ve fa;rda görü· 
len maddelerden elveri~ll bulunanlar satın alınacakttr. 

Bu kabil rnah olup da satmak al'ZU eden varlık vergisi mftkellefle
rinin pamuklu sanayilni al!kalandıran maddeler için Bala:rk~y Bez 

Fabrlkamtza, yünlü sanayll için Haliçte Defterdar Fabrikamıza, Deri 
sanayi1 için Beykozda Deri ve Kundura Sanayii M11ess~. inşaat 

ve tesisat malzemesiyle mO.tefertik maddeler lçin Bankamtzın Gala

tada Şube binasındaki Satmalma ve Nakliyat Mlldürlüftıne, kAğıt sa
nayii için İzmitte Sellilloz Sanayli Müessesemize, mamdl ~· için de 
Kattrcıoğlu hanında Yeril Mallar Pazarlarl Mlleueseml.r.e rnUracaat e
derek satmak istiyecekleri mallat hakkmda teklifte bulunmaları ilAn 
f'llunur. 

....~Ylm•w•c-.ıı ................................. .... 
NE OLUR DOKTOR, Bana Daç Yerine ÇAPA 

Mahallebisi Ver. 
ÇAPA MARKA: Tarihi Tesisi: 1915 

F~hrt Vt' Nuri "T'evrüz, tüccar Num:ın 
SE>nrıt. tikcar CoUI Avsar: C•mal 0_ 
cilnrü: ~eref Mıırat oi'n: Nuri Ta 
v.ıkeu Ahı kövlü ~iiloğlu ve Ce1~l: 
Sınr•~'li p,.rh'>t D5oııeli. Sırr~h'd::ın Ziraat Bankası da kumbarnlı ve ihbarsız tasarruf hesııpla· 

nnda ıc>n e:r 5o lirası bulunanlara blı sene içinde aşağıdaki plana 

,, .... ______________ ~--------· 
1 D. Denizyolları IJletmesi U. Müdürlüğü ilanları A 1: p,,VTaz. R:iirt~,.llt'o~n Mar•~za 

Bı11er B:,.,.~tlk'ten to:mail 'RMca. Ka 
r?!':"it't'l~n H;;,. .. ...,;" ~ .. ~;ık. Kı:nlc:;ıö 

rert't-n A l-~·ı'1;ıh f'ı., H'"'rnovtı't't"'n A 

ıci7 Kava SOO er t:r::ı ödcVl'Ct'k1erd:r 

mJ•;Dınnn•r~m 
ttzr Baş tarafı 1 incide 

Vcliki Luki etrafında devam eden 
~!Odetli müdafaa muharebeleri esna
sın rfa diisman dün de inatçı Atman 
müdafaası tarahndan çok ağır kayıp 
larp uğrablmıstır. 

Hava kuvvetlerimiz Laponyııd Kan 
d-laşa demiryolu tcı>:sterine a'caktan 
uçmak suretivle h!knm etmisler ve 
bu tesislerdt" büyük tahribata seb,. A 
'biy,.+ .,,."1"·,,1,..-dfr rı 

H aı'a muharebeleri.nde 

cöre lkra111İvt' verilecektir. 
4 Adet 1,000 Liralık 

4 " 500 
4 ., 

" 
" 

250 
100 
50 

" 
" 
n 

,, 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5.000 

,, 40 " 4,800 

Lira 

" 
" ., 

" 

40 
100 
120 
160 " 20 " 3.200 .. 

Kıu ahıra <it'nede 4 defn 11 Mart 11 Hazıran , 11 EylUI Vf' 

l1 Riril\rikfüınr tarihiruk cekill"f'ektir 
Dlf<KAT H5aplannl7daki paralaı hir cıenr icinrtı> ~o ı; 

~"~" ~""" ,ı;:.,..,..f,..,.,,ı,.l"; .. :k .. o,.,..ı.· .. •n...: rı; 91) fn~•.,•-ı tı•"'r-ıJr • .. 

lstanbul Ün!versite Rektörlüğünden 
Askerlik bütllnlf'me lmtlh'lnlartn:o mazeretle fiT'f'mlv~ vevıı vetişe

yen talebe ıçiıı yeniden açılan tmtıhanlara 9 ı 943 tarıhındf başlana -
caktır. Program FakU te1ere asılmıştır. Talebenin ma1ere1 tx-ı~elerıvl• 

Brrlin. 27 ( A.A) - DNB nln öğ 
N-ı.,lı"'n• g~re Alm•n av uc;~kları f ' 
mer ıırö1ii hX1.,.,.c;:nrll' hııv;ı muhareht" 
lt"r;"rl" k•"<i;tm hlr hir R"VTD ,,,.r 

rr-~-n fi ~ovv<>t ue•lh ıföo:ürnıüştü• 

A T,..,ıın av 1'r;o!l'.h,.t t ... ı,ıııl'ri, btı;. tut 
~TTC: nTaıı f•..,,.,n l!"ö1H il~,.,.;.,rf., ıırörü 

t l' Sı:>vv,.t b1:,ı:ı.nna alçaktan hücum 
hr V11~•q1~,.~ır •• 

J/llfl ............ m1~==---:-. ............. ~ 
lttuamele Ver1Jisine TCibi Olar 
10esseselenn tutacaklan biltllr. -:ıetıer nOmunelert teml:r 11~ ttlnıu 
e klldt> bırincı tıamur kfıl:ıdıı basflmış ha7;rdır OetterJerunıu bı.r iti': 

--e görmeden karar vermPmenız.J tavsıve ederiz, 

'-ı 'mumf ıaatl' merke:rt: INKILAP KiTABEVi tstanbul -"nkll"• cadde•l , 

6' H Banka, Şirket ve Ticarethanelerde Tutulan ' 

Y E V M i Y E, K E B İ R ve K A S A 

Oosyıt No CI .si 

52301/23Gf> S~maty;ıda esk Beyaz•t cedit yeni ·~ ~!Hlp 
l lyac; m 'hnl'rc:inııı ·!~ ş mendüfer yen i 
S"m h·a cıulde~1ndc "a~ p:.fta, 1147 adıı , 

22 p:ı ·sel en esk 31 mll!terrer eski ıs, 
:veni 35 No lu fl7 metre mura))baı arsa 

51169/135 C'ihaıı"irc" eski Ç(' ,me vE-ni SormııR"r ~o
kağını1:> eski ve yeni 2 kapı sayılı 61>5 a
d::ı, 59 l"l!!TRel 5~.75 metre murabbaı ar
sanfn ı ız hl•ses! 

51150/174 Fııtih $E>h'"cm;r.ı nC"nit ~otal mAh&!lPsl
nln e~ki MC'MC'p vrni Bq~·el:il Qotı:-ı<t-n

da eski l ı veni 17 kapı No. ıu 64,37 met-
re murabbaı arsa 

55100/ 1806 Bn~:-1lc-indt.' Arna.\'U'l-<Syünde czlti Bnt:ı~ 
yeni Pıılııct S(llqığıncl3 es'd 2G ymıj 33 
kaP' No. lu 111,50 metre murabbru •n;;ısı 

olan atışap ev 
D, 1/4839 BOyük Çar~rl" Ge'incUt EO~~atı°!!ı<la (!!iki ye 

yeni 22 No lu diit;l-r'nı!n 1/1 hİSS(.~1 

'i ll50/56 F!C!v"/tlıınrla t'~kl "'eri ·i'ir yeru 1lorl:-tı"t 
Defterleri, muhtelif ebat ve yapraklarda bütün çeşitleri hazırlanmıştır. mahallesinin f'!"kİ n[!yii~t'I re ye.ni B'1e--

1lDI*••--==-· Adres: İstanbul Ankara Caddesi No. 111 AFiTAP ______ ,, =~~;, ::ş~~n:~. eski il mÜk"m:r Y"lli 71 

DAN 
K )'ıııetl T •mlnrıtT 

170 13 

400 30 

300 23 

640 48 

393~.JO 295 

Yukarıda yn.!flı g:ıyri m":ıkı~tler ız 12 ~ı2 tarihinc'P. M'tk ı:ırtl•rma 
,••••m•••••••• Viyananrn Meşhur T~rzisi •••••••••••••.: ' ne satı~a ç1karılmış ise de talip zuhur r-tmed'ğirıden on g{ln temdit e-

R o T H s T E i N 
1 

d e l,--d-il_m_;:_~_irk-·ı_n_er_ı_"_"_U_fı_J_o;_h_"_\·-ly_C'_t_c_·ii_.,d_1_n_l_arı_v_e_t_ı.>n_'_in_:ı_t_m_al-~h_ı_'~_ı-_n_i_IE'_b_!r_li'kte .( ll/94ô Paz:ı rtesı gilnil saat 14 de Milli Eml;:.k Müt.!ürlil~tını:> mn-

Sene Sonu Fırsatları: İngiliz Kumaşlarından lsmarlama Kostümler rac;ı;ıtı:ırt. <2r.ıı> 

120 Liradan itibaren Yapiyor ve Serian Teslim Ediyor ,. Sahip vP N(' ·ri-.-at Mi.idiirü: IlnHJ r fıtfi Dii!'düncü 

wwwır.m Beyoğlu, İstikllil Caddesi No. 292 (Karlman Mağazası üsfH~"c) Tel: -t063'7• ___ , Gazetecilik ve Ncsıiyat T. L. Ş. TA.ı.~ l\fathnn!'>"J 

BULMACA N 

28/ 12/ 942..3/ 1/ 943 tarihlerine kadar muhtelif hatla
rımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar 
Karadeniz Hatb 

Bartın Hattı 

'1 udanya Hattı 

11ndırma Hatti 

<ıı ablg:ı y .. ttı 

lmroz Hııttf 

Ayvıılrk Hattı 

l!kenderun Hattı 

Salı 4.00 de (Erzurum) CU.ma 4.00 de (Tan) 
Galata rıhtmımdan. 

Cumartesi 18.00 de (Kade:ı) Sirkeci rıhtımın
dan. 

Pauırtesl, Çarşamba ve Cuma 9.00 da (Sual 
Cumartesi 14,00 de (Trak) Pazar 9.00 da 
(Suıs) Galııta rıhtımından, 

Pıı.zartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Trak l 
Galı:ıta rlhtımındıın Ayrıca Çarşamba ve Cu
mııı tes 20,00 de (Çanakkale) Tophane nhb
mJndan, 

Salı ve C:Umll 1U.OO da (Bartın) Tophane rıb 
tımındıın. 

Pazar 9,00 da (Ülgen) Tophane rıhtımtndan 

Ç11~nmba 12,00 df' (Burs:ı) Cumartesi 12.00 
d(' (Antalya) Sirkeci rıhtımlndon, 
Cuma 18,00 c!e tKonya) Sirkeci rlhtımmdan. 

(2616\ 

Devlet Limanları lşletmc Umum Müdürlüğünden 
H~:thefüıda ve Boı:t:ınct mendireklerı Qzerine konulan sabit kırmrr;I 

tenerl<>rin fanliye.~e geMikleri ıılAkad:ırlııra 11.ftn olunur. (2693) 

Devlet Demiryolları ve 
1 

Lim 
• 

ş~etme Müdürlüğünden : 

BUGÜNKÜ BULMACA 

"'0LDAN SACA: t - Pelı: ıevdlflmb bir 
tehir - Kum denir!, 2 - Z•manı sllıte· 
rir - lderl ıcıkilhtan bir parca. 3 - Mu
ayyen bir harclı:eta •lı malı: - Kııın serveti, 
4 - Bir hayvan - Muha!a,. eder, s -
Bozulur, 6 - Sana7lde kullanrlan bir ne
bat - Bir edat, 7 - S5ylcmek - Pi&lik, 
8 - Ter&.i : Bir mayi !cinde - Kll;Qk u
neli bir neb.ı il - Teni: A'ITilpı.da bir 
havu - Lambada bulWIUJ'. 

YUXARlDA1' ASAGl: l - V~ua 
:V•Pt•ıiı - Traaıvu canının crkardıfı oea, 
2 - Hesapta bir lıaret - Tersi: Terbl7e. 
S - Maıtar edatı - Yğmurda olur, 4 -
Bir hayvan - Tnufun ıv!, S - Uzümiln 
olmamııı. 6 - Ateı yalrmıya yaur -Teni: 
Bayram 7 - Sulu toprak - Bir ıvln par• 
calanndan, a - .Mucret - oın defli, !I -

Cemi eki - Snlmaktan emlr. 

D0NK0 BULMACANIN HALLI 

SOLDAN SAGAı 1 - Bir - Ronıel, 

1 - Al~ - Kari, 1 - UUM - Tam, 
4 - Macar - P'a. 1 - Nada.ti, • - As. 
Hamlı. 7 - lı.al - :U:iun. 1 - ıı- -
11 u, t - ifade - lıı:aL 

YUKARDAN AŞAGl ı 1 - Bal - Anın! 
ll - 111111 - Asaf, S - Rcun - Iaa, 4 -
Hacim - Ad, S - Madamı il - Ok -
Rarı>lz, 7 - Mat - Nlum, 1 - Fare -
Şaka. ıı - Liman - Nil. 

HALKEVLERINDE: 

SARIYER HALKEVtNP!tN - lhlmlsde 
tar 1 Türk müzlfi konserleri ıerıtp edilmlı
tlr. Bırhıci konser 17 ildnclklnWJ 1943 ı:>•· 
zar ırllntl verilecektir 

* Evimizde acıtan fotoııraf ve resim acrdııl 
devam etmektedir. Birçok amctllrlerin tablo 
.. ., fotoıırefları takdir ldlılnmlktadır, Sergi, 
lkilKLklnunun ilk haftasına kadar ılir"cıı.w, 

SiRKECİ - YEŞILKÖY - KüÇUKÇEIOIECE Arası Seiıir rrrcnlcri 2!:>.12.912 Sabahmüaıı İtibaren A~ağıdaki hareket 

Sayın Halka ilan Olunur, 

lıtaalyonlar 

İstanbul 
cankurtara" 
Kumkapt 
Yenlkapı 

Samatya 
Yedikule 
Kazlı~eşme 
Zeytinburnu 
Yenimahnlli> 
Baktrkö7 

Ye~öy 

Florya 

K. Çekmeoa 

Kını, 24 

12 (1) 

K. 00.30 
K.a -
K. 00,38 
K. 00.41 
K. 00,45 
K, 00.49 
K. 00.52 
K. 00,55 
K. 00.59 
K . 1,02 
v. 1,08 
K. 
K. 
v. 
K,. 
v. 

14 

11.10 
8,15 
6,19 
8.22 
6,26 
8.30 
6,34 
6.37 
8.41 
e.44 
8,50 
8.51 
41,58 '-' 
7.00 ... 
T.01 , 
7,04 

(1) İşaretli 12 No. hı "katar yalnız Pazar ıQnlerl işler, " 

16 

6,55 
7.00 
7.04 
7.07 
7.11 
7.15 
7.19 
'l,22 
7,26 
7.29 
7.35 
'l.36 
7.« 
'1.48 
7.41 
'l.52 

SiRKECi 
18* 

7,40 
7,45 
7.49 
7,52 
7.56 
8,00 
8,04 
8,0'1 
8,11 
8.14 
8,20 
8,21 
8,29 
a.11 

20 

8.20 
8.25 
8,29 
8.32 
8,36 
8.40 
8.44 
8.47 
8.51 
8.54 
9.00 
9.01 
9,09 
9.11 

C*) isaretll katarlar kJ§ mevsl.xninde Ye~illı:ö,y - K. Çekmece arasında işlemezler, 

• 

9,15 
9,20 
9.24 
9.27 
D.Sl 
9.35 
9,39 
9,42 
9,46 
9,49 
9,55 
9,56 

10.04 
10,06 

KÜÇ0KÇEKltt1ECE 

11,00 
11,05 
11.09 
11_12 
11.16 
11.20 
11.2• 
11,27 
11.31 
11.34 
11.40 
11.41 
11.49 
11,61 

26 

12.10 
12.15 
12.19 
12,22 
12,26 
12,30 
12,34 
12,37 
12.41 
12.44 
12.50 
12.51 
12.58 
13,00 
13,07 
1a.0ı 

28 

13,35 
13,40 
13,44 
13.47 
13,51 
13,55 
13,59 
H.02 
14.oe 
H.09 
14.15 
14.18 
14.24 
H.11 

14,50 
14.55 
15.59 
15,02 
15,06 
15,10 
15.14 
15.17 
15.21 
111.24 
15.30 
16,31 
15.39 
16,U 

KÜÇÜK ÇEKMECE • SiRKECi 

Klm. 24 

K. C~tıa1 

Florn 

YeşilkÖ)' 

BakirklS7 
YenlmahaDe 
Zeytinburnu 
Kulıçeşme 

Yedlkule 
Samatya 
Yeni kapı 
Kumkapı 
Cankurtaran 
İstanbul 

K. 
v. 
K. 
K. 
v. 
K. 
K. 
K, 
K. 
K. 
K , 
K, 
K. 
K. 
K, 
v. 

11 

UT·}°' 
11.20 
11.21 " 

,~ .. 
11.28 r 
11.33 • 
11,31 
8.43 
8.4'1 
6.50 
6,53 
6,57 
7,00 
7.05 
7,08 ~ 

18 

T,H 
7.22 
'1,2Ş 

7.21 
t,U 
T.H 
T,39 
7.4S 
'l.48 
7.51 
7.54 

(1) fşaretıl 47 No, 1n btat' yalnız Cumartesi gQnleri itler, 

15 

7.0G 
7.ot 
'f.25 
7.28 
'l,35 
'l.87 
7.47 
7.50 
7,M 
T.H 
8.02 
8.05 
8.09 
8.12 
8.17 
8,20 

17 -

a.m 
8.15 
8,18 
8.n 
1,28 
8,29 
8,32 
8,38 
8,39 
8.44 
8,47 

19 

'1.55 
'l,59 
11.10 
8.ll 
8.20 
8.21 
8,29 
8.32 
8.H 
8,40 
8.43 
8,48 
8.50 
8,53 
8.58 
9,01 

<•> t~et1i ~atarlar q mev~minde K. C;ekmeco - Yeşilkö7 aramıda ~tem~ıer. 

21• 

l.BO 
8.53 
9.00 
9,01 
9,09 
9.12 
f.18 
9.20 
9,23 
9.26 
9,30 
9.SS 
9.38 
9.41 

9.30 
9.S3 
9.34 
9.35 
9.43 
9.48 
9.50 
9.54 
9,57 

10.00 
10,04 
10.07 
10.12 
10,15 

10,IS 
10.18 
10,M 
10.25 
10.M 
10.l"l 
10.U 
10,($ 
10.48 
10.ın 
10,55 
10,58 
11.03 
11.06 

12.0I 
12.oa 
12,1$ 
12.11 
12,24 
12,2'1 
12,31 
12,SI 
12.38 
12.4l 
12,45 
12.48 
12.53 
12,58 

il.Ol 
U.OI 
13.20 
11,D 
ıa.ao 
13,31 
13,39 
1s.u 
13.'8 
U,50 
lS,53 
lS,58 
14.00 
14.03 
14.08 
14.11 

GiDiŞ 

16.20 
16.25 
16.29 
16.32 
16.36 
16.40 
16.43 
16,46 
16,50 
18.53 
16.59 
17.00 
17.08 
17.08 
1'1.12 
17,11 

17,85 
17.40 
17.44 
17,47 
17,51 
17,55 
17,59 
18,02 
18,04 
18.07 
18.13 
18.14 
18.22 
18,24 
18.40 
18,'3 

DÖNÜ~ 
11 

H.fO 
14.43 
14,50 
101 
14.59 
15.02 
ıs.ot 
15,10 
ıs.ıs 
15.UI 
15,20 
15.23 
15,28 
15,31 

ıuo 
1us 
18,20 
ıe.21 
111,29 
H.32 
18,38 
ıe . .o 
18,41 
18.48 
16.50 
18,53 
16.56 
17.01 

18.05 
18,10 
18,H 
18.17 
18.21 
18,2Ci 
18.29 
18.32 
18.36 
18.39 
18.45 
18.48 
18.54 
18,58 

1T.1T 
17.20 
l'l,40 
1'1.'3 
l'l.50 
17,51 
17.59 
18.02 
18.08 
18,10 
18.13 
18.18 
18.20 
18.23 
18.28 
18,31 

Cetveline Göre Scyrüsef er Edeceklerdir. 

18,40 
18,45 
18,49 
18,52 
18,!56 
19,00 
19,04 
19.07 
19,11 
19,14 
19,20 
19.21 
19.28 
19,30 

87 

18,d 
18.d 
11.00 
19.03 
19.10 
19.11 
19.19 
19.22 
19.28 
19.lO 
19.33 
19.3' 
19,40 
19,43 
19.48 
19,51 

9. isletme Müdürlüğü 

19,UI 
19.20 
19,24 
19.27 
19.31 
19.35 
19.39 
19.'2 
19.46 
19.49 
19.55 
19,58 
20.02 
20,M 

19,SO 
19,55 
19.59 
20,02 
20,06 
20.10 
20,14 
20.17 
20.21 
20.24 
20.30 
20.31 
20,39 
20.41 

--
ıı.sı 
19,M 
19,40 
19,41 
19.49 
19,52 
19,58 
20.00 
20.03 
20.06 
20,10 
20.13 
20.18 
20,21 

20,0I 
20,08 
20.ıs 
20.18 
20.24 
20,27 
20.31 
20.35 
20,38 
20.41 
20,45 
20,48 
20.53 
20.56 

20,30 
20,35' . 
20.39 
30.42 
20.48 
20.50 
20.5' 
20.57 
21.01 
21.04 
21.10 
21,11 
21.18 
21.20 

21.00 
21,03 
21,10 
21,11 
21,19 
21.22 
21.28 
21,:SO 
11.33 
21.36 
21.40 
21.43 
21.48 
21,51 

48 

21.20 . 
21,25 
21.29 
21.32 
21.36 
21,40 
21.H 
21.4'1 
:u.sı 
21,54 
22,00 

22,01 
22.0I 

22.11 

415 

21,21 
U,2-4 
21.31 
21 ,32 
21,40 
21,43 
21.47 
21,51 
21,54 
21.57 
22.01 
22,04 
22,09 
22.12 

41 

22.41 
n.so 
22,M 
22.IT 
Z3,Gl 
23,0I 
ıa.oe 
Jl,12 
21.1• 
Jl,11 
1.1.21 

41 (t) -
tt.SI 
21,U 
22.00 
22.01 
22.09 
22.12 
22.18 
22.20 
22,23 
22,28 
22,30 
22,33 
22,38 
22,41 


