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H ü.k o m et ve B e ı e d iye ı e re 
verilen yeni 

salahiyetler ve vazifeler 
Yazan : Asım Us 

l,!cl"a Vekit'eri Heyeti mühim bir \ ~·ük kısmını ekmtoktl'n ~lan nme. 
t,~e tabut etn.i:;1ir. nu ka- leye, k\i~ük e6nafa, fakır halk ta
'ııır . eye su1·e, belediyeler m:t.o baka.sına. bugün k:ıra borsanın 40 
~t 1 •htiy:ı.cıar için m~ıulel•cl in J.uru::-a ,·erdiğini', nihayet. 81) ı.u. 
~1 'r.ı tarafında boq;!:l.l•iiJrma d•- ru::-a t.emin ed~bilir. Müstah!'lilin 
~1_ıı katnn lıııbuhathııı tiıttın :ı:. foptnncılara s.attığı hububatın mü-
la 01ezuo IH!tnmıı;;hr. lıim bir kL..mr ~ledi;yelu tıuafrn. 

t' '~buı, hnılr ~ Aııkara p.ihl dan ~tok yupılncnf(ı kin kı' nyla 
r;,;~ı;.~n \'csikayn 'bağlı bulundu. rı~da ~ıda ~n<~.delerl fiyatlann· 
leti leel~rcle hnbub:ıt mll"i~:ıhsil- ~ 11!-ı:!'elterck bü~ uk kaıançlar elde 
bor 1 'l'opr:ık M:ı.iısulleri Ofisine etmek po,inde dola~nbra \ıır. 
~\~ Q. buluncloklan yüzde yirmi gnnculuk fmıatı ,·.cn~nı~ml~ olur. 
laı.,. ti ~cmir1 o'salnr d:ılıi 'gcTİ ,. Bun~nla be-m~r bir kere be~e· 
~o hugdaybırı .. crlıe t~e ata . liı~·e~rın bu ~kılde .~ımı ıle 
llılr l'la.rtıı. Diğer t:ı.raftRn 11mu- elimek mesel~ı halkd..1bre~ b~nun 
~ 'lle her bol.gede '.\ üzde Jirml bütün h:ıyat pnhalılıgı üzenııde 
ı,'bi dı'1?~1n kııbn huhubatın ·ısatı- te~iri olac:ıJ..-tır. • 
ltr· ~ı \'tin de biltUn müstahsil- Ziri\ bir çd'ı< lbf"Jynç madılderı
lır0"' bo~ı:ı.nıu ödemesi JAıım gc. n!n fiy:ıtlnn , .e amele tirret·ıori 
'lı..b ~u. İcra 'ekil!cri h.eyetince hep (o'!muk fiyatı esasına dııyanı
bıt~~ ed.İlen kararname ~erc'k ek. yor. Ekmek fiyntmd4 ,.e miktvın. 
l,:.etftiıı '"estkaya b:ı~!ı o!ıhığu ,.e oa ı;.öriilen değişiklikler tferhal o 
h ~ 8er~'>t rejbM tabi tutuldn- nınddzlcrin fi:ratl:ınna \.e amele 
llbı lgclerdc bu tilrlU hububat a. ücretler!'ne geçiyor, Bel~H~ele!'4n 
all>rtı ~tınu tahdidin~ ortadan kal. hiikümet t:ırafından kendılenne 
~ oluyor, Mü~!ah<:illeı-in uçrk ,-erilen ,·:ızifelere !iimı~e h~ll~· 
~ ~ İ5tediklcri halde el- lanmal:m Jnzımdıl'. ÇoHnktt onü. 
.... r:~ratn..'ldıklan hulıubatı sat. ntiizcJe y:ıkla,an kış Jçınd.e rnem-

)f.. ntılıln ''eriyor. leketin en hayati işi ia~ ,.e l1a-
)ıl~künıetin ba l•aruile !erbest ynt paluıhltğıdır. Ve bu i51erdeki 
~~ belediyelerce satın a.lı· muvaff:ı".dyet de belediy«'lere ve 
lıJc , htıbub:ıt t.:ı.bii blara.k ,tmd~- r.!len yen! vazifelerde e'lde edile
lop..::k YnJ>ıl:ı.caldtr. Bo stoklar cek ~ del"eOt'~İn«' bağhdrr. 
'-t11ı tll:ıruulleri ofüi ta.ra.fmdan 
~ •lınan yüzde yirmi ~~ler. 
'ılb..~ olarak §ehirlerin ''e k:ı.. 
tıt:~ ihtiyacını karfılryaca.k. 

\' . 
tıi~ göre belediyeler serbest 
'to1ctı satm aJdıklan habnbat 
lıt, !1dan Perake-ndecl eM!dtı da.. 
au_~11eeekterj gibi icabı hNinde 
'~ 18 Joıııışa verilmekte ol:ın 
•ti".!.. ..... elancği dı~ında olarak le· 
~ Te ka.s.sba:tıırda ekmek 
rlfit kendilerine ma 1 olduğu 
'-"etıe~rlncJen sattır.ıbl!\rler. Bu 
ı-_:~ı ~tin bflJA bilyiik ~ehir
~ d~aın eden kara.borsa l'at~r "lllerıı.ı. 

G ı, olur. 
~~ bir !ielle itinde geçirdi· 
lıtltıı 'tecrubeler bize gö~terdi ki 
"• 'b., ltıenılekete l5Mli'l olan hE-e 
"'e~Yat pah:ı.lıhğı me-ıeıesın; 
~~)( den bir elle idare etmek 
ltiıı 11 .zorluklar doğuruyor. Onan 
i.~ 'll\iJn.tı S:ıraçoğla hükt\mtti bn 
\~ beıedireleri de birer mU"taki1 

lı1c l"&Ptnayn k:ırar vermiştir. 
l:ı~"h.ıe o)anıık milli ~oronma 
hu, tı hllltti.m•~rt dai'resinde fl
~~ ~rinde kontrol \"8.Zife~i 
)eıı· •Yetere den:dilmi,til". Şimdi 
~ ~r;e~dilen karamıun~ He yi. 
i\~edıy,.1~ her mshallin ~da 
~ ~·itin kendi ~ına hareket 
)\\il ır nıekani7.!Da role.nü oyna. 

Franıaaf a 

Mecburr 
iş kanunu 

Herkea faydalı bir it 
yaptıiuu ıabata mecbur 

'"iti. 11 ( A.A) - Rum! J'&Mtede 
çıkan blr kanun j,!e milleUıı ment•U 
bakmıından' hUk~etJn elzem ııa.ydı
tı lflertn ba.§8.nlmaımu koıaylll§tır 
mak için i§çı kaydı n kullamlmUI 
bir nizam& bağla.nm&ktadır. 

Bu yeni kanuna göre, 18 den 50 
yaşına kadar bütUn Fran.sızlarl& 21 
den 86 ya§ına kadar bütUn evlenme. 
mi§ kadınlar bu if ler için hizmete a.
ltna blleceklerdlr. Kanunda, yukarda 
zikredilen yatlar içinde bulunan blL 
tün erkeklerin memleketlerin ihtl~ 
la.rı baktmmdan faydalı blr if yaptık
larım !.abat etmeleri llzon gddltf 
tasrih olunmaktadır. Bunu isbat ede. 
meyenlere bir il gösterilecektir. 

Kanunda, P'ran~ada ya,nyan «ne.. 
bllerin de buna benzer hükümlere tA.. 
bi tutuıabUeceklerı aynca kaydedil -
mektedir. 

Bir tngUJfi. Tapar ıcamea:ı himaye altm4a ilerlerken ... 

kafile At,antikte bir 
muharebesi oluyor 

121 bin ton-Almanlara göre 
iuk 18 gemi batırıldı 

BerUD. ıs (A..A.) - .AJman ordula"; 
ba§kuma.ndanlığı bildiriyor: 

Alman deııizalt.ııan f!ddeUI nıuha

rebeler ııonund& topy~kftn 121.ısoo to
nl.lAtoluk 18 gemi ba.ttrmı§lardır. Bu 
gemJlerin be.trnldtğt yerler anı.ıımds 

Scnlord nehri, Kanada kıyım açıklan 
.Atlantik denlzl ve A!rlk& AhUI ya. 
kınları vardır. 

lstanbul at 

Bir 'be.§ka gem.J de t.orplllenmlftir. 
Şu anda, Atla.ntlkte bllyttk mik• 

yuta bir katUe muharebui oereyau 
etmektedir. 

Meaatte 
Vi~i. ıs (A.A.) - Berlinden bll 

dirildiğine s6re. Alman kuvvetle 
r 1 eo:ı 24 ~ T tfcarct ve 8 harp 
gemisi bstsnmŞJsrdlT'. 

sonuncusu 
yanşlannm 

yapıldı 

ikinci koşuda ıkili bahis 
45.5 lira verdi 

ve&ırendide diln a.t ya~lan- : 1i bahis 16 lira 50 kurut. 
80?1UDCUIN yapıimJ§tır. Netice· İkinei ve- u~üncü koşulsnn çifte 

~~~ardır: lahei ~?O kurtuJ. 
Birinci koşu: Dördüncti ikop: 

ı - Dahi, 2 - Rind, 3 - CanL l - Ka.ra.nfil, 2 - Davalaci-
Garı,}"8.1\ 125 lcıJ:ru3. ro, 3 - Demet. 
İkinci kO§O: Ganyan 370 kuru, iı'kili ibahilı 10 
1 - Va:radin, 2 - P.m.u, 3 - lira 25. ~. 

n{;.anya.n 180, 1s5, eıo !kuruş. t- ~inci k~.: .,... • 
kı1i t~ 4550 kuruş. 1 - .Alccy.&n, 2 - ~ı.r~ •• 

t)~nctt kopa: Ganyan 120 kuruş, ikilı balıııı 
1-&va 2 - Tu:na 3 - To- ı 170 ku:ruıı. 4 üncll ve beşinci Jto. 

mıırcuX ' ' ı;ulann c;ifte b~ 510 kuruş ver-
Gan~ 220, 180, 350 kuruş. iki· a:nlştU. 

~~~ ınevl<iine gelmi,tir. 
!ıfi,~Yeler toprak mahsulleri &\.. n arn olar:ık §ehfr ve k~ 
lı~ ~tı~ut1an dahiUnd~'ki ha)krn aa, ti'ya~Jannı temin ba.ktmm
bi~elll_tl~ı surette hareket ka.. 
~)'et ~ı haiz birer mane\i şah
'' t~llne gelince bugUn hilhas. 
11~1~1' İ~lnde kara bors:mm 
)~\~tol ortadan kallmuş olur. 
~ .... lhab511)1eri ofisinin ,·erıli
L İ1'l"e:e ekmeği'n balk ihtiyacına 
""' t ettnPyen kısmı belediye. 
)..,_ llratrnchn tamn.mlanabiliı. 

Lik maçları dün baş/ad~ 
Galatasaray, Fenerbahçe, Vefa rakiplerini yendiler. 

lstanbulsporla Bevkoz golsüz berabere kaldılar 

~ycJer gıtiasmın en bii-

B uıgar harbiye 
nazırının beyanatı 

a.~ı0r kuvvetleı i her 
esııt: timcıle karı ı hazır 

t~ti 'a, 13 (A..A) - ParUı.mentr) 
'~tı top1&ntılarmın ıon cel~
~: :eıı ~anatıa buluna» harbiye na. 

' 
1
ta.r nıtıacııa.ıı kuvvetlerinin 

llıtı ;e teÇbizat bakmımdan mlikem 

~~!IUtlannı ve korkmadan her 
~ kllrJJ koyacak bir halde bu. 
~1-ıı kJarnıı &öylem!§ ve Jlddetle aL 

~trr. 
'Cltıl&ııtı c!evreat IODa erdi 
·~ ' ıa (A.A.) - Parlamento 
llı-, 11 telbı.in topla.ntılan ıona erml;
ttı..~ Baat devam etmi§ olan .an 

'""Qt & 
l:&e_hrzy Xlllztr &öz alml§lardı:r. 
~~ e :nazın memleketin her ta· 
~ •Ukntı hUkUm llllrmekte oldt.ı• 
b_-.. •e ~alıudf meselesinin yen! .... _::::'.~~!11•11ılıliı;.;;..:~~~ A~ ı:n ~-C.tı.. Uclblnce ta.mamlyle halledfii..• • 
-S .ısylenıl§tlr. Be,yilOll - tatanbul apor maçı (Y u.ıy 3 üncüde) 

r 
Almanyayı ınüthiş 

ombardın1anrar bekliyor 
(Yazısı 4 üncti sayfada) 

L·----------------------~ 

Doğu cephesinde 
Kar 

ba ladı ı 
Alman tebıt ğ,ne göre 

cenup k•sn11na 
Stalingradın 
g rildi 

.BerUn, ıs (A.A.) - AJnıe.n orduı:ı. demlerinde kara ordusunun mllca.dele
rı başkumandan!ığuun teblıği: Einc flltlrak ederek §ehrı gece ve 

Terek nelıri Uzcrinde Ailrıan kıtalar: gllndUz bombalamışlar ve geniJ yan.. 
kale §eklinde yaptlauo o!an dU,,ma. gnılar çıkarm!.illardir. 

nm birkaç mevzilnl yarmı,lardır. Rljev bölgesinde dü4mıuı muhtellf 
Stalingrad önllnck! hücum h-ıtalıı.rr- ı mahallerden yeniden taarruz etmi§f.1.•. 

mız dU§manm in.atlı muka\•emeUncl BUtUn bu taıırru::Jar çetin muharebe• 
rağmen çarpışa.rak ııehrin hududunP. ler!e gcrt pllskürtülmU§ ve d~man 
daha. çok Yakla§IJU§lar ve birçok mu. bUytlk kayıplara $a.tılmııtır. 
harebe teatslertnı hücumla zaptettlk- Volkof cephesinde hücum kıt&lan
ten IODt& şehrin cenup kıamma gtı- ınu; tara!mdan yapılan clddeUl 'bit' 
ml§lerdfr. DU§manın §imalden )'cptığı teşeblla ncUccsinde b!r:;ok Sovyet 
§&§ırtm& taarruz!arı gen pllskUrtUl• mevzjlcrl tahril> vo bir d~n tabu. 
milıtür. Hava lruvveUertmize me.nırup ru yokedllmlştlr. 

mtıhim te§klller ınlllıanbenfn nazik (Demmı Sa. !, Sü. ~ de) 

Madagaskarda Fransızlar 
dağlara çekildi 

lngiliz kuvvetleri adanın idare 
merkezine doğru ilerliyorlar 

Vjtf. ll (A..A.) - Hac!agaakar lıa
rekAtı hakkmda ne§redllezı bir teb • 
lJ#de §Öyle denilm.elrt;edir: 

"Majunga bölgesi.ude kayda değer 

tıLr del'lfiklik nlm•mıgt,ır, Betalbokn 
neıhrlııl bi,rkaç İllgiliz tankı geçmeye 
muvatt&k olmUf Uıe de bu vuıklar 

Maevat&n&vıı bölgesindeki ha!U ist1h 
k'A.ml&rl& lta.rııl8fmif}ardır. J1'roaDaJa 
kıta.lan Amjara•yı tahliye etmJpu· 
ve dağlarda müda!aa tertıbat.ı almıf
lardır, Cephenin dlğ'er kıamılarmda 

kayda değer bi!'§eY yoktur. 
lnglliz xebllfl 

Nalrobl, ıa CA..AJ. - Madagaakar
da ileri hareketlerine devam eden tıı... 
giUz -.e imparatorluk kıta.lan zayıf 
bir mukavemetle kar§ılB.§makte.dırıar. 
İngiliz umumJ karargAlu t&ratmdaıı 
pazar runu neşredllen tebliğde §Ö)'le 
denilmektedir: 

Muhtelif ytırUyttş kol!.arımu; ada • 
nm Jçinde yeni terakkiler kaydetme· 
ye devam etmişlerdir. 

Şimalde cenup istikametinde garp 
aahllinı takiben 1lerleyen kıtaıarınua 
dlln §ehrin §imBJinde hatif bir mu .. 
kavenıcti yendJ.kten aonra Anb&ja'Jl 
~gal etmi§lerdir. Şi.mdlye kadar D'1 

tara! hiçbir kayıp kaydetmemifür, 
YürllyU§ kolumuz Tana.narlfe yolu n. 
zerinde Betsiboka nehri Uzerind.ek!. 
köprüye geldiğı z&m&n bu k~prllnU:ı 
ortumdakl kemerin kabloları kcıl!e. 

rek au aevlyeslne lndlıildlğinı görmtıı 
tür. Köpdilyü müdafaa eden kuvvet... 
ler kayıplara uğradıktan sonra mu .. 

kavemctıert krrılmlf n ileri hareket• 
lerlne devam etml§Ur. Bu arada •7 
esir alınmıııtır. Kendi kayıplannıız • 
yaratıdan ibarettir. Kıtalarımız dUn 
sabah erkenden nehri geçerek haf 
aehrc doğlu ilerlemeye davam etmlş. 
lerdlr, 

Qınupta Ambozltraya giden yol u. 
zunluğunda yapılan hareketler de mu 
vaffaklyetle d~vam etmekttdjr, 

Llkse•bargta 
grev illa edildi 
Almanlar dukahk gençlerini orduda 

hizmete mecbur ediyorlarmış 
V-.,.ton, 18 ( A..A) - Birleşik A

merika harjciye nazın M. Kordel 
Hal, Lükaemburg DUkalığındakf eou 
.Alman te§cl:-blleü {lı)erlne Amerika.!ı.. 

larm duyduğu nefret ve inflall L6k. 
semburg elçlaine bll~Ur. Amerl. 
ka hll!romet;I , Almanlarm LtlkııembuzS 

(Devamı Sa. f, Sü, ! de) 

1 POLiTiK~, 
Dünyanın etrafında toplandığı 

mesele : Filistin 
Yazan: SADRİ ERTEM 

Elimde güzel bir I.itnp var. na 1 ~ir edi'lrnlı;ti. "Sar" na,.ıl avrupa. 
kitahm adı Fi'istin \'e ~:ırkuliir. ı um et:nı.fmcln tekasüf etti'ği ını. 
dündür. Uitabı ~·azan bir za.nıan- tep olmazsa bugün de Fili!tin ay. 
lar bu saha.da harici)•e memurin- nı ~ekilde şeklen ya.ltadj \ 'e arap 
ğu etml5 olaıı çok knliteli, U tün alemini fa'kat hakikatte büy:Uk dev 
~ültUrlü bil' arka.da.5tır. Kitnbın 'et~rin nayn.ti faaliyetlerini etra
muhaniri Celal Tedik J\aras:ıb:m fında teksif etmişb'r. 
'lünya.nın harp sonrn.">ı de\'rc in. Cewl Te,'fik ele bu diinya meee
de birinci plinmı iş"İll eden 'e 1 leııini ışrldı bil' ilem gıöi oknyuca. 
haliı da ehemnıiyeti'ni muhafaza 1nrıo gözleri öniine r.eriyor. 
eden m~ele<iini tetklk ediyor. Bun. Zaten Filistin, bütün tarih ~ 
dan bir kaç vı1 e\.'\'el yine değer.. ) unca her insanın kafnsın<la hır 
11 arlcaifa~m:ı · &dri Tahir Şaman renk, hlr mimnri, bir ilslfır., bir 
Sarda "Çıeki~n Anup:ı,, ndlr b!r çeşni hnlincle yaşnr i~rı. b•t· 
e5e?' \'cnni~tİ. na ~erde- b:tluo; hns:t kalan mü ·t0 "nl\ ır. .. an1aT_ er. 
mevzuu olan Sardı. Fnkat hakt. keldiği, disiliği olmııyan eınwı 
katt.e Avnıpa Sar etrafmda tek· (Devamt S tincfttle>. 
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Milli Vlüdaf aa tahv ileri 
yarın satışa çıkarıhyor 

T 

Viılcinin Bağdatta ı 
t 1 • Sehır ve şehirlinin rle~ 
emasıarı , ·.-...ı-------

FEf~ERBAHÇE KLÜBONON' 
KONGRESi TOPLANDI Ankara, ıs (A.A) - Milli mUd:ı.- lkramtyeli tahvillere her ay çıkacak Şerefine kral naibi bi,. 

ziyafet verdi 
T elgıraflard 

Reisliğe Başvekil Şükrü 
5aracoğlu seçildi 

ı·ncr bnhcc fcvknlndc kongrcsl 
ıdarc hcHlinin daveti üzerlııc dün 
kulüp lok l, ıı llnde lop!oıımış ,.c rel"
ligı ~l.ı ln lyıı mebu .u Nıı sulıi lla ~ d.• r 
seçilmiş lir. 

To.rl ıı nıı \ l'bebi idare he.Yel i n:.. 
mınn blldıril clik lc n ve ı eyelln mile; 
tnifi o!duıi ı konı:rc~ e tcbll~ olun 
dukl :ı rı ı;o nro kongrenin mOlleC. k 
ve l :ıziırı 1dır h i lcri b:jyiık reisleri 
Sükrii S rııro lt•'nıı nlkışl:ır arıı~:n 
dn fcy l cl ol•ıntı rok ı'liğcr idııtc hL'yc. 
ti a111. rın ın ~ ~i mi , mevcudun bi~ 
~ iik h ir e!, •cri nlı ile \'apılmışlır. 

Nctire 5ıırlur : 

Heisliğe Sükrü Sor:ıro~lu. 
l 'ıııumi kllliplıfc Ali Muhıddııı 

lı !lcı Bekir. 
Umumi kııııton ' ı ~a Fiirl w n Tc -

kil . 
Muhusebecllis<' Allı'l ! tln F!al d~r. 
Yurd müdortıa hnıırlık ıı ınirliğlne 

fsııı:ıll Hakkı Ako!ın. 
Doktor oznlığıı doktor Nurelt: n 

l;j wcı. 

idare amirllj:jinc l\111\·nHnk Mene 
ııı e ncloğlıı sccilm i şl<'rdır. 

Seçimi mrıtcnkit' kongreye nilı" . 
yel vcrllmi5tlr. 

JAPON OSLERi ŞiDDETLE 
BOMBALANIYOR 

Buna 
26 

tagyare meydanına 
ton bomba atıldı 

l\lcllıwrn, ı:ı (A.A.J - Müttefikle• 
riD cenup batı I"aal.tiktekl umumi ka· 
rarsıı.ıunm tebliği: 

Buna: Kendılerine avcı tayyareler' 
de rc!akat etmekte olan ağır ve ort11 
hUcum bombardıman tayyarelerimiz 
dU§manın bir tayyaru meydanına dör~ 
fiddotll hUcum yapmqılıır ve 26 toı: 
bomba atml§lardır. 

Müttefiklerin hUcum tayyareleri 
bombalcınnı attıktan sonra avcı taY"' 
;rarelerlyle birlikte tayyare meydan: 
UJıımnc alçak irtifadan yedi uçu~ 
yapuılL11ardır, En azı 17 dll§ınan tal• 
yaresl 7crde tahrip edllnıi~Ur. Dtıoma• 
run bUtün uçaksavar bataryaları aus
turulmuıtur. Depola.rla temterde V".ı
kua gelen fnfi!Aklar \'e ~ yangm· 
ıar ()() kllometre mesafeden gHrWUyor
du. DU§Dlıuıa l.n.lanca attr zayiat nr• 
dlrllmltıtlr. 

Oven Stalncy bölge8i: Harp fu.ll· 
yeU, mUıUerlt keııt kuvvetıcrlnltı ha• 
relcotlcrinc munhaıır kalmııtrr. Blr
liJrJısrlmlzden iblri dU§mann: bir keşjf 
koluna hUcum ve bu kolu tuzağa. dU· 
§1lrerek 20 dU~manı öldUrdUğUDU n 

kendi zayiatmrn pek cO.Z•i olduğun 1 

btJdirmlJttr. 
Yenj lrJanda: MUttefikıerJn bir tA: 

amız ke§it birliği Kavle:.g'in cenıı• 

bundA dUımanm bir mayın geml.lfnt 
mitralyöz ate§lne tutmu§tur, Ancak 
elde edilen netjceıer malQm değildir. 
Şimal dofu kesimi: Yaııi'ız keşif fa• 

allyeU 01muıtur. 
Blrmanyııda 

YenJ Dclhl, JS (A.A) - lngUll: Jıa. 
va kunetıeriDJn tebliği: 

İngiliz hava lruvvetıerine mensup 
ağır bomba tnyyarelerı dUn Manda • 
la,Y'da dUımıınm dcmfryolu ııaklfya. 

tına karşı muvaffaklyetll taarruzlar • 
da bulunmu11ardrr. Demlryollariyte 
depoda bulunan yük vagonları bom
balanmıştır. Rangonda hava mUda _ 
taa bataryalarmm ate§inc rağmen 

trenlere ve demlryolu blnalarma tam 
iııabetıer kaydedllmf§ttr. Cenubda 
Protne'de ~itt g{lvttteıı bir vapura 
taarruz edilmlıtl:r. 

BUtUn bu hareketlerden tayyareleri 
mlz eallmcn dl:SnmU~lcrmr. 

Romanya tohumluk buğdayım 
Bulgaristandan ~llyor 

Bulgaristanla Romanya arasındaki 
ticaret muzakerr' ~rı sona erdi 

i':IOf)U, lS (A,A) - Birkaç hafta.. 
danbert Sotyad3 devam etmekte olu 
Ro!llen • Bulgar ticaret görllımelerl 
11onn crml§lir. Dlln akgıun ne§redilen 
bir tebliğ, müzakerelerin kom§U tld 

ID8ru.Leket menfaatıarma en lyı J'&r&.. 
racak bir tanda idare olunduğunu 
oe not,lcclendlğlnl bildirmektedir, 
Bugün Sofyada Romen iktisat mllB

te~an M. Dımjttucu ve Bulg&r Uca. 
Tet nazın M. Znharef yenı b1r anlaş. 
ma lmzalayacaklardrr, • 

ı Romanya Bulgıı.riııtana ,>etroı ve 
~Y ihracatını hissedilir derecede 
fazl~tıracaktır. Bulgaristan ise, 
Romanyaya mUhlm mikd&rda kömUr, 
ilazıl pamuk, bakır, krom ve malı.su. 
lUn kalite cfüşUklUğünden dolnyı Ro. 
ananyarun ihtiyacı olRn tohumluk 
butdıı.y ihraç edecektir. 

Dite.r taraftan öfretılldlflne g&-e, 
lıer iki memleket cenup Romanyanm 

' w ıtmaı Bulgariatanın Tuna sulann. 

dan istifade edilerek clektrlkle§tiril • 
meal :meHlealni de tetkik eylcmekt~
dlrler. Bu menle eaaııcn geçen baz!. 
randa Romanya mUnaka!At nazın H. 
Buch}1a'ıım Sofyayı ziyaretinde bahl.s 
IJMıVZUU edl!mjftl. 

Bundan birkaç ay evvel Sofya, Ro
ma ve BUkre§ htıkClraetıcrt arasında 
yapilmMJ kararla§bnlmış olan Ad. 
1'iattk _ Bulgarl.ııtan • Tuna Romanya 
nakliynt yolu i§i de tetklk olunmak.. 
tadır. 

Llkıembargta grev 
illa ed idi 

( BQflaraf ı l inci sayfOOa) 

halkını esarete, gençleri Aımıın ordu. 
81mda hizmete tmıebur ettiği ve bu. 
nun dUkalıkta grev U&nı.oa sebep oı. 
duğ'tından haberdar cdllmlşUr. 

.H. Hal §Unları ııa.ve etmiştir: 

faa tahvlllerı yarın sabahtan itiba. lkramıyelcrln yekılnu da 100 bin lira. 
ren sat1ga çıkarılacaktır. BUtUn millt ya yakındır. 
daval&.rda çok hnssns ve fUUrlu olan 
haıkıeıızın MJllt mUdo.!na ihtlynçları
n1 karııılamıık Uzorc çıkarılan bu dev 
let i!ılikrazına da bUlUn diğer dahıll 
itıtlkrazıar ve tnsarrur bonolarına gös 
terdfğt rağbet ve nllll<ayı göstoreceğl 

§Uphesllldir. 
AlAkadar maluı.mlnr hııllı•mızın mil 

ıı bir vazlfeyı ıfa eJ -lıen kenı:Jı ta • 
sarrunarı için do çok 1)1 v ihraç 
aartıarma göre çok mUs:llt bl, p14'1. 
man bulacaklan bu yenl milli mUda

Bu tahvillere yUzde li faiz verile 
ceğjnc göre Cıılzll tah\•Ulerlc fajzli ve 
!krar:ılyell tahviller ıı.raııında faiz far. 
kı olun yi.lzde 2, yani 20 lira kıyme -
tinde bir tahvil için 40 kuru~ tut _ 
makta ve bu 40 kuruı tahvil htunill. 
ne s~nede 2 d e 'a çekilecek ikramiye. 
lerc lşUral: hnkl;ı vermektedir. Bu he 
saba göre tnnvl l t Mmll!erj her ik • 
ramiyeya ittlrak ir;i'l fııizln 20 kuru. 
!JUDd:ın reragnt ctı:r.ektcdir. 

faa Lııtlkrnz tahvilleri haklnnda bil - Yeni tah·ılllerın getlreceğı faJze ge 
bassa ~ noktaları tebarüz ettiriyor. , lince bunlarm ihraç fiyatı Uzcrlerlnde 
lar: yazılı mlkdardan yUUitı 5 noltsan oı. 

Bu tahvillerden yüzde 7 !alzll o!an duğuna göre 100 liralık bir tahvil 95 
!arın kuponları 20, 100, 500, 1000 lira- liray an.tılacak ve \•erilen 7 }jra ta • 
dır. ı izle lıalrtkl faiz nlsbeti yüzde 7,S6S'l 

İkramiyeli ve yUzde ıs faizli olan. lıalııcaktır. lkrıımlycll tahvnlerln d3 
lnrm kuponları du 20, 100 ve 200 l!- haldkl fnlz.ı yüzde ıs ııi geçmekte v~ 

radır. 6,263'il bulmaktadır. 

ınota cep?tetlntle daram • 

(Raştarıı/I 1 nrı sıııı;u ııı , 

Ladoga gölUnUn cenubunda ve Ne
va üzerinde dilgmanın taarruzları J 
taşıt \"apuru tahrip edflmJ:otlr. 

So\•yet tebliği 
Moskova, J3 CA.A.) - Sabah 

tthlifi: 
Gece, Stalingradın batı ve ce

nup baL-smda, M~dok çcv.reAln
de Siııivino çevre!':fnde snvaş1:ır ol 
muştur. 

Başka c('phel!"rde önemli hlçblr 
§ey olırınnnŞtır. 

Tebliğ'n ekir.de, Sovyet kıtala. 
Mnın St.<>.lingrad çevreRinde şid • 
detli s:tV'8.~brdan ennra bir yeri 
bıra.ktı1ı:lar! bildlrilındttedir. 

ıfe.."kez l"Cplıdinde tahkimlı bir 
Alman keslıni zapted•Jmi'fjtir. 

Tebliğe ek 
Mo kova, ıs, Sovyet tebliğine 

ektir: 
Staıingradın betunda SoV)'et 

kıtaları 4 ~iddctli hUcumu püskü
tc~:!t 5 dil!!man tankı tahrip et· 
nıiı:ı, 400 Alman öldüımli.:Jerdir. 
Bir Yer i ı::!n yn,pl-..u çe.rpJŞmnda Kt 
zıl orau &Skeı'.leri 7 dll!Dla.n tan
kını yal•mış veya hasara uğratmış 
lardrr. A]nıo.nlar bu yere Uç defa 
girmiş, he?' defasında da ıılingil 
ile püskUrtUlmüslerdir. Sonunda 
düşmana taze kuvvetler gelmiş ve 
kıtalarımız YMi mevz.ı1ere çe-k:ı. 
mjr;tir. 

Stalingıoacbı\ bnt:ı ~nubunda kl
tal·1 rr.mız müdafaa savnşı vermiş. 
leı . - . Bir kteimde, ıl · 11 ply:ı-
des! ve truildD.1'1' mevzi i ze gı'r-
mege mu\M..ffa.k ol:mut;sa da ka~a 
hücumla ilk mevrdkri.ne pfiskür • 
tlilmll,.qlerdir. Bu sa.va.şlıtroa Rus
lar 4 Alınan tan!!anı tahrip v~ 
bir müfrezeyi ydk ctmişlent:r. 

Mozdok ÇCVI'C'!ind-e latalarnnız 
l:ir AJ:ıoo.n lkaxşı lhüouırnunu pü.5 • 

kUrtmüş, 8 tarik tahıip edere'k r.ı 
kamyon, 7 furgon, 2 top ve 5 mit. 
ralyöz ele gcgi!.'llD.i,lerdir. lfiO Al
nıan ölmil~r. 

Me:Utıez Ofphe9inin bir lkesimin
d e, lntaı a.ıırm:tz ön cml i b!r yerin 
zaptı fçin şiddetli flavnşlar \'eri
yorlar. Sabahleyin., Mkerlerinuz 
düşm:ı.ru tahkimli bir merkezden 
~rk~lardu. Almanlar mlltead
dit knl'51 hUc~ ~pmrıdnrea da bu 
hilcm:n.b.r pUskUrt.UlmUştllr. ıs 
tank tahrip, binden faz!a Alman 
rouha?lehe ~ cdllmi~tir, 

So,1·et don:uımasırun faal~etl 
Moskova, 13 ( A A.) - Knrndr.nf • 

deki Hus donıınmnsı, Sovyelleri:; 
.N'uvoı-osisk yakıoındakı Hus knın 
~ı.ücıı:ıılarındıı Km! ord.ı ılc l)hirl~. 
uı yapnıaklaclı.T. Bııhrlye erleri ku_ 
rada Kızıl orıdun~ n ynnıbaşında ::h. 
vaşma1da ve don'l:;rnanıo ağır to;.ı. 
lıırı da kıyı boyunca d .•şman hnl • 
lıırını döğmcktc·l•r. S ıuşlorJa R:ı 
menler bilhassa il#ır k'1)ıb veriyor 
Itır. Bir kö) ıin z:ıplı ıçin yapı.:ın 
sn,•ıışta donannın topl:ırı ı 1 tank 
8 zııtıJı otomobil 1.ıhrip elmlşlcrdır. 

' Diğer cephelerde kayda daı"!er ~!I 

bir değlglklik olmamıgtır. 
• Kar hMlndı 

ıuosl•o\·a, ıs (A.A.) - Katkaayn. 
ya bol miktarda kar dU§mCktedlr. Heı 
tarafta Rus topçusu Almanların önU . 
ne bir a teg barajı çekmektedir. Bu 
baraj, bilhassa Terek nehrinin cenup 
kıyısında bulunan köprU baıılarm.ı 

karşı yapılmaktadır. Rus uçaklan w 
topçusu benzin kıtlığından dolayı ha. 
reket edemez. bir halde bulunan tank 
ve zıı·hlı alaylarıcA ıaoe maddelerln!;ı 
gelmesine mani olmaktadırlar, 

Loncıra, 18 (A,A,) - Mo.ııkova.s. 

ne§redllen Sovyet gece yantr tebllgi: 
12 eylWde, kuvvetıeı1mlz c!Qşman • 

la, Stallngra.dm batı ve cenup batısın 
~a. Mozdok ve Slnyavtne keabnleriu. 
de §lddetle çatplŞDll§tır. 
Diğer cephelerde kayda değer hlç • 

bir değl~kllk olmamııtır. 
STALINGRADDA SOKAK 
MUBAREBEBl OLUYOR 

Mosko\"8, lS (A.A.) - Stallngrad, 
da sokak muharebeleri oluyor, Alman 
!ar birçok sokaklara gtrınl§lerse d.• 
ptlsklktUlmtl§lcrdir. Şehir limdl han. 
be baljndedjr. Almanların §ehro g1r • 
meğe muvaffak oldukları noktalard!. 
Ru.slar Jlddetli mukavemet göstcriy~r 
!ar. 

\'OLGA lrZERr.ıJl>EKt GEMiLER 
BATIRILDI 

Vlf1, ıs (A.A.) - Rus kumandan. 
hğmln blr emrı Ue Vo!ga nehri tızr_ 
rind~ki bUtUn gemllar batırılmJ§tp', 
B6y!ellk~ Stallngrad mlldatneli içir. 
knrtulu§ carcm kalmamıştır. Bunla" 
muhakkak bir ölUme mnhkOm edilm1,} 
bahmuyorlar, 

Son %4 saat içinde Alına~ s!llhları 
161 Ruıı u~ğr dllştlrmUı:ıterdir. 

ALHANLAB Mt.lTı:MA.DtYEN 
YENİ !.'AKV1l'E ALlYOR 

Vftl, ıs (A.A.) - Staıingradın va. 
zactı gönden ~ k6t<lle,mekted_lr, 
lluharebo ahasına yem Alman "e ı. 
taıya.ıı kuneUerı gctıı:ıı,tlr, 

Şehrin ba.tımıda Ye ocnub batumda 
Ruslar ye.rı! mevzilere çckUm.ıııerdlr, 

Novrosiskte RuaJar yeniden gorl c~. 
kilmfılerdir. 

'.IUAPSll LtJIANı 'mlD.tKımE 
Vişl. 13 (AA.) - Rua ce.phealndc:. 

nlınan son hııberlere göl(', Ru&lar Nov 
ros1ıık keldmbıde, aaıı.ıı yolunu tutma. 
ya çall§Dlaktadll'lar. 

Tuapse llmanı için" tehllke ba§ gös 
termi§tir. 

MOSKOVA RADYOSUNUN BtJ 
SABAHKl NEŞRll'.:\TI 

Loncıra, ıa (A,A.) - Moekova rad. 
yosu bu sabah fU n8fl'lyatta bulun • 
mu§tur. Slallngradda durum vahJn:. 
dir. Ebemmlyetlt blr tepe için olddet. 
1i muharebeler oluyor, .Almanlar küteı 
halinde hUcumlarda bulunmll§larsı. 
d& mevzllerimizı yaram&mI§!ardır. 

~1 
.Y. Bir mUnklr (mAdemkı Allah ken .. 

' '- Hltlerln LQkııemburg gençleri. 
ne kaı,ı tatbik ettiği caaret muame. 
~af ne olursa olsun, Amerikan mil
leti, LUluıemburg genclerlnln dalma 
memteketleriDln iııtlklfill ıcın rnUcade 
le eden lıllr 1nısanlarm cesaretiyle ha. 
1"3ket •deccltlerjnden emin bulunmak. 
tadll'.,, 

Öğle teblif i 
Motkova, ıs (A.A.) - Sovyetıerla 

ötle tebllfl: 

Moekova, ıı (A.A.) - :MoskOVA 
radyosuna g!Sr, SoYyet birlikleri bir • 
kaç gUn siren çarpl§m&lardan eoııra 
Terek nehri cephutnde bjrook •tra.. 
tejik ehemmiyeti ha~ tepeJert pri 
alm13lardır. 

Şlddetıı bir Alman mllkawmetıne 
rağmen Ruıı kuvvetleri daf geçidin • 
den geçnıeğe muvaffak oımuılardrr, 
Birinci Alman d8' tllmenlnln tıg 1>'$. 

ıug-u tamamen imha edUmlftlı', 

Btığdat, 18 (A.A.) - Röytcr: 
Vandel Vilkl, Irak tUkOmetUıln mi· 

aatirl olarak Bağdada gelmf§llr. 
Vllklyi buraya l'!ört motörlU bir A . 

merikan bomba uçağı getirmiştir. ti 
çağın ındlğt ı.cvn meydanı Amerika 
ve Irak bayraklariyıe sUslcnmla bu• 
lunuyordu. Bir askeri kıta Vilkjyc 
scıAm durmuş ve askeri bando lkl 

memleketin n'ıilll marşlarını calroı, -
tır. Irak b:ı.~veklU Nurt paşa Vllkiy! 
h:ıva meydanm;'!a karı;ıılnnuştır. I~'!r-

1 fılcıyıcılar arnsmda yUluıek devlet 
memurları lngilız eıçnjğı memurl:ı t 
Bağdat valtsı ordu ve hava kuvvctleıj 
mUmcsslllerı de bulunuyordu. 

Hava meydanından Bağdata ot~ 

moblllerle gldllml§ ve ilk otomoblldı: 

bulunun VJlki sokakl"rds\ halk tara• 
fınd:ı.n a l k I fi l n n m ı § t ı r . 
Vllki evvell saraya gitml§ ve sonra 
Kıra! Faysalın ltnbrlne bir çeıenk 
koymuştur, Bu akpm Irak Kıral ı:a· 
lbf Vllk1 ıcreflne ııarnyde bir z}yafe; 
vermf.&ıUr. Çörçllln orta ı~rkta yapt: 
ğı seyah !tem soııra ve Amcrika.ıı 

harp mal<. .ı:nesinln glttlkce fazln mlk· 
tarda. durmadan Iraka aktığı bir za• 
manda vultua gelen bu ziyaret mem· 
lekette bUyUk ıı.kisler uyandırmııtır. 
Irak gazetclerı DRfı yazılarını Vllklnln 
bu zl3aret1ne tahsis ctm,.kte ve ken 
dlslnc hoş geldiniz demektedir. 

Beş yllda 6 milyon 
ölü ve varah 

~ 

Resmi bir tebliğe göre Çin 
hu kadar zayiat verdi 

Çunkiııg: 13, (A.A.) - Çin 
Harbiye Nn.z.ırltğı yilluıek memur. j 
Jann<lan Ge~ro.J Ç:ıng.Treyue!lill 1 
bildirdiğıne göre Çinin ziraatr snnn 
~·i için lüzumlu insan kaynaklar.. 
na lıiç el okunmadan daha' be~ sene 
miltem.!ldi ırurette harp cd"Cek in 
sanı vardrr. BugUn, on milyon ye. 
ni ask~r ve aynı sayıda gönilllil 
faal hizmet yapmak üzere ya cep, 
heye gönderilnıi~ veyahut talim 
etmekte bulunmu§tur. 

* "' * Vi~: 13. (A.A.) - Çin hUku_ 
meti tanı.tından DCŞ?"edilen bir 
tebliğe göre Çin • ;Japon harbinin 
iptid~mdanbeıi Çinlilerin kayıp. 
lan ölü ve yaralı olarak 6 milyon. 
dur. Bu rakamda esirler yoktur. 

Mısır ceplleslnde 
keşll laallyetı 

'tııtııro, 18 <A.A.) - Orta prk 1n.. 
gfl1z kara, deniz -,;c hava kuvveUerı· 
n1n pazar günü neıırcttfklcrt mU§tcı
rck tebliğ!: 

ıı-12 eylll! gecesi devriye kolları
mız !aaliyetı devrun etmiştir. 

Cenup kealminde dUn kara harckAw 
tı olarak yalnız top ate§lnjn tcatjs: 
olmuıtur. DUn, muharebe snham üze. 
rinde, Stuk& dllfman uçakları uço.ı.~ 
lanm.ızm taarruzuna uğradıkları va• 
kit lS dU§ına.n uçağı dU~tlı1llmU§ ve bit' 
OOğl& hasara uğratıım~trr. 

-0----

Malta,a bava 

' 
süratı tenıı 

• • 
ıçın ... · 

Posta ve ıc!gırar 1.tıerl;, 
mumtyetlc fyt idare edlldlği ~ 
!tabu! etmez bir hakikattir. 
a rada bazı n~lıklnr var 1'1 
bunların da öntıne geçllıceslJll 
yor. ÖnUmUzuo iki telgraf vıır. 
lardan biri A:nkaradan verJlllli' 
12 Ey!Cll 1!42 ta.rlli, 23381 nuı:ıı 
taşıyor. .lstanbul te:.gtrnfhallcıl 
-:e saat 21,S:S de yani Ankar& 
rafhn?ıeslne tcslimincU:ıı 2 -t 
dakikad!l. almıf; nc~ıe işareti 1 

m:..yaıı bir telgırnf lı;in bU ıurt' 
§ıkQyet edilemez. Fnkcıt te111"-' 
tnnbulda alındıktan 1stmıbul ;,ı 
rafhaneslne tam berı dak!ka ıxı 

1 
de bulunan sahibine ne z.ıu:nsıı 
Um ed,ilmjgtlr dersiniz? 22,60 d•; 
nı lstanbulda alındıktan taııı ' 
nt l:S dakika sonra... , 

öteki telgırat 9 EylCll tarfl111 ti' 
241 numnraudır, BUyUkadadaD 
le olarak saat 21,20 de Şişl~~ 
kilml.§ ve 28,ııs de almmı§Vl'· ,,ı 

sahibine alındıktan b!rbuçulı 
kadar sonra teslim edllm1'tir· ;' 

Bu lki mlaal gösteriyor ld f/&' 
d<ıblll teYzlntt& kAli surat gölt 
memektedlr. Bu süratln le~.; 
menni ederkım gehlr d.tı.h!li ı-·" 
nervtslndo suratı temin edece!~i« 
tedbiri bir fikir olarak ileri ııW"" 
ruz· ~ti 

Şehir dahillndo acele telflP"-' 
- bllhaaa geceleri • blr telgI~ ,1 
kezinden ötekine telefonla 'ff t)f_ 
mUmkUn değil midir? nızce t• ,,ı 
değer bir tedbir olan bu tekUI 1 
blk edildiği zaman Bl!ytlk•:;,, 
Şl§llye geceleyin dört ııtatta · .ti 
bl!en acele bir telgıraf en ço1' -r-· 
aaatta eahiblnl bulablleoektıı'· 

Maarıı Vekili 
An karaya gıtd ~ 

Hasan Atı YUccl dtln e1t11preJl;ı.: 
karaya gitm!ftlr. Vekil ~ ~ 
bir müddet kaldıktan aonra ~ 
zı vilAyetJerde telkjke çıkac:a)~ 

--0--- ~ 
Utak §eker fab.ik.uınd• 

şeker mahsulü p 
U11a1,, 1B CA.A) - U§ak 001<e:,,r 

likalan 1942 kampanyasına ol 
IW§tır. Bu yılm Uk kesme ''e t 
lterlcti 12 EylCıl saat 8 de aı1JJlll 

--0-

Maltaya verilen niıa;ı, 
Malte, 18 (A.A) - BUyU~ 

yl) kralı Corç tarafından 1< :,JI 
Malta adasına verllruı KWlllSç ı 
nmın verilmesine ait mcraslJıl ~ 
:Pah yapılmr§trr. Malta Talili ' el 
Gort nifanı mahkeme reisi SJ~ 
Borg•a vcrmjş ve sır Bori tP' 
Maltıı ahalisi adına kabul et~ 

Laval, Amerikan matl.JI"' 
güzariyle görüttil ı 

VIDl, lS (A.A) - M. LA~ 
birbl11 ardına Ahnan ba§l< ~ 
M. Nivon Nldda•yı, AmerikaJ\ 

41 
hatgüza.n M. Tueld'i b&bri)>e ,1ı 
sekreteri Aupan, devlet ı!t!ıcret 
mlral Platon•u kabul ctnı]Jf.lt· bil cuma 

Ma1ta, ıs CA.A.) - Cuma gecea' 
bir tek dil§man uçağı Malta ada~ ı 

birkaç bomba atml§tır. A~ uçıı' 

var toplan baraj teıı& etml§lcrdlr 
Blnıı.!arda hasar yoktur. Bir kl11l hnfif 
çe yarala.nauıtır. Cumartesi gUnU ni-: 
bir dll§man hava faallyetı <.lmamı§tır 

Noveçte Kiıling taraltarl" 

---o-
Ortaşarkta dügürülen 

tayyareler 

LoncJra, ıs (A.A.) - 8 cylUI ne 11 
eylW arasmdakl mUddet içinde orta. 
ıarkta yapılan c;arpl§mnlarda ıı dil. 
man uçağı tahrip edllmf11Ur, lngll!•. 
Jer ele 11 uçak kaybetmf:ler<lir. Pi. 
lotun blrt sağdır. 

Mançuko hükGme'Linin 
10 ncu kunılut yıh 

Tokyo, 18 (A.A) - D.N.B, ajansı 

yüzde biri ge~miyof 
Londra, 13 ( A A.) - İS"e'!: 

kan S\•cnska Dııgcblııdel g• d 
Non·ccle J~isling ıarnflıırJ•rı11• I 
neşredilen bir Jlsteyl lktib., ~ 
yor. Bu lisleye söre şelıirJcrcl', 
kın ancak yiizde biri KisJlll 
raftarıdır. 

-0-

Hindiatancla yeni 
karga§alıklar Jf 

nombau. 1S (A.A.) _ DO\J 
dlslanın nıuhtclıf l'crlerlndt poı: 
se1er oln•uştur. I\oncJcc:lt'l ;_, 
nleş açnı15trr. Yarııh ve z;ıil 1 
dır. Baharda :l Jd~i aınııl~ 
kişi yoralanmıştır. Jlirorıde ~ 
kıırııkolıınıı hficum c:liJanf<ı, 

==ıı=le=ş==n=çm:=ış=l=ır=.==========~ 
blldfrlyor: izzet Molla'da• 

4'.lllğinden 1mevc\lt Jmlıı, iruıaıı da ken. 
diliğlnclen mevcuttur) diye iddia ecıe. 
lılıir; takat ~ıyn'3 yanll§tır. 1naa.n k.er. 
dillğizıden mevcut olııa plyid&r olms.. 
eı za.rurt olurdu. 

.Y. S.plole kendl.liııl dll,.'Ull&nd&ıı aa 'k. 
kyacak .mllrekkep gibi 8lyab bir ma-
71 tr§kırarak hamnın.m elinden b .. 
•yede kurtuluyor, flmdl mUharlpl~r 
1'wıu yeaj icat bir .mUd&faa vuıta.ıı 
'f7e &iSst~yorlar. Tabiatın heI'ICyl 
lnaanlannkjne galıp, Ye ın.sanıa~ 
-. olacak haldedir, 

Maarif cemiyet1ne devre. 
dilen liıe 

12 oyıuı geoest kttalarımız Staltng• 
radın batı ve cenup batı çevreslyI3 
Mozdok çevresinde ve Volkof cephe • 
.e!.ııde Slnyavjno bölgesfnde dUımanltı. 
çarp.ıamııııardır. Bir ihraç tetebbDsll 

Mosk0\16, ıs (A.A) - Röyter ajan 

1 l 
ıımm muhabiri blldh1yor: 

Mançukonun 10 ncu yıldönUmU mü 
Jlasebetjyle Tokyodaki Japon • Alman 
- İtalyan dosUuk cemlyetı bir top • 

• Vaaatt ömrü uzatnıata çalışacak 
Jltrde hazp w darp ile lııeın tuan öm. 
l'lhıll kıaaltmağa hem de birden yok 
•lmete bakıyorlar; f&l1 ve §Öhret için 
bu kadar sulum w t&haltkUme kal. 

r mak dQfru mudurt 

Uftllk, ıs (A.A> - Husuııı Olkn 11_ Ne dememeU ? -Rwı sııtıhencıazıan Barentz denız1 
sesi TUrk mn.arit oemiyetjne devredil. --------------'- kıyısmrn bir taratma ıuıker çıkarma. 
ml§tlr. hareketinde bulunmuılardır. Burad:ı. 

VAKiT 
Daima halkın menlaa
tini düriiniir. her sayı· 
szn'ila en seçme vcızılm 

nefretler 

TantlUill§ bir fıkra muharriri çok muharebeler el&n devam etmektedir, 
8Ikmtılr bir zamanını anlatmak için Çıkarma h&rekeU topçekerler va11 • 

"canım burnumda!,. diyor, tastyle ya.pılmı!i!trr. otı,man bu ant 
VakıA (canım burnumdan geldl!) akın kaz,ıamda §A§rrmıştır. Ruı .Ulh 

bir tAblTdlr: fakat bu &1bi tAblrler endazlan •llııgU hUcumu lle Alman 
ınUrekkeb kelimeler hllkmUndedir. ı stper!eriDı almı§lardır. 200 dU§m&n m 
Onlarm şeklini bozmak, mAna.amı da dllrUlmO§. birçok ealr alınmış, büyU':e 
bozar. ve ktıçtık çapta 10 top tfthrirı edjl • 
(C&nım burnumdan geliyor), de. ml§tfr. Bu harekeUer hakkında be. 

mell, Ccannn burnumda) dememeli. nUz tafaila.t yoktur. 

lantı tertip etmlgtjr. Bu toplantıda. Bu kada.r arbecJenln bAıslcllt .Jil 
Alman bUyUk elçisi mihver devletle- ,eaır·• J" 
riDln mUmeas!ll eıfat.fyJe bir nutuk Panayot klnrı bQ Alemi ,,,.,. Jll 
a1!ylemı,Ur. ~ 

Ne oyun oynadı scyr e)~ ~ 
lngiltereye hava hücumu Y 
Londra, ıs (A.A.) - Hava nezara. - o ıb" h" Denker 

tinin cumartesi nk§amki tebU#'f: r • ra im ,-. 
Bu sabah tek bagma hareket ede• ı Balddı llaatant'llJ na.1ı1u1• ~ 

bir düşman ucağı 1ngtlte 'ı'llln cenu • bnsıım. Her ırftn !ISat U5 rf!d =.,14 
bunda bir noktaya bombalar Rtm11 • Beyotıa • Ağacamll. ~ 1$ 
tır. Ynralı yoksa da hafif haaar ks/ 

1
• «'nddesl Ç<lpltlk9('şme saı<all • "' 

de ıamıştir. reıeıoa: t2468. 



~~:.--=""=-==-===== 

Seh1adebas111da 
bir varaları1a 

v A K ı T -ı-

Eski ve yeni ramazanlar ı:;. •• ~~~~.~!!.ç.kı. Lik maçları dün başladı. 
tı·tvvc1Atj h:!:n ~:~~~ b~ında Galatasaray, F enerbahçe, Vefa rakiplerini yendiier. d.~::.:sy~n~~=~~:~ O:.~ ~~~ ı:uı:: :1i~· 

• Y&ra.ıarna !:Ok omrhımuz mr. &kiden du. tilr. lstel"911D ye, istersen le. Kim 

~=~~·~;~:~.:r!~?u?.i lstanbulsporla Beykoz golsüz berabere kaldılar :=.an~-!ı~ı:,m • .:::!"':t ::~:":.:::.: ·~· ."'!' 
-cuı F hidane bir riya doln.şadı. den daha do"a. Daha ~ oıac ta ~aPl atibte seyyar satıcılık Lik maçla.:rına dlln Ft-nerbahçe şn ile GalatRE:'aY ta.kuru yaptı· iki tars!ın çekifmesine rağme."l Znten r'"-aklr1ıp da meebur<lu. tan , ...... M-itlerimizCle mtinev 

tut ; v~ '.'Tekbacak" nami'e ma- ve Şeref statlannda b;tden b8f · lar. Hakem ~bin idare ettiğı bu 0--0 bera.bereliklf' neticelen'Ü. Jnr. ÇttnkÔ."' halifeli ''e 3CY'ldUiııliın. ''erlerimt1zln~daha kalabalık ola 
ftll:lplır. Bir mildctet evvel lannllŞUr. Her iki li;ihadn da bin· nıUsab:.ık3.ya. taltnnla.r şu şekilde İkinci devrede fevk.alAde bir o- h ı'le-vlet, yeı· yttzttnılc Tannnın rak yer aldığmı görllyonı~. 

ıı 11 t iS!ltind~ bir kadınla tnni~· krc.e meraklı topla.DJ!ltfi ve maç- i~rik etmiıılerCi: yun oynuyan Beykozlular çok !J<LnB ,·ekA.Petfni t.apdığına inannn,ıı. o. gençlerin nama.ıra, oraca 
l~~~nalara, pılajlnra glcJert".k kır bU)iik bir heyecanla seyredil· Galatasaray: Saim - Faruk, L"Jzr1.rlar. Birbiri arıtına 3 mühim lTIÇ gibi Allabla kul anwıulaki göstel'diklerj derin bağlılık inu 
•füıt 1'lerdir. Neeip höylec~ Me- ın'ştir. Salim - Mmıa, Enver Kemlı - iıreat kaçıniilar, Bu de'Vl'ede ikı . bir ibadet i,ine bamanu sokmak- f:il*Jrtacak bir del'ff.e(1edir. ~trıd,~ fazla sevmeğe b3•'ayarak Fenerbah~e stad."Dda illr: 111aç Hikmet, Arif, Cemil, Muzaffer, taro.f ba..,tan sona kadar sıkı bir tan ~kinmezdl. Jlalbuki, eski dffirde ıençler: 
ltıif f~ :ınetres ya~n.ma.k ıste- l<'cnerba.htc ile !füleymaniye ıu-a- Gaanfer. oyun ~amna ~bil ~l ya- "Oruç" ıu değilsen ele onçhı galiba devlet tazyikinin "IU"p8lll 
~~ t kadın bunu kwuı ctmi- sn.da olmu'}tur. Danıpa,a: Dttrrli - Btlaeyin, pamad! ar. DeV'l'e'nln bitmeaıne beş !'"'rü ece4I 

0 
ta'n takmaoaktm. da dukyuldarr "hınç'' tan 

0 ~at ortadan kaybolmu~tur. Sey F~re!rb:ıh~ f _ smermani)'e O Hayri - Rafi, Melnnet, Sami - dakib kalmış'k.e-n Wtlln Beyko~ 1 ~':ı,. .. nMnı 'Allaha ka11t !laçlu hem oruca dtl§mandılar. Kendt ara1 
~ llatJcı !'cvgilisini günlerce ara. Sıra gUnUn ilk mfthlm ~ma Abdurrshman, Ruıan. Naf"ız, Mu. mlklafa:ıamt g~ Kadir iko.lecı 1 "J• &lnd _,._ b. •h ld nnda o ..... tutanı avwnJar'---
.. ~~ 80n "!ı Ud ..... ~ • d bir ,,.ı... ,Ql unu e Ulııtnaeft'll il' & e • ~ ,, ·r ~ ~hıad ra, nı ayet evve gece ~l<Uli zaman eahada olduıkça ka- .-n, SemJb. 'Btllenc\in ~ • yean e .,._ı kaJnu•ta katlanaca.ktm. Poll5, yak. Bugtln yine aynı ~n!:litin ri1a 
t~ebtı.,ında bu1muş ve aynı iabalık varch. ~ anlatmadan evvel GalatR· ')Uriıııden belki de taaammı kazan- laıır ajznıı ko'dar sokakta dal- dan, y:apmacıktan, gösteriften a 
~: teltra.rıamıwtrr. Hüem Ahmet Ademin idare· sara.ym dllnkU talam.ı: bizi hiç bi.t dIJ"SC8k obc bir ~ltl yapa.ma.dı. gınhkla bir er~.'.....ıman mahal- zak bir halde gartlnılUJttne <IÜİt 

B stnde oynanan mtt.~aba.ka.ya Fener ıru:retle taunin etmedi. Evvcll MU.•baika ~ beıroi>cTl~e .ne- leli balına uttl§lrdtl. Niçtn'f Çliukü ohryonn. 
1tJı - en zengin bir adam

1
a ev- bahçe Ömerden mahrum olarak en klas bir talomda sol haf ayarın· tioelend!. H2)ıaem Muzaffcnn ıda· bir talam adamlar, "emr bilmA- "Zor'' ancak dUfman kaı1'§191Ddiılı 

rıaıllıek tize-reyim_ 11enin gibi to- kuvvetli kadrosiyle iştirak et· öa bir gence yer verllcmez. Bı..ın- ~ de vauttı. ~y.k.oı takımın- 11d'' • kendi he1a1>la.nna menfa. bir klymet ve hlr mllftll<lır, 
~tc' adanu ne yap:ıymı! deyince miı1tl. dan~ her~ birer isim olan da Bam.dır Bnletıt, Sek~ M~. at kuyusu gibi i!'~eeekler. Zorla, dcıstlar arasına 90ktalanaz dllld 
1t,d~ kızmış \'e b1çt'l~nı çekerek; Fen•bahçe: Cihat - Maaın· oyuncular da, tamamen antren. ve Nejat Refi cidden güzel bır o- kanunla, polisle halin bittin bela içtimai d8z:enin bcmılcl•laml 
l«eı&~fl tb.tUne e.utmıottr. Necip mer Mur:ıt _ ı::sat, Ali Rıza, Ay- nıaıwz<lı. Onur. için dfirıkU maç. yun gösterdiler. Bilhassa Ba~dır devlet lnn"'\·efıile i~anlar, r1faklr- görill'üz. Hele ruh ,.e ,.icdan bahts. 
l'ttte ati birkaç yerinden ağır su- dm'- K. Fikret, Naci, Melih, Jb. ta Ga1a.tuaray zayıf rıı.kıbi. ka.rşı- dünldl tskmı]ıs.rda. gördUğthn bütUn lıia aürükleniyorda. lert önMnde tamun setleri,.,.._. 
~~'\'arata.nuş, kacmak isterken rahim, HaHt. sın'18. bocoladı dumo. 'Ma~ ibirin. c.yuncul:ı.nn en iyisi idi, Nicin ~kU dinJn ne DMlı bir ja blo,n1ak, ruh ve viecJanna ne 

1( ı nDU!t"I'. . Bun:ı mukabil SUleymaniye de el devresi mUteWzbıdi. Ek!-erjyet· 'arlık oldux...nu nlamak du-" Anblar oldna...nu bilmemekten "lhı:~hat Hasek1" hastarıe"ı'ne kal- -..ı cuı• ...... - Vefa 2 - Altmtut 1 " ;;u. a • .,,......... ır.u "~ - şu ta..\trmla oynuyoruu: • le genç ve enerjik oyun ıu~n )'Obl\Zlara na&tP olacak te:vlerden hlıtlla bil' leY ifMle etmez. 1f* 
~D tıı-. Stileymaniye: Hmr - Danat, milrekkep Davutpqa Jaı.Tot~ Şeırd stadında gUnlln yeglnoe ddikli. Ona himıet edeeeğis diye gilrllJttl i'9 tılfaer mi! rtuıta .. 
Dnya~n-ın--t-f--d-t--1--ı Durllan - Abdiit, Saim. M~- um kınnwlrJar bir kaç tehlike maeı Vefa ile Alıtmtuf aırımnda ona harap ediyorlardı. butmlaln1ir mi! 

e ra '" a op an- ınet - Bnuf, Tayyar, lbrslııın. t..itıc atlattılar ve devreyi Cen:ıili:t c.ld~. tık devre mütevadn bir o- Ba.gttn, ortada Jale bir tuJik Hakkı Siilta Gesııüı 
dığı mesele : F ilıstın Kemll, Fetlli. l.1ri pC"D&lt?~an olmılk üz~: iki yunclan eoltt'& 0--0 ~raberli1de ==============:::::===:!:::::======~ 
' , Oyunun birinci d~ iti ta- .go1 ya.pa.ra1t 2-0 gali!> olarak bj- J'leti~J~di. :tk.inci devrede fınıat-

kt, 1 tarafı 1 ;.. . rafm :zıamım z&ma.n hlkını oyun- tırdil~r. la.rda.n istüaıdıe-etmaini ibilen Ve- 1 t bul şatranç cam•ıde kundura ""~ .' .ınelekJer, remıinl İ<Jte<llğl. lan j,le geÇt.i. Eu devredıc Fene.r: lldncıi d.ewede iblraz naha düz. fal!laı' Alıtmtuğun b~ golUne mu S an 
ıı"~ Y&Pbimuz IOJtUlar, in· lll~r bir, Sflleymaniyeliler de )it! .gün oynayan arı lkırmlBihTM' Da- l<ı..bil 2 golle mukabele e-derek o. ı ı 
~, ....__ce(mi' &fuılerine büyüt.- mub2k'kalk aoı ttıhUlrdi geçireli. vutna,a.nın eonı.ma kadıuo de'ft&~ yunu 2-ı ıwıandı. şampıyonaSI ça an aoam 
~-~la ba11111 ~·irip ı..kan, le Fa.ka.t )ki ta.raf kalecil"Cri Hı. ettirdiği ~nerjik oyun ka2"3ısmda Not: l!Jmin bir yerden ha:ber el-
let;1ı ~e llfuklara ge- r.;· ve Cihat ~rinde müdahalele- biri Cemilin fftVkall.de §ilı;i iıle ol- ôığmma ~. Oelatsaaray kultl· 'Oskildlr haUtevinin tertip et- Dün -dört ay ..... m.11111811111 
'llt Ctbalerııı lŞlkJı, parlak, me- rile bu teh}ı;Jreleri beftaJ'8f ederek m&k Uzeore Gazanfet" ve Hikmetin bü gelecek ıı.tta BeıPktaşla ve miı olduğu 19-l2 latan.bul ıatranÇ olch 
1"1 ~-araıum reıımttden g&h gö;s ..:ı.,_ yn,....."'-le.n 3 ...... ııe oyunu 5--0 ka· dahs. ~ lb&fts J'enerba.hÇe ile · ""'nil ve -::--...... h .. _. __ , 1 a.r"lmJlanW<IUI'. . ... y.lA. o~ taJDPlyonac cuın.::ı:1ıeıSı .... 
~ 9

n lo'C"U-,a;azap ı pey. Süleymaniye müdafaası ve bil· z..ınmafn JMrV&.fNk oldul&r. Ha- Cilan oyunkrJ o~ Jınrar O.Un O*iidar hnlkevi alonunda Ali admd& biıı'illi dan Be)'Ult 
~ 1nsalarıa ~nklak gUn ııaan yailandan ~l:iıhl ma.t*e. c- kem Şekı"bin idlLftll!fj lklD'llleyi tat· veımftl'ir. Buna ee'be1l olarak d& ~-npılmıtıtu'. Tumuva tem~ ve •n· cami.ine litmit. barMla aemaat. 
~ l!hl..._ri takip eclerler. F'distln, den Do.nilJin güzel oyUnu sasesın- ınin etmedi. Da.vu~ uı.lnmı iy\ FenerOOlıge ile ~n ş.imdl- ınim1 bir ha.va içlnde cereyan et- le birlikte namaz lalarken yatıı. 
Ilı~, •lk. ihtine, ıstıw.p, de FeJlC'l'lil~ ilk devrede Halid.i~ bir t- bsrakm3dr. Ye kadar Ge.lata98.raya veımlg ol. mittir. Müaa.Oakada alınan derece- den kalikmlt ve iEÇJdıaki papuç1ar. 
lı"~ h&tıralar denebilir ki i.ö~e.Yl bulan §{itil ile yaptığı bir :hıtsnbul~r o - BeJiwz O dukları kap Mısdatmı bu sene ~r ŞU!llardxr: <ıan göaü.oe ~ bit-~ ~ ..:;ü beseri kWtUrtlmftzlba mü- golden bı{"ka aa~ ya.p:ı.ma.chlar. v_e GünUn ~n mWılın mac;ı iki Arı w~n v a z s e ç m i ' ol- kavra.yarak !kaome.ia begkmııtır. 
"'- ~&rçaaıdır. bısan lııafuı. oevre 1--0 Fenerba.hçenin galtbi· 6iyah f<1J'malı ta'ltmıla.rımmian İs- ınals.ndır. Galataaor:ıy kulUbn ıri 1 - Franko 7,5 puvan. Bereket ayakkabılann Ufl>ı 
"-ıİll<l mubanel bir dtbıy" >·etııe neticelendi. tanbul&por ile Bçy~oz aıu:nda j bi mmıle1'.ıet aıroranun eenele~e 2 - Alı.m~t 1 puv&.!2. i«ıeDıdaDi Pmüt 'Vle mtra"""llan 
~ e YQ&yaa bu diyarlar bti. lkincıi deVre l'il7.gArla oynayan (Jldu. Her F.ene zeVkli oıyunlarma ytızünü ağa.rtr:ı~ ve beş ai~ı bi~ 8 - Csvit Uzman 6 puvan. !kotarak ya.QlamJitır. Hemm Gir-
lı~"i'rlerin tiıııtli!lte yıtıJdıjı, Fe~lller tamamen hakim ~ahit ol<tuiumuz bu iki takım diln 1 seyirot tanfmdan tutUlan bir ku- 4 - Demir Sayman :5 puvan. mü :ıııe9Jıut mabikeıneainc aev.kedi. 
"• tcai.bt Mkt•m altında yuDJ"af· l'il' oymdan eonra bir go11t da fır- de uıevsimin ilk ~ı oimaema ·ilbe bu ~ide hsrelıet bitta.bi 5 - ~Kutsal 4.5 puvan. len hansız1 J'IN'!laranda yapbiı hır. 
lıitı..L irıu lıi.settiji beldeleriD •at ~lanna rağmen Melih, 2'ağıhen yine zevkli ta.kip edilen doğnı değildir. Biz lJyle mnnedl. Orhan 3 Muzaffer 2 HalQk Sa. t;ızlığın oez&Al:I bu1mue ve dbrt 
'-arıdır. Orada nehirler ak· Halit ve tbrahiıııin ya.pbklan 3 çetin bir maç yaptılar. yor.uz ki c;a~ba f:{lnU yapıacak bahattln i puvan almİı;lard1r. ay müddetle ha.p.ia c=aana çar. 
l(s...• ~e tarihin ruhu uçar. golle oyunu 4--0 kazandılar. Maçın birinol devr~i zaman sa. t!'Pla.ntıda 3 güzide lrulttbUmUz a· BSJtta.n derece a.lan üç kişiye pılan.k derhal te'1Gr&f oh.ıamuetur . 
.-:ı- lı& Rölanil bHdiğimiz göll~ Fenerlxıhce takmu dün gevşek man :iki tarafın ya~ hücumlar· ralarında dootç:ı. 8.n1aşaca:k ve mera~ r.arit' birer ~tranç ta-
lltlarj ~ İle akat, kim Tri)oo tir 01'- qyııama.-na ~n * la ve eerl blT ee-kildc cereyan et- EJ'O!' sevenlerin heyecanla bekle • bm hc4ye edtlm!ttlr. incir ajacmdan kuJUya ~ "1un bir kÖ!Hinden öhttr biç tatmin euned.i. Bis Fenerliler. ti. İstanbul sporlular et:kislne Da· diklf'Ji bu kaırıpl811malarm 8kame- ----o-- düttü Ye bofuJcla 
~ akan ıııolann kanalı diye <kn tümılamım kıymeti ile mil- zaran bir h:ıyli z:ı~tır. Billıusa. te ~sma caı.caktardır. Bir İtçİ damdan dütenılc 

1t-.:•~f tenalip !bir'. O)"Un bcıkliyorm:. eağ m6dıa.fi ''e ool ıl.çleri be§Jı 'ba- Alnıi takdirdıe C.datMaray bu ma~ yaralandı DQıı •bah Balıklıda feci '* kaz 
bi.~ imanlar ela acnyiptir. ÖnUımUzdeki batta.larda san liı.. şına bir ~di. Buna mt*aıbil Bey lıı.rına talkım çıkarmıyacü, bu su. olmuıtur. Seyit Nlam ec>Jr.,,..da 2 "-t ~ Yanyana birbirine bari. civertll'eıin bu malcsadu!nı da koz aıerjik ve tehlil<el1 akınlarla retle 'bundan hem kıendiıri hem de Blelide Muhtereme ait ff148attr& numaraıı evde oturan lılulı1ttia 
I~ !'fJ gi'bidir. Ssnki hala Eh. tamamlays.caklannı ilmft ederi!. tetan;bulepor k3leslne teh!ikeler ı.•enerlmhı:e Bedktıuıı 1rn1Upleıimiz çalr~n Erzincanlı 19 yaşında Kl. 11 bir genç, 0 ctvardakı bah~rde 
~-=- ileti karakollan FiHstin S""l • ._,·nnı kuvve•li ra rr•"'rttı1er. Bu de\'rede 1!'ttanbul ve oolavtsil .. S!)Or !lCVenler muta- zmı, yapının üst katında kirt.mit tıtrtnde, :iDClr atacma ...... _... bul "i°~.:~. ~ a ........ fr .. - -·1er • ..,ahu ·u ~yn:ıaıuye ........ ~ . ""'-:<' 1 " · yOrUdU~ -
", ~ """'"" ... oı:'U • kibi ka.rşısnıda ezi1medtn muvaf· sporun kaçırd:ğ: bir gole muka:bi zamr olaC3.klard-r. Te~nni ede- taşırken il7eıinde ısu aac;a. dutu daim lanlmulyle J'8l'9 dltm 
"'- ı._ 1'UI, islim ftikAHan <11\İ· fRkiyetli bil' maç ~ardı. Hakem Beykozlular ten 3 :m():hfın tawat rlz ki bu J!'ilzide k-Jltıt>l~rhnfa My- frn ~esi neticesinde binadan tur. Fakat uıı teıt.ket ıı. anda abu 
._,. ~JI Iİ1Dtek1i bl'r lııı.ldc tu. Ahm-et Adem.in idaresi vasattı. kaçırdılar. Bilhall!llL Retiinin on le lbir hMi~ mahn.1 vermiye- a~aftya yuvarlanmış ve viicudUntın etmM. K'llblttln, turtu AOlk bulmıa 
"'11 -..ıaa onda gn.rbl .\.vrn. o.Jaiuamy ı _ Dawtpaşa O aekiz yardadan cektiği ve gol pos. rck :ı.m1.:-nn1a mtl!Sl!ıane hal c.... muhtelif 'ı'erlerinden yal'Blanmı\l. derin ku,yuJa :yuvarıamm,tır. Ktrat 
t.,~rn eövalyelerin profili GilnUn ilkıi.nei ~1 bu sene bi· t 1141 kurt:adr#I ~Ut aeıha'amnudıı ~si bulacaklnr~rr. tır. Ya.ra.11° ŞioU hs.ırtahaneeine kal. tan yet1fenlerbl pyret.Jne _,... 
~ 1afs.r. rinei knm.eye yeni ~en Davutpa- f!nder g6rll1Ur bh- "anceerdi. Devre RaYJ"ritin Bahtoifa dırrlm!ltır. savalll PDÇ ku~ llDl1IJo s"'41& Salihattin Eyyubinin DWftur. 

t, ~.~ÇIDlll ıalnrtw ifltili.- cvha potur ve cebken giydi.. Bahçesini de aldıktan sonra, blraz ziraat, t, ~ atın nal izleri gMlür 
t _~"ftel biraz sütçülük, yc.parak kazanç hayahna atıldı.. • 
•~en ka~n !}Övalyelerin Fakat çavu,21uk, iandarmalık etmiı, g6zG açık, biraz okur yazar bıı ~ 'bir ağultu halinde lı.u- adamın hükumet iılerinct.n uzak kalması pek de caiz g6rülmezdi.. Nasıl 
~'"'ı alr!eCJer. ve ne suretle olmuJtu?. Bunu herkes bilmemekle beraber, blllnen ıey, 

'i ~Sultan Selimin stlvarfle. Benli Hasan Çavuıun bir müddet sonra tahsildarlık vazifesiyle de mevki· 
=:t• 1lfa.., Nil boylanna akar gıM- inin yükselmi§ bulunması idi •• O, ılmdi jandarmalıkta olduğu gibi ıilôl'I 

1' h il et ha son harbin, Ana- ile değil para ile oynıyordu .. Para toplayor, makbuzlar kesiyor, hükumet 
~ . -dlıft toplayıp çöle konağına gidip geliyor, alhnlar sayıyordu •• Mahalledeki nüfuzu artmııtı •• S itin sevkettai insan )'I· Herhı onun sı§ırlarına yol vermek icin kenara cekilirdi .. Mahallede, hü-~ lleya.Jıati, hirbir':ıl takip kOmet kona~ında lılerl alanlar, Hasan Çavufa bal vururlardı •. ~ ._~iz, öltlter kafll•i balüa· Hasan ÇQVUf o tarihlerde elli yaılannda, boylu poıttu, palabryıklr, 
"'iı.._ eder çuha poturlu, gCmüı k6ıtekli, büla1C1, hem beden kuvveti, hem de rıMlli Bu vaziyet devam etti§i mOddetçe, sığırtann sayısı ve arazinin ge· 
~ ~İl\ ~ İ(İD bodur. Diln- varlık bakımlarından heybeNI bir adamdı •• Mahallenin cok ihtiyarlan onun niıliği de artıyordu.. Hasan c;CIVUf nihayet anasının 1trarlorına day~n~-
~ 11'tlistin lıagtlnJ.tl hldi~ hik~yeslnl biraz blliyorlardı •• Onlann anlattıklarına g6re Haaan Çcrwı, mıyarak kendisine tekllf olunan kızlardan birini, Germencikde büyük ıncır 

aı..._~ ~i1etli!liltlr. T:wa91ı bir ziraat amelesinin o§lu lıniı .. Aydında evlenip yerfeıen babası, bahçeti sahibi olan Sarı Osman ağenın tek kızını aldı .. He11ey yolunda ;ıl· 
"-~ ~gilis imparatorlu~a- onu büyOd~klen sonra yanında beraber calıttırmıı-. Askerlik zamanı ge- d"ıyordu.. Haaan CCMll bu gldlı l1e kendi cocuklarına bir topratı beyli§i 
!- ...;.~ ilerlıainde, orta şark. lince, asker olmuJ .. Talihi varmıı ki o, Yemette dGtMmlı de lumeHye tesis etmek Ozere ldt.. 
-......_ edi Arap Uemidir. lngilb dOımüı, Selanlkte, Manastırda bulunmllff.. Onun boyunu postunu c•are Fakat yo talih veyahut Hasan Çavuıun tedbirsizliği bu CMfdi suyu 
S todainna btlytlk hrpten tini, ve anloy11ını görGp takdir eden zabitleri, kendisini yanlarına alm11· dGJGrdO •• Ve hatta onu bOıbütOn hırpalayarak babasının vaziyetine lad~ 
,,." ~ isteyen kuvvetlerin lor •• Bu !tibarla rahatı bulan Hasan c;CIWI hizmeti bitince ttıak•• de be· etti •• Mahallede diyorlardı ki, devlet parası ile oynamak nazik ve tehfflıel 
~ .\ llıiknsıncıa eıpnaklan İ8e rakmıı, askerlikte Mkiz, on seneden fazla zaman kalnuı .• Bu mGddet ee- bir lıtir, bu lı bir gOn Hasan Cawıun baJını yiyecektir. Neden b6yle ı6y· 
~ ~p llemi'clir. .\rap llemi nasında MaHdonyanm kayncqan muhitinde iyice gizleri 9'ıl11uı, ve hattô lüyorlardı?- Hasan Cavuı ne yaptyordu? Bura11nı ldmıe iyice bTiemiyordu. 
~~ eli IDMelesi ile kal'll ka:r. blıaz da okuyup, yazma 6§renmiı.. Verg4yf, yol para11nı verenlerin ooOu cahil insanlardı .• Ne verginin mtlr· 
...""'i • l'ltlıadi ilemt ile Arap A- Hasan CCIVUf babasının 610mü hab.rtnl alınGMydı, daha mkerlikte darını ne de makbuzlardG yazılanı blllyorlardı .. Acaba Ha1C1n Cavuı paro 
~ ~<hki ihtilaf böttln dtiı-- kalacaktı .• Anası, babasının 61ümün0 bllcllrlrk•, kendtıl ile, iki luzkar· hırsı il• bu vazfyetten istifade etmeğe mi kalkıımııtı?. Her ne hal lıe bir 
~ tin etrafında topluna.k. deıinin de Y"lnız kaldıklarını il&ve ediyorchı.. Onlar ,.._ Çavuıun hl · gOn mahaliede, ıu haber Ytfdmm sOratlyte da6ıldıı • 
~ mayealne nıuhtac tdner.. Haıan ÇCMll 9elctubu olıvdulıtan " elerinln - HükOınet Hasan Çavv,un .OriJlerine, tarlalarına elko:-mvt.. ICendı-
~ l'~Vfik eser!nde bu tezi tersi ile sulanan g6zlerfnl ılldlırt.n IOl'ra karar vwdlı Aydına dinecekti.. llnl de deli§• tıknııJlal'··• 
' hL~Yor. Celil Tediiin .. ri D6ndü. Berc..'berlnde, artırdığı blrkac altını da getirdi.. ilk gOnler Gel'(ekten bir 9"n landarmalar, memurlar Hasan Çavuıun evine 
~ bir tarih ve coğrafy11. biraz lııazıruun yediler.. Sonra Hasan tCIVUI ne yapacaAuM dlJtGnmele oefmitler, ve koca ıürOyO, her vakıt takip ettl§I yoldan b01ka bir istika· 
.. ~...... ' ite de yaln• onlarda baıladı. 9aba11 gibi ziraat amelell'll yapmak, hent gOctO •• Hem de Hasan Mete sOnnOıterdı .• Hasan Cavuıun da bileklerine kelepee talcıfmıı, ve 
~.--.bir iıtsannı 11ad.ee3 mü Cavuıa yakıJmm:dı .. Bir tarla, bir dükkan 1ahlbl olup geclnmelc lcln de muhakeme edilmek Ozere hapse aolculnıuftu .. Ağlayan kansını, anasın. 
~ ~~n ibarettir. Da cins biraz para, maya ıazıındı .. Hasan Çcrvutta bu kadarı yoktu.. arakda bırakan ve &nGne bakarak hülcGmet konağı yoluncı tutan Hasa:. 
~.~-el'IJ"& ya kütüphaneler- Nihayet kendine en mOnaıip g6rdlJIO iti buldu.. Jandamıa yazıla· CCIVUI, bu yolu bir tabut içinde katetm1t olsaydı, daha memnun olacaktı . 
~~b-ı • lbazl eanh fakat hal ve cakh .. öteye beriye ba..,.,,duktan sonra buRa Muvaffak oldu.. Ve Hasarı IComıuların, kendini tanryanlann, nıerhametfl .-ya hınclı nazarlan, onı.. 

'• ,._ llltlphem çizgiler halinde. Çavu, lcendfslne colc yakıtan jandanna Onlfonnaanı giydi.. . eritiyor, bitiriyordu .. Zaten Hasan Çawt da bundan sonra bhmlftl •• 
~tb-. 1't~lı lllf}şshedelerden ihn- Hasan ÇQVUJ on sene Jandarmalık Y9P11 •• O, eolr mmanl(ll'lftf k6ylen "Hazinenin parasını zimmetine gecfrmek,, sucu ile muhakeme edlle.ı 
'" ~ Ve tuilı •ilik bir lev- dola,mokla geelrlyordu •• Hatta birkaç defa dallarda .,klya takibine itti- Hasan Cavuı bir mOddet hapiste yatmıı sonra da bırakılmıwtı .. Fakat cık· 
~-.rettir. rak etti. Jandarmalı§ındtm bir yıl sonra Hala ÇCMlf anasına ve k12kar tı6ı zaman o kadar gurur duydu§u sürOsOnden, arazisinden birıey kalma· 

)\'-4-ll Tevti1ı: e8erfn1 IJlr deıterlne daha iyi bir ev satın aldı .. ikinci yılda mn bir 1ne61 oldu.. Bu mtfh.. Hepsi ıatılmıt, verdlOI acıta mahsup edllmlfti.. Artık Hasan Ca 
"*-.~ btı~bh mtt,abede'er• bir ilk inek ıııvet u§urlu etlıh .. Her yıl lcerlclen, dıtand• vaki dan llôveler vvtUn bunları yerine getfnnek içln,ne nıaddt, ne de m6nevf kuweti kal· 
~ ~ lb.~Utahedel~rl tarih me. ile inekler coğaldı .• inekler coğaldıkca ., ele bOyGyordu .• Ve aile, bir mıttı .• YediOi darbeden sırtı kanburlaımıı, bıyıkları dütmüftO .. Kimıe ona 
~ ~"'-IY• l°aptetm~. J!:te. jandarma ailesi oldu§u kadctr, bir kOcük zlraalcl alletl haline de girdi.. eski itibarı g~stermlyordu .• Padlıah elcnıe§inl yedi§! halde nanlı6rlük eden 
~ ~ ea milhim tarafı budur. Hasan ÇCMJ1, jandarma oldu§u müddetce --m .arına ra§men .,. bu adam acımağa bile 16yik de§lldl.. Hele "'Oİ tahıin mOnasebetiyle, 
" ..... 'l'eVflii • Rhe) eteıin- lenmedi .• Aile •konomlıinl, ltıtiyar anası le la:ü...._. Gmidinden daha tazyike maruz kalmrt olanlar, ıimdl onunla eğlenir gibi gülerek yüzüne 
il ~ 11 tebrik ederken, kita. fazla bir meharetı. idare ediyorlardı.. bakıyorlardı.. Hasan COVUI bu mahallede oturmaktan iıe ıneıara glrmeği 
~ :.~t"ini ihtiva eden ikin- Artık Hasan Çavuı lıtlkbale emniyet ile bakobfllrdl.. tercih ederdi .. 
~ ....,;_-.u. netl'9tmesini l'İall Dlnlenme6~ de hak ve imken kazandıiı için, landannalıktan cetnmeı, Netekim birkac zaman sonra, geriye kalmıı nesi varsa onları da 

kısmet oluna, çoluk cocu6a lıarııarak geri kalan 6mr0nü rahat gecirmek k•ndiıl ıatıp savarak, babası yanına kaçan karısına bile haber vermek· 
SADRI ERTEM iltiyoıdu.. Arzusunu yerine getirdi .. Jandarma Gnlfornacıatnı btrakarak, ılzln. yapya1nm TCMll yolunu tuttu; tnenmı var\ 

Sokakta tammadıiı l>m.tn 
JV&layan aarbot 

Urfalı Halil admda 1*i11 cila 
a.r1la.da.tbri.1e muhtelif ,_.ıerde 
kafayı ocGı:ııil ve -**ta ,...._ 
ya yalpala.va l'idcdEea E,ap adın
da bir t.tWlnciV'e gupu:qwtM. 

Eyüp ana.- dilakat ....... 
n.i aöylenif, Urfalı Halil hmla • 
zan.k blQaimı ç&uJaıck • .Netieede 
HaUI Eytkp ıroıundan yaralUJlll, 
Eyüp hutaneye, kendisi de cıllnD4J 
Dlelhut ınahkıellıesine snlrıediJmfl. 
tir. 

Hail mnıbelrerrıe'!( aonand& hem 
5&rtıotlidrtan hem de yanıan.t. 
tan 1 ay 3 :Un hapis oezuına ÇIR'· 
prlara.t h~n 1evlcif edllmittiı'. 
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/-\sKerlik Dahısleri 

ONOMÜZDEKi ÜÇ AYDA 
Almarıyayı müthiş bom
bardımanlar bekliyor 

Blrblrl)le barp lmlinde <1lıın iki ı tlıue cdilerucınesl yüziınll"n uğradıi;.. 
ınemlcl<l'ttcn ;) ıılnız birisinin ku\.,.et!ı ları acı kayıplardan, Anıı:rlkahlnrın 
bava ordusuna ı;;:ıhlp oldıığu tnkdjrdl' ıJera tıldıldorı bllhnı;sa tayyare )l&r • 

cılde ecUleoek neticeyi yuJr,ır ltıılyao. dımiyle lmz.nndıkları Mercan, 31ld. 

ilahe, harbi c:ıcı;rtı. Pulon) :ı, l'uı;os _ ,·ay '.! S:ılomon deniz muba.rebelerin
ıa,1 a, ve l<"rıuıııa harpleri dahi bl~e deıı anlaı.ıılQor. Son zunı:ınlarda ısa· 

.ı::Vııtcrmtşttr. l lomon adalarında yopdau aııkeri Uı. 
Tarnfe;)ııln h:ıva ı.un·etlerl mlisıı. raçlar tayynre dcı:.{eğl olmatıaydı im. 

'ı olduğu tııltdirde h.!rJ• ır:ıınb:ışkn jC ltlınsı:ı: olurdu. 
rajt duhllindc ccre,>12n edP.r. Hl7e bu. J<~ski mııf:rur denl/.dlne hugi.ııııin 

ııu hul.n cerc1an etır.cl<tP olan l~us. h:ırckfitınd:in çılmn dcrıı şudur: 

\lm:ın harbi gü teruı<'kte<:lr. Don.ınmulıır bugün kunetU bh 

.::ıcnclc:deıı beri ihmal edilen tngL h:ı\'11 km"·ctı hlmaye-11lııdc olmadıkları 
llı; tan arcl--rlnJn fa1>Uyetı henUz d3. ııcrbeııtl!ıinıı ııa.hlp 

ha ~ cnı yeni belli olmnkt ıdır 
l'a,ıı yarekriıı tıınklera t.nrı:ı lmll:ıı 

nılma!!ı da bu harbin bir df'~l!ilklFtl

ı!lr. 'G ın<la l illıassa. ltusl 'r lıeııd1lt>r1 • 

nı ,;öııtermcktedfrler. 

'l'oy~aro ı,u\•,·cUnde bl.t:a sa .,;o:. 
7..a) ıf ol"'n dl'moknıtlar "imdi art~\; 

'\merlkun -.urdıml;)le bUtun ccphelt•r
de l(cnciOerlnl göstcrmeğP. başladılar. 

Amerllmn gllnlillU tavyarecllcrlnln 
Çlnde elde <'ttiklıırı mu,•affakl;ı;etl"• 

bf.lbn"!!A na7.nrı dikkati r.rlbM;mekte. 

dir. 
Çlnıle i.ıtedcnberi milli bUJ.fıınct eru 

rinde bir tnkmı Amerikan avcıları 

nıe\'cultu. Son senelerde blrleııfü dev
letlerden Çunk _ Klng hUkumetıne 

bir sUrlı gonlilJU pilotlar gclmlsttr. 
Bmılarda.n çok ıız bah!ıedtldl. 

Japonlar esaslı bir mul:a,•emct gör 
meden bUtün Çin şehirlerini bombar
dnnan ediyor ve kendı kara kU\'Vet. 
lcrlnln h:ıreli:etlerlnl destt•kllyorlardı. 

Çin eblrlerlnde bu bombardımanlar • 
dan ne kadar hnsar olduğa Çank-Klng 
tebllğlerlnde blldirllnıedl[;lnd",n bun • 
Janr. dair malümat çuk azdır. 

Japonlacın ~buk Derlemealnde baş 
ilca Amillerden biri ol.:ın ha \'B kuvvet 
!erinin nğu ka)ıplara u~rnmaııı ve 
Çin ordusunun mukabil taarTU:z.a geç. 
meet ancak Amerlk .n hava ku'\'\'Ctie
rlnln t~rlkl mesalııl sayesinde olmu~. 
tur. 

Klangııt e,> alet,J.ndekl kuvvetli .ıa -
pon cUzUtamlarının durdurulma.a.ı '9'e 

Japon işgali altında](,) Jiıınton, nan. 
lı:au, llBiPOng &ehlriertn:n \'e Formo.l 
adaıımm bomlxırdtm:ını, Japon bom. 
bardnnruı '\C B'\'Cı t,ayyarf>ierlnln her 
~erde Çin t,nyyarelerlne raııtlamalıı.rı 

Japonlan rllışUndilrmcktedir. 
dap:mlarm l\'oeklıınkta Uerlrunek L 

çtn a"l'le etmelerinin bir ııcbcbı de 
Japon adalarının bombardıman tebll
keflinin yanıttığı korkudur. 

Mcklnnlttan, Japon nd:ılnrını bom -
lxırdım:ınıı 'ehcrl il birçok t.ıı:nare 

meydanını Amertknlıbrd3n geri al -
mak l zım gelmektedir. Fnkat Japon 
tnnrru7.1Arınııı gellşemedlğ: gUrlUmek
teilir. 

G ı n Amerikan havadi lertne na -
:aarnn Japonyaya bil~ Uk mll>ynstn 
bavn nkmları için Uizım gelen ü 11l!'r 
Çfndc kurnlııcakbr. 

Japoııyıının Uuıı~aya Ufını harbi 
takdirinde dapon gP.nP. knrmııymı erı 

ziyade dlişnndüron ı;QY Japonyayı 
bom rdrmnn lı-lo ,S113 ha\'a üslerin. 
den Amerikan fuwo lmyvetlerlnln is
tifade edecok1erh11r. 

1ngfllzlertn Glrltte \'C Slngnpurds 
ha\-n lta\'\ctlerlnln Enyıfhğı ve iyi J. 

rl'k Okyanuııların 
Daldl) atını clcnlzdcn kurtarıp gölden: 
tın•di etmektir. 

Amerikan tayyare tııttıısalAtı ken. 
dini a:"Östermcğe ba,ı'1aınıj1ır. Amert. 
kan t.ıınu:llslerine \ 'c askeri 5ahslyet
lcrlnln demeçlerine hakılııcak olunııı, 

ıoı2 itln 65,000 ,.e 19ıs için 125,000 
tayyarPnln .) ııpılacnğma dair verdik . 
lerı t&Bhbütleri daha evve1 yerine cc
tlreceklerı milnııın çıkmakta4rr. 

Fakat Amcrllw yakın zamanda çı. 
kare.cağı 183,000 tayyare H:ln 1.Aun. 
olıın 2,000,000 insana daha sahip de. 

ğlldlr. 

Şarki Almanya daha hiç bumbar. 
dıman edilmemiştir. İngllJz tayyare
lerinin yapamadıi;rı bu harel<et ancak 
Amerikalılar tam n\Ddımanı elde • 
dlne.e kabil olacaktır. 

Tayyare bücıımlarmın gecele)·ln ya 
ıııldığını Te daha uzun ııeterler için 
o nlsbette uuın geceler lAzun geldL 
ğfnj dilsUnecek olursal< en bUytik ba
\-n. hlicumlarının Eylül, rf'3rlneVTel. 
T~rlnsanı ayların:la vüt'ut. bıılacıtğı. 

nı anl.ıin7-

Alrnanynnm bUyUk fieblılerinde bu. 

lcmnn '\'6 başlıca hedenf'rı müdafaa
yn ) ara~ an killllyetll rnJlfd:ırdakl bs. 
'\&. dafi bataryal:ın bu bombardrman. 
tııra m!lnl olamıyacıakhr. 
Top~ ekQn harbin ne olduğunu Mil 

bi:tc bu bombardımanl:ınn neti:esl 

göııterecektlr. 

•'Di Velt Vohc (ZUrib),,dcn 
Nal<leden: TUORUL t)KE 

Zayi 
Emniyet altmcı §Ube se;9'rtr.!efer 

kısmından almı§ olduğum (119) sicil 
numaro.lı ama.tör nrnbıı. chllyetııamem 
ile KaragUmrtlk nutusundan aldığım 
nUfus tezkeremi znyl ettim, Y"nU<.ırl . 
nı a!acağım, eskilerinin hUkmU yok
tur. 

tstanbul Tnhml5 Jietencller ooddeiı 
nmnnra (2) de Snlllı Rak1rkü re. 

~ .. llilll!IEtslll .. !lllil .. mlmlAR .... mll!lilllll!IC>~CPCl!:SiFllll .. tllillll .... !'~4ililtlt .... 

T klye CUmburiyeU 

ZiRAA T BANKASI 
ILoruıuş tarihi: 11'88. - Sermayeıd: 100,000.000 Jılrlı ~ 

Şube ve aJruııı adedi: z~. 
Zira.! v" ticar1 her nevı banka muameleleri. 

Para bfttktlıenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

Zi:-tıa: Banka8ln'1a kumbaralı ve Uıbar.sı2 ta.sa.rrut lle.!apıarmda 

eı:ı o..z 00 •trıun buıunarl1JT11 ıenede 4 oefa ı;e.kUecek llUr'a Ue 8.fagıoakt 
p':.llna göre ıkranılye dllğttılnt'aktır. 

"ade1 ı,oco Urahk c.ooo lira 100 adet 50 Urıılılı 5.000 Ura 

4 • f)00 • ı.ooo • 120 40 • .ı~co • 
' .. 3.50 • ı.ooo • 160 • ıf) • S.%00 • 

40 .. 100 4,000 • 
DtKKt.1': ReJJe,ıı!a:mdakl paralar bir ffne lclnde ~ llradao ıı.~~ğı 

ı:'-"'~ere ikraml)'e ~tıgı talldir<M tıır. ~o tazıas.ııe veMJecellt.Lı. 

&ur'ılar aeneae 4 defa, il Mart. 11 Hazmı.n ll l!:yllU, 
1l BlrlnclkMunca çekUecektlr. 

.... , &L111 .. ımı11:mımıı .. s;a ................ a. ................ .. 

VAKiT 
t:S!EE 

Bayanlar ve ,-.. Busunkü rad~ \F 
7,30 Program 7,S2 VUcııdUmUzU Ç3· 

\ıştıralım 7 .40 ajnıu 7,511 • 8,30 radyc. 
salon orkestrası 12,30 Pro:;ram 12,SJ 
Karı§ık program Pi. 12 45 ajaM 13 00 1 
• 18,80 Karışık makamlll.rdan ;ark •• 
ıar. ıs 00 Proı;ram lS,03 Fasıl heyı•. 
Li 18,45 radyo C:nna orltesırası 19.:!0 
Haberler 19,45 konu§ma lO 65 ~arkı. 

lar 20,lS R.:.dyo gazetcıl 20.4:S m~ 
halk tUrkUsli IS~rcnly.Jrur. 21 00 konuş 
ma (gUnUn meseleleri) 21,15 ROTJ 

1 

mUzlği pi. 21,30 konu§m" 2135 rad.. 
yo senfoni orkcstras1, 2'.! 50 Haberle~ 

~tüessesembcle dBima KADIX ,.e 
d u\·ar aastlcri, altın \·e plitin 
ııi!slü ÇİÇEK ,.c PLAKl.AR u: yeni 

~itlerini bulondurduğumwu 

.No. 9 BL,nk 

144 clm:uıh 550 lira 

No, 9/A 

120 cima.ıs '.12 pırlanta 620 lira 

?:l 50 kapanı~. SiNGER ~o. 21 
~3 l'lmu 

No. ~ 
r;9 el~ 
'J puıaot• 

285 u,.. 
Adanada satılık al'azı 

Vil!ıvet mcrlt~zinc on b::s kjlo. r1 
metre ~csafcde Büyük J)ikil\ mc:v- l!I 
hiind~ arasından ı:.u·:ımn kanalı, 
jnc::a edilmekte ol~n asfnlt ~ose. 
\"C tiren hsttı gt'ren ve aynı u. 
1ıısncln içinde :~tP~yoNı bulunıo.n 
l.t'r türlü turfnncia sebze \'e por. 
tl!knl. limon brıhçcforınc çok mU
sait b!-biri yanmda beş par"a<h 
ı:ekiz yüz dönüm arazi satıl:ktır. 
Her nevi icar getiren em1iık ve a. 
kurla. da mübadele de ecli'rbilir. 

t"tıtrıbul melın~.ıı ·11nılcttiıı U. 

% pırlanta saat Maf)aıalal'ı 345 lira 

ADRES: IST.\NBUI., EMtN<)NV Cl:\DDESt No: o .. • J , ... ~ ....... . ·~ ... . : . . 

ra<;a telefon. NnmaraM: 36. !!.3:>. 
Aıiannda N. D Arıkof;lu kar<!cşle
r,e mllr.ıt':tat. 

Baş , Diş, Nezle, Grip, Romati zrrı 
N~~vral ji, Kırıkhk ve Büt~n Ağrıl~rınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE3KA ŞE AL IN AB iLiR 
---d 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:::........-
RAŞiD RI ZA TIY ATROSU l 

HALİDE PİŞKİN bera!»er 
ffPr ak~m saat (21,SO) da ' 
HAB1BE TEi'.:GE 

\ 'odvU - 3 - Perde 

Kapah zarf usu!ile eksiltme Hanı 
leparta Nafia Müdürlüğünden: 

1 - l~ksı!tır.eye koııu.J.an i§: 

Baladız - Burdur yolunun 1 + ~ - S + 15CO kflomf'tre~erl arMıo. 
dakı şoııa lmmınm esaalı tamiri O + 000 - 8 + 000 kjlometrelnj ara.ııtı da 
(SJ adet menfez lnşaatt {ıOia tamlrıı.tı eualyes!nin ke~fi 10863 iO Ura "' 
menfez lı:ışuat: kt§it bedeli oe 7536.75 lira olmak UZere her iki i§e~flit l(o. 
ıtt beddl Jf.!3GO :ıra olft kW"Uftur. 

2 - Bu işe o.jt evrak ve §&rtnameıer: 
A - Haymdırlık l§lert genel ııartnamed, 
B - K&pau zarf uırullle ela!iltme 11artn11me9l, 
C - Şosa ve köprtıler fen.ııi ıartnameııı, 

''D - Mukavele prcjeııi, 
E - Ke§lf hUIL"8.lan, 
F - Projeler, 
G - Vahidi !iat cedvel., 

lııteycnler t;ı; evrakı leparta Na!la MUdUrlU~de gı!relıitirler. 
3 - Keşlt bedeli 18390 lıra •ti kurut olan bu 1.§e ait muvakkat temln:-t 

mih.dan 13i9 llra 28 kuru§t\ı.r. 
• - 3.9.~42 den ftlbııren 21 gün müddetle ve kapalı zartla elailtmeyo 

çılumlan bu l~ln lhalellf 24.9.942 pertembe günü saat ı~ de ıcra olunaenk'.tr. 
5 - Ta!ıpierin iha.Jeden Uç gün evveline kadar yazılı olarak vll~ .et 

mekanıına mUrııcaatlıı. f'hliyet vesikaları almalan ltzımdır. 
6 - Jhale Nafia m1\t:IOrlUğtlnde ~kkül edecel< komisyon tarafın•Jaıı 

icra olunacakt::ı. 
7 - Eksiltme i§tlraki tçln 2490 sa.yılı kanun hUk(lmlert daireal.n le 

fcabeden temitıat naalr \e&alki havı kapaıı zarllarm muayyen ihale Tal'. 
Urıdl':J Lir ~•t enellne t.adar komisyon reisliğine makbu.z mukab!li:ı·~e 

vcr'.ııaesı veya J>O.Eta Jlc gönderUmem ıartt.ır. Po.>tada '\"Ukubulacak tecn-
hUrler ~azara 11lmm1yacaktır. (94~:.!) 

r. iŞ UA1''KASJ 
"fA8A ltH V f 
ıl il.:~ A P L ~ R l 

ı lktncltefr1Jl 
teeşldealne ayrılan 

tkramlyeler: 
ı adet lC•OO tıralılı 

l • 600 • 
2 • 2~ • 

14 • 100 • o • 60 • 
ıo • 

KUPONLU :._VADtLI · MEVDUAİ. 

\/ARLIGINIZI TE iN EDER 
~ 

HER·AVIN:QIRJNDE·PARANIN · l='AiZi ·VERiUR 

'TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S·: 

l Bile<ilt Nalia Müdürlüğündem 
1 

ı. - E\Wl1mcye konulan ıı: BUecık - Kara köy - Buna 1:!ı f 
5 .ı. tl6 -- 22 + 320 Klm. leri arasmdıılrı esaslı tamirat ışı oıcp ıte 
deli ı 55ilG) lira ( 09) kuruştur. 

:2. - B:ı !"in muvakkat teminatı ((025) lira (85) kuru,tur. ~ 
3. - Eke.itme 26.ll.942 cumartesi gUnu saat (ll) de Blll'cık ııO;.,ıı' 

binasındııki Narla mt11Ur1Uğll odasında te~kklil edecek komjsyon t 
dan kapalı u.rC usullle yapılacaktır. ; 

4. - Ek'1Jtmto ıartnam.?ııJ ve buna mU~cferrt evrak (2iR) JeUı:o' 
del mi.lkab!iır.de Bilecik Nafia mUdUrıUğüncen alınabilir. , ııi' 

5. - leteklllerın eksUlme tarjlıinden en a; tıç gUn evvel bir .,t ti 
Bilecik vll!ıyeline mUraca:ı.tıa bu {;'ibj esr.ulı tamı.-au ya.iJabllf:CEl<JenD' 
ehlly~t ve&11i.aaı almatan ıAzımdır. 

6. - Eksiltmeye {f Urak et:eccklerln 5 inci maddede yazılı vtsl~ ~ 
94:? ~ ıhna ald Ticaret odMı vesikası ve muvakkat Leınlnatıarını h8 /' 
rak 2(90 ıayıh kanunun tarifatı dalr~inde h:ı.zıl'la;)ac~k!:ırı ttap~lJ / 
!armı uçhrcU maddede yt.zılı \'akitten bir saat f'\ vcljne kudar ı-~· 
rcls.llğlne makbuz multa!.;jilnde vermeleri t:tzımdır. 

Postana vulrubulaC'a~ gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Üniver:sitcsi ~ ve T ari:1 • Coğrafya 

Delta ri lığından 

Anltara Di• \'C. Tarf1' _Coğrafya FakUlteslne tıılcb• kayc!rrııı { 
l5 inci gilılu ou~ıanncıık ve Hlrlncı Teşrin ııonuno.!a nlha,> •L veril~'' 

Faküıtel.!f tedrıa oluı:.an zümreler ıunlnrdır: 

'fUrk dilf ve r<ieblyatı Fclse!e 
Fransı% dili ve edebiyatı Arkcoıojl 

, lngiljz dili ve edebiyatı' SUınerolojl 
·Alman dUı ve edebiyatı Hıtltoloji 

Arap dili ve e~blyaU ' Sinoloji 

P'arıı dili ve edebjy·atı Hjndoıojf 

Rua dili ve edebiyatı 1Hungaroloj1 
• Kl&slk tUoloJi 'ı\ntropolojl ve Etnoloji 

Tarih Coğrafya ~ 

• 

tet~klllerfn bl?' dlt~k~ tlt. lise ve olgunluk dlplÖtnala!'nd • fi .e :;' 
rsporiarııu bağlayarak 5&1' ve Cuma gilnlert 1Mt 9.30 dan 17 fS 
Fakülte MOdürlUğüne mUracaat eı.ıneıert lAzımdıl. (7366_9422). ~ 
=========================~~ 

S.\fltBJ : ASlll us Bualdığı yer : V,,Kn )L~'f~ 

·Gmmm Nqrt,m idare eda BtllA .tıuneı ~ 


