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rtV1löDDô Ş~f /Milli Müdafaa tahvil-
lt rv1aarif v~kaletinde köv enstitüleri 

1 lerine rağbet çok 
ha'tkn1da izahat aldılar Satış daha ilk gü-

~~n'ka,ıı., ı~ (Jı.tclyo t"J•Z•'te~I) - l\Jilll Şef Otlmhurreııol l"'mf't tnönü n u•• n de hara retl ı• oldu 
rtı~ ogıeden onrn M ınrır \ ·ckii 1ctlnc giderek mNılekl teclrb.'\t miistc 

'1nıJa nı~ı;ul olm:ı1, ı.ıss emıtlhUerl hal•kında t'Ahnt almı~lardır. ı 

,~ -- :rw== maw= ~ Bu vaziyet halkın Cumhuriyet maliye-
~!~ ımcıe Av~~a: 3 sine büyük itin1adının bir delilidir 

A M - - - • "• l!!ID h l!t .inkara, (,ı.,1 . ı - ırı c~lül saba. 
'il~~ r.a " ~ gJs~~ ~at• 1 hındıııı i~_ih:ı rcn tcdevlHe çıkarıı.ın 

u 1 Co m U.8 Dav • ve 30 e~ude sona çrccek ıoı:ın "~ 

ti d 
i ft mllyohık birinci tertip mllll müdıı• 

nı asa uar a~ar -, fııa btikrazı lnll\'illCrİnİn <s:ı lıo; ya 
1/ zircti clrnfında aı:ıkadar nıııkn~ı ,.; 

A _ IJ I _ mtiesscsclerdcn n'dıllımız matrım:?t 

Yazan : ~ıfft Uö ilk siin olmasına rağmen halk1m1• 

z:ııı lıu lahvıllere büyk bir alıikn gös . ~nıı Gıta • ~4~ p:ıznr gecesi kıırnn. hUcıım etmelt için ellerin•.!c t11p. 

temıiş old11iiunu nnlatm:ıkteılır 

ilgili rualıfillcr, bu rııA.t>etin va. ı 
tanda~ların milli müdfaa işJr,rind~. 
ki fed:ıkôrlık hio;'crlnl Ye halkımı· 
zın Ciımhurh et nıoli:n:.sıne knr~ı 

olan itimadını göstemıPktc olmııs ı 

bakımından büyük bir clıeııınııycti 
hniz olduğunu bllhıı$S3 tebarüz c.1• 

tirmektedirler, 

~ ~ll'dığunjz Lü1cse~burgdıı sn- laHlıın ve bombıırdnnan ta.~yare·e. 
ll11hınka1]1 saat üçtıe sofra~n otur- rind~n bn5ka t>j·r de i fihkflm ta
''tllk Ilı Ve a.ne:ık <ıf~le :zilıuum burlorı \ardır. İ5ttı 50;) numaralı 
Lllttık tan kalktığmuz lçin sant üç bnle üzerine ynpılan hiicum 5tnı.. 
"-t ta )ola çılcabl'ltlilI ve yarım ı,ınd:ı. bu t~buıfar da h:ırel<cte ge

lstııa.1a ea mi· 
salt yol ı ıtalya ı Qilc. i?,ra Bel~ikıı bucludmıa ı;ir- tlrHmiştir. Bunlardan bir subııy 

~tllca tik"'enburgda ollluğu gibi krımutasındn altı nskc-r 505 nunıa... 
~ ~ .t>elıirierindo de tahrilıat rnh kaleye l<aıl:ır ı;itml'..' , .e 150 
~il !,0_:~enıi~or, Bundan da Al. topun ve bombardıman tl\yyare'e-

~~~u:~=~i ~~:.~.~ :ı:~n ı~t.:~~~~~~~~et;.:~~ı~~: Müttefikler bu maksatta Şima it Afrika-
" oal{i sığmaklarıı ~tıklannı his- 1 • 

ly,~rrtuz i:.~ıılaltın<laki Frıın. f>etmi~lerdir. İp(ida E?65 num:ı.ra!ı da büyük btr taarruza hazırlanıyor :ar '•Ji ırnıek \"c garp C'Cphcsillde 1'al~nın yanında 40 kilolol{ bir clı- ı 
llt~n: ha.ttmı gömıeli olduğu itin nnmit patl:ıtmı Iıır, burıunla kale- T.oııdra tJ (A.A) - D:ılly eli:sp. orta şark yolu ile Japonlarla bir • 
(Qı ~ lopraklnnndn dunnnl<sı- de aşnğıy:ı. ynkanrn <lnW-0 hare- res g:ızctcsinin Nevyork muh:ıblrı• •eşmek ümidi kesilecektir. Aynı zıı. 
~t\s .. tik \"e y:ınm sant sonra ket eden dev\·ar topu ho.rekf'~b: nin bir telgrafına göre Amerikıın mr:nda nıfitıefikl.?r sürıtle Avrupa• 
11• at it btldnduna geldik. Franr;a. bir hale getinnislerdi'r bundan si:rast mahfü!orinde müttefiklerin nın istillısı için en iyi ,.e en müsait 
l'ot11 Oıunedi'ye \ ·armadan en·ıel t;;Onra ihareket!Iİ7. hale ~elen kale· bu sene ~imali Afrika da mihvere yol olon 1ıalya ) olunu aQinış ola • 
llıtt ~iki tarntmda milnferit kaz- ~in ~a u~yan bir kö~eı~nc!rn karşı şıdtletll bir tnarnza geçecek• c:ıklardır. 

Bilylik yangınlar ~ıkan BUkrcııte bir cadde 

Sovget tayyareleri 
Bükreşı bombaladı 
33 yangın çıkarıldı, petrol mıntakası 

da bombardıman edildi 
Moskova 15 (A.A.) - Resn.rn bil· 

dirjllyor: Rus tayyareleri Romanya. 
da BUkre§ ve Pluestt (petrol aaha.aı 

merkezi) ye, Almanya.da msntgsberge 
taarruz etmişlerdir. B'lkre§te 88 
yangın çıknnlmış, beşi şiddetli olmak 

üzere birçok pat)amalar oln:ıuştur. 

Bombaıar b!lbıuısa kış!a tophane v• 
harbiye nazırlığı üzerine a.tılml§tır. 

Pluestlde 6 büyük yangm çıkmıştır, 
Şehir alevler içindedir KHnlgsbergde 
de 8 yangın çıkmıııtır. 

Alman mabl!llerl blldlrl,or: 
il~ e tel örgUler göze çarpıyor, ı(e~'lln.e s kıJoluk bir dlnamıt at- ıeri lemin edilmektedir. nnyrrk h~r --------------
''tt, :•ercıe de meımj oisnncleri maıra muvaffak olmn~lnrdrr, !\Ür"atlc hazırlıklar yapılmnktndır. • ·ı· ı T b "' St ı · t h b • 
ıı_~tlra<la bir~ ev düıı-en bonı. Diğer tarafta.n kale topunun bir l Çat .bölıtcsinde muharip Frnnstıle- ıngı f Z er 0 ruga a 1 n g r a mu ar e es 1 
'tt~11 Ylkıhnı-.. Bazı evlerin llu- kaç metre mesnlesmde}ti telik nn da Rommele to.rruz. edecekleri 

'!till<l da açılmış pcnt'crc ı;eniş. knbbcde r.ı..sat hizmetine yarayan hc~aplanınaktndır. Hazırlanan prc• baskı apt ' 
>iia~ delilder h!i.lfl duruyor. dclfüte 3iU.t1 biç bir kimse b!llUn• 1 Jeyc göre, mih\'Crci\er 1\11!\lrt\nn Ve n y nar sona ermek u• 9 zere ! 
~ Jıatb 'den aonrn Alman - :Fran- nıadığı görtlltln<ıe buradan da yine Libyadan 'kovuJacak. Almanların 
lt11rıe inin en ı;iddetli hıırel<et- knlc içemine b:ı~ka bir dinamit Mihvere göre bir kruvazör 
'•~o~bne olan Lafertc kö)'Üne parçası atmıŞlardır. Böylece 505 ı·zı·nıı· erler ·ıç· ı·n 4 nıuhrip batırıldı 11ttat 1', MaJino hıı.ttsnın mtf.tad- numnralı k:ılenin tama.mile a~i bi-
~a~' tayın eden kati harı) !'tlöz tlrilmiştir. 505 numaralı kale J;"1 LoJllra, 13 (A.A) - Doğu AkaeniZ-

e~. llıda Şer \Misinde cereyan buretle z:ıptedilince artık Majino husus"ı trenler deki lngUtz filosu ba§ komutanı amL 
Otablis hR ttr Södn.n ist!kamet.iuden yani- raı Harvod bildiriyor: 

'"'<la b. lltnüz. bur.ıra yııkln:stıi:'l mı~ oluyorclu. Alman ordusu lı:in lB eylUl ~esı, hatif deniz kuvveL 
1~ ıı ııı bir Alman subayı ktı.1'5•· bu ~arıktan ilerliyerek bir taraf- Demiryollarında izdihamı lerimlz ve küçük kara b!rllklerlmlz. 
d... 'ı. .. ~ ınt bu salıııt'\a eerc-..·~n e- db" l i:" -qı .. tan Franstt ordusunun Belç!'ka hu- önlemek üzere te ır er mühim hava kuvvetıerlın!zle 1§ birli· 
t~ hareketlerini bi'Z.e al'- dudundal<i bilyiik km ,·etlerinin, alındı #1 halinde, ı:cnl.zde Tobruk'a blr akm 

• Q~ diğer taraftan )fnjino hattmın ar. yapmı§lardır. DU§man mildafaaaınm 

Jiıı' 1914 - 1918 lı:ırblni Ma- l<aımı almnk lnıkinı meydana ge- Ankara 15 (A.A.) - Yo!cu ka- §lddet1 kar§ıeında bekl ··ımeat gerek. 
'.!;>~olarak Vcrdonda luıznl'an li~·ordu. Neteklm Almnn hn::o'irn- tarla.r:ınd~ son uunanlarda. görü • tığ! gibi kuvvet.!erim11 lıı geri almmL 
11~ 'lttırı bu dt-fıı o kııdnr glı\·e. mutanı bnnclan o:onm Södan'da a.. len fevkalade iz<liha.mt önlemek eı kayıpı~ vukua ge " meıajştlr Kuv. 
lılt lıatı ajino hnttı oldJğu halde ttlan ~diği ge.-ıiı>letmiş, herkesçe maks:ı.<!.ile, mevcut yolcu katarla- vetıerim.lz karıılqtı,:..an flddelu mu. 
bt\ ı;;k flÜ_n içlnd~ yıkıhnası hiıliı (Devamı Sa !. Sıi. 4 de; rından başka "Diri Ha.,vdarpaşa • kavemete rağmen karaya çtkmı~ta.· 
)\ıı hi kınıscıcr ~in nnlasılıımı- Anke...-ra _ K-ıyserl - Sivas - Erzu. ve geri çekilmeden evvel crnınııma ka 
tı dobn ınuammadır. Bu muammn· f '\ rum diğeri Haydarpaşa • E!kil}C- y:ıpla.r ve haaar verdirml§lerdlr. 
~ .\ltıJdan doğruya harbi kaza- Devl'im üzerine dütünceleT 

1 
hir : Afyoo • Konya • Adana • Hant t~§killerimiz, dÜ§D'ıaıuiı Dab&. 

~11 din an komnto.nlıınnın a'!zm- H d .
1 

Malatya • Diyarbakır araınnda ol- dakı mUnakale hatlarını bomb&rdı· 
fıtı~ 1etnek bizim ~in ıtercckten aya t 1 ;, mak üzere ve yahuz iznlH erlere toan etmiştir. Bu tcşk!Umlz, blçbtı' 
~ bir hldise olclu. mabsu.cı ~tllklı iki kııt1\rm sere- kayıba uğ"ramada.n limana dl5nm~-

bİll tcı • lnr Garp cephesine 500 ı· ı ı• m d i 1 i re konması k.er.ı.rlaşmıştır. tür. 
~ ~ı'llk bir ltuwet gctirmi~ler. Erzuruma gide-n kP~tar aynı za- 'Kara harekMı tebtltf 
qlld.. ~ l\'etin be'te birini ts,·içre Yazan: d ç tı•nl d Malatvaya "'IQtuıd man a ~ taya an . K&hlre, ı:s (A.A) - Ortafa.rk teb. 
~ '1 an Södan'a kadar nzıı.- Hal l N' ll h O . k da iriiba.t verecektir. ııı.ı: t 
~ daJino hattına. koymuşlar; i ımetu a :dür Erzurum irtibatını temin C'den &• 

tt~ ÖJ'dUnU de Södan'dan sonr:ı Ya alsl katar her c·.ı.martesi gün\\ sant t ~Un kara harckAtı topçu dUeJIOS'J.. 

Sovyetler ıehre ~eniden takviye gönderdiler. Marqal 
Voro§ilol ve Buıl1 yenni Statingrad'da .. 

Berlln, lü (A.A.) - Salahfyetil Al 
man mahfillerinin knııııatlne gl:I 
re Stalingrad m'..llıaretıesı oonn ermek 
üzeredir. 

Oar Almanların eııue dil~tU 
Berıtn, lli ( A.A)- Askeri kaynak. 

!ardan öğrenlldiğlnc g6re Stallngrad· 
ıu en bUy\lk garı şimdi .Almanlnruı 

elinde bulunmaktadır. 

Alman Tebliğ; 

Berlln 15 (A.A.) - Alman ordu. 
lan ba.§kumandanlığmın ttıb!IS'i: 

Novroslıık'in cenubi şaridsinde latuı 
ltlm sisteminde kurulm:.v; olan bir 
fabrika bölgesi d~manm inatlı mu . 
kavemeUne rağmen zaptedjlmlştlr. 

Terek nehri ilzerlnde düşmanın 

§!ddetlı mukabil taarruzları ktnlmı,_ 
tır. 

Hu.va te~klllertnın kıy .reUl yar • 
dım!le Alman kıta!.aruun Stallngra 
da. yapt.kları muva!fnk!yetll hücum 
yeni arazı kazançları terı.iJı etmlşt!r 
Bu muharebeler esnaıund" 20 dlltı • 

man tankı tahrip cdilm!5ttr 
Ri.ievin ~imalinde düı;man lrn\• 

veı.li bir topçu y ardcmile yenl'\en 
tuarrıızl:ırda bulur tu"Sa da her 
tarafla kanlı k:ıyıpl:ı~ I~ geri atı'· 
ınıştrr. Sovyctlerin bir zrrhlı trc l i 
bir bomba t:ın.rruzu neticesinde 
tahrip edılıniştir. 

Volkof cepherinde muvn'fc:tı • 
yctli mt'vzii b r te:iebbfü• neticc<ıin 
de birçok kamp tesisleri tı:ıhıip c. 
c!.ilm.i5, .I...nrfo!!'a göltinUn cenııbwı· 

(nevamı ~a. ~ Siı. 5 d~J 

t.lgan mecıtsı re ,si 
meml~ketlm,ze 

geliyor 
Anka.ra, 15 (\'akıt murabiriu. 

öcn) - Efgan meclis reisi Ab
culııhat He.n yakında memleketi -
mlzc gelecektir 

~~ 1'&~~ikn. hudndunıı. yani f I l9 30 da Diyar'l:ıkrr mUnaflebetİ· 1 na ınhlsar ctml§tlr. Bu toPÇU ıaallye. 
t~ ba, dellizinıe kadar olan ve Ha. sayımızda : J:i. ~m.in' eden katar da k~z.a her ti bilhaua, 4Uşman meVZ!lerjyle taşıt 1 , 1 
:qthıtrı~b 'bulunmayan sahaya yer- cuma.."tesi gUnU saat 11.1 :5 de Hay- 1 toplulukla.rmı bombalandığı cenup ke p Q L ' T 1 K A 
~~~ler, K~lf hnreketleri ile \....ııııııı-----------.1 darpa..,.da.n hareket edecektir. 1 aimlnde görlUmtl§tUr. -
~bi,.~~ kuvvtlerini bu t:.ırzda (Devamı Sa.!. Sıi. 4 de) rntrn.m1 ""' ! ~77 il ifn) 

~~Sff~!~~ Bir deilrmeade tonlarla la- Saib zamaaıada 
~~~:~~~;~~~ sulye ve bakla DDll balanda Alman~~s~ıa~~z~~~~~misini 
~~~'t,~~.i~:.~~~.;;: Fırıncıların ekmek kartlarının sayımıiıda Aım .. , .. lı. h•<ı> .!!!~~. ~~'!!'!; ~~,~~~ 11u a ... ;;; .. 
;~ ~f~~~1'Jl~~ıio01~:t\t·me mA!'ll.:m

10
anllduer mu•• hı•m bı•r hı•ıeıerı• meydana çıkarıldı ~'lk pilin 193.t yazında hazırlnnclı. iti onlan blrhirl~rine tlaha zl~a. 

y, '" -u "ıl ~ ..,.. " Daha o zıımnn nasyonal sosynlist <le ya.kla.5tmlı. Adeta me:ıooldul:ı.r, 
tttı~ lltt 505 umarah tabiye aclı . .. •.. partisinde sos~·a.list ve liberal te- Nasyonal sosyalist eke>nl)rui~ 
:oıı, bıtistnhkun me,·ki U:t.e1'inc Belediye tefti~ i~leri mudilrlugu fulye ve yine 261 çuval bakla, 38 Fınncıtarın hilesi maytiH~ri uzla~tınnn faai:)ctl hususi bir İ) olmaktan ~ı'kıp biı 
">1 

18 
lard1r; 50:l numaralı ım~ muhtelif kazala.nkki araştrm1a cuv2l kap·ıca, 5S8 çuval da fasul- Belcdiy: Lktt:!at mUdürlUğü, ba me,·cuttu. Bu il<: taraftı ela yü7. milli emniyet da\ıuıt halini almca 

tonla dOO ınetne mesafeden 15fl ve teftiş içlt"~·lnc dev3m etmekte- Ye unu girdiği anlaşılır .. ~trr. zı fırıncıh.1n yeni tıjr hilesini mey gösteren mu\"ıtzeııe politilrn.51 "mil ekonomi ile harp ekonomisi ara. 
~"'" ~eh, nynı 7.amandt\ hs- j dir. Dun y:ıpıla?_t bir ıır~tırma~a Dl'ğimı:n sahibi hakkında milli cana çıkarıruştır. Fmncrlann. be- H tıercf" pro;rıunı üzerine ckı;.eri- Mnda fark lm.lm!l'1ı. Bn n~iyetlu 
~ l'lolrt.a bardnn:ın tayYnre1erile ~yakapıd?. Abtlü.lezl'l ~a cado.e- kort•nma. kanunu lıilkümJerinc göre tediyeyi bu Şe1tfd-: a.ldatmağa ne yet. tt>min edilmesini mlimkün kıl. crtn)tı çrhTila ı neticesi ola.rak \•e. 

ba 
1 

lizel'İne bomba yağdımın. ı>ınde degırmenc.ı Mehmet Emın 1 c.I r h 1 tak.b 'tm" d ğ·.. wman<lanc~ri de\-am ettikleri mev dı, Ru programın esss1 bir harp her \'lrt:ıft ı:mlh zamnnındn brJ 
... llltt1oı•--·,r • Gençerin defrirm~nlndc mUhim lıir 1 e ·.an ldöattn geçı ış. f' ım'' - 7UU iizerın· de a~ duru!maktndrr. k • • '· k'- ı.• rf •. • l . . . ·ı- ı . l • "'bıtan "U'CI • ~ 111enı ve r fır:nın kap!U 8 • - e ·ouomısa ... unn:ı .... ;::ıı a!'inerı c •onomısının pı an ııl}m:ısı ı"ll ,an 

~t~ tlıı<'nktopJannm nttıff mermi- YODf>u;
1
tuk ındcyd!0nab_c::ıkak~ılı1 llbıçtrrkİ Eın! karar verilmiştir. Billııt'liğı gibi. her fınncı, her di.i, ilncelerle ort:ın ntı~an müttt· lınsıl oldu, Bu pilfınlnşma So\ yet 

t "bui 15 santimetrelik çeliği' .eg rmen e •> ın • 1 °. n ii. gün aldığı eJ:m"!l< fişlerini, ertesi ttalnr naoıyon:ı.l • sosyl\?i'>t düşiin- ııilanlaşmn!'imdan farldı <-e nnur. 
lııı1n1 Yordu• h"lb k. '[ .• hat G bin kllo fasulvc, 6 bın kılo ka.p. Bt· .-. l:>n b'V!ka ny:nca Gala tada gUnU !'.cat dokuz?. k3.dar ekmek celE"ri i1e bir --ldn!mın husule r;e. knrnlct~rindtm daha az 1"".rt7. sos 
ı· "<i 1._ • .. u ı •• OJıno - · .. U ti! •• ~ -
\!il '-a l\8~lerin ?.ırhlıın 30 4'11n· lıca b-.ılumnuŞtUT, ~yrıca OV t • Nccatibcy c:ıJcJc~::ıde Rska f:ı l:ıri- bfiron!na teı-llnı c:od~r. mukabilinde tiNli. Çiınkü harp ekoııom'sini ta- rnl ist temn~"ÜI ta-.ryor .. n. ~·o.kal 

\
) ,, 1.ırılıbnda ·.ııı n .ı d 1 mü~ fasulye ve s:ı.ır hububat un. Jr:ısmda tefti.~ '.·~pı)tr.ı" ve 15 c;u- makbuz alır. B:ı Yesi'<a ile fırm!a. sa\'\qr eclenler ol-..un. naıHerlo hona mnlrn.bll Rıeı~;cz:,·et<'i1i1ı i~in. 

~~ J•ı • nnu:ın o<\· d ık 1 " " 
ı "'~llJJI\~ lOJ> tnennllerinin t@cıiri' hm da. mey ana ç arı mıştır. val içbrle, ayrıca 2.~. sandıkta ra, istihkak nisbetiode un veri- h~rp ekl)nomi<:i Iıaklunılıı t<?bel- ı ıio onılnn <1:ıba l,un-<"tli' o!r ~kil· 

1 . 1:ı cıa, .. hnttrnm çcliJ{ istihlt5.m- Tahkikat nelice5inde ~imdiye bir ~uval d:ı ö'i\tü 1mUş olar:ık fa. :ir. F." ... ek fiş'e'inin ayrı ayn sa. lür" ba.,t:ı:rnn ılfü-tlnce'eri otsu" ı\e nıcl"lıe'llcc:mrm-e~e tnaft!'lnb 
•ll('lt la.bnrtnek mlımlnin flefülıll. kadar bıır:ıya 80545 kilo bakla, eulye unu, 4,3 çuval nohut unu bu- yılmtı :-. :or oldı:ğu için b-.ı !i~ler, • blitiln c)wnomik h:t)'11tın !!ık1 bir l l'Aıı:ıiyet ve milli miidafıuawa ~·a 

lll\lıırın c~lilı k~lelerıe 2C670 kjlo ka.pl.ıca, lHm. lmo 'fa- lunmuştur. (Deı.•amı So. !, Sü.-+. de) surette kontrole iabi tut.ulmaaını (Dev:unr S ~ 



-!- VAK 1 T .. . s = ıxa 

M ilii Pigangrı dün! ~amuk tüccarla.rı 
• • • f ıatların yokssltd-

A n karada çekıidı mes·ni istiyorlar 
BUyük ikramiye Sivasta satllan 

250159 num~aya çıktı 
Mi'll piyangonun 11 inci tertip f hayetıe ... WleUer yö.ıer Ura ka • 

lll:inci ~ekiliti dtln Ankarada U• tabm.,IM'dlr. · 
llayıa 9t&<bnda sut 15 de •;ekil. 'ı 50 lira karanaalar 
... ve çekiliti kala\;&ld' bir halk Sen ar rakame 8'8, 9a! ile nP 
ldltleli tailp etmildr. ı)·etleMa biletler .W.. aira ... 

Bu çddlitte lr.ıuniye ban.• •. i ~....,a.mhr. ' 
a~an ~ Y.a&J)'Ol'U. IO lira h-·•hr . 1 S..lr ....... ..,., SM, 

~1!:!8 :i30. - ile ... Jet ..... Wletleı 
"""" ~ ,........ Iİl'a ~-

ı .... Ura lruanaalar 
MOıT6 1'15091 181518 lt ... •••••far 

1oa .. namı 11 •• 11 a. a1 
IOOO lira h•naalar 

rrl099 260114 21&17 180'lU 
nrıo 

llOO lira ............. 
••• 189971 ....., tlfM5t 
uaae.,...11..a ,_.. 

ll&MI ll06't9 JMMI S11141 
1111• 81901.1171• mm 
rtlUI UM19 9141'7 nas 

1000 lira kua11aalw 
119«6 22592f 173«3 181M9 
248137 381104 M60M 336125 
... !Mt&l tm 9978 
18681 tSMI 2549" 211Mft8 
'8819 112850 29S1St SU98'1 

8'8550 108561 21093! 9323 
18861 IOlll 51403 '25!148 

138255 !2MIH S298tO 14140 
G'f140 191082 818N tftMtl 

toost7 H4028 1MU2 JM'U8 
.,. 119908 108501 H2t90 

180806 1298 219118 JM882 
ımn S61W tJA'nı IDTr 
JM83! U!M 2!35M 3f7956 
.,,. 82448 384874 289006 

500 lira kuanaalar 
Son dört rakamı l'1M. .J88'7, 

8419 He albayetlt11en Wl•tler be • 
ter ytb lira baa•111anlrr. 

100 lira kauuaJar 
Snn il( rakamı 801, M1 • ni . 

.. ,......_ Wle&ler onar lira b. ........... 
Amorta.r 

Sonlıln • , .• 9 ile .. ,.,.lenen 
lıiletler iWter lira ..-ti lluan • 
•llludtr. 
tıa.ml7•1er Jlaqi .. lair ..... ~tı '! 

2GOOO Ura bG)'tHE ikr&miYe kn
anan 2&01158 aamaralı bllet Si
nsta eatdınJIC;ır. 

10000 lira ikramiye kazanan 
blletlfl"\l!D 17!1091 numarah bi
let tstanbıılda, aauıs numaralı 
bilet Ceb~libN"eRtte, 1'491TG nu. 
maralı bilet R~ a&t1l1D11tır. 

5000 lira ikramiYe sasanıtn bl
letlerden bir tantsıl Boldan, bir 
tae•i l:l'anis:ı, Yozgat. Diyaıba. 
tnr ve Anluuada satılm1'tJr. 

2(100 lira iJuamiye banan bl
letlerden 6 taneei tatınbul, 2 ta
nfel Ankara, bir tanetl Erzurum, 
Adçuan, B'JlWa, Denisll, Datfay, 
Unye. Tra'?>:lon, OrhaniYe, Zon • 
pldait, Tıırgutlu, 2 ta.nal de Kay 
1tride •tdmıttD'. 

1000 er ıra ikramiye kazanan 
biletWrin 15 taneel tawıl>ul, 4ta
nell( Ankara. 4 tmıeli İzmir. difu
Jeri d~ yurdumusuıı mohteJif şe. 
bir ve ~ ısa•ılm11tır. 

Adanadan Ankaraya bir 
heyet aiı·· 

Ankara. U (\'akıt 11ıafiablrjn. 

den) - Ada:ıs ve hava1iııi pamuk 
taei.."'ierin<l'n milreldttp Lir heyet 
dea~t vck&btil.: temularda bu
lunr.ınlr tizl"tc şcbriml?e gelmiştir. 
Heyet bU!;ÜU parti genel sekre
terliğine l'l~!J. ziraat vekili t:tra
hndaa kabul ohınmuttur. Pamuk 
maliyet fiyııtlaıuwı bfr miktar da
ha artlftmaaı hakkında mlluJte. 
reler )'alnl'llaktadr. Milr.aker.ler 
mUabet bir IJC'kild-: ntticclcndiği 
takd .. de pamıtk fiy:ıtl:ınnın on, 
on bet luı.rq ktıdar daha artması 
umulmaktadır. Bundan bir müd
det evvel tzmil" ve Aydınlı pıımuk 
tacirleri de Ankaraya gelmiıt ve 
aynı temenDitie bulunmuştu. He. 
yetln yann baıvekil ve matiye ,.e. 
kili tarafından kabul edi.'mcsi muh 
ttme!dir. 

Ticaret Vekilinin 
tetkikleri 

Dr. Uz ltonyada defirmen. 
leri " ailoyu ıezdi 

KOllJ'll, 11 (A.A) - Kay.ertden ha. 
reket eden Ticaret. Vekill Dr. Behçet 
Us, U1üıfla. Erelll, Kanmıan " 
Ouml'a s.tU)'&Dlannda Jraymak&m v• 
belediye reitleri De mUsta.hsjl ve top • 
rak mahaullerl otı.1 memurlan il& 
sörlferek dtln Konya7& selmlfUr, 
•• etmJı. toprak ma.Qulleı1 aııc. 
Dbı ailOlll.lllu, anbarmı ve delirmen • 
lerl &Ormüt. parıt alonunda tUccar 
" ....ı De .konutmUflur. Vekil bu 
abah Afyona hareket edecektir, 

Bu!garislanda 
1.8 ve 20 yqınd ... kiler 

ukere çajınldı 

Sefya, il (A.A.) - Bulgar har 
t.ıye n:ıurı gene~} lrtihof 1 mı2 sı
nıfı ile om tahsilini bitiren 19?4 
Lınrfı gea.çLerial ıilih alt~ davet 
eden knranmeyi nc1retınıştlr, 

Almaaıar •aııao 
llattuaı n1111 
yar,ılar '1 
f Baploro/ı ı net ..,l!'lrda} 

ıı;un~ ıekilde Fransa ordwıa ll
zel'İ• kati ltir safer elde et:mit· 
tir. 

Almanlarm Majino hatt.ım Sö
dan istilmme&indea &ilidetll bir 
tuyilde JUarkea tatbik ettikleri 
harp mfilil biatm lstildil MtleA(h. 
lemiılde Atatlrklin INJyUk Afyon 
taamazacla bllaadıp listeme 
benziyor: En büyük kuvvetleri 
~i:sJino hattının ıimal ac:anu t~ 
J:.11 eden. 8ödan kÖ1e9lne tcıp amak 
ve buradan ro:ı ıiddelli bir taar. 
ruz yapmak. Şer vidi :ndeki bllylik 
ımydaa mubarf'beslnden sonra 
hedece G05 namanh kale lberi.ıe 
) Uz elli topla batla hava kavnt
leıiıli'n atetini teksif etmiş olmak 
1t1Ul1111 deliJldlr. Majino hattmm 
ancak bir iki tdlometrelik bir cJe. 
rialUlte 1'olanması dola,_:ıe Sö
daa tberİlld• pnDa bareketi mn· 
Taffak O)tlnCS uttın ~ kalaa 
kaımlannm laJ1Detd~ dllpeRine 
lehep olnnıttur. l'raallslar Sötlan 
de Şlmal cJemzJ aruında ~ olu 
toabaya <'..a ~phedekl lnnvetlerinln 
~ döıdintl koymuıt ve M.1Jino 
attı bo7anea aacalı ba kuwet· 
J.rin Nete bİll ile -.... oldak. 
lan if;ia SOS n1IDUU'a'lı bmıi'n Al
manlar elineı ........ Bırerlne ~k 
.... Wr &taruau. clltaılt1-dlr. !'9k
nlk balamdan Fransmlar içia har. 
bin bybo1qa ba saretle iıaa'h o
ıu,,..,.ıtr. Besimedn maneTI olu 
&ebeple~ 'tallil lnmdan a,.-ndll'. 

ASIM' US 

Deta ce11bestade ,,.---~~ 
( BQ.flaTah l .,,n mi/tada; Şehir Y8 Ş8hİrlİRİR d 

da dU~ mevıit taa.rruz)an 
uıDdafaamwn ateşi kartwnda e • Posta mi 981 
~~~ , ~ 

ŞEHRiN KAPILAnNIJAKI &lir .,\19 
MUHAREBE lf el 1 rdlr Mu~I.ova 1!i ( A.A.) - Sı, iı:ıgr:ıd • m 

kapılarında tlddelJI muharebeler Alır ilJÇi dunek k u-tl 
oluyor. MDdalıJer bOyllk nzlmlc cak istJJıtak ıahlplft'!Ae 
çar1o tmakta. mihver kunelleri rle meal Jçi.-ı ilg;ib makaml 
gün sre(.likçe .;oiJıılmakladır. Ai bir dikltat gö9t.erdiklcr1 
manlar tehre yaklıışmrşlar. fnkat bir hskika.ttir. Ancak 1 
ba ilerleme pahahy!l mal olmuştu· • bu dilckatc ra~t\ 
Son bet B(in fçfnde Sovycller 5 tetldkt~ Jw::ın beıt 
köyü terketmişlerdir. Rus no;nkları mell&Uplan acaba hi~ 
tehrfn müdafaaıı:1da bibük :-ol oy_ mıdl?'! Ei.1 bu suale ke 
nuyorJar. ''hayır., cevablle mukabc1' 

Londra, 15 ( A.A.) - Yorbhire miyeceği lunaatindeyaJ. 
post gazetesinin askeri muharrıri posta müve2ilerinin 
Almanların St:ıılintırad önüne yıfl• ve a:lır i~c:i ekmek kartı 1 
dıklara topların kuvv~ll ve ask~·r liyakat sahihi olup o 
adediyle elde ettlklıeri netice•cr ara her halde tetkike deler 
sındaıki munzzam tezııdı ve nlsbet• ztı o1s:ı ı;el'elrtir. 
sizlilı belirtmel.1edlr. Alnuınhr Nöbet g:lnlı•rindc 24 
güçlükle fle.rlernekledirler. ve nazı. lnşan ve aldık'arı JD ... 
Jerin hiç sevmedikleri hiç sevme- mek yemeği mtımklln 
dJkleri siper lıarl•ı yapmak mecbu• cek diğer gtd:ılar temin 
riyetlndedlrler. Bu Tlcnoçenko tn- salt olmayan posta m 
rafından Von Bocka zorla kabul el· geltcek ekmek kartı 
hrllen üçüncü tabiye deiUtiklıAidlr. vaziyetkri göz önUMe 
Timoccnko takvl)·e almıştır. Mera- eak zUmrelerden bıhic!ir. 
fal VorotiloOa mnreşal Budyenl'n;n 
Slalingraddn ıeldlklerl söylenmek• 
lcdir Budyeninin nıevcodiyell bl:
cok yeni tümenlerin ıeJlşinl ,.e Ti
moçenkonun elinde mevcut tauk .,e 
uçak adt:dinln arhtını izah etmek• 
mek için yaptaldan «•)reli cok pa
ledlr, Almanlar Slalfnıradı zapkt. 
halıya mal <:tmekledırler. RillOn 
harp müddetince bu kadar büyuk 
fedarkArlıltl:ıra hiç kat!anmooııtla ... 
dı. Askerlik faribir.in hiç bir devre-. 
sindt- bu kadar (alla inun h~yatına 
ınal olen bJr sefrre tes.tdOf cdlJe • 
meı. Muharebeye ıOrQlen. kalaların 
sayısı hesaba katıhraa Verd6n Öo 

nündeki byıl>Jann cok ••ride ka:· 
dılı trörilür. Sovut genel kW'ıa.yı 
Almanlanıı bu topraklan aoa.bllha ... 
d• batakbt haline aellnceye kadu bf_. bU mUftffaldyet kuanamı _ 

Diyep bukmında 
hlann kayıbı 

Ottava, 15 (AA.) -
dafaa nazırlığı Di)'eP 
Kanadalı ~ayıpbrm.-n 
yaralı ve kayıptan ~ 
nu bi!dinnekt::Ur. 

laglllıler To 
llaıllı• ıaptl 

<Bartoratı ı tnd 
13.H eyıtll pcel1 mtU-.: 

kuvvetıeriDe ballı &IU'ı -
fit bomba uçakları OG ku~ 
da bulunmql&rdlr. Blapl~j 
pmtıertYle ıımaa te8lür'o 
nen'de hava mqdam w 
evvelce teabJt edDeD 1erta' 
tuımunur. tnmAk ve ...... a
ftlmll, uçakaftl' ba,T.a&"J,_""": 
jektörler JnıDuıdamp 1191• TlrlE gıseteeD ... 

A•ııltcada it ar 
llalaııldar 

Çinliler sürat· 
le ilerliyorlar 

Linyit ıstihsalAtı 
artıyor, 

Bakır iıtihıali de 1>u a7 

arttı 

1111111 erıen lptnal . tir•• 
J&e&klanna emindir, Kockovad& 86)'
NdlCiM Stin KJsdorda kıpa dUpwı 
mUYUala JaatJanna ....ıı bir ıumu 
J&pecakbl', Bu laatlar 90ıı deerc:e u.. 
sondur. Bu 4& b&k1Jd Qalerinda 1>'.a 
derece müJara kadar rtdeıı her or. 
du IÇID 'bG1Qk bir tehlike tqJdl eder . 

ve kamplara h11cum adlllllllll'll' 
DOn Tobruktan dlDID 

•i Jlimaye eden uu __,. 
mm btı)'llk dllfmu ._.... 
killerine hllcum eclere1t 
'balanm atmak mranda 

Loddıa, 15 ( A.A.) - lnctıtere)'i aL 
7Uet etmekte olaa '1'8l'k ...-tecu.ı 
Bl.le71D Cült Ta191D, EekerlJa ..... 
t.eı, Abidin O.ver, Abmet Jlhnba Yal. 
mu " IJWuQ Elmer, 7&kı1Mla ta71a. 
ft ile AmerilrQ& lfcleolıldmllr, ADl9 
rlkaya ftl'dlklanaclua :ıAru -.n 
Nlslctlmhur Rusnlt ile bı1r1ciJ9 ua 
ft Ha! tarafmd&ll lralııul '4tleaelıler • 
dtr. Ttlrk ıaaetecDert mllt.utbm ~ 
ay mtlddet bGtb memlekttl pıaca. 
ıer, urp tabr1k&lanm, u:ıeıt lramp'. 
!an ve ballrt tas1bJaft ... ..ı. . 
cekleratr. ... 1 

Gezecekleri feJdder arumda fQJl]ar 
ftJ'dlr: Nnyork, Şlllap, Dollvw, 
Beattle, Sanf1'aulako, IGea.bOeJOI, 

Bfl'QOk orpnlsuyonJar, 1'llrlı .... • 
ttctlttlD m:nualatmı ..-...ıdrJa 

lleklemü:tıe .,. onıan barareU. kaf11. 
lama"lObl~. 

Anlwo, ts ( A.A) - Ttlrki.re 
:Alrnburlyeti zıraat banku.ının elli 
Ura ve diba &.lyade mevduatı huhto 

nan tasarruf hesabı saıblplerl ar .. 
&ında her Oç ayda bir teni etmekte 
oldulu lbMnlye kur'ası 15.9.1942 
tarihinde banka roerkeıfade ikinci 
•oler ile diller ah\kadarlar huıurun
Cfa çekJlmlştlr. Kendilerine lkramle 
19 laablt edenlerden Bonbat'dıı A., 
te Toran bla. U,..'ta ff•J'dar Te
ma... be~yüz, Sındır•ıda Mustafa tı. 
ı.ın 250, Adapaıannda AJi ~Y 
4nta,l~ada TiirUD aüaf, Bandımı• 
d8 Hü,nO, lstanbulda NiumetUn 
Tanak, lımirde Hllae)'Jn Ytlmuer, 
IUUs"ıe Ahmer Ekinci, Kantdıonda 
Kemnl Ozltan, Kırtlarellnde Peni 
Hııal Yilzer Ura bıanmıtlard•r. 
8wılardan hfk• rnabteı!lf mab.ılerw 
deki dGlcıaa be, hesap sahi.bine de 
IO lln ile 60 lira arasında Hı:nmi
nler ha.bet etmı,ur. 

• 

Norveç 
çetelerinin 

faaliyeti 
Bir Alman karar8'bma 

baıkın yapıldı 
r...dra. 11 (AA) - Remil bir teb 

1llde deDPcllllne sen. Namk GnN
mıdıl Norveç ~telerl bir Almak bir. 
Dlbıbı kararplmu tarrib etımlflerdlr. 
Bu blıtife meuap l 111b&J &ldllrlll. 
mtlf, toplar ve bqka llllblar ele p. 
çlrtlmiftlr, 

cıaül ••m11ada 
....... atlletllrl
........ 11a11rıt1 
.,,_N, Alr•., 1S ( A.A,.)- Malı• 

tameee nUf partfıhaln bir nft oı. 
dutuna hiikmedllen Alman içtimai 
teşkl)M ledar•yonu bOktmeUn bir 
1cararnameslle ilga edf4mlttlr. 

URGUVAYDA 
llonl•ldeo, 1& ( A.A.) - Mili~ 

mıenraatıar alQlılnde faaJlntte bu. 
lanmlar bütrıadıı tabltlkala me • 
mur lromlQoodaa blldlrlkllllne 16-

·.ii~~~~=;~;=;:~~;:; re. Amıanlan alt ban tefkllabn Ki· 
' j )'Hl l&Je)er ulnmda bQytllr J)lf .. 

,~~~~~~ ........... ~L;' 

~ZA•:M:C.Cltil.~l'a .... U 
• lllldafaa tem detf• laarp bam'. 

'*1an btlf&m lGlndlr ~ - ...... 
tela~! 

• Ana lranmada oaD,lJllere ballan: 
.&nallardaD, ~ wlmata tat .. 
--da. deıu.cte.. .... akdbea 
bareat edftler, Talılat ı..r lflDde ta. 
&and• daı.a üdll .... mldeb1ılr! 

• INltallf a..Janmla 1ılqe7 a.e. 
"8e luJUl ettttml ,, h ... ııa,.ıı 
..... dül lmlettlllm Mide ..... ,,. 

ua lılJo 191'19 ıaJtk •ttllbd aedell 
~on1m T Kanet.imlll ıuatu 
,allba dlmal dellU 

Jar ftırf.eılllll an l•fllmqeır. 
'Kom111on Ul'Qllllay' da nııyoaal 

IOeO)'alht PNPtltfHda11 tein par• 
•erdfli ...,it olan Aılllan h'an11t-
1Ultllıı lııutbe'TI! Jlart1 lılr taJam 
leclblrleP •hnauıeıaı laOktımete tn• 
..,., etnNılltedlr. 

Nl•ARAGVADA ıur/LAL 
TB$BBBVS0 

C~n~Pn, il ( A.A.) - NeTYoıl• 
tan bHdlrlll7or: 

Nla:•nıaa•nın mertıeıl olan Man
#Ull'da 13 Jcr,ı ıevlctr ~dıtmı,ur. 
Bunlar bir lhtlUll harekeli haıırıa
mıktan suçludur, 

....... da 

M.ecburt iş kararı 
infial uyandırdı 

t'Btıılarwılı ı fnef ..,,, • ., 

'>!""81111: - btaıtar -..rma • 
dan l'ı~r &&lı gUnU aut 21 de ke-
rza DiyaıtJalardan her 1alı saat 
22.30 da hareket edeceklerdir. 

Çetina.,_ • lıfalatya irtlbat.ı pe
ıartctıi cilnlerine w llala.tya - c;e 
~aya irtibatı da çal'fa1Dba c&n· 
~ 1'119tlunaktadır. 

ilk btarlaır ~dan 
19 .9. H2 cmn~ &iln.B, Erzu
rmn ve DJyatbaJmdım da 22.9.M2 
ı:ah gUnü harelr.et edectklerdir,. 

TorO!I ........... MillikliJr 
Anlsua, ıs (A.A.) - Cenup • 

tın memlehttındse «eten Torm 
e41rat lsatan "°'1 mman.larda '!ıe • 
'-n daima bttytık ceeibaelerle gel 
dilinden, ba ka.taıta. eeyaıhat ede
cek )'Olcu1amı b.rpla.ftıt)an lflç. 
ilkleri ~ Us~. Adana • 
~ mm betinde defi. 
llkllt )'aJDllt IOmm11 basıl ol • «...... .... Almanlar(ll aratttr. 

İfsİ ıemüa dmelı İınİf se.cı aeoen utar 20. 9. N2 gn. 
LeltlllN, t5 (A.AJ _ tnıtıter~ DUndtn itib .. n Admadaı:. puar 

hük6meti Viıidekt Amerkıa ııefiri çqamba gllnl.t .. t 20.35 de 
Uhqladaıı PHIZteli ~ 

n.sıtasHe ltPI .ıtmda bubmmlya, ıtlnıleri •'it 1 de, Ka-....ıden ay. 
Fransedald ın.tııa tabaaıma aklliee ,._..., 
ile meMU} olmaktadır. <;.GmQ bun- nr drıler 11&t f.'2 de hareketle 
lanla FraDUDJa ba ı:ıamında er Aı*aran aat l.f,4'1 cJıa relecek 
keklere ve bclın~ tahmil edlltn Ankandan JG.30 de bJanlı: Hay. 

d~ ..ıı Ye ewna stınleri 
med>uri if lçln Jrayıt muunelesir.o raaıı 8 ıo da 
ı.bJc:Urlıer. Simdlki halde Vifi"nin ' -v:vaamı-.aClllıMlı~tJr: ... 
~nbı beklenmektedir. 

Lonclra'daki Frwıa mmrmerbo .. tetlr•ı•at 1111-
de slylendillne ı&re, iş motelle • IUU f•--~-
fiyeü LAvAl hl11ttae&l için .ahim ----~ 
aeUeeler dalaraeebır. lllDet müQr 
fail olmllda 'W8 .Oyı...ı..ttedlr. Mir 
silya'da Tulon'da ve V•·i'de -.us bll,et ~ llıt Y8s ld )'her ., .,... Y&Plltlnilr. 
daimi bir teyakkuz halindedir. LA-
Til'ın •• ...,..aı Pete'll.i• phat anı 
ı..fıs tıtalan tabire ettUnıı,ur. 

lngills denizaltılarmm 
ba'&ırdıklan ıemiler 

~~ 
.._..,, ıs (&.A) - ~ gece ka)'IPlar& utratmıflır, 

yarıa1 teblfll: Muhanbe bGıpet tmıırtzlj...,. 
H •Jilllde Jatalannıa Btaı.iDIT&d' faallyeti ktıçtlk 619'149 

m batmncla ve Kosdok bGJsutnde me888rchmlt 108 dlllıllrl•• 
dttprıan]a '19tln Aftflar ,apmqtır. b1c ka7b& utramadlll: 
Öteki cephelerde bir deJ'ıllrUJr JOk_ Aknua ._.... 
tur, , . , K ..... , 11 (A.A) -

ı ' • * • pı1&D hlleumun bedeft fdaıl 
~ 11 (A.A) - :aa a.1ıabld ticaret semnertııe. nmaa 

Sovyet teı:autı: depolara 'Ye •trepoJu'& 
Kıtalanmıs din pcel•JSD ataıın. kadar tuıa hu&r ... rmelECJ 

gradm batım De batı cenubunda Vd bu husu.ita fazla tatlD&t 
Kosdok böl&ulnde dllfman1a muh&. Pal'qtltçil iJldll!llıılM~ 
rebe,. devam etm!ftfr. Otelci cephe Lonclra, lC5 (AA.) -
ıerde ehemmi)'•tll b1r del1flkllk oı. tukınında lncllis~rln 
ma4I. Rua kuvvetıerl mcrku cephe kunandJklvma dair 
9IDde bir lwıaba:rı uptetızJllerdlr, balanndan yeriJeG1-ll ...................... ~ 

• * • drada teyit edilmem~' 
......... u (~) - .. abah AlmaD telıllll 

Defred1Jen SoY)'et teblJliDe tkt~: a.lin. 11 (AA.) -
lltaUnsradm batmndlıkt Rua lata. dolan ~danbld'. 

lan aldltaa mulaanbelerlnıl de'YUn 11: 
~ Bir ır.lmda dllfmaa llt- lf eytill ~ JIMS 
cumu pCl*ÜrıllJJDOfttll'. !ki tank taJı kuvvetlerinin yudlıDilll 
rip edDmlf w JOs .AJmuı öldllrlL civannda km'an ~.,_. 
mllfttlr. Bafka bir Ullmde de lata. Jcta'•n. Alman ve t 
1anmJz dllfa:aa blcumlarmı Pllaktrt vetleri arumda Y~ 
mllfler .,.. 8talbtılP'adlD oenup batı • tıbirlilt netkesinde ~ 
amda R111 topçuau Alman tanklanm aa bir mtıcadeledtn ..,. 
takip etımıttr. tJq 41ıD11A piyade be.. ~ v.,a eair a1nUBI~ 
ltllU imha •mmıttlr. Xerkez cepli•. manm denls birllld_~.__. 
atn&! Ru Jataıan dQfmuı bir mev- va bata:ryalanmn ~ 
kiden çıkarmıflardD'. hedef olmqWdır. 811 

ınuıhriple bir bg t~ 
Cereyan eden muharebede -& bin çok ÜU'a9 wıpe11an 

4Qf•an ö&dDrUlmQfUlr. Mosdok böl. Bundan IOll!'a ım ' 
..... A1mall taıık1&n IMÜQn b!: geri d&nen deniz ili 
,.. ıb liMCe muvaffak olmUflUT yan ve Alımn lllrlftdel'l 
- ulrerlert lımllan ~ •tm•'ıc rmmıa ~-
için harp etmektedlr, N!tic!91nde c!Opnanm llıl 

rtı. bir destroyeri ., fJll' 
T orpDle ktmayan ıemileT t6rıu torp1toM1 11atmıtd'• 

ppdqor ktlçDk bfı4flıltr tli atır 

Vllflılltell, U (AA.) - IHkQmro, 
''deaia ~ oyar,. 1ı1r nm 70 
ı•mııeıı 1np edecektir. ntoıaum . 
.Jal"lll 8G1'edUderlne M1almia bu D9T! 
gemilere tOJ'Pll laabet edeım1Je09kt11', 

ufratrhmıJbr. - ..-..t 
Alman brafjW ~:i 

limanına ı.,lnde ıır efl" 
leTi bfr fnilM 'botantl 
terdir. 9 d&tııınn bclalta 
d\lıtlrlihntlftlı'. ST8 fİJl'I 
tn'. Brmlarm 8l'umda 

Biamarkm torununan oilu varc1ı. Bundan ~· 
eair cliiftü mı'lıta.nla nın vennittfr· 

I 1t1Jkt&'* hup ~ 
Londra, 11 (AA) - Mner aj&L ge{'miftir. Dirlerin a 

amm lıUd1rdltlne sön. Bismarlun tL tan tnıme remDeırlnfa 
l'UDUD1lll otıu Kmt Barlll J'Oll AJ9· mUrettebttı ftl'dır. 
Slp1 lbM cepbelinde em edJ1mlftlr mııhduttur. 

Kont AJmaA orduuııda IUbaJ olarak l========::::::o~ 
JalsıDet ~ v • .., 

ÇörriI ~· 6b nalalt 
ırrö1'i,..,, 

Lodra, 15 (4...\.) - Sb-ul mab 
fillerden aımeclllditfne göre. ÇIJr. 
t"~· yakınd:ı harp duromunn. dair 
aatr mPlete Nıdyo ile. bir hitabe· 
tn4 ec1ıllktir, 

lzMt llolla'dan 



'it ~..:.ltaıtarotı 1 inci şauladnJ 
"~ deki icapları ona lıerke
't cı1...!_CSttut1orda. ODun sosya. 
~ ~ ettld ve rejim bala
~ '1lr "'1a1lane taraftar .,1naa-
~ --~ eski liberalleri de 
~ .......... ~dıe cezbetti. M1· 
~ llllellifler meseli Emet 
~ 11 ._. kabul e<'.ifonlu: 
'""' .~ harp iktmadiya. 
'lf fa ~-~l bir tk~at laM. 
te ~ • ir. Ba .. anda kla- Dllıı lkt18at Veki.U 11rn Da7•m 
~ IUlh zamanm,laki ~arp rlyaaetlnde Halk partlal blnaaındı& 
l~i~ dizginlıeameli, baırp bUyllk blr toplantı yaprlmqtır. Bu 
~ lllzamJanmahdrr. top!anllda vaıı muavini oelecliye iJc. s ~8lt • 1918 harbinde ... ll•t •tldGrl. :lslmar -· • ..__ 
~ 'bir fınat oldapnu söyle. BUi umum mUdUr11, Devl~t deıWlıJo~ 
\ ıı: .c:-- g6re Ludendof'on lan umum mUdürU, ela\ltrik. tram... S!: tarihli hit.ebeBi anı.. va7 ld&nlıl umum mU411r1, nane~ 
~ sa • Geneat bu tuillte zı lfrketı mlldürtl, Şirketi Hayriye 
~ flliYordu. umum mUdUrU, ıilep aalupıerl, ıekar 
~ -~ilet emniyetin tahü. flrkett mUdllril, lnhlarlar umum mil 
~-nı kendini hasretme•t. dUrU, fabrikalar ve u.nsyl mueıde. 
lıı.~11t41ealar meydanı bot aeıer eablp ve mOdUrlert, Türk arma
'~ • çlnllı onlar devJe.. t&rler blrHıt müme..Uı ~azır bulun. 
ıı.a ~eti veya İftklr'Rzr.ı•n ba. muılardıl'. 
~ olclah uman millet;n lkı buçuk •at dren toPlantrdan 
.. lıit "• 1ı11rianına ait mtieadele. 80Dra Yeki!, bir mubarririnıfze ıu be 
~ : ~iM. Ancak mu. matta bulunmuıtur: 
~ lag. ilarpten eoaradrr ki Jlr. ,._ Jlemleketln en mQt:im ihtiyaç. 
::... ~ telılnııı glst.erecektfr. larmdan blrt olan madrD kömUrC 
~ b1'edenek ~ktnıet mevzmmda htlkWpetçe m-.den klSmU.. 
~'it ~il muhafaza etmemi7.- r11 lltlheallnbı emniyet aıtma almma 
~- lltnmq ohmylıeaktlr. IID& w &1'fti amanda maden kömU. 
~ tarllliTlden .tlinO.... rtınQn 1etlfmec1Jtt meaafe.ı.erde lruU'!.. 
~ dinr W: ml&cak JJDytt ldt!walkıln'"ertmlma • S tllvet dinlenmedi. tmml 811\4. " Uert aeneıel'de f8t0ıa&ll yUk • S: •lnnnağa, bir kanunun a.eıt ecek tedblTlere t.evear . .'l o!unmak. 
~ dayaıulant.k kanunlar tadır. Ancak, 'bahmdufumus tartlar 
.._ ~ d!vam of.nnclu. Bo~n. jçll'de ve fatllıaaJ tempoıara uymayl'Lll 
~lhci'lik yapıldı. Geı.cek bir hı&la S.Wıllkln artmuı muva.ce. 
~ bba1'e ehmyacaktır.,, 1'alade ldlmllr aı117&tn11 tertiple • S ibnesi !rinde mldalaa meır w Ultf1aelan m'81a:aalr anı. 
~ .::.__~. Kendisini mtl. rett de ballyle olmut n fl,mdlye k-J.. 
"'t lllllli...._..... bilmeyea bir mU. dar mtbDJdbı olan yapdmaftır. 
~ .....!_ dei11dir. Bunaa km bir ----------
~ ~ ~ tdlülr bir ile- ..,.IMı.ini ı.. tUrltl vasıta ile 
~ ~ ~ilıaft 1Ul Wml bir tahdit etmek. 
~..aaı ollDallclR 25. ıo. l9M da oıkanJma bir q.. 
~ ~ M dev_. e- ramame "9 telalik naımlanndıın 
"- m\iıeldlep 1tir tloa9e7 tete)lklt etti. 
~-._ ..._.., ltarp ilıtmadı his- llunlan-. l'Uif-s" •••ıııl Girin-
~ ........ Plllllİ!I merımm. ce ,...._ e...ırti. Bir de altı .. . 
-...:.:_ lıle7e &7ftlu bir idare ......... . 

.. ~de dalms emniyetin B11a1aına vuiflıni de liJle bil-
°"-..._.~ tutaımumı htiyoraı. ıha edlleltilir: 
'~ -~ ıtekir .... •Ur- 1 - İptidai madcl'eleıi• istJı. 
~~ ib~larla berabft sali. ! - İptidai ma<ldelerin dal·" 
~ ili ele benllette dllflnL tılması. 3 - Ellşi. .f - Zirai jı;. 
4' ta.el ı - 11~ ----~ 

-._ hıa lblenif. İ9d11Mlilll -...... 6 - Dlvideria idulllıt 
"-~ altma ı.uüaa lliraat Bl)-itk laarpt.e lllffnt siftemler. S ._'!1!ddelerini elhan ekono · lıe ve en yal harp wnı tetkiB· 
~ ~~ ldlremizdo oen tı kanunJ&rr gh önüne abnaeak o. 
~-:L"Vunnat gl19i Pf&JU ik- lur• on senelik pllimn 1Mına te. 
-- .... ·~ edi)ol'. ~af11Jı ettlii görtllör. 

ıı:rı ınlUıp ı.wıwr raedcealerlmi1 
den olan btanbulUD cw, eanan u •. 
byaçJan kadar haJk lhtt)•açlan dıı. 

ön pllnda tutulmaktadu. Bu aebep!. 
..., ıant'-D ..... .. kok k6mUrl! 
lhtJt'acı lcbı tedbirler alırı:rken. dlteı 
taraftan da rilAyetçe odun ve odwı 

ldSmllı11 temlnilM çM!fllmaktactır. lh 
tt;yacı mral&m&k mevzuunda bllvurttı 
veya doğrudan doğruya kömür •r 
hyatmı azaltacak buı tedbirlerin c1~ 
&'°1Dıuı sarurett llarpmzııayıa. 

D.ıter memlekeUer bu teh~dı 
atır tedblrlıel'l çoktan Abwt bulun . 
mütadn'l&r. 

t.tlhaallmizden bUtQn yurdun ya 
krD tbtly&çlarmdan ta.us. ecteblı.ec. 
8lm1a kok kömtlr11DUD yanau ı.taı 
>uı .balkma ayn"DUf bu!anuyoıııa. 

60 bin ton ID&dua ldbnllrll de ay. 
nca yine &Jl'I JDeftU& ~ı
dlr. Buna nfma kok ldtmOl'D y.ıJr 
matı IUJat etmlf bululWIJamı :ra.. 
ıunde Odt&D ve odun kö~tlrl yak~ 
~ baM )'&km vurtad&rmı tıun. 
&6re tvtiplemiı olanlanıı dall1 ıarar 
la kok ktimtırll ıatemelrte OUD&lar 
h&küd Uıttyao _...pıertnt •Jlf'd et . 
mekte t8fki1At;ımau mU,k.ll&ta utrs• 
makta ve llUktU!ıetln bt.rvok fed&IEl.r 
lıkııuta ....... llbl faydalı ı.dblr. 
lertn tam _..,. vermemııı JIOrlq 
tırmaktadır 

Ba zorluklarla mUcade!e lçtD &Jn 
ca tedbirlere haf vurm8'8 mecbur o. 
laCalımızı görtıyorum. 

Bubuadutumuz prtıanıı Mr aha 
da to1a1m ... taaıu ol&a mrtuldann .. 
ancak btlkQmet orsazılart)'Je hallnıı 

ve halk tefktl&tmm &ben,U ve ferL 
ga'tll ~ cnap wrmelr 
mecllmf,.ttade Olchalumau nt,an. 
bort cılartJı MI' blrllDla 'bn .. babr 
lam&ll ft ber Ja&nlrıetlmt• bmla UJ • 
durmalı. bu vuılt.1f blrbl!'fmlse lla. 
tn1&tmak borcuada7& C11mhurlJet 
halk part,18bılıı YUl,.t \ure heJet' 
reisliginde a.!llralı arbd,§Jarımıılt 
,......._. ,. .,..., 1 ....... 

lllllr- lltlb•·-- tauldı8 fPırl a...... 
de faydalı olabllteell lllCtaJealanD 
dln'ledlk. Bu dlfUDcelertD alecafmlD 
tedbirlerde -- f&Jdm •catı timi. 
dJndeJbn.,. 

VAK ı 

Bir döv z kaçakçısı 
yakalandı 

Kaçak dolar verilirken 
cürmü methut yapddı 

Dördün..--0. Vs.klf hanın uma 
katında 23 numa.ralr )"U!haaedc 
tahv1!U ve bona aeentelilt y.paa 
Elaltf oğlu 1-ıan dlMs 1111.çakçılrğı 
yaptıfı h*r :ıl1nmJt ve ftftniyet 
11:~ l>tlıunı memmian tUc
car gl:ıt acentenin koml9yoneasa 
H08eyine mUneaat etmitlerdfr. 

Memurlar lreodllerir.c dolar te
min edlldifi ~ ıaer do'ar 
için 185 kunl4 •erecdlerinf IÖY· 
Jemifler ve tak'ııı yazılıanetdne 
glderf'k 1380 Urayr dolara tahvil 
ettJılrt~ soma saçluJsrr yakala.. 
lllf\llanbr. 

hak'm lmealmda 9ftO bçat clo
lar bl:lU1111R110 811910 ile y&'l'dımlCI· 
• JIORyin nııOcidehun"mlltfe •e
ri'mitlıerd"r . 

Belediyede cezalandmlan 
memurlar 

~lediye memu.rlan komJsyonu ... ~-.."tial..., ~ 
t.aelnl•blmda toplallM'lllt beledi· 
,. ...... t..,tdlttlllda (abpa 
memmtardan Yalifelerine liyı • 
lri)ıle dcftlD etmi1nleırin eemJan.. 
dırılması flibİ ınceleadttlr. Bur 
~murlarm gdnlilk iltDıbklan 
kesik~tir. 

Tica1'et V ekiletinde yannki 
mühim toplanb 

Ynnn .AnJrarada ticaret ftkl. 
kUnde milhim !lir ı-op"antr yapı 
Jacaktır. Toplantıya, ~ehrim}zden 
tkaret mUdürl\ Baha, lzmırdcll 
zahire borsası komiseri Ceva.t Ni. 
ıami ve 1zmir tica?'ct odur umu
mi ltlt.ı.bi de ]ftirik c~cekle'l"dil'. 
Bu toPJantıda cart ticarf i.,Ier U.. 
zerinde görllf(ilt-ce~i anla~ılınak· 
tadır. 

Ustura ve havlu hınızı 
çocuk 

ıs ,.._da Jılmtafa adında bir 
çocü. eYY'dki gf'ce Bevuıtta lıer
bel' Yasufun dilkklnma sinrtt 
W!tura ile banub:r Q&hmıı, cllln 
pce de Alemdarda bir bqka dük. 
Uns girl:Sen yüalamıqtır. 

AdltJııe~ Terilen hına çocuk 
80J'gaMIDa mttttüip tmif edO
ml,tir. 

Poliı memunımm nine 
siren hmız kadın 

Kul'bağalıderedc Adalethan 
sokağında 21 numara::la oturan 
polis memuru Ali R:zannı evine. 
&~-adında * .... han\ -
mil ve ta't'P aıumda etebe!iyl 
boh~ doldunııtcen blırtnJmr 
lliten ev abibl tarafından yüa
laımı11ur. 
Kadın adliyeye verftmlltJ.r. 
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Parti ocak konaıreleri 
E:nlnöDU kaza."lJUD T&VNJltafı 

rarti ocaiı konpresi cvvflti ak
~m yapılmıştır. Koncıre rddiji. 
ııe Buna mebu1U Osr.ılln Şnki 
Uludai SC':Jlmil ve Ruznamcnin 
m!W!.kere!i.ıı.e ~çi~tir. 1d.re 
lıtyetinin bir yıll:k çal~a rapo. 
ııı okunup kabul cd' dikten aonra 
ailek 1 erin görilfU '. ~et-tne .. ,ç!.ı.tnif 
ve yol, ışdt, mektep ihtjye.r,lan et• 
rafınd:ı ileri allriüen d Uciler ta 
bit e<iibxıie ve yeni ichırc hc)lcti 
aeçi?:ıi yapı'arak toplan~-a 10n 
verJmiftlr. 

Belediye MÇİmİ bazn.Lldan 
~INİYe eeçimi baalrJ*1aaaa 

devam edillnckt..edlr. Bel'OiW. Be
li-laf. Sulyer qralan ~ ol. 
mak illeıoe diitt kualardaa 19111 
m~lile Mil ve yedek aaa Gtank 
parti~ nuuet Pt«ilecekl• tee
bit edUIDİltir. 

Matlada klylül-. el 
tezrtftlan dafı!ılclr 

Mu/jla. 15 ( A.A.) - Vllbetle n. 
ra•t ~ h•ynncı.W.lı ittiıal edflft 
Te doknmacılıih sanml ıapem olan 
..,....... ............ llrt ....... 
UlelJnden ı• el ,....,.... .a....rı. 
mlttfr. Yine veUlehen 86a ........ 
cK dolıam:1 astahln vaımasıtle hi'9 
lar açılacak, b.ı kura&ntı ..,...,.. 
fet olanlaN lelllht.r bedne vert 
lecelllr. ~ ,~ tanına ı&re Vebr Fark tadar: ~yada Ja&rp e. T•ki"l&\]and--- umum lnhı" •••lar Ve'-ı"lı" An'-a-•a ~~- İnldlafı po kaldr. 'V'. konomili harpten evv.l tatbik e- -s mnclÜrU _.. :& & •• , S ~ te•ıkJadı ettirdiii dı1miltfr. DaPa memleı.tlor an- " Altın fi7atlan döadti Lraml.eria lmtaJ..t ""•:::-W aacak onun piren- eak Hıp ekonomisini teokilltlan. 'J"karet vdı;l.\eti tetkilt.tlan.m. Bir mllddettrnberi eebrimis4e -~· 

~ kavvet alclı. Saib n- dıraeak kuanl.n harp ama ma umum m6dı1ril Avni Sakman, DUn bir Reflldiye altmmm f11a- tutunan gtımrilık ft inhisarlar ve- lrtll'Ot:fl&q, 15 (A.A.) _Don, ıc 
~ laarp ekouıniAlnin Alman nmda tatbik ~~ ~\!'.e gelmi.'1;1r. Umum mil· tı 35,90 lira.. kUlçe &ltınm bir gı. kili R&lf Kanıden!z, Ankaraya e:rHU, Kaneabe)"in Juırtufa~nua 
t-İ ~ •ttirdill eeulan SADRI ERlEM cti.Lr, buını4a tetkikler yapa.eaktr. ram !iYUI lae 340 kuruttu. dönmüştür. )"frmlnel J"ll dBnlhnfl c-11ndan° teH• 

~ ...__~ mtltalta etmek ==================================================· hOrlerle Jmllanmı, ve kuaba mcs ... 
lll ~IUllU SOllJ'Üismin aie&eDıi- _ il ·- ayrslnaalc istiyorlannıı .. v .. enden naarlsa d6nGp gelırılı olan askerler ~ danını doldl&l"all blaleree ballE ) r. S bnak 11.amcbr. Ba hq.. nu s6ylüyorl.ırdı •• Ayrılıp ne yapacaklardı?. Mttrr gibi lngflizlere, Cnaylr, mi 111 8aeekl )"lba beneHıaı 
~ ;:;:-.::..:•.:..;; · ı MLIK iT ~:l~d~~ara "" oececeklerdl?. Bunu belkJ kendJleri da iyice alden yafafnıftır. 
~ ~~ ..:~~~ ~ Arnavutlar da Tilrlılerl latelltlyorlonn11 .. Mustafa bunu kendi sınıfın- =ı==-=_ =,:_ =.:_ =_ =_ =_ =_ =_ =-=""' =.:

1
~', 

·-.. _ ~ dald, Amavut keresteci lsmall efendinin oğlu Olviden duymuaı.;.. Tarih 26 1 L s laa..u, .. t ...... ki- denütde, lslencler leyin hilcayesl ~61 sırada OM onun TOrlrlere ma§· yı me al Vak ~ 
"' .. ona itletmek J&mndır.Me IOp olup leyllglni koybetm .... e acımıı, -.. Amavutların kendi dilletl, _ ....... --de.,.., dit tica- Ya an ZEKi MESUT ALSAN kendi torihlan ile, esiri bir llllllet eldulunu ttylentlttf •• Aydatd.:a rahat,... S ........ ola divisin Bak- Z : ıayan, rahat para iıcızClftClll bir Arnavut ollunun dülÜ"Cfti. Mutlafe_..• 
..... ~ ........... l'abt ba- - .. nlon Ziya .ı.ncn, lreNlhf mi ldedl? .. Onun vadfeli, bunkın ne uyMuyOrdu •• Muetafoya MWlndlNn ,.,, onu lllUZtorfb ediyordu •• 
~ 90bebi' barp umaD1Dd• almadan da senin itini glnHlrtfr .. KlylO icinl cek .. k cevap verdh Çwkeslerin, lolftClfdann da cryn dlllerl ayn düıüncelerf __.dı .. Kert· 
'--1 ~~ ~V.met etmek imki- A, o{ful sen daha 'ocuksun.. aı bot k6yl0nün iti g6rüldüiün0 di aralarrnda yaıarlar, TOrlder He karrtMOdardı.. Hele calımlr Çerkesleein 
~ .............. ta-. İt hismetl il- sen hic itlttin mi? •• Onlar kendllerl ı ......... ., tle, balkalGnıMI iltettW'•· "-cffı--. ......_ ..,....,. bile varcfr •• Bunlar at hnrzlılı ite TOrk kir 
~ 4-l'alhr, lıaall ela blJllk Altı saattir yoldayım.. lülerini usandrrm...._. Aydın .,...,., JOphesfz, ~ IMlftC9r a'ılt 
~ ~ eehep ~ gfie. Allah ver• de bu kaclarcrk ile iıiıa bilse. kosobava gel. alt olm•a .. Ah, olan bu Çerhslerden kclk-lardt. Onlar zaten gece gfdlce, bu hırsa· • 
~~--- de dtltlnlll• fe1 ojul, fU jandarmalar He hocalar k•ıpnaıal11r liahriz daha iyi olurdu, lıir yaparlar,,,._,., •kls on IGCltlit bir )Wde ..ıut.c1t .. Ydnız efeleri 
~ ~- ... kqmetll bir el ama .• Ne care .. liri gelir, bizi hOkChet ile korkulur, hakir habis paııo kazdıran sey bu ........,," hikOtnelten himaye game1er1 idi- Cerir.....,, 
~~ ~ · toplar •• ötelu gelır, Allah ile korkutur, ramazanlarda. mObarek gOnlerde aarayda, padifalun yanında nüfuzlu adamlara olcluiu s&ylel.._ ttar.D 
~ ellnmı ve ~lba~ aklına ne gel~ onu ister.. daireterW ete ç.m ......._ doldu,..... llerns bi~ 
,.. il:_ ._tlolll ......a. .... ,.. Mustafa, kaylünOn bu doiru llrüfijne, ve °'ık konuırnasına ıe11mıt· 9 halde neden bunlar yine aynlıllcwınc muhafaza ecfiyorle, 11rtılere 
...._~ .. Eeielııenünomd" "•· b.. lu lıoftutma, ona, mektepte oblulan poclW medhlyelerinden daha Yok11•hk ve dostluk g&twftlfyorlordı? Neden ghur zulmunct. tocan lor 
il~ idaıwi. it oeplae. '°"' " daha cloiru fik;rter vermlttl. Arhlc llfalyOR baıına ..w;tleri icilt. naldor, Giritlller, gelcllderf ,.,a.rfR IRIClltlama ...._.,.p, onlarift dille-
~ ._ - ilci litlıaleıdaia iıia- ayrıldılar,. ICöy{ü Aktialdır .ahaHeline cloiru eteiinl IGrdO .. Mutafa da rini konusmayıp ayn cryn Mahelleler '-ildi aclrortaull? .. Neden ....,.,. 
\ ~ oı.._ .-..... f.üi7• mGtad .. ktep yolUIMI d.wmn etti.. lannr, iMGMlarını, mutlaka kenclllerindw ••mam ....,_._dl? Mtaklo 
' '-~ ltlnm g68temıes· • • • o vakit tı.nlwa Wr llrlO akll erdiNmiyoniL 
~ ~ ..,_in •Jb Şehirl de. keMIW i1e hOkOmet arasmclokl mOnasebetlerln ıekllnclen • • • 
~ ltir arp ekmomiü ka- k6ylüden daha fada IHlftnult de§lldl •• Coınller, mescltfer, ıengtn hayır Türle ve •Otllhnan olmayan tebow Ol•.. ....,.... WbMloll 
~ t.trdıklan p;iizden k:ıtm•· sahipleri tarafından yap1lrnı1tı. Su da halttan para toplanllorak, ıehre r:ıenfi diJtOnceltrlnl Mustafa pek de .,..... ~du.. llr defa 
~ kadar akıtılrnllh- Çellfteler, sebHler de ya iMiik taıı....._.,.,. Wr "-" bunlar -.ıüm• ohnad.tılan lcln, dini duygulan lllbarlyle lllOslOıWcm bir S fazlası da ppıbmttır: seven rnahollelı porasiyte acılmıfh.. HükGnıet. belecliy. ne rapsyordu iri?. devlet idaresinde YGIClmoiı i•meılerclL. MultafaNn baball, gavur lda· 
~~top Telc6D kan1111- Belediye yal yaphiırsa, mutasarrıfın konaima, kadının evine giden yolu resi altında ya1<1maktansa malt, mOlkiJ feda ehHii Mrdh elmfttl •• Yaln.ı 
~~- Met1e!i dört senelik yaptırırdı •• Onlar ancak para toplarlar, ve lstanbufa g6nderirlerdl.. Şe· Mustafa ara:fa ıu farkı seziyordu •• 
~ ;:- IDillt 1nJnet1erin lro. hlrtl de bu vmlyetteı HOkOmete Rsan haliyle "g6'9e etme, baıka Ihsan Hıristiyanlar, TOrlderden aldıkları ,.... ... , onlara ...._ ~ 
~ t.1...~• clereee seferber- istemem,, diıordu.. hakkı bırakmıyorlar, " anlan hicret ...... mecbur ediyarlaıcla.. TOrkler 
\ı.....~ ~ ettiılr. Şu hale gire TOrk ınOslümanlar ile hükOntet OIOlllldo bHe lcarftbldı ise bunlara ilıımek tiyle dunun, onlara .............. daha iyi bakıyor 
~ ~ ~"Wka ..,..._ ft • bfr itfmat, bir ıft'gf yolıtu .. Padfıah" hükOmetl onlan bir sa§mol ın.. lor, ve ôdeta daha IMtlyaıh bir mevki ~ı •• Kmselen, lbadetho· 
:....~ ~11e ile vazifelenmi1' o- telakki ederken, ve hatt6 bir inek sahibi kadar da. gelir mevzuunun sıh- neleri mcnGr, " kapdan ardlonna kadtir apktl.. Kendi dillerinde tahsll 

·~ lay•ı.ri fliyle ll&Ulsa hati ve aellımesiyle aıakah g&rOnmezlt•, onlar da hükOmeti, kendllin. yaptıran kendi •ekNpleri vardı.. Papadan lrenc{I lcryafetlerl ne aaltana 
l 1 d•:oı korkulma11, lcacrnılması, ve imlc6n elverince oldatrlması, lazımgelen sollana dolapyarlar, ,,. itibar g~.. .,,_ papasları hOkO.W. 

~:::: :;:.-11 tıetcf. %ararlı bir.-y sanıyorlardı.. ftnat .,.......na, a1kerllkten kacrl-xıakh.. im· iılerinde bile 16z ft .nlful Mhlbl idi .. Tlcm6 blrG§O " kart. Olll9ı1t 
.-.~ 4'-t iltihtalln ,..,.. kôn hasll °""1a, vergi '~crlı6ı yapelocab •• (O.ıtU bu .._etlerin -..- elinde idi •• 
~ .: ,_.tte bllwlnuılile mun menfaah nam1110 lstenildl6ine delôlet eden ortadQ hlcblr alômet Bu kadar serbellllk ,.......,_... 9'bl. T&lıterden falla kolaylddar 
~ iua':; .... laaıall, mem- \dılu. Yemene 91oderflen a1kerler ne yapr,'Ol'du, M ~?. lstanbula da g&Oyar'.ardi.. Onlardan Cllfrer -~ Alhr'8 Pi• bir Tirlin 
~ bvfttial .artlr· giden paralar ıc..- cebine ""'°'du ve ne lcln sorfolun~ Şehlrli bozulan iti, bir Tilrfr an..lnl faldrlettlrfrhn, apl h6dlle Mr Rumun, btr 
I ....., t dahi b9 suollere ~ cwaplar verMiyordg. v.,....y1111ee de cMvleltM Ernteninln, bir yohudlnln elıme§lne yal lllrOyordu.. Sonra ........ hGkO· 
t ~ •aıari:fe iatlfmek. h1'*'19 W.,.Cek, yarda isteyecek Y9Jde, ondan yalnız nırar """.... Met memurlonndcM da daha falla himaye, "YQhut daha • ..,.. p• 

"-' ~~ıl itllaatı ra.~1• linl, ve isine lcabil oldulu lcaMr oz kanımasını dlleyar, ve onvnla bu zlh. dGkleri s6ylenlrdi.. Kadthlc itleri olllHlchlı lcfn, lıade'ya '°'"' Mrecec 
k. --=w.et içine niyet ı,inde MOnmebıte ılritiJordu.. WIZIY9ffe bulG11111.,,.tarch .. Diler memurlar ı.. bunlordoft biraz er 

....._ iM,_. TOrk ollftOYGD mGllGıaanlon• ve ..u.tOman ollnoyan teboonı11 dGtOn- lrinlrlerdl.4 
.._.. ..._. malaluUeriıa çelerı V• istekleri ise daha menfi bir mahiyette idi,, Arapları: Türklecd• -o....---
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ı oı:ıı.:ırocı.a bUtUn dıplomı.tlaruı top. 
~ Sen <.:oyma iBıntnı tr.~1yıın 

çok kı • r bir kulup ~ardır Hu ku!Up 
9M1 .&Amanda, l 7 sene hapiste yat • 
.tıU§ oakf bir ihtllı!.lciyi d.zıılığa kabul 
"~mi§tlr. Bu adam Sovyetlerin Lon. 
dra. bUyUk elçls1 lvıın Mniskyi'dlr 
Mnjskyj'nı.n nöyle bır cemiyete l:aouı 
e<lıımesi Bol§evlk ihtlltı.hn• pek 1~1 

karoılamıynn lngıllzıerln artık ceph2 
d .. ğl§tirdığjne 1iprcttlr, P.ueyn Al • 
n.:.:ı)layn bir sene ev ·eı tıaıp ılı\ıı et. 

iği zaman, Stalinin rn .. m!eketı lngtl. 
terede hemen hemen hiç tanınmıyor. 
du. Rusya lehine mUteaddıt kimseler. 
de bulunan sempatiyi Rus • Fin har . 
11 ;>ok etml§tı 

Rus kuvvc•1° ılnin bUttlL bir sene 
'arfınaa b;.ıyUk Alman ordularına 

.. ar~ı durmaları buı;Lln l:ıgiıterede 
uu S('mpnUntn uyanmasına sebep oı. 
.nuıştuı. Kız.ııorduya 1ngl117 halkının 

aaynuılığındıın SovyctlPrc halk ar11. 
sında bUyUk bir sevgi dotmu§tur. 

11> martta evvelce içi.ilde Leninl"l 
oturduğu bina Alman tayyarel~ri ta.. 
rafından yıkllmı!Jtı. lngjlızltır bu bf. 
nanın yerine bır llblde dı" tllt'r. Açı. 
il§ merasimini Mnjsltı yaptı. Abldo • 
:ıln Uııtü.nde İngiliz ve Rus bflyraklan 
yanyana do.lga!anıyor. Bir İngiliz ıuı

kerl bandosu Entemasyonau çalaı 

Londradn hUkUm suren bir ananey.! 
nazaran bir adamın ölUmUnden an • 
cak 20 sene sonra heykeli yapılabilir 
Lenin l1bldesi bu knnuna mugayir o . 
lara.k yapılml§trr. 

Kanterburi piskoposu Dr. Templ:ı 
geoenlerde bir duasını §l>yıe bitirdi: 
"Hilletlerin kralı olan Allah! Rus 
ınllleUnden yardımını eBirge.me!,. 

Rusya hakkındaki hl'1lf'r takdinı 

çevrilince bir kadın bunu düzeltme • 
nin kendlıı{ için bir l'Bzlfe olduğunu 

zannetti. 
Bu kadın 1910 da lngillz parJll.Inen 

tosuna ilk kadm mebus 'llarak giren 
Amerika doğumlu Leye! Astor'dur 

Plymft §etrrl.nde Rus1er aleyhine 
nutuklar vermcğe bn§ladı. İngiltere ~ 
nln halen Ruslar sayeaind~ hUr yaşa. 
dıgma dajr ol&n zlhniyeU tenkit ede. 
rek, Rusyunm kendi post"Jnu kur~r. 
Allak için harp ettiğini bağıra bağıra 
llAn ediyordu. Ayrıca Ru'!yanın bir 
diktatörlük olması dola),slylc lngil • 
tereye benz:eycmlyceeğ:lnl 11Jöy1Uyor . 
du 

Bu kadının )' Ul.selen se'lj eolcu ga. 
zetelcrde gizli ltnpaklı h>.alara 11ebe. 
bl_nt varmeğe bn,ladı. Bu mflcadelecı 
kndmm nutultları lngillz . Rus rnUna 
sebetlerinj deği§tirmemekle beraber, 
ortaya haUedtımesı l!nm gelen meae_ 
lettn- atml§tn'. 

Ruz sempatls!nin son r .. ddeşjn! bul-

Bakırköy, Oama.nlyc fabrika cad. 
deı!i 35 numarada Ah:net ojtlu Sa. 
llh Arzuer. ( 41110) 

7,80 .Proı;rıuu 7,~2 Vürı.·ıtımUzıl ça 
lı~tıınt1nı 7,40 BJ3J\s ·1,5:ı S.30 Rau_ 
yo uıor. Orri.e&tıaoı. 12.bO Prorrı am 

duğu bugUn.erde belkJ bu kadının nu. 12.33 Knrı~ııt pro.;ram pı. 12.fu 
8

• 

tul:Jan bır renluılyon u~an.!Jrmaz, fa. jans JS.UO.ı~.so Şnrkı \'C tl!rı...ı:cr. 
kat e1yaeet aıemlndekı u~sk bir de. l ıı:ı,uo Program ıs os Fanı heyetı l'< 
ğiı:ı.•e bu kadının tezinı g'.lnUn mes.?.j 4:ı R&~do danıı ork-cst"ll!ı 19:JO Hıı. 
lcSl haline ltoyabjllr. 1 berlcr l9 45 Yurttft" ,,c 1 ~ "O • -

• u..u .., .. ' "" , 'l' re.. J 
Lonurada gülerek anlatıldığına na. yo e;azcteBi 20,45 Blr ha.~ tt!::-::Uı:u 

zaran Leydi Astorun bazı tuhaf !det Ciğrenıyoruz 2ı,oo konu"oı" <Evin s:ı- B . N ( "' . 
lerl \'ardır. Mescıll mlsnflrlerin gltıııc &ti) 21,J5 plnnrı sololı.ıı '1,30 tpms! ! aş o 1 s ez e G r 1 p Rom atız .-,1 
zamanını tayw eden ı;tk!l gariptir: 21,50 Rtya•. tıctımhur lıa.:.!osu 22 .lO 1 ) 1 I' 

•ram saat on birde elinde bir te.[>6i Ha~:ler 2\! 50 J{apanııı ·ı " , ! ' 
ile \lskı ve kadeh taıııya., blr u~ak - N .. 
ia~{=I~:~·: 1:6'!:u1:~1e~1\rU:ı~:~:~ı t; ·mu1 \t •• :A"' ''~'~il ievralJı, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes.er 
evvel birer kadeh dıılıa v.~j almanızı J.J Elliıl UH tiyuıları 

rıcn ederim ... Kendım çok meraklı bir kıtp~ .. ı~ 1 1 C A B 1 N D A G U N D E 3 K A Ş E A L 1 N A B 1 l l R 
brlçcı olduğu hnlde briç ,ct'<l!crl dahi Londrn 1 Sterlin 5.~· i . ı:~•ili!!EGl!mm=•nm~••m•amı 
bu Adetındcn vaz geçme-.. Nevyork 100 Dolar 132.~"lı I ,,. 

Leydi As tor lnglljzler arasmda bir 1 (.;en1:ne l ocı lsvıçre Fı. ~O. jo 

metanet tlmaaıı addedlllr. Onun an. Mudrid ıoo Pczet.a 12.tı::i:; 1 1 p J t D . 1 i k '1 IU"' 
lamadığı ve karıımad.ğı ~ey yol;; gı., Stokholın 100 leH:ç t{z , 31.lC 1 . ey e emırt.ro: arı ınes e OAU il 
bldıı·. Hiç umulmadık ye:-lerde or.wı ı ı:-;1'.\:'\UUI uom;\S11'111t. . ~ 1 
mUcadclecl eesinln yUksel1Jlğin1 işite- Sıvas - F.rzurum 2 7 tertip 10.9('11 r ~f !oıe ~ ınaca tı r 
bıllrslniz.. Av«m kamaraııxnda muza _ ı YUZdc 7 Ul41 demlryoI· 2 ncl ' l'ı l\.ll 1~ Ç ı N •lG Ü U 
kerclerrle olsun yıı.hut ıııuhte§em ko. tertip 19.GO lt'Q 

nağınJa mlsll!ir kabul etsin o her za. Anaüolu I:'emlryolu 1.2 :;1 7r. 1ı y • T k 1 · ·· Devlet Demi~ yo!ları Um~m MüdürluğünrtetF 
man yUksco> bir kadın olarak goze enı o a on 
çarpar. 1919 aa lnglli~ pnrlı1.menıosu -

De\·lel Denıir)ollorının muhtelif ihtisas şubeleri için mcrnur 
lirllınck iııere Aıılrnrnda bir "l>cınlrlol .Meslek Okulu .. te i!; edi'l1I 

~lcklcp yııtılı olup tedris rnüdaeli üı; senedir. T~lcbcııin hrr 
elu1se, yiyecek. yot:ıcnk Ye tedris mal7emesl idarece parasız tcın111 1 İşbu mektep mezunları Dc\'let DemirJollarındo Lise mrı00 
ınahsw nıa:ış \"C hahlara sahip o!urlar. ı\<.kerlik mükcllcfiyetlcriPdt 
hi7.mele tabi tutulurlar. 

na jlk kadın Aza olmak için bir çok Y. No 10371 P U d f' a n 1 
kuvveılı rakıpıertnı mat etmi§ti. C. /':o. 3 - 15.9947 1 

Bu 70 ya~ındaki nk sacl1 kadın har Beyoğlu dördüncü nolcrliğine: K U l L A N 1 Y Q R U M 
tılıı ba~ınd:ı lnglltcre Ue Amerlkan:ı: ~\1' "" 
bıı·leşmesl lfızım geldiğine kanaat g.-ı Dairenizden tasdikli 1O,9, 9..i2 ~ l . 
tirmıg. mücadeleye 1ttıla.nk emel'nl tarih ve 10148/358 No,lr protesto ~ 
tahaklı:uk ettirmek ,çin Amerlkay.ı muhatabı bulunan ve ikametgah ola. ı ~ , 
dahi gitmişti. İngi!!z. • Arrıeıikan b\r rak gosterdiği Ayaspa;ada ı\'ıurol j ~ 
lcşmesinde bu kadınm bUytık hl.saesi opartmanının 5 No,fu dairesinde i:.cı_ • , 
vıırdır. çalırtmak Leydi ~torun ba~. met etmediği ve adrcsin'n dahi me-:. f 
lıca prensibi budur. huliyelirıe binaen Ra$im Ya:o:mcıcıla _ ,llıJ,. 

Leydi Ast orun ııarfettığ' ınesal aa. ro tebliğat icra kılınamamıı ve pro. , .U! 
atları ancak Madam Kürı jle kabili testo muhteviyatı oları a~oğıdokı IF,\11 
kıyas olabilir. Bu kadın kadar çok hususcıtın tebligat makamına kaım . ı jı; 
okuyan ve o(:renen c;ok uz kndın ve olmak Üzrere Yakıl gaıetcsile ilôn U 
erkek vardır. r;o yııııında nu1rnk dok_ ettirilmesini dilerim. 
toraıımı vermiştir. (Bursa tacirlerinden Rasim Yaı:mo_ 

lnglliz parıt\mento nz:alan tarafın. cıfar 21.8.942 tarihine müsadif cu-1 
dan ıuk ııık kul!anılıın bir söz vardır: ".'a gü~ü, on beş gün zarfında tos _ j 
"Leydi Aııtonm bu işte mııvaflak o. lım edılmek üzere kilo$u yüı: yirmi • 
lıı.cağı nnsıı tabl1 ise. benim de mu. kurusfan Üc bin ki!o l:ol sipcıri~ ede. 
vaffıık olnent;'lm tablld!r,. rek P:!Y akccsi o!arak iki bin yirmi 

.Eserı "My Tvo Countrlcs., lngiılz. beş • 2025 • lira vermij ve mütebaki 
edebiyatının en çok satılan ve mUna.. m~blôğı '.'.:a'.ı teslim aldı~ında tedi· ı 
kıışa edilen kltaplıırmdan biridir, ye edecegını beyan etmış bendeniz 

Bir gUn dostlan kend!ıılne niçln dahi bu ;artlorı kabul etmi~ o!dJğt•m 
çok çalı§tığı hakkında ~u sözleri soy halde meıkür miiddetin hitam bul· 
letmeğe muvaffak olmuşıardır. "GU. muş olmasına rağmen hatır o 1cn m:ı. 
neşin altında çok bUyllk yenilikler h te:ilim almak ic;in düHônımııa gel• 
mevcut değildir. ı-~nkat herkesin bir memiş o!duğundan, i~bu protestonun 
meaaı Bahası vardrr. Benim mesaiıtı keıidesine mecburiyet hasıl olmuş. 
de ihtiyar yaşımda her tı«yt öğren • tur şöyleki' 
mek ihtiyacı mevcuttur , l;bu protestonun tebliği tarihinden , 

Bu kadın böylece öğrcnmeğe de • itibaren iki gün zarfında lzol bedeli• 
vam ediyor ve blltlln bir memleketin n!n mütebakisi olan ( 157 51 lirayı ge_ 
bilgilerinden lstı!ndeaine rnl~ıyor, tirip hazır olan malı teslim almauo 

" l und Er., den 
bilmecburiye ticaret kanununmu:vn 
650 inci maddesinin hükümleri da:re 

·rere 'me eden: TUGRUL UltF. sinde hareket edilecektir. 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbabını anlahyor: 
* Onun bir çok cwp ve 

yeni renkleri vardır. 
,.. O. bO.t.ı.in kullaodılım 

pudralardan da.ha ince 
ve dııha haflttlr. 

1t Onda.ki haklkl çiçeklerin 
nefis kokusuna pere.sıı, 
ediyorum 

• O bUtiln gl.ln ıablt. kalır 
Çünkü terltıbınde ba.ş~a 

biç bir pudrada bulun· 
mayan Krema koputu 
Yardır. 

• Yatmurlu, ruzı:lrlı ha· 
nya rat~n Yeni To· 
kalon Pudrası un!ml 
daima teru t.ue muha· 
faza eder. 

ıt Eminim ki her ne ba· 
ha~ına olursa olsun bun· 
dan daha lyl bir pudr~ 
bulmak ımıt~nı yoktur 

Dcmiryol Meslek Okulunu iyi derecelerde bitirenler arasında 
huı meslek hayntında yük'lck ehliyet gösterenl"'rindcn rcnetıt 111,., 

!;etlerde it.iare heo;abın:ı l lıksck :ahsil ,.e ihtisas yaptırılmak uıc 
ene aynca lalebe \C memur seçılccektlr. 

Kuyıl ve T..abut şurlları : 

1 - Türk olın:ık ı0 
2 - İtlo.re:niz hekimleri forafından yarııl::ıcak ~ılıhat '\"C psl~ 

nik muayenelerinde c;ıhhalli olt.luğu anlaşılmak 
3 - 14 yaşını doldurmuş ,.e 18 yaşını bitirmemiş olmak 
4 - Açılacak ınusab:ıkn imtihanında kazanmak "imtihanlar 1 

M.ıleınntlk 'e Tobiııl bilgisinden ynpılc.caktır . ., 
• 5 - En az ctrUı ol..-ııl mezunu olm:ık. "Tahsil scYiyesi ortııd•11 

~ek <.olanlar da nıe!>lek okulunun birinci sınıfına kabul oıunurıor·" 

Musabaka inı/ıh"nlnrı: Ankanı, lstonbul "Ha:rdnrpcşa ve Sirl> 
J:~kışelıir, Balıkesir, Afyon, lzmir. Kayseri, Adıma, Malaı~·:ı, Srf 
şehirlerinde İşletme i\HidOrlüklcrin<Jc J. birinci teşrin.942 pc~enbt 
yapılacatır . 

. Tal~plcr niho.yet 3_0. eyliil. 9i2 1:ırlhlnc koıtnr fmllhan oJmıık !Sc' 
lcrı şchıl'leı deld Dcmıryoll:ırı İşlclmc- Müdürlüklerine lıircr dıl~ 
müracaat etmelidirler. 

Dill'f.:r;clue ilişlİrilectk ııt.~ikmnr şrınlrfrdrr : 

1 - hteklinln buE(iinkü haline uygun rotoltrafı loşıyan rnrıı< 
:rO?t cüzdanı 

2 - Mekİep di(lloınaı;ı ,.e y:ıhut tnsdlkn:ımcsi "Bıııılorn .Y"pıştı 
f'llO~I arlar ela talebenin bwilinJ:ii h.ııliııi .UÖ$.lcrecek1İr .• 

3 - lri hu~ kfıi;ıdı 
'\ 4 - Ast küğıdı 1 

t?ıeıme mer~eılerinıle bulunan fı;lckliler yukarıda göstcrl'en ~ 
Ye l'Sıknlarını lm:zat ışlelnıc Müdürlüklerine göllirerek bırer k•> 
nıa.ra~ı alacaklarrhr. \ 

Di~er. ycrferdeıı g~lc<'ek l~lckliler, 20 den 28 C) liıle kııdıır en 
/ Denııryol ı ln~yonuna gelerek işbu dilekte ,.e \'e~ik:ılarını j<;f.;ıs)'011 

ıNslerecek "C <lılckçtlerini knyıt ellirclıklen ve jc;fas,·on nıiitıOrflt 
hiırlctıiktcıı c;onra seyahal ~de<'eklerl trenin larllı, nu.ınaro ,.e c, 
y:ızılıracaklar ve bu vesika "e dilekçe Pe trende ikinci mevkide P 
'>ey:ıhat ec!eccklerdir. ~I 

Hm ısteklilcr miirncant ettikleri islosyona göre en yakın 
nıcrkcıine giderek ortııfo iınlilı:ın olıuRğa nırbıırdurl:ır. 

~ 
An<'ak : :\W..ıtcaat lorihlerinıieki ıren '\"RZiyelinc göre gidr' 

* • * Yeniflini alacağım için es!<ls!nln hUk-

Mithat Cemal Kuntay 
(41109) en y:ıkın fşlelnıe merkezine :m e~hil ı:ırihinden cn·cl ~cıi~e 

lerı lakıl irl~ hu t:ırihlcı• e\'\el yelişcbilccekleri diğer lşteımc "'1• 
lcrinclcıı en ~akınıntı Eıidcrek orııdo imtihana girehileceklcrdlf· 1~ 
yolda kontrol esnasında Üzerlerinde bııluncluracal:l:ırı işbu ,.es 
katar memurlarına göstereceklerdir. 

Şile 6 neı pnnıııtyonlu jfkokuldan mU yoktur. a••••ımmmıımma•••••••m!!' •111m•ZiLQ11S""*'!llll#lillBgj;n~ır. 
.. ıdığım ışehadetnameyi rayi ettim ıss Behçet Özdcmir (41105) 

1., CASAllf.CUI 
ffi!:t!APL~R 

ı lklnciteıtrtu 
Keşickıelne ayrılan 

lknımlyeıer: 

l adet 1000 Uraııı. 
1 • 600 • 
2 • 2ôO 

L4 • 100 • 
ı o • 60 • 
lO • ~ • 

lf) 

1. 

l'ntılı 

erkek Yeni Kolej BrJ 
iLK - ORTA - LiSE Taksimde S11oserviler 86 

Husudyetleri: Yabancı diller öğrelimine önem vermek, talebesinin I 
ı ••~PNlr'l•sıhhat ve inıibatile yakınd~n ilgilenmektir. Telı A 1159 • N' 

. • - ' .. ,..4. . ·. . - . • .. l ... , • 

ivu~~ ... ~.~~~t~!!.ı!.Sii 
-----------------

._. ,_,,. • -QR .-.-Ll~E lipllll--•~"•••11-•!l••••-tı K T• ··········-

KIZ 
ERKEK istiklal Lisesi YA TlL 

YATJS.Z 
Talebe kcydı için hergUn ınUracaat edilcbıllr. 

Şl'.llZ '\ O!o:Il .\~I. roı.t.s KARAKOLU ARK.~SJ 
J m!IG!!BiB!i~~!ı11i!Sl!~f:l!il'.I l'eletoo: ı2j34 ~-••••••••>I 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-----~----:ı'9!*'" __ ..,.. _________ __ 

Maim cinsi 
Kurııun mUhOr '•t{fl~Uk tıoy,. 

Zamkı arabl 

Raplt ince çjvjh ka)~ 
Kaim .. 

Eksclııiyor " 
Kınk pirinç 

Mık darı 

1 000 Kilo 
2.1~0 

l.600 metn 
l,600 .. 

150 .. 
liO Too 

Puarlıtm 

GUnU 
25,9,942 Cuma 

" " 
1010 

ıo.6v 
1 - Yukaı da clns ve mlltdıırlan yazılı malzeme po.z.arlıklıı satın a •. 

nacaktır. 

2 - Fa:ı-ıırlık lılzal'iıında yazılı gtln ,.e taat!erd Ka>.>ataşta Levazı;u 
ş'Ol>csindE'ki Meı1tcz Alı.n komisyonunda yapılacaktır • 

:; - Zd ,,:c, arabı. kırık plrinç prtnarncı~n. ç1vUı kayış numune ve 
~ıu't,nRmcıı;jle kur~n mUhllr numunesi ber gün ö~ledcn aonnı e6z.U s-eçen 
şübedc sörlılo?~ljr 

4 - 1rııe~lılerln paz.arlık için ta)o1n olur.an gUn \'Eı ııaa t]erd( t..t>lc!if ede. 
~kıcrı tıat lırer!.ııden % I& teminat paratıırıle birllkte mczıror konıu.;vo"ı 

,, - 1 
ruııracilaU .. n ii~n ı":un~. (9e8l). 

İ!ıln< •. \ onlardan bu suretle işletme ıncrhezlerinc ııclcn talebe d, 
15letmc l\tüdürhiklcrinc rnürccnut ederek )anl:ırınıl:ıkl vcsıkolıır•ııı 
rıdo :yo:r.ıldığı ı;lhi hizıat ııı:.kadar işllnH')e ,·erecek ,.e ka;rıt nıı 
alar..tklımJır. e 

t ,tas) onlara mür:ıcaııt cd•'<'ekle.rln. Elerek trenleri beklemek ·tı 
vakıt k:ı)·betmemck ,.e rnhnlsız olnınmak ''C gerek ;ruknrıdok! ııır•,, 
fşllnıe merkezlerlııc ycti1'cbılnıck lc.ın tren \'a:ı:i~·etlcrinl en·cıdcll 
l'lıııclcrı ıııı:ııfaeılled icabıııdıındır. 

r~ıcklilcrin l~lcl me rııcrkcılcrine müroenl terıhlerinc söre 111~ 
l.;ıı'.Iun C\'\'el ve~ :.ıhııt rııü~Rhııkodan sonra tsTr.ımc ~fiiıiiirlül.;Jcrirır.t r 
cdılr!'f'k tıırılı •c •antlrrclp ~ılılı:ıl hey'l'llcriııcc mtırılenelrri )GP1 

1 
'fiı,abakn iıntihıınıııdan 'e :nunyenetlen sonrıı islek!ıler, ııtı 

bc:,ıeıne:..sb;ın fşleıme Miıdıirlüklerıııden aı:ıcok'arı pnrasız sc)ııb' r' 
«J,ıılcn.ıınc:erile Scldıkleri l. lıı~~onn ıliinclıilel'cklerıiir. Bıın'arıll ~ ı 
rf.ı netice~ ı, iıııt!hnıı yapılan ~l·hirlerrle almak i'teyenlcr buıuıııı 
:ınularım ''e ornılnki adı c<.Jeriııı dilekı;clcrlnln nllıno )azdıfl111111 f 

Arıcak bunlar nıektehc kabul eılılmezlcrse dönc<'cl..lerı "erıcr' 
~ır •eyahal h:ı!:krnr ~nip r.ıierler. 

1 
5ıhhnt munycncsinıfe ve nıüsehaka lıntihnnında lrnznnantıırıtı 

lcrıne lehli:i. 1 yapılır ''e Ankarnya kadar parasız 
nıın olnııur. 

1-:-bu me~lek okulunda tah~il eılenler hcş senelik mecburi 111., 
tnlıi lululac:ıkluı ındıııı ı.ıcktcbc ~lrerkcn getirecekleri noterden fl'I~ 
tr.atrhüı senctl . nln nilmunc ini 1 ıle:nıc .\lüıliirlüklcrinden ı~!~,r' / 
ceklcrıJir. r9~~· 

.,,.,,,,. r=e :/. 

Iatanbul Belediyes.i .. ilanl&.rı 
K~lf beılr.li 

858,iO 
Jlk tf'm!nııtı 

6t,<l0 

I 
89$)2 

r•·1 
Saraçhane başmda Ata·ı.rll r.t' 

1..0..zerj~d~ buluna.-ı Bozdo~~ 
nln tamiri. 
Kasımp~n halk hamıucıııa:I 
tamiratı. 

Kt.'§lt bcecıturl ile ili( teminat miktarları yakanda 
ayn açık d:slltmeye konuhnu§tur. Şartnameler! Zabıt ve Mu J1'1~ıı 

1
t 

dU~!üğU kı:lt:ninae görült'billr İlıalel~ri 2.10.042 Cu;na ...n"u .ıaııt - 6-· ~ Daimi Enetirurnt;Jc yaprıacaktır. Ta.!lpler:in tlk tcmuıat maKbU7. vo> 
tupları, ibrı!e tarihinden (8) gUn evvel Belediye fen isleri 111uııor 
nıfüacaatlıı elae;.kiRn f!'nnl ctııtyet Ye kanunen ibrazı ı~rn:;"ı .. rı ~ 
n~ikalarıyle ıba.!t günU muayyen saatta oaımı EneümendG bı.r'ıJ1!.l1' ı 

{ıOl'•· 

tı 

> 1 


