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Sovvetler Leningraf cep- Dör~·';;~ad;aha 
silah alllna ahndı 

hesinde taarruza geçlileri_;:.::::_ı!~=s~!;n<_:ı~.A~~'Ah_a~t~~.9ç'.~ 
zirai istihsali Altı gtlade Almaalardaa m!~~:~: ~:~ur-lngilterede 

artıran tecrübeler 51 bin esir alındı larının maaşları 
Hakkında bir llyıba 

Yazan: kun Us Moskova Stalingrat etrafındaki çemberin bazırıaa ı 
G~irme'kte olduğumuz harp 

'tneleri 1ngili'zler icin bilh\l!o!Sa ~•· 
l'lf istihsal balnmmdan miıhim 
;~l'libelere vesile te!jkİI etn1istir. 
"gı1tere kesif snnayi memleoketi 
01dtı~ kin ötedenberi lnr!.: he,, 
elJı milyon . nüfusunu BritanyR. ft

~rn mahsulleri i1e değil. tlaha 
t~•de denizaşın kıtalarılnn ıte(i
~len gıd~ maddeleri ile g~in<1iri. 
~Otdn 

~ 1914. 1918 harbinde bu 
~İYet his~dilil' ~kilde de~İ"
t edl; o :ıatnl\ll Alman ı1enbaltı 
•hlikesmin llnftne ımıa bil' za-
~~da g~i'di~i i~in Rrit:'ITIYR ft,. 

~11,iııin asırlanianbeori alı~tı~ 1i
~ istih""' 'Iİ~temi de mnlıafn1R 
~ dJ. Bu hl\rpte tn~iliz dnn~n
•L 11 Almanv:ıvr Avmpa kıtn.,m<la 
•ol • • 
llb 11"- etmı,, fnknt Almanlar bu 
lıe 1nltaya ka~ n"Üt""ir bir moka.-

le ledhiTi bolamam~tı. 
lıo defa.ki cihan harbinJe İ"e 
~et ~ok ba..4Jluıdrr. tneili1lerin 
Ilı" "tt1kleri ahlokava k""' Al
i !\tılar da Britan,-a· aıfastnt ab-
~h ttiri5tller. Şlmatefeki buz 
t~1İnd~n hR!o!laY'flTRk Frans:ınm 
~ Jı• "Ya htıdotlanna kadar bUttin 
-~n..r Almanyanın E"lİnP ~e('mi' 'tu için deni'laltı silahının ,., 
t 

1 
olarak bombnrihman tavy,.. 

'~"İn denirClen ,.e luı~~"n 
btlklen m11knhil nhlnkn tnı;:ifiıo; 

~ılıııfaaınm çok :znrln~ttl'dıl:ı ı:i
ıtı· lı~tnnyll ah;tJlı1inin hny:ttırr tP 
~ ~in Clenin•eın memleketl,.r
' .~d!\ meıddelcri getitT::ek ic;i ,.bir milli mUdllfna me'lfl!le!tİ '5f?k-

1 •ldı t . 
~"t~ Yeni clünya hu1'inj ... dn
\ı dubı he 7.aruret dnlavıc;il<'dir 
~ 1 '1\!I lmrllktf!rl tte~ıf bir <:aoıı
lıt ltı"TilPketi olnn lnt:ilt0 re tıtri
~dl' ilk defa o1ar1tk k~ndi a~~
ır tı foprakfarı ile krndı nhnlı•ı
ı.~ ~~indinn1?k ve Cle11·1~c;ı':' mem 
.,_ ~'"rden miimlüln olı1uıru ka
H-• t fit ı:nda mn,Jıle<1i tr,.fjrmek 
~ tirat İ!'ltİh<:.at:ni artıl"l'l':ı'k t"'o:"b 
t~ llrıe girişmi';l Ye bu te<:ehhii<:. 
ı.ı .. hq ~ne çok iyi netireler ııl -
'"tıt· 

ı'lı; _:_ Rıımten en·el tn:(lteredr 
"ı~"" zir:lıttinde O"t1l .. ma r:-n 
111~ rı hcktnr h:ı'lmıı '? t kenttal 
ı~"'k he5ap edilirdi: hn defa icı
)td "1rle fenni ucıutleri11 tatbiki rn. 
~'ti 1'tı1e randıman rlerct'f'~( !l2 
~), t~)e çıkmr,tır ki zirıııııte kabi
~ tı olan araıiye p-öre r"n~ıma. 1 
~. ltttıurnı ni"beti % ~ derecesin· 

Zirai istih"lali artırmak volnnitn 
tngilizlerin yaptıkJım tcşebhii" Ye 

bu teşebbU•ün verdiği netircler 
bize "lu fikri' ilhnm erliyor: İkt1sat 
vekaletinde bir harr ekonomic;i 
btlro"u kurulmuştur; bu Mir" muh
telif vazifeleri ara-;ınıl:ı cli~f'r mem 
leketlerin harp seneleri İl'in<le ik. 
tr!'lııdi bnkmıdan yaptıklnn tf'rrii
beleri tat<ip edcrektir. Zi~l\t \'e- l 
kiileti de yilk41ek ziraat enstitiiı::iin- ı 
de:kj mtitehaı:sıslamı rta yarclımı 
ile tn~Jtere Vf' ,\ lm21nva gjh; ı 
memleketlerin harp 'lenelerinrle 
2'İrıııf uhada gjri,tikleri terriihe
leNlen memlrkt•timi1i" hu<tn'i 
<:Rrtla"!'IJlA ~öre hiıce tnthiki müın. 
kiln olanlan tetkik \'e te"lbit eder
'.'le zirai İ41tih"ali arttnnnk bakı
mmdan hU~'Ük fıı:\·dalar "lfl'! ede· 
riz. 

Pencerelere beya7 
asarak 

örtüler 

Cenovahlar sulh 
isteklerini 

Krala bildirmişler 
Londra: 26, (A.A.) - lntrilfz 

hava kuvYetlerJnln hombardımını• 

n:ı mııru7 kolon Ccno,·ayı ziyarer 
eden İtalya Kıralı ile Veliaht Prens 
Hubertonun ~hri 11e1diklerl sıl'jlda 

Cenova halkı, harbin bitmesi ve 
b:ırışın teessüsüne ait fsteklerı11i 

$tÖslermek mnks;ıdh·le J>l'ncerelerc. 
heyıız ört!iler :ı .. mışl:mhr. ' 

Torino ve Ccno,·adn bombardı. 
mandan müteessir obuyan bau 
fahrik:ılıır kalmıs•a cta, bunlar ca
lısmomaklııdır. Runıın ~eohebl, bil • 
ylik ~11\•lf'fa f,dn in bu iki şehirden 
a:rrılmı~ olma~ırlır. 

Vekiller heyeti dün toplandı 
Ankıırıı: 26, (A.A.) - Vekilier 

Hl'\'P.li htıEtün sıınt on bf'şte Rn~vf' 
kil ~ükrü Sarnçojthınun rel~liltindP 
torıJnnmıştır. 

kapatılmak üzere olduğunu bildiriyor Ankara: 26, (Vakıt muhabirin. 
den) - Mnaş kanununa ek kanun 
IAyihası Meclis Umumt Heyetine 
sevkedilmiştir. Hazarda ve seferde 
muvazzanık hizmeti haricinde ıi-1Ah allına alınan daire ve müesse~e 
!erden veya imtiyazlı şirket ve mn 
es$esclerden maaş '\'ela ficrct alan 
larm si1Ah altında bulunduklan 
müddetçe hi1.met ve mnnş bakımın 
dan tfıbi olııcakları hükümleri' les• 
bit eden kanunda doktorlarla avu • 
katlara müessesat bal't'mine d.ihil 
bufunduklnrı }\alde dHlct baremin 
dP-ki mümasfllerinin 19 ncu madde 
haricinde bulunanları sebebiyle bu 
'.'>Onuncuların mazhar olduklnn hak 
Jar avnen tanınmıştır. 

Don nehrl 

Moııkova. 26 (A.A) - Bu ııabahki 
Sovyet te bllğl: 

.kenannda Sovyet aakerlerl ate, ml!vı;Derfnde ... 

İki barem arnsınd:ı birlik temi
ni esıısına istinııd etnırkle olan hu 
hükümden mfiesc;eselerdf' çnlı~an cc 
z:acılarla klmyııgcrlcrin \'e inşaııt 

ve i,ırtme teknl~~·enlerirln de istı 

ladc etmeleri lüzumlu görülmekle • 
dir. Nakliyat amirleri. RÜmr;ikı:ll • 
ler. milbnyoa memurlıırı teşkilatı 

geni~liyen yerli mallıır paınrların• 

rlı, ma~anı ve reyyon şefleri glhJ 
milessetielerln "nzirelulnl hııkkiyle, 

ifa etmelerinde ehı.-mmiyetll rolleri 
olan bo:rı µıiltf'lıassısların da bu sı.. 

nıra llMli müvafık gfırfılmektcdir .. 
J.aylhıının hlrinrl ,.e fklnei madde 
)erine ltPknlsyenleri) kelime inden 
sonra (MO!ehaım lar) kelimesi ıH\· 

ve edilmiştir. 

Gec~ kıtalarımrz dü~man mukave. 
met1nt kırarak Stalingrad bölgesinde 
taarruza devam etmiştir. Stalingra. 
din ~mal batısında makineli tüfek 
711"1D o)arak kull&nı•an 137 tanır 

aldık. Şehrin cenubunda kıtalanmrz 

. 
birçok yerleri l§gal ve bir Alman a.. 
!ayını tmha etrnlştlr. Şimaı b&ttd9. 
mUhlm muva!fakfyet kazandık. 

Sovyet tayyarelerinin hUcumlan 
Moskova, 26 (A.A) - Resmen 

blldlrUdl~ne göre §imali prblde ta . 
arru:aa geçen Ru• Jntalart:yıe St&llD. 
f!T&dın cenubU garb1Bindek1 kıtalar 

Mütlef iki erle çarpış .nak için --
Lô.vô.l T unusa bir 

bt.akı!a.rma devam etmektedirler. Ali 

kerl !Xlah!illerde haa•t olan kanaat• 
göre Almanlar bundan evvelki taar. 
ruzlarda olduğu gibi Sovyet kıtaları. 
nı l:>u kıtalar ilk tıı.arruzlarmdan ta.. 
mamlyle istifade etmeden önce dur. 
duramıy&c&klardır. • 

(Deııamı Sa. • SIJ. :1 de) 

Tun usta 
1J1ihver mühi,n 

kuvveti er yığdı 
Dö Golcüler, Darlan vaziyeUni protesto . , . .. . 
. . L d radyosunda nesrivatı kesti Ş.mdıkı_ ~uk~_net fırtınalarda~. evvelkı 
ıç~:.,.°~ <~~1 _ ""'" ... dml•nm•m''"'· n .. ı." •••d; ..... zahırı · sukOnete beıızetıııvor 

ordu gönri.erigor 

da La.~al. Doryo, Deat ile hiiku lah.iyetinin şUmulünü tahdit eden 
met memurları arasındaki a.·ı.!a~. Ruzveltin beyanatını bilmem~:ı:Jik: 

,. ' mazlıkların vahamet kesbettiğ~ ôğ ten geliyor. sanki ŞimaU Afrikada 
Devrim üzerine düşüncele' • renilmiştir. Batı Fran~ız Afrıkn. Vişi rejimi devam E'divormu, gibi 

•-----~--~---- sının bozgunculuk etmesi derin bir hareket ediyor. Mevkuf binlerce 
tesir hasıl etm~tir. r'lö C'.><>1cilnUn hal! Şerbest hırakT]. 

DARL,'\NA 1T1MATSl7.LIK maması memnuniyetsizliği arttır!. 
yor. 

Bern 26 (A.A.) - Neue ZW'. 

Milli AblAk 
YAZAN 

Halil Nimetullah Oztürk AYA\t K.HfARAST~DA 
;"bnı"trr. 

>~1 -: Brit1tnvn adno:ınd" lm so- B .. 2 · f d 
ı.-h) tırat i•tihc;alin artmı' olmatıı ı .__u•g•u•n--n•c•ı-'.a.y_am_ı_z_a_ 

c~ z;itung'un Londra muhabiri 
yazıyor: 

Şimall Afrika vaziyeti Darlıına 
itimats121Iğı kaldıracak kadar ay ... 

Lorıdra, 26 (A.A.) - Araların. 
dn işçi partisinden Bevin ve mu
hnfazakflr partisinden Duffi bulu. 
nan bazı rneb'uslar A'lrıırn Kama .. 

ı.~ olarak deniz ""'" memlr.kl."t• 
I~ il gıda madfll'lt"rine ait nak
._... tı"'ı &zalmA'lmr moci'fı o1mo41-
"-~ 'llo suretle deniz ıın'-liyatın
' ta"arrof 1.000.000 ton olarnk 

it I> ediliyor. 
~,.;- 7.ir11i istiht1al iartmnal< kin. 
--.;tl · ~ahlık veynhnt hııtııklık "l'k-
-. :,.kalank 'limılive ka<1Rr zira.· 
~ • •lrrıt-ven topraklıtl' zfrn:ıte 
~-'11illli bir hele ı:etirllmi"tlr: 
_...~ tl"k 
......: 1 le nuvtık BritnnVlh~ .. c..Sll-
~"" t' . lıt '"-at edilm~fo olan ara1iy., 
~ ltıi1y0n hektar yeni a1'11zi kıt-

t %r· 
~;' İngiltere mm Ve f('TI tıRha
~"d -'l'l'upnnrn ileri menıl .. kc.~
~ 'ewı ~ o1'1uitu halele hurnrla dll
~11 ~f n§UTierle kacıif rira1't U!'IU• 
·-i> "o ilmeyen ve tathiJc ~d~miye:ı 
~ı t l< fakir kövlıl tnh:tluıılllr. var-
• " ·1 . Sı,, g! iz !1.iraat nP71l1'l'linin h11rp 

~'•tı tr, ic:inrJe 1irnl kon1>erntif e
~'.'4t • ~ör~ \il('nıfe ~etiri1\ği hl!
~t ~ ~Y"!'l•nd .. mem!e1ic•in ~l\ fa. 
~l'ıt,~.tlii)erj bile yPni mr.totbrlR 
~ >'tı etmek hil"i<:ini ,.f' itİVildını 
~"b rtıı'ltr ... O kadıır ki ln~ili1ler 

;,,;"rureti'l::? Y"nııfıl.l:tn 1iı·Ri 
~,._le U1tnn ,·erd=.ii neti"el!l';? h:,-
"""' bn"'ır.n tı:ırptl'n aonr:ı -la 

~tl1iı·."'.la etmeğe kıırar nr!r.İ~· 

Dünyanın en seri tayyaresini yapan ( n~ı•nmı Sn . .t <;rı . f rte J 

profesör Messerşmit ile bir konuşma Müzeyyen Senarla 
Safiyenin arasını mı 
açmak istiyorlar ? 

Profesör VU\\ Ml"ller!Jmit üç sene blnmedlg1 

ta.nare lyle on dakikalık blr oçup tıa.ur}a.nıyor 

:t- Prolesörün 
hayatı 

* 11 k tayyareci .. 
liğe nasıl me' 

rak etti? 

* Uç 
nıçın 

reye 
Ji?. 

~' Spor 
reıını 

harp . 
resı 

senedir 
tayya· 

binme-

tayycr 
nasıl 

tay yer 
haline 

getirdi? 

Rııglln 6 DCI sayfada , J\lilı:r.Jyen ~n:ır 

(l'a:ısı 3 ncüdr.) 

Tonuı eepb,.-,lnde "mtırlkan askAı' t~r! alev makineleriyle fl\ıtllyette •.• 

K•h'rt', 26 ( ,\.A.) - Orta şarktakı' AgeylB arasında dll§manla temasa g1 
lngill:t. kuvvetlerinin tebliği: nıjşle"dir. 

Dlln kıtalarımız Agadabya ile El. J (l>t'ı•nmı l\n 4 Wi !ı dt) 

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

Geçer elden ele her ta§, kalenin burcu ~ibi .• 
En mühim aletidir ordularır. kab ve ka=ak. 
T aralcyuin dti§Üyor takatı kış basdıkça, 
Dananın kuyruğu. zannrmca. soğuktan kupac-ak!. 

DELi DERViŞ 



Tıb ve ilim: 

-
ve ztıra • ili 

t;;lüm hakika!te kurıulaıtur, ondan korkanlar, onu bir 
cehennem olan dür.ya hayatından kurtaran bir halar 

olarak kabul etmelidirler 

l ı ~ }'azan: ____ .,. , denebilir ki büıün toplum diri-
Ahle.k ins:ınm en yllkEek ve en •• • Ô .. minin ins.:ınlrk değeri o dirimin 

nsiI Sifatıdır. Bir insanın insan Halrt Nırrıetullah zturk göstereceği ahlak ölçU:;üne ı:;öre 
lıayntmr t'ksiksiz ve yilce bir du. ölçülür, ve ahlnkın dışında ka.1• 

Uzun ve mesut bir ömUr geçir
mi!J ve h.ayntlan slikfın içinJe a
cım ve ıztırapsız -ağır bir ça
'ı§Ina günilnden sonrn de'l"in l>ir 
uykuya dalıyormuş gibi- sönen 
ınsanlar, hayatı rahat bir sekilde 

ameliyat esnasında kendilerine 
ne yaprldığını bilmezler. ÇilnkU 
hisleri iptal olmuş olduğu için k~n 
dilerine De yapıldığı ve nasıl ya
pıldığını kntiyen tahnttı1r ede: • 
mezler; uzunveya kı.sn bir mUd -
det suurlu hayatları durmuş, ve 
ıztn-ap çekmemeleri için h;slcri İP· 
tal olmuş olınasile tamamen don
muş bir ö!Uden farklan kalm'.ln:!~-

nımda yaşaması, onun ancak nh· rum.iann biri, ve belki en ı-a~t:ı m:ş bir dilimde ise hiç bir n•an
lüklı ve vicdanlı bir ömür silrme- geleni ah1iltır. Ahlak tophı::n di- lık değeri görifümez. Çil!"kU ~op
sile olur. Hiç bir dnygu yoktur ki rim.ini yaratan dil, hukuk, ~He • !umde. ".s<ısyal dilzen .. i yola ko
insnn ruhunda ahlak duygusun- tik o'ibi kurumlardan biri o!.mak- ran tek etke her ı:yden Ör.l'c ah
dan daha Ustün bir yer tute:un. la b~raber, bu kurumların hepsi • lak kurallnrıdrr. 
Denebilir ki "İnsan demek nblfık nin üstUnde, ve hepsine t;;eme!l Gelecek Yetzıd:ı ahlak l)]'.!yln.r::u 
demektir.,; ve ahliıkın drşmdn kal· bir nelik alrr. Hemen hemen ,.~ kurnl1annı göreceğ:z. 
mış bir insan. artrk insanlık s:. 

, sona erdirirler. fatım ta.mnmile kaybetmi~ o:ur. 
Bundan dolayı ahlak hl!r ı.:e~ in 

üstünde insana asıı insan1 ığr ve
Bu gibiler için ölüm ne (Ko

"emar = uyukudn korkanç bir 
rUya~ drr, ne de bir ele"ll ve ız. 
tıraptır. 

ren tek etkedir: ve toplu."l'l içirrl'! a 
salt imısna özgü olnn onur, na. 

tırBunun aksine oh.nık, hnst:ıne- mus, şeref gibl yüksek erdemle-re 

Ankara 
yarışları 

Beşeriyetin me,•cudiyetin<'lenbe
ri ölUmUn ıcıt.rafmda tUrlU riva. 
yetler ve mnsnllar uyourulmuşttır. 
Umumiyetle sanılll' ki ötnm incıa
nın da,,vanamıyacağı elemler, acı
lar ve xzt:Irnplar çektiren bir fe
lAkettir; ve onu hatrr1amak, içi
mizde lb1r Ç'>klanm ha.kikt bu' k"lr
.kuya ufratrr. 

lerde c.:allstığnn zamanlar vil~ah· in.rant erdiren ahlAktır. Onuncu haftanın programı 
n tnnınmen ölnıU3ken dirr.ııfan A'hliiksızlık :ruhu kemirir. bny:ı- hazırlandı 

Halbıw. aziz okuyucularım sizi 
temin ederlın iki ölümden dnhn az 
zahmetli bir f1e1Y yoktur ve 'Jn.imi 
bir kuV\•et sarfı icap eden hn:ı·at· 
tır ki bizi rıtrrep]nr i<:inde u:ahvU 
harap eder. Hakikaten, vUc1ıt lıı:ı
reketl veya zihin faaliyeti mutlıı
ka elem vericidir. Hazım fiili, ~a
lışmak çabalamak, gaileler, dU • 
eüncc-lcr, clhasıl lıcr fiil znbmt>t 
ve ttttra.p öoğurul', 

Belleket verain iki, arz üzeı-inrle 
yaşame.mmn aşa~ yukan il~tc bi
rini işgal eden uyku Cıı ftCJ!ıı~ u
nutturur ve umumiyet~e elemleri
mizi teskin ıey.ler. 

BUtUn b=.r glln varlrğmnvdan bit' 
çok sarfiyat yaptıktan yani işle
yip yorulduktan f'ODra gece- yata. 
ğa uzanclığnnız zaman duy·!uğu . 
muı haz ve mt-mnuntyeti h'ltırla
;\'lnız. mıvu.. cağınız uyku ~e bir 
saadet gibi görUnUr, 

HnXbuki ölilm btıylik bir ııyku. 
dur; b'lşkaca r.ıhat ve sakin bir 
uy1ru ki ebediyete cri§mek i~in o
nn çağtnlryoruz. 

Ölllm, tabii lkenunlarm oozul -
maz ve değişmez bir knımıdtr; be
ı::cr cinsinin devamı bu kanuna 
bağhclrr. Çünkil lıayatt>ız ölUm oı. 
madığc gibi öl0ms1.lz Jııı.yat d:ı ay
ıınc böyledir. Bunun için ~lrne-k. 
ten korlmı::ınm manası yoktur. 

Hayatrn vas!flarından olan e
lemleri, .ez.iyeticri ve korkulan . 

bcrroklrğmı muhafaza eden i':ıszı tı cürlitlir, insanı insanlılctarı rı
karır; onu hayvandan daha a~;;~ı iıastalar gördüm. 

Bundan C\n sene evvel (SaJpct- tir d"!rereye rlüşUrHr, rm korkunç 
riere) h~tanesinde k~r.seriiler sonnı;!ara götürür •. 
servisinde çalıı~rrkcn mirt•sirde Ahl8..1an bir toplum iç:n:ıe ne 
mtıthi8 bir kaD!.'Cr clnn bir kP.<lt· kac!ar önen:.li, De knrlar yUr,. bir 
nın tt-<hvisi le muntaz'lm"n uğr!\- kunım olduğu ins'lnhk tarihini 
§Iyordum. Karnında kocamf\n bir şöyle bir dU§linmekle göz önUne 
(ödem) = eiş vardr; ameliyat yap gelir: Ne kadar uluslar görlllilr 
mak rnUmkUm değildi, Pek şiddet· .ki nlıWcinrmın dUzgUnlf:ğU, '·ic-
11 ıztırap çekiyordu: ve htr eatrJı danlnrmın doğruluğu ile kendi 
?.iyaretimde bu dayanılmaz ac•nın insan varhklannr nnıu bir dirim. 
teskini için ynlvnrıyordu, de geçirmişler, mutlu bir öml\r 

Halbuki bir gün hn11talnr..ma sllnnti§lerdir ... Ve yine nt- kadar 
vizite yg.puğmı sırada, bn kRdm uluslar görülür ki ahlak dU~ki'r.· 
beni ~vintli bir yüzle l•attıladı lilğU, vicdan yoksulluğu yU::'Jn
ve dedi ki: "BugUn bahtiynnr.ı, den insan va.rllklarmr kaybetmiş. 
hiç bir ızurap kalmadı ve iyi oJ. ter, yerlerde silrUnerek çökUp git
duğumu !:anıyorum .. Bitt~bi kcn- mişlerdir. 
disini tebrik ve teııci ettim. Biçare · lnsan diriminin bu en ünm ST· 
kadın bu tcbrike Jayıkt:r. ('ünkU, Iatı her isnnda onun baş karak. 
tedavi kabu:ı etzniyen bu k~rlmn~ terini gösterir; ve bu karakteri 
lllett•n kurtulmak için ızttra~ı kat taşnruyan insan hem kendi top~u
mllDlIŞ, yani daha iyi bir aleme ka mu iı;inde, hem de inısanlık ltle
vuşmağıı. ha:z.rrJanmıştr, mind~ değerden dilşer, san'lıi bir 
Kadmeağmn yn.tağlnıbn ayrıl- "hiç,, olmuş olur. 

drktan sonra, haı.ıtabakıcıya o ba"I- Gerçek insan denilen yaratıkın 
tanm o alrfam öl:cd~ini söyledim. öbUr yaratık] rdnn !.arlcı ke:.ıd! ı;i. 
Ertt'si giln saat sekizde vefat et· bileıile olan milnnsebetlerinde h:p 
tii?ini haber verdiler. Hıiki'kat+e, içinden gelen amı ine!U11rk -tay. 
cesedi, bnhleyin muayeneye gjt. gusuyla. her va.kit ''iyilik., amaeı
tiğim z!llllan ölmi!ştil ve ibu ~bep· nr gütme, ''kötUlilk., ten çok ti
le ıztırap da. kalmam:ştı, tiz bir çekingenlikle kendini ko

Senelerce en şiddetli ııanCJ11'r- ruma. yo'undan yüksek bir alış. 
fa ktvrana.n hastalar lilUmJe.,.;nden kanlığı edinmiş olmasıdır. !nsa. 
bir kaç s:ıat evvel bu rztrrnptP.r- nın çevrestr.de lbulunan inıı!ııılar, 
dan kurtulurlar. yurtdn.5lıı.r gözUntle kendi insan

(Bu demektir ki elemle!i, ~nn- Iığmm Y.e-r etmesi, ancak onun ah
cılan yapan ~lUm eleği!, ha~ta!ık· laklı vicdanlı olmssile, ve hfrkc. 
tır):. tin her işdc ona tam bir güven 

Bu misal -kl bitemez, t!lken- göstermt'Si, ve bunun sonucu ola
m~z olarak t~krar edile-billr- jq- l'aJc kendi.sine saygy gllsterilir bir 
bat ediyor ki ö1ilınfin yaklaşma. insan .sıfatını kazanmış bulunma. 

Ne için öJUme ıisnat ediyo'Mız'! sı Yeni ntır:tp!ara. sebep olacağı sile olur. 
Bu elemler ve eziyetl~r -a·;~da yerde ağ ı &r.ı:;nn 1tasuıyl\ b.:- 11.'.ı- Bur.un tersine <>!arak, bUtilrt 
P'Öreceği:.ı: i- çok defn gayri. fiflik bir siıkUnet veriyor VP. bu bunlardan yoksun olan bir kimse, 
mevcut, ve bizim vehmin1iz~en i· teskiniyet, tamir edici bir 1•yku. hem öbür iı:santar taratıııdan hor 
barettir. nun hıı.sıl ettiği rnhata benur. görUlınfü~. hem de kendi }'l•rdun. 

Hepiniz t.i1ire.iniz ki bir hıu;ta- B>.ı hal, o kadnr hakikattir ki da "yalnız başına., kalm:ş olur. 

Ankara at yarı§larının onwıcu haf 
t& koşuları önUmUzdeki pa.zar yapıla. 
enktır. Hal.tanın programı §Ud!ll': J 

BIRL"'CJ KOŞU: 
Uç y111ında yerli ya.rımkan taylara 

ınahswı. Mesafesi 1600 metro, 
ı - Kader 68 kilo 
2 - YabangU(U, :56,IS ,, 
JnlNOl KOŞU: (H.tndfkllp) 
.Mesafesi: 1200 metre, 
1- Hemdem, 
2 - z11. 
3 - Karmen 

UÇUNCO KOŞU: , 

'üç ve daha yukarı 
lngllizlere mahıuı, 
metre: 

1-Dandl, 
2 - Komiaarj, 
a- Konca, 
" - Davaıaciro 
ıs - Buket, 

62 kilo 
IS2 ., 

61 " 

yn~ta. safkaa 
mesafesi: 3000 

62. kil.o 
62 .. 
54.~ .. 

49 " 

DÖRDÜNOÜ KOŞU: 

'O~ ve daha. yukan yaıt&kl safka.:: 
&rap atlarına mahsuı, meıafesl: 1600 
metre. 

l - CoylA.ntek 
2 - Bora 
S -Tomurcuk 
' - Snva 
'5 -Alok 
6 -Tarzan 
7 - Hızır 

60 kilo 
60 .. 
60 .. 

60 " 
60 " 
58 " 
:il .. 

BE!)DlOl KOŞU: ·( çalı manialı oentll 
n:ıen) moaafeaf: 3000 metre, 

ı - Dandi 72 kilo 
(binicisi Salt Auon ı 

2 - Slftkap: 66 ., 
(bfnlclaf !Fazlı Kocagllney) 

Çifte bahla: 8---i llncU ko,uıarda • 
dır, 

Otobüs ve taksi aahiplerinin 
dilekleri 

Otobüsçüler belediyeye müraca
ııt ederek yeniden zam ya~l:lmıı
ıımı iııtcm.i~Jerdir, Aynt zaı::rnnda 
takailer de dolmuş usulü arlaı.o ta
şnnak iste:r.işle:rdir. 

Her iki nltiracaat da dil.imi en· 
cümende gcrU5Ulecektir. 

ya ameliyat yapmnk için cerrnh ölmek ilzere olan lıastıı]:'l"r!D va- Çünkü böyle olan bir kims:: },e 
onu uyutur; ve .hnsta bir ~ey duy 7.iyctlerine dikkat etmişseni1, ar. ne kadar in~nlar arasında hm1-
madan etini keser, hiçer ve ~ikcr. tık ı,ilcAyet etmediklerini Y<tn; ~oıı nn:bili~e de, sanki onlardan a ir.' 
Sinirlerindeki hassa.sh·et --cnas- neseflcrini vermeden 'tir lrn~ ~- değilmiş g:bi çevresindeki kimse
tezi ile- iptal olunan hasta, sn:ı.- at evvel snncılannrn kl!'sildi~ini ler ona ill!an diye bakmaz:ar: 
lci hakikaten ölil imiş gibi bir ~Y mfü:ahede ~ •Jt-rsiniz. ken<li'~nden snymadıklannı onn 
duymaz. Eğer uynnmssa, yani Aziz o.'ltı:yucuJa.rmı, li:ınn irııı. göstermek ister bir tarzfüı. ona 
kendine gelmese hayat ile l\IUm nır.r.:, ölüm bir ıztil'Rp değildir. karuI çe'kingen, ona yakla~ılm:ık 
arasmdaki :bu intikal hali nasıl Hayattır iki en mu,ut goriinPntC"" doğru olmayan korkulu Nr ynrıı. 
'anln~i!Jr? Öyle olunca sun! "Jyku- icin bile hakikatte uzun bir ~lem- tJk diye ibaka.rlar. Böyle elan bir 
dan uyanılmaz uy]roya ırtrrar> çek. ·dir. ki~inin ise artık kendi toph:mu An.kara: 25, (Ynkıt mulıabir"n. 
meden intı'kal eıl:mi§ olmzyacak m1? DUnyanın h:er 1flrlil nlmet~e-rfo. içinde yaşa,yacak yUzU k:.lnııt>nış, den) - Askeri lıastolı:..nelere alına-

Hastahanelere hasta kabuHi 
nizamnamesinde değitiklik 

Doğu cephesinden çekilen 

Ahnan kıtaları 
geri gönderiliyor 
Bunların yerlerine Macar 

ve Çek kıtaları konuluyor 
Fransa • İsviçre hududu, :rn (ı' .. 

A.) - 12 Sontcşrlndcnlıeri, A1111.ın 
l<ılal:ırı Fransa'ya gccmckte ve İ>· 

deniL kıylarınn inmekte ne.ele cdl· 
yorJardı. Halbuki busün, n;rnl kı· 

talar sörünüşe göre doğu cebhcsine 
silmek üzere, şimale do~ru akın et
mektedir. Llyon'dan gelen lokulnr
her giin cenubdıın gelen Alman a~ 
kcri yilklü trenlerin dumıachın şl· 
mal istikametine gltılklerini öyır 

mektedlr. Fransa-İwlçre hudud.ı 
boyunda ve burndanAlmnnyn'yıı 
ghfen onoyolii tündeki Alm:ın gar 

nlzonlarının yerine bilhasso AYJ'i 

turyalı, Çek ve l\lncor kıtaltırı ~e

llrllmlşllr, Böylece yerlerine baş· 
ka kıtalar setlrilen Alman km \"Ct 

!eri, Rnsya'do ~imnl l ıntıcfo n~ıı 

kayıplara uğrayan ve Stcı!ingr:ıd 
ccırnlııınıla :ıoo.ooo Alm:ııı o kerı 1 

müthi, lıir tehdit karşısında hı. ı 
knn ~rhıiitten kurtormnk icin So\' 

Yet ccphc~i isllkomelindc gilmek'" 
dlr. 

İtalyanlar da Fransa'da Alın:ın · 
l:ırdan boşalan yerleri doldurın.ıl: 
m:ıksatlile huralara asker rönıler· 
mektl' nrf'IC' ı•ılhnrl:ır. 

----o'----
itler Baş aman. 

danlı tan 
çekiaecekmi, 

Lonılra, 2G (A.A.) - Daily ~i 
keç gazete&i, emniyetli b!r kay. 
naktan aldığıru bildirdiği bir ha. 
bere göre, Fil.hrerin, yalnız Unva. 
nrnı muhafaza suretiyle başk~:. 
mandanlrktan çekilmeyi knhul et. 
tiğini harbin genelkı.ımny tarJ. 
fındaıı jda:e ohınacnğ.nı ve bı•. 
nun dn tallile ul!rıyaca~ını 1;iğrerı. 
mektedir. 

Romada Polonyah rahipler 
için ayin yapıldı 

Londrn, !G (A.A.)"- Hll~Un kato 
llklenn ve katolik rııh!Plcrln ıztırab, 
isrı knrıısrnda hiçbir zaman hlssl2' 
kalmamı_ş oıan pap!!l.k makamı, Ro 
moda Sen PJyer klllscsinde h:ırbj.ı 

boı!anı;ıcındanberi ölm\lg olnn Polon 
rcı11 rahiplerin istiraııatı ruhları için 
ruhani bir ıtytn icra. ettJrmfı,ıtir. 

Polonya mnkamntı nezdindekı papıı 
vckllı kardinal Kertesi, papa namına 
bu Ayinde hnzır bulunduğu gibi ıni!ı 
ver memleketleri nıUmes!\lterjnde:

n•uda bUtUn kordlplo:natık de Luhın 

~şte nmeliyaun acrmnı duymama- den istffa.de eden milyardıorl~r cl:ı- Se\.Tesi içinde yalnız bnı;ınıı. kal- cak nhall ve fukara hakkındaki ni• 
st iı;in sunt Burelte ?>:ı.V!~tı'Ian bir hi bcdNhttırlar, Ye 'baznn. ~ ·oiğer mış, ibir değer bir yer bulan:amış, zamnamenin ikinci maddesi dcği,. 
pıasta için hakikat olan bir hnl insanT.'lrA..an 2i)ıı<le ntn-ap ~ekt(!'. kendi yurd1.4nda yabancılığa dUı;. tlrJJmlşUr. Maddenin yeni şekil ''.ı· 
cnn çekişen yani ölmeğe haurla. ler. Bizim fiil ve hart"kl"tl"!!imiz müş olur. dur: --o-

ıınan bil' ha.sta için de onun aynı- ve- aksll!ameUcrimitdl'n hiı: biri Ah18.kSIZ insanı bu hale soknn "- As'ker? hastahane ve :;ihlıi Almanya.darı serbest 

mu;ıtur. 

dır. yoktur ll;i elemc:jz ve kedersiz geç !ieY onun ic,:indc ya~'-idTğı topi.u- müessese olmayan yerlerde feda\'"• bır2'.kılan Fran~ız esirleri 
Soıı nefesine yak]a,cın bh' tine- !i:ı, mun oııa. verdiği irusan1ık srfatım ye muhtaç görülen lı[it[in ordu men Uompl,'<'n 

26 
( \ ) Yapılar, 

tada uzviyet bir mUddet m~ıkave- S_vinclt>rimiz bile ""amta lfarı- ooun kay.betme!inden, daha doğ • • ' · - · 
d d ., suplnrı hilktlmcte ve ''ililyct husu i mUbadcle anla§malnn muclblnc:e ~-

IXlCt ve müca edle e <:bilir, ama ek. ~lktrr, iBiliris?niz ki bR!t bUvilcr; ~u o .sıfatı alamnınr~, tcıp!t'!'C· idarelerine ve b~ledlyelere ait ha~. ı manyadan serbest bırakıJan Fransız 
:ıeriya dim:ığ 9.ha evvel öimtlv ... ve sevinçli IM'l' haber Cluyan in•a... an edineceği toplumsal v:ı.r?ığ: tahanele-.. e ve ..,

1
·hhl mu-essesel"'r·•n 

1 1 b ı~· ,., d d '" "· u.. es r ertnl taşıyan treııler, hafta mı. tilr. Bu BC> epo;cuır ki uıen a am ların f:ı.z.!a sevincin verdiği bey... c inememiş olmasındıın iler: ge - teda-' olunurlar ve buıılarııı ıcdnv: d ..__ bi bl lnl k ,__ 
-zannolımduğu gibi- ölürken cnnla öJen~ri olur. lir. Çilnldl insanda ilti tilrlil var. '' §ll1 an...,rı r r ta J ... ·n Kompl ~ 

m:ısrnf!arı tamamen ait olduğu ve- yer. durağına girmekte.1\r. DUn bir \De lZtmlp, ne mlmıtı ve zahmet Hayat, cfaimt eksüla:neY 'r::: (re. lık göze çarpar: Biri bireysel var-
çekmez, yani duymaz fUccetcın • aksiyo."lr dur ve her Rk~füam~l b!r lık, öteki ıtoplumsal varlrk, truıa- kıilet veyn 'daireleri bütçclcrindc:ı lraç dakika ara lle 11!1 tr.-n ayni du 

-t- verllı"r ra- "'elmı"•Ur. Ll'lvd..l! ternsll edPn lıirden bire ölc,lUÇA gfbi. Bir tay- de.'J'I getirjr. ntn orS'a.?lik Ye ruhi hayatr11I ya§2- __ . __ ···--~-------- b .. n .,, 

yarenin attığı !bomba ile bir an- Bin3enaleyli, ff!lim 'hı>Jtiliatte tacak olan ilıireyscl \•ulfıt in!ia:nrn 1 1 Saslnyl ııcrbcst bırakııan esirleri kar 
'~dıı. parça parça olan, bir 't0vc1ver bir 'Orurtuluştur.) ve onoan kor- adeta. ma.ddt var olmasına i14;ik- Ne dememeli ? şılaml§tır. 
lkurşu.nu ne derhal yere ıseıiLerck, kanlar onu, bir cehennem l)~'l!l tir; ve insanla tabiat ara.sın~~i ----0-
bir otomobilin te'kertekleıi altm- aiinya !hayatından kurtnrnıı tir :nilnascbetlerdcn doğar. 

'·da ~ ölenler de ayın hal- halasklfr a.d ve ftiliar etmelidir. Halbuki insanın bu bil'C'VSel var. 
·dedir: yanı bir :tttıııı.p ôuymnğa lcr. hğmdan bn~ka bir de onun ıtc.P"' 
:vakit kalmadan hayattan lbir an- Bu veçbile, atlz okuvucı:l.!'..rım lum.eaı v:ırlığr vardır; ve b\! var-
a:b. aynlrrlar. hn.stnlıkludan azn<'le saf ve nsu· bk iledir iki insan asıl ''insanlık,, 

Bu. o kadar doğrudur ki o ba- Cle bir ihtiyarlıktan i~ti"~d~ i~in dirimine, manevi hayata err.r. Bun 
ytltılarak runeliyat yapılan ~m· ölilmden korkmamnk mUnas;ptir. dan dolayı insanın nıhunda. top
lar uyıı.ndtkln.n raman yornlı u • Biz 1\i bfr ~ok elemler ç~lmt-j?e- lupı bnyatına ·uymak ihtiyacı çek 
2uviar.ındaki ao:yr duynrln'"~'l C!t mahkfımuz bunlcıra tam:tmf'n vph. canlı bil' knygı halindedir. Eğer 
=============-:-:.. mf '\'e haynli olan öJürken ıztırap inS?.n toplum hayatına uyal"'l~zsa 

~ 
«=.ekeceğimiz end.i:e '\'~ korkusunu nıhund:ı. hi!J bir şey ile d\>1dunı1a
da ilA\'e etmemeliyiz. P.llt!in m~~a mryaca.k bir bo~luk tUrı-:. ('Unkil 

TJUA#.cJ't:4uHiL!..n : imiz elemle:iıniıi ço;a!tm::~m. de- ki~iye ikendi gcgki, ö!.:mıu v3r1J. 
ğil, azn!tmııye. masruf o!malrJır. ~nm Us!ünde onu ins:ınl!ğn t>rtlj. 

lsveç kendisi için tehl;keyi 

geçmıf saymıyor 

Stokbolm, 26 ( A.A.) - lsveç er. 
kAnı harbiye reisi, mllll mUdataa 
~tırsone!ı ile ordu m.ınsuplarına hlta. 
ben radyoda. bir nutuk irat ederek h. 
vcg askerlerinin durup dlnlcnmemcğt 
ve hazırlıklarını takviYe etmek \'az.I 
i'uıı., mllkellet olduklarını, çUnkÔ 
kıg mevsiminln tsveg lçln bir takı:n 
muhataralar geUrmeslnln ihtimal ha. 
rjclnde olmadığtnı beyan etmlştjr. 

-o-

Az maaş alan üniversite 
profesörler! 

e eıı ve 
barbl 

ınr ı-'ransız prof<M6rll 
"or.fcranı ver~. açlık kil ' 
farenin yc;ıebllcccğlru antntıııll 
etinin ta\'§an ve domuz etln1 
ha. lezzet}! olduğunu söylemi'· 

Bu haberi duyunca, 18i0 ıı' 
t:iyaııl cercynıııarıru ııuız.ur.dJ 
lnndırmağa çalıştım. 

1870 yılında Prusy~, FransJ ... talya anlaımıılardı. Avrupa )lJl1 
rını karartan ve milletlere 
kusu dol~ korkunç g\l.n\er l 
uzun siyası mUzaku.rc:ılerdell 

verllP.n bu karar, Sulbcü dlPl~ 
rın bır zaferi sayıııyordu. oıı t 
A r- dağları delineı·ek İtalya~: 
rılacnktı. BUUln A•;ruJ>n bu 1> 

~ul, bunun dcdlkodu.ıunu yıı~ 
idi. Uç dev!ctln anıa§lllası tJ 
gersın meseleler yatı~mı§, tııı 
r lr ne!es almıştı. Bu ittıfakt' 
yl!k roJU Fransız oaşvckUl 
oynamııtı. ÇUnkU Ollver ~ 
b.~vckUdl ve Prusya aleybd1 ., 
sıı.lıın, sulhUn fayda!armı 

mağlôp ctmeğe çall§ıyordll. 

Bu devir ayni zamanda ıılf 
puganda harbi devri idi. D1P10 

slyaseUerlnl kabul ottlrmek 
yusetlerlne tnrn.ttıır bulmak 
tlln gayretlerini sartedfyorla~ 1 

Yukarıda kaydett\~lın su]b 

:eri Uç bUyUk devletin ittUıı.~ 
lUn Avrupaya emniyet vcrdlb' 

leıin içinde Fıanaan.n harp/ 
t'ğl hayret ve dchiCUe görUl 

Bu ınnnılmaz otroeydl. 
Fransa'. sulhU heroeyden ıııt 
tan Frnnaa harp llAn ct~lı~ 
bu olamru:, mutlakıı ynııuıdıf 
tr:tır. 

Harbi doğuran za:-ureuer• 
mllJetfn ıı.ıyısız evlAt kanı 1 , 

mı. değer mi? Bu bamb'f 
bahistir ve her millet kendııı' 
1zah utmcğe çıılı§ır, bitaraf tf 
hUkmUnU \'ermekte eclktllc• 

;ı, harbın scbeb ni bulmu~tıı. 
GC'ıya ho.r~ lııpanl"a set-t11 

t u. lspıtnya lcrallÇcSJ \'C nurJ 
.ı~danındaıı yodincl 1''erdln•'" 
!:uıbe!la tahtuıdan inc!lrllıoU 
a:ı, İspanya tahtına Prus.)'S 
ııından ve Hohenzeılcm'd811 

F:-cderlk'in gctlrllmP~l:ıl önlf 
tlyoreu. 

i~tc bu sebeb, Fra:ts:ıy• 
vııtan evlfldı kayb;)Ctirdl <' 
ıuırnını doyurmak lçlıı fare 
ıamaz oldu! 

Fr11nsanın, buı;Un ıı;;ni ~\ı' 
rumamnsını, biltUn insanı ıı 
der 

Yuna ni sland ı 
ınihver garnızo · 
rı takviye edl 

A frikaya b• . .nadaJ1 
takviye gönc!f'rilif, 

LoııJra, 2ti (A.A) - 'ff{ll"' 

t.cıılnln işaret ettiğine gö.-e l 

tnna birçok Alman kıtnla~ 
lnesı üzerine mcmlck.:tln ısı' 
t! vahlmleşmlıUr. MlbvcrlO 
rılsuındaltl garnizonları tttlt ~ 
mı~tır, Ayni suretle A!rlkll) 
nl!ıtandan takviye ghnderil 
Yunan vapurları mUeadere 
t! •. Bununla beraber bir ıı 
Yunanlıların vaz.Iyett fytle 
1nblllr. ÇUnkU ltaıya.:ılarta /t 
suıı za mantarda Yunanlst rı' 
11.iktarlard:ı. hububat gı;rıdf 
dlı. 

Tlmcs gazetesinin ya.zd 
1 

t•a!yanlar bunu emn•yeuari~ 
ı<"YO dll,meıneııı için .Al!Sl1

1 
• 

i çllerfıı Almanyaya gldlP ' 
lnrı için yapmışlardır. 

o 

Amerikanın 1943 1 . _..,, 
mşaat progra,.. 

Nevyork, 26 (A.A) - G' 
Uz vo Amerikan kaynakları 
de beraber çalı,,tırılmak i'.10 
grnm hazırlanmı~tır. .AJfJ' 
bUtUn gayrctıerinl tayya.:f 
!ı.şaa tı Uzcrinde t<)pJıyacıı)tl' 
n.crlkalılar 1943 scnesındO ı>I 
elde edilen gemi tonajının 

0 
ııi inga edeceklerdir. Bu ~ 
yaı do!ar gibi efsanevi bir 
maı olacaktır. d 
Hersekli Arif Hikmet't 

* Parasız ha;pıt, çölde oturmuk Mademki, Z2rur:i y;ıni on•1"n ca. recı>k. onn adeta ebedi ve öliimsUz 
gibidir, fakat idnrcve kflfi parnıl.ın kınmıı.'k ml':mkiin olJ•nyan :ı:r ne- bir varlık vere<>;!k olan tek etlı:c 
fazlası ı:ıpınmağ;ı değmez· Para A· ıfoerli .. ve :nstn cinsinin dev~t toplumun ltendi yüce ''ar!:gınc!an 
dılcrl kibarlar mahrcllerlnl' •oknnn ona ı>aöl1dır ve madel'T'ki sa· oı~r. kişinin ruhuna asıladığı b~ı eosyal 

~welki gün Edirnenin kurtulll§ 
yıldönC.mUnU kutladık. Bunun orada 
yapılan töreninden haber veren a. 
:ıans, t1'ronde bulunanlar Edlrnelile. 
rin .sevinçlerini payla~tııar diyor. 
(Payi.aıtılar) •(sevinçlerine 11Urak 
<:ttller) tAbirinin tercUmesldlr. Ama 
uygun bir tercUme değil ... (!\ederine 
i~tlrak ettıJer) yerlnde {kederinl 
payla§tıl'-r) olur dlı (sevincine ilU· 
ıak ettiler) yerinde (sevincini pay. 
laı5tılar) olmaz. Bu da gunda.ndır: 

(lşlirak ettiler) deki mAna ile mut. 
laka •(ortnk oldular) demek isteme. 
ylz. Bu tAbirde (onların hali ile bnl.. 
l<:::diJer) mA.nası dıı. vardır. (Sevin. 
el paylaştılar) deyince payln_şmanı:ı 

dilde canlı öteki mlnası galebe etli. 
yor ve Edirnelilerin sevinçlerini par. 
ç:ıl:ı.dılar ve birer parçasını da o:tlar 
aldılar hwini vcrlyol". 

Ankara: 26, (\'akıt muhabirin• _________ ,,_ 

rla, bu Jıaksız lrndrctlndcn dtJl:ıyı mı:: g'r: bir 11trrnr v~ ~orkur.r b:r 'arl•ktır. 
dı nefrete l:iyiktir! ~ey ..,ı ...... vıp biı:ikis ral<ikat•e IJ~- Ki,.iye ll:u sosyal varlığr veı~ 

• H:ıvanın ka•ı ttveHinınıı, •e tri-: ,•ar!•~1rvn eıı !'lııhtec:~m. e•ı cek, bu inf>:uılr.#a erdirert!k olan 
Jrıın eevlıınının fı'ur f'urhie fe~ı. ~se" r!l ~e·•ıt t:r l :'\.ıijs .. c;irtir toplum ise bir takım sc.sy"~ ku
var! O h::ılde milltık:ıll"rth'" ha' nd.ı: < :ı.ıı 1 ı .. feldkct r!t>.!ı:. İ"' s.ıadrt ı nımlnnn topun<lnn hil~"cn cn~.n 
lı hsctm"k 7.nnnolıınıl.ı·ı· k ı~:ır ·,. r-'ft;"' c tel.".'•'·! et "l'Un! ·J:n iz ·~zırr. Çe\•redir. 
dl ~ölı1ıctlerdcn tk. l 1 r' ı·~Jir. Toplwn hayatını yaratrn in 'ti•ı-

Mesel! (sevinçlerinde berıı~r o}. 
dular) demeli, (scvını:ler!nl p:ıyl~. 

t lar} ılememclj. 

den) - M:ınrif vekillı~i lstanb!.! 
Gııh·er ilesinde profesör ünvaıunı, 
haiz olup bugiin iO lira maaşlı bıı .. 
Junnn Dotenllerln 80 liralık nıiıı.•a 
hak oldukları mıııı~ı alabilınc1crinin 
ve güzel snnallor nkallcmisl tedric; 
heyetinin takviyesi için ~lcclisc blı 
kanun projesi \crllnılşılr. 

Tnmvvur_ı ~er e' ll'r rı1 t 

7.nvj. ı.uknl olnn eılıef 



~OLITIKA 

lhver cephesinde 
uharip bir Fransa 

Don10 ve Benuva MetM Jı.rulilerin• Pari.te Dr 
ltoıni1eantlen ve labrilıacılartlan yaTtlımcı bulabr 
• Fakat hakiki Fran•ayc bu iki zümre temsil 

etmemektedir 

Bliyilk harpten sonra •uİJ•t 
deliıtti. Fransa demir anaJd 
hamle devrine IİJ'di. Çinini Al
IU Loımdeld bol maden fili'D9ri 
Framaya ge9ti, ltaradn Jmrahnıt 
olan Alman madea fa'brik<llan 
zapatedikli. BöJleee Pramns clt"a 
mireilili taanma g99ti. Falı'\t de
mir istihaeliSD artmasmı bellt>
yecek ldlml,_ ilııtlJ'a( vardı. IUi
mtlril Vena.• mnah .. deıc.; demir o
eaJdarma trinın '°tti. Fa.Juot Al· 
manJSda enfllsyon nihav,.t bul
maya hatla11nea .\iman - Frftn"n 
mlnMebetleri kitD1ettl ('llnktl 
her ay AlmanJanıu to'llim t-ttne
!e taahhtlt ettiii S'7 :.. 000 ton 11a
mtlrtın rıyatı iki mi111m• çrkfl. 
Franıns demiral°leri 19!S de Bur 
••W1191 lılmlrltırinl :aptetm..k iein 
lılklmeti tMJik ettikl.-rinl iddia 
edenler ftl'dır. 1'lloa ini i•gaıin 
Pavanbre tarafında" Almsn 
"• ,.._.. d.mlmı1erinin beliren 
Wrletme temayl1Jerinin anın. 
1M111ek İfİll ihdas ecli1di'"91 IÖJ· 
lqenls de nrdlr. 

l IGAL emumda iti taraf 

~--..,.~-·
......... darda l'alrat .... ., tl0-

111111da Bar talaliTa edildi. lllak.. 
..... al ........ clf'lllin.1erl .. 
l'allllc1a telll'ar ...... 19!8 da 
be)'Mlmilel ~lik trhtll me3'dana 
geldi. Bu tetelddllcle, Ahnfta, Bel· 
fika, Llbeımbarg, l"ıall4'8 demir 
aııc .. a~ ..._..._ ... 
pmemAe_... ..._.,...... 
Alman,..__anı.......ı.nn...n
la,malannm wr tlel>ebi de badnr. 
RatfA ~ Kftaıt fahri"1tsw ınlc!B
rl Ra,.aherg Alman1a •• f'ran
.. 9Ul&Jiinln elele Yererek dün. 
1•11 tabilD ~nl emrin
de tuttaia matbaatJa mlclafaa et
ti. o.nir komiteei Jl'raimz •İJMe
tinde daima sat eenah lt'fline rol 
oynadı. 

Ba komitenin siyasetini mtlda
raa eden pzeteleri de vardı. 1'1U
lüm btlyft Fnmnz Pzetelarlnin 
bir çopnda hiue«lardı. Mahafa.
uklr clhnhnriyetı:i T..B Tan, nnılla. 
faza.kir ıurıuı1. müfrit miDiy~ 
ıreorinen J11Pnal de Deha, fati5t 
temay108 .Jarn~ enı1flı.tri:veJ, na"· 
yona) temaytmtt Maten, fa~lıtt te
mayill1ö 'pari Snwr demir kornit~
tainbı fikirlerini, siya-ıl temayttJ. 
)erini efkln amnminYe aMlardr. 

B UGC!lı cla:lti Pari8te inti'9r 
e•ekte o1an ve ~ ..... ın 

lraderini Abaanyanm nferind~ 
.,.,.... psetelerln bir tnsmı lw'p
ten evv~i temyll~rini Ytt para 
aldlklan mem1'alan itaret ettlıli
m& matlııaat rilm~aindendir. Pa
riste oturap Fransanın yeniden 
bir hadJe girme..-ıini isteYl'ft Dorvo 
taraftarlan böyle bir menfaat 
lelılılddllblln llUIBf'vl lı.vMmda te..,,. etmektf'Clirler • Dttşmanı
nı JeDIDllı itin d"'°'aa ohuı 
.........,. elan taraflllu, tanftn7. o. 
tanı i1l 11İ19tli tal'llfnl, iyi niyet
li tarafsm mtlttefik J&lllllSlr isi~ 
yen müarip Alınan propaganda-
" da ... lnlnetleri •lllliftf- ....... 
holmaktaclır. ıtıtimal bu ~ ... r~jn. 
ele u,·llle lak Doryo bellr1 de ltir 
neli Klslintt olmntr if:ln rek~het 
halindedirler. Pa'kat ll'rallM nl· 
mz demil'l"l1er Ye bir ._.., f11111'i
kaella1'da11 ~P .t~ıair. 

Harp nln91111n ,abtrs Paritıt~n 
~ıkmaMnm .. hebi hadar. 

Tetekkür 
E,lmin &Hlmft dolayısfJe blzzııt 

cenazede bolonmn suretlle Te19 
m•ktnpla teessftrftmib'.e l~tlrlt et
mek IOtfunda bulunan kiymetli ar. 
Jradaşlıınma ayn a)'l't teşetlrftr"e 
bolunmat bnlrAnınchltndan dol .. 
yı lıePlslne minnet Te fftkranlınmı 
antdf!rlm. 

KadıHy Askerlik Şube R11lsi 
Yuta)' A. Altay, 

-·-
•~- .. ~SEHi~ HABE~LEAi 1§ 

DAiRELEROE MESAi SAATLEHi
1

fmilD~~~J 
Saat 8 veya 10 dan saat 14 veya z~~~~~~~~~ Ol~!~.~~!~~~ 

16 ya kadar çahşllacak ~~'-~.:n:::i.~ 1:'':!: ::·:a:~:~:du:z:k~.~~ 
18IDl)'Oruz. Trann·ay, depoılu vak- dikten, gf'lllilerin dr. imlan "• 

Dairelerde mıtma ve ı~ l-fttı. ıaat pd atmak ve kıs .saatini tat- tinde çıkmaz. Vapar, tarlf•niu bir Yerden öteye a&.ı; d!\kikacla 
mından tuamıfu temin etmek ve bik etmek m4JmktlD olduğu takdir- Pterdiii saatte itkelea. yoktar. \ıuabllecekleri malim eJdaktaa 
münakale wmtalarmda lr:alaba?:fı de meeei 8 de bqJayarak 14 de V8JMll'larln da en saygı-udarı onra. gecikmelere na ı) ilet re'i· 
lnlemek tlırıeft buı bllyük ~bir- tamamlanacaktır. '•Jlalic., ele İller. Bir wf'l'de ""· lemez. 
lerdo me5&I saatinin yeniden tan. OkullU'ln gallfllla nat18i de kika bile ..,.....ası lbml Sll'len Tarifeleri yapanlar. elbette .. 
zim ili tetkik edilmektedir. buna g&-e aYUlanacaktır. ba tontonlar, 118Y'Ü •ut cf'rildr. iptidai tefleri ltili)'DrLn"dlr. f11 

Haber alchf.ımıza göre iki vekil Dije rt..-aftan bu !ekil tl\tbik ler. Zararlan yalnız kendileri'lle halde sebtP net Eier ıeeilrmeter 
diiftlnWmUttOır. Birinci teki:- glS· edilmefe beflıanchfı takdirde re· blaa. bir diyecelimiz olmaz.. Fa- istisnai HYler o1 .. Jdr, tabii~ 
re mesai 8 de beşlayal"llk 14 de ce nakil vasıta1annm 22 den son- bt 'banlar teltrin batb ı..p, kimse buna a&wa almudr. Ama, 
sona erecdt yahut 10 da başl!lya. ra tatil edilmeleri mümldln o\a- Mllltlerlne can veren c1Mautar. H"Iİfte ud olan geeı1nnedir, fa. 
rak 16 da tamam1anacakt:rr. cakt:rr. dır. Onlar t........., koea mertr.-- tinmsızbktrr. 

K11 mUnasebetiJe saatim birer •İl :ravalarmcla da hayat Ye rıt· 
-------------------------- lqma deril)'or. 

Memuriyetten ayrılanların ekmek 
kartları geri alınacak 

M~ aJTl}a~.amı me
mur haklanndan iltifade edemi
yecelrleri ve bunlar hakbıde ya. 
pılaC8k ID:UıUDıele vıllyet tar:ıfm
dMı qafıdaki tebliğle bildtrfmek
tedir: 

l - HUkt\metc;e elanr.k ve es
meklik hububat . ve sair ~· ve 
madde1ftin daiJtılm&1:na dal" ta
:imatnmme hiHdlmlerine göre, u· 
cuı "mekten istifade edenltrin 
memuriyedeırinden aynhnatan ha 
tinde daireleri lmir•eıti tarat'-rıdım 
fotoğraftı Dlftnur karnelerfle bfT'· 
tikte eJrmelr laırtlannm da geri a. 
lınmur IlmndJr. 

2 - Talimatuıune lıUldlm!eri!lf' 
gön tudrolanD tanciminden ve 
mahcıJP muamelelerinin ikmalin • 
den eonra o dairede olacak tah:av
villltın belediye iltt11at ~ıi mil
dtlrliığütH.'.dti dOl)"U!D& itlertme9i 
evvelce tayin edilmit muwınetleır 
vaaıta'!lile yapılmam irap ettifi 
halde bir çok daJreleriD mute"'et
leri st&ndemıtyerek pyri menı 
kim.Bekri ~derdill ve gelenlerin 
dosya numaralannı biJmemrleri 
ytlztlnden işlerine balnlama.nt 
anlaşllmaktadr. 

D&fre 111e möe1ıenlf'l'fn betedi•e 
fktısat illeri mtldı1ft~1e her ne'Ti 

811'&91 geldi~, 9an.İyelerin de
lerinden bn11111nıs. B1Jt1k aollS 
il&nlarile bana Wkmma llnl· 
mele Qralmz, .... ..,.,.r JI
.. d8-lis ve tl'allft'lıJlar hlM 
.......-...ırtn-. 

............ biwWri ...... Jllr. 
lan halk toplulul9 _.teriyor, ki 
onlu. tarifeye &öre kotaP ıelmh
lercllr. Gelmeyen, abayan sate 
,..,. ....... ve traDl\l'QJanlır. lllr ls
tatd$ twtwha, bnt'tle ..... 
rmn, ki lstanbaldaki •ede, " 
&ibi ıaa.tabtdum lrqnaf! '*ele
lerlıe tramvay duraklan elchla 
anlQdacıalı. Hele n yafmurhı Ye 
"'>iak lblerde, ateı,ab, dı-, 
ıslak peykeJj Ye ~ cJl11ell .,.. 
lerde uzun 1mlll helıı.m~lr dama 
plna ea11 lllmttmr YmDelde bl
ma1:: belld lıılttlft biP &ll11t ....,..._ 
leyeeek ._tal*lar da getireMllr. 

Oraya, laff' JOlnm ·~ ... 
na katlanaadr, propaııuwa aJr. 
llıkhlr paylan ayıracsbma. Bit· 
... ttlrltl J"QU'lllUlJS, itıl.rinis •it
- olar. 8-fmıs c1.n1,. lllıv. Ya 
._ etin orada eahlanlar! .. Ya o 
•Talhlana dnalalan lltdirT 
WŞi~ Ra)'l'İJ'e,, lrdtll te ..... 

Jle!IİDde bir gaDf J'llPlllmlJtl. ... 
yet ha tontonlar. (O~ J'Dlcala
ra ~ bir iki tane &> Ra
llr ftPUNnnr idare edenler J•r
taaınlar. 

.... ....... ....... .... ..... 
• ile i1i llİ7etİll - ~ ...... 
eeslni ghtırrmektedir. .. ..... 
~oqunakBam~ 
mılf Yalms "-,, t'1ltftmnelde 
Wm-.Jı bina ela ._ 1nrnm1aıt 
18Ptaalarm ltaldonı lclamele •· ....... 

HAKKI SURA CEZGIN 
1..den a.ynlanlann, C1erh•1 halk 

karnelerini alabitmel•ri fçfll drlfre 
ıi l.mb4eri nmıl bir teskere •• 
r.eri alınan DlftDUr lrarnfftl ile b1r
likte daire mutemedini ~~c!·ye 

~UHt itleri mOdUrlUfUne st5nder. 
ıMlidir. 

temaıtanmn )'&!n• ewelce tayin J=:=~=======::.:=============:::::z 
edltmll olan mdll! nnıtemetler n- Mlunea 
lltulle yaprlaealt taltmstuame 
htıktlmleırf iktJıımamdandrr. Bu ll
zimeye ~et edilmesi ehtmmi • 
retıe teblit olunur. 

...... 
Bir mUddettenberl ..,. --tk&da

nmızdan KU.yyen ~ ile ~ 
~l&'JUn adı ~ m.Ullld bü 
.m1ıe ne,nyat yapılmakta .idi. DQa 
watbıumra selen lılOlleyyeıı Seaar, 

Kızllayın açacağı aşhaneler :ııt::kke:=:a=: 
Hlk6nıeUmizla kararı ile Kızılay 

tarafından tstanbaldeld fukaraya 
yemek ~lmei[ ttıere bir mflddet. 
tenberl hazırlıklar yapıtdılı maJQ.nı. 
dur. Memnuniyetle ö~diitimize 

fJÖre, aşa~ıda fJÖstertlen mahallerde 
-..-.ı; .......... 1 ·- t ııicl llL 
al aOalaeak ft "*-aya .. teftlfne 
ı.t1anaeütır. Kuunpqa aflwı•l 
talı:rfben BirhlelUnunun haftasında 
llfılabtlecektll'. 

ı - K~ Nitancı Jıl.eh. 

ır.ell>at& eamil masanda. 
2 - Tor>fcapı Ahmetpa,ı camit 

medresesinde. 
3 - Eyftpırulian Sobllu medre

sesin de. ... ................. ~ 
medresesinde. 

1 - 'Onfldıır AhmedlJW lmareL 
hannhwle. 

ıubu Ml'llUttir: 
Bir mllddettuıberl cueı.ı.Ne JV 

aıu ve llrf cidd1 aaııat mnmalarl. 
nm mllnakqaauıa iDbil&r ettirDımHl 
lbımg•lditi halde bar m.ulek ark&. 
d 4DJl il• ıahlmn 'H.U. ve laeclef t• 
t&ll ~at~ &Wr* mL 
t.iaııll ~ ........... 
kü.QI, CllUl 7Urd OJılQmbde tüdlr et. 
Ura •• bOttm 7Uıda •n•mtetea -. 
Ntl ile bak eda -.-11 =·tML 

1 - IMell emıll lmaretbanesln PIR Saf171 ~la ile beni ~ ftll. 
Açılacak afhaneleria .-ntlerf ete. yet• IOkmamna " ADJı:i ~ 

fUnlardır: 

Samsun resim lel"lfİıi 

8aıuun '(Buull) - B&Jlawbld• 
açılan mbt&Jdl nıdm ft ~1 9eı"· 
ıttlll bOyOk bir &11.k& a,.ndlrmq. 
halk, tefb.ir edilen reetml•ri ..-kle 
Myretm1ttır. Sergide ıa portre. 6 
na ttlrmort, 19 penaj, 11 duen 
1:! llnal tefhlr edllmlftlr. 

Altın fiyatı 

Dtın altm fiyatları fltt"krarmdı. 
Bau aaıTaftar bir 'Reıpıdtve atun1 
için 28, budan da 'a2 lb"n fiy"t 
vermitleırdfr. KtılÇe alt•nrc bit' rı
ram tiyau ise 424 • 4.~ kuruetu. 

Vakıt'ın 

valinin tetlrilderi 
Vali ve bf'ltdiye reili doktor 

Ltitfi KB'dırr din defterdartnıs 
metlUI olmoftar. 

Çikolata fiyattan 
Lkenderiyeye bir lıa('Uk ton 

kakao gebJltir. Dfter taraftan 
tehrimiBdeki çikolata fabrikalan 
çikolata iliftnefe bqlaml.flard1J'. 
Fabrı1ıat~Ier, 1•1rer nıD!lml1 g6-z 
artttnde tm:anık çi'ko1ata fiyatla • 
rma yüzde 20 niıbetlnde bir zam 
yapmışlardır. 

MDAt JOlurıda YW\lf&D d°r''"'H i. 
m.111& ctbl co.termııt• JD91ll edK 
kalem ytlrQtU,OndeA ve JIMllekdap. 
1PJ11 §Öhret pa;yuıdıu kendime bJme 
ayırmak lstl,ormqum. b18$1 Ter. 
.. , .. yeltenen cöat.erifteıı a,.m dere. 
cede nefret duyuyoııım. 

Gerek delerli mulek aru41&11m 
S&tlye ~l&, ıereıt ben. u.nabma 
libt e.tlrgeııme;yen tefrik n takdJrl 
4e borglu oldutumu yurd1Ullma n 
)'Ul'ddqlanmıza adece -.at JOlun.. 
da blamet vulfemlal ,.apmakt&)'m. 
Şahan kendimi kıynıetU JM11lekda. 
pm 8&f1yenl11 ne aaııatma ne de a. 
r.at janrına rakip u.ymamakta711R, 
zira ayn •• Te eda meslekleri 8&1lk. 
Jert balundutumuz reJindeJlm. 

Belediye açddiınnı Bu 1tlbar1a araml&da rekabetlD 
kapamak için dahi. mewsuubahi• olt.mamaaı w edU 

memeaı iO&PeJledltl kaıı&&t Ye •llt• 
Yeni belediye btıtc:elf'ıindeki ~eunıd&JQD. BUUlD bu. Qlrk!D nepi. 

açJklan bpatmak tJzere belı!~ye.. yat ~ bana tat.ta •J'lea. 
!erin varidatlannı 90ia1t•cak ki· mek .. ,... ima edlhn•k ı-taen ,,. ne 
nunlar vUcude gethilecektir 

htanbal belealyetıi 939 yılında .-ref, dUrOatlUk teWlkime, ne 4-
haetanel er ;c:fn 31~ bin lfN sarf•t- J'IU'&dılıpma hiç de u.nua. dQfme;yeıı 

JdlCtlkltllderdea uak Ulmakıa de.. 
m.işken. eon altt ey nıfr"!da '100 Y&m •ttlllmt ;yenı.s ıöı11I. du711f .. 
bin lira haftamnstIT. !ı39 vTlrnd!l c!UfODUfıeriD ne lateklllerı ıae de u. 
benzin 1Blmilatı '19 bin H!'tl ilrM 
9j2 de 140 bin lira. muhtıeltf ilet. r0ıcr.,.ıc11erı araauıd& yerim olmaya. 
ie'J' 939 da 27 bin Jlra iken 942 de cafııJ,ı, nym m99lekdqrm Satı7~ 

A.Jlaıun dafma takdirld.rı Te bQr 
126 bin lira, am~le Uc~ti a'\'1la nıeUc&rı bulundutumu, nqrt;yatm teJı 
>ilmi bin fıra iken lfmdi 80 bin .al,.ata dökUlmllf otmuma ~k eeef 
Jiravı bulmuttur. 
-------------ı ettll'tml •:vın ıuetentzıe netretme

D!•l laUrbam eylerim. 
Cell&dm kın 

Tefrika.mm yuılann ~'lduflmd&n 
koyamadık. Ozor dDerlz. 

Hekimi 

lltbenu smro 

318 de Harbiyeden 
çtkanlann toplantı11 

Harbiyeden 318 yılmda çık&ıı aı 
nlfdqJ&r :yıldönUmleiiui kut!amak ye 
~hltlerlııt anmak tısere D8fet t&rl 
lJne teaadtlf eden e Ukk&Dan ıtu 
pazar gilntı •at 15 t. ı.t&nbul Ordu 

\'aln'9 ~- ller tlrlll _... •nlanıla Dılfl* neuık. ntn4e bir toplantı terttp etmlflerdı.r0 
kencJUerlae taftl7e ..... ~ ta••IDll lıılr ......,.... •lat••tu İst&nbııld& bulunan .,.. balanma~ 
Boralara aman-~ pıreteml*de oenp nrtlellUeeell slbl •ınea ~ da plmeıerı mUınktın olan arbdq. 
poata pulu ........_. llamal otarall • OftP ~r. 1 !arm o gtın" o aaatt• Orduevtoe teo 

Vakıt'ın Avukatı 
vaua.. ..,._ 1eem-. lııılr awlm&la .. M ...... .....,.,.. on. 

,...,alanamm ... t1btD lıalmld 90ralanaa - 1119 ........... ....... 

...., kmı"D *' ._ lllurthd Mr lıull Mr il laaldm4la • ._. Jel 
~. 

rlflerı rica olWUD&lrtadlr. 

Huıuıi kamyonlara liatik 
•erilmiyecek 

1 Ticaret Veületinin venmı ol-
1 dutu nni kararlara gtSre; bmY'O'l 
llstilderi bmıdan 10nra ırmuat P· 

I bıalann kamyon1ınna verflmiYe • 
cektir. 

T aoalılar mor Nllsf 
NOnlİ70f'l117 

Fareı.leri iti• için leldrU h._; 
ı.t kullao•ldıiı mal6mdur. Bu ad 
De fareler öldliri>Jebild.ill sibi. ha. 
bnbatı :yiyen elıb Teya vabfl haJ'
ftlllarıa &tlmtıae de aebep olwa • 
maktadır. Zelıbii bt"""hab • zebhw 
.Weriodeo kolayca tefrik için - ba 
Jam•t kanun ieabatmdandır. Telw 
rit mabadile ııırt kOf'ılan bu bo. 
ıamanın faldell hayvaa)an ıdılrlö 

•dde• ----~ ~ a lda .......... Ta'"*larıa. '9919 
1r Hm. ha7't'udwı De aOliln dl 
IY hflarm111 hofl•nmadıJdan ren( 
lrır •l'llfbn]ınqbr. 

Şimdi'" bdlll' tnmlana \19 .. 

"" lranadlı ha)'Yl.lllann ren1der9 
kartı aanpatf ~a antipatileri ımı 
l6m ~. JUSnf-..U tilr :m6r 
deölk mohtıellf renklerJe uınuı -. 
rflbe1er yapbttan 9Dlu•a taTOkland 
mor renkten boşJanmadıklannı .,. 
blaaenaleJh mor renıe bonlUllJf 
aelıfrll tanelerin tanklar tarafı"" 
«lan yenflımedilfnl teıf>lt ebnlt. Ta 
~r mordan sonra ınnf NDflf 
lettnctt derecede bmnsı ~ ,.. 
d&rdthtctl derecede (le 7e1il renct 
aetmi)'Ol'lar. Kanadlı laaJ'Tmlfarul 
fştfhası herinde hn6ali.tın Jetti 
de mtl-.,irdlr. MeseJA, arpa idanm 
nı pelc belenml~muf. h hal• 
sÖre fareleri • tamldan '9': aifeP 
lrıtnıth ha,....anlant zanır •erm~ 
ltllf için en emin rare mor ~ 
tio)oanmı, zehlrfl arpa taneleldir 

M. 

25 yıl evvelki Vakit 1 

27. ıı. 918 
Ruıyada cepheler aç! 
Petresburgdan gelen telgrafn• 

melere nazaran Ru,.,:ra late nnırı 
timal Te cenup cephesindell wer 
lerl iaşe meşelesf k6til bir halde 
olduluna dair telfrrafnameler al 
mıştır. 

Şimal cephesine son dnlerde 
anc-aık on ~ ngon erzak gelmlfllr 
Ralbu ki, mezkftr ordunun mil~d 
Yemtl sarfi:;atı 324 nıondul'. Mer 
k6r cephede hazırda ne ekmek ne 
de ha)'Tan yemi nrdır. 

~ OVMA Clamartl' i - D. tef.: 1'1 D. t.et: u ;::ıı. 

~ 

~ 
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Hariçten şeker 
itha i için 
teşebbüsler 
Bazı memleketlerle 
temaslar yapılıyor 

Ankara: 26, ( Vukıt muhabirin 
den) - H:ıriı;lcıı şeker ithnli lçin 
Slo,·.aky-:ı, Alnıaıı:ın, ı\lısır ve Cem;· 
bi Afrika hiiki'unetJcrile temnsl.ı::a 

devam edilmektedir. Sö:ı·lendiAın<' 

göre, bıı memleketler mun:ryen m:ıl 
mukahılinde bize on bin ile )'irr:~i 

bin ton :ırnsındn şeker vermeyi tek 
lif etmcdedirler. Bu istenilen maila 
rın d.ıhilılen temini mfımkiin old.ı-
u veyn döviz muknblli olmnk ka• 

tıil oldnğu takdirde şeker ithali 
mümkün olacnk ,.c husllnkil fiynli"r 
bir miktar indirilecektir. 

DenizyoUarı tarife
lerine zam 
yapllacak 

Zammın yüzde onla yüzde 
otuz arasında olacağı 

anlatılıyor 

I Hind Okyanusunda 

Bir Japon korsan 
gen1~si ballrlldı 
Londra, 26 (A..A) - 10 milimetre. 

Uk toplarla mUcehheı. oıao 461 ton. 
luk ".Hengat,, ismindeki mayin tara. 
yıcı gemi :ile •·ondioa,, ismindeki Hv 
landa petrol gemi.si .rijnd okyanusun 
d::. iki Ja.pon korsanın ıaarrıu:urıa ug 
ram11lardır, Bunlardan KLKo_t<n. 

M.aru Jsmindeki onbin tonluk koı-san 
gemis1nln diğer gemi glb! 13 mili . 
metreJllt altı topu, torpil kovanları 
ve mancıntklı tkl tayyaresi vardı. 

Bcnga!e Ordlnayı kıırta.rmak için 
raı.ıb&rebeyl kabul etmfş tııe de Ordl. 
na da ça.rpı§mak lstemlştı.r. Blrkııç 

obUalo yaralanan Ki.Ko.Ku :Maru a. 
te~ aımış ve batmıştrr. Dit.er koraa:ı 
gemisi. ise petrol gemisine ate~e baş 
ıa.nu,tu. 

Ordlnanm kumandanı çıtrpı~ma eı 
v.asında ölmUnUr. Mttrettebatı .ağır 

sıırette ~aralanan ı&'emiyi terketmlş~ 
tır. Kor.sruı gemıııi tahlisiye .sandalı. 
na binen denizcileri mitralyöz &te§l 
aıtma alm11tır. Nihayet koraan gemi 
Bi uzaklaşmak zorunrla kalmqıtır. Bil 

n1:n Uzerlne sağ kalan .mürettebat 
t~krıır Ordlnaya btnerek gemlyt bir 
]imana getirmeğe muvaffak olmu!J. 
tur. 

Ankara; 26, (Vakıt muhabirin. LAvAI Tana•• ordu 
den) - Devlet Denizyolları ve li· 
mantarı tarifelerinde değişiklik ;rap gönderecekmiş 
ın:ık maksadiyle bir müddeltenbed 
yapılrın tetkikler ilerilemektcdır. \'e 
rilcıı ınalürnata göre baıı mınta'L:a• 
larda yüzde onla yüıde otuz arasın 
dn bn tarifelere zam ynpılacaktır. 

-----<>----
Y ni Sofya elçimiz 

Dün Bulgcır hqvekili ile 
göriittü 

Sor:ra: 26, (E. D) - Türkiyenin 
yeni Bulgaristan elçiıd Basri l\fea. 
leş hnı:riin Başvekil ve hariciye na-
1.1rı profrsiir Fi1of tnr:ı!mdan kalıi.!I 
eLllnıişlİr. . 

Yeni elçi Cumarle~I günü itimat 
namesini Klral Jlorise takdim edı:>
ccktlr . 

lngilterede yeni 
bir keşif 

Tank mürettebatı diğer 
tanklarda bulunanlarla 

konuşabilecek 
Londra: 26, (A.A.) - Kı~ol n: 

Kıraliı;c Londra postn müdüriyet.
ııin liil.ıoratuorını ziyaret etmişlc~ 
dir. Bur:ıdn son .süratle iledeyı.n 
hir Çörçil tankında çıkan hiilfin gü 
riillülcri nKscltircn garip bir lllct 
vardır. Ynpılnn ıecübeler tanklar • 
daki mııh1ri1'lerc IAlimat vcrdiıil

mesi imkilnları ile rılakadıırdır. ;a;.ı 
tcc:-iibelcr muvaffak olduğu lakdır 
de tanklardaki muhariplere ttilimet 
'c hnıt:i başka t:ınklarcln bulunan • 
lorla muhabere elmcleri imkiinı it'. 
min edilmiş olacaktır. 

---,o---
Şarki Asya iktisat 
konferansı toplandı j 

Tokyo, 26 (E.P,) Şarkı .Asya lktı 
ı:; ıt kongresinin dördtJrccU toplamiı 
1. , tlu sürecek olan mUaakerelere 
ı: §embc günü Tokyoda ba.,ıamıt • 

Japonya, Mançuk9, Çin ve !>longo. 
l ,ı;tandan 500 kadar falııjyetln lftl 
rak ettiği bu toplant•ya eski me!lye 
ııar.ıı·• Ogurn rtyaset etmektedir. Gö 
r ı~ınelerin m&vzuu Bl\yUk Asyanı~ 
tkfıı:rıdi kalkınmıısı o1acl\ktır. 

Açmş nutkunu reis Ogııra Irat et. 
nıi~tlr. Bu nutukta rejs, bUyUk As. 
yanın takriben l mJlyar l<lflye bnljg 
olan baJkına hitap ederek mUşt• 

rek refah yolunda. hepalnl beraber 
Ç&lı~maya ve ,yeni dllnya vaziyetine 
ı:ymağa muktezi tedtı!rlcrj almllp 
dnvct etnıiştlr, Japonya, Mançııko n 
Çin l'>UyUk Asya Uttısadl kalkınması 

nın esasını t~şkil edeceklerdir. nü 
mılJetler az:ıml verim temlnl için 
nıllmkUn o!duğu kadnr ve bUtün kuv. 
vctlcrlle çnıı,acaklardır. Reis, bu l 
zahatfnn sonra bUyUk Asyanın kal. 
kmmas1 hususunda. tabi!, bazr muş 
kUllerln de yenllenmeıj gerektlkin 
f~aret etmiıtir, 

Yugoslav çetelerinin bir 
muvaffalriyeti 

Moskova, 26 (A.A) - Tukotch u. 
zerine yürüyen Yugoslav çeteciler; 
iki 1tıılyan taburunu bozguna. uğrn.t.. 
mışlar, 200 askeri öldUrmUgler ve 
500 esir almışlardır. 

Budapeştede 60 kişi 
mahkum edildi 

ltoltholm, 26 (A..Al - Berlin rtı.d. 
10su, Budape§~ mahkemesinin ko. 
nıllnlst fnall~tl auçty]e 6') lti:;iyi h:>. 
pis ve .kllNt: ~'Wl1nr.no. mahk!lm et- I 
tjglni bll~~tc:ar. • 

(lla~laraf ı 1 inci de) 
rasına D:ırlan ile işbirliğini ten. 
kid eden bir takrlr vermi~lerdir. 
Runda: "Bu rnimasebetler devam 
ederse istila ve tazyik altındaki 
memleketlerde bulunan dostları. 
mızın itimadı sarsılacaktır.,, deni. 
Iiyor. 
GE~ERAL DO GOL A\IERlKı\YA 

GİDECEKMİŞ 
Lonclra, 26 (A.A.) - General dö 

G<>I•Un Vaş\ngtona gideceg1ne dair 
turada bir :şayıa dolaşmaktadır. 

DARLAN liEYETLER 
GONDERlYOR 

Stokholm: 26. (A.A.) - J.ondr:ı 

dan bildiriliyor: 
Evening St::ındnrd !{a~etesinde 

cık:ın bir telgrafa göre, Dnr!ıın ya 
kında l..ondraya bir murabba~ hey 
et gönderecektir. Bu heyet İngiltere 
hükumeti He Fr:ın'.'lız Şimali AM· 
kasındaki ,,ır:iyet hıılckındcı ıniir:ı· 

kerelerde bulunacak \'e istl~drnl !. 
cin 1tnl:ışm:ılar akdedrcekti r . Aynı 
telgrafa göre Dıırl::ın hıızı lmtiya1-
lar ve krcrlllcr elı1e etmek için Va# 
şlnE:lonn da hir he~·ct gönlbrccck. 
tir. 

LO~DRA 'RADYOSUXDA 
Londra: 26 (A.;U - Haziran 

19rn danbcri muharip Fran~n lıer 

~ün radyoda Fr;ın~::ı.ra hilahcn i!cı 

neşriyat ynpıyordıı. Bııgfin ilk l:efa 
olmak fı:tere im neşriyat olman~ı~ 
fır. nnd:roda muharip Fransızlnrnı 
sözcii~ii bu lıususln dcır.iştir ki: 

"- Şinrnli Afrik:ıılıı Darı~n ş~r 
hulundukca im ııeşriynlı yapmama 
••lcrl:mım manidir.,, 

TUNUSA GÖXDERIJ.ECEK f'HA1'• 
SIZ ORDUSU 

Londra: 26, (A.A.) - RrilanoHı 

ajan ıııın Fransız huduıluncl:ıki mu 
habirinin hildlrrli~lne ~öre J.fl\·rıl 
Parbten Yişiyc dönmilştiir. Lfıv.ıı 
P:ıristc Tıınu~ta rnilıvcr kuv\'cllerı. 

ne ynrdıın için ornya Vr:ınsız J,ıt:ı 
larının giind<'til t("lnı:! d:ılr bir !11. 
ilin h:ıt.ırJ, mışlır. !lir ime süne b· 
dnr Tunu~a ı:ııımek ü::crc 1t:ıtyııd:ın 
hfr Frnn ız seferi l,t\\ Yl'li ~cçcrc!>. 
lir. Bu kunet iı;iıı sliı ntlc .ı t;kcr ll'Jl 
l:ındı~ına dair YJ5iniıı vcrıliği ha· 
lıerJrr teeyyüt etmemiştir .. 

Yapılan tahınlnl~rc göre müın, t· 
kcnaıııc ınııclbincc ''i 5in.in siliıh ol• 
tıııd:ı Luiun<fııı-ın;ı-;ınn ıniisaade cdi 
len 100.000 !,lşil:k kiiçük oı ıhı bu 
seferi kuvvetin ilk kısmını lcş;.ıı 

edecektir. Lfı\':ıl bn sefer lı1kkınılr. 
''Prilcn kıır:ırı Mare<rıl Prtııinc ;,:r 
rarıorl:ı lıildirdiklcn snııra lın,·a ve 
mii~ıcmlt'ki\ı ıı:ııırlıl.t;,rı~·ıa ve &<'. 
feri kuncıi ıc1kil etmekle t ı•lıınrı, 
.Tozcr Drırlon il" hörii•rnüşliir. 

Tur.o::'ll nzrmt:'.\ım 
BiR TAYYARE UCTU 

ı·uloıı, 2fi (11.11.) - llııg!in sn:ıı 

13'dc hir fngill7. veya .\nıerikan ıı 
ç:ığı çok yiık'>cklerdrıı Tulon'uıı fi 
ıerinıle uçnınk lc5clılıiisiinılc hıılıın 
mıı~lıır .. Uç:ık sanır h::ılaryal:ırın:n 

şiddetli alcşi üzcrınc ııc:ık ılcnı·~" 
doğru nçılmışlır. 

Çinde Amerikan tayyarele· 
rİ'lİn faaJiyeti 

Çıınk·king ; 20, (A.A.) - ı\ınr. 

rilrnn l:ıyyoreleri ~Hrnl\Jt Yunn:ın 

C<'phesinde .T:ıpoıı me,·zilcriııi hom 
lmJ:ımıştır. Parlak bir av ışıAı An.c 

ı·ikon uçakl::ırınıı l :ırılıın r:miııı. '· 
r.ıcriknlılor diiı;m:ının r.epluı•ıc ılc• 

rıol::ırıno ı:ıııı isı!,cllcr J.;:ıyılt'l:ııl; • 
lcrdir. 

Doğu cephesinde durum 
(Başlarafı 1 iııci de). 

Almanlar dUn, Sta!ingrad baricin. 
c!c i§gal ettikleri 1bUtUn ıneVZUerde 

yUzierce Sovyet pike bombardıman 

tayyaresinin taarruzuna uğram~lar 
dır. Almanlar t.ı,ğradıkları bo~n U4 

tı~lnde Stal!ngraam lbUtUn yolla~. 
nı kapamrşlardJr. Kız:ııordular ilerı 

hıırck~t!eri esnaınnda ,yere gömlil . 
mUş birkaç <lUzUne Alman tankından 
nıUrrkkep rnukavoemt yuvalarlyle 
kı.ışılaşmaktadırlar. Aka«'yakıt ek • 
silı.liği Almanları bı.ı usule ba~ vur. 
muk zorunda bırnkmı,ştır, 

Le-nlngrad cepheııindl) taarruz 
Stokholm, 26 (A.Al - Ftnla.nd.i 

C\!phesiııde &ılddctli ıJluharebeleı" ce. 
r"yan etmektedir. 

Diıjer cihetten Sovyet kıtaları Le. 
nıngrad cephesinde geniş ölçüde bir 
U.arruza geçm!şlercllr, 

Cenup cephesinde 1'1moçenko Al
man ordusunu her iki taratma d<f
şl~det!e taarruz etmektedir. Don dl!'. 
seğinde çevrılen Alman kıtalarmuı 

K:zrlcrdunun kıskaçmdan kurtulma.. 
ıarı ihtlmaı1 gittik~ azalmaktadır, 

Akdenizde geniş b1çUde toplanm.ıı 

o!an Alman tayyarelerine şark cep. 
hesine gitmek emri verilmiştir. 

SOVYET TlmLlÖl 

Londra, 26 (A.~\.) - Dün gece 
So·ryf't Hıı.berler B~rosu şu hı.~n.1si 
tebli~i neşre!.mişt!r: lkinciteı;r:. 
n'in 2i5 in~i ~ünli kTtalnrunrz Al. 
man!.ann ınuJ:ı:nwmetini kırw:>k 
ileri hareketine devo:m etmişlet
<ll.-. 'Stalingrarl Harkof şimen1i. 
ft"r hattı iızerindc bulunnn R;c:. 
kovsk, Novomaksimof ve Starin
makı!imof i~ta.syor.lc.rt ve 5 mes • 
kfın yer zaptedilmiştir . 

Riçkovak, Don nehrinin c;:ır. 
kında Kal:ıç'ın 30 ltilrım,.trt" c-.:!'nu 
bundadrt'. Diğer 2 istasyon Drın 
nehrinin kollarından Çir ile b;r. 
leşt~i nC\!;tadadır. F.:e gtçirllrn 
mevkilerden ikisjıde ttrafı saıı 
lan 22 nci Alman tank tllmcııi boz 
güna uğratilrn~tır, 
OtlN GECEKİ SOVYET XEBUCt 

Londra, 21i (A.A.) - Dilo ak
~am neşredilen mutad Sovyet ~b.. 
liğiııcle deniliyor ki: ~1r.li.rıgraı13 
fabrikalar mahallt-ıinde AlmıuıJar 
daha bi:·çok mi.istatkem rn!vldlPr. 
den atr!nuŞlar 500 l\iş! kaybetmi~ 
:erd:r. Şehrin cenubuodn Alman
ların So\'Yd hatlarını piyade ve 
t~r.k kuvvetleri~r:e d(lmrok te~elı. 
büsü hoşa gitmittir. Sovyet kıtrı. 
lcır: f?chrin şin:al bntts•n.~a • ruır. 
r•ız etmişler ve ikrJemişlerdir .• 
fKt omm BtRLF.Ş:UJo:K czı-;ırn 

!Uosko,·n, 26 C A.A.) - T<t;.ılor. 

du eltin dU~ınandan 15 bin eı:ıir ve 
3 demiryolu durağı a im akla ka~ma 
m~. aynı ~nmanda ttıihver asker. 
!erinden 6 bin ki!'!iYi de yok et
miştir. 

Demiryolu boyunca ih·'r]elıııı.-ğe 
devam eden ~ovyet kuvvetleri, şL 
malden gelen ordularla birleşmek 
için ancak 30 mitllk bir rneıafe 
katetmeğe muhta<:ttr1ar. hiiylccc 
Stalingr:ııi cıkınttsrnda bulunan 
300 hin kişilik mihver kuvvetin~n 
etrafrndaki çenberin tarnamivle 
kapanrnasr beklenmektecli... Di~er 
taraftan Sovyet kuvvetleti Stalin. 
grad fabrikalar t:cvreı:ıindeki miis. 
tahk:m noktalardan Almanları tf'
rnizle.mckte ve düşmıı.na. çol< ağır 
kayrp'ar Vt"rdinncktedir. 

İLK Ş.\~l<t1';J.m: GEQMtŞ 
~foc;lw\'a . 2G C.\,ı\.) -- Mihver 

kuvvetleri Ek'ieriya mnhtt"li! isti. 
kametlerde tam bir bozg"un h:ı.liı:ı. 
de çı:-ki!mekte\'se de, umı!mivet i
tibariyle, ŞO\~'et t:ıarruzıım•~ v~r. 
clli!i ilk ~.:ı!'kınlıktan kıırtulnıtı:) ıd 
hi hir manzara. ~~termektcdir. 

Alman k11vvctleri. <.-tJninde ka. 
lan topçu ile ric'atlerini örtmcğe 
çnba'n.maktad'r. 

KUçlik hir tmİ:ık kenarındn vcı. 
ntlan c:ıtrşnrn. tanklar nrasm~!l 
bir carrı"ı.m;ı halini almış, bıınd'ln 
~nr;:ı Al:nıı.nlar hlivUk ~ayıda esir 
Ve mUhim miktarıh c:ıınimctlrr h'. 
rnk:>rn1< ıl;.f?·lmr<=lardrr. 

~im:ıl Kafkasya rle'l'lirynllnn 
l:nyunna Ye Kalmuk h""kırl=lnnıl;ı 
Scvyet tankları mııhtelif !~fk2!1"et 
lf"rd~ .ı\lr:ı::-n l'ic'~tini keserek bü. 
tün tıür'ııtleriy l ~ ileri emek ted!r. 

Hıı rcvrcrle il A!l'l::Jn alay kıı. 
manı)nm rsir rili'mi"tir. 

J\J,'.\I \:V r: Ol10ÇJ{1!\TI~ 

l\'F.'\RfVA 1'l 

T..ondra :rn (A.A.) -· A1man 
racl:-·oııu. Sov,·et !:tıv·v~tlerinin ii. 
t;f.lncii hir t .. ~ebbiic;le. Moskova ha. 
trıı•ucla, Rjev rcphc!!lnde Alman 
mev::ikrine girme~ı- 'l"tıv:ıfrak ot. 
dnqunu k.,h,,ı ··m"''{••Aı-

ALllA~ n:m.t~f 

nı•rlln, 2R ( •\ ,,\ ,) - Alll'An ordıJl'.1 

r:ı bıışkuman•l!ınlığınro t"~ll~I: 

Yolga J]e Don aruınd:ı ve nen 
nrhrlnjn bUylik ıllrsdHnr.lf' rlll~m~n 

plyadt'Si llc 21rh!ı kttnlnnnm şld . 
11• tli taarruzhrt dev~rn r.lml'ktedii' 
Bu tıı·rrıızl••r, şiddc!lj sıav?.ylar sav'.! 

l"r1' P'l"k'l tUlmU<ı'"'" f'lhm'ln. h, • 
c· !-- trıl'I< knybl't"!li~t•r I!.ıv:ı. t::ı.ı.··r.,,. 

1.ırımız ıl '•m:ın ıı ln~tı.n ıt~ır ııll~hlo' 
n11rnW-

~ 

mUbim kayıpıar:ı. ugro.ma.smı lııln.;; 

etmiJtfr. 
Stal1ngradda <ijlpanhl dUnkll hl!., 

cum teşebbüsleri de akamete uğramıj 
tıı ·. 

Cephenin merke&lııde dU§"m&n, 25 l 
iklnclLC§rinôe Kalen.inin cenubundn 
ve Teropezin cenup doğusu ile batı 
'Smda genit bir cepb.otde beklenllmek 
te olan taarruzu yapmak üzere sa!. 
Jar te,fkil elmiftir, Kunnen çok şld . 
det.U olan savaşlu ıı.eticutnde bUtUıı 
te.arruzı:ı.r, ıPllıtkUrtUlmüı ve dU,ma 
na m!.lhlm ve kan)ı &&yiat verdiril • 
u.i§tlr. Matıalll bazı gedlkler, kar,ı 

taarruz.lada ortadan kaldnılml§tır. 

18 Sovyet tankı tahrip edilmf§tlr. 

ALMAN Gı\ZETELERINtN 
\'ERDlKLERl 'MALUMAT 

Betlın, 26, (A.A..) - Atman gaz.e 
telerı, doğu cephesinden J'elen son 
caberlere Uıtiıta.<k!n Don nehrinin 
~Uyük dirseğinde ve Stalinzradın ce, 
r.up batlsında B<>tıevlklerln ~lden 

bUyUk kuvvetlerle. taarruz etmiş o] 
<:uklr.nnı yazmaktadırlar. 

Mihver kuvvetleri, Don kesiminde 
a.ar 'olr t!&hada toplanmıı olan ve bir 
~ok tanklarla deıteklenen dUoman 
kuvvet;ıerlne karıı bilhassa ıiddetll 

sa.vaoıar yapmak mecburiyetinde kal 
mışlerdrr. 

Alman ve Romen 10talan, Volga 
ile Don araınnd& d& çok §ltldetll hU 
cumlara karıı koymak ınecburiyeUn. 
de kalml§!ardJr. Bu keııiınlerde bir 
çok eUngU mı.ıbarebelert hll.IA devam 
et.mektedlr. Botoeviltler, blr çok zırh. 
ıı birlikler kullanmak •uretUe birbiri. 
ni kova}ayan dalgalar halinde hUcum 
etmişlerdir. Alman topçusu ve bllhas 
sa uçaksa.var batarya.ları,dUgman saf 
ıarı:ıda mUtbl§ bo'luklar açmıetardır. 
24 Sovyet tankı savaş meydanında, 

kalm!Jtır. Atman tayyareleri, taarru. 
za ~çmeğe huı'rian&n dllşman kıta.. 
ıarmm toplantı mahallerini birbiri ar 
dr m-a gelen dalgalar ıeltllnde bom • 
be.rdnnan ederek d~ınanı daha blr 
takım kayıplara uğratmqttt. 

Cephenin bir keainllııde, Volga ile 
Don arasında, bolşevUder, suvar\ bö. 
1Ukle11 kullanmak ~retile A.lmıı.rı 

hatlannı yarma.ğa uğra.,mııılardtr. 

Bu teş.cbbU&, dütmanm yan\annda 
yapılan mahirane bir manevra. ea.ye. 
sinde •uya dUşmUıı va dU1111an .tıarp 

meydanında binlerce ö!U ve mtlhl:tı 

r.:ıfktarlarda harp m'l~meei bıraka 
rak yll:a geri etmek ınecburlyetiııd,e 

kalmıştır. Son 24 S&llt zartında mo 
t.örlü Alman mUfrıe!er( Kalmuk boz.. 
!urlarmda bir takım ';ao.rruz ba9kıla 
n yaparak Sovyetıenn bjr~ok mev 
zilerinı işgal etmişlerdir. Bundan ba~ 
ka Aima.n kuvvetler'. oarıak bir ce. 
•ırme manevraaı Myesinde, ınUhlm 

Sovyet gruplarını kuııatma~a ve ta. 
t·lye bakımından eh~mmryctıt mlls 
talıkeD1 bir meml ele geçlrme~e mu 
vaf!ak otı:nucıardır. Yıtpılan harelc~t 

e:-nuında Alman el botttbacıl:ırı hlr 
dUfm&I) bat&ryumı t.e.brlp •tUkteıı 
sonra lO top, •O top arabft.ıı, bir çol: 
at ve deve ve müh\J\ıne.t m\kUt.rda 
Mrp mal.ıemeeı lğtlnam ottmlşterdi •. 

J<'IN n:ın.tnt 

He\slnkl, 26 (A.Al - Son 24 aar..c 
içinde nn piyade ve topçu lrnvvetle. 
ri dUşmanm Karen berzahında yap. 
tı!'tı birçok sokulma. tef<ıbbUstetlnı 

botıı. çıka.rmıılardır. Bu teıebbttaler 
Rukajaervl ve Uhtuv:.ı. keılmlerlnde, 
oynl umanda oarkl I<ırrellde yapıl. 

mınır. Bu sonııncu ltuhnde her 1ki 
tnrnk nruındn. ohl\lkl: bUyt\lc bir ra 
allYt?t olmu,tur. J<''UtlRnda lttsrfezi ti. 
?.erinde görUncn blrçn)t ~fo•·ye t t.ı.y 
ylırelerl Helsinklde ık! cldn tehlik'! 
i~arcti veri)mesjnc seb:?p olmuş 
de hiçbir bomba atı!'lla.mıştır. 

ise 

Kovno ütıiversiteıi Alman· 

Iar \.arafmdan kapatıldı 

Sloklıolın: 21i, (.\.ı\.) - Alııı:ııı• 

l:ır I.i ı,·:ınrnılaki Korno tlnh·ersıic 
sini, profr.,ör \'r. lalrl.elerin ,\lınan 

lar:ırı:ırı olnıarlıkl:ırı h:;Jınne°'ile kn. 
Jlnlıııışlıırtlır. l'rnfc~iirlerc!cn lııızı -
l:ırı lc\"ldf erlilmiş, :iO karini' lAlchc 
ılr hir lorılr.ııııı:ı knnıııınA ııiinderıl 

mişti r. 
--o-

Kanadadl\ tayyare 
imal ah 

Olln,·rı: 2!i, Cı\,,\,) - Kannrl:ı g.·. 
lcı•ck seneılcn illh:ırcn RÜnde :\los• 
kilo~ lipirıık liç l:.ıyyrıre inşa N;e . 

• ı·<'l<tir. llıınıl:ııı iı·ı~ka ıl:ılın ~·eni lir. 
re pike lıoııthn l;ıyyurel<:ri de in~;ı 
c:tlclıllecl'klir. 

~-~ 

Şilide b"..llunen j)etrol 
menbaları i~Jetilecek 

Santlago - Chili. ıs (A.A) - şı. 

mali Amerika. petrol tesıım:ıtmın he, 
men kamilen dur<lur'llııın ı,mı lıUkO., 

metini Magellan boğazı bölgesinde 
l;qıfedilcn Petrol kuyularını i7letme. 
f,c ::C\'kctmlştjr. Du İ,e başlanması 

le in ı~at> eden yirmi ırı!tyo1 p::zo~l·ı'c 
f ... •ıqh;., .ıL 1:.-.}v1 1 #'f1ilt"111:+• .. 

-----~ 
ı~al!)~~~li t~pu~ Pari.sie bir k~11hı a:-ıt: 

Fate eli 
yenilebiliı ' • 

Bu hayvantn eti domuz ve 
tavşandan farksızdır 

AııJ;nı·:ı: :w, lll:ıd~ıı {;3Zl'fC~İ) 

Şimali .A rriı;:ıchııı lll'tık ~ i~ ecıek tn .t1 
tleı;i ~ı-lirlmek ıml;iıııı kn1nı:ıdı~ı 

cilıcllc Frnııs;ıcla :d)~·n•k ı:ıriıılerııı 

ılcı kızı kı~ın:ıl.ır ~n;rnınk t:ıriın·:ı 

olduğu lıalıt·r veriliyor. llu ııı <ll!.ı 

çocukl:ır:l 'erilen çlknlM:ı tııyi:ıı 

kaldırılarnk, ynj! tıı~·ini ele :u;nllıiı 
caktır. On he:; r.r:ım olıır:ı k ,•crHeıı 
yağ lrnntl:ın son:·ıı on grımı o!:ır'1k 
tc~hit ~dilmiJlfr. 

Dlgcr tıınıftan hıı~ıiıı Fr:ıns:ıdt'tl\i 
iıışc vaziyeti lınkkınılrı hir fikir ,·e· 
rchilecr.k küçiik hr lı:1bcr ıılınınış. 
tır. Du habere göre, P:ıris t ıh :ıkn 

ılemisinclc toof l?rnn~ '.'er"n lıir 7. ~! 
l8i0 ııııılı:ıs:ır:ı~ııı<l;ı Ptıri ·!ilefiı. 

her şey \'C hıı nratln fıırp cii Jıl'ı· 

Yt'dil<krind<'n hnlıscrlcrkcn f,ıre clı 
nln Yenir ınadrlcden )rnlun<lı~ıını ', 
halta bu elin ılon:uz ve :av~on elin 
den f:ırksı;: olduliıırııı söylemişti. 

Tuauıta 
(8a~tarafc 1 inci de) 

Karadalti kuvvetlerimizin faallyeU 
hakkında verilecek baoka bir haber 
yoktur. 

FTR1'1~Al.AHDAN E\'\'ELK1 
ZAHIRi Sflh'.li.NET 

Nevyork: 2G, (A.A.) - Cınuııı• 

surette iyi h~ber alnn ınahfillcrd:: 
hasıl olan kanaate glire Şfınaii Af. 
rikadaki zııhiri stiki\nct fırlın:.lclr
dan evvelki siikilncle Lcnıcmekl.'.'" 
dlr. Henüz teeyyüt ctıneyc:ı bazı 
haberlere ı;ıôrc bu siik\ınct şimdiden 
General Hcnderson kum:ıııdosıııtl~ 
ki kuvvetlerle mih\'er kıtaları ara
sında yapılan ç:ırpışın:ıl:ırla ihlid c• 
dilmiştir. Söylcıı<liHine süre mihı..Pr 
Blzert<?. Tıınu5 stralcjik haltına nıi: 
him kıı,·vctlcr yığmıştır. 

Vişi r:ıdyoım 1ıfore~l11 Pclnini n 
Fransız ılonanmıısııım 

0

ba;.ıııa I>:ır~.ı 
nın yerine ı\ıııir:ıJ Abrioli g~lircliüı 
ni bildiımeklcdir. 

1'R\BJ.tl~ ,.,~ ntnr.t~T 

BOMBA.!.,\SIH 

K•Jıfre, ıı; ( ı\,w\,) - Hı-ııınr 

tnşili?: hıp·ıı ku,·veııeri Trrıblrı 
ve Bizcrıeri honıbnl:ımı~lnrdır. 

nmı.t<; 

~iııırıll ı\frika karurıı:ilıı: 21i, (,\, 
A.) - He~ınrıı hilıliriltliği nı: llÖI e : 
Jngiliz, A m<'dkan hnrn km·,·cıter• 
Tuıııı~ arazisi iiurinıle f:ıalivcl'e 
hulıııımuş. Pazarlt'si qccr~l Dı~er;E:, 
ha\ nnıı•yı1nnı n:ı Jıü..:ııın rtıni~lır 
1 nJ{llı7 h:ı ,.a kıı;·,·cılrri Bİ7.erteıfc 
do!darı YC ı:c•ıYıilc·ri S:ılı ge''C'~İ ok 
~ene l.tom J;nlıını ı~lı r. .\ rııeril,;ı ıı :tY 

ııı;akları Tunus iizerindc 1 t nıilın·r 
ııcağı el üşil rınii,tli r. 

lııı;lfö; lıi r incı ordusu 'l!cri uoııu 
hölg•:lle mihvere J,3rşı h:ıreki1!-::: 
nıenıııuniyel 'erki tcr.tlildler kıl.:: 
ıle<liyor. 

l'l'.\I. YA:--i THBLJG:I 
l'nm:1, :?ti ( ~.,\,) - • lt'tl)ftn ordıı 

ısr: umu mı kararı;ilh ııın !) 15 num·tra 
lı tebliği: 

'Iunmıto. a.skert fa"ı!yet artnııftıt 
iiırhıı kıtıııaı urasın·l.t yııpıuın ı;ar 

pt*nııı]nr<.la t.jrirnç kırnıyo'let ele ge 
çtı·ıımı, ve Oır tnlktar c-ı\r nlınmıAır. 
F Cll'i hll\'alıııa rağo~i'ıı 1 tll lyatı Vi' 
Almo:. savuş uç·ı:-ıarı yıirııyUi tınlln 
t.:di! cm~nrqı kolları:? ~anrruz ettnlı 
lcrdı Alman oruu!arı hına sııva~ 
h:rırı lıı 6 d:l~ 111\n uc;·t.H• ıı l:(ilrmıııter 

cı;ı. ı'opçu ntc~ııe lsı!.t.et ıı)an h.ışkıı 
t,: ı Uii~ınan ı..çnğı yer.! dU;ırnılş n p::ıı 

ç:.ııınmıştır. 

Pa!crıno 1le Ejcll)'B. u.r:ı!ının hıı,\ı.ıı 

~erlerlnıle yapılıırt c!ll,milıı e.k.ııln•·, 

h·~bir netıce vernt!mı~tır. 1 la\·a knr~ı 
l\O) ma bata.ryaıorı larllflnr1Rrı hlr f:.ıı 
tıq le tut ııtlıı ı ulan bn İntı:ılız uı;n:ı ı 

U\!la yakınında denl7.ıı dütnıll~Ulr. 

Pılot eoılr e,Jjtnılnır. 

80 aakcr ta,ıyım Alma:ı 
tayyaresi 

K:ıhire, 26 (A.A.) - C:wi5 "11-
reket sahalı müttefik R\' u•::ıkt~. 
rı, son gilıı'erde Almanyaıl:ı yaoı
lan mua~;mm ta,ıt uçaklar!nd!l!l 

!.>irini düş:\rmii~lerılir. Ru t:~<ık, 
Illoıı unti Ves markasını taş•mak 
t:ıdrr. Alman taşıt uc;a.ğı l>'itiın 
te~!lizııti:e &O askf'r nukl~-:3c-l,,ile • 
CJlı: k<>.biliyettedir. P.u. hu sın•ft:ın 
rl:.i~üriil!'n bir u~aktır. !ngilit. ha -
va kuv,·etleri bunclan ha~kn iki 
tnşıt u~ağı daha düşürmü:ıler<lir. 
~ 

Amerikada yapılan yeni 
ticaret gemileri 

V:ı11fngton, 26 (AA) - Birleşik 
A rnerika bahriye encllmeni rea mu. 
avlnL ıtmlral V!ckery, LlhertY sınt. 

fııı6an 100 den fazla gamln!n ı,o ba~ 
ladıltl:ırını söyleml§tir. 

~ ..... ·=--· 
!Ol~iıada 

ıııuharebe 
kızıştı 

.)iı.lney: 26, (A.AJ - ~ 
Jaım ııı ıı lıır nıubabirinill 
si hir 1clgrnftn Ilıma ai''r~ 
rırnharehenin biiyiik Jıir kC5ı 
do ctııgi lıilılirilıucktedir. 
Jılar Uıınn limnınna bir 1tı'f0 ..ı 

1 ıd3fl' 
rncs:ıfe~c kad:ır yak aşın~/ 
pon ı:ı yyarelerlniıı bolll 
ııllınıfa :ı!ıır k:ıyıplnra uğr' ~ 
rnğnıeıı ,\merikalılar ııerlt e 
diler. Çelin ve uzun bir 1{ 1, 
tiklerini de h1Iifrmckl!'dr; 
ponlor Bunanın şimalinde 11,ı!! 
kilırn Snnantıııdaya lloAru ~ 
Avnslııral~~lıl:ırı :randon cel 
teşchh'üsiinı!c bıılııııurlor1'C11 

yıpl::ıra ıı~'t'aınısl:ırdır. 

• •• 
Vaşinglon: 26, (A.A.) .... 

nnzırlıi::ıııın tehli~i; ti_ • 
Cenup Pasifik? 25 Sont 

rıt :l de tıir dü~ınnn uC9~1' 
caııııl ::ıdası hava alanının~ 
na bombalar almıştır. Pt ·,_ı 
~-usınıla bar.ı k:ı~·ıpl:ı~ oli11~ r 
ııdalc[l nol odasında , hl~.~• 
faali:reti ıgörfıhnooıiştır. ôrv 
~·:ıkfarı düşınanrn karııdııl'I 
rini hırpalıımışl:ırdır. 

"' "' ... fi 
Yeni Delhl, 26 (A.A) - '$' 

r!irgAhmın ne~ri!ttlği bir i 
hyl!edildtğjne göre 9 ağır 
b<.mhıı tayyarcst bugünkll ~ 
gUnU Japon kontrolü altftlıll 
r.an B:ıng.Kokda bir Japöll 

li 
hanesine taarruz etınl§tlr tol 
yerane Siyamın yegAne P'~ 
S•?sesldlr. Alman ilk rapor "./, 
dete btiyUI< çnpta birı;ok ~ 
snbct ettiği anla§llmaktadlf· 
ciddi h:ısar!ara uğradığt 
r.ıektedlr, Btun tayyareıerJ• 
tcbat üslerine dönrnu,ıerdit• 

---~~ 
Esaretten kurtul•1l 

lngiH~ 
Lonılr:ı: 2G, (A,ı\.) - (/' 

l'llltln Ln:,:hııat \iampındıı 
ı.nou k:ıclıır In~İllı asker,, 
ve ııllol11 tııgiltcre;ye ı;elii1 1 

Bunların arosıııtlıı, geçen 
:ı.t:ıll :ır:ı r.lrlerı lıir clcnit ~ 
1·~fnkM rdcrken Jıatırılıı~ 
ter fıı r.ili z k nl\"azörO nün ~ 
suhay \'C eri de Yardır. ~ 
ilcleıılcrlıı. bur:ırla çektikld 
teri nnlııtnıekln, rakaı tıoi\ d 
~ırlarııı kahah:ılli olil19 

ııncnk, \lınnn miilnrekc ~.() 
nıın isıc~i ılı~ınrln hir Jl~f 
r>oırınııın!t zorun ıla k:ıldı~ı;r 
''c ı·ıııırklt'ıli rlcr, 

·~·ı 
i · ı· ı -it11 
ngı ız tayyare eı fi ~ 
Avrupada akııı1a. ~ 

r.onclı11. ~ (A.A.) -w ı~~~ 
zrrl?tı tat3.fmdaıı nrşreill \ 
~a~ba akşamr te!Jli!li: 

Av uı;!U:!::ırımız ·buı:Utıt 11 

Fraua.ıdu ve Brotanyadtı 8.ıt ~ 
tesioı1 eril~ trenlere ve \\1' t. 
dı>fl<:re t-ır,mız etnıi5 \'tıttf 
uğr3tmı~Iaroır. Uçeklarıtll •ı 
ti clcsiktir. , 

O loda telı\iloı i~flrftı L 

J.oııı1111: ;w, (A.i\.) -:~ li 
roıl~ ıı ıını n lıllılirıtıötııe ~ı 

:ı:ıı ı;ı le o~ıoılu 1ı1r sD.. 9ı 
ha\ a ICl1lil;c i_ş:ıreli 'eri11~ı 
lcı lın\ .ı ı.nr5ıkoy111a b:ıt~r~ 
!l('llll , l.ırtlıf. 

~ 1-" 
Kara listeye yı:t'-' ~ 

Çek'ler ~ 
.... r/, 

Londra: :rn, (A.A.l 
1

A . ~ ... ~ 
YJk\:ı eski Cü nlıurrcıs• -oJ°' 
:\f. ;\l:ız:ırik, Çckoslo\'nlıl ~ 
rr!cıı ve ı·adyo ile )'ll)'ılll 11 

de Şii\·lc clcnıl:o:tir: 
111

(1 

Snn ıı-iiıılcrde Çck05 ~ 
lııılııııan hazı ş:ıhıslıırdııll d 
yu hlcklcrile Yarılırn etn1

' 

\'C lııııı:ııı in~nmuklığırıt 1• 111 ıııcs.ıjlar altlıııı \'erecelı1 

~ıır!ıır; • ıP' ~ 
" - $i7.lerc inonmı~·or ·ş 

plııİ ı• ' ıra llsıe;re Jı"C!Clrrı' 1 

yoııı• 

Danimark-;;;ı:-;ı. İ~{ı : 
başlamak ü:ıere 1 

SEHIR 

ınııı ~ r 
1"ti 1 



2 l ll•iucltt.'friıı 1~ 

t)- Artık geç .lldu. 
edı. 
Jı 

e arnvananın arka~ına ııc1:t1. KC'r 
cıı;· karısının yataitı düullerek ç:> 

u Yatırdığını i5itti. 

oıd:oıınanın söılerini işitir 
"}{ 
G erkes seninle alay ediyor!. 

'•o enı, bir nefes aldıktan soı.r,,: 
•~a~r bakalım!,, diye düşündü; H' 

}\; k:ılktı. 
tc ıırı~ı. ayakta; yüzünü t:-onal:ı.. 
dıı· Cevırerek dua ediyordu. Dur 
«a;d '"~ bekledi: llıun. ıııun haç -.ı. 
~tı. 1

• ıtıırıllı h ıllndc ôun <.diyor 

hıııAdarn, karısının dlıa!'>ını toktan 
, ~11!Atnı, mahsu! tekrıır eltlğıı·i 
~dır Slbl olmu,tu. !'\l:ınyet yc. e 
~t/I r e~fldf, dfü:elrll. Sonr:ı hlrk ı " 
~eıı~e daha mırılılnn:ırnk bıı., . n, 

tınılen tarafa çe~ir<ll. 
OçOk km ı;l!stererek: 

~tı:I~ Oiılm küçük Aıınfya uyuyor. 
~ten sonra rıcırtılı knry0Ja7ıt 

1C ıı. TehessOm erllyordıı. 
flrney ~orrlu: 

btrı ..... Övyestlnyl. ll7Un ıamand:ır 
S rııı evlmlufo bulunuyor, •• 

ltı~ 
6
0lcönelle, tıtıın ~aç iirırii~ün:ı \ ıt ne attı; ve 5cri parmak hare. 

~,,'"ile clh:meJ!e ba~Tııdı. MOtemn 
"'IJ d detA • ama hııkıyordn: 1tö1ieri :i 

'l(i)üm!!livordu. ..... ö . 
~:a~ VY~sıJnyf mf,,. Flil:nem 

k.1 Yukarı fiç harıa oluror. 
Orney: 

lor~ Onunla 

r:·:~· 
Ilı~ nane dOşen 
~ hatJadı: 

~· h'eıer de kad etmiyorlar kt. 
~ıı~Sllny( fle yaşıyorum. Ovye, . 
lıtlıı keUnıeslnl hususi bir şekıltle 
._11 Ilı etmişti. Yeni lcadlar. Ktnı 

1Jftlin? le •• 
ı. İıı 0rney, ı:ıeniş yumruklarını 

de sıkarak konuştu: 
~il' Söylesene.. Doğru mu .• 

ltıı 't., 

~rı; Boş ıtınara lüzum l'Ok • Çizme 
._.: t'ekeyim mi?., 

Sorduıtuma Ct'\"ap nr. 
llıış~ Ôvge<1tlnyl.. Sanki bir m;ıl. 
~, · ~u Yalanları snn:ı kfm anJ.ıt-
" 

'a13~ l>ernın sa!18nlıJda onunla ne 
~lıvordun" .... . .. 

l'ııe~ ll'ıcıya yeni bir renber f'e<.ir 
~e iAzım(feldilt;nl 'löylllyorduın. 
~, 1' ~leycceltlm?.. Fakat benden 

'lll'o- ., ....._ •oUn •••• 

'tr~ »aldkatl 'övlemenl isti~·orurn, 
){ li!. Seni öldüreceAlml 

liı •dını ıaçlanndan yablamı,tı. 
hıı"ıı SS<ııtiA! acının teslrile yüzilnil 
''ııd nurarak örgillerlnt ad3mın e. 
~13 lcu rtırdı: 

~~il h kaba adam!., Senden h!ç b'r 
l3 °;a sfdecek bir ,ey g~rmediın. 

u hayatı ne yapayım?. 
~-d~ ~e mi yapıcalmn? Diyerek 
~· doıtnı yQrQdft. 

~e b, SncJarımın yarı~ını koı>ar<lm. 
~Qı~ lctat fşte bak tutam "tutam rll\ 

~r. l\e hth•orsun benden?. 
il~ rıyı kolundan tutarak yat;ık 
~llıı~lcu; ve gö~~nnc kalçaların~ 
~o~b başladı. Dlivdilk~ hırsı ar 
bı~1 11• Kadın, lıaykınyor; ve çır 
~~Otdu. Koç.mık d isllyordıı. 
~Q. ' •darn bir tnrlü bıraJtmı:rcr. 

~~~tık da uyanmıştı. .Annesirc 
..._ ltoşuak: 

Ltıı;ıd Anner •. Anne! dl:re inJenıeltc 
ı. 

~ l<or 
~tıı1r ney, tocuıtu annesıncıen ayı 
"il~ kedi gibi kö,eye fırlattı. w 
J;ı-kıı; hrr orahk acı acı haykır .!ı. 
'lrııı ' ara5ı çok 1ıcçmecfen :sesi l.c-. 

'il 
tfarİa. ...... . 

·~- li1ydtıt ! Ölıtürrlün .. Di\·er._k 
.\ııllrııı do.ıtru ko~m:ık fst,.dl. l' IM~arn, kadını tekrar yakaladı: 

lı ~ ~llne o ltar!nr kun·etlf ''urrlu 
Sı"' dfiştn. Sc~ı kesllmi'l!I· 

~,. lıft llldl Yeniden kııcnljız limitm· 
"'''it lhıı ~l"nıoıta b1,lamı~tı. 

~ıa hr ıınnc<;f, rfaAınılc heya7 
4-" ~~l\ı fol)J:ımaAa \•akıt bulam:ı 

lhr 
11
"" "ird ı. 

~rı '' 0 r karlın, ne k:ırlına, ne rl, 

·~ttııı hnkm:ıyıırak dnı!rıırıı cocıı 4:1 
llcrıedf, Onu teskin elli. 

Aradan on yerli sene 1te-('.mi5tö. 
Tiir ~onbah:ır f{ilnüyrHI. Giincş haı 
mak azereycli; h:ıva, k:ıronnı,ıı. 1'."b 
yun ~iiriileri Anrlr~·e,·ka J,.ii:liln,• 
dönüyorlarrlı. Çohan işini llitircrc'i 
\•ortu ,,iinUnd<'n bir ıtOn evvel ~· 

kıp gilmi,ti. Silrülere sıra ile en 
ltık çocuk ve kadınlar b:ıkıyorl.ır. 
dı • 

Slirünün tuttu~ :rnl pi<; bir b:: 
taklıktı. Kuzul:ır mellycrck köy• 
do~ ilerliyordular. Sürünün önün 
de u:ı:un bo:ı.·ıu bir ihtiyar vilrüycr 
du. Adamın uzun "Ve bukleli saç.!a 
n tamımen a~aran sakalına icarı• 
mıştı; yalnız ka~ları karaydı. Ar 
kasında yırtık pırtık bir şey ''ardı. 
Başında da hüyiHı: bir tAklı:e ııoz~ 

çarpıvordu. Kanhurla~ıın sırtın 

iple balh bir mesfn canta 11a~1yor 
du. BOyük müşkiJtıtla yohına dev.1 ı 

cdivordu. 
Kaba ve yırtık ayakkabılarile ~a 

la sola yıkılı yıkıla adetA düşme • 
mele fçfn koltuk de#nellne dayaıu 
yordu. som kendisine )~ı,u. 

Silrllyil gilden genç bir kızdı. 
Da~ı ISrtOJü; aya!tında da erkek çiz 
mesi vardı. SürOden l)Tı1mak isle 
yen hayvanlan toplayabilmek fçi:ı 
:;ağa ~ola ı.o,u,up duruyordu. li'ı 
tlyarın yanına l(eltnce, durdu. 

Tatlı bir sesle konuştu: 
- Gün aydın! Büyük baba .• 
İhtiyar, cevaben: 
- Gün aydı'l kız~aıtızım. De.ı 
- Yatııcak yer mi arıyor5tın ?. 
İhlfvar, lcı~ık sesle: 
- Rııkalımt .. 
Diye cevap '\"errli. 

Gene kadın, ~cfüntle: 
- Fakai bii\'lik halıac-ıAım .. Ue. 

di. Doltruc-a hiıt> gltser.e. Yol 011• 
rinrle. üçüncü tzbnclır. Knynonnn 
:l'olcul:ın misafir erlt-r. Para alnı ı . 

d:ın •. Reılına ! .. 
İhtİ''Rr. k:ıslarını oyn:ıtarak: 
- Öyle he,. dedi; iiçüncü lzb:ı 

Zi noyh·c,·lndlr. 

- Oıılnrı '""" ~r mı~'"'·· 
- \':ıkfilr hıı ınr:ıfn 1tclmiştıın 

Grnr; k:ıılın, lop:ıl knnınn (:Ö<-

lererek: fS01111 11111·111' 

\ .\ b ı ı 

' 
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hl'yecanı biraz yatı§u ıtbı olda, Dena.tıtre <SKnel'f'kı 

- Selman ne.rede! dly.ı 90rdu. Ve blra.ı do.rakl:1.dılctnn 

aoıı.ra ıuoa il&n etU: 

- O blzl lllmaye etmelı lçln Behı.&4ılall emir almı)h. ' 
Deıuuıl.r, Selmanm adm ltlttnoe ona da Of'eal'et gel. 

mı, gibi yüzllndeld korlıu Ve) teıo., lz}ert .kayboldu: 

- Nereye rttttllot bUmlyonım. Hamafı geline onun ba 

huımrta ne dtı,UııdUj'llııU aorar reylnl aluu.. B&lu:llım .ııe 

-
' ELFADLJN MECLiSi 

o ıa1'a11 8elman, Memunnll 88.raynulan dönrtınıtPn ~on, 

ra dofnı odD.ıJma gitti. Kıyalctfnl değl.,tlrel'f'k l\leletan !o':1... 

dQııan kthğ'ına girdi. Koltotunun altına o aıabftt kitabını 

aıkı,tnarak, baatonwıa da3 ana, dayana lUs.nsurıın teJ\rlne 

70Jlandı .. 

Orad'\n da altın kapılı ıua),n clvannda boh:ınan " 

lıtUn\mdar taraflnda.n lkamıtı ltln lrendJsinP t.alııılı edllt>n 

eYC rıttt, Odatıma kapanııtftk ~ya mtHaJea lle mcşruı ol~ 

a.kmrt rtbl odlre uzandt kltabm aayfalarrnı karııtırına, 

ğs bıı,ıadı. 

Bi rtıırattan da ktndbıfnden malQmat almak için ı:e. 

!Pr.ek olon aaray adamlann.· ka11ılamak totn lkldı> bir kJıpı 

tar!lft"• bakcyordu. 

Bir&& ıonfll kapıya dnJru bir nal aesl:-ln yııkıa,f ığmr 

du,,·du. Kulll#mı knbuttı. Blrl<ılnln lt&yv&1'ındl\" inip t'Wlııo5 ' 

do,ru •tiratll!! reldlğlnJ lelttt. !:tnıra yayıiııu gl.ızel kolm. 

-6-

Fabrikalanmız 2,5 milyon 
metre kumaı dokuyacak 
Hususi yillliü meno;uc:tt fab i

ka!:ı.rı, devlet tarafındl\n memur
:an mccC3ncu verilecek kuıra,1n. 
n dokunıağa ba§!amr~lardrr nu 
maksatla 2 milyon 400 bin metre 
kum&1 dokunacaktır. Her fabrik:ı 
kendi desenlerini i~le:--·ecektir. BL: 
ma.Uatla fııbrikaln~ irı~k v~ mer
~erlze Jplilt de \'t'ril~cd·etir. 

du. 
Dfinyonın en zarif Ye en seri tu• 

riz.m tayynreslnf vücude E;ellrdi. 
Bu tayyarenin i mine "Tayfun, 

denildi. Saat~ 300 kilometre yapı. 
yordu. Bu tayyare, bilyük fş adn:n 
!arının ze,'kle seyahııt edebilmele -
rlne ımk!'ın '\"eren hemen hemen lıl 
rlclk tayynreydi. Konforuna diye
cek yoktu. Sürati, kasırgn)1 andırı 
yor, küçilklüğü itibarile de arı ku 
şuna benziyordu. 

Du turizm tayyaresi fspanya hıır 
Qi baş gösterince, topla mitralyöz. 
le teçhf;ı; edilerek dünyanın en s~· 
rt ncı tayyaresi oluyor: ".Me 109,, 

Yer,say mliahedesl mucibince Al 
manyanın büyfilı: motOrlO tayyare 
vücude getirmesine lmk4n kalma • 
m~tı. 

Fakat Messerşlınlt tay}•orelcrl 
sulhde oldu~u gibi harpte de işe 
yaramıştı. ; 

Rahat koıtuklu turizm tayynresi 
çarçabuk bir hal']> tayya~i oluver 
mlşli. 

Messerşfmltin ismi ISJ>Or gazete.. 
Jerfnde okuoacaRı yerde, harp hAvn 
dislerfnde göze çarpıyor • 

Profesörden ayrılacııaunrı güır· 
dO. Tayyare alanını koşa koşa ge
çerek yanımııa gelen bir montör, 
Mess rşimlUn blılmle beraber bir 
ucut yapmak arzu~unda oldu~unu 
sl5yled1. 

BntOn arkada,tarunla tayyareye 
yaklnşh#ımız zaman, Messe;şlmlt'i 
lçcrde :rer almış vaziyette bulduk. 
Uçuşumuz kısı oldu. Ancak on da. 
klka sürmüştil. Ukln, geyet ze\•ktı 
geçen bir on dakika olmuştu. 

Profes6r, tayyareyi fena idare 
etıaını, ve belki de bu yiiıden kor.
ku geçJrdf~mlzi ileri sOrerek ese! 
etti. Buna hepimiz itiraz ettik. 

Profesör, cevaben: 
- Hayır, baylar! .. Dedi. A~ım· 

dan çıkan sözil blJenlerdenlm; evet, 
Oç senedenberi tayyare idare elmiş 
değilim. 

Oc sene'! .. Diye dilşünme~e ba$ 
ladım. Zaten basla)·alı da o kadar 
olmu tur. ., 

Demek ı>rofe<>!Sr, Oç senedenberl 
durmadan calış,mı,tı. Seyahat '-?. 

mek.. Onun l'egAne ze,·klydl. Fa· 
kot, Takıt bulnmamışlı. 

Profesöre son suolimI sordum1 
- Bay Profes15r, acaba gllnnıt 

birinde hava yolu deniz yolunu orw 
ladan kaldırabilir mit. ! 

l\lesserşimit: ~ 
- Hayırı .. Diye ceva pTerdi. D.J 

komotif, otomobil. şehirde diger veı 
saftı ortadan kaldırabildi mi ki •. De 
nlz yolu ortadan kalkmı, olsun?. 

- Allnh ısmarlacfık bay profe• 
~arı 

GfiJerek; 
Vapurla seyahat etmek savet gO: 

zel bfr şeydir. dedi. İnsanlık, gü· 
zcllfkten kotiyen a)Tılmııı. 

GOzellik, ebediyete kadar )•aştı.• 
yııcak yegAne mıılik olduftumuz şer. 
dir. Sinyal' dan .. 

-ıo:s-

- Nfreye gtdiyoreun T Allah 8.§km& s!!yle.. Bu mek.. 

tupta beni alakadar edecek btr§ey var mı?. üzerinde E}f&.. 

dıl tbDUrrcbl'ln mlllırU vardır. Herhalde 1>.?nlm içfn blr§Cy 
;.r.zı.)or .. 

Denanir, ciddi bir tavırla 

- M'l!ktup .enJn hakkmctn ama, bana bltab edJyor. 

De.)'1ııce, ıenç ka rllzgftrlarm cereyanına kapdmı, bir 
hunıı yaprağı ırfbl titredi: 

- Demek beni alAkıı.dar ediyor.. Alla.b a.,kına a5yle .• 

Benden oe t&t1.)'"or •• Amao AJlahım ! Benden ne istiyor &öyle. 
Denanlr, kolunu kurtarmağa çalışarak: 

- Kı;ıım! dedJ. EhNo:olyetslz blrşey .. :s..ını çok allka. 
daı t:tmez.. 

.ucy.:uune, o IUl'&da kapıya do~nı adımını atan Denanl• 
rJn urkasıııd:ın giderek a.)"aklarıoa kapsnm:ık btedJ: 

- Yaharırım ıırna dogruyu söyle.. Beuden blroey tak.. 

lama.. Bana acı .. 

Venanlr, elini çch.erek, asabi bir çehrl' ile: 

- Bu adam, kUstahlığınd.a faüıı llerl IJidlyor_ dedi. E. 

ft.n~ınlzln burada bulunırı~.) ~ından lstllaıJP ederek blı.c öz. 

gt>ı;lrtmek lııt,lyor. Biz ondan korkm&),z.. Aman ne ddl 
a.uam!. 

Meymone, bu ıD~let-den mPJttııpta hak•kateo lı:endlslne 

aı1 bir ~eyler bulundutuna hanı oldu. YUk-..•k b•r ~le: 

- Oenanlr tey.ıeı Oedı içinde ne olurı.ıt oı .. an mubak. 

kak ou m~ktubun rouhlıvh·atııaı lifrenmek ı~tlrrırulll. Öle. 

C'l'ğırnl bll~fm bu mekt•ıbu mııtlal<ıı okum.s!ı:rmı, \ilah a,. 

kınıa ba.rıd gll ter. 

OcnııALr, bu kadar l!lrıırlar ve yemlnlrr lberlnc mek. 
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Resmi dairelere : 

••••rı 
lstanbul okulları 
spor faaliyetine 

başhyor 

Yeni ~ıktı 

Briç 
Kontrakt - Plafon 

Deklarasyon ve oyun 

Akşam gazetesi Briç kCişesi mu
harriri arkadaşımız Nazım Dersan' 

nın dünyaca tanınmış briç profe· 
ıör ve eksperlerinin müteaddit e· 
serıerini letkik ederek hazırladı~ı 

bu kitap bugün satışa çıkmıştır. 

9 AK 1 t 

Resmi ilanların mercii Türk Baam Birliği ve ortaklan resmi ilanlar kollekt;f tıirkf!tidir. Bu 8İrket iıt.-nen 
lerde ve ef.sterilen günlerde ilanlan muntazaman nsrettirmektedir. A-iıesi ls'canbul Ankara caddesinde K• 
Türk Basın Birliei ve ortaklan resmt ilanlar kollektif 1irketidir. 

Ankara Anonim 
Ttlrk Sigorta Şirketinden : 

1837 ıeııtlldndeD bert ŞlrketlmlzJ.o Ankara ve bavaıtıl aoentelljL 
n. yapmakıa olan Ankara'da, Bankalar eaddMlnde S6/S9 ııuma.ra.dtt.ıcı 
yar.ıbaneslnde mukim ''SEYFULLAH KARDAŞ VE NEOlP K.ARDAŞ 
KOLL~Krn' ŞİRKETi,,, Şlrketlınkln muvafakatınl 18tihaaJ etmek 
ıtzln blr ecneoı Sigorta Şirketinin acenteliğini ele kabut etmı. oldu· 
ğıından aranıı:ı;da. mü.nakit acent.ellk mukavelenamea& bllkllmlerlne tev
fikan mezkQr fırına.dan acent.ellğlnrld.n nıf•edlldlft ve bu firmanın 
Şirketimizi t.emstle hiçbir eeWılyetl ka.lnıadıit a)fUr'Mlartarm l:>llgl 
edlnme)erı fçlrı llAn olunur. 1 

Teşvikiyede satılık arsala 
T eşvikiyede Emlak caddeıi ijzerinde her türlü 

yapmağa müıait iki ar•a ıatılıyor 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Eıııa.a :S-o. Yeri Kıymeti Meeahuı 

399 Teşviki ye • Harbiye va . 2.\ 325 Ura •26.50 M2 

Ltk heyetleri tarafından hazırla. • 
nan ve latanbul Maarif mUdllrlllğün. 
ce tuUk edilen program mucibince 
latanbul kız ve erkek okunan Z7. ıı. 
942 gUnUndeıı itibaren spor faaliyet. 
lerine ba§layacaklardir 

Memleketimizde tanmmOm etmi5 
olan ve Poker gibi kumar olmıy.ın ............................................ . 

U konağı mahallesi Boi.. 
tan ve Emlü caddeleri 
eski sı•. yeni 2S numa... 
ralı arsa 

401 Teovikiye . Harbiye va. 30.130 lira 
li konağı mahallesi BoL 

507 M2 

Programa. göre okullar voleybol 
maçlarım EmlnOnll lıalkevi cimnas _ 
tik aalonunda, futbol mtı.sabakaları 

Şeref ve Fatih stadyODıl&raıda, kır 

kotularını Şi.§11 kOfU sah&aında, atle 
lıjmzı mtı.aaba.kal&mU da Fenarb&hoe 
ıtadyomunda ya.pıı.cak.lardxr. Bu yıl 
çor faallyeUerine handbal ve bas • 

ketbol mlleaba.kaları ~ konuımuo. 

tur. Bu mUaab&kalar futbol Te voleJ 
bol mUaab&k&l&rfI netıcelendikten 

eonra Ukbe.har menimlnde yapıla. 

eıUtlr. 

Ba h&ttanm 11.k voleybol karııla,
mamu 27.11.942 g11nt1 a.at 14,80 da 
llmlıı6ntl halkev1 cimnaatlk alonun. 
da Şifll T. - CQmhuriyet, l.ttanbul 
![m L. - Çamlroa LiMJeri yapac&k. 
lardlıP. 

J'Dtbot mQaab&kalan 28.11.9'1 ıu. 
llll Şeret ıtadyomund& ayni aaatte 
(1',SO) da beflayaoak ft gt1ıı1ln kar. 
fllafm.UJDI Şeref Stadyomunda Tak.. 
mm L. - :taf>D,bul, Daı1lftetaka-Ka 
bst&f, l'atlh at&dyomunda da :Veta 
ı;.. - Y11oe OUcü ve Perıevmyal- ı_ 
ilk Lfııelert yapa.caldarcSJr. 

1942 - 19'! den ,m ÇOr mtıaaba 

:rsaıarı emıumda okuDarrmma bap. 
rııa.r dSlerts. 

İaf;anbul OlmDan Fatbo1 Llk Be. 
ptbacleıtı 

M.11.941 Cumarteıti san• J&PZJ&.. 
.. ır maçları 

Şeref ıtadıı 

1 - Taksim lö. • 1-tPblıl 14 Saat: 
24,SO da; 2 - Dal'1l§tefa.ka • Ka.ba.. 
Pi L. Saat 13,40 da. Hakem: .A!uut 
:Adem GOkdtın. 

J'atnı eı&dı: 

1 - Vefa ı;. • Ytıce t'1k1ı ti. Saat: 
H,80 da; 2 - Pertevniya.I. Ipk L. 
Saat: 1",~ da. Hakem: ll. Gtlr9dln. 

. Türkçe dersleri 
Beyotlu BalkevlndeD: 
1 - Halkeviınizln pa.ruı:z Tllrkı;e 

&r.aJer;i!ıe kayıt ve kabul ay bqma 
'8dar devam edecektir. lateklller her 
san idareye .mnracaa.t edebilirler. 

bu kibar, zarif ve fennt kAAıt oyu• 
nunun deklArasyon ve oyun bahi-;-

lerini teferrüatlle ve bir çok ekzer. 
ıis ve misallerle ve açık bir Jisanla 

izah 
0

eden böyle mükemmel bir eser 
lisanımızda ilk defa olarak intişar 
etmektedir. 

Kitap 230 sahifeden ibarettir. 
Ffatl 150 kuruştur. Her kitapçıda 
bulunur. 

Satış yeri: Semih Lütfi Kltapevi. 

Briç amatörlerine ve okuyucu• 
larunıza tavsiye ederiz. 

~ 811' Balku 
Romanı ' 

Blrcolc 110bancı dille:! tercfinı~ 
edllmtı olan brı e•er, Nlyan Ah 

met lara/ından dolrudan doDru: 
l10 Gtucll dilinden terctbnt •dl' 
mtıttr. &,tan ıona ltad'11' a,k 
macera oe kahran mlıJc menkıbe. 
lul lle dola olan ba neflı aer 
Tl1rlc matbaatında lllc nilmuıudlr. 

n,atı .. bnll olu ba -· bu 
IJ&aa kmlp pUnmleıe Valal &ha. 

beWa4e 11bldıe it ...,. .... -...... ~. 
<Mevcudu azalmısbr) 

Londra 
Nev,oı1[ 

OeneVN 
Kadrtd 
Stokholm 

1 SterllD 
100 Dol&r 
100 1m.çre l'r. 
100 Paeta 
100 İneç ırı-. 

...... 
15.24 

1ao.l50 
30.826 

12.9370 
aı.ı~ 

&SBA.M Ol TABVIL\T 

Bıvu • JCrsurum. S-7 30.8-0 
% 7 9il Demiryolu U 19.S5 
% ıs Birinci tertıp lkramlyelt 
lıllln müdafaa iıltnaam 19.-
Kerkez B&nkuı 188.-
Tastiye hal.1nde İstanbul w ; 
firketi 15.-
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taba kendialne 'Vermekten bafka care bıılamaclı. 

Gene kız, bllyttk bir heyecan içinde ellerı titreyerek 

mektubu aldı, okuma.p ~!.adı: 

"Elt'adll İbnUrrebl'den l<Ahya. kadm Dena.nlre: 

"'HOk1hndar efendlmtz, sarayınızda MeymUDe adtnda 

bir genç kızın bulunduğunu haber almI§. Ya.lan zamanlarda 

lize mlatlr olara.k gelen bu kızı, bazı ıeyler hakkmda ken. 

dia1nden maICmat almak için görmek istiyor. SUratıe bu 

mektubu getiren saray muhafIZiyle gönderiniz .. ,. 

:Meymune me!.."1ubun sonuna gelince gözleri ya:tardı. 

Tl(reyen pannaklan arasından dü!tmek U7.ere olan mektubu 

avucu l~·ıne alnm.k haykırdı: 

- Eyvah, bedbahtlıktan bir tllrlU kıırt,ıılamıyonım. Ne 

yapayım bilmem ki .. ~nl bırakınız bu llllraydan gideyim 

de benim ytızUmdcn hUkQmııa.rın gauı.bına ııfram:ıyasınız; .• 

Denanlr, onu teselJI etti: 

- Kendini Uzme kızan!. Buradan da ~ıkma .. Seni kim 

ffye teslim edeme~iz. çUnkıl ııen bh:lm ml!'latlrlmlzııln vs hl. 

mayeml:ı:ln altındasın, o clhetten mllsterh ol.. 

Ve sonra onu yaln17. bırakarak ~ıktı . • 

Donanır, .koridorda bekleyen u,ağı yanına ı;ıağınp onı 

ITI emri \erdJ: 

- Saray muha.tızının lanına git, getlrdlğt ~ktub:J 

~ 'ft!l'lllelı: f!tte.ntt'!~i:r:t ll3y1e •• 
Ye ll5&IJI adrmlarl::ı. llleyınunenln oılasma d'>tru yUrftdil 

O ırada ağlamaktnn göz.teri kan çnııağına dönen gen• 

•111 l'llndcn geldiği kadar ona ceıınret \"l'rmcğe \'e heye<-.a 

' 

latanbul 4 ncü icra Memurlu"un.. 
dan: 

942/388 

Bir borçtan dolayı mahcuz olun 
para~·a çevrilmesine karar verilen 
soğuk hava vitrini, Bizerba marka 
terazi, badem makinesi, otomatik 
hesap ma~ inesi, kelvinatör markıı 
kırmızı renkli ~u. limonata so~t· 
mab mahsus dolap, 3. 12. 942 ~a
rihlne müsadir Perşembe giinü sa. 
at 12 den itibaren Sirkecide Hami. 
diye caddesinde 26 No: ıu Çankaya 
tekerleme ma!ıazıısında satılacaktır. 
O gün kıymetin yllzde 75 ini buı• 
mazsa ikinci arHırması 7. 12. 912 
tarihine mil'ladif Pazartesi günil ay
ni mahal ve saatte icra olunarak en 
cok arttırana ihale edile~klir. Ta. 
llplr.rln satış mahallinde bolunacgk 
memuruna yüzde 7,5 pey akçe'liyle 
müracaatları UAn olunur. (41772) 

ZA YI 
Yıldınm adlı çel\dirmemfn 9[J 

sayılı mesaha ~ahadetnameslnl zA
yl ettim. Yenisini çıkaracdımdon 

Yenı Eserler· 

ŞAKA 

:Mizah mec.mualarımızdan şalrn· 

nın son sayısı çok zengin bir miln. l 
dericat ve her biri ayrı bir kıymette 
karikatürlerle çıkmı~tır. Bu sayısın 
da ~tnhlr Bülend, "Vurgunlar,, baş· 
lıkh mizahi olduğu kadar nükteli ,.e 1 
iıtneli bir tefrikaya başlamıştır. o_ 
ku).'ucularımıza bu nefüı me<:muayı 
tav!'liye ederiz. ı 

--------------------------~ · 
Güreş müsabakalan 

Giire, Ajanlığından: 
29. 11. 942 Pazar günü Gürtş 

kulübü Fatih şubesinde tecrübe'! 
güreşçiler arasında serbest f{iireş 1 
teknik mfüıabakası yapılacaktır. 11 
den 12 ye kadar tartı olacak ve 

saat 14 de müsabakalara ba~lnna• 

caktır. 2 kilo to~erans vardır. 

eskisinin hükmft olmadı#ını beyan 
ederim. (41773) 

Aziz Çalik. 

TORKiYE iŞ BANKASI 
.~üçük Carı Hesap112r 
)94311<.RAMıYE ELA!vl 

KES/DELER: 1 Şabat. 3 Mayü. 2 Afrııtoı. 

1 lldndteırin tarilderintle vapılır 

1 1943 IKRAMlYEL!.Kt 
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ı. m • -
1 .... -
ı • ua • -
1 • &il • -
1 ..... -

10 • - • -.. . .. . -
" . " . -
ııso. 11. -

1181.- "'8 
111.-. 
881.- • 
m.- • --.. ua.- • 
""'- . 
MI.- • 
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mo.- • 
t840.- • 
IGOO.- • ... . 11 • - 1111&.- • 
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nmı ya.tıltmnata bafladı. 

B1ru 90nra hleblr teYdea habart olmayan Ub&de yan. 

larına lirdi Denanirln llnlrden kızarmıı yU.:ı;Une, ve Mey. 

mwıenln nemli gö:ılerlne bakarak aorclu: 

- Ne olduP 

Meymııne atıldı~ 

- BUktundar hazretlet"t bu earay baJ1mıa krzma:lan 

buradan çıkalım anne. 

Ubade, bu IÖZÜ IÖyledlkten sonra kapıya doğru y\1~ 

Ten Meymııneyl dtırttll: 

- Niçin.. BlrteY nıt oJıJu ılmdU 

Meymune cevap verdi: 

- O uğursuz vezfr, mektup yollam1', pya htıkft.mı!a.r 

hazretleri bazı ıeylert ıormak için beni 1&rayına ı:.atın. 

yorrnuı .• 
Ubatle blr&ey cın,tıntır gibi başını eldi Sonra Denanlre 

baktı: 

- Bunun ııebebinl Bnlar gibi oluyorum .. Bu mektuptan 

bllkflnıdann haberi yoktur. Elfadıl tbnUrrebl gizil bir ma.k. 

aatla bu mektubu ıönderınl9 her halde siz de benim bUdl. 

tim Ribı bu ma.kr.&dmı blllyorsunıız. En lylı.l it çata.llqma- · 

dan ve bizim yllzllmilLdeıı mtıııasebetslz hAd.lseler olma.dan 

bu sarayı terkede&lm. 

Denıınir, haykrrdı: 

-S\z mlsallrhnlzatnhı, katlyen buradan çıkamaurnrz. 

8u aJçaiı: adam; veliahdı'! mlııarLrlerlne ne ceSAl"t'tle teca.. 

yıız ed•bl1ir. lmkAnı yok, sl:ı;tn bu ı,ekllde ııarayı terketmt'. 

•h:ı• rnr.ı olamam. 

Birdenbire M~ymone, Sdmanı hatırladı, kor1mıım ve 

tan ve Em!Ak caddeleri 
eski 8/6 yeni 27 num"L 
ralı arsa. 

tzalı·.ıtı yukarda yazılı gayri menkuller peşin para ile V'! a~ 
ttrmıı U3ı.?!le satılaca1<tır. 

llUzayeıie :1:J_ll.942 pnzartesi gUnU saat H de bankamız tst 
şı.:best 11atış komisyonu huzurunda yapılllCak ve en yüksek bedel 

keze bildirilecek haddi lt.ylk görUldUğU takdirde maliye ve!<'18 

istizan ed:lerelc muvafakat cevabı alındıktan sonra kat't iba.leal 
Iacaktır. 

Sattı esnasında verilen bedel mukaıider kıymeti gr.C:tl~ 

teminat ak,.esi derhal arttırılmayarak lhale itimin ul:ıdeslndo iet' 
llrse aradaki fark omlıın tahsil edilecektir. 

MUzay.•creye iştirak edeceklerin mukaddıır kıymettn y'.1zd1 

nlabettnde ıemınat yatırmaları lAzımd:r. İsteklilerin teminat 
nUfua tezkeresi ve üç kıta fotograna birlikte bildjrllen gün '1tı 
kadar şubemiz emll\.k servisine mUracaat etmeleri mercud.ır 

tık okullar ıc;ln alınacak 4500 adci boru 650 aded Dinek ve 
Yuvarlak Dirat'it kapalı zart usulile eksiltmeye konuımuotur. 

Mecmuunua tahmin bedeli 9378 llra 50 kuruı ve ilk teminats 
3!J kuru:tur. 

Şartname Zabrt ve Muameıll.t MlldUrlUğU kaleminde görtıl• 
le 14.12.942 Pazart~sl günü saat 15 de Dniınt EncUmende {llpı 

Taliplerin ilk tpm!ratı makbuz Vf'ya. mektuplan ve kan 
!Azım gelen diğer veaikalarlyle 2490 No. lu kanunun tarıratı 
hazırlayacakları tekllt mektuplarını jhale ~U saat H e kadl' 
Encümene verıneıcrl lAztmdır. (1 

--------------------------------
De-.1et Deniz Y olla~ı İşletme Umum 

Müdürlüğü IJ&nlan 

KonuşmeııtC' şıı.rtıanmızın 15 ncl ınajılosı \ 'iu~u~ı.ıııs oo~ıt 

ra nakil, fatlf ve !ıti.fte.n ayırma kimin tara.tından ya.pılıra ya 
r&fI Ve tehllkLSi yUke &ittir.) §eklinde değl.§tirllmiotlr. 1, tt 
tarihinden ıttt!ren latanbul'dan hareket edecek olan vapurlara 
purlardan bo;altılacak e~a hakkında bu hUkUm tatbik 
F.ı.zla iZ&h: ace:ıtalanmızdan aıınabl!ir. 

• • • 
Denjzyolfan Umumf Yük Navul tarl!ul, yapılan zamlar 

tldll edilmiştir. 
ı. İlkkAnun. 942 ta.rlbinden itnnrer latanbuldan hareket 

vapı;r)ar!a yapılacak nakliyatta yeni zamlı tarife tatbik oluna 
Ac,.ntalardan izahat aımabillr. <1 

Türalye Cömııarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&cırwut cartJıl : ı~ - ~rmayemt : lOO 000.00«I ı-vsı. ~ 

Şu.be ve •Jam adMU: &66.. 

Z1ral ft UC&l1 tıer oevı banJu muaOMJeıen. 

Para tılrtkt.Uenlere 2R.OOO l1ft lkr&111ıve ""YG' 

~aaı Ba.nkasınııa ıı;umoanuı •• ı..1oar.... .-...rrw 
~.o u ~ ıtra.> tıulwı&Ll&ra ıenede • deıa ~kUece• 
.,.ana ıore uuamıye cıagıuıacaııur. 

ı .adet ı.ooo UrahJı l.000 tıra 

ı.ooc. • 
100 ,d.... "5CI llralıll 

4 • 000 • 1%Cı .. '° • 
' • 150 • lJ)CMI • 180 • ıo • 

tn • 100 • \,000 .. 

OtKKA 1·: 8eaatıııı rmoakl paralar blr ~ne !\.~de llO ıı..--' 
~tıfmJyeıı.lert ıkr•mtyt ;:ııtıgı :.aııcı.roe ._, ~ ru.ıaınıe verU~ 

Kuralar aened• ' 11etA 11 M.art. u Haaır9A 

l1 BtrinctkAnunııa ceııuecekttr. 

SAHiBi 4SIM US 

Umumi Neırfyotı idare edert 

Bosıldığı 1er V AKO MI' 

ttelilı 4fımeı Sev•"' 


