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liral devlet işletmeler inde 
teşkil8trn rolü 

~....._ __ 
lı 
~~anında gıda maJJelerinı'n ehemmiyeti harp 
~ ~~r~ tedarikinden geri kalmadığına göre zirai 

lfını de Milli müdafaa tedbirleri aıraaında aay
maktan bQfka çare yoktur. 

icra Vekilleri 
Başvekihmlzin 
başkanhğında 

toplandı 
Ank•ra, S ( A.A) - İcra Veklller1 

ıtyct: bugün ba§vekllette ıaat lti,SQ 
ela baıvekil Şükrü Saracoğlunun re. 
iııllğinde topıanmııtır. 

J 
italyada ~ Yazan : Asım Us 

1ıQ •titanda zirai de\'let i~. yaprlma!llndaki zaruret kol&y an. 
•llı erinin pi1lnıa,tınlmasın- laşılır, Harp zamanında gıda ma1-
,•fllerken buna esa'I o!ıı . <leleriııin ehenuniyeti harp malzeı· 

Yren bir ordu kadrosu ile meler! tedara<inden geri kalma-
. ~ı~Wia.rının bir senelik c.lığına göre zirai istihsal işini de 

bit lrına kifi hububat i..;tih~a· milli müdafaa tedbirleri ıu.ra.sında 
~ ga~e olmasını istemi5tlk. baymaktan ba'ka bir Çlll'e yoktur. 

• ı.:}>ôyl bir zır.ıi isthi~al Zirai İ!!tihsal işleri ile mitli mu. 
S.IQQJ iı:in gerçek~~tirilme· dafaa işleri arasındaki bu "'kı mü

• .17. bir sey midir! Bilim nasebet kabul edilin<'e miJli mü. 
~ ~ayır. dafaa vekaletinin de,·Jet işletme-
~ ta .. ~letill elinde i5lenebil~ lerl bahsin~ ne !tibi ysrdnnlan 
~f""I topra'kJar vardır Mem. olabileceği de meydana ~ıkar, 1'fü. 

~ 
'

e &lraate .kabiliyetli ol- nakalit \'eklleti devlet i'letmele• 
tö. rinin münnkalit vasıtnlanndan 

l' ... ~ rhi sebeplerden do. 
~ .;,.~ booı kolaylıkla istlfadelerini temin e-
\.,_~ bot duran toprak· debilE-ttği gibi Mi'IU Müdafaa Ve-
1\ ~ bir tetkik yapılırsa klleti de kendi elinde olıın vasıta-
lıi" ıaı t derhal anlaşılır. Yalnız lantan imkftnl:mn müsajt olduğu 
lfı.. ~~~ak olmak için dev- de~de zirai devlet işletmeleri. 
"'-"~ bölge bolge ay- d 
;ıes;e her bi'r bölgenin idare. ne yar un edebilir: hatfi. genel· 
'I 1 kurmayla anla.,arak yerine göre 
la~ o anlann ba§ına ken· 
~ lertte bazı kesif l!ôitihsal bölt:rt"len"nde zi-
\.::t~ hareket eılelıılir raat taburlıın blle teşkil edikbf. 
~~anılar getirilme!!İ bu. lir. Huli!la Ziraat Vekiletine bağlı 
~ ~ r bu adamlara müs. olan zirai rlevlet i'letmeleri ib 
C 'e Ve tıalihiycUer ver.il- "im Müdafaa l'ekileti emrinde 
ı&!'t ille dır. Zira her hangi bir tılıın sillh fabrlkalan ara!ôlmrla ,.,_. ....:neııi bölgesinde top. fark bulunmadığı göz önüne geti
._._, nmda sürülür, işlenir rllirse her hangi noktadan halle· 
~ lllnanmda iıJletmenln ha· Jilemiyecek biç bir mesele kal· 
\....._... to'daın sallhiyetsizlik yU-

Jıh- maz. 
~ ·d ..... tedarik edemezse, 
~ .ı.yı vftktinde sürülen 
~ ...._"aktinde ekilemezse \'e· 
~ ı...."_ benzer b~ka imkln. 
~da kalınına te

İ1f neti~ elbete alına. 
~ 

Bombardımanlar :ııraamda 
lılenecek ıuç 

idamla 
cezalandırllacak 
Roım.a, 3 (TP) - Bugün net~· 

dilen bir kanunla, ışıkların karar-
tılma.sı ve bombardımanlar esna
sında ;apılacak olan cüriımler için 
mUth~ cezalar t'ertiP edilmiştir. 
Bombardımanlar eenasında yağ -
nıa, trza tecavüz, katil ve haydut. 
hık cUrllmleri bill istisna. iı:la.m 
c~zası ile cezalandmlacalctil'. Bun
dan maada. yeni kanun ile, booı.· 
berdnnanlar ~naaında yapıla~ 
olan hırsızlıklar için de idam ce· 
zası tatbik edilecektir. Diğer en • 
rUmler için cezalar iki misline IJI• 
kanlmrşttr. 

1943 de 
lngiliz, Amerikan kuvvetleri 

yan yana 

Avrupada harp 
eaecek 

Londra, S (A.A.) - Üç ha.ftr.ı.-

ı da işgali tc.ma.ı:n.en ikmal edilecek 
~imaU Afrika harek.2.tı, Londrada 
f&t1'8DC oyununa bensetili)'W'. 151· 

Hergün 
6 

Sayfa 
~ym Bf'ry,.,.de 1 Kanış 

MlLU pty AMOO 
OBTAKLIGI 

ram ~urup 
<'rt,&kllk <ırtaklıtı 

No 12 o. 12 

~ ':'_. Jaz mevsiminde devlet 
~ jl' 1'ra.at mctkineleri ile 
~~ heıı:tar a.ra7İ sllrmek i~jn 
\ ~ t~flmişti. Bu fnnliyet· 
~'1:etiee l'erdi mi! Vaktin
~ 'bil topraklara nkt~nde 
~il labildj mi? Bunu bllmi· 
\°" t~·" halde bu işde bir sene 
~ "t ır~""n bir tecrübe de nr
~ec:..ttbelel' cle\•let~e zirai 
&.:: ~"'1~ iyi nındnnan alabıl
~·l~h"e. gı-,,i ~rt1ara ihtiyaı: 
~ ntt, barıtlarılaki mesul 
~- ile del'e<'elerde S«"rbe<ıtr.e 
~"'-ti11'-1i~~Y~ti verilmek, sala
~ 'e tı'b Sllıuıtımnlini menetmek 
~ ~ ~ nohblarda Ve şekil· 
~i ~t~oher konmak lbım ge· 
~' Yıee belirtmi,tir. Geçen 
('t\ ta tee:rtıbelt"rindm istifade 
~ "Yonel surette 21;irat l!ı. 

maU Afrika stratejik harekAtı, bir
~eşmiı milletlerin vazıh malnmat -
)arına dayanmaktadır. 

SalA.hiyetli mahfiller harbin son 
safhasının A vnıp:ı.da dehşetli bir 

~ ııeferle başlıyacağı tahminindedir
~ kr. 1943 !en esi, İngiliz - Ameıi
• . kan aekerhrini Avnıpada yanya
~ ' ı na ç:arpışırken görecektir. Her iki 

tarafın kayıptan da ağır olacak
trr. 

Taaaıta •lbver 
Bir lngiliz üssü ve 

Almanlar tarafından 

taarruza 
bir şehir 
zaptedildi 

~ "• ~""Yacak il talimatlan 
~ 

0 
eo.bit edilmelidir. Te,ki-

~!'ı-t~ ~öre Jtizt.nilu değillik· 
\._' ... ıahdır. 
~ ~ bu bahiste dikkate 
~ ~l~r bir mühim me~eıe 
~ l!Jletmelerinin ytik!'lek 
~~·~ilde tutan Ziraat Ve· 
~-~r taraftan Münakalllt, 
·~ lan Milli Müdafaa Ve-
~" ..._91nda sıkı bir İli birJj. 
'~ e Yol bulmaktır. 
\~~ İ!Jletmelerlnin i'le
~~·· gitmek için ımınaka. 
~ ~ilin bunlara huııo"i bir 
~ İle~:~!!~e _:e kendi va.-
~ıan yardmıın 

,bikkat! 
ı-ftada 70 bm kiti s· aıılandı 

~ ~e aşılanmız 
. btıı.'1'"'a ıle\•nın edıin l'k
'1 taı nlllhtelif ııemtlerdeki 
,,ıar..:_belerile, dairelerde
• ~ la., a,,ı tatbik edilmi~\ ,O b'ta lı:erisinde §ehri
~ ın td,iye aşı yapılmış . 

~ oİırı bpr tarafta salgın ha
' ' •ırıakJa beraber bazı 

~r-, kaHledilmiştir. Va.!ut, 
cı,. okuyucaıanru aşılan· 
. t.;,t l'tıniMi. Okuyucnla

'"rtıııı rar Vakit g~irmeıteıı 
•l'Jnı tı\\'<liye erleriz. 

Akdenizde 
Şiddetli bir 

- deniz harbi 

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

lapanya de,·let relal Franko l n g iliz 1 er ikinci Alman hDcumu-
ispanya 
hazır 1 

nu pOskOrttOklerini sOyliyor 

F ranko ıulhü muhafaza için 
harbe hazır olmak lizIID 

geldiğini söyledi 

Madrit, S (Ep) - lsp:ınya dev
let reisi yeni çıkan subayların tah
lifi münasebctile Sargossa askeri 
akademisinde bir nutuk vererek 
İspanyanın bugünkü harp jçirde
ki durumundan bahsetmiştir. Ge
neral Franko ~öyle demiştir: 

Loudra, ı (A.A.) - Bugünkü per. 
,embe günU neıredilen amlralllk ma. 
kammm tebliği: 

2-3 klnunuevvel gecesi kontramJ• 
ral Harkourt kumandaırnda bulunao 
kUçUk bir tetkll Tunus iatikamet1n · 
rte g!den bir dllfman katlleıine ta · 
arruz ederek kafileye men.sup gemi . 
!erden dördUnU batırmıştır. Bundan 
bat~ iki refakat deatroyerl de b& • 

(Devamı sa. • sa. 1 deJ 

Lonclra, 1 (A.A-)- lncillz b&lırL 
yesı lfmdi Tunuıtald mıılı&rebelere 

lftlrak etmektedlr. MUttetlk kuvvıt
ler1n Oncülerlnl kWU k .. ımıan ayır 
mali için Alm.&nlar taratmd&n yapı 
lan mUhim bir tetebb\l.t ciddt kayıp _ 
ıarıa ıen pU..kUrtWmtlftUr Deniz tl. 
lolan Almanlan ıtddeU. boınb&la • 
ıxıclardır. Alma.nıar tanklar ve pi 
yade lllt&arlle mılttetıkıerto Twıuaıt 
22 kilometre meea.fede ve Taburb& 
nın 1imal1nde bulunan cenahlann& 

Milli korunma kanunu11da değ şık1ık 
. . 

proıesı 

100 bin lira 
çok g6rlltlyor 

" Vargaacaaaa bitin maııuıaıa mlıa-
derell, llf r tarıı ıaaattaa mlebbeden 

meaedllmeıı dlılalllyor 

"- Sulhu muhafaza etmek is· 
tinn harbe hazır bulunmalıdır. Za 
nıan sakin millet sulh i<,inrle, iç
lerimizde bir huzur bulunduğu bir 
SJrada, milletlerin başında Jur an 
patlayabilen fırtınanın bulutlan 
toplanır. Sulh içinde zafer kuv
vetlendıği g ibi, slikfinet devrin~e 
uyuyan milletlerin felaket ve ız
mihlaİleri de sulh içinde iken te
kamUJ ve inki~ eder. Avrupada 
bunun pek yakından götdUğümüz 
misalleri vardır. En iyj ordulıır - , 
dan, en büyük sanayi memleketle · 
rinden, en temiz bir ask('rİ do~
trin sahiplerinden biri olan bır 
memlE-ket buna rağmen mağlup ol
muştur. Onu birl~tirici kuvvetleri 
noksan o!duitu için bu miiletin d~ .. 
ğı!ıp pa~alandığrnı görUyoruz. Ankara,.,~ (Vakıt muhabırın- ıfağu araşttrılara.k bugilnün müey-
Zafer kazanmağa hazır duran or _ den) - MıJı korunma kanununda yidelerinin adil makamlar tara. 
ıtular için birlik ve disiplin an - yapılması kararlaştırılarak tadi fından daima asgari haddin veril
anevi ve mutlak bir esas olarak ı l!t projesi üzerinde yeniden tet· mesi suretile iktifa edildiği ve bi
dde tutulmahdır Evvelce asker- kiklere başlanmıştır. Bu defa pro- naenaleyh 100 bin lira gibi muaz. 
Jik için mutlak bir ıuzum telakki :ede ceza mileyyidelerinin tetbik zam bir para cezasının kanunda 
edilen bu bir1ik ve disiplin bugün 1 kabiliyeti üzerinde durulmakta, iki korkutucu bir mahiyette kalacağı 
bUfün millet idn ı1arttır. Kendini bin liradan l~ bin. Ura ya kadar ve ~an~i. ~a1lerde. ~u a~ cezanı_n 
harp tehlikesine maruz görmiycn para eez'lSI venlmesı husW!unun İ verılecegının tasrıhı mutaleası 1-

milletin vay haline!,, ne dereccy~ kadar ltaıbiJi tatbik ol (Devamı Sa. • sa. J de). 

Ul'fl mukabil taarruza reomlf]erdir. 
~ertka.D aırblı birlikleri Almanla • 
nr. boagwıa uğratumaaına yardım et. 
mektedir. 'J.'unuaun 16 kilometre fl · 
lll&U garbiaiDde bulu.nan Oedeyda 
etrarınd&D tiddetU mubarebeıler de • 
vam etmektedir Tunıuwı M ldlomet 
re cenubunda bulunan ıra.ıı.a köprü · 
•Unü zaptedeu Fransızlar sahil yolu. 
nu ve garp Trablusuna giden ıtmeın. 

cııter hattmı keamek üzeredirler. 
Boma, ı (A.A..) - ttaıyao ordul& 

rı umumı kararc&lımm 922 numaıa.11 
tebllğt: 

Sinaaykada mutecıu uked euu • 
Jet olmUftur, 

Tuowı kulDUDd• dUfm&G ıataıart
ıe mQal.t ıartıar altında J&pdan 
çarplfm.alar emıuuıda 200 Mir aım.. 
mınır. Bunlarm arumda tam ııu 
tngllfz par&§Utçü mutrezuf vardır, 

M tank ve 6 zırhlı otomobU t&hri:ı 
edilmJf tir. 

(DtlHlmr sa. • sa. ! de) 

~ Şark cephesinde şlddetli muharebeler 

Stalingradda Almanlarm ikinci 
müdafaa hattrnda gedik açıld 

Berline göre Ruslar ağır 
zayıat veriyor 

Berlln, 1 (EP.) - Şark .:epheli,ni.n I ihtiyat kuvvetllrinlıı de fftjrakl. 
orta kıammda Sovyetlerin ılddetll 1 burada Sovyeıtıertn açtıklan ıedi.lue• 
tAt.ıTUzlar yapmakta ve çok a#:r za. de tamameo kapattlmtttir. Berll.r 
yiut vermekte otduklan bura çevre· Sovyetlerin bu taarruzlarda çok agı~ 
lerinde bey;ı.n edilmektedir. Demyl· ~yiat vermıı olduklarım bllhaua be 
anık ve Belylde Sovyeıtıerin kıameıı !irtaıektedlr. Voronejln cenubu p.rkt 
elde eıUkleri muva.tfaldyı:ıtlere mu • SU.de, Don mmtakaamda lıuırlan 
kabil Alman kıtalan Vliki1e ve Lukı. j makta olan Sovyet taarruzu heınüı 
de Sovyetıerın yarma teşebbU.lerlııe ba~!amam~ttr. 
mı.\"a.tfakiyetıe karşı koymuı veı ge· ı B~rlin, 3 (A.A,) _Alınan teb · 
rek buralarda, gerekae Rtıev fima:ı liğinde kaydedildiğine göre, f.-a 
şark1sinı:le mevzılerini muvatfaklye .

1 

hava şartlanna rağmen Kafkas-
li ıurette mUdafaa eıtml§lerdir. No ta 1• atlı m h ""-1 1 k 

1 
• ., n u areUC' er yapı ma ta 

~ · Sokoınıki den ıetlrllell Alman (Devamı sa. + Sii. ~ de). 
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arpten sonraki AvrLpa hak·I 
kında Dr. Göobels!n makalesi 

[ ~OL T K A 

Harbin meo ve cezirleri 
Kapalı kutu 

Derlln, 3.12.(Ep) - Almanya snd!, kültürel ve ictlmn1 umraru 
ile onun müttefiklerinin tekevvun g5stcrecektlr. Zamanı dikkatle ı:ı-
tmekte otan yeni Avrupanın dil5 kip edenler tasdik ederler ki, m: 

manbrına karşı girişmiş bulunduk· kaddcrot, Avrupan :zın isllkba'ı 
lan harple A Yrupa istikbalinin sı için hem lylllftl hem kötülü~fi hıı· 
kı b:ı/ilılığı, Dr. Göbels'in haftai:k zır bulundurma~tadır. nız busun 
"Das Reich" mccmunsındnki "Yeııi Avrupa killlürünfın son derece nıı 
bir AYrupanın hayali'' başlıklı yıı- zik bir devrinde yaşıyoruz. ~ıı 
zısınıı me\'Zu teşldi etmektedir. Dr. harpten şu veya bu iktidar srupu
Gobels şöyle di~or: nun Avrupa kıtasındn haklmiyc'I 

"Birleşik bir AT"rupa asırlardan deJıil, daha zh·nde, garpb eşcrlycıi 
beri İngiliz dış ı;iyasetinl korkut.1n ni tamamen mahvolmaktan kurt ır
bir fikir olmuştur. Avrupa kıtnsı mak da' ası mcvzuuhnhistlr. Harp 
nın eo e~nslı hayat me~clclerlncle bitince yeniden harpten enclid 
mü~terck hareket etmesine, bu go noktadan işe baslamnk ümlrll kah 
;}eye do~ru, ister Almnnynnın, is değildir. I.ibernl burjuva diinya~ı 
ter ltnlynnın veya Fransanın idare- katı surette ortadan kalkmıştır. Aç 
si nltındn, yürünmesine fnı;illere Tupa liberal burju'\"azi ile bizim c;fa. 
hiç bir suretle rıza göstermemlşllı. temimizden birini değil, blzım zn 
Jngillere böyle bir inklşofın dnim:ı fermiz \'Cya bolşe\•jzmdcn bfrır.1 
ateyhlnde bulunmuştur. Çünkü İn secmek mecburiyetindedir. Bundan 
siltere bfıtün kudretiyle Avrura bac:ko şık yoktur. Kıtıımız, evvelce 
blrlUllnln karşı tarafında buluna - yeniden eski nifak ,.e aciz vaziye· 
coktır. tine rlicfı etmek tehlike$İne mn:-ıız 

Almanya nleyhfne tevcih edilen iken bugün ya aklını başına olmak 
pldnlar Vcrsailles'de tahakkuk et vcyn şarktan gelecek çı~ın alhncl.• 
Urilememisti. Fakat İngiltere harlı! varlığını lrn}·betınek ızlhl hayntt bir 
lnglltCTc knzandılıı takdirde, o zn- mesele kar~ısında bulunma\:tndır., 
man ihmal etliğini lm sefer tclıHi ı Dr. Götıels makolcc;inln sonun•ln 
etmek arzusundadır. Bu imha nr bütrın Avrupa milletlerinin, ilk de 
zuo;una karşı, ancak bir Avrupn 

1 

fa olarak nın~takll ve blitnn mc :ı
tcsanOdü kendini muhafaza edebi- Jlbi tatmin edici bir hayata kovu.;• 
lir. Bu tcc;anüd bu~iln her ne kadar mak imkAnını lede etmiş bulunan 
harp yfizünden birtakım yfiklere 

1 
A\'rupa J.ıtasının tcc:onüılil yolu 1 

mnruz bulunmakla ise de sonund ı da ki çarpışmak vecibelerini hülAsa 
!bunlar d:ı kendllil;inden ortadan ederek Avlupanın Almanya olma
knlkncnktır.,, dıkça mevcut olnmıyncu!!ına vı: 

Harbin ibn zanırellerine işaret Alman milletinin de Avrupasız yu
eden Dr. GBbels !makalesine ş5y.e şııyamıyacalhnı müdrik bulundu• 
tdevrun etmektedir: ~na i~arct etmektedir. "ı\vrupu 

"RullandıRımız usullerde harbin nizamı bir taraftan İngiltere ve 
zaruretlerini te§kll edenlerle gc•e Şimall Amerikanın. di~er taraftar. 
cek olan sulh vaziyetini gösterenle- DolşevikliAin tehdidi altındadır, iJu 
ırl çok bOyfik bir farkla birbirinden ber iki lnrofın arkasında da şu vo
ayırt etmek gere.ı.lir. Yeni Avrupa ya bu hol ynlundan kendine men
lbir hal meselesi de{Jil, bir Jstikbnı fent çıkarmak fçln sıçramo~a hnı.r 
meselesıdir." vaziyetle beklc)·en beynelmilel Ya-

Busfinkfi Birleşik Siman Ameri 'imdilik duruyor." Bu mutalı-adan 
~a do,,.lellerlnl bir misal olarak r'e sonra mablenln son lm:mındn Dr. 
nlan Dr. Göbels bu devletler arasın- Göbcls nynen şöyle demektedir: 
dnkl mOcadele devresinin de d:ı 
lhilen iklihnm edileceaını göster
dikten sonra diyor ki: 

"Nizam dnlm'.l kargaşıılıltın son 
neticesini teşkll eder. Avrupa lçın 
de bulundunu sürgıincDlllk buhr:ı

nının son haddine erlşmlşo;e, selii· 
met ve şifaya kavuşmak üzere .>l· 

H AR~lN meddli t"ez.ri ile~n~ı ı 
ettıkçc hnyntfa nıznm ıçın 

l•onmu' kaidelerin de bu mcıllcrı 
\'e <'eıirleri tal<ip ederek istiltnmet 
ıle~i,L'rdiği, hU,·iyetini l•aybrttiği 
nrtık gündelik vCfüıalnr haline gir
miştir. Falmt bUtlln bu medlcr ve 
rezirler ortıısmd:ı rota<ımı değiş
tinnt!a{ mecburiyetinde knlmayan 
tek memleket Cümbnriret 'furl'İ· 
~·e!>idir. Türl\iycnin harbin mcddU 
r•zrinrlen hacııt olan tesitleri 
duymnma.<;ın:ı iml.iin olmamnkla 
ht>rnber bu tE'sirler onu bil) lUc ıuı
litilca hattınclnn uzaldn~tımınmnlı· 
tıırlır. Türkiye knr:ısulnrımlan ts. 
pnnyol knra<ıuln.mıa kadar bllttirı 
Akdeniz !liim!\l snlıillcrinin tehli
keli mıntnlta snyı'dığı hir 1amnn
dıt lınrbin te irlerinin ne ol:ıcnğı. 
lll tnhmin müşld\1 <leğı1dlr. 

Fnkat Türliiyc h:ırp knrsı ınfln 
duronıuno teshit edip tarafsızlıl. 
politikasını g\itmeğc karıu verıli
ği zaman bn ktırar bir dcfn çnk 
e "•fü bir anlny;<;m, bir çoh hnki. 
l<Rtler lizerinde uzun m;un ~ Uril
llilnıUş m!l<ıbet mantık ,.e mnlıake
nıenin egcrj idi. F.<ınslı olaralc ,·e. 
ri, .. n hUklim sö~·lc hnlncı:ı cıli1cbi
lircli· Harbe ginnr.mek, fnl:at har
be ı::irllirse ralnız IC21mnmnk. TUr
Mve - ln"ilİz ittifr.J.mın snrlh 
ınannsı im iıll. l\tunhec'! .. nin ruhu 
hu c a<ıa ifAvanıTorfln. Dnhn ırıon

rA imza edi!en dO'lthf.c \'e tnrafı-ız
lılc muahe:'lelcrj el" nynı rnhnn, te· 
,-ada <lll'{meyen dn\'BnTn rniitlafa
aımıa hizmet etmi'Sti. 

Pren!lipleri hl• lvnyrı d"i;i1 haki 
katlf're j,;;tlnat e<len flıı k tlı · 110. 

litika!iı avnı zamnndn <ırı ~·nm ni. 
renııipl rinin, s:ığfam lılr wrimi <1-

lnrak da dlirU t, ıwk, dl!n~·aya 
lial'$1 lmpalı tarafr olmayan bir 
metot lrnlJanmıCitll'. Bn metot ~a
ınimilik, &f;ıklıkt.rr. Bu rnctııtla 
Türki\•enin politilr piren ipi o kn
r1 r birbirinin arnıdlT ki metorlu 
plrensip, pirtsnsi j metot yerine 
lmlJımmak mllmlıtindür. 

DHnya !\On!IUZ tezatlar i~intle• 
dlr. 

F U<AT Tilr1cive bn te7.:ıt'nr 

dünyl\4'lnln dı~mıl:ıdrr na. 

moları lHtimfın ynklnşlıAını Rföııe- l\ 8 "8Dt em 811 'l 
r n lır z de il, • ekin ıın hayetır 

flarbin seyri ne olursa 
olsun Türk politihau ıağ· 
lam, realist eıaılarındarı 
ayrılmıyacahtır. Onun tek 
hedefi istiklal ve toprak bü· 
tünlüğiinü muhalazadır. 

Yaza'l: ~adri rlem 
nnn içindir ki birbirile mnharip o
l:tn, biı birinin kanma flt.~ayan 
<lü man de\•Jetlerdeu biri le mUt· 
tefik ve biri lltı dost tulunoyoruz. 
Türl<iycnin bu durumunu anla
nınk için tezntmr için•ll'ki d!.ın~a
nın ortaşnıda Türlıiyeniıı nıuhn
riplerlc olan mün:ıselıetini ruhu 
ile tanımak liiumdır. Bu harbin 
muharipleri nrasındııki tezarlr do
ğuran nedir! 

Dilnyanm t.:ıkr;minclen dnl!l\n 
bUylik rekabetler, Tilrkiyenin b•ı 
rel•ab.:ıtler lmrşı ~dn hir tar:ıfr 
tutnrak onıınla cephe hrraberli,:i 
rapmnl\ma lüzum yoktur. Bunun 
için İngiliz ittifalu Tiirki~ enin 
taraf<1n l•alma"mı \'e harp dı't 
bulunmnsmı ke::di cl:wa!lmın ira
bt tıyn.r. 11n° bunun içindir k: 
Almıın:nınm Tfü'jb·e ile ıfn t l<nl
ına'lı ilci tarafın halledilecek tezat 
menfaatlere sahip olmamalann. 
ilanilrr. Tilrlciye için te1at ne 7!l· 

nıan ve hun~i '"'t ~i.nde tahak
kuk edebilir! 

fngiltcre ile Almanya arn"ın
ı'lal<i :ııcl di'yet clnslnrlen bir tf'Z:t t 
ne ln'!ilteıe ile ne de Ahnıınya il~ 
mewuttur, 

Bj7e göre, bizim f:ırtlnnmua gö-

Yabancı topraklar bürosu 
kuruldu 

Vnşingtıın 3 (A.A.) - Birleşi~ 
Amerika Hariciye Nazırlığında. 
yal ancı toı:rakla:ın Amerika tara.. 
fından isgalinden doğan btitün 
iı;leri görmek vazifesiyle mükellef 
bir yabancı to:;>raklRr bt.irosu ku. 
rulduğ'u dün aç:ğa vurıılnıı•ştur. 
Bu bOro reis Ruzvclt'e Kerde] Hu] 
aranıdaki nnlaşma.dan sonra te
sis edilmiştir • 

· re Türkiyenin t• zat aıldetti~i ~e' 
lıir ciimle ile huUsa f()İlebilır: 

İstiklile \'e toprak t•Utılulöf;iina 
teca\ii:z, Ba te<'.a\·Uz nereden, han. 
gl fc;ti'k~etten qelirc;e o cle,·letle 
l•cnJimM te1.:ıt halinde hi seıleTİ:ı 
\'C harp ba;!ar. 

Türkiye lıöy)e('e dünya içinde 
\'aziyetini, de\·let'erle olnn müna
ffebetini en iyi ~ilıte hesaplnnıı5 
buluıım:ı.ktndrr. 

Tecrübeli, 1Jağ duyulu hir nıif· 
, Iet, \'e bu milletin ,.e flünyanın im
kanlarını kn ti ölçülerle tayin et
ıni' !'filli Şef baŞb:ışn. laılh knltıc 
p.ilze} bir ic;tikb:ı.1 nfuKlnrına ılıığ- , 
nı y .ı alnıal<taıhr. 1'1illet oııun 

1 b:ıyr:ı~ ııltınıfa ya.nnın mHıut Tur. 
l<iyesini yaratmaya çalısıyor. 

H o\RBtX mcdleri. reıirleri ne 
olıırsa olsun yolumuz mo

nyyendir Vnkt;!e en kötil 'art· 
lnr i~inde hile ittifokı inkb etme
d;';,, ona namuskı'\r ve uırlık kal
dık. Aym amimivet ölclisiinU dost
luk ve tıı.r:ıf5rzhk m[!i:n klarına da 
tntbi'k ed~ceğimiıi biirneyi'Z ki an. 
!atmaya Jü~ıım \"ar mıdır'! 

CHn•huriyf't TiirkiyeMinin açık 
kalhli, her me5t>1cyi olılııt;u ~ibi, 
hakikatin projelltörü altında rı!U
tAlea eden politika mt-todunnn <fe
ğişm~si için hit bir ıııeheyı yo\{tor 
'füı·k tar:ıhrılığ-. rr>~mleket bir te
<'I\\ tize oğnunadı''l' T11tiddetçe har. 
hin mecldU <'ezrinden d:>lRyı bo-
1ulmıyncaktır, 

Tilrk nıiltetinin t'Vnn Mır mü. 
rıuleleden sonra. ~dindi~i l<anaat 
~uf'la1": 

Hal'1J ancak mUdftfaa i~in me,. 
ru olabilir. 

Yeni 1ıpanya elçisi Führere 

itimatnameıini takr.lim etti 

Berfin, 8 (1'"PD) - Alınan Filh 
rerl Alın.an hariciye 113urı Fon 

Ribbentropla birlikte yeni İspanya 
,. lti"i Jine Viladi Sarayı kabul et· 
miş ve y~ni ek;i hu resmi knlıulae 
itims.tnam~ini Führere vermiştir. 
I3u;'lcJtm a.-,nra Führer, sa'lık :ts. 
panya elçibi Graf Fon Mayaldeyi 
kabul etmiştir. 

Sall:ınat de\•rlndo Til~,.
aleyhlnde neler ynııı.ıı•~ııı!JI 
mcıleniyetimizi ve slY8 ·ııad• 
nıeklc bitiremeyen Aınerı 
l'ürkler beli yatağanlı. s" 
,·ahşl diye biliniyordU· bil 
dosllu#umuzun derecesini~ 
de yaşayanların, gel- 11 tıtllr. 
dar anlamamıza imkAn 31>ll 
rınki dünya belki ç-0k bıı.5 kfj 

·ııe• Entrika yerine, hırs yerı k_, 
rlnc daha başka şeyler \et 
lecek ve işle o vakit, •~O 
bir cennet yaratan bJk~frl' 
şcnerlni en bilyük tak 
yocnklardır. ııtf 

Tarihe! Peçevf, l\lac•r fdjl_ 
sinin ağzından şunları k:.ıoı,l 

- Biz, müslllmnn ki~ 
kutuya benı.etU.k, ki estlf 
açmaRa cür'et ebnernlşllr•, _, 
içinde ne var? diyenJerf• 

dopdolu yılan ve çıyan "' ıar 
E#cr bu kutu açılırsa bUll " 

leketimze münteşir oJur1'
kı sokarlar, öldfirürlet· 
den tesamüh ile ol Jtıka~ 
lnrdı. İmdi bu kutu aç ~ 
lllem benim zamnnımda ~ 
masun deyQ her bir ,,.. t 
kırallarımız üzerine blrf ,ı'_ 
dahi unnu~lar şimdi ikl~ş. 
tık. l\fel:er kutu boş ını Jt•,ıfı 
<Jiyan nesne yolfumuŞ· eO 
itikatla şimdiye deAln seç 
miile.'' ti 

nura da Palglnln bo s1Ss4 çl 
salla sö\•lediAinl tınha 
rlcltlllz. Yalnız şu var, "1.Jılllf 
k a p a 1 ı olarak k• • 
kutu l'arınkl medenf>·el• 
'·akit orada Türkan ıek~ fi 
kudret ve kuvvetiyle şert 
meydana cıkacokhr· _J 

Niyazi A~ 

Japon orduıuııdt 
değitikliklet 1'~ 

''Avrupn, kendi mü~tcrek menfa 
atlerlnl idrak etmedi~! ve bu mcn
fnatlerlnl tesanOd içınde temine o 
mnde ~lmııdı#ı müddetçe kendi n
nısındn mücadc:-le olacaktır. Avnıp 

panın tesanüdü buna iştirak cdon 
deYletlerin bazı feragatlerlnl de 
islllznm edebilecektir. Fakat ı:-u 

gunlaşmış demektir. Oııun çırpııı- ı 1 
altunellerldfr. Hastainr çok nadır A:ı.taıra.da çıkan (Ak§am haberle_ Vd k JI t 'JO Hek • ~ t 
olnrnk doktorlarının tavsiyelerinin rt)nde yarım sahife doldııran reslnı.. 1 mm ~~ 
ve 1a llllçlarının hikmetini kavrar- !l're bir b~lık konmuş: (Harbe dar f. .. 

Nevyork, S (A .• .\..) -:ı .,..-, 
radyosu Japon behriY~Ş,.I 
kumandanı visamiral ~~~~ 
tagirinin istifa eder~ ·.0 ~' 
luk meclisi azalığına ta>"~ 
ğini bildimıektedir. Ayııl ıJO~ 
miral Kangi Ogananııı ~1 
matbuat bUrosı.ı şefliğin::.iJ· t 
madığnu da ilAve et.J'!lt' ~I 
miral son zamanlarda 9 ~~ 
mer!ka donanmasınm ~· ef" tesnnlid aynı zıımnndn kıtnmızın 

~iil bile edilemeyen bir iktı 
lnr. Ancak hn~lalık Reı;tlkten sonra rcılmler), ~ \'akıt, olrU)ucularuun ber tOrln tıbbi aorularına ıcar,dılr ~erecek ~~ 

• hasta, geçirdUU buhranın lehl11.:<> (Dair) kellmesi TUrkçemtzde s!!y. ~ kendllrrine t11vaıyPlerde bulunacak tanınmı, bir bektruıe aala-,mı,tır 
::.ğini bir kaç kere ~ 

ve azametini anlar. Fok at h:ıstanın ınnmlş veya yazılmış (~z.l fikrin' u- ~~ Se>rularo mu!') ven 1{1llılerde ırı&:r.eıem(ı.de et>vap verllebll~tl c1bl aynctı ~~ 

~ o andaki anlayı,~ızlıltınıı ralımeıı, yandınr. Bundan başkası t.çln kulla. l' posta pulu coodereul~re busu!ll olıımk da ~ap verfleblleaekttr. ~ jJI~ 
llı>r'1""'1i L1ri/ I ~ . • şifa vetiresinin icap elllrrl;ni ,.t: nıııın kelime (altldlr. Bunu kullanma. ~ 

'.AZAll:q.11,.4;..l.1111. PE.IO'AJI 1 sanntinin mümkiln kıldıAı hüliın mak isteyenler cUmleyi değ\,tlrmell .. ~~ v k t' A k t * Atomları, ta biatin tanzim etti• 111\ç ve çarelere miir~cant etmek Mesel! (harb sab.nelerınden resimler) ~ a 11 ]İn v u a 11 
ğf bazı şeklin h riı'lnde bir suretle beklmin bnrt'lıdur. Hekim, hasin· ıtemeJi, (harbe dair resimler) deme. ~~ 

-1 ~-;~ 
'./..annt•tme sAde hııkat-• IJI il' 

OArty eerlaer AlenW t....-",.; 
Teftl!t ohm.a ntıaba.J ~ 
Ml~m olur merakflJ-1 ~~ 

topbmnk ve mesclA civayı allınıı mn başka türlü kurtnnlmao;ına ıın- n.e!l ~~ \'aı.n, ı11rıca t:lnınmıt bir avukatla da anıa,mı, ll1Jlunuyor 
tnhvil etmek kimyacıların dehnet lcftn olmaz!ia cczrt bir tedaviye 'it: - - ~: ynrularımızıı> t;er tUrlll hokuk1 .. orularına eo kın 42'm~nıta oevap rert. f~ 
eseridir ama Rır1n1arımızı mfifcnev haş,.,ırmaktnn çl'klnmemcğe mcr· şekDr edecek mi? Du sualin cev,ıtıı ~ ıccek kl'ndlll'rtnt taklt edecekleri ber hancı bit io ııaklwıd.a ~a ıuu 101 
vt fikirlere tebdil eylemek tııbiatln 1ı lbur<lur.. Ya7.ifo-nizi '""erine "el"r• onun hayatını kurtnrabilmemiıt- ~ " " ~ göıterllecektlr 
öahn haz!k kudreti eseri dcltil mi mekten bizi hiç bir şey nlıkoyıımu7. baltlıdır. Bu suale alacaıtımıx cev.ır ~ 
ölr? . Ha!!tn llerfıfe bunun irin hi.,e le:-- tan korkumuz yoktur.,, ~ ""''""'"'~""'""~..,..,."":.ooı'9!""'ı.ı""'""~ ""'~'"',.,."Ar!....,""''9!~ ... ~~?.".·~...,.,,,......,.....,._~..,.,..~ I 

-----------------------·--------------------------··----,&~-
- -/ 

a a a 
y Jı. Z A !(: 

-R_Eg_~~-~-~-0~_
1 
__ M_IE_VSDM16D_K __ A_D_Ş_K ___ ~~-F~K">;:~/ 

Telrlka No: 4 ~ 
Onun bar artisti filan olduğu

nu zannediyordu. Böyle tanımadığı 
bir erkeğin masasına gelip otuıduğuna 
ve teklif sizce konuşmağa başladığına g(Y 

re gençlik ve güzellik sermayesini işletip 
knzancı ile yaşayan, fak at daima resül· 
maiden yediğinin farkına varmayan ko 
lay kadınlardan biri ... 

- Siz Macarsınız, değil mi madam? 
- Nereden biliyorsunuz? 
- Sabahleyin kompartimanda sizin 

güzel sesinizi duyarak uyandım. 
- Eve',, Macarım. 
- Irkınızın hususi güzel1i ğin; en yük-

sek şeklinde temsil ediyorsunuz. 
Kadın yine cevap vermedi. Bu cinsten 

komplimanlara alışık olduğu göıülüyor· 
d~. Ali Tuna devam etti: 

- Ve artistsiniz. 
- Onu da kompartiman bölmesin\n 

arkasından k şfetmeniz için sabahleyin 
acaba habrla:nadığım nasıl bir§ey yap· 
!ım? 

Bu ne tasdik, ne de red cevabı idi 
Kııhvalb bitmi~tL Kadın yerinden kalJ<. 
mak için garsonu çağırıp hesabını ;stedi. 
Ali Tuna müsaade etmedi. Kadın teşek
kür e',mekle beraber lokantaya olan bor· 
cunun başkası tarafından ödenmesine ra• 
zı olmadı. Ali Tuna ısrar edin~: 

- Lakin ben sizin misafiriniz ve da· 

vetliniz değilim; dedi, burada dün gece
dcnheri yiyip içiyorum; Lirikmi~ borcum 
var, kendim ödemeliyim. 

Çantasından çıkardığı elli liralık bir 
Türk parasını garsona uzattı, üstünün gel· 
mesini bekledi. Ali Tuna bu cevabı da bi~ 
fırsat bilerek istifade etmeğe kalktı: 

- Öyle ise lstanbulda birlikte yemek 
yemek İçin misafirim ve davetlim olmay' 
~imdiden kabul etmenizi rka ederim. 
Hem !4!hri tanımadığınıza ~öre size hiz-
111et etmem de mümkündür. Mesela mÜsa" 
ade ederseniz trenden inince f a\:anhula 
beraber geçeriz. 

- istasyon lıtanbuldan uzakta mı
dır? 

- istasyondan sonra küçük bir deniz 
volculuğu var. lneceainiz otel belli mi... 
Onu da size gÖJteririm. İlk ö;?le yemeği 
için bana söz veriniz. Arkada,lığınız he· 
nim icin büviik hir zevk olacaktır. 

Tren şehrin banlivös'1ne giımişti. 
Malteoeden sonra ı?Üzel bahçeli Mk, siis" 
lü, beton evler gözii ok11avor, Of'nİz tat!ı 
bir sonh<"h"r !!Üne"; alh~Cla mnl~Tı!\rla "'• 
çıhp p,eni~livor, adC' 1ar denizin gö~ .. ;·nde 
gölp0l~r halin~e kahanp serpHi,•ordu. 

Ali Tuna da hesabını gördükten son· 
ra lokantalı vagondan çıktılar. GürüJ1.:Ü" 
terle sarsıla sarsıla koşan treniıı korido· 
runda delikanlı. kadının elinden tutarak 

fftya onun düş.memesi ve bir tarafa çarp· 
maması için hizmetinde bulund'.l; kom· 
pıırtimanlannın önüne geldikleri zaman 
bu eli avucunun içinde tutm3kta devam 
ediyordu. 

- Bana cevap vermediniz. 
Dedi. 
- istasyonda beni karşılamağa gele

<-eklerini zanned;yorum. Onun i~iıı ıiz ra· 
hatsız olmayınız. Birkaç gün sonra sizin· 
le bulu§mam belki mümkün clur. 

AliTunamn yüzünde belinnt'ğe har 
layıın üzüntü birden silindi ve adeta se
vinç duyarak: 

- Mesela yarın. 
Dedi. 
- Hayır, birkaç gün geç·mı. Y ~rlt>!le

y\m ve hayatımı tanzim edeyim. Bir hafta 
sonra ... 

- Pek çok. 
Kadın, kat'i bir sesle devıım et' i: 
- Bir haf!a sonra, kaçta. nert'de? 
- Hangi otele inecekseni.i söyleyin, 

ben gelip sizi alayım. 
• - Hangi otele ineceğimi bilmiyorum. 

- Nasıl olsa Beyoğlunda oturacaksr 
nız; size Byoğlunda bir lokanta ismi ve• 
receğim. Bugün persembe .. bir hafta son· 
ra, perşembe günü öğle vaktı saat yarım• 
da sizi orada bekleyeceğim. Beyoğlunda 

~ ,., •. 
büyük cad Jccle tieyaz M~.ymnn lo • fi 
sı ... Kime sorsanız göste!'irler; unutıO' 
nıı: Beyaz Maymun lokanta11... -A 1' 

Kadın saklayamadığı bir bay•· 
~nde: V 

- Nasıl?. dedi, Beyaz Mayatull 
kantası mı? 

- Evet. 
- Ne tuhaf! ı1' tJ' 
Gülümsiyordu; Ali Tuna kadıtl ,ı 

ismi tuhaf bulduğunu sanmıştı, o d• 
lümaedi ve deva111 etti: ~ 

- Beyoğlunun en iyi lokımtalarıı'd 
biridir. 

Kadın cevap verdh ,aısd 
- Bir hafta sonra, peTşemh" ~ 

öğle vaktı saat yarımda Beyaz ~· dit'_ 
lokantasında aizi göreceğimi fön1t e i~ 
rum; fakat yemP-ği beraber yernek 
söz vermiyorum. d't 

Ali Tuna daha fazla ısraı etnıt" 1 dit 
- Hele hir kere şre1in h11lcalııtl 1t 

diic;ü1,:1rüz. Benim ismim Al\ T12n•··· 
. • ? 
sızm. ., 

- Ali T11n,.. .. P.n hir k-1:.,,~ !"1 1.-' 
- Hayır; iki Ali küçük iımıaı, 

aile ismim. --ıı( 
- Tuna ... Ben bu kelimeyi dııy-

tum zannediyorum. -..ud) 
'(Deı)(ıtnı ~ 
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E ~ •. ~8h~~!~~k~8~!.~~9ö~~~!~ _ 
ölretmenlerin üç yılda bir defa o. M&ken bedelleri- yenl malt yılı • tinde 1IZ1lD ve ~~ ~yarlı rue:~iimız hır ~ n~. ,.ar o)RIOI. 

• lrifa6a ~ 'yiD aene tecrübai yapr . tomatik şsHde gördükleri kıdem bütçesinde lca!dırılncaktır. ıtler &tiJ'dtlkten sonra ikinrı Ah- ~.t evkaf ıdal'ftiman bugön, 
,...,.. bir 7flltllD'. = tlavallll'tltı lıitap memJeL-.: zammı formülü detifthilroiştir. Aynı kıdem zammı kararın dttllıamit evbfı mtltevelli kaynıa. k~nd~ıne hayırlı \'e faydalı i~ler • l ~u O ın or. • .... ı.a. aJ-!ı ..... ,..._._ G'" ~orma .. a.:_ ... 

SCllllGll ., °"""'· il.an elbiseye •Öre ~retmenfer, bir flstfin derece ta okullara da teı;mili d0fibı1Jımek·-4'M &epqaeU ıtaU•- OZe .. , "il' .....- l&PM~eti dÜ§ÜDerek, 
defil, elW.. inaana WÖf'e laaırlanır den maaş almak için o dereı·ede a tedir. · leceıalerde hakimi :rahmetine ka· 

0!lim~~en 'iODl'a da takdir etme-
çık bulunmasını bekl:iyec:fttir. -Açık ~ ~nı bü7ük bir 

111
1 m-3s~ııenin tarihi yap111 .,. 

t.ft&1l Ye mahviyetle ürten hn yaıııayan ''al'bğı için bü)iik vait • 
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bir etlrlmdtir. Oy 
var ki düap~ 
hayatına ...-et 

ban Jdtaplan ora 
f-..._ ~öi. eroin pDI, • 

nadar. 
a. ~ bir teJ' ılllJor m 

lnn zat 11o,......a hi k-

-....., dedi, ..... iaVı • 
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lim. llodem bir lranuPlaJan var 
dır: "Onivenitel 

~~tik menfaatleri itleJea. o
~ ~ Naalli ver.. ona 9İltem
li bir felsefe baUne ıt0kaa ttniver
ıdte ldlntileridir . 

Sorboa'un arkaamcla Franm 
IUl&yİeİ(eri FJ'UllD '~if~ileri, 
Fransız idarecileri, F&!lt&n Tonki
ae kadar uzayan "oloni impara. 
torlutu boylubo70nea yatmaktadır 

.Kembric'la Jemelleri Binlaistan,
0 

Rint okJanua, pujfjk. A....tral. 
YA, Kuada, Oenubl Afrika, Bri
taa7& adalan lurine lnmtlmat
tar. 

lhr ibaiveniteaaa, her Mimin 
•yülamu butıiı semin katı hiT 
~ ~lgt!Sİnde ,..,_,.... iL 
lredir. Jl'üat • llim D• lni,·ent
te bndisinla pollta:.a Jaıminn 
t111emn. Çinili ilmin &tedenlte
.ri iddiası eiltanşlmul olntatEtu: 
Banan ioin clavUDUD ~ihant11muİ 
old~a ileri dren ilim ve tini
versı!- --.n eihanr m011 hudut
lar ~ınde mltalH etmiyen bir 908-

yal mvaam ~nele Yatarlar. Çlln
Jdl onlar )'SlllmaJr i\!in dünyayı 
lltifazlan altına almak it.tfll'ler. B UNLARIN nnmda itan Jdt. 

çilJr memleketler vardır ki 
onlar hUytlk eı"han pmpiyonlan
am komi.yGDcaıu. birer yardakoı
Sldrrlar. 

IJlmdi bana •aal soran zatın 
lllalhle cevap vereQm • 

- ~Ji ki biz .. ,... politllr, .. 
lmeomık laaıatanm ha kitaplana 
J'Udıır teflere 117dannaJa calıt • 
mıyona. 

t 
~fer aJC)urmaya piıpM: ba 

abiata ku,ı ba"r hareket olar. 

r 
Çtinktt hnn bir cemiyetin kendini, 
aa§ile koloni yapmaya balda 7oL 
--~.& ........ ..,.. ... 
ele lfill 7.-ılan kitap mun• 
lr haJSt tartrnm Jbtüa uklfn. 
en ibarettir. 

e ., 
d 

Halbuki •• ,. 1ddır Utta t.ir 
teerüe J'1lr-blr, byatm1111 .. iri
~ ... benzetmeie ea,.._ l'aa. 

---- .q...ti, llQall _..._ • IJfe idi. Bis .._ • • ......,."": 
lo!-!- inli ..... ili 
-- laQatmaaa taabtlıteıiai 
illm lllıltotlan ile ..... -"'--Jr iri 
talla~ - . -rcı- -.......~ 

. 

--.. 
Raıat kitalJa titap ~ ..,..., 7"BJan 

dlr. ..,.., ·- ..adedea. 

J 

lı 

ğ 

C'll'fonu, t'lekt#ili, Ofamol>U ıaraJı 
er fel'i tMIUL. Gene Wımta etU· 
ıme gl>re, bahoede, P81lcenılerde 

imdat dJJeri Tardır. A71'J,Ca birçok 
adamlarla da brtılatacalımw 1&• 
IU)'ormL 

DD: lla1l'8t feinde kil: 
- Neler anlalıyonanuz Alhh 

qkınal • 
Tenha .-rre 81lmlflerdi. Ya&Ja 

l'JDdaıı bir otcıincıl>il lleff. İçJade 
bcaJı: kucsla denebilecek derecede 
lolmuş olan adamlar ,arkı s6yliı -• 
)'Orlardı. • • 

Dile: 
- Subot ıallba bu adanılar' 
- Galllil... 
Blfbe Mika 90llra ıene ayni 

ekllde aolu bir otomobU t6raUe • )'nlarmdan pçU • • 

D 

Dik tia Mfer iti uladı: • • 
- Banlar ıllla pollc eratia1arı· 

11 ıallbd .. - Bana Cla bunlar pollı al'Mım 
bf pllJW. 

~ 
ra 

. Bitin olııı:Jmoblll, Kolnbruk 70ln 
na lfreiten ~uafladılı mrada il· 

neti bir otıamobH onlua lldltl stl 
neret ıeetf. Ba 1efer aldanmata 

mahal JOtta. Dit '°'6rlln 111D•nda 
Olara.a adamı tallJidı: Ba bir ıi'f11 
pollll:I. • • • 
~ ~el, IOllN lf. 

f(nel Mr cıtcımcıltD Ollları 180t1. D!1c 
ieDCll alaliMıhWerfntn aW>ete ., ... 
ftlJ llbeslnfa Po)lllere a.maa i'4 
sanC11nmi !ehi alduluna anlamı'-... 
~ ..... ,..ıı~

.. ~ Elt Banda .. .. 
8L 

llcılıw lll1eNlf J9lll lm!lmat "'""' 
Ur&ıil• POlll .tilWilJI ııart1nml 

,.., liaıtJap liel!Wd• Slala ... .. ,.,11mna .... ~ 1>61't ,.. .ımicla 6lr ..... Ollİlna ... ...... ~ ..... ... 

Gıda maddeleri nakli için T•• .. ı &--. 111- ~•ima, tun nmıasile ~ )erle dolu bir hamledir . .... r g.,....a DL ltaJ bir iuanlık tüeseri idi. Bi- Tetti.vi kıranla dolduranın ayırt 
m.lril vuıtalannda kolaylık J8 •ldlrlerl inler öllmltyle yandılar. "Rot hı- edildiğini göoıteren bu kadir,lma. 

Ticaret V ekiJerinJn nt!tuau cok l'akbiı ,_inin cıoım. derinlikle- Irk, etnfında g~niş im.ramela 
olan lelıirl-'ft gıda maddelerinin Emin&dl Keıbs Nh~ m1klll- rini girerek •Jdlaedılar. yaratan.k; bızrnet, ze' k ••tini _. 
sOratle eevki için mUnakalAt ve- rl1 Muhlis Tmoaaey, gerek bu na- Din ilnadi'm, ki bu 1Stınbı lat'ak ve. avna c:apta olmasa hile, 
klleti ile «mUianla buluiiduğu hiyede ve prelt bundan evvel bu- <l1IJIDÜta, ini dejul takdirde ev- "Miırteza Göze,, Jpr ı;o~a.1acaktar yazılmllU. hmduiu Kum:kapı nahiyesinde ta- bl idareai de bise ortalmut- u. Böyle bir ba .. an i~e. h:r idnre ifin • 

Bu husuata alınan ka.rarlana til mmantannı da lbalk ve bük~· 1 mum mtktllrltlk, alJMin. has vu- en büyiık şerenerılen !i.nyılabhir. • 
tatbikine batla"""ltD'· Anadolu - met illerine hMrttmek .IU1'8tile ça- rarü. Mllrteıra Beyin llimıetleri- BngUn °\'akıf,, ın öir tek ''M\Uı. 
dan sipariş ibe-kleyenlH' devlet de- Iıtarak bir çdk mt(Vl.ffekiyetler te- De bir karlılık ofmak tb:ere bbri- teza,, sıru görüyoruz. P:ıka.t JarlD 
mirYoJlan Haydazpqa ve Sirkeci ıni.n ettiğinden Kmmapı nahiye. ni JaPtmnftta lwv •erildilini kac'la"r bilen id .. ıeniu Yatdliı W 
işletme mlldUrUlklt·rf De denisyol- sinin limdilı;i maöl1ri1 Haaan Gt\r- bildirmittir. kıymtot ~ıralı etrafında ytlzlere. 
lan idaresine mUracaat edip aıra- te'kin de aynı llU:l'Ctte vuifelinöe Evkaf fartııinıde eiclden Mlyük, varlıirn pervanel~tigine de tahit 
ya girmektedirler. Yiyecek madde- mU'Vaff&kiY'Jt glıeleıdiğinden her bir kadirtlnubk 6nıeli olan ba olat".airz. 
leri, difeır madckııtre tere,lı edile- iki idM't' Amiri vaJimiz LOtfi K1r- karar, amanla bin kat dalla lny- E' kal idaresinde doğan bu gtl. 
re'k gönderileceği için yalanda dar tarafından 118kdir edilmiJler- metlenecektir. Mttrteu '~he, bu- zel ruh, onan oevresine ment bir 
r.Ufu9u kalabalık tehirlere bol m·t- 1 dir. Kh •rtlk ftnyaya •it mad"M •e sabah ayd1111ıtı yayıyor. Yane 
tarda yiy~k maddesi celer-ek ~i- man~vl ~imetlerin hepsinden mil" Mnrtna GCJ7.enin ,attığı yenle yitll 
Yatlann dütmeei beklenmektedir 433 liralık benzini 1450 laini .bar lleme ııtöeJmUttlr. Top. !lle)ttf'k mermerler e,·kaf tariJılıi 

_ ----- · liraya Atmlf ra dluelde, Y•ttıiı yerde J'lk· nin ort.,mda bJ; lc:ıdiraı(nalı1* 
Gıda maddeleri tüccarlarr leleeelr m.nDer Dideler arasında ibldMi olacaktır. Bu yeni ruhu ...., 

k
J!l badi • Eııuıb9t taçakç.Wt bürosu me· il~ °Wı' fark cketmd. Y•i evb- gı ile tellmluır. 

nm ar en teabit murlan dOn yeni bir benıııln sui.is fın bıkdirinden onun bir lllsıesl 
ediliyor timal hAdiseslnl meydana eıbr 1ıalmMD'ftır. Meler, Jd dlılya ile HAK.Ki SUHA GEZGiN 

Evvel~ fiyat murabbe t~tkill· nıı~hrdW". Vaıka fUdar: -;:;;:=::=====:===7=::===:=;==:===========-
tının ithalll'ÇI, toPtarıcı ve pera • Şehrimiz posta idareli aııbar ııte Ozüm ve pekmez fiyatlan llkokıullar kadrosu 
ke~deei klr hsdleılni teSblt ettf!li. muru n aynı zamanda mutemedi Şehrimizdeki bakbll&ı' fazla 
bu t$1lt llfved\ldlkten sonra bulunan Tevfik adında biri dairenin miktarda kı:l\ı OzUm almağa baş
l11e Ur hadlerinin tellbit edilme • aylık ihUyacı için Sel tlftetlnd"ln lanqlardır. 
di~ anlafdmJf, Te bil il ticaret o- alınan mutat benslnlerden bir kıs Mmes alim v~ •&tmll da b.JI • 
dalanna vertlmiltt nunı otoımobll\ve tamyonı.t. .... lannıqur. ~ pekmes, gerekse 

•Yalanda fmıir, Arılııara, Mer. fetmlyeret l>unlan blrikUrmlf, to k1llU Udm maballl idarece konu
tıin. Samııun, ti«'ret od&lan mU.. nu 433 Jiraya mal olan bu l>endale :an ro-at na!i[ o"mayıp, azami ıa
measitlerinin iltinkile fatanbul ti- ri bazı ldmaeiere tonu 1450 lirada t1' fiyatıdır. Binaenaleyh aksi IC· 
caret odaa:nda top1antılar yapı • aatmıya i>aflam!flır. kilde banket edear mahkemeye 
larak h.r nevi Yr hacllerl teeblt verilecelııtir . 
edilecektir. Bu. ~Dtr1arda il· Posta mutemedi son olant Şel 
da maddeleıl tıaıPtane:ilwma da •lricetlnden 433 liraya idare nem '" lstanbul madent etY• eanat-
tlr haddi ~r. hesabına aldıtı bir ton benıini kirlanmn kömür ihtJ-.-:1--

------ 1450 Jlran satarten yaJı:aJamnıfbr. 7~· 
ilk tedrisatta sallık itleri Yapı!an taıhklkat netleealnct. Tn. temin edildi 
11Barif VSUltil ilk tedıiqt fllln 7llPfılı bu lJÔçta lfllnıti Qlda htanbulda mevcut madeni 9ff8 

ıRl}tdc f!ll~ !le ,.ılandan allb • lu anlıafıJan belediye tahüiut ki un•atHrlan 1'ömllrsfhı1ilk ,a.Gn
dar olmafa kvar vennl• .,.. g-. tiplerinden Muhtar adında bir me den mftşldillt içinde bulunmakta 
ken hazrrlrlrlara l>a,tanm:ıttr· mor Cla aoııru allına almbu.fhı'. idiler. 

ViMy.etlerdekf ""1hat mtlfetliıle- Tevfik ve snç ortalı tanfuıdaıı Bu bre ötrendftimlw ı&re U 
rtnlll -.. ...... to114t1 ,.._ ..ı•af't Nt•bak. ibere 011Jum-. ~~ ~ilr teni mtıeasesesi umum m~
eı!dıe.t fpt~ ~ıtlne balla • ~dff-blr lon tiendD ~ e- Hl'lllhce ...ı.ı ..,.. __..... 
naeattlr. tık cıb1 tatr~erl ldn dflmtftlr. n •oot>entlftııe taU ecenhlft .....e . 
1:iT lrl>ntroldan gredrUecettlr. oı • Bu '°lsudm etrafında kıceleme miıtfr. Kooperatif tendi ...ıtfrle 
retmenleıi!l mğtk (!UTUmlarile de devam etmelttedlr. Zonıulda'ttan ıetırtecell tok ,.e 
)'lknıdan elAllrad&r olunaeat .,.ege.. maden k&nftrlerinl esnafa teni .. 
rebn tedl>lrter aJmacattır. Tramny idaresi liuılatı decebir. 

Slıb.'bat ın1lf~Jerfnin teftlt bnJ Tramvay idaresinin 142 yılı ~ı Zimmetine para geçiren Mr 
gefeJ"f azaJnlacak, talebe miktan latı ıeren yıJa nazaran 228 bin Ura memur 
2SOO il g~yeeektir. fulaslyle 3.'78.000 lira olacal1 Sırımatya hava turumu ~de 

tahmin edilmektedir. Bu fazlalık mulıaseheclmt yapan Sadett.tn 'Me 
e1rtamıa bileUerlntn Te kartlann ft', muhtelif tarihlerde maılttiuılarda 
ihdas edilmmloden Te İstanbul nO ve tasa defter1eriooe talırffaf yaı> 
fu.sunun aNrıasın.dan ileri ıeııne« mak sureıttyle zimmetine 2518 ttra 
tedlr. 943 yıh hasılatı "da l0.S50.000 .reçlmı~lr. Sadettin Mete, ftçtıncil 

lf"'ya yftkselecelf tlmit edllmekk'. tol'IU hAtfmHliıree te.tff olunmut. 

• 
ALTIN FİVAft 

Altın fiyaUan -yeniden yf}Uelme. 
ite başlamı,tır. Enelkl ınn 32,70 
Ura olan bir re,a.ıı,. altının fiyatı 
dfln 33 linı 20 taftl.Jf a. Ktıloe altı 
'D1n btr cram fiyatı L~ 432 kortlf(c. 'l!Ir. rur. 

Nakleden: il. KARDEŞ 
Bit: 
- Burada cluraea~, dedL 
Otomobil yolun kenarına çekfta 

Nk durdu. Elk d"8" çlktı, 90f6re: 
- Sla biraz doJaıın, dedi, ben 

Mr. Gordonla blnrı Jronuşacalım 
Şof&r birltaç adım uzaklaşın4'a 

Eıt Gordona muhatabını haJreUe 
bırakan bir şeyler anlattı. Sonra:. 

- Şimdi bet "da'ttka bdar yO • 
rllyeeeliı, diye ilbe eti. Btıra:ra 
çoktan ıetmedillm için yolu pek i
yi bllmiyomnı ama herhalde Pfir 
ma~. 

Bi~ Pklkablı: bl" yftrllJltten 
sonra Seftll Gabi maUHneslnf bil}. 
dular. Bahee kapıeı iki sıra a6ıM 
•tacının tefkD ettflt 1>11' '°lmı ı;., 
langıcı idi, fakat tapı otarat tilr 
şey ~- Bina epl fleTde çam a
laclan araaınlla idi. 'Oz~rl tahta 
kaplamalı JrA'l'lfr bir bina idi. 

Dit: 
- GOsel tilna, dedi. • • 

Bit tartlıl malAmatını ı&temıet 
ıtteaı: 

-46-
- Binaya Clolnı ::rflrOyelim, dı· 

7• mt teklif ettL Kapıya kadar teh 
ilke JQ'ktur ama biz cene llııUyatlı 
olalım. • • 

Cebinden bir ctft çorç <:akara· 
rak ktmdnralannın tı.<rtnne çekmiş· 
ti. Bir çift çorap da Dike Tor.dl.. 
Sonra elektrik fenerini yakarak ô· 
ne geçti. 

Bir ka çadı.ın aonra birden dnr· 
(fu, Dikin tuıatına fıııldadı: 

- Dl.Hcatt Bir adım fula atın. 

Dit Gordon elila'et yere batlı: 
Y .. d• llnh bir ~ nrdı. Ona J;as 
madan ıeoti. Blıb~ adnn UerCh 
bir tel daha ı&rdlller ft ona da ~n· 
dat lillerini harekete ıetinneden 
•tladılar. Cçl'tnctı tel ldnelden iki 
ayat boyu ilerde idi ft dikkatle b:ı 
lr:ıldılı halde bile güç]Olr:le fU"keCll· 
Jeblli'°rdu. Bunu 'da tehllte~tzce 
rıtıattıtır. 

Binanın 1fli mm pençereleritı• 
elen tilrlnbı yanma lfdlncae kadar 
otm metre18' DMBaf.,t yirmi Clakl· 
'tadıı alalJRdfler. 

Ha'ft tııcU oldala leln. peni~ 
inik olmaJı:Ja tientier, pencerenin 
bnatlarmdllll biri ~ Elle im· 

:~, 41elll. senesinin ne ehemnıl19tf Clat sll1nhl tellnl tialmsk iare file\ 

~ braımlll'b ve blnMtaıci · ~ fenerinin ı'11tnı CfaTarda ır.-

- Blhafiel. Clenlnden.. Yani 
ıoee senesinde. şey .• Veyahut 1599 
... ..ınden kalma •• Yani yeni yap'.! 

penea-eJerden birinde ık n.rdı. dırdf. Garftnce ona dokunmadan ~ 
-· lf Unl matıp pencenıDlın perdedııi - D&.eUm, 'hclL mra1ad1. toer1,. MtıJar. 
Utamcıl>Bln .:ranıaa C!8nilller. U. tta'.t 'C!aten.mlf J;tlylt llr el• 

ere IJlce tiMibrdılı ıtınıan teirar l1a iti kişi brpJıih otarmqla. Ji.• 
•atb llttlleP. Binada PD8 lfık 'Hr raJanaiı!a JdlefUE Jifp lllUI nNL 
il. Mal ......,_ ~ Ba ......... ilrl Ba1derdl. Bir 

11notlq giJlllffti, alımda ıQzel 
bir cipra alı•lıiı ·.ardı Otelci adam 
Banker Maytlanddı. 

iti polls hafiyesi onla.na · ne 
llDnufblklarllll işitemiyordu. Fahl 
ıi5rbtışte Kaytlanda Balderlıa bir 
U.pta bulundula aannedilebillı'di •• 
Bfru sonra Maytland 11inlrle.1di. 
Ymnraluna masaya wrarak aubl 
Jestlerle bir şeyler ~yledi Baldfr 
be sakin ve mil!e'bessi mono dinli
yordu. Nihayeı MaytJand kalktı, bld 
detle kapıyı vutarak çıkıp gitti. Bi 
raz sonra polisler yolda bir otomo 
bil sesi i'iltiler .Maytland köşKün 
arka kapısından çıkmış olacaktı. 

Balder yalnız kalınca bir bar~.ı
la Tllkl Te aocla koyank içli Sen 
ra sile bMtı. İçeri «fren Ufak Dili:ın 
dllııbtlnl çekli Bu adamın halin.it 
btr ıanbet Tardı. Harelı:Atı tok ya 
Tat ft beuplı idi. Balder ona b r 
fel'ler l&yledi ve uşat ?:1&'.lianm 6 
zerindeki teı>siyj alarak geri dln 
iifJ. Ayni ıarip edn ile odadan eık 
b. 

Dflı:Tuiyetl anladı ve Elkln li:u ~ 
tına fmldadı: 

- K6r, delil mi? 
Elk tudik etti : • 
- ETet. • 
Kapı pne açıldı. Bu efer '1ç 

uşak tlseri lh141il bir masa getirdi. 
Gordcın tiunan Balder apla kalk~ı. 
S&ntnenln CSnllnde tanndon b · r 
elettrlt ampulo urJnyordu. Ba!drr 
bir lskanle 6st4ne çıkarak amprlu 
\JlaPdı Te nıaıaaya henaer 'eyden 
manan bir l:ordonn ampulu çıkar
dılı ,.... tltb. 

Bit mı"1danlı: 

- Uşatıann bepaf tir- Ba ~a 
Balderlıa wrlcl radyo mülnesl. 

~ .... ,. 

Sehrirnlı fi\: okullarına alt J"e111 
ltfncl ilk tedrisat kadrosu ta.ô.d& 
edilmek ftzere Ankara\·a gönderil • 
mlştlr. x.ctro önihnDzdekl hıır. 
lçerlshrde 4ehrlmlu gelecektir. 

Bu kadro He ac•k bulunan öiret. 
menllklere ) l'ni tayinler yapılmııı 
kalabalık m ~cutlu sınıOarın m.v ... 
cudlan normal hadde indinlmlş • 
tlr. 

Y aralanaalar 

p.._.de, lskele caddesindet Tinl 
adında lbir :ıahireclnln dePOsundo 
çahfaıı Hasan n ZJya adında iki 
amele küften denilen hububat çu. 
:rallarılllll altında kalmı~lar ,. 
muhtelll yerleri:ıden nfır mr.ı&t 

~· 
Yanıbfar Cerrahpa'9 JıaeUJıSDıt~ 

llH blclınlmışlardır. 

Faik Oatüniclman c1t1n 
ıömüldü 

GaJaıı.-ray u..a eaııs ~ 
~ l'aUr CattlnJdman Tefat et1Dfı 
ve eeDMeai dtın mera.almle kaldı. 
fJUllJft&r. llerbumun oena'"' aaat 

- ~ .JCaddr67de 1nlJa1l IOlmlınd&
kt e9lJHSla kaldırılarak o.mana.ca Qııl 
ml8bae sGWrillmU,, eenaae ll&ll1UI g. 
lln4ıktan 90Dl'a Karaoeabnaet ...... 
Iıa- aGtUrQlerek ebedi ~ 
blD& blrakUmıfllr. Oea&ze .ı&Jllldıil" 
PM'tt bafkam Suad Hayrı orsmaıa. 

Gal&tuan1 l18MI etre~ 
a\'kadaflars, Galataaray, Jrenerball • 
c~. Beıtkt&f ~lUplerl meıınplan, .,.. 
Wrçok sporcular, O.Jatasara7 ls:,lled 
n bir poU. mtllre...ı IJ&aa llulıpaıo 

D111ft.V. Beledl.Je, ll9dea .....,... ft 
tuıapıer MJDm& geJerııkJer pderQ. 
qtı. Fenerbahı;e kultlbUDdell Rqıp. 
merhum11n m ... n bapnda bir bttabe 
dt buiunmuıtur. Beden t•rblyeeine 
dair ımtikemmeı bir eeer yazmif "ve 

memlekete ilk çor .. vglalııi y&YJDll 
bir .ıma olan merJı.um., Basm :bMf11 
tarafından jtlblle•i yapılacak muıı.ar. 
rtrler arumda bulunuyordu. 

25 yıl evveıkı Vakit 1 

4.12.917 

Ruıya ve Pariı konferamı 

Trocki Rus;)anın Paristaki itila' 
xonfransıııa iştiraki vatanına karşı 
ihanet hulunduitunu ilAn e") lemi,. 
tir. 
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- . - VAK 1 T 

Akdenizde şıddet .. · 'U!HI&: 

f/lıı• ı "'' 1 lnrirl'' 
Berı1n, S (KP.) - Çarı:amba günü 

{/laşlara/ ı J inci <it J 

,.e c!uşmnn o.j;ır kayıplara ı.:ğru~d
maktda.ır. Terek kosimiudc yapı -
lan bir Alman mukabil taarrı.:zu 
netic~tinde bir mikt::ır esir ve bir 
ç:ok ganimetler alınmıştır 

li bir deniz har 
(Baş tarafı 1 rıciılcJ ' qnrhmı uğratını~!ardır. 

tırılır.ı~tır. Bu katile gUndliz bir ha 1 ltaly?.ı:ı teyyarecileri hava mu -
va ke§Cı canasında görülmn, ve gece harebelerinde 7 dil.,man tayyaresi 
: arıaından bir az sonra İngiliz geml. dU!,!i.ı!"mU')Jerılir. 5 tnyynrcmiz don
lf rinfn taarruzuna ugr&mıştır. DUş . mell".ietir. 
nıan ka!llesl tanrruza. uğrar uğrr.maz nerlin g (A.A.) - Alman tı;b-
dagumıı ve mukavemeti kesmlHir. lii'Hnrle bildirildiğine glirr., Akcl:-
nefakat gemUcrUe bundan ııonra ya nizde London sını'ındAn bir ln~i-
pı!an 1Jlddetli ı;arpıgma esnasında • Iiz kruvazörUne iki torpil isabet 
1

Uşman gemlal ile iki muhrip batı cttirilmic:tir. Cez'.lyir snlıilleri açı
rılmı~ veya alevler lı;ınde bırakıjmı; ğmda hir 111"•iliz destroyerine bom 
tır. Aurura, Syrylus ve Argonaut J balar isab•t ettirilmiş ve mtirette-
lm!cııı..nJekl Uç kruvazörUmUzle, Kı. batın gemiyi ~rkcttiği görülmllş· 

bcron ve K&nUn lsfmlerlndekl iki tür. 
muhrtblm~en marekkep olan kuv 2-3 ilkkunun gecesi Almanya
v~Uertmız haa3r ve kayb:ı. u~'l'anıa nın garp 1trsrnı Uzerinde u~ak 111-
l'l'.ı~tır. Sabahleyin üslerine dönen ge. giliz tayy::ıre'eri nz tahıib::ıt Jıusu
nılLerlmlz dUgma.n pike boınb:ıcıları. le ~etirmiı::lerdir, 5 dUcınıan tay. 
nın ve torplllj tayyarelerinin taarru· yaresi dUşUrillmi!c:tUr. 
;;una uğramışlardır. Kantin aldığı 

sabct netıccs;nde sonradan batml§ • 
ttr. MUrettebatınuı bUyük bir kısmı 
lie kumandanı kurtarılmıştır. Ölenle. 
rln aileleri mUmkUn olur olmaz ha • 
berdar edllecektlr. 

ftalyn.ıılnra göre 
Roma, 3 (A.A.) - İtalyan or

duları umunJ karn.rgihmm 922 nu 
maralı tebliği : 

ı.2 jlkktı.nun gecesi Uc muhriple 
1k1 torpidodan mürekkep hafit teş • 
klUertınlzden blrl lle 1k1 kruva.zör 
ve dört muhrlpten :mUrekkcp bfr d~· 
dan grupu arasında. kuıa ve şiddetıı 

bir çarpI§ma olınuıtur, Bir murribl · 
mJz ba~tır .. Deniz yarbayı .Andrl&. 

Almann tnyyurt>lrri Bliylik Bri
tnnyamn cenubu ııa.rki sahilindeki 
HSken hedeflere• taarruz etmişler· 
dir. 

Mtlll korunma 
kanununda 

(8a$farofı J inci de) 

leri silrUlerek, cezai mtieyyidelerin 
yeniden bugünkil ihtiyar:lara cevap 
vereec-lt bir şekilde yeni esaslar 
rn lnğlnnm:ısr üzerinde çalI§Il -
maktndır. 

no Foscarl kumandasmda olan Ka _ Üzerinde durulan noktalnr ara 
mıstya ismindeki diğer muhriblmlz smda yalnız vurgunculuğa mevzu 
itll§Dlanın blr kruvnzarUnU in!Utık et· teşkil eden menkul veya g"fl}Ti 

,'Unnl.,ştlr. Sağ kalan birkaç kJ.§1 kur. menkulün değil, vurguncunun 
ta:r.ımııtır. menkul veya gayrimenkul bil.tün 

2 ilkltAnun focjr vutı AlmlLll tay· mallarının milsaderesi ile o kirrse
yo rclerl geri QGıkilmekte olan ayni nin muvakkat veya müebbet her 
tel'k~c taarruz ederek bir hafit blrll.

1 
türlil sanat Ve ticaretten mcncdıl

ğl babrm~lar ve bir muhribi ağır h.8, meleri hus•.:slan ea v;ı.rdır. 

8 at kan la r ı n müdafaası 
Almanya plan haznllyor 

Londra, S (AA..) - Balkanla.mı cenubu prld kııımr ~erine rölte:ı 
tehlikeye lmraı :Alınan genel Jmrmayı: yeni bir pllan hax.ırlamaktadır. fü" 

men, !locnr va Bıılgar ordularmm kum&ndıınlıuı gelecel< cıım:ırto~ı gün\\ 
Budape!ftedo toplnnacaklardır. Naz:ı bllktlmeUnln oafl mUetalcbel bir mli· 
dalaa için bıı moınleket,lerdeld -1ıa.ıu kuvvetleri te.tkllD.tlandırmal• l!ıtu 
mel..'iedlr. 

iTHALAT PiYASASI GENiŞLEDi 
İki ayda 1100 vagon yükü 

eşya getirildi 
Trakya demiryollannda '!ıekle

yen ithalat eşy.ı:sı yUklü vagonla
rın lbo§alblınasr ıiç.in Sirkeci Re~a
cliye caddesine ray C!!öf;endiğini ve 
yalnız geceleri devam etmek tize
re boşaltma işSne hı§landrğmı 
yamuşuk • 

Öğrendiğimize. göre bn vagcn. 
lann ilo:ialttlması i~i t:ı.mamen bi
tirilm.i' ve netice bir :raporla ala
t..adarlam bildirilmi,.cıtir. 

Si~i - ~diye hattı a~ıldı
ğrndanberi 1100 adet ithalat e~
yası yüklü vagon tanuu::ı~ıı btış~I
tI1ımı§trr. 

Her vagon vaFa.ti 10 tonc!ur. 
Oğrentliğimiıe göre }m m·:vak

kat hat kaldııılmyacaktır. ŞimJi. 
vagon geldilq,:e hatta ai:narak talı 
liYe işi a.kS!llnada.n devanı etmek':: 
dir. 

Mayi mahruk ithali için hususi 
firmalara müsaade verildi 

•Haber aldığımıza söre meroleke. 
tim.ize mayj mahruk idhalini bn. 
ıgüı'1cü [dar htıdudund:ın çıktlrarnk 
ıbir çok ellere ~enlş imUnlar :re. 
ren mühim ikararlart tılınmaIC uıe. 
redir. 

Bu hususta Ankarndıın tşeluiıni7r. 
'dclci alfıkodarJara ~elen ilk hancr. 
lerden Ticaret Vekaletinin bu im. 
kanı vemıe ışıne cs:ıs itibariyle 
larn'ft:ır olduğu anl:ışılmıştır. Bir 
müddet C\"YC.I, şehrimiz nakliyat 
\nb:ırlnrı mümcssillrei h:ır:ırındnn 
Tic:ıret Y~illctine yapılan teklif
lerin de YekAlet tarafından kabul 

At yarışları 
Anknra nt yan~lnrmın 11 lnt:J.al 

önümtlzdekı pazar yapılacaktır. Hat· 
tanın progrıı.mmı kısaca veriyoruz. 
l:ltntNct ırnşu: 

Mua!esi: 1000 mettt. 
1-Kader, 
2 - Soydan 
3 - Meneviş 

56 kllo 
56,.5 .. 
56,5" 

ve evrakın şehrimizdeki 
maknmaıa ünde edilılii!I 

:ıl:ikadar 

bildiri! 
rnekledir. O znnrnıı bıı firmnlıır, 
kendi vasılıılnriylc mescliı hkcnd" 
rundan l>enzin, ı>elrol Te m:ızot 
gclirtmelerinc müs:ıade ricıı clmis 
terdi. 

Gelen lıobcrlcr, Vekaletin bu m:l 
rııcn:ıli tasvlp elliğini anlıılmakln . 
dır. Talbik:ılıı. y:ıkıncl:ı lı:ışl:ın:ıcağı 

~ıııber \'erilmckledir. Tatbikat iyi 
nclica verirse husu<>i ellere veril J 

bu lc5cbbüs hakkının teşmil edile 
hileceği de n~ rıca söylcnmcl:ledir. 

2 - Do.ndl G2 ,. 
S - Davalaclro fil ,. 

4- - Buket, 40,5 ,. 
l5 - Demet 49,5 ,, 

J>öHD01"<'0 hOŞU (Hnnd,k:ı11) 
Mesafesi: 2400 metre. 
ı - Tomurcuk, 
2 - CcyIAntek 
s - Dorıı. 

4 - Tarzan 
IS-Yılmaz 

6 - Alok, 
BEŞiNCi KOŞU: 

64 kilo 
62 .. 

56 " 
54 " 
49 " 
47 •• 

b~leden sonra Tun:.ıs~kl Alman ta
arruz hareke~erı hakkında tafs.lt'it 
geımı~ttr. 

'I unusun şınıal sahilinde taarruz 
<- dı.n bir İngiliz zırhlı kolu pı.isltllr · 
tOlmllştUr. Sayıca A!..nanıardan Us 
(Cn bulunan lng,liz kıtaları çekildik. 
ten sonra Almanlar bunların arknsır, 
Jan hUcum ederek ku\•vetıe tahklıu 

edllm1§ bir lnglllz UuUnU ele geçir. 
ın.şlerdır. Burada Alınanların fllı1<ı 

hlrkaç tanktan b:ı.şka motör!U toplar 
aa ge1;mjş, ayrıca ıngl:lzlerdcn b,ı 

miktar esir aı:nmıştıı. Alman zırhlı 

kıtalan Amerikan kıtıılarının işgali 
altında bulunan Taburg.ı adındaki 

ml'hlm şose \''C dcmlryolu merkezlne 
hücum ederek az zamanda oldukcıı 
tn.zıa. arnzl knzanmışlar ve ger{ çekl· 
1en dUşmana ağır z.aymt verdirmişler· 
dlr. Ccd .. yda.d:ın hücum eden motörlU 
blr Alm:ın blrll~I ltar~ısındaki kendi:. 
den Ustun kuvvette İg1Uz zrrblı kı· 
taltlnnı kısa b1r çarpr,,mndnn sonra 
mağ!Op ederelt b,r ı;ol~ ganimet ve 
fazın mllttnrdn esir almı,:tır. Mihver 
t-a,·r ltuvvctkrJ müteaddit taarruzlar 
in lnr,Ulz ve !\.merlluın kıtnlnrma L 

~rr z.aylııt verdlrmlrJtir. 
ştonRı·ı.ı llAV 1 Mlll/AIUUJIU.Rfll 

Madrit, .~ (A.1.) - Ccz:ıyirdcn 
l>ilcliriliyor: 

Tutııı;l.ı Jıcni5 ıııik)·nsln hn-:ıı 
ınuh:ırebelerl crrcl :ın clnıekleclır. 
Miillcfik kun·etıerl n(!ır f:ık:ıt emin 
olarnk ı'cri Jı:ırc1-cllcrinc de\ anı el· 
mckterJirlcr. 

Şimdilik hlc bir mühim r:ırpış· 
ın:ı k:ıydeclilınemlşlir. l\lilıver kııv
\"Clleri indikleri yerlerden ge:" 
ııii kiirliilmilş hılrnl yollara ,.c de-
mir loll:ıı ınıı n~ır l:ıhrihnt ~·ııpm:ı 
~:ı \•akit hulmu'il:trdır. Bu tııhri:ırıı 
miiıtefik kuncllcrlnin J!l•lnıe3İl"İ 
seciklirmoktccllr. 

TRIWl.USGARP 1/.4. l'A 
IJÜCUAllJ 

füı.'ıire, 3 (.A.A.) - Orlaşark ~
meriknn umumi knr:ırglihının 1oh

Kalmult bozkrrlarrnda Alman 
motörl:.ı biriikleri bir çok ~ovyct 
kollarını tecrit ettikten Fonra yok 
etc!şleı'<lir. Diın Sovyetleıin tunk 
,.e piynde laıvn tl eriJ.e ynptı~::ı rı 
yeni taarruzlar akim k,ılmr:J ve 
:rn!}m<:n ağır ve k1nlı kayıplara uğ' 
re. tılmi<ıtır. 

Volg~ ile Don arasındaki ke -
simde GO So\"Yct tankı tahrip cıl!J. 
miştil'. 

Kelenin kt'siminde ve İlmen g'l 
lü lıölgesindc rluı:manın kayıpla -
n lCG tankı b:fmuştur. Şimal buz 
deniıi c::phı:si!ıde Alman hava kuv 
vctleri M•umans'c ve Kola 'jehir 
ve lim:ınlarına ise.betler kayı.Jet -
miı;lcrılir. 11 ile 30 sontec;rin a
rasmda So\•yet hnvn :kuvvetleri 
30P ts11y:ıre kayb~tmişlerclir. 

Garbi !=:irt'.'-naikte mihver !lava 
km·•:etleri diımınna zırhlı t:?.ı;ıt ba. 
krmınrlan ycnidt"n ::ığrr kayıplar 
verdirmişlerdır. Tobruk !imanının 
tesisleri <liln gece bomoo1amr.ış • 
tır. 

'.I'unustn ~·:ı.prlan mevzii l"arp:ıı -
malarda .Alman kıt2ları 200 es;ir 
&lm?Şlc.rdır Almım fayyarelcrJ 
Prıı n~ız '"•rr.ali .A frilmsm ela ki iaşe 
lımu;ılarııı ı dur:r.ndan taarruz e
<1 erck miihim tahribat !ıtısııle gc. 
tirınişlemir. 

_,taliıı~ratt:ı ş.::lıre hakim ~i tepe 
Ru.,hrın t')ine ı::'CCli 

\f11 .. ı .• ,a, ~ CA.A.> - Şehre ha
kim iki milhim tepenin Sovyetler 
tamfmdan i•sı.:ali üz.erine Alman 
kuvvetlerinin Stalingr:ıttan atıla
c..cık 1 :ırı zannediliyor. 

Merk•z ccph~iııden Sovret ta
arruzu hilhas~'l RiJ::v Alman gar. 
nizoı::.unun ia~esbi temin e<!c:ı 'Vi
yazma. - Rijev derniryoluna c1oğ. 
ru inkişaf etmektedir. 

Alınan ra lynsu, Sovyet. hnberle· liği: 

1-2 ilkkfımın ı:cccsinde Libcı:ı- rini teyit ve Sl)vyet kuvvetlerinin 
merkez cephesinde m14veffakiyet -
ler elde ettiklerini 1tabul edjyor. 
Rijev'in cenup b:ıtısınıla Eirilev 
Şt"hrinde SO\ryet laıvvctlerinin el -
de ettikleri mısaffakiyctlcri hil
dirmekle beraber bu muvaffaki -
y~t!eriıı nu.,·zii o'duklanııı aynı 
radyo ilave ediyor. 

tor uçakl:ırı Trolıhısf:arıı lim:ını~: 
ve tesislerini Jı:ı,:ı hüruınuna 11R
r:ılrıı15J:ırılır. 'J'l:ıbhı~sarp llnı:ıın, 
tc.~i'ileri ve ılcııiı n:ıkliyalınıı k:ıqı 
yapılan iiç lıı:ırrıız csnıısınd:ı Amı 
rik:ın lı:ıyıı kıınellcrinln G ilca:-ct 
gemisini l:ıhlitl t'llıklcrı ,·eyıı ııR•r 
surcllc it ıs.1ra u:"ırnııı'.l:ırı, büyıık 
lıir enln·poyu hılıriıı ellikleri şi•n
di tel it edllnılşlir. 

llAVA ıllUlllRE!mumı 
Şimali Afrika ıl merikau ıımumt 

lmrurotilıı, 3 (A. \.) - P. 38 tipın
do uc:ıkl:ırın rcf:ıkatindc hareket 
eden mühim hlr hııvıı leşkili T!I· 
nusı:ı El Aouiıın hm·ıı :ılnııınıı dtin 
lıiicum clmlştir. Yerde 12 ucn~ın 
tııhrip eclildit;J lnhıniıı edili~ or. 

Tcşkilin komutanı hlnb:ışı Joncs, 
h:ı\'n nl:ınınd,ı 8 ~angın gördüğünu, 
diıkr bir ııilot ise 12 yangın ve 
yerde yıınııı:ıkln olnn 15 ucnk slir
düğilnü sfö lrmi~lcrdir. 

Bu lı:ırekcllerdcn yalnız hlri :ı l 
fit h:ısnrn ul1r:ıınışlır. i~cr Ameri· 
kan ucııklıırı iislcrlne dönmüş:~, ... 
rlir. 

!ıl//Jl'Jı'U TAMllWZU 
PlJSKORTl LDO 

/AJndra, S (A.A.) - !;iimoll Atri-
1wdn nıütlcfik Jmv,·elleri Tcboıırh' 
yakınında ikinci nıiln·er k.ırşı t:ı· 
arruzunu pfiskürlmüşlcrdir. 

Jl,inci ıııiül::ıfna hattında füı,Jar 
gedfü nçtı 

J.omlra, il {t\,A,) - Son 24 s..1. 
at içinde Staling-radın etrafındaki 
Yaziyettc dikkate değer bir eleği -
f;iklik hm::ıle gelmi~tir. Geniş Al
man cebi artrk bliyilk bir birlik ol
maktan çıkrm~tır. Bu b:rlik birkaç 
'kıs.-::a ayrılmr;ıtır. Ru&lar mihv:
rin ikinci r.ıUdafa3. h.:ıttın<ln. ~eh. 
rin ı:ıimali garbiı.inde bir gedik 
açmışlarc'!ır. Garpta is: l<'on Bok 
kumandasındaki kuwet!er .Rus bas 
kısr altında şarka doğru ce!tilrnek 
tedirler. 

ftlo~<O\'a, 3 (A.A.) - Rus kuv. 
vetl~ri. Rijeviıı cenup h!ltrsm<la i
lerlemeğc devam etmişler, ve mU
him b;r dti~n mukavemet mer
kezini t:ıhrip etır.işlc-rdir. Muhare
be çok ~iddetli olmuııtı:r. Mitrnı -
yözlerle mücehhez Sovycı ıı..sker . 
leri düşmanın drş mU<lafn:ı. hatla
rma nüfuz etmişler ve cer('yan e
den çarpışmalar ~:ısıc!a geiş mik 
yasta hasar yapır.rıılnrdır • .Alman
lar !k:ı.ı-.mnğıı. mecbur olmus!ardır. 

Bcr/iıı, 3 (Ep) - Aliık:ıdar Al- 27 hlokh:tn İ':''~al edildi 
'mıın mııkıımını-n pcrşcmlıc günii MoskO\':t. 3 (A.A.) - Sovyct 
t;1'e fizeri lhildirildiğine ı:örc. Al· tebliğine ynpt1<rn ekte ~öyle deı::.il
m:ın kıt:ıl:ırı Tunusun gnrbinılc!:ı mekt.edir: Stı:.lingrnıl·n ~İlll3Jinde 
rlcmiryolu t 1t'rJ,cr. noktası TnLur- gecelC'Yin ynpıl:ın bir b:?.skın C"'la. 
rlıı.rı işg:ıl <'lml'ilcrdir. Iluııcl:ın pek sırl ~.Rus de\'TİY~ koll:n, Alt..1:ın . 
:ız zııın:ın <'V\'rl AnırriJ..nn kılnl:ın ı l&rr bir c:ok blo1dı:ıv.,den ?.tmışl:ır-
1:ırnfınrl:ın lşf{:ıl edilmiş lı:ıhımın drr. St"lingr:>drn ııir.ıal b:tl:<Jmc!.1 
Tnlııırclıı etr:ıfınılaki rnıılınrcbclc:-r!ı Kız·l'>rdu bir tepe~·i işgal etmi5 
r\mcriknlıl:ır 22 zırhlı nrnhıı k:ı .ı• ve 27 blokh::l'.':'I tahrip ct:r.iştir. 
hctıııişlrrdir. Başka bir kraimrle hir A'm:ı!l kar-

ilrrlin, S (Tp) - 0Cl'n~lmi:."I ! c:z taaıTuzu püel<ürt.ülmilş, Ve 600 
h:ıbcrler scn·i<>inr :ı~kcri ~n;ılıfill• r düııhan öldürU!mUı:tür. Stalin.gra -
:ış ~ıdn'.i mııli'ını:ııı \'Cöıncklt'dirkr: rlrn cenup b:ıtı:;ırıde, Sov;ı.·ct kuv -
Ccz:ı} ır - Tunu<> lııııhulunc.lı f:ınlı· ''et!~ri mevzi'erini .. nf'lamlnı;ıtır • 
'c'c h•ıluıı n An .. lo - Sııkson kı: •• - mışlnrdtr, Mcs!:On hir rn.-ll•al y:ı -
Lırı son ı;üıılcrd:ı miilıim ınnk H k~nla,!"ncl_~ 300 Alm~u öld~ri.ılmü5. 
zırlılı 1 il\\ elleri :ılmıslıır , c dilrı tU_r .• 'o du«m:ın U<'a:,,'I tahnn edil -

mıı:t:r. Eu U<'aklard.ın 4 U :-: momiln er önriı müfrczrleri ile mu:1 
tör"ü ta.~ıt u<'aklarıfür rcherc lıtlıt5muc; •rrlır. Gen"r:ıl An· • · 

Mo~1'0\•3 cephrsind~ K12ı!or<lu drr~orı'un kum:ı'1ıfaoı;ı allındıı h•ı u- ' 
tnamıza deYam et.--r.iRtir. Rijc"in rırı An,;Jo • S hon kılnlıırı, )fal- hntrsmda iki ~Un sUren ~arnıı:ma-

1l'ur k:ı~:ıh. ~ıııın ı-cnu?mnıl::ı biiy :k lar rs~as-nda c:mo Alman öl-1Ur!ıl-
1>ir hezinıclt· tı~ronıısl:ırrlır. r.- r müı:tiir. V clik!lııki ıı in do•';mıu ıı<la 
lkııc dnkik'l icincl" 14 t:ınk l:ıhriıı bir ro!;: meskfın ma.lıal, İ~"':ıl e<lil 
erlilm is ''C ı; nılk hic lı:ıs::ırn ıısrn- mis ve 6CO Almcn öldilrUlmüştur. 
m:ırl:ın cliıni:w dll~11işlilr. Alm:ııı Le:ıin.,.rat cephesinde iki r:ün i~n
müfrrzrlerinin J,ırşı Jıfıcumııırıncl~ ele 800 Al.m.•ın ölC!Urifır.U tiir. 
miitc1tfılit piv:ıılr topJ:-rı vr t;ıa\• Lcındra, X (A.A.) - Moskovıı. rad. 
811\' nr fopl:ırı iit'in:ını cıtılmi~ ,.e yosıı, kızılordunun Rljev cenuı:ı hı\tı 
2t ü :ımb:ıy olm:ı~ iizcr-c 20ı esir n- unda mUhlm bir Alınan me:kezlnd&
Jınmıştır. kt mukavemeti kırıiıktnn sonra ller· 

Ccpl'K'nin cemın kı~ınınclı ra:ıi"· ll'meğc devam etliğini bllı'!irlyor 11\tNot KOŞU: 
.Ke.so.test: 1200 metre. 
1-Polat, 
2- lz, 

59 kilo 
53 .. 
ısı~ ,. 
51,15 .. 

\"etle bulunan Almnn h!l\'ıt kl!n·ı>~ Londra, 8 (A .. A) - Son 24 ııaa~ 
leri. mühim bir Am"rik:tn l;ınk , ... i~!nd"? Stalin~adın etrafıntırı.ki vaz 
7.ırJıJı nr.ıbal:ır loplıılnl?unn nlt•r Yftle dlkkn te değer bir dett,tk]llc 

Mer.afesı: ıcıoo metre. 
ı - Dabl 56 kllo 

8 - Zehri:nar 
4 - Vido 

'CÇtlNCtJ KOŞU: 
.Mesateıt l600 metre. 
ı- Komfaarj 62 kilo 

2 - Can, 56 ,, 
S - Hızır 56 ,, 
, _ Rind 5ô ., 

Çlfte bahh: ı.• Uncu ko~ulnr tıze_ 
rindedlr. 

homblırl'l hücuın rdrrck. hüniı. rı:sulp gelmiştir. Geniş Alman cebi 
frıhrih:ıln '"l'bPp rt)mu~ltır. Ilıı Jı:n•a artık bllyilk bir birlik olmaktan çık· 
tınrnmıınrfo. vrrr: fn•:-nc:ı \<' ı:.ır:. nııştır. Bu birlik bfr'luıı; k ıoına avrıl 
m'llPmr ?• 'nınınd~n fcl'kal."ule nı:ştrr. Ruslar mihverin l'klnct mllda. 
1:'ıhrib:ıt '\"C h:ı•:ır YU'l\uıı J:"lıtıı'.'lı:r. f'aa hattrnda, tehrln şlmıuı garbtslndıı 

iNGiliZ HARiCiYE NAZIHI 
MUHiM NUTKU 

Harp bittikten sonra dürı 
idare edecek devleti~ 
lngiliere, Amerika ~ 

Rusya olacaktır 
1.t>ndra, S (A.A) - DUn Avam Ka. 

nııırasmda, harb sonrası yapıcılı~ı 

nakkındalti mUzakeçat osııaaında sb~ 
a:an hariciye nazırı M. .1!.den, harb. 
den sonra AvrupaJa yapılmnsı gere. 
ken llk IUzumlu şeyın yeni bir A:. 
oıan tecavüzü ihtimaline J{ar~ı de. 
\'nınıı bir mtid:ıfaa sis em• kurulma. 
ı;ı olac.ığını ve 1nglllcrenln bu s,ste.. 
ı11e kendi payını getlrmeve hazır bu. 
!unduğunu aöylemlştir. 

lngllterede yupıcılıktar. babsede:1 
M. Eden demıHlı' ki: 

.ıll. {,örçilfn bu hususta. §lmdlde, 
ıe::nt tedbirler alıumasıoa ıuuhall! 

ohluğu ileri sUrülmU~tür • .Hu tama • 
ı.cıyle hakikatin aksidir. Dlln Jon. 
\il tarafından tevdi edilmiş olan tek. 
lUler etraflı bir hllkOmet programı. 
nın ancak ilk kademes.nl l .. .,kiJ et -
rr.elı.tedir. 

Uur.dan sonra. Avrupa meseleshıııı 

geçen M. Eden eun!arı stylemlnlr: 
Diz, Dominyonlarta ve birleşik A.. 

mcrlka devletleriyle bugUo. l~gaı &

tır.da bulunan memlfkeUue hllrrlyet 
!erini yeniden ı:Jde etmelerin\ mUte3. 
k!J.ı C:erbal yiyecek ve gıda nıadjelerl 
gdndtrnıek hususlarını tetkik edfyo -
raz . .BUyUk Brltanya harpten sonu 
A-;rupuya. bu husustaki mil!'ltll vnzl. 
yetinden kurtarmak ıçlıı blzlere f~

ılukArlıklar bahasına da ol.ad elınde"l 
selen herşeyi yapacakur. 

M. Eden mUttefilderin :;iyasetle . 
ı jndekl bi:llgiıı h:ıy:·c t \'erici bir da. 
receyo kadar yUltselmı, olduğ'unıı 

kııyd.:ı~tlkten sonra lıarbden cvvııl bu 
r.et"ce elde eJUmlş oleıı. td! harbin ö. 
;ıUne geı;llird! deml~ \"C s6zlcrlnc ~6y. 
!e devam etmlştjr: 
"Eızlm hede.imiz, harb z:ım;ınııı • 

daki b:ı realizmin sulh z::ını'\r.ınd'\ 

ela dc\·am ctmes:ınr. B!! kolay olm ı
yı.caktır. Çünltll miltnre!te lmH:ınt· 
tmzalr.nmnz IJ•ınun knçının:uıt lta'l!i 
olmayan akııUtAmdter1 lt~ndis!nl ht~. 
ıtettfrcccktır. Halbuki ha:p b!ttlı<tc1 
ı;9nr.ı sulhUn murııfausı ~lz!m bu 1,.. 
t>ır!J~nı blrleşjk Amerika, Rusya vcı 

<;,.'ln Ue idame ettlreb!lmP,nlze mllt'l. 
vakkıftır. Ben dUnyny: ııl)rt b!lyU't 
devıet:n kurdukları bllyUk blr dlktıı. 
t!irlnltle idare olıınur blr §eldlde tem 
ati etmiyorum. 

Haı b b:ttlğt nkıt bUyllk BrltanyA, 
blrl~lk Amerika ve Rusya allth!ı 
lcu\•vet inhisarına bllfiıl mıallk ola -
cnklardır. Bu kuv\'et, blrle,fü millet. 
Jt-r namına. tecavllllln tekerrllr etme. 
Pine ıııtıni olm/\k için k•Jllanılaca'<. 

tır. DUyük ve kUçUk diğı!l" milletler. 
J;endl roııerjnl ifaya baı:ı• bubn :IUk. 
ı;a bu kadar uzun m'.i1ıl"lt.enberı u~. 
runda. harb ettikleri ve ızt ırab çek. 
tıklı:'rı ıstiklı\llerlnden t'nuıiyetlil ıı. 
mld tdlyorum ki tnmamlyı., mU!lteljJ 
o"acak!ardır. 

BUtUn clhıtna. ıamıı ber hangl bjr 
sıııten' dahlltndc bUtUn devletler rol. 
lerlııj ifaya mecburdurlar 
Avrupanın ve B:lta.nya ruUleUeri 

bllyUk camlaB?nrn bir kısm\ olmak ba 
kım1r.dan cogran vaziyet[ h!lyllk Bd 

taı.ynnın har!e1 ~l~r hus•ısunıfa \•at\ 

J<e~lni tay·n etmektedir. 
Vıızifemiz J..ir k<iıırü hizmetini 

gönıektir. Bu l1fr.meti hiz·J":-ı bı-~--·- r ı -- -
tı.1 ı;ld.k ac;ıııışıardır. Gart.Y!e lae fon 
bok kumaı.l:uında!ti kuvvt'tltr Rus 
bııslıısı altıııda şarka doğnı ı;:eknmelc 

et'lı lcr. 

ka yapacak olan kimse de 
Eğ~r biz, Avrupa ıJ1 

kendi muknddcrntıarııllt' 
hfikımiyetlcri olmak vJıı; 
brmkırsak mesuliyetl• 
vazge~i3 ve mtistakbtl 
tecaviıziın~ bir zcmın b 
o:uruz. Bu ise, Alman t 

cin ilk kademeyi te:kil eı. 
Hnrptcn ~c;nra Avrupa le 
masr gereken ilk 1Uzuın111 

rr.nn tecavlizUnUn telcertll'i 
ihtimaline ka~ı devıınıl~ 
dafaa sistemi kuruırn• c 
sisteme kendi paynnııt ' 
hazrrız. J 

Mister Eden sözlerine • 
vam etmiştir: ., 

Hilkümet mütareke iCI 
!anmak bahsınde Mi!tet 
Vel'l'in sorı nutkundaki tf 
ri ile bir fikirdedjr, t 

Bundan rnnra sbz!i. ıı 
birliğine getiren 1ngilt~ 
ye n:?.Zırı şunlan söyle ~ 

•·nen uz~n zam:ı.ndı" 
yet hükOmeti ile bizitn 
herhangi bir .rcenfa:ıt ih • 
hi!: bir sebep mc\"c:Jt ol,111

0
, 

rinde bu}ur.uyorum. su~ 
ihtiıe.narında lngiltere ., 
~ynı safta harbetmıı:le~ ,rl 
takbcldeki buhrana intiSttl 
b:rinıien tccrHi bir surt 
lnRr.u~larc!ır. tn~ilterc Sll 
nhcrl,..sine bu kadar e!le ,ıı 
ıişim bundand!r. Ru mu 
ten !:onra l:lz" eri 20 sen= 
le işbirliğine davet e~ 
Bnzıları --ki bu:ılnr re 
ğihlir- Rı.syednki k~ 
jimi'ıin neticede b\!tiııt 1 

ııi imk!\.nsız ıı;r h:ıle ,._ 
ınlitaleas-ııdat\ırlar Ben 
ele r1cğiHm MilletkrnraSI 
daha i\'i bir cer.ıi) et kt:r1 
zin sırn, bi7.İm işbirJiğıll'l1 

demiı:t:r... tİ. 
Söziinü Çine getirell 

ııonlarrn Asyayn tnhziil\~ 
sun do ki p fml:!rmın rn tt 
ı;ey oldı•ğıınu ~öylerfjlı 
demiştir ki ti 

''Yalnız nazi olmayan 
met teeEsiisüne meydan 't1 
sonra ati için t1lihe i•tltl 
tam man:ısile bir deli'iiC 
sahte ilahları yerlerinde: 
belki uzun umana te\'ll nl 
cektir. Fakat bu ycıp!ltı111 

Hlzlm gnyemlz ~udur: 
Alınımynoın tecavUZ 11 

hedl surette kesretmel< f' 
lcıtleıin suıh !~inde ın:<I ~ 
m~n edecek bir dUnyıı ,u ~ 
n:ı..k. Uu hususta 1ta1Y"1' 
zuu etmedim. ÇUnkU oıı• ,, 
mesele olarak tellkid 
l3öyle ınllletle• a:-a.11 oır -
l!e hecl"!e \'llrab!lmcslnl ı.I 
cek S l.mll \'ardır. il 

ı - Su!.hn idame etl.rııı 
Cf'\'letlcrin tam bir •~ret" 
rtilmeleri • ki eski mıııetl•' 
böyle deZlldl - • ~ 

2 - lştira.k edfn d?\·ı-I 
1 

l:U\:ı; cdUcn kararlan mllflll.t' 
retle tatbik etmek aııııl" 
!arı. 

3 - Bu ltararJan tcr~oO 
koyabilmek ıı;ın i\ttU:. • ,,ı. 

eri cm trlerlnde bula 0:1111"' f 
Birleşmiş mllletlerln ııcl 

tun oıan lnı;iltere, lılrlc~U& ,J~ ,l/tlsJ..or•o. l ( ,\.A.J - Kınlortlıı, :\Y 
clevlct:erl ve Rusy3 arası ,1 i~1o:al c<lilnıfş hııhııııın ıniihlm Slr11· ına:;a d'ly:ınan bu te:ld'•:--ı11· 

lı·ıik clll'mıniyetlc cen:ııı t<'ncı;lnden ıc '" 
\'IJit kolaylıklar ar:ı:etıııe f 

lııı5k:ı St:ılinRrııd ('<''resinde. tPı · d ıJ 
ka hnreltlıtı derectsln 8 1'f 

şehrin ~imalinrle hulunıın miilılı·ı tem Ahenkli blr l:birU:I 
ikiııri l<'pryi isı!:ıl cimi lir. llıı 'tl'- ıııı" 

'\"Cl birbir zaman vaki O 
ı;iııııle, Kızılorrlıı diisınııııı, ~ ki'>- r.u yainız muh!lraM! nıe• 
ııırtrc <lerinlığine ~eri :ıtmıştır. M.1- yAp!lb:Jt"eeğlmlz:e mi !~~ 
ına)"O\' ismi ile anılan şimal teııcs! Eöy!e blrıey ta'!:1'7\-Ur ed·1'. 
Bus . ilulH•ıulo:ı:l:ırının lı 1i<'llınU • •lo Btı yarılnb!llr ı·e •ıpıl 
zu11ıcıtilıııiştlr. Hu tepe, taınamllc ---------
i gol cılllmederı önre bir koç kere ~1 

Mülkiyelilerit, ıorıı elden cle !l<'<:mi~lir. Şehrin lcıııiz .. 
Jcıııııesi lıakımıntlan lııı iki lcııeniıı Mtilkiye mektebinin 

yıldönUmU mUnaaebetU. ~ chenımiycli çok hiiyiikliir. T>ii ınııı., 
- MClkiyelller ve dostları top, mu) in olar tnpl:ırı ,.c ıankl:ırı 

bir noklaya lf'nırrkfiz ettirerek Hııs uıı.t l 20) de Tak3lıtS )fiti 
ilerleyişine hir set ı;ekmeye tfşeh- topıanaeaklardır. Bıttl!n tf 
hiis elmis fııkııt Ru~ ıop•·usu. şld- bu t.cplantıda bulunnıal•ı-A 

· .., mekttdlr. Aynca da~t r 
ılclli hir b:ıraj :ıleşl ile her hong! 
bir karşı laıırruz he\·e~inl yok "'· 
ıııiştir. Iluraj ateşinin arkasından 
Sovyet piyade kuvvetleri Alman 
hollıırına kadar l·oı cıcm1şlar ve 

mlyPcektlr • 

me\'zileri işgal etmişlerdir. 
Stnlingrad şehrinin şimal batı- · Daima halkın 

tini clü,üniir. Iİ#' 
c·n":la en seçtrl~ 

sında, dü5maııın ümihiz mukave
metini yıkan Rus kuvvetleri kurak 
\'C pek n7. mc.skdn hulunan bk 
sterıle ilerlemckledlrler. neşre'ilef 



~ •keeriya vapurda rut1.&rdım. 
"- tek baııııa ve dalına dU,Un
J........ lJeDde merhametle kanıık btr 
·~ U)'andırdı&ı iÇin, dikk&
'&4&rrıcaıwn yarı meczup oldufı.l 
lla tiıd ortaya koydu. Sonra b.r 
,, CS.. altla.de bir vesileyle tanııtık 
... ~ l'Uhlu çocuklar glbl, be.men 
~ettveren bir saffeti vardı . .KA. 
~ U. köprU arasmdald zamarı 
... ._ da, bir gün. b&ııa ıu b,kAye)'! 
,..ttı: .. 

sona 
BULEND 
İki gün ~k bqıma köprUye indim. 
tJçU.ncU (Ün "arkadqı,. 7alnıl ı•l· 

di.. Vapurda, bana balUU'ak cl&lm.lftl, 
Çıkarken t&f&n ta.h&mmllltlmle, bQ 
!ırııatı kaçırmamak icap edecıattnl dU 
1Undllm. lılllnulp bir vesile, ı&UL& 

tir yardım dolayıslyle, araaımda lco. 
::ıutma baılayınca derhal arkadqını 

aorcıum. Kabahfımm farkında bilı 

drğildlm. Blru mllatebzi bir ltacıe ile 
ıuellmın asu maltaadmı öğrenmek l• 
tcdı. O zaman, neıer söyledim? diye 
t:ir kel.metini lıatırlaı:nıyorum.. Yal 
nız stwerlmin ne gWUnç prtlar için. 
Jo geçtiğını yUzUnder. takip edebUı.. 
yordt.tm. Bir ara ban& acır gib, bak. 
n . GözJertnde bir parıltı yandı. Yllzli 
kederlendi, gözJeri &aeta dolu do1'.• 

..; l>aha. dotrum, diyordu, bu et. 

.... ..lan biklyuldir. Vaka Ud U1,, 
·~ ... \el bqımdan geçmı,u s~ d• 
~bert bu Hmtte o•urdutunuı 
lııı...... \iul'llnız; •balıları yedi t :u'a 
~ aııı ... ı. 11ekis talebe sekiz. uu -. -. o!<lu; sonra; 
' llt11ıurtn, dokus ekA.blr vapJru 
...!~~ ~&tarda herJı:estn bUbasını 
~ge bemen bemen blr 1eri var. 

'ctt'-İıa ttı,adım 9ekl& ouçuk vapL 
~ lıeproye UUnektl O zamıı.n)a 
il'& lenQUm. A.rkadapız, ıtındtk 

\t ı.1c bqıma, bir m'cmuartakl lı · 
~ l'ldel'dtm. Kartımda da çok defıa 
'at llltt doet olduklarw tatımin et. 
.... ~. lkı lht.yar memur otururdu ve 
~bir nevi temellUkle Ablp 

- BUmtyor musunuz. dedi, zava!1• 

a·kaaa,ımı tkt cUn evvel gömdU.k .. ,. 
l::uıtu. aırıey aormadıın. Vapur. 

Kova·üye geı.m11tı. Yanaımağa b&Zır. 

uıT.1rken tekrar söze bafl&dı: 

0 - O gün, Ani bir tokla ölebilir. 
dlm, fakllt uğursuzluk bitmemlf oıa. 
cı.k ki uzunca aUren asabi bir rahat 
sızlıll g1!Çlrdım. IJ,mdi, yarı ölU, yar: 
ıı.ecnun, sUrUnUyoruıa. Rab&U•a1"1 • 
ıııı ka.!b akaeleri ~kıp ett,l ... a, eıı 

gtızeı qkı.au o aam&ıı yqad.ıJD.. 

Araaıra &teki lua raattanm. Ha. 
tııımı sorar. H.tr tll&dU..•lmllsde bt
na biroeyler eöyleıaelL l.ater. OH&re: 
enemu. Yuut bana dyle celiyor_ 

~il blrtııcı. mtııterek yolcululc 
' b!lılada. bir inkUlp oldu: Kart rıı 
''lUran memurlar, belk ı.,ka bl. 
t.,:.l• t&ftndıklanndan kaybo}dulaı. 
~ili. bir müddet detiJik geÇlcUer 
'9: 81r l&b&b. vapura ~rdlfim za 

cır._ lkJ pnç im rördUm. Bm GD.de idik. Tam köprU7e mçra. 
lııı. ıı.catı aır&CI& durdu. Kolumu ıutt•J 
~ ber zamankı gibi, bayat .U Henüz yanqmam11tık cıa,. ondan an ,•Yor, yirmi dört ııaatllk dev~ ndtim tleyu eaçh b&fuu bana d6n. 
"e •rla devam tden 701culuk mu rlttrdU ttengi korkunç bir surette tef. 
\ ~ıtını k&ybetmlf görUnllyoı tK.flatmlftı. Titrek koıwıu ilen ua 
'- I& bunun eebebiul aezenıe • ~arak kı1t1k blr lelle: 
S la-., yavq. ber eabab lake _ ltte, lltel. 

-ıctıtım cue~m.l olr.umadan . 
~ l•ldittmın farkına T&rdım. Be Dedi. ltaret •ttltt ,.n balrac&kkf'ı 
:~ l&aetedeD bafka btrJerıt <ınun ellD.1 Cötatıne C6tllrdUfllntl Ye 1. 
""'-~ Bu mef«Ull:v•tım dallı 111 bülllUm o.L&rü aende&.ad llDI, aoa. 
l..~ llbnı olU,ord11. ra birdenbire takel•Yle araauad&kı .. -.-da oturan pD.Ç lmlarda" oc.fluta )'UV&rland1'1DJ dtbfetle Ck • 

bir ıun. b:r bankaya gtrerkıın dUm. Karcqallkta, çıfhklar arum. 
ltlaı. Ot.eki sae dalla köprUye da köprUye fırladım. İki 19nç Jm 

t1kJ11U ark&daı•odarı aynUyor. haykırarak be.na dotru kOfUltuıar. 
....._ Onlar., fac.ayı rörmealnlıer diye uzak 

'-t ~ ,...., .. wttkametlmde si- laft.ı.rmap ~ordum.. 

• ' ,oluma teadllf ederdi Btru kendimi t<JPla)'llloa, bl)'tl1' 
~ ~ llraw yüı1lmU§ olurdum, o bir ba)'l'tltle, lml&rdaıı b'..rint tanı • 
~- hangj bir Hbeble ıeeı;;:~!~ 

1 

d;m. Ôlmlll olmalı lbım ~lendi.. Dl. 
~ - lhtımal, mevcud!Vetlm ğert bıçkınklar aruınd& lDllyor: 
~~.olmadığı halde tater iste. ··ııatlll benim katW benim. Remide! 
~ ;.;: de bir çefit itiyat ha)lc lzm're gitti~ lene MDt 11vdillni '-.S llflarlD sevkiyle ,beni 4 b~ııce biran ~kikat? dellftlr. 
rıııı. . .:' 10rdu. Yolumun yanmnda, ça. ' ' S' bankaya gidtf1nd~n 1tib&rer. dt11ı ... Sonra .. 1tırafa eeearet1m yok. 
~kırı,.111de izi kalmadıtt mulıak. tu Biliyordum öleceğini_ ben... diye 
' l'&lcat ttettk vapur 1a ger•ll mırıldanıyordu. H:ç'bl.r gtlııabı olma. 

lilatddet kö rUde ve sokakta... yan Remıd .. ye baktım. Gözlerinde &. 
"~ . p 111n11n hayallnl ta§ly&D. iki 1rl d&ml& 
~-a&n buradan duyduklarım, bf~ vardı. 
~t olduAıı sahneler ciddiyeti --------------
~ da •U.bet ve sarih flk rler e- lzmirde zeytinler toplar 

"• Yardım •tti ŞUptıeaiz yot. mala baılandı S ...._da, arkadqfyle konuıut 
'ı.~_kı.t labit bir aurettf' bana d'J 
~ fakat beni cördUtunU biç 

"-a edeaıt10rum. 
\' lu&cıa içinden yapy&n bır hıı. 
'... uıı baf!a)'&n tarafı da o latan... 
~ ~ lkı öltım beni dtınyacb 
'- •a~ bıraktı. Sinirlerimi boza· 
...- '0\119eler baaaulyet.law lltemea 
~ lll&razuık ll&ve ettiler. 1'abil 
' ıa. öntıne setir yoraıınua. 't ' lılıl&ıuk bakıfl&n, çOk IOlJUn 
~ıu. bir llmet ifadeat taııyaıı 
\.; ıc..ıan ve bUyUk bususiyer! 
' Jltaı atm)'le, )'tlatlntın. vtıcudo. 
s...t1bı btıviyet·yıe uabıma detıı 
~ a ıtru bu m hakkında, luı 
~ Ol4utu t,&kdtrde neler dilftlne 
~ ~J&madılUD emeller bee 

tı.eı&mı,tım. 

~ •t.raımdakt te<'f'utıırllmU 
~ttın. NetJee tabmlıı et tll m •" 
~ ...__ Bent kenronde eriten Y': 

~ ... ~ 'bir -.ıııak g1bl gör'! 
\... 'tt ltıa lctıı duyd1oklanmı rutge. 
~ -..ıeı. •mnl)'et etmek.aiztu S "1leıı:aek kararını Yererek b'.r 

\; ~· nlllııoa indim. sıı. 
.. -...na seldt m1 f 
... ~ letebbO.llertmlsln &rltulııdt 

datlll& ı:z.ı ta'stb eden, bir mu 
1eı.tzııtı haber vıırdifi tntl • 

--~kazı bfr buzur81Wuk vardır 
1llt husuraUZluğu Y&fadım 

hareket tarzımm b~r 

\: ~Pkııua.m 1apacafuıdan fark. 
~ ~\I cörUyor, utancımdan ter 

' llat kararımdan vu cec;em 1• 

t~ 8arbottum, b.r ı:ıaıka &len:
~l'Ordll!ll eankt._ Cavar g1bl ol 
~ llrad& hareket aaatmm geı 
~ ~· l'akat onlar yoktu. 
\ittli Jalıım gttUm, kal'fımda k . 

-=-~ yere bakarak_ Bu da 
-.sa bir ftb1m1e( ve uablar 
ivdi,, 

lı:mtr - Ele mıotakan ttytln 
b a k ı m mfitehassı<ıhitı, bmlr 
ve Manisa vilAyetlerf dahilindeki 
eZytlnliklerde zeytin toplanabilece· 
ğinf alAkadarlara bildirmiştir. 

Şimdiye kadar yalnız dip zeytfr.· 
ler toplanmı~tı. Üst zeytinler d" 
toplanacakve zeytinyaitı fabrfkaJa . 
rivle yağhıınelere tc,lfm edilecektir 

Biltnn fabrikalar ve yathaneler 
ıevtin bakım miltehaımshltının sıf;ı 
k;nlrolO altına ıılınmıştır. Bu sene 
fabrikalardan en iyi kalitede asidi 
as zeytfn1alı fstfhullne çalıtıla 
c:ıktır. 

Zrytinyalh rrkoltesl 28,000 ton 
tahmin edllmftllr. 

o 
Çocufu dü,ürten ebe 

kimdir? 
Beyoltlunda Abdillhak Hamıd 

caddesinde otunn Ye zengin b1r 
zatın kann bulunan 22 yaıında 
Anuı Anlan adında bir kadın ha 
ntlle kalmıf Ye henftı kim oldultı 
anlaşılamayan bir ebeye mftracut 
etml.,fir • 

Genç kadın e()('Ultu dO~DrmDş, 
fakat hAıtl!ıırve de mftddehımumf 

hk muttali olmu,tıır. Anuş diln adi: 
veve sevk0Ynnm11ş ve llçOncft aorsı1 
hAklmlli!lnM htfc.a" odfldlktcm 
,nnra tevkif olnnmu~tur • 

Ancak Anut ehe veva do'ktoMJr 
lıımlnf s~vlı-mrmf,, milıMefumuml 

Jik hn '""J:" tııhldhlR hıı•'ıım1!d1r 

SE.HIR TIYATN04'U 
&OBEUI IUMlll 
lıılat IO,IO 9 

ASBILEŞEN BA.R1' 
Oumarteat ft Pua• ,..... 
16,80 da Mati'De 

~ A • 1 a -·-
l Memurlara teker l 

Memurlara teker levzline Gnö 
ıona milzdekl pıızarte$1 aünilnden Ulba 

ren başlanmasına karar veı1lru 1 t t 

Bu sene lzmr 
fuarı açı,acak 

' • 
•tıı-t .... -...... _.._ 
Sobllua "'"': 

ı - Ua fabrflraıı sahibi, ' -
Baıla~eaıı, m•1danda yok, 3 -

Ta1arraf haftası hazırlıklan 
10 uncu tssarruf ve yerli mal

lar hafta5t b:ım-11.ldanna ~hrimiz. 
de de bqtn.nmıştir. OJrullerda 3ğ. 
retmenler tarafmdan taleb.ye bu 
hafta fçinde taaarruf ve yerli mat. 
Jar konusu Uzerinde lun•ıpıalar 
yapılaraktır. 

---o-

Memurlara buğday tevzi 
edilmeğe baılandı 

Ye gereken hazırlıklar ikmal edil _ 
miştlr. Her daire mutemedi me
murlar kooperatifine müracaat ed• 
rek kendilerine alt olan ıekerl ala-
caklardır. 1 

Ja bUyük bir kalabalık önünde ya. 
pılmıştır. Yf'fli kaza idare heyeti
ne iczacı Şevket Çub~çu, beledi
ye rei.<ıi Rahmi Giln:ıy. diş hekimi 
Sami Peke. Kamil Heper, tüccar. 
d!m Emin Musll!, tilccnrdnn Bah
ri GUvcnei ı!eçflmişlerdir. 

-<>--
Varlık komisyonu faaliye\e 

geçti 
Yurdun her tarafını1a o1du~ 

ribi 3Chıimizdec1~ vali Naci Kıcı. 
manrn riyaseti altınrla. defterdar 
Celil Enırin belediye reisi Rahmi 

Mısırda lntlıar eden Elmısri gı. 
ıetesine Ankaradan bildlrildljiııe 
ıöre, 11143 yılı İzmir Enternasyonal 
fuarı hazırlıklarına Ticaret VekAfo· 
tinde baılanmııtır. Hükı1me1, 9JS 
yılı İzmir Eıılrenasyonal fuannın 
miikcmmel bir surette hazırlannııısı 
için aIAkadıırlara talimat vermiştir. 
Aynı ıazete 1943 yılı İzmir En. 

ternuyonaı fuanna İngiltere, Mısır 
ve Amerikanın da iştirak edecekJr. 
rini llAve etmektedir. 

lzmirde açılacak &§haneler 

sahtı ile muhaffdi, 4 - Fena de
lfl, •nunı (J) teliı-Je dtlnyanın en 
dzel kanatlı ku~ olur, 5 - Davet 
ılı tqrif buyuran, 1 - Yeıilllk, bir 
kadın llmf, 7 - Deveden, batın• 
(Ô) teline Medbll ıeaa olur, 1 -

Şehrimizde de memur :-ııU.t:ıh 
... Ot ta•t dul --dm ve Hİ· Günay, beleıUye nz:ısından Rahmi nem, m e ı , , .7~ ... k_ .J • d 
re gibi muayyen geliT il ere altı "' ,._, acaret ve .eanayı ? fiil n--

İzmir - VilAyetln ve partinin et. 
şehilsllyle bu kış lzmirde işcllere 
ve fakJr halka sıcak yemek veril
mesi meselesi bnlledilmiştir. K11.1 • 
Jay cemiyeti umumi merkezi Y&J ı
lacak mnırafa kartı olmak flıere :. ı 
bin lira venneli kabul eylemlştlr. 

Bir 111 ileti, aşalı dolru bayırl1r, 
9 - Sonuna (1) ıelif'le ıorla de
mektir. Yuvarlak çizil, 10 - Bqı 
na (T) gelirse Avrupada bOytlk bir 
nehir olur, fntiknm hissi, 1'hza. 

lık butd ten.ı edilmeye top. 1 ili Rahmi Çe~. ve Tıcıtret ve 
!ır ~;;: · of"ısioce başlan- ıana~ odatn lba.eıkA~ibi V~fik.in ı,. 

Kızılay cemlyetf İzmir merker.i 
hemen faaliyete gecerek Eşrefpaşıı, 
Yapıcıollu ve Karamanlar semtle 
rinde Dç bftyllk ahşap aşhane loşa~ 
sına başlamıştır. 

lfb:r' l'i tiTakıle varlık kornısyonu t-cşekkU! 
m • etınil ve defterdaı1Jta içtim!\larr

Yukarıdan aıalı: 

1 - Kilükal lll' meşgul olan, 2 -
Eza yapan, 3 - Kaynanası olan 
bııyan, babanın yarısı, 4 - Bera
ber, etrafını dolıışma, 5 - Başınıı 

Cf) gelirse cerahat demektir. !nane, 
1 - Giritli, 7 - Ölretip ahıtıran, 
tMıret, 1 - Nen edatı, yalazlı, 9 -
Haılı hareket, otlak, 10 - tstenllen 
•eyi vennemek tçin mAnasıı baba· 
neler bulan. 

Ekmeklik hubuhat için hir 
birlik kunıldu 

Ekmeklik hububat tttrıfn etmek 
ttır.et"c ttıeca.rlanmn: aralarında bir 
hu~bat tiril.ti kurmuşlardır. Bu 
bfrllfe belediye de ttlinden gelen 
bUtiln yard"JDlan yapara1c şehrin 
elr!Mk'flr thtiyacrnı bu su.retle kar 
ıılryace.ktır. 

Parti kaza konıreti yapıldı 
Şehrimiz etlmhuriytt haJk Pili'· 

titi bJa kon8'D'dl parti Jrurafın. 

na bq1amıııtır. 

Sivaı muhabirimiz 
vazifesine batladı 

Bir milddett~nberi ihtiyaten 
vatani vuifeeini yapmı:tkta olan 
Sivaata gazeteei arlcadaşlarımız -
dan ve pJ'.etemiz Sivas mu!ıablrl 
Neşet Nafiz Duma.ntrflu, bu ıe
refli ödevinden ~ edDmit v.e 
Sivaataki vazifesine 'bqlamııtır. 

Genç am.daşmın.a batanlar dl. 
Jeriz. 

Aşhanelerde bllyük kazanlar by. 
nıyacak ve fakir halka her sün ye. 
mek verUecektir. Her fakir aile 
irabı ile birlikte aşhanelere mllra. 
caat eoderek yemeğini alacak ve eri• 
ne BÖUlrecektlr. Aşhaneler.<fen ye. 
me.lı: abnek halUı:ını haiz olanlara bl 
rer ffJ verllecekUr. 

İımlrde flmdfllk 5000 ilfiye bet. 
ıtın ııeak :r1111ek verllecekUr. Bu 
yardun nisana kadar muntUllll 
surette devam edeceklfr. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 - 11- 942 vaziyeti 
AKTIE PAStE um Un 

U.000.0M;o;:o ..... 
~tm: S&ı1 .ııoeram 

Buıımol 

' 1&.llUU 

• • 
• ..ı 

lMtROSl,le 
t.178.185,-

llf.8011.111,11 
u~ 171.806,93 

Dabddeld llallalılılan 
l'Qrll Urua • • 1.ıaoaı,01 J.llO.OSl,11 

llarloleld • ......,.... 
&Hm: Baa IDlopam •.11Ull 60.6i0.'88.8U 

~ taıı"8t bllll ..-.ı oo.. 
Dlter dOY1&lll .. Borchl ldUıtq 
ll&lrJ1elert • 

-.-
llLOIO.M1,SO 91.100.111,19 

Bazlne Tıabv'ID.t• 
Oenıhte edll• nralD aacn"'lt 
ırarıılıtı • • HUU.583,-
...... ~ ... va'lllı ,... 
t.eYftllU llalllDe tarablldaa ..,... 

llldlıal • • tuoun.- ıaua.ıeı.-

8enedat (Jh+em ~ 
l'lcart eenetıer ~ • "l 17U.59.%2 "1.m.w,11 

{ 
Dıham ft Talt11llt Vlbdmlı 

Denıhte edilen nnlD D&L 
dt19nin ksrşrlıtJ eııham ,. 
tabvtl&t (ltfb&ı1 IDJmetleJ tUllU70,9S 

I? - 8ertıut ubam n Cab.ıı&t • 
Anmlara 

lU00.889,SO .511.,81.181,13 

AJtm " d~ llzerlne &Y&m 

Tahvll&t tızertte &V&DI 
• • 

ı 1( 
daıa.DwJ'e ıuaa vaaeU A'l&DI ı , 

Bu1DeJ9 l86CI No. ID a.ınma I°" 
acııu atım lı&rfı1ık1I anmı , ı 

m--.rl&ı , . 
••• - I 

1.188~ 

1.81S.S0'7 ,9~ 
801.000,- ~ 

H0.000.000,- 259.S«U'78,lll 

t.S00.000,-
1uu.m.1e 

l'elıb Lıtl.011.'"908 

1 Temmuz 1938 t&riulnden ltlbaND 

---
etmek ~ ~ w lla aclamm Mma 1ıtlk6111a&r ,..,_ 

malı ıı&e,..Jllerle berüer oıctutuaa &Olkoa 118)'1edl Bualar 
..._ dotrua JılemWlllll admdan letlfade ederelı J'9Bl bir bil. 

baet lnırmall 18t1,orlar. 8a armlanna erittlldeıt gibi 

tdlat171e •• Memun •e a- ele o aDedeB olulan aat lllıa 
raluaıyaoaklard. 

Btllrametln me•Bld atma& llbe ~ fUatml bil. 
41lrdtflmdea dola11 akın balla ceoenmeytnl&. Baaanla be.. 

,.... itte mtllleecılmlı9fl l!ladb, " lt,lmadıluZa Dall olan 
polla &mlıl llandedır. Onlara faıupblllralnlz. 

Elfadı1, blJtlk lllr bamuetJe Ye cılddl blr tavırla 9lf7le

dlll lla eöderl dikkatle dbıleyea 1eDO blU•Amda~ lbnl MA. 

•na clamtmad&n ba ~ tuutaJ 11871emek llte
'llQedl. 

Söztl M9J'D1ane79 totfk1'1 ett:lrerelrı 
- Bunlara aonra lakansl dedi. O&ferlıı ıınm dlJ'9 ıama 

ettttta M'9Jlll11118Je ,.u.ee o tlmclf -.r&J'llllda OU'IJelerlmle 
hraber otaraJOI', •- ftJ;r& •DD •beblyle ...,kaıana fena. 

bk etmeıc de latemem.. Kardetlmln kamm rteuı lberlae 

ona iyi nmamete ce-terdlll. 
ICJfacld, bo71lann MJıttlı 

- o atsın bUecell* lılr ltdl~ etendlmfz! a{Jerek .._ 

... , keetl 
Vedi', •ıtık ..,,...... tflnl clafbmlyordu O tim. 

• dl Memanan ll&l'edtlmelıl laln daba ,apdmuı ılmn ırelN 

prapapada11 taaarbyol'dll.. Bllmt7orda ld badi ottu Me7. 
1111111e IOla 1ılr tevtetln ydnllllUlll& 1ı11e na l& 

Çbldt o ~ o llaelar .artık ve tl8f&bet IOIDde blJ8. 
mitti ld 1Jlr sb ollml lllJul mMetelede dllntnt JOl'lllLi 

(f•~. 
\ •• 1 

1"edaTtlldeld Balllmoltarı 

o.mı. ecWm eYr&kJ aa&diJ'9 • e 
ıcanmum ..._. IDal maddelerlae 
tevftkan eum. taratmdtD nlıl 

~ . . 
Deru.bte edl1llD 9ft'ala müdlye 
ı:ıa~,..a • e 
Ka.rftlı.tı taaıameD &ltm olud 
u&veten tedavtııe vazedfla • 1 

~ont mukabW DAveten lilda. 
..aıe wuıaı. 1 ·e 
Ruble19 ,apdu &Jtm brplddl 
an.m mukatılll 8902 No. • DDaa 
m111:1bhıe DlveteD ted&Ylle n. 
aedll• • • 

tm.11.ıs:n 

8.000.000,-

H.IOS.m,-

lM."8,101,-

'5.000.900,-

W.000.000.-

u.m.1u,11 

~18(...:. 
llSVDtJA'l'I 

ron ı.trua • • t'Ul'l.l '11,81 
Altın: 8aıl KDognm 11un UIUl&,Ot 98. 701.Ml,81 

~ No. 1D llaa- c0rt bu.1aeJe 
aod&D avw nmlrebOI ..... ..... 
aaa aıtıaıera 
sa.ıı Kllognım 1111.Hl.916 '78.J.K.Ul'I ,9'J 18,1J4,.11'1,ll 

DDYl8 Ta&lıbtldatı: 

Altma tabvW lr.&bD dDTtzler • • --,-. 
Oltu dOTisleı ve &1acıır11 11111.. :H.881.ı39,9 ı K.UU.,tl 

rtq ba.klJllılıi 
~lllllellt 

ı.kontıo lı&ddl 

•• > . ~ 
ftllla 

~· Attm be!tae ..... ~s 

Uyortar ınıf 

~ lmflanaı tıa' 

- BayırL 

Elfadd: 

UL109.-... 

ı.ıu.111.""'9 

---
- Ona dlkbt.Dce ..._ idiniz b&lııuıaa ne 'katar llea. 

ııcedtttnt cörllrdtlnlz.. O, mHbam babalma blyanet *'il 
lçlrı öldllrtttlftl aabık veziri Cafertn lmıdır. 

I 

Bttktlmclar, hayretle Elfa4ıluı ybtlne •ktı~ 

- YabJa otlu Oa.ferla imi mıT Ya.nbt aaJamıJM1Dfl 
V ear lzabat verdi: 

- 'Hyıı efendlmb ta kendlaldlr. Bat&& lııendlelae lllL. 
tıı ldlnf& lnk&r etmezdi bne. Onan kardeflııl& Memun 

hı.·"••~ .... in •rayına geldlltDI 8trenlnoe. bemea orama 

kı Jta " nma bir mektup ;razıp kızı bara,a göaılermeelnt 

llt• ••· ll'Rkat oradakiler yolladıtım mubah&& aka( mua. 

meı, "" . ,. ıner. Ben de efencllmldn adnu ve nllfuzana idi. 

oh d~• .. .-mek tçlıı oraya askerler göD.clerlp zorle setir· 
naelertnı t:mretttm. Dotruau. o 1&r&y balla ile ç0k amlm1 

oldufuau~ı bllmlyordam. Rem ora4aldler lla gibi kin ıılert 

yalralamaıı ıçtn bize yardım etmeleri lcıap etmez mi lcll! 

Evet ge~ o köçtlk bir kızdır, ondan korkulma& ama. lrea . 

dlsl.nden birçok teYler Gfr't'.nebDJrlz. Rem ele ondan ıttpbe
lenmek liıln eUmlzde bazı eebelıler vardır sanaederlm. Çla~ 
lrtl_. 

Elfadll, burada blrıJenbire aöztlD.D kMtl. Malta~ 

M:-ıey gtzlemek lıtıyor'lllllf ctM )'Ut,JaunDaia ........ 

Banu g9ren E1emtn mtıra1da IOl'ta: 

- içinden ne geçiyorsa eö7le, benden blrfey 1&1damal 

ICUadıl, etrafını mDtec:ıeuta bir Daaula alzdtlkte• 
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TURKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Carı Hesapı::F 

1943/KRAMIYE. PLA !VI 
KESi DELER: ' Şabaı. 3 Mayu. 2 Ağuıloa 

1 ikinci tenin tarihlmncle vaprlrr · 

1943 IKRAMIYEL~K1 1 
ı ... 1111 ~ - 1111.- f4ra 
ı • .. • - 111.- • 
ı • UI • - 881..- • 
1 • 1TJ • - 111- • 
1 • .. • - ..._ • 
ı • U6 • - 655.- • 
1 • '" • - '"'- • 
1 • us • - .._ 

• 
•• • m • - ıno.- • .. • • • - 1810.- • 
80 • " • - l8'0.- • 

111 • .. • - MOO.- • ... • · ıı .. - 111'.- • 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
ı - Ebat .ısteeı mucibınce bira 'le şarap rıçıları tçı.o ~ t;<>n gellll 

cemberle 4700 kfüı pere!n pazarukla Mtın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 9.12.9t2 tarihine rastlayan Salı günU ıaat 9.30 da K&. 

tıata.ft.a levazım §Ubestndeki aırm komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Listeler 249 kuruı mukabWllde aözU gecen ıubeden ve Ankat'.ı 

tzıntr ba~ mUdllrlUklerinden alrnabiltr. 
4 - lstek~Heriıı pazarlık için tayin edilen gün ve snatte % US gfl, 

vt>nm3 pralarfıe birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ııa.n olunlll'. 
(1~)' 

r 
Muhammen bedeli (llSOOO) onbeı1 bin Ura olan (ISOOOJ oeıbın kl1o k&y. 

aı:nJ§ TUrk Bezin (23. BirinclkA.nun. 19421 Çar§Smba günU uat (llS,SOı 

lobeı buçukta Haydarpaşada. Gar blnası dahilindeki komisyon tanıtm • 
lan kapalı zart urullle aatm alınM:a l< ti?'. 

Bu ile girmek 1Bteyeruerln (1121S) b1nyUz ytrmı be§ liralık muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettlğj vesika !arla teklifietjnl muhtevi zarflarını 

aynı gUn saat (14,30) on dört otuza kadar Komisyon RelJJUflna vermeler• 
1 Azmıdl?', 

Bu ile ait şartnameıer komtıyondan parasız olarak da~tılmakta-
dır. (2035) 

Beyoğlu difrdüncü sulh hukuk 
'· ıikinı li ilinden: 

42/1108 
Arşavir tarııfıncfan Plstos va-;i 

Konferans 

nlrkl1e lt Banlraema pa,. ptırmalda 1aıam para Dl rtk'tt """' •• 
fAb 1tlmı" "'"""- avnl T.AmAnıta btlllnhıt ı:I• <tı>nl'ml" •hır.•ın 1> 1 !ayini itin ııtılnn davanın muhake 

mcsi netlc'!sinıJe: Rakırköy İskele il•••••••••••••••••••••••••••• ca<fdesl 2ı numarada ikamet et 

6.12.942 pazar günü saat 15,30 rta 
maruf karlkafilri,t Ramiz tıırarın 

dan (Nelere giilii;.·orm:) mevıuu ü1e 
rinde hir konferamıverile <'ektir. 

bul harosn avuk:ıtların<fan Yusuf 
Renan Antelin müşavir tayininP. 
karar veri1miş nlilultu ilıin nhınt:r. SAHIBlı ASIM US 

Umumi Netrlyatt idare edetı 

·IU -

eonn: 

Boııldı~ı yerr VAKR 'AA TBAASI 
ffefil- Mımet s~e,.an 

- Efendimiz! dedi.. Siz llertefl beocleo iyi bDlyorawnm. 

Ayılt amanda ben elzlııle kardetlıılz araaına rtrmok l•to. 

mem, fa2'at hükfimeu.n n halkın menanıııı lhl&l eden lıA.d.I. 

eeler kartıııında. eli betli mr halde duramam. Maktul <Ja.. 

ferin kızuıı himaye etmonıa blr m&naaı olea cerektlr, Bu 

kızın bab,,aı, httkamdarlık meeelealne ve bau ll'Ylere bur .. 

aano eoktuto fçln merhum Baruntırretld onu öJdUrmem!ı 

ml ldl. Hem o Cafer, babanız sat ikon ılızln hakkınız olan 

vollaht.lıtı kardeflnlze verlhnesı fçlD az çallfrnaını9tır. Şhn .. 

dl de zaruaeclereem k&rdetlnız vell&ht).ıtı betenmtyor, belki 
yakında hllkQmdarhk iddlaama kallnpcakt,ır. 

Elembı, bliktllndarlık mo1el8!1lnl ltltlnce E1tadıla fena 

fe.na b&kt• Öyle ki veztl' bu b&kıttan Adeta 11rker &1bl oJdu. 

ÇtııUıt Elemin ceno ol.muma ratmeo lrf yan, eerı 

b&kqh bir adamdı. Anlanlar1 bUe kartdamaktan kork,. 
mıudı. 

l:Uaclı>, devlrdttı çamı tamir etmek maluadJyle: 

- Efendlnılz! dedi. Kardetlnlz bizzat blllmmclarltk ldo 

dJa ettıttı.ı demek 19t,emlyorum. Belki bu lfde bafka J'L 

yel«!rl oJan Farshlann pr->pagandalanna kapdır da böyl• 

bfr,eye kalk19ır diye korkuyorum. 

Elemin, elmdl artık &leymuneyi ODUtlDOfı Elfadılıa 

bir kudl mahsual& ortaya attıtı bllka.mdarlık meeeJeslDe 
dhıat takılmııtı. 

Kurnıız vezir, lkf kardetln araıını bouna.k IOfn elin• 

dl4en bu ftraatı kaçırma.mıştr. O, lntlkanwıd&n korktup 

M'emonun karcteeı taralmda.a veUahtlıktaıı llal'ectıımealıd 
U.t,iyordu. 

mekle bulunıın Pistosun vesayete 
muhtaç olmndı#ı doktor rnporun 
cfan anlnşılınnklıı kendic;ine fst:ın-

Banunıl'l'e$1d•ln Otullan - ıszı -

Çtinktı, Eleminden aonra Elmemun htlk6mdar oıorea 

onu ve alleeJnJ kökünden temlzleyeceğtııJ pek &IA blllyordıı. 

Eltadıl, vellaht olan Memuauu bal'edlldltl takdirde 

R•ıraııandald taraftarları &raunda ntttuzwmn kınlacatuu. 

vo yarunılakj adamlarmm birer blrer dafılacıatıru da. omo.. 
yor.ıu. 

Geoo hllktmdar bira& dfttllııdllkten eoara Elfadda 
~ı.!Pndl: 

- Evet bu Faralılardan korkulur. Ebu MU.Umtn zanıa.. 

nındanbert bize hor bakıyorlar ve blzt kendtıertae minnet;.. 

tar bıralnnak istiyorlar, gaya bu devl•tlo kurulmaa.ma o~ 

yarııon »tmJ9ler. Halbuki onlar bizim adımızı Uorlye "Ura 

rek mov.ı.tfaklyet kazanm19lardır. Şlmdl de, kardeşimi kıt

lnrtank hen Nğ iken onu yerime oturtmak latJyorI•r öy .. 
le rul? 

Elfadıhn g"özlerl ~le parladı: 

- Evet. boyurdutonm gibidir. Eter bana inanmaz. 

•ruz, mılneccimbefıya eorunuz, o gün e1zo sebeblnJ ~nlat.. 
madan yakalattırmak lıtedltfm o Horasanlı adamın ktro 

ol6oğunu size anlatsm .. 8'1 adam Boraaanlı bir oemlyetlıa 

elçtstdlr. Oayeııl kıırdeşlnlzı bJmaye etmek o'An bo cemfy~ 

nıezkQr eJçlılnl Bağdadı1 bir takım feaatiıkJar çıkarmak 

l~lrı göndermlttl. Ben 1'na eefuiade lkt>n bono bana bir ca. 

9U'jumuz anlatmıftr. Baitd&da pllr gelmez oun tevkif etttr ... 

trıek için adamla.nım gönderelim, fakat onu evinde bola.. · 

maC'lk. Sonra nereye gltttg-1 bakkmda ınalftmat alınak için 

aaraya M~IP.fan SadOno ça~ırdnn. Vanrmttda polle Amiri 

lbnJ M&~aa da vardı. MUnecıclmba,1, kitabına bAkarak ml'11 

kar Boruaalı adamın, Boraaandakl arkada.tlanna Utfbak 

(41R5H 

Erznfcan C. .\Iüddelumumlliğin 
den: 
fazlıı fiyatla gaz .,attığı fddlaslv'e 
maznun Erzincanda 357 sayılı rıav 
yonda bakkal Mevlüt oğlu Alt Er
rJem hakkında mevkufen yapılan .Jo, 

ru5ma sonunda ımclıınun subutıı 

fiiline binaen M. K. K. nun 32 A, 
52/2 ve 63 nen maddelerine tevtl
kıın binnetlce 100 lira 11Zhr para ce 
zıısiyle ve üc a~· hııp<;ine ve hir ay 
dükknnının knpatılmnsına ve lir 
ay ticııretlPn menine ve hiikOm h,ı 
ııısn-;ının Vakıt pıızetesinde l!Anı•ııı 
ve fl~n ma-;rnfının mııhknmıfan a 
lınmııcıına ve hOküm hulA<;ııcıınıfaıı 
hııh<;flf' cinkk~nın kapısına 111\n varr 
kasının llo;:ıkına ve fazla alclı~ı 101ll 
kıırucııın mi\<;terh·e faıfe<ıfne ve ıin 

7.30 Pragrom ve ml'ınJe1'tftı 
ayarı, 7.32 Vücudumuzu ~O 
hm, 7.40 AJans bnberlerl, 8. 
tonik parçalar (Pi.), ı2.so P 3' 
ve memleket saat ayan, ı~ 

111 
rışık proııram (Pi.) ı 2.45 A 1

111 
herJeri, 18.00 Proıo-am ve rrı~ ıJ 
oıaat 11yrın, 18.03 Fa~ıı heyııtt5 
\füzik, 19 00 Konuşma. 19·, 
eserleri, 19.30 l\femlekr.t 41ııP 
"'e AJııns haherlerl, 19.45 fi 
ıtlrk rnüzilti proııram, 20.1~ 
lf:tzetesf, 20.45 Film mfiı:l 1 ~ 
21 .00 Konuşma. 21.15 Tem51

0
• 

Radyo salon orkestrası. 22.3rı,ıl 
lekı>t snııt ayarı, AJnn!I bebe _.ı1 
hor,.ıılar. 22.50 Yarmkl proflT·-

kıınnnı" 

z Jl y' 
Emfn!Snil malmildürlü!ıflnd~ 

No.Ju maa'l cllzdanlylo aırrı• 
ıfuğum ukert maaşımda k1I 
#ım tatbik milhrümn k• 
Yenisini yaptırdıltımdan ., 
mühfirle kfm!'leye borcurn I> 
rJııfınclan kaybolan mnhrftn ,ı 
süz oldultu flAn C\lunur. ( 

Kür;ük pazar &lehmeldPP' 
~11 'No .47 de fsmall Taşkrrtl 

Londra 1 Sterllıı 

Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 .t.svıere rr. 
Madrld 100 Pezeta 
!:ıtokholm 100 lırveç g,, 

tr.8HAM VB T~ 
Yüzde 7 19U Demtryolu t _. 
!kramtyel1 yüzde !i bfriııol 1""' 
tip mlllt mu. 

Bircot uabaneı 'dl11e·* 

edilmt, olan bn """"· NI 
met tarafından doOrudaJJ 
ua GiirciJ dilinden tercOJll!, 
mlşttr. Başlan •ona ~. 
""nr,M 'Ol' 1rnhr1tn 1nlrlt A 
F~rf ile dola olan bD ,_r, 
l ı1rk matbaalındo tik n 

~ .... ~ ...... 
llAm a.ıp ~ v-"' 
lk'WMk JGılde 00 ......... 

ku:r. teneke ga7.ın mO<ııııierpoıfne vı. 
R50 knnı., mahkeme ma<ırnfının 
k<'nıfic;fnr!Pn alınma~ıı hııkkınii11 'F.r 
7İnran ullve ceza mnhkemesfni!M 
verilen 22.10.9~2 . f:lrihll hükmf!r j -
kntfveı kP<ıhl'tlııfi ılAn olıınur. ---------

""8~. 

'"Aevcudo 'l 7a.lfl'l.I 

H11!4!1\ ı,.~&~~ .... vı:ı 
--- ,.~ o o il ı: o il 

-
HAFIZ CEMAfJ 

" LOKMAN HEKJ!lı 
l)ABILfVID ~ 

Tlrklye · COmharlyeU 

ZiRAA T BANKASI 
&anüut l&rllal: UUI& - 1erma1e.ıı 100.000.000 ıııra --" 

falıe .. ~ adedlı ... 

an.J ft Ucart bel' ııe9t banka muameleJei1. 
Para tılrUrt1tenlere 28,000 Ura ~ ~ 

ı tMlet t.000 Ura1dl 1.000 ıtn 100 adet 50 llralaa 
4 • 500 • 1,00C. • UO • IO • 
t • IGO • l.OOG • ıeo. IO • 

40 • lOO • l.000 ., 

DIKKAT: sea,;ııarmd&kl p&ralaı tılr MiM t<ılnd• l50 ııradS' 
-:1lfmlyeıı.len ~ cıktt'1 taJuıı.rcıe • 30 rUlulle .ertıece~ 

Kraıar 1enede ' defa. 11 lıl&rt. 11 Hazıraıa, u ısyıoa. 

u 81rtDdkAıı1111d.a Qekllecektlı. 


