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Türkiye tetikte 
bekliyor!' 

(Yazısı 3 tbıcti sayfada) 
--~~~~~~~~~~~~--' 

•• 1 .5ialinin emri Üzerıne v· d '1 

•vıilli Müdafaa tahvilleri bir· çok 1Sta,llagrad mtldA ıya1:1a 8 
•• Hitler - Muso~ni 

yerlerde tamam~vle satıldı !ıaerl iki kesimde mUtakatında 
lfQJk, kahraman orauya şükran boıcunu 'taarruza ıeçtllerl 

Ödemek Üzere şevkle tahvil alıqor 
~ ıa (A.A) - Bugün de lsparta, Edremit. .MuhablrlırimlZ, en bUyllk §ehlr~rtmlzllen en kll ıovretıer Vonaeı cepllellade de bir , c-a;lt AYValık, Urta, Daday, lCUtahya, Beydi. çU~ kuabalara kadar her yerde Killi JılUdalaa talı. Ula 
"- 11't, Ayaııcık, lakenderun, Slvr'..hlaar mu. vıllerıne karıı gtııterdlkler1 bu umumi rağbet ve alA. 9011 DOIEtalarda taarra1a •• , r 

""• ~lıı ~elgtrafları gönderilen Jıltllf Müdafaa ka iJe vat&nda§)fı.rın meml.?ketl ve cUmhu!'fyeti koru. ~ ,..,. 
' Vl!Jertnin Uç gllnde tamamen kapatıldıfuıı ma ~Vinl temiz kol!ıır·.,da tutan kahrawan orduya 
• ~ &l'kaa keallınlyen iateklerlnl lr.&r1ılamu karp 1Uknn ve :ninn1. t .;orcur.:ı en ı;cnlş bir •uret.tf' 
ıııu l'alara Y•nlden tahvil gönderllmeırı için rtıe:-. btr dala daha ödeme tı.nıatmı ele geçtrmıı. olmaktan 

"-caat edfldltuıt bfldlrmektedtr. duydukları IJevkl bllhuaa tebarüz ettırmekt.edirler. 

l•r • •• • ~ J,,. • lngilteretleki Türk gazete. 
ınç uzerınuent cilerinin demerleri: 

vurgunculuh TO~klye'~in 
sıyasetı 

~ Yazan· A&UH Us Demokrat devletlerin ıiya. 
· ;!.~ bil' koordlıuuıyou l mesine miiuade edilmek macta'.'l· 1etiyle hem i.herıkdar 

aiM.. -~ D>ıab8ul\bıden bir lu· na ahyor. 
~~elkoymaıtur. Çeltiğin HakJat halde ise vurgwıcalaju Londl'a, 18 (A.A.) - İngilte. 
tı h-~'5, pirincjn bc)Jer 1 meneden ve cezalandıran milli ko-

1 
reyi ziya.ret etmekte olan Türk 

• .._._.... üerind~n ödeae- nınnıa knnanunun bötlin hllkUm · gazetecileri bu l&bah •tihbara.t 
,;::: beraber gerektiği leıi ve bu btllıtlmlerl tatbik ede· nazırhfma gelmişler ve bu ziyaret 

•elılı artırmak üzere Ti- cek adalet müe9ıeeeleri oldutu gi. eıınM?Dda edlnd.ilt'eri intibalar 
• '-~ .alUıqet veril- bl yerli yerinde clunnaktadır. Ba lıakkmda kendilerine bet waı eo.. 
~ • , mucip aebeple. b~ httlrihnlerinin Jıuelrett ge- rulmuttur • 

....__ - ICin IOa !l&Dl&nlerda tbilaiesi, vurguneaJarm mablNme- Bay Şükrü Eamer yeni Tlittiye
::_v-.sw iberiade bir Wam tere gönderilme9l ..W.qeti bekıdi yi Jnsa.ca anlatımş ve IÖYle demiı-
~ aöetenllkleli faall. relere verilmt tir. tir: 
~ t etmek kili setir. Efer piyua bagtlDldi vasiyette "- Yep~i bir memleket olau 
.....___~ ııbiDc mabaaltl ı•. kalına piyaaadan ~titr olwak 18 Türkiye Os::na.nlı im para.torluğu. 
~ toptan ~tik oı.. ı.,,nta abnan m&oan şimdi J40, nun tek \'arisidir. Filhakika Yuna. 
il.~ l~ lnınqa •tılnuttı. UO lnmıta bdar ytllmeltenler Y•· rıista.n, ~~aıistan, Yugoelavya 

.:::ı:QQdan geoeretı pirino nn ba sene mahsultl tlzerinds ne gibi O!maniı imparatorluğundan 
• ~ talıil •mette fi'ra T&Paeaklan 11.,tay anla~ıhr. M'91Jl. a.ynlan difer memleketler ınilıt Dolu cıepbeıdnde 1ık tank dafl topa, laabe&ll bir atqtan aonra ... 

teı. ~ ba firaam mı"Jrtan lekette mevcut olan bUytilr ~itik bjttr varlık t*il etmişlerdir. Ye- Moakova, ıa (A.A.) - Stallr.gr&dı VoroneJ ccpb~aJnck 
~~ 11llde J'tla cterec-in- fabrı"kaları iki', tl~ mtle11e1edıen Dl TUddyenin k~ulannın top • müdafaa eden bütUn Sovyet blrllklert .. __ .. • ,,, 
ııı..~ 8a ita.arla kito.a 18 ibarettir. Orta ve ktlçlk fabrika. reklannda gözU yok.tut'. Biz her- ııe, Fon Bok'a taarruz emrı verllmit. --ova. 1 l(4.A.) - 'laa ajansı. 

1111~ ....... .,.Jtiktea ah· lann "'ayısı da pe1ı :azdır. Onun lusle yalnız dostça mllnaeebetle'r tir. Bizzat Stallnin Jiyuet etmekte nm neoretf.111 bir tebliğ \'oroııeJ c~ 
~~ kilosa '8 bratu İCİD pirine. o1mafc ~n faltrikadan idame etmek isteriz, beainin birçok keaimıerlnae Sovyct 
:-.._ ...,_ kM1li 8- ~ wwt olan ,....._..._ ~ lb'a9etl tiuıPa taraf- :ııa.ut;_ = =~ ve. ~ 1.-ı ... daıaalarta dltıt -

Bulgar 
Kıralı bu
lunacak 

Görü,melere MacCA.r n«ibi 
ve Marqal Antone•ko da 

iıtiralt edeeelt 

Loadn, 18 (A.A) - Deyll Bnteh 
gazetesinin öğrendiğine göre, lfitlv 
ve Muaollııi tekrar bulllflDak Ye aö· 
rtl§mt"k kararmı vermlflerdlr Her tki 
devlet adamı ayni zamanaa lllacariL 

tan devlet naibi Horti, ır.&l"efal AD· 
toneako ve Bulgarfatan xralı ~ 

ne de cörtıeecekıerdir. G6rilpıeler llk 
tqriııde Viyanada yapılacaktır, 8'J 
tıç memleket arumdaki ihtlllllı 81 • 
yul muel~ert ortadan kaldırmak f. 
çl.n Fon Rlbbeutrop'un bt" proje tev. 
dı edeceği ııöyienmektedir 

Bulgar 
Kıraiınııı 

temasları 
Baıuekille ue fforbiye 
n~riyle umn ur.atlıya 

göriiftii 
Sofya, 18 CA.A.> - Krraı no. 

ris bu ııabnlı harbiye naz-n gıenc. 
l'l'll Mihoru kn.bul etmi3 ve kendi
ısl1e tmın bir görüşme yapm11tır. 

Sofya, 18 (A.A.) - Bulgaristan 
kıralı Boria. ~vekil Filofu bhl 
ederek kenc.Uaile usun ııOren bir 
gö~ bulunmu~tUr. • ~eki fiyatlar bir de. rinde ~l'M daha -* k•· tan devletlerle demokrat dev~ mam yordukd&D 80Dra, dllD taarrwıa 

• -"'- ---elerlade trol ~-.teıtel'i· k ........ r. lerin &iyaeetile hemahenlıtir. ''J)Up!land&D geri almacaJc ber t.. ıeçtlklerint bildirmektedir. Rua bir • 
- ~ .._.uı pe vakit kazanmak demektir Ye k&. llklerl do""• .. ·- - ,. __ p• il • ------------

lllt.:;:'" 'lltlı&..-•!- vwdlr. Hllk6- Her halde ilk v..pılaak l'eY. hl- Tilrkiye Balkan pe.ktiyle Suda- 0 .. ._.. ... ---u .an - »e· Ti t V w.aı.·1 .;,.._~ ~~ J""' t..•d _._ ,. -'- lm Bjz u.rıılacak ber gt1n belki de Stalbıgrad rek Don nehrini gec;mlıler ve . atı; can la&&& 
--... l'7 11t plrinoe kftme~e üzerinden e1konma ka- ı.:a Pu.attr.a unayllA., uıtur. • --ydan muhare"-·in

1
·n neticwnı ta. liJat "'' U tt'1't'lk • t · · ...v ""'" terakkilerine devam etnuı!lerdlr Dflf I ~ L... tayin etmekle .._. rarlan kaldmlmı, olan her ne\'l ın ~ tcmnıyC> lliSt~ıne t

1
a- 1in eyllyecektir... man mtıhbn bir mukaveemı göater _ mlrtl8 

~,... llakibti bbaJ etmiş illtiya~ madchlerinin satıılannda- raftanz. ngi1tere ve .l'TilnM le 
.....'. qetı.lün _.___._ ft•atlan ... , __ ı_...._ı'n ·-.-n-.Jak..._ ser. imzaladığnn.rz ittifak muabcrlesi Bu emir üzerine bUtlln Sovyet tan\c mjpe de Sovyet kuvvetlerinin ham.. •-•-

.;;;;:- -...___:.-~ -1 a """ırL~ ... n .... ,._.__ .. ıık' ·•· · lan ve plyadeal Almanııı.r bafka blr ı lesini kmnağa muvaffak olamıımıı UlllU' 18 (A..A.) - Ticaret Ve 
~....._~ ıo lnmlttan be<stJ demek o•macııır..-.ı hrkese, sencJenlenberi t ıp ctugunız po. ı.ıı· n-'-,...t u dün De • ·i..1- ...... L...-:"-lltn- ""'" l noktadan taarruz ederken diğer ikt ve Rua kıtalan ~ biterken mUtead- - ı U'!:lll,.- z nız. ._. uaa· .~et • Şimdi 1 kunt da- 1tilha."8a bllvtlk toptaacıJara anlat. Jitik;!.va uygundur.,, keaiınde taarruza geçml§lerdlr. o\t Alman mevzllertnı el~ geçlrmı, • ra.ya l'C~tlr. 1tb. ~ ~. ilmltttr. mak Ja:pmdır. (Deı•amı Sa. !. Sü, 3 dıJ 1 d1 1 

-~...,_,.;:~ Rus - Japon harbi muhtemel mi? ":· <Deva ... s...ı.sa. 3 ::> .;.:::.cır··-~ 
~~f .Japonya taralsızlığarlayet ıtalya.~ hucum botları 
~~~fr!: edecettaı bildiriyor Cebeluttauka saldudı 
·-· laatt& ~:::.. = italyanlar botların çoğunun Uslerine 
~= Japon menbalarına göre Mançuko hududu bölgesinde cıörım·ediğini itiraf edivorıar 
'~?.1: .. Tok~, 18~~!~ ~ın!~~ ~~aş~~~~~ı:r•Ru~t~~~f~~~ne ri~ m~~! ~~~=~: 
~ ~1 kaldmp ı>i111•- nazın Misayuki Tani, baaına ''Sov ğer devletlerle dostca mUnasehel. yet ettiği mUdd~c;e limelde t~- olmuştur. 

ı bıJ.aJana.mı fiyattan yetlerle aJctedilen tarafımlık pak~~ ler idame etmek niyet.!nde oldufu ı.Uf edi'eceık hiç bir hidlec olnu - ' Hava kuvvetlerimiz Malt.ada.ki 
ııtedi~i .ribi ytlkseltcbfl. ·baluımndau Japon siyasetinde hiQ nu aöylemiıttir . )'9Cakttr.,, tırJeıi bombcırdı/nan etmiıılertlir. 

bir degiflk!ik olma.yac.'8ktır.,. De • Allkcrf buın reisi albay Nakao Sovyetler .Birliği hudut boyunca ı Bir İngiliz uçağı dü.şUril.lmUştUr. 
miştir. da. ndyoda myledfği bir nutukta müdafaayı temin için on binlerce 1 . Sor.ı iki gUn ~rfın-:1~ ~ört uça-

ıı. Tani, Japonlan mibYer dn. eöyle ~tir: &eker bulundunıyor. Salı.il boym:. gımız fuılerine donıneı:nıştir. 
'-1 '--~la •• Sovy .,_ s· ı:.ıw Japon .... m ehı:ı.- . l le . R Kn-allık donallDWlma men.sun letlerile milttefia erine ._6 yan - ew.çc ır....., - ·- ayn t ı,n.ç8J o an Yer rı us hücum vasıtala '""-be""t•--•· k -

tar hildirm.i!}ierd.ir, n ve u ı.w-uı; o. 

yuna lirere& ''Ravena Point,, v,_ 
punmu batinDJPiı'dır. Bundan e~ 
velki bir hareket esn~ ayn 
koya giren bqıka hücum vamtaln
nnuz Meta, Shuna, Empireenif 
Baron Duglas vapurıen ile bUv!. 
yeti t~sbit edilemiyen dljer bir 
vapuru ağ!r hamra uğrn.tm:,·arrıı 

Hücum vasıtalaııml!dan çotu tlt 
;erine dönmcml,tlr. ~ 

""
1kan ve Japon 

tııı h~ kayıpla
'..! ınukayesesi 

... ~bı: 

Şehrimize bir Japon heyeti geldi Diğer tar3.ftan Ş.ınghayda ç:.. 'ili'==11:;:;11:11:=11:;:11:1 ;; .. ;;, ;;, : .. : ... : .. :,:; .. ;;: .. ;;:, :::.: .. : .. =. :.= .. ::: .. :.: .. :, ;:,;,=::;:;::::;;=:::-

s d~;~~: :i.i:~E,~~~ ___ F_
1 
.. ~ .. • ... ~ ...... ~.: ...... :. ~::0::.:~ .. ~.. . 1 

~·- 120 •••• 
......... ltal'lhı: 

~.... 51 .... 
~· 1' (A.A) - Japonya u'" ' ı.a.:ın baılang-ıcı cıaa T ilk 
'-.~"l'llk den ı2 eyıw ıH2 ye ıuı.. 
~ ~rika ve Japon donan 
~ lıtrletık klan kayıpıara &lt s ltt.. .. ._- Amerika m.Jıri)'d D&-

L.""';;:-ıı 119ftedilea tebutler. 
'~"IQe 

0 
elan alman N9ml kayıt 

\. ~ ıı.aı k defa reaaıl ııtr lj.te ga. 
'te ~ktac:ur. 
~ aııı.,ı.ıwtm• sere, 1211 

' lnba batınlllUf bulunma
'-ıı:!Qız '51 Amerikan seDJlat 

l\ıaıi1 rııı:ı.'lacbr. &tınlan Ja • 
( l) laymna muhtemel 

~ı s:ı • .a. Si. ı <UJ 

.ıapon ~ Namara'Jun relılJlllade Mr be7et d8ıı aklMI ~rUD. 
dea t•~·yare Pe ~ plmtf, YflfllUJ' tanwe mey.taınnda .aapoo, 
Alıma " ftaJyar el~ Dert ıeıe:ııerı tantmclaD brtdum11tır. An· 
araıa da lldeeell llalwr YerllM ~-et,Ja relallllDde ......, \'leam&rt.. 
Namura '"'Urıu pakt daimi delds komt.yonu.. relaldlr. 

~ullarlkJ l'8llmde ~ katmdaa 1klll ,urw_.or. 

fD01NJmı Sa e. Bü. 
6 

•Ur) Eski edebiya11mız hakkmna 
Fon Papen bugün 
Peşteye gidiyor Yazan: SADRI IB'fl!WI 

Alman elçiıi oradan Berline 
gidecek 

Bizim e*i edebiyattan ve mu 
Wkiden bahsederken derler ki: 
"- Ya.buz a~. gönülden, 

meyden, neyden. gülden, maJıbup
tan bahseder, ba bir ecJehiyat \e 

&erlin, 18 (A.A.) - '1manyanı.ı bi'r masilri için noksanlıktır.,, 
Ankara büyük elçJ.ı M. Fon Papen Nirin musikide melbkoliyi, ti· 
lllacaıiatan naibi Horti'nln Karpatlar inle, kalb sm'annı !U'll'larca din. 
da tertip et~l av tçlq ye.ptığı dave :'!llli,ız. Bcnee, bunun . bir nok
U kabul etml.§Ur. Yann Budupeştey ~ sanlık olup olmadığım aöylema. 
gitmek üzere Tllrklyeden hareket e. den önce, sebebini aramalıcllr, A
decektfr. cabn ba...~a türlü o'.abilir miydi"! 

lıl. Fon Papen oradan Ber.ılne gtd~ OMnanla imparatorluk tarihinin 
cek ve Rus cephulnde llçUııcU defoi 

1 
nıhi bünyesi. tmnı'u'1J, bonn ... 

olarak yaralanan oğlunu ırtirecekttr nıri rntmrştt, imparatorluk c1e\Tİn. 
Alman büyük elçiatnln seyalıı&Li on- ı de hakim zilmrenin elin<1ekf ede-

be§ ıtın kadar atırecektir, biyatm, musikinin yalnrz kalb ve 

aşk biklyelerile metgüJ olm. u 1,.. 
ni eclebiyatın \'e mw.ikinin .oı.~.11 
nızifelerini yapm:ımaıH cdelı!>alı 
s.ırnn siya .. i bann•n tulıü netice. 
sidir. 

imparatorluk bir taraftan ie"llw 
politikası takip ediyord11, JMi 
"ilmi kelim'', telikJdsi ....... 
lqalan tefeklriir, talı...U. .-il 
)&!lak edilmltti. Ba yualr bllPt 
bir taraftan medre..e telle taııa 
dma, bir tataftan da Ounaalı • 
İren "İyaaf e.adma aa,.n,,.... 
du. Pliateac91$ ..... lılitlll 
cehdini eefet'ber etmİltl 

<Uatfea MJfa1r te'irfalİf f 



-·-
Pariste Almanlara Belediyelerin ala-

suikast arttı cakları hububat 
Parİ9, U CA.A.> - Alman it
~ ıutııkamJııln aşa~ tcbliii 
Defi''-~ld"d&r: . 

Son (ltiw niıe Almao orcNluna 
karşı yapıla nsuilıutlann artmu•. 
illrerine ııUık6D Ye 81lDi~ temin 
maiuıadile 11 ve 20 ~ıuı euaıar. 
~i ve puar günleri tc:i.n su teel· 
birtoıiıı ..ımmutn• karar beril -
D"i4tiı": 

BütUn e~·cnce yerleri, tiya~ 
b.i'- Ye 'nemalar 1npsh kalacak -
tJr. Büıtıı.n '!pOr gösterişleri yaeak 
e<~iım! fr. 

Teblit. bil~ü.k Pn.ris Alman Jco. 
mutanhimm immsrnı ı-.mıakta. 
dır. 

Heriyo nezaret ııltına 
abadı 

LDndra, ı l(A.A) - Lejyon doaflr 
nttana<ı &"eri vermeai mllnateebtlyle 
Fraıuanıa ber tarafından Heryo•ya 
t,ebrikler gelmektedir. Bu lf o Dllbet. 
ıe Uert &'itını.,ur ki, PariltekJ Alman 
tar araamda. ııtabiyet çıkmuma • -
beb olmU§tur. Heryo•nun gece ve ıtın 
dllz taruaut ve neaaret altında llu.. 
iundurulm8.3ı ıçin emirler verilmiftıı'. 

l.ıAmi f&ir Alemuade AıWto, 
medıellenin lnabbeei altmda, pl&
toa ve reni plAntocalar tekkelerin 
ta\18Dlan altlnda 1•' ......... •ld 
kavp olanaa alddıetlle devam et· 
miftlr. 

Arlst.ocalalı İll1'ıa llemini mu
tdd ve mlcıenet tefelddlre MıVket· 
mit .:ıuıteist tddlefe kal'l1 aman
• bir fikir iatiWadDHD dolma• 
... ..., olmatt.ı'· 

Jlednee ~da teJdceaİD 
llSterdllt p.leN saman -• 
~ ......,_ veımelel'i 

lle ıı.lbayet ........ 
""N_....., fikri İGİll derisini 

gi.le, .... •• ..... Wıraman· 
ı.......m. Uf' ... V\'Uf" • Olmanil 
lllU'aflDID dalaa der.inden dl,_.. 
Oiaf'I ~ ......,eti baki• 
mmd8a t*aD ve 1-il Safevi il9 
)" ....................... llill 
.._ olan llİJul oifazk tda u .. 
ıa,. .almdanbr. t..a l!lafevi, 
tasavvufun llllllrüı e&la81ta. o.. 
•&lalı lllltam Yavas ile .... kar-
ı .. Ebli .-...t'·, ..... 'biaia Mit 

u aıM illlim aiJM8ti taldat etmek 
btemiıtı. 

ı· :ıvamn llilMet pelif&aer, ı .. 
mail Safevialn ... ,......... ltir 
ıılnlBllmeldi. 

Ba iki •i)'Ui tezat arta..mdıı. 
telrlııe ve ideolojW. 11iri Mlflli 
eaartııe J'ddi. Teüe1e brtı mecJ. 
r .. •...ıter ellla. llednM To
lel'allll taa1'DIJoıd.a- Sanatın mll
lemadiyem Neıill'lerin liatmı ver. 
m•I mümkün cleilldi. 8anatkir 
hif ohnu.tıa mit• • telıılilleli o
laa mnlMalarda Mkwrıla ~ 
ltldı. iledreeeniıı ltQ taqike ral-
._. --~ )iae tıeldie ve e. 
deblyatı ullitllp ve eoitahja 
kMfl bazı .-erltr Wl"Dlftae, ..... D 

ı.ebebini 4udolanan Softalıia, 
• .,.., ....... dwıdaP .......... 
tnte.....wn. 

haparatorlü bfin7e itlbııtle 

korlMaA ··- ... bir .,. ... 
.................... KOllpau. 
illa iyi 8'il' .......ı bva ,..... ' 
tı ki, ba ~ye göN, aDellr JU• 
lıaMaa _.. alQur, •llliMl•ilere 
tıDdr ..ebdi. ...... ., .. lllP 

tıb..... tetkil edinlıh ld, -·· 
2inff&lndıf ..... ....., ....._ ... 
IUDUJ'Ord .. 

Soepl bir ...... ,. •klıımd• fi
llir 91ı1•81s, lıılr a..JM •Jda
•ilifocli. ...... ••'••Jeri Ullattı
................. 1iUR ..... 

.ı'i. M1'~t ~ M M· 
•n di ii.ncuini De lllıll İIU •· 
d r. Viıılcs qraym ....._ 1'8i· 
~ Nlk ;.,,..ı.n •.:W 9 •ii li-

hi ha'ktn deltlerlai, ~ .... 
'al mr.!~e~ .,.. .. ,*""'d aıMhti-
lerini anlatan ve ... ~ 
'DA mal ollla Wl'ler .. ._.. •. 
H--'llt, ....... dl'.dlat ecliJiNe .. 
ki ...,.. ........ ettlli IÜ 
~dUapriollln 
-....:,tilini ..,, ........... Omm ....... , ,.._.. ~ ..... .......... 

Dh'aa ••titn.,.. m........_ 
bir beJJlra noktadaıı ao&,al -.e. 
lelere temas ed....ıi. Her -..t· 
lclr llir mahitin ~. Bir 
......... iflıdeıidir. 

Petilller w •terlerle dol• Mr 

Mübayaat aeTbeat fi7atla 
1apılacak 

Ankara, ti (Vakıt muhabirin
den) - Yeni bir koord~yon 
ka.re.nna göre hük6ıaete borçlan
ddtlan hı&bufitı 11.enib vermem.il 
olan mıntakalardaki mUıtaMillu 
burçJandıklsn miktar harictnde 
b.!an malmulerlni ekmeklik lht.i
)' acı için bUtün belediyelere ser
beıtt fiya~a •tabi~ bu llW'et· 
le aatrl•n ınallann nak11ratı tah· 
dide tabi tutulmayacaktır. Be'edi
Jtlıer malla lın en bilyilk mülkiye 
nscmll"1nıuı muvafllktlylc emnek
lik ihtb"QA:ınuı temini için her 
..-crd~ ve aerbett fivatl& mU.ba
)"Bet )'81>8C&ldardır. Mali durnm • 
:•n bu alilb&)'9&trn i4ı'IMD& ınu.a. 
it o~ ILn""'" ietilu'az ~alt 
sııretDe 1Ü9Ullllu ınenalMi ttm.in •· 
decek'erdir, Bu •ttelar milı~Ui
IU. lııQl&mnete olan l>orçlMna mah 
11upol~. 

Eski ihtikar 
suçlular~ 

TemJisin bir içtihat karan 
....... , 1-ldeai1or 

Awke-. il V-~)
Aclll7e V~ elkopıa auaae. 
J..a. t"1 lllıuı.ut olU bel' ~ 
p1a ...... _..... ?DAlte..Wt dava. 
ıum laldblae " oealarla ...,. .. 
UlluD kıalm•ckll llakkında allddellı~ 
mndıtkJ.,. ,aptıtı taat• a.dM 
l..,sa lllaJllmullnia ~ OL 

- ...... labıa.dekl ..... -
1...,.ıı - ••ftW t•UdlJ t410tkJef' 
'N bir totlMt kanim& varaoaJllU*r, 
Tamtmda IPl'et eclPn tauull•- Je. 
Jllade " ... ,...... ...... ••t1K
allacle lıaa cera,..m ""*"· V.U.. 
oek kani' \'UlJ'MI ..,,.., .......... 

Dilbayramı 
Z8 EJIOlde ....._.leriacle 

· tılinnler 1apd11Calı 
Ankara, 18 (AA.) - 36 eJ161 

1942 ~ stbıll, blriDd. Tlllt 
dil kuruka)'nUD J>eleeba'* ara 
yıııda ıoplandılı gQnUn 10 uneıa 
yıJd5ııUaı6dUr. 

TQıtt 4ü ~ uıt. ~ 
•• bra\ta7 lleW --· . 
gün kunmı U.yclcri, ha.Jke.vlcri, 
Tüdt tıa.mı - )'Ul'dun lıedla dil 
:ı.everlcori ara.-ıda dil ~ o
larak kutlanacütır. 

28 ql61 ıın cumartesi ıonu 
ı:aat 19,48 ete ~ ndYGMında 
'rork ~l k1ll'WDll adma Wr t&)rlev 
VfrileCek ve ~ otan halmt
ltri ile bqlm. i9tekliJC!I' tanatmd~ 
dinlenecek tir. 
~ltrinde o gUn ıtaylelıden 

önce veya eıonra dil bayramı kut
lama t&-enlert yaprl-.k ve bol NS
~nlelde ver!len söylevltr ve oku
aan ~. ıa..n hlti:lnda bir 
-~ birlikte bııJm meıkeıine 
g8n~tir. 

Amırıkan '' Japon 
donannmımn kayıpları 

(Baotuafl ..... ) 
o1&nll 1ıat;aD ~ ti sem1Din .. 11&. 

""' senkJ14lr. 
Halara uara1Ul pmllere (elince, 

bunlann ayım 100 .Japon pmiailıe 

kerp 7&laıa lT Amerika pmtetadeu 
ibarettlr. 

Kukayue edilcQt t&lldirde, Amert. 
k&DJD hayati ehemmtyette pml ka. 
yıpJan, 'biri b&tmlaa vı dlfert hu&. 
ra Qlratılan iki sırblı olmak UlıeN 

kQcQk IWlkJUtadır. Bunlar da dalla 
ı..u. lılrl"llk A.mertlra ne Japcmp 
&raamda mtıaJıı...ı. .,..,_ etmek
ı. olclulu ..... Pılaıt llutıur'a JL 
pdaa ul lıulaD taanuau .-umda 
b&"'11f olulardJr. Buna müabl1 bir 
Japon P1'lllm kat'l ve bir cUteri nau?ı 
temel olarak batınlmıf '" 1 .Japon 
zırh1uı d& bU&ra Ufr&tdmlftll'. 

Ug&Jıı pmllertae rıUnce, bu nt.bet 
dalı& çoJr lmledlllr bir tND almakta • 
dar, Amertk&lılardln yaJıua 'bir uçak 
semiıU batmlmlf, bir dlfert haara 
utratıllJUftır. B~ .k&rfı 7 .Japon u. 
cak geaıi8( llat'I w lılrı de muhtemel 
olarak l»,tmıt ve bMka t Japoa u • 
cak cemı.ı de bu&ra uanau.ıır. 

~ lf.clfl9i .._ htaehl ko. ~~ 
lllldannda tıanat.lr&r fefitin. zafe. .. 
l'la tabii bir netl~i olanık ka11J t. .YAJA•-'M..c.ı,.i&.. l'SICrMI • 

--.. ...... Wr ..,._ lıü.- * E1ıU ba)'T&Dlatdu Aer bılnnltı 
sıtı ..... i. (7tlnka o, ...,. .... ı. k~ JD&Uua culbell tA.r )'QrQ7Gftl 
'kiaal PA&'P' iuan delPdl. .._ var (&JI mu.t,urıa): evler t.e 79rtn. 
li$ls Wmll ~r dav.ıa ala'-ti den lwnıld&mu; ö7ıt ikea evlerlll 
,.._ hayYUlw• tr• •unlllili var: 

Bin .... "" ,.,.. .....ıe ile çUıık1l flıiD babral&rmıızı koruyers.,r! 
...... -"- ........... ~ * Kldtde 1 mllym ~ sucWele. 

acı. "elelldf' .WUh _.... r\ne malik olup ctıaıeı baametmek. 
· 1laantıS .._ .. ., .....,. kuada 5 mllJOD llruı olup llısımeıa. 

RR•alfllre••• ._ llllf • tueUo• a11pte1& cılm*lan eo1r u. 
'fr ..,._ htlıll '-İl' IU W.1di. ;rulıdır! SdlJaatta o&aa füldtr ati. 

SAOltl gll1BM ı tueıu olmalıdır. 

VJ. Kii 

Yugoslav vatanperverleri tayyare f ja 
harp malzemesi allyorlar 

V\tl, tll (.\.~.) - lofyad&a ı•lıeD bir telin.fa Sore, Hırvat. kunett.ı~ 
Ue genersı lıılıh&Jı.;viç•in dotu ordusu vaıaııperverlerl ar&9Ulda ;.fddetll bl: 
nv~ oluyor. !libr.ll0Tlç1a erta f&rk uaıertaden uçakla b0yt1k ~ytd& mat. 
ıeır.e aıdıgı ııücUrillpelıtedlr. 

Madagaskarda harp 
tekrar başladı 

Lo.clra, 18 (ı\.A.) - Dotu Af· 
rika 1ngi.liz baı;ıkomutanı general 
11oaiıdaki tebliği neeretıniştir: 

Din yapıı.ıa topıaatıda Frauız 
ır\ııabbı.ıan teklitlerlmizi reddet
U1"cı'i için ba.r~lta deYlllll olun
maktadır. Bu Mbah eırkenden a. 
danın dolu kıymına mWıi1a bir ar.. 
- kıtMI çrkanlımll 'Vle :Madagu. 
kano bqltea ~llnanhlnnclan bl.ri 

vam etmektedir. 
Kuvvetl~rirniıin Tananariv şeb. 

nne kartı y:ıpuj? ileri harek•Un. 
de Andriba cenubunda P'ransıs kt• 
talarile bqarılı çarpıgnuüar ya. 
pıbm!tır. 

FranıHZ tebliği 
Viti, 18 (A.A.> - Mill.temleke 

devlet 8*ftıtd"liti aşafıdüi teb
liği M4!'etmJotir: 

Tokyonun ! 
bombardıma · 
nına hazırhk 
Çinci• milhlm bir ıillüıa 

itıaline çalııılıyor 
~ndra, ıı ( A.A.) - Çıa b&berler 

blb'OllUJWA Loadra dlNIUQıQ dotlt,gr 
Yen ..-e&eallere 18 demeoa ,.,..-11tar 

Çinliler Japonlara kartı Jııom&ndo9-
akmlfnn& tenzer baakmlaa yapıyO?' • 
ıar. Bu tan taueumJar QID ~tejlalıdn 
vuıflanllftla llUin1 tetkll 41t,1nektedlr 
Bu lHli~D bh1 bu zaf\.\ Svatu 
açık Umanmın vakmmcla Japonlarm 
.tiade bulunaa Şaoan ,.:ıt:.ne yapıt • 
mıttır. Bukmlanmwıa be<~tı Japon • 
wı ımııa tate ve aılUılQaıut 4eP01ar.
m tahrip etmektlP. 0&19, ıtlm1dla ol
dup 1'adar u kayıpla m!lmklbl oldu. 
au ud&r çabuk hareket. .~ur 
Çunputı. ıı (A.A) - (J'0Jı1oaun 

bombalanınuı için hiiv&la4llaata mil. 
u.ıt bıtr yer oıan ~Houa•mn APt· 
m&kAdlyle gittikçe liddetleneD çar • 
p~alar yapılmaktadır. Japonlar tak 

c·Jao 'famat&v ilPl ecliMıittir. Şeh 
rin bani )l'01ılıyta. ilc•lint tAmin 
kin UrA)'& göndcrilecı mllmemaili. 
mis atırfie kutıl&DmlltU'· Bununla 
berabw tnllliıl ııemi1crinin lim&ll 
mUdafaalan tlllt4kMle patlayan 
ıatımilel'tnllen coma efhlr heaı!tı 
~ olmaltur. Huanll liaftf oı. 
dqiaaadl)U'. 

18 eylfU güııft Mbab r ı a.t '1 • de 
ln~Uz kuvvetlerinin bUyuk vası
talarla taarnısa geçtikleri ve Ta. 
nansivin 120 kilometre ıneaafe -
f>indtki Ankarıobeye yaklqmakta 
olduklaM bildin1miltlr. Sabah •· 
at 9 de. dolu ktymr karpllllıda · 20 
gıemi ~Ut ve Tamatav lima.. 
nınr topt tt.'tm•ı,ttn'. l'ranm kuv
vetJerl İngiliz latalannm -.mJe. 
ket içlerine yayılm&9tnnı ISnllne 
geçmeğe çalJllD&ktadır. 

vlye kıt.alan almJ§lar ve Kin..HOU&'· 11.-------11111'!• 
)'I .ıc1aa ÇJkarmuıak u:m tevkal&de ---------'!! 

llllnal 1ıMI kl)'ullnda kuvvet~ 
aıJlin NowcHa ........... cıea-. 4loPu ~ Jaa.reQt de. 

gayretler aarfetmekte bulumllUflar" • 
dır. 

• ......... ti d ..... 

Rusyadaki 
Leh ordusu 

çekildi 
.... tsso..... lftJet lllrWWılt 

Perl U..Utı.taı ....... atutattı • 
na •tlıtülrea lıtr ....._,. ıutı•· 
................. &lttGPIU•· 
tlll ..,..... ... .-uııer aomata 
••..aak ............... llcwJ'et lutal&.. 
n llaa4&a --. teJaar Dnt laUlket.. .................. 
ı>üa ~ 1laP& 1* aua lıir1L 

il •• , ....... ili.ta .., • •t • 
..... - ..... •oı-tclt ıepeıe. 

rt - .......... -· Nttll kuY Tet1l bula _,... ... .,.. IJd met 

lsta ..uııt ... .......... '9flra bit 
Aı.aa aub...-t liilerllellba1 de Juı.. 
.. blufbr. Oeoe, .,.,.t larffttlerl, .. 
de tttPIW'I klsnaıan ...utetere11 
befka dUfmaD taNrhnatmı d& taJır!p 
•talf!ercltr. ......... " ....... 

n fim&l balı K&ıJulQada kar fnttma. 
1an aramııda llertemoktedlrl•r. Bu kuffetler Ortqarb 

Bovyet; TelaUtl nakledildi 
......, 11 <A.A>' - Olle Uzer. ~ ıı <A.A.> - Ruyad&· 

netrecW~ Sov19t tebJlll: ki Polonya ordusunun ortqarkta 
1T eJtW rWll 1uta1ar.rAla lt&Ua.. ı~akU ilinin taınsmlınıııaaı Uze:ri

,,._ t1ma1 batı keaartan tglade " ne, Pvlooya bqkumandanı Gene· 
'Mosdok çeYJ'UlDde dQf1m;a1a çarpq. ral Sikonrkl dün öileden 80nra Ge 
lqlaıdlr. ııeraı Andorsdea bir tel.ırat al • 

Ba,11& cephelerde ebemmJ,.tJt bir mqur. Bu tc1Pafta ortal&Rta bQI 
dlllllkllk allnuıwtır. bıun btlUln PoloDJa ordusunun 
~- .._.. bir lditle halinde limdl bu hareklt 

Maekova. ı l(A.A) - ROyter ajan &ahaaındalıi ınllttet'ık kuvvetle::-.. 
IUUll huaull m\&Jlablrl blldlrlyor: i1;Urlk ~ttlll blldirilmektcdfr. 

.uman•ar ltaıtnpadd&lq BoYJoet 

;::~:~De::~ ingil~ereye gelen . 
•anlar ueı. •btallMm m•ftiler •• Amerıkan as~erlerı 
tm11 mutı.ıan lafa etır.ektedb'ler. 
Bu suretle Almanlar f'ld:-den ;yapaae 
brfr lıtıownJara lllAal o1ma1I 11ti)'or. 

._...... 1.1 (A.A) - llv...a Jar. DGpaan a1D1 amanda W1UD Ye 

Bii,alı Wr h#Ue c1rncuızea 
Atlantlii •esti 

.... il ( > - J)eyll 
DIQıllnt-t ..-•ıt•e _.. ....... 
biri, RuaJ'Bdak1 Alman ullılrterlDlll 
dalla ilmdidlll quklula kufdqtli 
laraıı JUIUktadlr. Jluaunla 1*aı. 
laaJdJd q ~ tılıl••• l9l1l 
cenubda blru düa ,,.ıc1t poeoek • 
tir. 

A.ftonbladıet ruetealnln Berltıl m.11 
babirble sön de, A1maD d&I krta1a.. 

8l't9 • ıt "'"1 ~ ........ da ...ıtr
mektedlr. Tank, uker ve lloak 1&7111 
balnamdıla e..a latOn otan AJuıaa 
l&r flmdt topçu latGDltıl'lDO de te • 
mJn etJnttlerdlr. 

D0n 'bOttın gt1n ,llddetl~ 90kak mlb 

barebelerl oımuıtur. Kullar 'bu mu . 
harebelerle, bir pce evvel f8hlre gtr. 
mefe muvaffak olan ve e•lerde ba • 
rlkatlar "'1cuda retıren Almanlan ÇL 

---ld f •l• ... tl karmak gayellbll takip etmfllerdlr. 
•.... ,. • ~ Otomatik ttlfekler ve m!tralyıst:lerte 

Ul•ı tıarafı Bbineide > 
t111iltereYe ~lıcVlderl stıaden • 

beıi &6rd ... ,.. üafir • 
perverllQen dolayı adEadqla.n •· 
elma İldll>&1'&t n._.a tetekkUr 
idea ŞQkr41 -- .a.leriae -~le 
dllnm elaltUr: 

mOcebhu Alman ukerlerl Ruaıaruı 

PGDMk sorunda kaJcllldar. aok&ldan 
mermi J&lmuruaa tutm.du'. IW. 
lntn ltıada alt kaltl&r*a lat JııatJa . 
n. Qlkabllmek tein oetta ıteu- si . 
IQae mü&Nlleler obDUft'-1'. llYilrt 
llrmlf otan A.Jman lutalan .eçme w 
stıçlU ubrlerden mtb'ekhp olup 1ıılııl 

,,_ B&ıt>i• ....... ri tqtı. 1ara ltallq'ra4 a1Jncllll t&Mlrde u. 
tere ile yaptııpua it.tifüııı metin IUll 1ılr 1.un.b&t devıut •• 1ıOJQk mo 
ve n!hanaauniml olanıık '-tlı kal klf&tlar va&dedllmiltir. Alcpm O.Ti 
dık. HertJe gimıenriıt olmakla be- 'bOttln tokaklar A.lman1ar:tan temiz • 
raber. 8lnnil ~ tü:dJıW lıuamlttt. Terde ;rtısı.rce a,.ıan oe. 
fa~lmlzden daha faslasını Mdl ,ab)'OJ'du. 
daha f...Yi bir •:lalde ~s~ DUn gece iki Alman taburu tehrfn 
kanaz. Ha-"P ._.. larfeUiliniı l 1-ka soutma l'lraa• muvaffak oı. 
PfJ'eti ve tnımz mll'etindekf nı- m11p& d& aUratıe pU.kttrtWmllftUr, 
lw Yakından ıördilkten eonta Bu ikt labul' iOO ölQ ~. 
aw-.1,_. o!a.oaim• t1ımamU, 
rllJ'nlyet Sftirdik . 

Blzlm bUyQk bir ordumuz YU'dır. 
Her tee&Ylae brp 'memJelıtetlmizl 
~t " ı-tJM&..... mldafu7• 
hUll' buJunU::voft& 

Demokrat devJetlerlD llJuetlne •t1 
vaal bir .tyuet pklp edea ıu. Tu. 
re-la.ya )1e Yunantataıua iltlklUle. 
rlnJll behemebal t&d•iae t aN.fdanc. 

Tllrk paeteoflert Bindl~nm du • 
nama balıtlnncla mlltatea h)'&ll etmek 
t• pldnmtıler w Almaa)'&llftl aattr. 
it harp mıa181melf hallmds Jdelllr 
187 .07Jemunlf1erdlr ... 

Meyi gazeteea, Amerikan ,\ıtala.-
nndan mtlnkkep yonl ve ınWıiın 
L·ir kaf'ıleDln Atlantiii Q&nlk lıı
ıiltcrey, celdilJ.ni bildinııektedir. 
Bu 'kafiyede ''Birletik Aıueıikuın 
en qıcebur ıcınileriılden baz.ılan., 
blJlulUDalıta idi~ Kafile harp CC· 
mileri V• deniz tayyareleri ile 
ku\'V:tli bir himaye altma alın
Jnlftl. 

Londra, 18 <A.A.) - Amezi. 
kan asker;ctindftı mürekkep bir 
çok als.ylar fngilterey• çıkanlmış
tır. Bunlar, sayroa, pdiye kadar 
rc~enlerin hepalnd~ llıftllndUr. 

.... ,., .. ........ 
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, ~isyiç~e gazettısin: m~~aıesi: 1

1,.ŞEH~R ~~BERLERı! (~ 111.rkıye hadıseler WJ ~--_....;.,_-~~ 
~arşısında .tetikte! T ahldot ücretleri ~~!!d~ m~.~. !. ..... ~~m~~edi mi ? 
J ırı..ı· \'rede Çıkan ''Lö K . dr. . t b ' t d • ı " :r~~-ae'J:ı~ü~~~~.l~~si:i\ci~ı~;~ r Gc.i!n h:ıberlcr <loğnı ise, •Sta. 
, -ı ga.zc . unye u ııun 311rkmda ise lngilizleır Suri . es l e l l g o r " ıD:!tr:ltta. d:ı maıızarn hu. .• Orn<1a 

tl ter~ıU teslnın 16 temmu~ yeye lraka yerl~iyorle.rdı. lr:ma laı-a, raclyo!ara , .e daha b~n tUrlU dı:ı S3ğlam duvar, yıkılnıwnış biıın. 
C~ll k~~ın~n: Sovyetıcr girdi rr. Herhangi bir li~tı::r nıı:..a m~t~la!°1· bu schri? l,nlm:ıdr. Eğer dU5erse, fatilıl::r 

ti!. llıcğe 
1 
§, ı.stikbaliıı SJ.rları memleket hiç bir dlif'manı olma. Loks.nta.ln.nn tal>ldot tek ifı et· • oen 225, birinci sınıf lokaııtala'rdn ~s,tundcl•ı bel,ı;;ı~lik. pcrdcs1nı St.nliııı!'lrada <le&•ll şckil5iz, renl<Siz 

'uÇa~ılırken, Türkiye sık .fı.."\ bile, 'ko."llfiularınn; muhns11:11 rafında b:ledi;,·c daimi encümeni 1175 kurıl§tur. l.a.<lırnmıyor. G:ılıba bütU~ so!•~k· .. bir hnrabey.e ~irmifi ofaoaldar. 
, ~ İç' soluyor ve Ankara. obıuıls.rını istemez. bahusus ld tetki;;Jerini geniRletmektedi ... Luks Yalnız ;ori>a ve komposto gibi ~~n'" <lumanl~ :ıl :uplr oldo.,-u ıçı_ıı, l.·uıcnrufa ~elen h:ıberlcrin hir. 

t~cuClin~n hazırlanan h
0

n.rp ha- ~'ürklye muhasımların tam arasın- ve birinci s nrf lokantalnrdn tnt- 1 y~yecekler a.:ııımadığı tnkdirde bi- .. :ı·ıngır:ıt ı. hmılı !;olt ~e) bıl- birini tutmt•z~rfrım l)\Jcmlştinı. 
,Q 8ôyıone:ı dolayı cndışc duy. oa bulunuyor vo Asya Avnıp:ı kt- t:k edilCOC:t tabldot U!:ulü tcsbit 11nci sınıf lolınntnhrdn tabldotu ını.r?ru~. . • ., Bir şehrin düsmz i ncr~deT, or:ı-

Clrı!eıteue LYordu. Bitaraf kalan tnlarırun bu ayrmı ye~inde kaprıı- edilin.iştir. Bu lokanta' arda avnr 150 kuruş almacnktrr, Lokantn.c:. · Dunı.tl ıı.J:ın l:ırdıın h1rl, talın· J ıı. p:irm,,.fr isth·cııleı··n lirüllııı 
' c Itacı; r a..~mda hiç biri Tür. maları mulın.kkak görilnUyortlu zamantla al~. t y..,mt>kler de bu. Inr bu fiyatlara itiraz etmişler. sırndıı~. <llisttif;UnU haber 'ermis- ~ 'm. ılm:ı.sı nered~? nu~lıırın nra-
llnı~lftı D~ik bir vaziyet~~ bu- Havaların düze:meslylc berahe.. luna.c."-1.ktrr. Lüks lokantalarda t;ab: <lir. ti. Ilugun hMlm mnrhnlı bir te•gı· !o.Ulrlalti mı~ lcutplıır b'"lldn.1' birb· . 
~rı . lıcrk~ a~B.§ın başında he- Rusyada hup tekrar başladı Ye dot fiyatı dört kıp yemek ilrerin- mf, dUsmE~: 11öylc dursun fJ-lıir- rindeıı hZ:'ll>~r. tolu ha'de il ıl ol~-
Yİllt dtı Türklyi muhakkak Kafk:ı.syaya olan teh"it katileşti • <I:n Alni:ınlana sUrlilüp nt•ldığrnı ~or dn ajnnsl;r, hic fmmafütn, 
0l't!ıı. 19;~ra.siler,, taraftan bi- Harp orta ~kn yakltı.§tıkça, Tür~ Beyoğlu Halkevinde dil Almanlar bize kürk satmak 1 "oy!Uyor. yerın, hntta öğ!ellen c;;onm , 0 ,'1\ 

"'illa İle 1'U ~ ıı.kdoluıınn hır an- ki;renin vaziyeti de nll.zikleşiyoı- bayramı İ$\:iyorlar . ~ııbcrlcr de, yalancının mum:ı akıınm U tu, ynlaııhıuaroğrmlı~n 
.'l~ı. Buna rkıye_ İng!ltcrcye ba~- Bıuna ~ağnıen, sulhun nimot!cril•: Beyoğlu Hulke\'tnden: . gıbı yat.,ıya kaclnr yanıp söymt;lt- çekinmeden böyle şeyler \'Q\J\pr-
J.ıll.!leler kn ~gmcıı'. en mUt~ış Gen e.lun istifade etmelttedir. Si- Sayın halkımıza, , Abnanyadan ııehrlmizdeki bazı le. lllt- bir r-cydc kar:ır yok. Ka.f. lar? • · · · 
t ~lltlaruıı l'§ı~ nda bıle, TUrkiyc yaıetınin doğruluğu ve clürU.stlil- Birinci Türk Dil lrnrultaymın 11) 1 tliccarlara g:Ic~ taklif'.~rden, Al. kas ~tcltlcrindeki hilti,ycnin do Cle\'abı gayet lrnlay: llüfızıı ur-
~ansi bi lll~da.faa etmek veya ğli sayesinde her iki muhasım gru. uncu yıldönUmU mUnnsebctlylc, 2ô ı mııııyanın TürktYeY~ kurk s:ıtma..~ lmy~ı,~ P:?k .uzac!'· ·'l.'erck ~ayı"', tıl• Jlizumsuz bir l Uk hnline 'gct
:~lltlt tncr kır_nsooen yardım is. ı:un da açık sitayi§lcrjni kazan. EylUl 942 cumartesi gtınü saat 17,30 istecliği anlaşılmıştır. Tücca.r:ar, bir t~.rıu gcçılemıyor. Barometre- di. 'Rııüyo'nr, ı.cn<lilrrini elini .. ·iıı 
ı~tlancburıyetinde kalımı.aı. m.ıştır. da Tepebaşı Belediye bahçesinde )":1· gilmrüklerdcn ye diğer alô.lmdnr. ler _duşmektc Ye K f <lıığln.rımn t>c\·i~ıenl.ı-riıı ynrnn gtınlUk öınl\r. 
İltle h mutl:ık bir durell- Bunwı!n beraber Türkiye t-c- prlacak olan törene l§UrnK etmek lL lardnn !kUrkleri han;;i esaslar da - UstlinU lrn.ra ge~ bulutlar bürli· leri olun olmn<lı~rn<lnn emin dl' 

tıı av1a~t, ederek, katiyen tiR bulunuyor. Bu yakınlarda, teyecekler i!:!A yer ayırdığımızı ve Od hilinde ithal edebilecekleıini sor- nıdktc<'l.!'r. ğilılir. içlerinden bir knçı kurtul 
llla~n ha..,ı..'_~ı ar. Şs.rkta muha- 6nrk ve cenup hudutlarında bir çok \'etnamelerln halkcvlmlzdcn rotfen a. muşlardır. ElbUrilz şalılkolanns dikilen mus ooo bile ll!m ldmeT.. • 
~?'kiy ı;mnsmdan iki ay öıı- ihtiyatı tedbirler alm~trr o ci _ lmmasmı ııan etml§tik. MezkCr da- b:ıyrnldnr ne old~T nu.nln.r, bir Hem yshn,ar o ~t:ular

0 

çoğalü 
ı~71llaıl~ usya ne bita:ı:afltk ve varlan bekliyen ıruvveile~ e.yrrc.:ı vetnamelerın bedeli eor.:ımakte.dır. Maarif Müdiirü A.akaraya fethin fenmını değiller mıydı? ki bnntann i!:inclen ra

1
n11 ,crıi~ 

't~1ar Sefe pakd tı akdet ti, Bal. takviye ed!ldi. Zabıta kontrolü d:ı- Davetnamelerln parasız oldufu iı.tı.n aitti Zaten Rusya<l~ki ~clıir düşüşle- filfin ~ ele için sö~ lcııilcn·· lıııl-~~ı ille J\~n en 4 gün e\'vel de ha srkı oldu. olunur. • r~nl de o ~hirfori1f·ıuhyln annınk malt dR i'rnkftnsız. 
1 

);>!arı Wati ara. dôst:llk deklir:ı.s- Muharebe sahnelerine yakın bu- Maarif mUdüril Muhsin Bin~ ha.na bir tuhaf gcli~·or. Çünkü dil- Bir., bu türlil drş hnbto.rlerinl' a-
ı:ı• a.P.at bır cdiyorlnrdı. ıunan bir mc:mleket ic;:in müsel· Şi§e ve cam fabrikası bir lstaııbulun okul .ve öğretmen du- r:on yerlerde ~hirlikten hiç bil' <'aba mil'I bir ilx~eı; ko\"ama., ırı 
~c ~~al~r ~·a~dan ~ oiplomati!t 18.lı kuvvetler bulundurm~ ihti • :nmıu et.rafında M:aarlf Vcltftletiy. l':nret kalmıyor. Mese-la lı1te Si. yır? Jtntrn yalnız nla;ı w " · 
' ~. öbUr .naddilt etmekte yati bir tedbirdir. Fakat l'ilrk . şube daha açıyor le temas etmek llilcre Ankara.ya , ·nstopol, iır;te koca Ukrnyna. Bu- lı~ c1~ ılar irin de değtı... Btitti. 
'l!ı~~lll'rirıi t{k~ndan. da hfıcliseler l('rin bilhassa. külliretli miktarca ŞiŞe ve cam fabrilr.aSinm Per- gitmiştir, l'l\da malı, müllıU benim emeyı n, ıllln~ o IıMiselerinb millt ,, ... men: 
\o ba''lc ..,, . ıp edıyorlnrdı. Bun. firarilerin 81x..nmasından ko .. •·tuk- 6CJnbeıpazarmda açtığı sat;rş €fUbe- Şehrimiz orta tedrisat ve Bğ- mal , .e mllllı:te kendi ahn terinin '1111'<1: n t l\zUlmesi. ıwmııı !ler , ll· 
t a.ı " ot Urk· 0 ' •J\ ı:inde halka, nüfus kAğıdr göster. o~ı h-"·kı ö • 1 · ı "t ~ .. t''alarda ı,ye .Yunaniıı.tandn !arı seziliyor. Mareşal Ji'on n ... k retmon okullarına alt kadro tı:ı.s- !'! ın an. nı g reınıyen erın o cı tc· <'Jk ~ereklidi'r. 
, 

1
A, """ uu mek mu tile bardak, ta.bak ve sa.ire d ,...... -•· 1 ğ k dl f'-' kk S h 

tr ~Yanıa,; vrıe3m1§ olan Alm~n tarafından idp.re o:unan kılaların sa.ttığl mnlümdur. ŞehrJ.mizin ls • la.klnl'llu a be-nı..bcr götür.mü§tiir. ,,.-.. an ~ın.ıcı ı ı aya ta rek hı- 7~ ı li a Gezgin 
~1llı ~'.kanı la ko.mşu oldu. ~ti~- ilt.>rleyişindcki sürat ve Mareşal tanbul semtinde de bö!•le bir 3u. Tayinler bu kad'ro cs:ısla.nntı. g5. 
ı·?U dı, \'e lJ~rdakı vaziyete hn - Romelin Mıs7da bulunuşu karı;ı- benin açılması için tetkikler ya. re ya.ptkıcalrtır. 

cloe arı raynada.ki h&kimiyc- sında bu endişeler tabiidir Bu pılma.ktadrr. -o--
h Ittyordu. Tilrk hududu- mareşallerden biri cepheyi Yııror --o- Elazıkta Üniversite hafta51 
Q ~ • ve kısmen hezimete uğratırsa, b:r Yeni mahsul fındık ihraç Her yıJ bir vll.Ayette yapılmak-

q k f r ko•• yu•• nde iı:-:san deryasmı_n Türk. h.udutlan~·~ edı.lebı"lecek ta l u-: • 

b 
• l:ucum ctmesı vnrıttir. Bu gıbi 0 

an '""'versıte hafta:mun bu 

lr C 
· t ahvalde, istcnmi,yanlerin miktarı Ticaret VekAleti, 1942 mahsulU yıl, Eiazığda açtlacağmı yazmış. 
1 na ye fmdıklarm ihracına müsaade et- tık. Heyet bugün şehrimizden ha-

lJ 
daima çok olur. . t reket edecektir. 

ı'-ın Şimdiki halde Türk - Rus budu. DllŞ ir. Bu hususta lisans verilece· 
•a.h· hırsızları bir l,ağ du büsbUtUn kapalı değildir. fakM ği İstanbul itha.lA.t ve ihracat bir. -o--

ı tlıızı .na ıbini öldürdüler bu açrk kapılardan anca.k resml liklcri umumi kiitipliğinc blldiril· Vali Çatalcaya gitti 
t:ın,ıı ltırköyUnde bea kı"•I tara- s:fatı olanlar ve diplomatlar "'e- nıi~tir. İhraç fiyntı iç fındık için ııı cu " " ı:::ı • Vali ve belediye reisi Lütfi Kır· 
~ .. %r. ~ r•etktıranc bir cl!.ı.nyPt ı~ler. çebilmektedir. ru.a.mı gO ku~tur. dar Çatalcanın muhtelif beledi.ye 

1 
l"(ı i:lll eruz köyüne UzUru çalmak u. &>\•yetler Birliği ile 'l'ürkiye a- O -o-- faaliyetini tetkl.k etmek ve Jıay • 

:•btt e:~· ve kim oldult.ları henuı rosında ikt!Sndi mUnasebetiedn ar.ülıiceze için 60 bin lira '·an panayırınm açılma töreninde 
ltııııı ba. lcnııyen beş kt,ı bu köyde srfrr mQsabesinde 01 cluğ11nu taıırl· toplandı bulunmak üzere dün Çatal~ 

./ 1-rtı ç:ıı tına glmıiş•cr, A.~ı bunlar.ın ~~ de. hacet ~ok~r. ~. h!- DarlilAcezede yaprlacak olan gitm.iatir. 
ltl:ı e ha ınaıanna. m:\nl olmak iste <ı.selenn, Tllt1tıyeyı mihver devlot.. yeni teşkilAt için muhtelif mltes-
Uııtr 'lir; Balttbf genci har.<;erle öldUr leriyle ticarette bulunmağa sev. stSelorden toplanan yardım pa
Je.ııda. e keçınış'nrdır. kettikleri de görUJUyor. SUveyş rast 60 bin lirayı bulmuttur. Yapıl
~ ~e<1ı rına nı.eçhul katll!~rln ızi ua. artık emin bir geçit değildir. Ro- ması istenilen tc..5k1Jlt igin daha 

t >ap\ ıtudth!ıu:numtııkçe de tahkl mel Siiveyşi ele geçirecek olsa, 150 bin liraya ihtiyaç vardır. Bu 
1 ınaktadır kanal şllphesiz daha iş1ek bir hiı. - paranın temini için varidat mem-
~ le gelir, fakat o zaman da bu ge- baları arannınktadrr. 

bnn ~ltın fiyal)arı çitten Japonya ist.ifnde eder. 
aa bır R ruı· 

Vali muavini Yalovada 

Vali muavini Ahmet Kınık Ya. 
lovanrn köy olrul1an inııaatrnr tet· 
kik etmek üzere dUn Yalova~'& 
gitmigtir. 

Ekmek 17 kuruta çıktı 
ı. lira k eş ıve altının fiya-
ltı ._; IUçe nltı:nın bir gıranı 

Görllliiyor ki Tilrkiyenin vaziye
ti değişmek için mutalaka harbe 
girmesi ea-rt değildir. Diğer dev
letlerin harp etmesi kAfidir. Ne
teki.ın biz bunu lsviçrede de görii
:o. oruz. 

Fitre, blzı yılda hlf defa, şahın-
1 

Ekmek fiyatlarına bir kuruş dn-
454 kunı~tu. 

lıı ·ı tı ter d .e e bir f abrikuda 
bt~ınfilak oldu 
~~it l8 (A.A.) - Bngiln 
fı~ r~:11ede bir harp malze
~ ~Unasın-ıa vukun gelen ııı
~ attı. 

1 
den bir kişi ölmllş ve 

~t~ rnaıt lizcre 15 ki§i ya-

~ltla, ·--o 
~)-, ~8kraliçeıi Romada 
'I ~· <A.A.) - Bulgaristan 
i 11 )\ lt:r~n Romnya geldiği ve 
~~~it 1 \'e krralf~esinln m.isa
\~lr. ka.!acağı resmen bildi-

,....__~ 

~~' 
~ beyecanitt. dolu olan 

to oır-_l'ae• kırktan )"1lkan o 
' , ,t,-~lardu. · 

~ ~ ~~ k kt, adını lıtltmı,. 
~&laPd bde okunıall arzusunu 

mızdan baı:lmlnrını dUşlinmeye çn. ha zam y:ı.ptlmam kabul edilmiş
ğıran fırsattır. Bu da,·etc umtmt tir. Bu s:ı.bıı.hta.n itibaren 600 gı. 
bir alA.ka gllstcrmtllytz, 1 amhk ekmek 17 kuru.~ satrlaca.k-._ ________ ........ -.. -·ı ı tır. 

.. . ... : ... 

Para kuvvetmin sırasına göre siyasi ve ictimaf kuvvetleri bile yend:
ğini ve yenmese dalıi onlar 'ile baıbaıa ahbaplık ettiğini yahudileı iyice 
anlamı~lar ve bütün zekô ve enerjilerini bu e50S üzerinde teksif etmh· 
ferdir . . 

Yahudiler muhtelif memleketlerde, dağınık bir vczlyette yoJadıkları 
için, seyyal, ve bir yerden diğer yere nakli kolay oian para kuvvetinin 
kendilerine en uygun. gelen bir kuvvet olduğu meydanda idi. Onun için, 
yahuc!i ırkı ekseı iyeli itibariyle hiçbir yerde siyasi emel peşinde koJ· 
muyor, ve siyas, kuvvetleri kuıkulandıracak ham emeller gütrııüy.:>rdu 
Hattô bulunc"uğu yerde rchatça para kazanabil:nek için, orar. ın siyasi nı
zamına uymcğı da bir yaşayış prensipi sayıyordu. Yahudilik mütevasıl 
kapla· içinde bulunan su gibi mütecanis ve mütesanit bir kütle teJkil edi· 
yordu. Dünyanır. herhangi bir yerinde yahudilik para veyalı11! para ka· 
zandıracak ;cudret bakımından zayıf düşünce, hemen başka yerlerden 
oraya para veye bilgi akın ederdi. Roc;ild'ler, ve diğor yahudi bankerleı, 
zaten dünyanın para hareketine hakim bulunuyor ardı. lcabır da Aydır. 

l?eal bi~ i~are teıkil eden bir refim tasavvur edilemezdi. Hatta o, dolayı
sıyl~, _mv~lu~an ormoyan unsurlara bu sahada bir nevi imtiyaz bile temin 
etmııtı ._ Bır ~e!a maya kurulduktan sonra yalıudiler iı;in, para üstüne para 
koymaga manı olacak hitbir ıey yoktu .• 

_Bütün ~ahudiler gibi, Aydın yahuôılerinin de siyaseti, gayesi para 
oldug.una gore, bunu kendilerine kolaylıkla temin eden Osmanlı idaresine 
hasım .oı.ma.naları ~ôzım gelirdi •. Sempatileri ve dostlukları do kendi men· 
faatlerının deı eccsıne tabiydi •. 

Her hclcie o zamanlcrı, ve o zaıııanın Aydınını, bugün hasretle yôa 
eden bazı Aydın yahudileri henüz yaıamokta olsa gerektir., 

* .... 
Muslofoyı, dünya siyasetine ait hadiselerden, ilk olarak çok düıün· 

düren, hcyecanlnndırcn, vakayı Rus - Japon harbi te•kil cıtmi•f eı· 
· d·-· 1 d b ~ • '· ınc geçır ı~ı gcızete f!r o _unu okuyor, mektepte arkadaıları ile ve bilhassa 

Plôton ve Mikaii bunu münaka~a ediyor, Sami Beyle beraber olduğu :za· 
ntanlarda, S.-.dık Beyin konağında buna dair konuıulanlan dinliyordu .. 
? derecede ki, birçok Türkler gibi, Mustafa iı;in c!c Rus - Japon harbi, 
ocle:a bir Ru~ - Türk harbi mahiyetini olmı~tı .. Herkes bunu kendi mem
leketinin harbi imi: gibi büyük olôka ile takip ediyordu .• 

l 25 yıl evve·ki Yakıt 
, __ _ 

19 EylCl 918 

Amerikanın Ruıyadan 
alacağı l

't ' ~O dan a~ğı olsn-

~ABER j köylüsü.nün . parası, MerakeJlek! .Y?hudinin _ c:bine giriyor, Nevyorktakı 

1 

bonlo:erın bıı !<aç doları d:J c;erçı MıJonun kuçuk sermayesine c!<ıeniyordu .• 
Alyans lsrailit adlı teıkilöt da, yahudileri ol:utmağa, birbirini tanıt

....... t:I ~.. ll~ııı "9 alAka u~·andırıl' · 1 mağa, gözle!rını açmağa c;alı~ıyordu .. Onun Aydında da bir nıektebi var · 
"'h.... l.!,!ı:ı o1 1 ~ · ~ dlllml:ıe Çt"vlrte:re.k dı.. ı;incJe P~•rısi görmüı hocaları da bulunuyordu. Zaten yahudi cemaati 
~'!lıı;:- Verirken bunu, yal. içind.-: harel<et eden yalnız para değildi. Cemaatin fcrdleri d e ödete b:ı 

Rus, Mcsl<of, Mustafo için, kôfi derecede malOm bir mefhumdu .. 
~öcmen oğl:.ı olmak itibariyle Moskofu babasından dinlemiıti. Sonra ta 
r ıhc!e de okumuştu.. Moskof müslümanların ve Osmanlı devletinin hasını 
c'.lnı idi.. Nic.e Osmanlı ülke:erini almıJ, nice Türkleri yerinden, yudrun
dan, ve haltc canından mahrum etmiııl •. Deli Petronun vasiyetini de duy· 
nıu~, ve onun ile beraber bütün Moskofların lstanbula, padiıanın ve hali 
fcnın oturciuğu yere bile ~oz diktiklerini i}itmi$tİ.. Baıka bütün Türk ve 
nıüsli:man c:ll.°;mcırlarını do kışkırtan, onlara "ardım eden Moskof dcg·ıı 
m· ·d'? ' ' ı 1 ı. · Buıgarlar, Sırplar, Romenler, Yunanlılar kime güvenerek, Türklere 

• karşı baş kaldırmıılardı? Türke karşı silôh kullanmağa cesaret etmiılordi? 
Bun!ara akıl, pam, silôh ve asker veren hep Mosltoftu .. 

. Mustaf:ı O:ımanlı devletinin dış politikasından ilk olarak bıJnu öğren· 

Amerikanın !cvazmıı harbiye bedeli 
olarak Rusyadan 980 m!ıvon dolar 
talep ettiği yazılıyor. Bu paranın t "
diycsl mUddcU 16 te§rlnsanldo hlto"tl 
bulmaktadır. 

~ ~ Oku;yucul.-•ına ~fll, nevi nıübade!eye tôbi İlııiJ gibi, memleketıen memlekete yer •eğiştirirler· '= de beıtlye t-dobllmeyt di. Mesela sabuncu levinin büyük oğlunun Pariste old.,ğvnu, ve orada ev-
h .. l lendiğini söylerlerdi. Bi•kaç yıl sonra sabuncu levi ölünce, mire.sın ıak5lm 
( Ol•IMı ve tasfiyesir.de hazır bu:vnmak üzere, Eliyas levi (büyük oğlvnı:n adıl ka· 

l "'111
._I b&I •Ddl j rısı ve kızıa~ı _He Mbe.rabe~ ~dın_a gelmiJ. v.e kasabayı hayli heyecan ~~ 

I velveleye du~urmuJtÜ. Çur.ku Elıyas Levının karısı ve kızfarı güzel, süslu, 
h 8JI daba ve ıen kadınlardı .. Kendileri ile beraber, Pari:ıı modasını, Pari. kokusunu, 

~
""-...~'il"- Faı ı~ ıehvetini de getirmıılerdi. Yüksek memurlardan, toprak beı ıerlnin genç 
~, ~.. .._ ~UldU mirasc;ılarına kaa::ır herKes onlara yaklaJmak, onlar ile konı.;ımak isti-

C::: ~ yordu .. &;.yl u" 11 Q ~2 1 Yahudilerin on çok dikkat ettikleri ıeylerden biri de, y.:ı~1'dıkları mu· 
- ~ hite ve zamana bakmıyarak kendi adetlerine son derece bağlı lıalmaları 

'it\ ~ 1 id_i •• <?nların milli~etleri, dinleri, vatanlan da kendi kapalı muhiıleri idi .. 
lı ~ Alacağınız Haber· 1 Dınlerıne, ôdetlerıne ve ı;erbesf para kazanmalarına karıımcıyan, her re · 

lli5)~l~ı •tul.ar lfd, baki- 'ı jim onlar için makbuldü. Üst tarafı kendilerini çok alôkalandırmazdı. Bu 
llll7..e ln:ındınıC'aktır. bakımdan müslCmanlık en liberal, en müsamahalı bir dindi. Yahudiliği.ı 

--... ._._ ___ ...__.ti, orıdan bir Jikôyeti olamazdı. Osmônlı idaresine gelince, mem!eketin ikti· 
ı sodi hoyat•r•, onun kadar bajıboı bırakan ve bu itibar ile yalludiler iı;in, 

mış yüreği !•ı.. bilgi ile burkulmuş, mOslümonlık duygusu bu elem ile in-
cinmiş, Tüık gururu bu acı ile kanamıştı .. CumnrtC'sl 

Eylül: 19 

PAZAR 

EylCıl: 20 
Japon Vimdı?. Mu~tafanın hatırında, mektepleki cografyu dersinden, 

Japon ve foponyn hakk:nda, ancak bazı müphem malOmat kalmıştı .. Ja. 
ponyada b ir yanar dağ olduğunu, merkezine Tokyo denildiği:ıi, impara- ' 
tora Mit:ado ad: verildiğini, öğrenmişli.. Japonlar, Mustafoyo göre c;olt 
uzoktc. ycşıyorlor, ve beyaz insanlara benziyorlardı.. Kendilerı de mem ı Ramazan: 

8 
Ramazan: 9 

let:clleri dP. esrar ilcı dolu idi.. - Hrzrr: 1S7 1 Hıur: ısa 
Fakat Rus - Japon harbi sırasında, Rus ne kadar malii idiysc Ja- ! --------~:,_ ___ _ 

po n da birdenbire herkesin dimağında ve hattô kalbinde munayyel bir ı 
$ekil alıyo~du .• Bazı hayranları, onun müslüman olduğu iddiasına kadaı 1 
çıktılar .. Bu ~adcır ileri gitmiy.?nler de, onun her halde harikiilôde bir iıı· 

\ 'aldtler \'aı.atı Ezalıl Vaaan l!:zanl 

Güneş 6.42 ll.28 8.CS nso 

san clduğu:ı•..ı ıron:lılar.. ' 
Öğle JS.08 5.58 .!.S.08 5.5:; 

Japon zaferleri birbirini takip ettikçe, bu iddia ve itikatlara, sevgı 1 
duy~ulorı cfo eklendi .. O derecede ki Japonya müslümanların, hiç olmaz· 

lkiııdi 

Ak..am 

J6.S6 

19.ııs 

9.22 t 16.Sö 9""' 

1%.00 19.11 
. ·" 1 

ız.eo' sa Türk mü~lüm:ınların, öc;lcrini alan, ve kendilerini sevindiren bir mütte
fiki tıoline g;ıdi .• 

- Devamı vor -

Yattıı J().43 

lrnımlr 5.00 
1.81 .... '~ 
9.50 5,0;'i {l • 

1 



• VAKiT 

TE1 Kl!<..LE'R: Uo1un1un Nazarı 
dıkl<atine 

v.·- ··· . •. -_. ,,. · . 

...................... ,... ............... ..... 
Geçen harpte ve bu harpte 
Almanyanın iaşe vaziyeti 

1914 • 18 harbindt- Alme.nya. ı s::no·eriu dununda idi. 1941 mnh. 
nın ia~e. sıkıntısı seneden seneye sulü 94d ın mahsulünden dalın 
nrtm::ı.kta idi. 1918 de in~ \'azi- ı ı~ ı olm:ı.m;stır. Resmi k'.1.ynsklar o 
Yeti norm:ıl zamanın yıl:zde 60 m·ı 1 ı.eııe ma.h~ultin iyi olacağını ilim 
ancak yaklaşn•ordu. 1915 hasadı etmişl~rdi, fa.kat soğuk bir ilkba. 
fena olmuştu. 1916 ekimi ise o lıar onlnrı ya'au:adı. 
derece berbat oldu ki (bilh91!Sa Hasat yapılar.sğı zaman çok ya. 
patates hasılatı) Almanya 1916 • ğım y:ığmu:-lar, buğdaya çok zi
ı 7 k.ışmı pancar ve havuç yemek- yan \'erdi, patatesi.erin fena. çık. 
le geçirdi. BütUn bunl::ınn üstü- ma.~ma sebep oldu, 1942 itkbaha. 
lle 917 ve 918 ha!lat"arı da çok fe. rmtla.lti patates yokluğu bundıııı 
na oldu. Buna sebep, hnvalal"m dolayı zuhur etm'ştir. · 
fena gitn~1 i-dıi. Fakat şayet hl\. En !;on soğuklar \'e neticeleri 
valar iyi gitseydi bile Almanya 3941 - 42 kı~ınm şid<leti bu se
liunds.ıı peık farklı bir rekolte elde neki tena mahsu'ün alınmaMr.a 
cdcmiyecekti. Çünkü bütün müte- sebep olmuştu. Bundan dolayı 
ha!'!Si2 çiftçiler ve t.ı.nı ~a lrşma ça- nıısyon:ıl sosyalist parti&ini.n zirai 
ğmda olan k6y1Uler askere ~it- organı olan "Land Post'' ta ge. 
m~lcr ve açılan yerleri lradıalnr, çenLerde çıkan bir makalede ez
QOCU]dnr ve ihtiyarlar hakkile dol cümle şöyl~ denmektedir. 
durama.mı,lnrdı. Atlar:n çoğımun "Gtçen kn;ın çok şiddetli olma
aek~r tarafmd!l.n top'anması köy- e.ınm bir ziynnı da sonbahar eki
lcrde büytik bir sıkıntı doğunnu~- mınin taınam.iyle bitmesinden cv
tu. Bunun neticesi olan gübre yök ''el kl.,ın gelmesidir. Bundan dol&
luğunu, sun'isi ile va.pa.tmaya ça. yı ekim tamam olmamı~ ve ekilen 
l:~tıla.r. Almanyanm o ::amanlar. §CYlerin çoğu k.ış:n şiddetinden 
IY.>ta.SJ kendi~i&e yeti!;!llleltle 'be:ra- donm~tur. Bundan 19!!2 ilkbaha 
her, uotlu gübreyi Şiliden geti!'· nnda kışm ekilen tarlaların 
t.iyoırdu, harp bu yolu kapattı. Ha- telrrar ekilmcei zanı~ti ha.'\ıl ol
vadan istihsal edilen azotun yan- nıuştur. Bu ~ple ilkbahar ekl
sını barut sanas:ii gaabE:ttiğinden, mi gecikmiştir . ., 
~ylü azotun geıri kalan y\izde 50 Bunun ziye.nl:ın şimdi Alman • 
ıi ile kanaat ecnek m~cburi}•et\n- )"ada bar.iz surette kendini göster
d.eydi, Fos!atta ise işler daha fe- meğe ooşhrr.r~tır. 
na gitmi.'j ve A lmanyanın harp so. 
nundalci f06fat istihsalA.tr yUzde 30 
dilşnil6ttir. 

Cephelerin ikileşmesi üzerine 
bir c~pheden diğerine giden tren-
1-erin çoklufnı memleketin dalııl. 
ıse>-rüseferinde ve ezcümle cı"l.3k 
nnkliyatmda bllyUk r.orlukln ~
kilınesine .sf'bcp olmuştu. 
Almany:ınm 1939 a·aki vaıziyetl 

Almanyanın buğday stolıla.rının 
tilkcndiği artık muhakkak gibi
dir. Bunun en bUyUk dcll.11 de ~
çen ni•n :?.;ında ekmek işinde ya. 
ı:.ılan t:ıhdidattır. Alman ziraat 
nazırı iken bir kaç hafta evvel is
tifaya mecbur edilen D:ı.rcnln nu
tulı larına kruıan Alman halkı Uk· 
rayna zaptolununca bol buğdaya 
kavu.~lannı zs.mıediyı>rhrdı. 
lt'akat Ruslar bura'a.rr o derece ta.h 
rip etmi~lerdir ki Alman gazete. 
lcri bura.Jara "yanmış toprak,, is. 
min1 veriyoda.r. Almanya U.k:ray
nadan buğday :ılmak §Öyle duT'lltlll 
bnııında şimdi bir de Ukrayna.y: 
bcelemck bcl.3sr vardır. 

Hakikatı anlamak lazımdır 
Baı.ı kadın \'e erkekler bu Baınu• 

yukarı pabalılıkda yenisin' alamadı~ 1 
çont.a \ 'e kunduralarını b.,rııtrnıık ı~·ir 

ı,undura bo\'a<'ı,.ına \•erlrlPı. Royaıı '" 

\'anı.ayı ıt.ldığında farkuıü \.~ı-~ 

Lar. 

\'akta ki ytik-.ek paral&rb raptılı 

nadide ell)jıse.'ljnl gl)erek 1::ıntaliın1 k.ı• 

tuğıına nlJıgı \'&kit o gULel .. ıbiseııltr 

her tarafına alyab kunıtur. llol B111 il'. 

kelcrloln çıktığmı görür. 

Bu ııefcr CY't'ah: Ne- yapalım boy11 . 
cı.) a \'erdiği para) a mı )'olt!ıa eJblııe. 

sine venJiğine mı al'mo. t':!tl' bu glbı 

urarlııra uframamak !çl:ı doğruca 

Sultan hamam &lesedet h:uı (28> nu. 

marada boya mUtehaHısı 08nıan A~ 
durrabman atölyetıln" müracaat eder. 

..eniz eski boyası aolınuı. ~nglnln nı.ı 

daın gl"Çml, olan ~anta ve kunduraıa. 
rıoızı fenni aurette boyar ve )Cpy~nl 

yapar. Hakikati anlamak bir tecrüb.> 
ile kAfldlr. 

liuaünkü ;;:;yo 1 
7,30 Program 7,32 \'UcudUmUzU ça 

lı§tıralım 7 ,40 ajans 7 ,65 • 8,30 Sen. 
fonik program pi. 18,30 f'rogra~ 13. 
:ıs Türkçe plaklar 13.•5 ı..jaıuı H,00 
RlyaaetlcUmhur bandosu j f.30 Ser • 
beat 10 dakika H,•o • 15,00 Temau 
18,00 Program 18,03 Radyo dana or
kestrıı.aı 18,45 Radyo çocuk kulUbU 
19,SO Haberler 19,45 Serl>cst 10 da. 
kika 10,155 Şarkı ve tUr!(Uler 20.1 '5 
Radyo gaz:cteal 20,•5 Wöhan make.~ 
mından prkılar 21,00 konU§lll& 21,15 
konu§m& (mealekler kon ıııuyor) 2?. 
22,30 Haberler 22,15() kap::ınııı. 

RAŞiD RIZA TIY ATROSU 
BALtDE lllŞKlN beraber 

Ser alıp.m nat (11 ,10) da 
Cvey Baba 

\'odvtl - a - Perde 

.- Dr. ABAHUNI -. 
\'azlfe&inden dönmUttur. Kuoı. 

kapıdaki muayenehar.eslnde her 
gün baaf,&larou kabul ve tedavi 
eder. 

.Almanya liu yeni harbe girmek
le kendisini yeni bir ablukaya. 
koymak fırs:ıtını dli!Slllanlarır.a 
vermistir. Bununla beraber Al
r. anyanın vaziyeti bazı cihetle.·. 
drn 25 sene ew'!lkinden daha iyi
c.ir. Alm:l.'lya ·bu farkı bir kaç s~ 
ne il.StURte elde ettiği, fevkalade 
mrıhnul ere \'e sulh 5enel~rinde 
d<·po ett~ği malla::-a medyundur. 
Mts:I§. ek:!lleklik unda 6 milyon 
ton depo edebi !dikleri zanno~un. 
nmktndır. H<'r halde gUl.:re •.:e hay
van yiyeceği de biriktırn'is'erd.ıt. 
l~unlar için nasyonal 'sosyalizm, 
biıyiık bir disiplin kul!anmış Ye 

Cenubu ~ ve şaııkta Alman 
işgali altmdaki memleketler de 
art$ Alımanyaya ısulb zamanmda- !•••••••-••••• 
ki kadar zahire gönderemiyorlar. 
Harp buralarda da kendi.sini göa. 
teri yor. 

Holanda ve Danimarkada vazi
yet ~k frcidir. Bu mecnleıketler 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
Nevral ii, Kırıkhk ve · Bütün Ağrılarınızı Derhal K 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALJNABILIR 
·:.ııc ._: . ~ . ..... • .. . 

ISTASBUL 80R51:\SL"'ilN 

l8-9-94~ Flyat)lı.n 

Kapanı':! 

Londra 1 Sterlin li, 24 
Nevyork 100 Dolar 132,20 
Cenevre 100 tııvtÇTe Fr. S0365 
Madrid 100 Pez:eta 12.9375 
Stoltho!m 100 İsveç Kr. 31.lt' 

l!:SHA:~I VE TAH\lLAl 

Muamele oln1amıştır 

Eyüp Halk Sinemasında 
P1LZ&r giindtiz saat 13 de 

Alaturka yajlı \'e 1erbe5t gtlret 
müsabakaları yapılacaktn. Güre,e
cek pehlivanlar: 

Başaltı blrlııel81: Alı Atımct, Dul. 
gnryalı Molla Mehmet, MUIA)im pea_ 
Uun, Kuım Talarl, Çatalcalı ltecep 
ve isimleri yaulmayan blrtok pchll-
unlar IMJrak edecektir. (41JS8) 

Zayi 
19U-1942 yılında, Fe.n fakillteal.n.. 

den aldığım hUvlyetım{ kaybettim. Ye 
nlaln1 aıacağımdıı.n eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Fen fakliJteeJ, trp zümre-einden No. 
lH 7Z K&zım Eııen. ( 'l1 14) 

Beyojiu Dördüncü SuUı Hukuk HA. 
klmlfğlnden: 

•2/850 
Harbiyede Yunuıı bey aokak 31 No. 

da ikamet etmekte iken bllen aklı 

:ualQllyetı hasebiyle Baktrköy emra 
zı akliye hnatahaneainde tahtı teda.. 
vlde bulunan Ethem oğlu Mehmet Sö. 
zere ayni adreete mukim olıı.n karıııt 

HilıınU kızı Ali)"tl Söz.erin vasi taytn 
odllmlt olduğu ilAıı olunur ("1133) 

ır 

...ı .. 1111: ............. . 

Resmi dairelerin 
· nazarı dikkatin: : 

l!:\"\'ekt' mevcut ve Maarif Cemiyet! ile bfrlllcte hat~ 
~a·m (Rc8ml lldnhır T. l. ~-> t;aaflye haline gırml; .,... 
lıJnn:aktadrr. Bundan ııonra gautemlzde ne,redl1~ 
R.esml n&nlar 16.9,9!% tarihinde yeniden lclfCkkliJ """ 
l"Ck ı,e bqlryan 

Tük Basın Blrllll Resmi 11101" 
Kollektll ŞlrkeU 

farafından idare edllecektlr. 

Oıu.etemtzln bundan evvel llln ne,rlne vasıtalık ~ 
ıirkcc ve te,ekküllerle hiçbir alAkıt111 kalmadıtındıuf blll" 
dan höyle 11Anlarmw; ayni flut l'O ı;artlar datı:IJJld' 
htanbulcla 

'Ankara cadde•inde Kaya Hanında Tiir~ 
8aıın Birliği Re•nii ilanlar Kollektil Şirlııl' 

JD<'rkezlne yollamanızı vıı becJpfü•rlol de aynı aattııe ı6flo 
dermenlı.l rica edertı.. 

Bir Ballras 
Romanı~ 

Bfrçof..· r '· ·"rr rlf' 1t:rt' IN!:ıir• 

tdllmfş olan bu tur. lı.'iua::l Ah 
mel ıara/mdon doDrudan do(Jru. 
ua GDrcü dllfndtn tucDmt edı' 

miştlr. Baştan sona kadar aşk 
•ıınrera oe kahrnmnnlrlc menkıbe
leri ile dolu olan ba neliı eıtı 
Tıirk mnlbuatrnda ilk namıınediı 

koylüyü ç:>k !!Ü:ıştırmıııtır. 
r: .. ren rıarpteJci yoklıı~'U göz Ö· 

l i.ınd: turc!!k ohırsak, A"mıınya. 
l .n l'u h~ten e~·vel y:ıp:ıbildiği 
ı:toklar bi•\iik bir muvaffakiyet-
1:r. Fakat bu muvaffakiyet !teli
mrsindcn Alm:ınyanın abhık~nın 
tr-<>i. inden kurtulduğu sanılma.na 
l·ci·r. F'lrlin ilanından bir kaç n~· 
('\YE'" B·rJ'nı:lelti l.statist1k enSti
t 1-U r.·ı:;rctti&j bir r:ıporda Alman
~ "nır. lrcn"i iht!va<'ı omn erzağın 
! i\~".l e 83 lin•i kendi';inin yetiııt~· 
ıclıil.:ı:..;ini i'tln ctmiıttı. Eksik ol~n 
: ü:: 1c 17 1•:.-pn bir harpte kenc;i-
6ini "ÖstermiR o~a gerektir. 

srtık esldsi gibi et, yumurtt>., seb. ınhhl )'apılrtc terkibindeki baharatı ve aofuk b&\"a depolarındaki mu. 
u, yağ, v.~. satnmıyorJar. Zira hııfıu~ "dllmesı hueblyle emsalsiz btr gıdadır. Heryerde araymlX. • 

.. ,,..tı tO inin• olu illa .er, bo 

llAıu kesip pUttnlere Vakit lllta. 
bevtnde }1Ude 00 ten~bı ıG lru. 

Jf •-.:·ft t :;:1 tikce düşlıyor 
JO:'C. danbt"ri <'lde edilen mal'. 

sun~r h2kkında ::ırtık eskisı gnı: 
ı c:'&.ni İ"tathıtiklere mUrncıınt ede
mc;:z. 1939 malısuliinün i}i ol. 
m:>"ı liızrnı gc'ir. Fakat M! mııh
~u: i">i tcndcrin son giizcl mahsu
:u..:Ur. l 940 ma!1 .. ulü pek iyi oln-'.t
! '""tır. Cünlnl 3<) • 40 k'"'·nın ş'd. 
rl ti J,:q mahsıı°ll ii:ı:crinde ı:o!t 2'1· 
• an1 ~:bep olnıuRtur. Buğday r:
ko1te~i 3'J ~::n ·1C'nberi A 'ma:ıya
n n elde ettiği c!l fena hasilat 
''"l"•atur. {)bUr meM 1eltctlcrin hep 
• '1 J.:: de buğd'ly hasılntr normr.l 

cı tınıLCs p;~nı:ınlığa msı olabi
lir. 
• !\le\ simler;u bu geçit çuii; arı, 
ın•nnhnıı lıeıyatmcln nz ~ok ııy. 
nı ~;:ıı .~1..,ıziığkb kenı:linj· o;.e7.ılirj. 

~or ... 1nr.:ın'ann h!lr:ıt,nda da ilk 
\'e s"::b:ıl1nr::ır, hiç bir \llkit, 
oigu.1u'• 'C y.ı~'ılıl• denc'eriniıı, 
hiWin hmmsiyetleri l·~lli silkiıne
t İri rnbat '• e cmni~etini J.!ii.,tere
rn:-'110<;0crdir: ... f-"!\el"iiniı., faltat 
ı:u1 :ıl:at -;c •!::. ·cm~<ıiııiz... Yer
Jr o:mek 'C :m!n.snınl•, hi'meh '" 
u ·lııc;m::f: bu '"'"~it ll"t!\-ci,iller~:ı·)ı 

f'İi'i~ri~·a clı"ı::tdn Jc,\lııw; nasiıı· 
lcıdir ... 

n:n•. trn ili• \ 'e <;0Jlhlll1~rı, l':>-
1.ı !.ıüyJI, \ (' karnrlı lllC\ 'iİDllP'l"C 
:;eçls c:n:r!?.r'l'I :ıncl•r,\or ... nu 
rne\ <,.İm1ercle lıa7.:ın en bir p,ıi.•t 1 
l r<ı:ı~mm. -lıi~i fR7lıı sı!t!• •,ı 
ı~·-, ~muş:ık bir ' 'iin S\cter 
r.·ı.: bi>\-numu·1.c1an f'Iimrıp a\:,·c 
r!l··... • 

f";ı.1 '.lt biraz !!onra ,ralnızlı~

Wl171 JM-.~p fJ!'lmt ~·cıtlt r.;..n. 
ıinj t~ı.~ .... mak ~artne. . • 

HiKMET MUNJR 

clle'rlııdc bir ~y kalm~tır. Al- Telefon: HMO (41188) 

mnnlar bilhaBSa Holandahları faz. j•ll••••••••••••••••••••••ll•ıil•I 
la mahsul vermeye :zıor'amaktadır-
Ie r. Zat-:!n bir kısmı Ukr&yna yo. 
hında olan Holandalılann bu tnz
yikler altında. ~ sıkıntı <;ektik
leri muhal:ka.ktır. 

Görünüyor ki bugün Almany:ıda 
' 'e Alman iııgaH altmcla.ki mem
leketlerin hiç birisinde, değ'.ı bir 
bolluk, normnl bir rekolte elde et
mek dahi kabil o"mamaktadn-. A 1-
mnnya bugün yalnız kendisini de. 
~il zaptettiği mcrr.leketleri de 
ne kndar az ve ne kadar ff'lla o
lursa olsun, Almanla için yekun 
it:barile, büyük bir ziy:ı.n te~kil 

etmektedir. Bu ynrdım bek'iycn 
nüfusun yalnız Rusyada t>O - 90 
milyon olmak üzere yü:z elli mil· 
yonu ge~t:ğlni düşünecek olurs~ 
Almanya.nm karı=ıJaşt•ğı zorluklar 
boriı: bir surette an·aaıln-. 

Dernek oluyor ki Almanyanm 
bu harpteki va;:Iycti geçen umum! 
ht:.rpter; pek farklr değildir. 

Alnuın:ra bu F.nrtlar dahillncle 
yeni bir kışa giıiyor. ÖnlimUzdeki 
ku}:ıı g<<;en kış kadar değilse de 
gene ı:ok ııiddelli g~eeeği anlaı:;ıl. 
rroktndrr. Rnstge'cceği bütün zor
luklara rağmen belki Almanya, 

1 
kıı: n da harbi Kafkasvada devam 

1 

ettirmeğe ç::ılL5aCn.ktı~. f s,·ec;te•1 
gelen biT h::ı.v~dis bunu teyit eder 

1 
mahiyette b'r haber vermektedir. 

Diptomah eczacı aranıyor 
TURKIYE ŞEKER FABRIKALARI ANONiM ŞIRKETINDE:N: 

3659 ı.ayıJı Barenı kanununun bUktbnlert maclbhıee lkt.lAap eclfıttğı 
ur.rece uz.c;joclen Turb.ıl fabrikamız için diplomalı bir ~ alınacak. 
tır. Altı ·~ 11\lnra kendisine barem kanununa &'Öre bir lı.letme derece5l 
vcrllccektn. Ev fııbr' .. a t,ı\rafından temin edlleeek ve bir nıtktur kira 
ahcaacaktrr. Talip olanların Yeni poat&llane arkasında Bakn Haıınıd& 
3. cü kftttnlq llöromu~a yazı ile mU~aatlan. 

Ankara Jandarma Satınalma Komiıyonundan: 

'l'nahhüt ma:mı!ı yapılması lcabcdtın zacılo.rlle birlikte bir metresine 
(559' kı.auş (77) santim fıyat tahmin edilen (23000) metre kaputluk 
en'kerl kumaıı 5.lG.942 pazartcsı gtinU aaat 15 de Ankarada Jqndanna gc. 
nol komuıanıığı s:ıtmalnıa komisyonunda kapalı zarf ~ksiltmı-sUe alına. 
cnktır. Mu\'akit:ıt teminatı (7687) lira (35> kUntıilur. NUmunP.sl her gün 
komısyoııda 1;ör:lıUr. Ş::ırtr.amesi (644) kuruıı mukabil(nde alınır. lsteı.ı:. 
lcrtn ve!'l!ı.ı:.IG ri!e birlikte t~innt mıı.kb;ızunu \•cya bnnka mektupların: 

muhtevı kar.'tlı zarf teklifini eksiltme gUn \'e saatinden bir aıınt evveljnt! 
kadar komls~ona vermeleri. (10218) 

[ ... : ~- Jl!!!ı~_n'!91h-is_a_r_ı a_r_u_._M_ü_d_ü_r ı .. u-· ğıiıııııu-· ;_d_e_n_~~: · .. : _.J 

l\lnlm f•lıısı 

Kısa saplı \'U\"&rlak f•rça No. 18 
Badana fırçası 

l\111{(!.'\rı 

1200 ndet 

300 " 

r;ı.ıarlığın 

G\inU ı)a!l ll 
2,10.942 t..uma ıo 

10,10 

1 
l - !'l;umun~lerl nıueıblrıce yukardll clna ve mıkdan yazıl• lltl kalem 

malzcpte mr:tealı'ılt nam ve he.::abma olmıık Uz:ere pazariıkla satın 1111. 

n:ıcal• tır. 

2 - l 'a7:ır!ılc hi:alarında yazılı gUn ve saatlerde Kabatana Levazım 
şubeaın.Jeı:ı Mcrk(•Z Alım Komisyonunda yapılacalttır. 

3 - :r-:ur.ıu~cleı h~r ı;Uı; öğled~n sonra s~zU geçen şubede f<,/)rUleb:ll" 
.ı. ·- ts!clrljl"''n pıozarlık •çın t:ıyln olunan gün \'C saatler<!" t~kllr cet-'. 

c.-kl.:ri f.at \.:..erınden q, 15 teminat para.siyle birllk~o mczkCır komisyonıı 
rr.urnı::ı•ıtt:ıı.. (10?.17) 

bu h~bere göre NorveÇtc bulunan 
kü lllyetli miktarda A vustun·a 
A lpçı krtıı.'arı kenclil~rinin b'r kı'i 
lır.rb: vapmak iizcre Kafkn'Jyayn 
naklc~ilcceklerini haıber alınca 
Sitmem!?'~c ;rın 1sveçe iltica etmek 
~ternivor~c.rd:. Bunlardan bır k"l:· 
mı mm·:ı!fak olmu1, bir kımıı da 
huduttn ynl'.:a);ınamk, deıhnl .ırnr- ı 
ı: .. n'\ d"-r; .. mi~tir. GörUIUyor ki A- d· ha nzma uğram?yacaklan nşi. eon zamanda ne k~dar fenal~tı~ı 

c!ilşünilkc:k olursa' bu kış harbi
r.ln Alman~rayı ne kndar çok sar
sncağı b:ııiz b!J· şek'lde an~ıla
b~lir. 

\'l.'Sturynl·1nr art.ık clövUı:mc.k İ!'tC· i;:'ırdır. 

:niyQ:"!ar. Send:r.c r 0~h ~amille- 1 Alm~n o':'dularnın bu dağlık 
rin, Hacı Mıır:ıtl:ır•n kuınandasın- ~ mınta.kadaki h:ırbinin uzun :;lire· 
cin'.ti kuvvetler yüzünden binlere~ 1 ceği an·nşıhyor. 
H.usa mezar olan Kafkn.c:ya bu se- Almanyanın yard·m etmeğe mec Tuğrul Sıtkı Cke 
fer de binlerce A'mana ID('Zal" ol- bur o•.ıuğu devlct':rden b1.rı de 

(Mevcudu azalmısbr) 

İatanbul Belediyesi ilanları 
Karaagıı.ç m!lessesatı Paçahaneslnde (3) sene zarfında biri~ 

uuz, tnnnk ve pnça kınan satılmak üzere açık arttırmayR ıco0uid' 
Tah-nln t.edcll •500 lira ve ilk teminatı 337 lira 50 kuruştıJf· 

r.ıe Zabıt ""~ ıntJamclAt mUdUrlUğU kaleminde görüleollir. 61 
İhnlc 5.10.942 Pazart,<'nl gUnU 113at H de Daimi Eııcuıııell 

ıac:ıl:tır 

Tallpl"rlı:ı ilk teminat mıı.kbuz: veya mektuplan ve kan~ 
lı\zım ge'en c:ıger vc.ııikalariyle ihale gUnU muayyen saat t• P' O,tl 
mende l;;:.ıu: nıaları. t l 

SULTA S A.JJ.J.U!T 

942/25 
Fcrlrl~ l{ı,rar ve Faıma MukadG<'r l'C Fatma Nef'e CaD ~ 

Sal.ıı jnin 1ı1a:;ınn ve nıUşl~1eken mutasarrıf oldukl.ırı lstanbul c;s fi 
lcslnl'l 1'ı'•<'cllcr CC'knğm1a eakı' ve yeni (6) kapı ve (27281 ad9 
p:ı.reel numaralı ve (12) metre murabbamda kft.rglr dült!tı\n il# 
Beyazıt nıııh.ılleı.mde u:cı Kaşıkçılar ve Y•'nl Beyazıt tmaretl ~~ 
eıık• \'e yl:ıı (l3) kapı ve !Gl3J adtt ve ~55) paruı numılral1 ı" 
ttl.rıı:ı ~::.!E-j ııUY 111 zımnında !Unıhtu t karrur c":lcrclt ayrı a~ 1;,; 
dnyc vaz ch:nmuş!ur: Hı't' ıkl dukltA.nın kıymı-t! muhammenele , 
\:ı dlyı.iz ,.~.:~cı Ilrıı.dır. Blr.ncl açık aı t~ıı ınaı'ln (17 ıo 942) t~ıı 
sa.elif cumart'!Sı giınU sa:tt 00) d:ın t12J ye Jıı:.d:ır jera oıurıa (1. 
mı::tı mJh!'mrr.cr:.lcrlnin yUzdo yetmiş be~lm b;.ıldu,:u takdltde ~ t 
•<'! k ıfıyc lcrl Y<'J··'ııcııktır. Bulmad:ğı takoırde en son arturıı' 1~ 
du but;ı ı.-:.1mı"~ fü.l're (10) on gUn müddetle temdit edl!er<'IC ıl' 11 

arıtıı mr.ıa.ı • 2i.10.{J42) tonhlne ır.Uııadif S:::lı gUnlJ lıaat ! 10 ~ ıf. 
• 1 " ır katlar ıcra K' macak ve o glln en çok arttırana lh1le edııect a" 

B"hil:ıi alaca><' lnrla d.ğ~r alı.kadırların işbu ın~·rı ro nku•ıer ıtl 
haklanııı b.ı,,uı;fyle faiz ,.~ masrafa dair o!an ld<.\!alarnu evr1<1 .J 
rlyle l i~) oıı he~ gUn lçıncle blldınneleri lAzımdır. ,P 1 

A' :sı h"lJc haklan tapu alcillerlylo sabit olmadıkça satlf ~ 
pa:1-laşm;>s1:ıdıın harıc: k 1acaklar1ır. MUtcraklm ve.rgtler bla~r~f 
de.lt-.hyc ve )'Hm~ ı:~:ıelik vaktf tnvlz; bedeli ve ihale pulu ve tar ıı 
!arı nııl~~l':ıye ı:.ıtıjr. Art~ırma ~artnamcsı lfbu llıln tııritıındtPI 
m::ıı~em.:ı dlv:ınlıaneııln:: tnlllt I:ıl:::ım:,tır. Telıp tılan!ano ,uyıııct 1 ~ 
mcnelerln!-ı yOztle yedi buçuğu nlııbclindc pey akçasını haııı.11'::1 ~ 
sqaltr htE11'\bJ: ~;.ıltanRbmctte Tapu binasının alt katında d81 ~ ',/, 
sosrnı!a Suttanalımet Birinci Sulh Hukuk nıahkemeal başklt•lıf t.S 
ı•unı11r:ı. :ıe ~llracaııtlnn !Uı.ı::ı olunur. 

fstanbul Belediyeıinden: 
' 

l!l .!l.Oı~ Cumarte8j 11a.bahından itibaren 600 gramlık 
17 kurı.11 .ıı:t vazedildiği jlı\n olunur. mn~a namzettir. Kafkas cerıJıeı:i- ı Finllı:ırliyz.dır. Bu memkk-:t sene. l\trluo.zlıır: Dl \'clt Vohr (Ziirjh), 

:rı:n a:-kasmda clevam eden mUttc- icrdcnb:ri serbest blr ekim ynpıı- 1 Şud-o!llt.Eko fBudapcşt,c). N'oye Ord. 
fik y:ırdnnı günden gilne arttığ n-

1 
rtıa.mı)tır. Ve aclıık I<'j nJiı.ncli;"ada nııııS' f7..agrc;>l. Suit:ı.rr ıuııstrtertı> ·==============::======::-:=-===::::::::;..-~ 

oan Almanle.r:n K'lf'k:ısyanın r:ıp- ı cok Lna surette kendini gôstcr- 1 (ZDrfb), Sl.ond.Er <ZUri?ı) Tf' ?\a•· 
tında bundnn 100 sene knnar ey. ın:~trr. ~·onat sıı~j:ılist purtlalolo ı.lrai ~rıca 

ı vcı Rul31aruı ugrndıklruı %ay.attnti luı.'yanm zahire vaziyetinin de nı Dl Laıı:l110Jt ••• 

!\KlRJ : 4SUI tiS 

Vmunı.I Ne1rf71b ldart edp 

Ua!ıldıtı 


