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Mi ı ı i ş e f _i n nutku 
heyecanlı- akisler yap 

1 Soysuzlar hakkın 
1 da şiddetli tedbirle 

1 Bu husustaki hazırlıklaT 
Sona erdi 

.. -~-

ı 

-=-·- -~ Hükllmetin en isabetli ted
birleri alacağı hususunda 

Kararnameler 
yakında 

neşredilecek 
Ankara, ı (Vaktt mobabfrindoaı)
Soyguneu~ar ve vurguncular hak 
kında §iddelli tedbırler ıı.lının1141 
mevcut ceza hUktlınlerinl.n kuvvet. 
lendirilmea hu.auaunda blr mtiddet.. 
teabert yapılan hazırlıktar aona er 
mlftlır. Baaırlanan karanur.meı. 
nOmGzdeld ,.onıerde neJir .. W..O 
e<!ilerek hemen tattııı.k mnldlıM ko 
nulac&ktır. Ayni İnaksatıa hamr. 
lanmış bulunan kanun projeleri eh 
yakında BllyUk lıfillet Keelistnln 
tasvibine arzol wıacatrtır 

" vatandaşların güveni ta,ndır 

Milli Şef ıwvelkl l:"iin nutuklarını 9'iyJerlerkea.,. 

illi Şefi dinlerken 
.. 

't " Nutkun piyasadaki 
Q Zarar verenleri hiç kimse koruyamaz, kimıe af· k • 1 • 
•z. Kedıin adalet kılı~larının parıltısiyle Ü•IÜmÜ'" hayır Ar tesır erı 
~e çöken bu ahlak geceai yırtılmalıJır 

Ankara radyo gazeteSi dı~n ek
Famki n.eıııiyntına başlarken CUm
hurreisimiz Milli Ş•!f İ"met !nö-

MISIRDA MUHAREBE GENE 
DURAKLAMA DEVRESiNDE 

Japon donanmasına 
26 llktqrincle 

indirilen darbe 
2 tay;yaTe gemin, 
o. 3 lmıvazör 

ufraclı 

Vafinglon: 2, (A.A..) - Bmrbıe 
•azırhğının 177 numaralı tebl!Ai: 

26 lıkteşrinde Stal'art adalarının 
doğusunda cereyan eden hn-a 'tıC 
deniz muharetıesfne dair olarak bu 
gCin öğleden sonra cenup Pasmıı 
cevresi lrumandnnı Visamiral H91 • 
sey, Birleşik Amerika donanm:ı 

Ba~umandanhlhna a~sfıdaki ntl>O 
nı göntlermlşÜr: 
• Düşmanın ~uikaku &'lnıttnd&n 
bir tayyare (Jemisine '.Siddet\i ~ 
be mbetleri kaydedilmiştir. 

Aynı sınıftan di~er bir tayyar,. 
ııenıislne d•ha az şiddetli iki fb• 
bet kaydeıUJmfştir. l.ongo sınıfın· 
dan bir urhlıya :iki şiddetH bomh:t 
fc:ab,-ti kaydolmuş. di~er bir m-b. 
hya da bir ağır bomba dftşmüJUh'. 

~Yazan: HAKKI SGllA GEZGiN 
~İllet Meclisinin a~ılı ı kapıldıklarun bildiren satırlara da 

~~~e Milli Şefimiz bir nu- rastlıyoruz. 

nünUn Büyük Millet Meclisinde ı • • • • 
1 

h 
1 

• 
söylemiş oldu~.1 .?n.tku~. yurdun lkı taraf da netıcenın e erı-
her yanın:la ve butiın Turk gaze. 

<Devamı Sa . .J Sü. 4 de) 

Bota cepllellnde 

Sovvetler 
~ ı. ~ Bu nutuk, herhangi Bu satırlar, hepimizi utnndıraca~ 
~ti törenini stisJeyeu bir bir memhket suçunun işaret~_erı

ldir. Bunda, derin bir dir. Yurt~lanmız arasında boyle 
~" b'· .dUnyayı kannyıştun~ insafsız ve vicdansız. k.im_s~lerin bu
'lllı ılı~ten gelen heybetlı lunuşu gerçf'kt'!!n ı~ımızı kan:ı~ı

telı:>rinde heyecanlı yankılur u. ld ""' •dd• d• 
ya;dı:rdığım belirtmiş, gazetelerin ne o ugunu 1 ıa e ıyor 
bu mevzu1aki b:ı.s yazılannı nak-
1 tmi" ve nutkun yurt dı:]\nda da. 
y:nkı~ar uynndrrdığını kayded:-

İ)'j "ar. Ilunda, hakka., doğ- yor. F;kat, bereket \·er in, ki l\lıl
~tt'~ temize tn.ıl. n insanin- Ji Sef en b\iyii1< bir salahiyet ve 
l..," lca olacak taze ba'r imun bilgi iıe, bu cıoy!>u7.ların aucak bir 
~il, t~yışı eziliyor, kaç yüz khtden ibaret olduğun~ 

'-d_Yal.Qız dertlere baret et- bildirerek yörekk'ri~ize ~? ;er~.t~. 
~.~ oniann etrafıntla do- ~utkun b<ınlann ezılecegını nıuJ· 

~dı. \arala.rımıza df'Jeycn kı~mı i~ bit1in millet 
t :İbj dahnaktan cJa Çt!- l"all ,.e gönülden Alkıjlamaktıuhr. 

~ilanı \•e inaıılı insan- Depol:m, gi7il dola.plan kuyu. 
lıl • babfüar bir kor1'u- lan üstünde ~öreklenerek kanımı-

. htt lli'seler ü tümlekj pe.r· r.ı emen soy.,uzlar, "!ad-:ce hırsrz, 
tı. <lolan<lmcı '-imo;elcr tleğillercli'r. 

ı ~lini insanlığın tt- Bunlar, vatandııki birlik hava•unı 
~~~nü~ cehennemini, hozan !l!lıl&r:ık hainlerrlir de. On. 

L <lilıe anlattıkt9n yakın larnı küstahltklan ;vüzünclen, menı 
~' İhtimalleri Wttıhtan Jekette d~ikoılo ~al~alan kn~-
~ ~ize döuüyor. nyor, ~ınnll'; ~ımnlar ı_ekelenı-
ı._~ ~leket.te bir talom yor. Bogarnmı7.a sanlan .bır. mgc
~ tUl'ediğini, doyma7 , l'ek yılanını nacııl mera;;ımıtı:t ka-

11' ~!ıkla para hırl'm& (Derıamı Sa. 4 Sii. fi da ı 

k Londra taı:lyosunun bu bnhıs 
:r-rinde dün saba1'ki neşriyatını 
anlatnnştır. - .. 

tstanhol piyıısnsınd" 

Diğer tamftan Reisicilmhuru
(Deuamı Sa. 4 Sü. 5 de) 

::..-----, 
(izMIR 

Manifatura T. A. Ş. ine 
Mevsimlik 

yeni çeşidlerimiz 

aeımıştfr 

ehir meclisi V aii· ======= 
i11 TJ.atkugla açıldı MiHi 

Piyan~o 

Bah~.ekapı Anadoıu Ban altmda 
(Eski Karako Mağazası) 

ortaklı At 
tklnct ~rttp 15 lidnclteşrin kefl· 

detllnfl iştirak hisseleri dünden ltl
' haren verllmeğe ~lanmıştır. omu. 

burlyet bayramı ke,Idealne lftJrek 
etmlt olan oku;rucularımı:r:, hlııııe mak 
buzlan Ue beraber on iki kurot ver
mek auretiyle yeni k~ld& tıakkmı 
alabilec<'kierdtr. Fazla hiı.ııe alınali 
hıteyenler ayrıca 25 kurn' verecek
leJ'd1r. Yeniden i§tirak edecekler, 1% 
kuJMmla beraber 2S kunıt ödeyerek 
mtllf piyango ortaklığına glreoekler
cllr HINC makbaz.lıırı 12 lklnclteşrin 
Ça~şamba günü saat 12 Y" kadar ve-

~ ı rlleoek, öğleden sonra numaralar 80· 

~re tevdi l"dilccektlr. 
11& beledfye relııl nutuk ıııöylerken ... 

{Yaını 2 uci sa_rfada), 

• 

Jfahire, 2 (A.A.) - Oııta şarık ı bulunmuşlar is'! de müttefik av 
İngiliz mü.5terek tebliği • 1 uçakları ta:-afmdan ka~ılanm13 Stalingraclın cenubunda 

31 ilktesrin ı sonteşrin gecesi bomh:ılarmı :kendi kıtaıarı üzerine Alman müd f 
diıFman d~ır.iryo!u ile sahil ara.• atmağa mecbur kalmıştır. fogiliz a aa 
sın.de kendi mevzilerinin batısında uçnkla:n 7 Stuka düşiinnüş'erdir. h 1 
yer almış bulunan kıtalarımıza tnar Alman tebliği at arına girdiler 
ruz te<Jebbüsiinde bulunmuştur. 
Pluadc"-" "z ~ıım· izdekı" a'rnziyi mu Berlin, 2 (A.A,) - Alman baş. Al 1 T ek d Ala ., ........ - man ar er ' e criri hnfaza etmiş jse de birkaç düşman komutnalığmm teb1iğinöcn: •· 
tankı, düşmnn piyadesinin işgal Alınan _ İtalyan kıtala.n ta- zaptettiler 
etmekte bulunduğu mevzie ulaşma rafından ElaJemeyn cephesinin §i- BerUn, t (AA.) - .Alman OPdcdui 
ya muvaffak olmu5ttır. mal kesiminde ~'apı'lan karşı ta. baokumandanlJ#mm t•bliti: 

Dünkü gün düşman yarma tc • arruz, dünkü gün de devam et- Dağlık bir bölgede ve oldukça sarp 
ııcbbüsü yapmamıştır. Muharebe miştir. Mevzilere girmiş olan dil§- arazi üzerinde hareket eden PtYadt, 
çevresi ve düşmanın ileri iniş alan mnn, biUı:ıssa bir Avusturnlya til- 'I'ua.pse demıryolu lr.estml boyunca 
Jnrile te-pe, ilkte~nin son gcccsile meninin bulunduğu kesimde önem- arrala.nmı§ bulunan zrrhlı aemln!ikle. 
diın bombahıımrı~trr. Hafif bomba li kayıplarla püSkürtiiltnüştUr. rl ele ıeçlrmek için muvaıt&klyetıe 
uça.klarmuz ve av bomba ınyycıre Almnn _ !t'J.lyan uçaklarınm yapılın çetın muba.rebeler esnıuımda 
!erimiz diismanr Lı"bya cölilnde taarruzla;n bilha5'Sa di4iman ba- yenj. ilerl hareketler kaydetme~e mu,. 
hırpalaına.ğ:ı. devam etmişlerdir. tary::ı.lımna tevcih edibnek~ydi. vattal< ohnuıtur. 
Dilı:::men ileri kıtalar üzerine bi'r Bomb:ıla.rın doğrudan doğruya i- (Devamı Sa. 4 Sa. l de) 

bombardıman akını tcşcbbüsilndc sabl!rtleri bir ~k toplan susturmuş- r=============:. 
tur. Refakat avcıları 4 İngiliz av 
uçağım dilşürmti.~ler, kendileri hiç 
1.-ir kayma uğramamrşlardır. 

Şehrimizde yer sarsıntısı 
Şehrimizde dün akpm aaat 20,BS 

de hati1 bir yf!r sarsmtım olmuştur. 

UNiVERSiTE 
CDevomt So. 4 Sü. 1 (le) 

Stalingraclın bugünkü hali 
- Son ııayfannzdakl 

reetmlere balaııq -

DON MERASiMLE A~ILOI 



/ 
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± 

VAICfT 

Tedkikler 
-- -
Van gölü • 

çevresı 

Parasız , 
lmtihanda ka 
talebelerin iti 

Parasız yolılı ınıtihllll 

Van gölü adı <lıha çok harita- : T' -. - yazan 1 yorm.u.~. Van ~lİJ. ~a;rz:ısımta. z~. t:ılcbcler lfsteşlnln bir 

- 31 - deniz diyorlar. YUksck dağlar. amı Sadi Selen bu bôlgeye lılı.kim olmaSl çclt dik- Uşıık, Ol"laokul: 
larda ge~er, d.Jğudıı on.ı sa..ıcce 1

1 
11 ın&n zaman hır şehrnn bUyuyUp bugün koyu \orıız.: 

geni§ düzlükler aşılarak vaulım kate değer bir rıoktadır. Bu yal- Çamlıca kız !isesi, SeJı" 
Henüz rakın olnnlardan biri ~on 

uir haınlc yaptı; elindeki pırıl pı• 
rıl Alınan mavzerini bana çevirdi. 
Şnşkın bir halde ne yapacağını bil 
meyen h::ılkı harekete gctir.mek için 
de J..:udu11ıu~ça bağırdı:. 

- Uunnan, vurun ıldiyi 1 •. 
Bu. ) ağız yütlu bir Konya de · ı 

~ı Jdi. 
Tabancamı ona çcvireim ve da• 

ha c\·yeJ nlcş eltim. Önce bir 'küfiır 
~vurdu; sonra bir çığlık attı: 

- \'ay anam! .• 
Tollu ;)ol:ı, hay•o.nımın aynJ;•

rının dibine yfııü,ıii <lüşıü. O an· 
dn clchşcllf bir panik oW\r. Birkat 
~ünıye sonra elrJfımda kendi nd':lm 
Jarımd:ın başka hiç kim~e kalma • 
mı~lı; her zamanki gihi nıuuff«a 
dlm. 

Yalnız ol kohmıdo gillikte ar
lıın bir kesiklik vardı. Ca1'eUmin 
Te gornle~inıin yenleri arasından, 

kan sızıyordu; rıanlalonumun diz.le 
rinde birknç kırmızı Te yuvnrfak 
leke gördtirn, yualandığımı anh· 
dım. 

Alımı hükUnıel 1moağuıa gidan 
:rola sürdüm; heT an biraz daha 
kun•etten diişüyordum; kan .,imdi 
sızmı~or, al.:ıyordu. Rirkııç ııdıru 

"mra, ~or kendim jnmez ve YRl'ıı. 
H &armaı:sam ister fstenaez dııı;eet• 

simi :ınladım. Durıhun ve atlan Jn· 
dim • . Emirberimlc diSerleri etrıırı 

ki b:ıtıralar birdenbire tıkacı çıl.ı •. bu koyu mavi gölün beyaz köpük- ııı7. siyasi bir hadi!:: clmayıp yol- Y1 n Sivas lise l, Mıılalt' 
rılan kör bir çeşme gibi llC>,andı .. iü dıı1gaları, tuzlu suyu, hatta ü. Ki hatta bir taraftan .su1ama işlerı lnrla da ilgil.i olduğu ştlpheeizdil'. lıicllin Ço:şkun MarRŞ 0 

Yoksa Yedide~i altı senedenberJ ilk zerinde yl~.selen vapur dumanla- ve m .. yvacılıkla. meşgul olmak fır- Ahl:ıtt~a sonra Adilc"!vaz'a doğ met Sökmen Sl\'as li 
dera görüyordum; içinde yuvarlan· rı ile denizi andıran tat'afları o satını da t.-uJuyorl:ır. ru yol göl kıyı.smı tnkip ediyor. Ö:ıdcmlr, Ahmet GfraY 
dığım tehlikeli, gtirütıülü ve mııce· kadar çottu ki biz de orada dola. Nemrut otcklerincen Süphan Dait{a}arm meydana getir liğı sa. okul, Arapkir ortnokııl: 
ra dolu baynt hfınn onları , unutıur. şırken hep ondan deniz diye k().o dağı eteklerine g-.~çi'irı>r. Nemrı.:. lıil ~<'killeri, plaJlnr devam edip mnn .Sh·as lisesi, Manisi 
mu,ııı. nU{ttUk· dun t("IJeSi gör lnmez, zaten a:;ı! gidiyor. Temaz ve gU:ıel kumluk- Gültekin Özsöy lznıir k1

' 

Ger~ld~n unullunnuştu! Va.n gölü havası, doğu Torosln- tepe yerinde bUyük hir krater golü lur aynı zame.nd:ı kum banyolan met Erdoğıın Denizli 
Güzleri mi onlardan çabuk ayır• rın yücelikle?inde uzanan bir yay- Lulunur. Halbuki Süphaıı dağının iı;in de c-ok eh·eri~Ji. Fakat köyJer sar ortaokul: Sırrı ı< 

ılım. Jlayrelime hahralaı-a rağmen liılar alemi. Bura!'!? ne iki gün ev- karla örtUlii tepesi nereye dolaş. çok ez, Btittbı bu.kıyılar, Ahlat ci- Dem\" Dündar Sümer 
onlar benim itin gayet silik· şeyler \'el aşağıda bıraktığımız Diyarba. sanız karc;ı!lltzdadır. Her ikisioııı varı, !baştan başa ağaçlrk olabi- Sedat Sümer ~lıınisa o 
di. Hemen hen~n .nk defa ~ördiı kırrn ~ıcak ovalanna ne de Siirt de pek ya.km jeoloji devirlerine lir. Ht-r ne kadar burahrda yağış Turan, Te\'fik Öz.gür 
Aüm yabancı bir ka"dın tein ne _ Bitlis araeında h~ırtr•ı ağaçlar- kadar ate§ pür.küren bir yanarda~ nıikla"'t, hususiyle ~a:r. kurak:arı Tııll{utlu orlnokul: 'f 
hi <;edilirse hen de ft17.lasını hi~set. la örtiilti sa .. p dağtar:ı benziyor. ğı olduğu anlaJ7ı'ryor. Hatta Van kendi kendine ağaç yetiştirmesine Zeki Çetin Sivas use'11 

miyordtım. Şn farkhıı\i, eskiden her Burada dağ, owı, dere hepsi var. golUııün teşekkülli de Nemrut iıı- pek elverişli değilse de k~<·ük bir Subıışı Çamlıca kız J( 
yabancı ve gii:ıel laılın hende bir bep!İ de bir .s~rinlik ve St>SSizlik difaiyle izah edilir. lınkrm her ttillü :.ğaçla:ın hızla Çelin Balıkesir lisesi, J1 
heyecan ,.e an:ıı y:ırntırdı: yobancı i~indc varlığını bi~t:tiriyor. Ahlata yaktasmken, t'lrlalar bll§ LUyUmsinc kii.fi geliyor. men, l\fuslafıı Alc;nn S 
saydığım Lu lrndm ise 0 gc~ici be• Bitli~in birar. yukansınd:ı Baş. lıyor, sonra kümlıe~ denil:n anıt- Ahlattan sonra Adi!cev:ız da •'· Suha Kern, Ruhnt 
yt>c:ını v~rmiyoı:ıthı. han; ı 7 .inci asır ortalannıı doğru lar görünUyor. Gö: ken:ırmdn bir g.Jl kcnarır.da küC'Uk bir kasnhn: Camlıca kız lisesJ, l\fartl 

Reni selamladılar "' yapılmrş filr.el ve büyük hanlar- harap kale ve yük~ek bir minare 1.um"t dn eski bir Türk yurdu Es- Mehmet Ballıo~lu Adaıı• 
- fieçıni' <>lsun ı cian biri. Eskiden kervanlar için göu ı;arpıyor. Şimal rU:zgirlrtrrna kı kale kliçilk bir tep'! Uzerindc si. 
Dediler. Göırlerimi onlara çevir- mühim bir durak yeri imi;;. şinı- kıır§ı ez çok kapa!ı olan Ahlatta bulun~ıyor. Evler etrafrcd:ı ka~rsı Mıırnş ortaokul: 5efl 

medcn cevap/-rernim: di otomobiller önünde <lurmadnn bir dağınık köy manzarası vnr. bahçeleri, tek tiik armut ve ceviz Adana erkek lic;esf ?'ecl 
_ 'J'-ekl.!!'r ed·r·ım l feÇip gidi'-'Ol"lar, Ta~ evler gtni§ beh._:"!lerle birbi- ağaçlan eöze çarpıyor. Nüfusu l ı• 

-.. ..u ... " zınlr kız fic;csi, Mııs .. 
Naciye hanım ince ve zarif eL Biz Siirttenberi lıep dereler için. rinden aynlınqı bulunuyor. Çok 2.700 kadar 0

1.an bıı kasaba da ŞükrO Ayleınl:ı, l\lt'hı:lltl 
]erile •• fl'll)'el dikkatle yaramı a• • de, kayalı'ıc tepeler arasında yol al. özenerek iş1eP.miş ekin tıırlnları Siıphan d:ı~ı ete-klcrinclc uzannn ret Yalçın lliynrbakır ı 
tı; temasları in~ bir ipek kumaşın clık. Ağa.ç!rk yerler de çoktu. mahalle ara.lanna kadar !okulu- geniş b"r ziraat ve hayvnndrk s:ı.. ton ortaokul: İdris öı• 
teması kadar yumuşaktı. Müken. Arel srra yamaçlarda ikisi üçü yor. GUzel kayısı bahçel.eri ayrıca basının alıcıveris yeri. CiV&rcinki kır füc'5i. Mnrdin ort 
mel bir parr.;ıman laptı. tir arada taştan köy eyleri gl'.ze dikkati çekiyOl'. halk Silph:ı..'1 dnğınııı zengin otlak- 1 

_ Haber gönderdik efendim, <::.rpar, Kapısı, penceresi zor:ukla Osmanlı Tilrklerinin ilk yaşadı- hrrında pek çok koyun besliyor • Çclehlo~lıı lzmir kıı 
şimdi <k>ktor da fl'Clirf .• Yara ehem bulUflan bu evlerin ctrıtfmda 8u. ğ: ka~a.bnlar<lan biri olan bu öı: lnr. Zaten bUtün Van ~ölil ha,~a- ~~;~:';;n~;ş~~s~~·~{~ıı 
miyel~irzdir; başka birşey yapmak !anarak y~iştirilen sehze ve mey- 'rürk diynl'tnd11 türbe ve saire gibi sı buğ<lay ve koyun diyan 

1 IA va bahçeleri, hatta tütün tarlnlan t'~i eserler ~ok. fakat Kawıııinin Asıl 2000 metreden eg:ığı yer- A. llıan Avsııll l"as 
zım gele<·eğioi 7.annelmiyonını ı.. '- J Iran seferleri esnıo.smda b!lyUk ::.ı·. terde ı'klı'm ve toprak .. :raatc elve- Ö:ıkr.r İzmir kız ıısesf . ..ı 

- Bir doktor da ancak bu ka .. u unuyordu, '' ... feı• 
n .. ,,ı.andan .so«ıra manzara de- nan tarafından meydana getiril- r!sJi hulunuyor. Her ne kıırlnr bu- masan, llnril Özbek, 

ılar y~ıpabilirdi hanını efendi! Size ~· N ı O k N ati ı @ı~ti. Geniş .srrtlar ve dUz1Ukleı· miş bir :ı.s:ter'i üsten başka hir şey rnlarda da kışlar sert ise de daha ' urcll n l un, • • ro 

mı aldılar: 

- Yoralanrlın mı bey? 

nasıl teşekkür edeceğimi hilemiyo. başladı. Buraların belTllk havası olmıyan kale içi çok değerli bir e- krsa, y:ızl:ı.r dn daha s·caktır; qöl l<ümfl Sen, hmail De_.ı. 
Xc.ren. rum. Ben hemen gitmeliyim! 7.t• görüm <::~vreaini çok g~işietiyor, ser, Bunun pilin ve §t-kli tesbit ch·arrr.n yumuşatıcı bir tesir ynpı. vas llse~ı. Emel Tefll'P: 

len höyle günrle hangi doktor soka ki · · 'ki • d ğ edilecek olursa O.anınnb devrinin ''Or. I<:trafta toryraklar 1'y1• ve nz Samlı hmir kız lisesi. den? •. 
- Birşey değil... 
Dedim ve itlt-nııdcn birine: 
- \"eli, caketiınl çıkamıak için 

yardım el! Çabuk ... Şu kolu ~·eki 
Arlık ayakta tlı.ıra.ını.vor<lım1. O. 

racıktaki hir taşa şöklfwn. no, tnı 
lııırH ıhafir ılönfö·ordu. 

Caket cıktı, gömlelfin kolunu da 
yırttım. Omuzla dirsek arasında ko 
!'Oman bir dcliık ~ıi!ın yıAın pıhtı 
lnşınış hn Yill'flı. i\len.dlliıni. eroir. 
hcrim~ ıımttırn. bağlamasını t'Wir 
c•ttinı. Tanı bunıı )'apacaldurı sıra• 
da bira~ ileı-ideki e\•in kapısı açıl 
dı, ) şhca bir: kadın koşarak ynııı. 
1111 UıL gcl di: 

- lilze l>cı~ul"llnuı, oğlum ... Y .. 
rana~ bakılmak i ~rl 

- Sizi r~ılı;ılı;ıı: elttıiJ-elim teyzel 
J>cd im. lsNr elli: 
- Amnn o8hım, bu bir 'Vazife· 

dlr, .s;zin kibi ıırslnnlnra hiıme-P. 
nıiz dokunursa ne mutliı! ..• Bnyu• 
run, btıyunm. <..el\İ!}meyia hndı c 
'rİUİZ rlcnı~Hrl 

f\ıUt:tım; itcri girmeden eV"f'el 
şii)le biri<aç siıniyC' 1ın1'ıwı: muıı:a• 
z:ıın, Lüviicek, güzel hir evdi; her 
hııiıle kibar lıir ::ile oluruyorılu. 

Tıışlık bir sofııy:ı girdik. l\i~ük 
,.e tertemiz bir od:ı~ n ıı1clıl:ır. Köşe 
de bcmlı~y~z bir ~dir Yardı, 1':ılhe 
fl"r:ılıJık vcrh·ordu. Orıı ·n u7.anılım 
'KıııJın: · 

- Ben birnı: Pftmuk felln gel!. 
rcı) im. Yaranızı te.mizJiyr.lim. flöy· 
le bırnlun:ı~a gelmez. Doklora da 
hnbr.r )ollnru:; hemen gelir; ~UrG• 
rıkla ' ... 

Dedi "C çıktı. 
Yornının hir nn enel ı;arılırnı'R; 

nı, istiyordum. şehrin itine ıla~: 
l:ın adamlnnmı topl:ım:ık. disl!r 
~'.ifre-zelcrden d.'lba iyi yerll'şıııe«, 
ıçın herhalde iş tıaşında bıılunrnu 
~lb:ımdı. Ben hurnda Jken bıııı ~·. 
ı:ıııısıız lıfıdio;ekırln olmıuı ibtinihli 
de 'oi.: i:feiıild!. Ilıtnun İçin pek St• 
bırsr21ehm. 

• ~radan iki <falı:ib ıe~memlşli, 
oaııy:ı dcminld fhliyar,..kndınJa be 
r~er ondan "daha :ız ya~l.1 ba}~ 
hır kndın: c00c güzel, oJğun vücar. 
hı, muhlC$eın bir iicüncü Rene kr• 
dın girdi. ikinci Ye üciincilyü he• 
men tanıdım; gözlerinin etrafı lıa15 
siy:ıb bir halka ie çevrilmiıı olan 
N • ' ncıyc hanım, benim t>4'1<i kaynıı. 
n:un. .. Geçç.,·e güzel.olanı da bt• 
nim t-.!ilki karım, yani :Vt'dlde 

llayretlc dolu, sabit (IÖzhır; on 
lııra bakıp J.:almışım. Ya onlu (f:ı 
beni tanırlarsa7 Bu korku ile içim 
biraz ıHriyor<lu; ayni zaaıanth es. 

• Jifddel lndar simanın tuvalC'. 
lini bozan hissiyat az.dır! Hiddet, 
sima,-ı yalnız mas.kanıra t.evirmel.'.· 
le J.:anaat eımeı, dilin edeb n ler
biyesini de altist eder; birkaç sa. 
niyede .kiber adamı IO!'SUı ıdam 
ı.lettcesine ;indirir. 

• • Ar11 bot'n soyşuıaur "ferler! 
Bıuat kendi neCıil.e tıa~kasının : • .. -
rasını boı:an kitMeye de bu so,· · 
suzJuılnn hir hisse ılGJc.ı.: nıi 'l • 

ifa çıkarki.. ren ~rın, çıçe enn çeşi i ço a- k. ,, 

O lıyor. Hayat d~re i~lerine sıkı~- iıçük bir ltr.sa;~ tipi meyd::ına ~ı- tuzludur. Bu sebeple buralnT sula- kul: Tinyram Özen E 
- t fl'İindtir .çıbmıyordul.: 8 • mı~ olmak~°'" kurtuluyor. Yüksek karılmış olUT, Eski Ahlat ''Hara- :uırya v-e nıevva yetlştirıncğe dif!'er Nlı!de ortaokul: f. 

ma, artık çıkarız. Siz biı.e hayat ve ve sık otlu genis ifıtepler Yer ah. be • ~ehir,, denen yerde, burn1a dağlık yarlerden çok daha elveriş. kurt, Demir Ali Bozkılı;t. 
hürriyet getirrlinilf yordu. daha eski devrin es~rlerini bul- li bulunuyor, Ynlnız meyvalar pek pngut Niğde orl:ıolrnl, JI. 

Ben konuşmağa başlayınca Yedi Doğu yaylllannd& köyiu çok mak knbil olacaktır. geç kemnlc gelivor, hatta kış ba. '.'l:ıt, Artımın Sivas JI 
de uıak, ıifina bir mu ikiyi duvan değil, fakat mevcut köyler de 0 kcL. Ahl:ıtta dola.5rrken her yertle ı:m1 buluy>r. Bir ynudan Süphnn (hlıan Çnmlıcn kı:ı Jist 

!.kimselere brnzemişli. ilk anda. bu dar tabiatın içine girmiş ki, evle- l;~r anıta rasgeliniyor. Oldııkc:a ge. dağına karlar ya;,ı.rken Adilcevnz dar \'ücı•I, M. F..uıin [la~ 
hal heni 'afırtıııı!Ştı. ri, hatt&. tarlalan görebilmek: için ili!! bir mes:ı.feye yayılrnıs ~~\ bu cahr~letind.,. nrr.ıutlar yeni yeni nc:Hn So~·dan, 1\1. Jlıd 

- Yok., Hani •• Heniiı ortalık ~ok <likka etmr-Jc Iılzmı. Evlerin knsabanm rr.ahııllelerj vaktiyle bir o~~. Oör1ltüyor ki buralar U!. Slv:ıs 1iscsi Xnzıvcr C 
Ytılışmadı da.. yan boyu, hatta ilçte iki'3i yere gö- birine bitiş;k o1duğu halrle bu~Un kemizin son ~urfanda meyvacl}"k kız füe~ı Nilınt Önııl. ?il 

Dana ne o.luyordıı; yoksa onu hu mUlü oJduğunJen düz <lam,ar llzc- birer köy gibi eralanmtş bulunu- }.)ı)Jgesi. Fakat burnlarda meyvneı- er Niüd~ nrtaokul. }. 
1~ sc,. iyor ruuyduın '! Hayır, ha.rıı !. rinde altındaki evleri farketmedı!n yor. 11 inci a.srrdn Ahlat Havzl\- lığın geliş.m.ll8i rlemirvol11nun bu- ı tlır ıh im tnr-eo"ll Si\"llc 
llu olıuııazdı. llenıeıı eski kayilsil geçip gidebilir.siniz eının en biiyük mt'Tkezi imiı:: . .Ahlat ralarıı varmasını hekliyor sarı:ıy ortııokul ~ ~atııuııl 
lıııllıne döndüm. Göz ucilc, hı:&lı ve Yn~·lida Uk lta.rp~uza çıkan da~ ı;nhJ:ı.rı bntün buralara hUkıneıli- (0J~Kth (len iti. S · "l Dl 
kaçak hak ... ıorln ontı telkı"1. eclı'vor:. ı.• k" d ' -ıe n . omuncııoı; u 

..,. ıı. ., nemnıt umesin en Kerkür dağı 1 · z kfı D ~a 
dum. Hatıiı hemPn ~·ıkıp sıiclersem oldu. B•1 elik ~ıımaçlı dağrn eteğin- ş h • ı • • ~ • • e~ı. .e • i nlkılıç, .. 
hl•lld ona cheınmi:ret ,·ermi,, ondan cirn Van göl:i kıyılarına kadar e l r m e c l s l al ı de ortnolrnt, Nadir l{a 
ut:ınmış sayılac:ı.ı.tım. DoktOI' ~Jin nahvi\ düzil uzanıyor. Rah\"anın • Oıiıy~no~1:~ı~;: ;, 1 ~:..,. 
Ct'ye ktıdlW' kalmağn brnr "erdim kar fırtına.lan çok meyıııro11r. Bu ı 

Ye<lide düşiio<'eli~·ıli; hüviyeti~ dümcl\k yere o kadar kar birikir- nı·n nutkuyla açıldi ~eı°r~~~n;a:lz~o(JDuoc~•~ 
hakkında ltt!nfıı ı.:an lıir hiikü:n mi~ ki ç:<'t: kere telgraf direkleri. ,p ... 

vermediği anlaşılıyorclu. nin de boyunu o.ştığındıın yol güç. 

uıa~7:i~:r)~:~a j;!1:~:i:~ ı.~r:;:~ ~~~~ ~~~~:~~ ~~'~:.~e~~;,: Yeni daimi encümen 
silıhıılli iJ.iki.. Yikudunda znrir. den daha yüksek olmasının sebe-
dokıınıılduiu uıman incinecek sanı b: yağlşların daha k?f aylannda A ı · ıd • 
lan Jnec•liği yttindt' r;:ığl:ım, b:tri1., toplanmasmcJan il<"ri gelmektedir. aza arı seçı 1 
o!iun hafüır vardı. l>ııdakları tnın: • Bu yol üz.etinde yolculara stğınak 
mile ermiş Lir tıtt!y"n gibi insanın olsun diye \'Dktiyle "dar-til-anıan., 
işlihnsını kaıııçıla~·or; yahııl rliiny .ı adiyle taştan kervansuaylar y:ıp. 
nın en tııllı ve kıııl kanı sırnn, em tırinı:~. Buı;Un harabe halinde bu. 
mek ihliı·a ı veren taplon• hir } 8 , lı;nnn huraya halk !!n•leee alam:ın 
rııyı andırıyordu. hıtnı diyo-. Son :zamanlardcl ayn-

F:ıl.:aı hııngi iştilıa ve lıanei ilı. c.ı ilç .imdat yeri Y'Bf.tmlmı~. 
lirası.. Batıdan getenlel' için Yan g~lü 

O e.s«i Te ncı maceranın yeni • kt'naruıda ilk nokta Ta.tvandır Du
dea ba,laınası ihHronlindcn korku rası 500 nüfuslu küçlik cir . yer. 
}'ordum, Onu seviyordnm dalııı Fakat göl kenannd"' i~lek bir is
d~ı:ısn, arlık <ıevmemeife ;emin et ke!e olduğu .için durm.ııdan yeni 
ııııştrnı. Yıldızlı bir gecede, bir lıii· llÜflt!J gelmektedir. Son z:ıman. 
<:ııın ve ölüm sabahının araresinde larda bura}'a yerle~tirilen 20 • 30 
h.en ayrılmak kararını öEfı·tnmi§. hane R~li burannı sert iklimine 
tını; beni bfıstıüıün \c bıı~ döndü· bir türlü ahşama.m~lar. Her hahle 
rücü bir lıotlıık içine kap:ıp ko)ı • bur:ı.ya ycrlıe§tirilecek halkı sert 
vermişti. Onu nasıl arfedehilir· iklimlerden gctiınıdc icap ediyor. 
dim. Ye o ne yfıdc beni lılil~ se,· Bol ve iyi tir suyu var. Evvelce 
<liğın.i ~öyle.yebilirdi ! • burası kau merk<'zi imi~. Fakat 

Bır aralt& i~ıeksizia g8zlerinı ~imdi cen,u:pta. Tıii«olesi gerisin. 
onun g~zl~r.i.le lı:ıırşılaşfı; ıbakışlarJ. de lbir merkez olarak seçilmi' bu
nın dcrınüğınde .k'n·ılcımların ı>aı• lunuyor. Va.ktile Vanda ve Ar
~~d~ltıaı, inee bir aydınlığın b'clir- niııte !ktrıul1t'8.lc istenen tel'i!ane 
diğıni gördüm. ~imd,i bura.da yap1'maya ba11lan-

Göılerim, ne nzıın giinler "C ıe. m~trr. N 

celer, onun sözlerini, ebedi şita .:,at~andan Vana vapurla gec;il
kayrıakları inıiş Bibi, "derin ileı·iıı dıgı ~ıbi karadan dd. ya AhJnt _ 
icınişti ! Gene mi 0 eski ,u~ilıı Erciı üzennden ıı.imal kıyıları ve. 
d.u:rmağa ba.ın)o'Elcakhnı, ""C 0 es~i yahut Reşadiye - Geva!J Uzı'?rin!fen 
şıra k:ıynakhırınn\ mııhlaçlım. , cenup kryılan boyunca da gidilir. 

• Cenup yo~u çok dılıJll& kısa· fakat 
Sıı~ın hır.halde elrarına t>aıw biz gider.lı::en şimal yolunu '.!eçtik. 

Yordu.,.p.arnıaklatını kıvınyor, b. • Tatvan ile Ahlat uası evveli. ~em 
şın~ ~st~ele saAa sola çeviriyor; rut dair boş gibi duruy<>r. fakat 
~l~ısesrnın ucıarne oynuyar, gö~ııü içinde pek ~ koyun sllrüleri bes
ınıp lal~ordd. lendiğini, 11ürülerin kışa doğru K&
. E~i "ıoce, dur ve hemen hemen t\Jm üzerinden cenuba doğru gön
Cflir .SUğus arlal: )'<llklu; onun ~in· derildiğini söylediler 
efe ı~niş l'e "olduıt:ca /iri, )"uvarl ık Bütün Van gölü et

0

rafındaki rJ:ığ 
\arın yarı yarıya sömüldü~ıi dol Tar TUrkiycnin en ~ok koyun brs
gun bir 8Öğiis vardı; insanın k· • lenen ~ri. Burada adanı ba!!ına 
nını .)Üz derecedeki bir su gioi 'k:;y 4.-ö koyun düşüyor. Nisan o~ta. 
nalan hir göğüs! .. ı ı '- , ~ ' lanndıı. sUrü1er önce civar otlak. 

-- .ı.,.. • 
R le d • • • ıara, ınay18 Nı.ş.rnda da dnğ cayır-

' ıı a. ın esliı ~eiJ.Ide ha! .. Hav lanna doğm &Urülür. Ağustosta 
ret ... O hır ~eb~tı, hır şiirdi, bir döniif M!lliar. Pak:ıt Ml~k tcşrin
~yun.-~ktı, hır ~c-ti; fakat bu bir lerde kliytere, ~la.klara gelinir. 
~dın .•. M'ayuını lamamilt- almı~ Vaktile bıITalara 1raJc ova~nn-

bır. ş~rap ,gibi in8anı itmeden Te dan bile sürilJer gelirmiş. fakn t 
dcrındt>n serhoş eden bir ka<!ınl.. ~;mdi civar dağlar daha zivade 

Ar:ıda bu k:ııtar büyük farkın bura köyl~rinin kcNunlariyle dolu. 
olaca~ını kim tahmin edcbilirdff, Bu iköylE>r ziraat ve hafvn ncılık iş
r'- .... -._.._. - .{Devamı vc.''"l jrrini o kadar iyi tanzim etmişler 

İstanbul wnumi meclisinin dör. 
dündi intihap devresinin birin::i 
toplanu yllı dün saat 14 de valı 
ve !belediye reisi doktor Lütfi Kır. 
üıırın bir nutkuyla U!;ılmrŞtır. 

Vali yeni meclis azalarını se. 
lamladı!ttan sonra nutkun:ı. §öyle 
ba!}lamıştır: 

İstanbul umumi meclisinin muh. 
terem azaları, 

lst;:ı.nbul umumt meclisinin ılör
düncü intihap de\Tesinin birinci 
yılı toplantılarını açıyorum. !stan
tuı gibi büyük, ehemmiyetli, kıy
metli bi,. şehri. ve onun çevresin. 
dt'ki !ı:n2'.alc.n tem.!'il ctmek. Uzere 
eeç:ilmiş güzide zevat ile iş birliği 
''e ark::ı.dcştık etmek benim için 
hem bir zevk hem de bir iftihar 
vesilesi ol..ac:ıktır. Bu günden iti
baren ifasına ba!.ilamt" bııltıncluğlı. 
muz yeni vazifenizden dolnyı siz
leri tebrik ederim ve hepinizin yük 
sek ş:ı.hscıda vilayetimizin muhte
rem alın.lisini selamlamak bahtiyar 
lığınx kazandığım için duyduğum 
haz ve iftihan lla ayrıca söylemek 
istcrir.ı. · 

tün mlllbak kazalarile birlikte ls
tn nbul vilayetini, öte yandan be
lediye hudutları dahilinde sınırlan
mış olan lstnnbııl şehrini temsil 
etmek va.z~felerini vermiııtir. Vild
Yetimizin manrif, sıhhiye, bayuır. 
Jık, nafia, ziraat ve benzeri sahtı.. 
larındaki ihtiya~ları meclisinizin 
kıymetli mesaisilc düzenleneceği 
gibi şehrimizin alelumum ihtiyaç 
v zaruretlPxi aynı suretle değerli 
çahşmalanruzda.n cevap alacak. 
tır. 

Memlek'!timizin ba;; şehirlerin
den biri olan lstanbtılun sahası 
geniıı, nüfu.~u kalabalık ve ihtiyaç
ları pek farla ~eşil'idir. Normal 
zamanlarda dahi karşılnlanmusı 
gtiç olan bu işler. lıilhassa yaşadı
ğımız günlerin hususi}'eti ve fev
lrnl.ideJiği gözörıünde tutulursa ko 
!ayca. anlaıpla1:ilir ki her zaman. 
kinden fazla. hPr zamankinden sı. 
kı ve her zamankinden ciddi me. 
sai ister. fstanbulu temiz tutmak 
lstnııbulun ta~ihi kıymeti ve tn: 
bii ;;üzelliği'e ahenkli bir imar fa
aliyetini de-vam ettirmek ve 1stan

Aziz arkadaşlar, • ' bul halkının hayati, .sıhhi, bedii 
Milli ~efimiz, cümhun·eisimiz ve iste1ı:Jerini yerine getirmek elbet

en bliyüğüınüz 1smct 1ntinüniln te dü..Uncelerimiz.in başındadır 
dahiyane idııresi, kıymetli rehber- fakat da!ıa cvv'el ve her Heyde~ 
!iği \'e hima\"esi altında en mUş. evvel yaşad:ğınuz fevka.1Ade gün. 
kiil Rartlar içinde dahi yiik!:e'me lerin ~ğurduğı: zar..ıretleri birin
V!? ileTJem~ yol:mdn. olan Tiirk ci pl6.na alarak hnlkrn hayatını 
Mille-ti ye~ yüziinUn hizmet edil. kl'laylı;ı,tırm.ı:k, iaşo dı;rlığınr gi. 
ımt'ğe en <'ok lfıyık üstür. kabi'iret derme"e ralr!ln'.a.k ve geçim sıkın
''l' kryımette yUksek bir milletidir: tısmı h:ıfifletici tedhirler a'rn~k 
'I'ürk milletinin hizmetinde olmak iiı.zırndır, Bu ehemmiyetli nokta U
ôeğer biçl:\mez hir şerefti!"; hepi. zerinde çalışmak ve alı=lumum di
niz şimdiye kadar elhette muhte· ğer ':~el~izi yo.pabilmek için 
lif sahalnroll milletimize hizmet ){endınız.a ıçtıma devirlerile mu
c.tm~k imkô.:ılarınr bulmuş, Türk knyy--t 63}'!pa.masını billias.!!a rica 
ınilletine elhette daha faydalı ol- ederim. 
muş ve millet isin çahşmnk zcv- 1st:mb•ıl umumi meclisinin top. 
kini t:ıtmış ki~lersiniz; kıymet- lantı,annd:ı. değE't"lj fikir ve çahş
li <'a]L~aJ:ı.rrnrzı bundan l!lonra da malanaM!'!<ın istifade edeceğimiz 
Belediyeeilik <ıahasındıı devam et- muhakkak olmakla berab~r M~clis 
tireceksinit.. Bıı c:ahşmarun verimi daltldıktan sonra da azanın vilı\
şüpht'Siz büyUk olncaktır, fc.ıtan. Yet, be!rdiye ve millet işlerinde 
bul \'ilAycti halla bu verimden a. bize daima yardımcı olmasını ve 
zami derecede faydnlanac:ıktır. fıcr ~'lm!ın millet ynlundaki çaJış
K:.ınunfarımız sire bir yandan bü. tı,ınlarımızı k<'layl:ı.stıınınk icin dü-

Ya ba 

şüncelerilr., bulacnkl&tf 
ler, şahsi mesai ve rlJlf 
bizi kuvvctiendinnele 
yorum. Ve bunu rneY,,,~ 
sanlı bulunduğu ~~ 1 

zam ettirdiği bir za 
btlirtmekte fayda o 

Muhterem arkad:ı.tJlf• 
C'.'"-J • • b't• •..ı..e:n ,, °""' erımı ı ını-... 

rar tekrar ayn a~ bd 
habbetle se-ltunJ:ı.r, rne 
yrrlı muvaffa.kiyctıer 
derim.,, 

Vn.Jinin nutkundaD ~ 
lit Ynş:ır~ğiu ile Atı! '(;j 
larak fstanbulun ıxıııb 1' 
dan faydalanması fç 
gösterdiği ~alışma V'~ 
dolayr kendisine te§C C 
!erdir. Bilihue rira" 
!eçimine geçilmi5tir. 

Riyı:sct c!ivanr_!1_~~111 
reli, AbdUJkndil' ıuı-.. 
liho Avni, Safiye Erob "~ 
Slidi Özden seçibııilk 
hıre daimi encUmen 
~ilmiştir. 

D:ıimf encilmen azal /.~ 
fik Ah net Se,•en~~'....ı 1e". 
Hil6nU Alatlı, Ali ::;aı-rJ• 
Yaşaroğlı:, Cevdet ıı• 
Ali Turhan, Sait OJIO~JI 
lerdir. Dl\imt cnc~en _,., 
ihtieas encümenlertnlO 
pılm~tır. atdl' 

Enctlınen ~.aIIJ?l1al rl 
si ve perşembe gl1D 1 e 0 41 
tır. Yeni ds.imt encllJOC 
lantr.nnr dl1n Vatinlll 
altında yapmIŞ!Ir.. • ,ı4 

Valin~ teftatl • 
d

. ret" 
VaU ve bele ıye roğ11'' 

Lütfi Kırdar dUn .Be~ ·r • 
Jiklcrini t!'ftiş etırıııtı 
kartı ialcrini gözAtD 



,::>OLiTiKA 

:ıllıa dair sözle 
Yazan: SADRİ ERTEM 

i41an~hirli 

Vakit 

Ca'Pmba. 

o. teo.: ( 

Şewal: %4 
Hızır: lS: 

VMBd Fılanı 

7.88 1.%7 
1%.58 '7.lif 
16.44 uo 
18.0: 1%.00 
19.85 l.38 
ıum 11.51 

"milletlerin inki5ıtfına,, mii ait 
hir 6llrt kindi' nıütnlrn ederler. 
Biz l'ersaydan .;il•a,,·ctj bu mana. 
dıı anlryonız. 

Almanya i<'in de ynrııı'lii sulhun 
~hrc"i hnrtıjn bıı!;Oiıtılıi{ı, yalıııt 
g~en seneye nazaran daha miitc
, .llZJ bir "t>l\İ'l arr.etmektedır. Yfı. 
lna orta.da sarahatle sö~ lenmjs bir 
fıÖ7. yoktur. Fnlmt öyle hareketler, 
öyle vn7.İyctler, öyle ilnah nutok
Jnr nr ki hunlar ynn~'l\nn getiril
diği zaman 3;nrnki sulh iı:in neler 
diisiinüldüğünii nnlatır. 

Mİ'h\'erin snlh nnlnyı'lı harp has
Jadığı 7.amnn su ~el<ilılr Jlliitnlea 
dliJehilirdi: 

Dlinya hakimivctini demol\rasi
lerden almak! Jliiflynrn hnnı:ı giiro 
bir niızam v~rm<•'!\ ! 'Cu teliı l<ki hll
Tnt ahe.sı nn7.arİYcc;inin azami 
İıaddi iili. Bunun .:\ utıparlnlii tat
hikatı "yeni niz:ıın,. t:ı hirilc ifade 
ediliyordu. 

KunıJacak Yf'llİ ni'zam milli hu. 
kuk mefhumiİc iftule crlilemiyor
clu, 

Onun mahiT'cti i!rletu "dr,·letlcr 
üstü,, bir ·rn;lık saydıyorıhı. ra
"knt bnnd:ın bir knç n v cn·eı re"· 
ml sahYSlaJ' brarmdan ~·nı:ılnn nm
luı1e1er Teni ni1.sm me-.ele ini• ye
niden b~hj<; MC\'Z llll edi~·or(liı, Bu 
defn \'eni ni:r.am bir ''ii t ıle\'Jet., 
hftki~oveti nrine bİr "anla~ma, 
hir udnsm:ı., · fikrine İ<itinat eıli
vorıln Bn anlanc:; farlu tıısın-nır 

~dile~ <ınlhon hir takını 1nrnret. 
ler karc;r!o.mtln nrzettiği' te' 117.11 
monznra~mdnn bnc;Jrn hir şc~' ıle-
ğilili. 

Yine bir 'kaç ıı;v cvve1 ortnya c;ı · 
kan bir fikinle A 'TUP!l nizıımmm 
rlaha dar bir çer~e,·c id'ne sıkış. 
makta oJdoğ\ıno gi>or;temıe'ktedir. 
Rn fikre t>;öre Almmıya rf'kirdck 
olmak üzere A"mnndıt hir C~mıen 
feilero<;yono ynpıfoeakfır. nıı fi
kir hnrbin bsc;)ıodi;.:., 7.ıtmon'<i snlh 
fikrine /.!'Öre <fehn miitrrnv.ufır. 

Ni'hm·et <lenıokra.,ileı·le mihl t'r 
ara~md~ mılhun bir sosyal inktHiıı 
mesf'tl"i ortaya çılmu~tır, 

Müttfik1er diinyanın yeni sulh 
del'.l'İ i1e sosyal bir inkıli\p devri 
,.asn·acnklarınn lmniıh'rJer, mih
ve; 'usmmn korıu;an Alman pr?
pnı?anda nazrri Göhels bu harb~n 
S<ısyal inkıliibm nesiceti o)du.,.ıı 
kanaatinde<lir. Mıınmıı.fih propa. 
gan<la nazmna nazarını möttefik
ler Atman tezine ~·akln..c:;maktnı1rr. 
fnr Ynkla.c;maıun luıbol f'dilmiş ol 
m~1 iki t;raf am!mtdaki nza'klığın 
kt!-men ol!JOJ\ ftza)mıo; olılıığnna 

drlitlet eder. Bnc;Un !'nllıa <lair ko
nnşulırn sfuler bcınlnrdan ibaret
tir. 

Gözlerini Bcnnctten ayırmıyordu, 

fa.kat o hiçbir heyecan eseri göster
medi: 

- Sol Morlat .hatırlıyorum. Kendi. 
ini lüç görmedim ama lsmj:ıi çok 

i§ittim. 
Sed biraz tit~k HA.ve c!U: 
- Yoksa bu Sol .Moris bana ben. 

ziyor ma idj? \ 
- MAdemki Sol 'Moris hakkında 

mal<nilatmız var, bu adamın btçblr 
mman :r.ırbrtanm eline gec;medfğlnl 

~tesinc mensup o\anlardıı.n başka 
ktm&cnin kendi&lni te:7hfs edebilecek 
wı;jyct,te olmadığını da bileceksiniz. 

- Bunu bilmiyordum, 
Otomobile dôndOler, Bcnnet devam 

~ti: 

- Sizden §ikdyetçj değilim. Hare. 
kAt.nn §tlpb1?ll görülebilir, fakat haki 
kattc böyle değildir. Hırsızlık va.kıı.. 

farına geljncc bunlardan katiyen ha. 
berim yok. 

Sizden yalnız bir ricam var: Kızı. 
ma buDlarda.n bahsetmeyiniz. 

Elk kabul ct.tl 
~ ~ ır-

Elk o sabah Gordonla komı§tıığ'u 

zaman hatasını itiral etti: 
- Bilmem neden Bcnnctlc bozdum, 

fakat c-allba haksızım. Gıı.zctc!cr hrr
mzlık ha.dlsesinl yazıyorlar 5ylc nlıi '! 

Dik cevap verdi : 
- Evet. Fakat çalman şeyin mo. 

hlyoti hak.kında ma!Clmat vermiyor. 
ıar ve caasmı kendileri de bilmiyor
lar. Bu nokta gizli tutuluyor. 

.Djk'in muvakkaten oturduğu büro 
da. bulunuyorlardı. Dlk'ln asıl bliro. 
aunda ise, birkaç gnn e\'Vc! (Kurba. 
ğal&r) tarafından atılan kut§unlarla 
delik de§ik olan tahta cidarlnrmrn 
tamiri ,için iki i~i çalışmakta idı. 
(Kurbağalar) pol!slerin zilıninl o ka. 
dar ~S'al etmekte idi ki Dik de Elk 
de gıı.y:ri ihtiyart iı.ıçllerin sol bı!ek

lcrjnc yan göı:Ic baktılar 
Elk zihnen Karlo mesolcslyle de 

me~b'lldil. Gordonun aldığı btitUn 
tedbirlere rağmen Karıo ortadan kay 

emurlar l<oo era .. 
tif i azası 20 bine 

çıktı 
Yen: vJIAyeL memurları koopC'ı·ntl. 

fjnın tıza mlkdan 6000 ikC'n, d ln nk 
§ama kadar 20,000 i bulmuştu~. Vah, 
yeni bir tamim yaparak koop rnU..Cln 
dışında kalan memurların da buna 
lıza olmaları kendi me_nfaatıerı ~ 
olduğıınu blldjl'.!n bl; tı.ımlm gönı.ler. 

miııtir. 

Kadının elinden çantasını 
kaptılar 

.Ahırkapıda Saraçhane çıkmazı so_ 
kağmda 6 numarada oturan Hatice 
ndmda bir kadın, dün 8oltııkta gider
ken, yanına 17 yaşıtı.l'ında bjr genç 
yaklaşmııı ve birdenbire c!lndeki çan 
tasını lı:apıırak kaçınal:'a b'ltılnmıtı-

tır. '° 
Kadın arkasından bir bayll bae,ır_ 

mış ise de delikanlı blrko.ç soltağ.ı 
.saparak gözden kaybolmu~tur. İçl~
dc 90 lira bulunan çantayı bu §Ckıl. 
de çalan genç hırsız şiddetle aran • 
mnk~ndır. -yeni trapı vay hareket 

tarifesi 

T amvay idaresinin hazırlamış ol
du~ yeni hareket ı tarifesinin tat bl
klne dünden itibaren baş'anmıgtır, 

Bir tayin 
1stanbul cumhuriyet kız lisesi mil 

dürü Sabri . Uranç, Devlet demlryoı. 
tarı ne§rlyat ve müdevvenat mlldür. 
lllğüne tayin edjlmi§tlr. 

Uzun yıllar maarif hayatında. de
ğerli blzmetıerl görtlleo ve kuvvetll 
b'r idareci olan Sabri Urunca yeni 
v~lfeainde do muvaf!ıı.kiyeUcr te • 
menni ederiz. 

Elektriğe zam 

Elektrik kjlova.tlnrmıı yapıınn iki 
kunı~ zammın tatbikine ba§lanmııı

tır. Bu ay ~ıecck ödeme makbuzla.. 
rına iki kuruş ~m ilA.vc edUmlş ola... 
caktır. 

Nebati yağ fiyatlan 
Nebatı ya:ıar llzor:inde muamele. 

ıer olmaktadır. Dtın borsada çitlem
bik ya(;ı muamele görmllştOr. Fiy~ 
tı toptan 86,5 ı..-uruııtu. Pamuk Yai:'l 
da muamele görmüştür, Fiyatı 130 

kı.rnıştur. 

Sümerbank umum-müdür 
muavinliği 

.Ankar&, 2 {A.A) - Süme.rbank u
mum! i§ktme mUdürll Bli'Jend Bllk. 
tll§ mczkUr banka umum mUdUr mu_ 
avlnliğlne ta.yin olnnmuştur. 

Nakleden: 
apılan bütün araştırma.. 

botım.ış ~ Y . 'h!le bulunamamıgtı. 
!ara :ra ğD1 en ı zı »l • 

k a....nıüyordu. ÇUnıtü Knr mkbullapc ~M l 
1 ~hur {Yedi numara), çeten n 

0 mc~ Uhlm adıı.
(Knrb:ığa)dan sonra en m 
nn idi. 

El!' söylendi: 

- şu K-arlo denilen adamı bUlm..'l. 
. Genler usu!U ğı öy'e istiyorum ki... b 

artık -para etmez. Acaba Lolnnrn u 
. ıcımn.tı var mı? meselelere daır mıı 

Dik cevap verdi: 

l I bir k&• _ (Kısrbağalar} sır arın 
1 

cdft ...... k kadar buda.a 
dmtı. t'manet ..... ~ 

d"'ğ'ldirler. 
1 

akt'l 
Lolnnın onla.r hesabına ça ışm 

ündtir fakat onun ollllası pek mlhnk • il 
işlerin csrarmı bilecek derecede m • 
hlm bir mevkii olduğunu hl!< zannet
mem. 

Elk o gilnU netıcesiz tahkikat pc
Jinde koşmakla geçirdi. Akşam üstü 
daireye döndUğü zaman da uzun m;

1
d 

det dU'}Unceli bir tavma durdu. • 
hay<'t zll( çal~ı TO ktıtibi Ba~dcr içe. 
ri girdi: 

Buyurun efendim. 
Elk emretti: 

Doaya dairesine gidin '" bana ka. 
sa hırmzlıırınm en mUbiınlertne dair 
ne kadın dosya varsa getirin. 

Epi uzun .süren bir bekleyişten 

sonra Baldcr geri döııdU. Koltuğunda 
bırçok dosya, fotograf ve rapor \'ar. 
dı. 

_ Siz gidebilirsiniz Baleler. Gece 
bekçim dosyaları yerjne g6tUrUr, 

Ve Elk dosyayı dikkat.le tetkike 
koyuldu. Böyle bir saat kad~r c;a!L' 
tıktan sonra gözllnc Ui~n bir fotog. 
raf dıkkat,ini çekti. Bu, kıvirolk saç. 

Çifte kaza 
Can kıır\aran otomobili 
yaralı götürüıkcn adam 

yaraladı 

Ortnköydeki Galatasaray llkoltu 
Jundn okuyan Mustafa admda 14 ya 
şında bir çocuk, dUc nıektebo gi. 
derken, şo!ôr Kemıı.ıın ldaroııjndckl 

kamyonun altında kıılmı,tır. 

Çocuk, bııı:ıından ve muhtelif yer. 

lcrlndc.n ağır surette yııralan~r 

Mustafa derhal çııg-rılan aüıhl imda 

otomobiline konulmuş, bu otomob:. 
yolda, Yahya admda biriııjne ~nrp • 

mıgtır. 

Yahya d:ı arabaya alınmıo, ancak 
Mustafa kaldl.Fıldığı A.lmnn hn.ııtanc 
sinde çok yaşamam!§, aldığı yaralar 
dan mUteoeslren 6lmU,tUr. Ynhyanın 
yara!nn ağırııa. da hayatı tehlıkcd? 

görülmemektedir. 
Her iki §of'ôr hakkında d:ı t&kiba t:ı 

ı;irlşllml§ bulunmaktadır. 

A vansarayda 
dünkü yangın 
Uç ev ve dört dükkan 

yandı 

DUn sabah saat 7,30 aıralarında Ay 
v.ansarayda bir yangm çıkmı§, 3 lo • 
kanta, l kunduracı dUkkAnı ve iklgcı 
katlı 3 ahşap ev tamamen yandıktaz:: 
sonra söndilrQlmil§tnr. 

Altın fiyatı 

DUn bir aıtmm fiyatı 37 Ura, kUl. 
çe altmm bir gram fiyatı tec 515 ku 
nııtu .. 

Bugünkü ra~~ 
2 -

7.30 Prognım ve memlek<-t ı;artl 

:ıyıı-rı. 7.32 \'ii<;udumuzu çıılışlı• a. 
Iun. 7.4-0 Aj:ıns haberleri. i.55. 8. 
30 Senfonik parçııl:ır (Pi.) 12.36 
Pr01:rnm ve memleket snııt syaı ı, 
12.33. l\füzi'k. (Pi.) 12.45 Ajııns h:ı

hcrlcri. 13,00, 13.30 S:lz eserleri H 

şarkılar. 18.00 Program ,.e mcmlc 
'ket saat ay:ırı, 1!1.ft3 R:ıdro snleın 

orkestrası. 18.45 Müzik. 19.30 ~ll'm. 
lcket <$ rıt a~-:ın Ye Afono; hırherl<ı .. i. 
1D.45 Müzik. 20.15 Rıı<lyo gn:zetcıri 

20.45 Film nılız : (.Pi. l 21.00 l\ı;• 

nnsma. ~.15 :Mür.ik. <Pi.) 21,30 
Konıışm:ı 21.45 KJii.;ik Türk mibi 
ği 22.80 Memleket S.'la! :ıyan, Ajans 
h:ıhcrfori ve ibors:ıla.r. !?2A 5, 22.fıft 

Yarınki pr.oı::ra:m ve ı..ı.r:ını!IO . 

VAKIT'A 

ABONE 
OLUNUZ 

.iN Kili 
-19- ........... ..,, 

lI, uzun ve sarkık bıyıklı bir gencin 
fotogratı idj. Son derecede netti, cilt 
teki en ufak kusurlan bile gösteri -
yordu. Attlnda gilzeı bir yaı.ı ile bir 
fsim yazıhnı,,tı: 

Ha.nri Con Lim, R. V. 

".R. v.,, baplııbaııeııin bir l,."\llrctı 

idj. 1874 den itibaren her sene alfa. 
be sırasiy1e majU.sklL bir harfle g-ös. 
toriliyordu. 1899 dan it.ibaren ise 
minüskül harfler kullanılıyordu Bu 
hesapça ''R . ., Hanri Con Llm'ln 1891 
de a.(;'Ir hapse mahkum oldu[:u.nu 
"V,,. ıec 1895 de bir de!a daha malı
kılm edıldi,1;'1111 iş.-ırcl ediyordu. 

Elk bu adamın kı.sı,ı. fakat müthiş 
ma!Qmatla. dolu dosyasını okudu. 
1973 de Gcrnnisj'de doğmll§ oıan bu 
adam yirmi ya§ına kadar tam o.Ilı 

defa mııJıkWn olmuştu. Ağır o!ma -
yan bu mııJıkQmlyetlerin müddotı 

dosyada bildirilmemişti.. Cürümlerin 
teferrüat,1na dair izahata mıı.hsua ha 
nede şunlar yazılı idi: •'Tehlikeli bir 
bnyduttur. Ateşli BilA.h taşır.,. Sonra 
bııgka blr yazı ve kl:rnuzı mürekkep. 
le RU kelimeJcr ıl!ve edilıni§ti: "De
niz~c ölmUşt.Ur. çam! Kvin, Blak 
Rok, Şllbet 1898.,, 

Elk, Blak Rok civarında batan pos 
ta vapurunu halrrbyordıı. 

Bu adamın ctırllmlerl hakkında ve. 
nlcn tafııjl!tı okumak Ur.ere saytayı 
çevirdi. Bu tafsil!t sırasında onu ta
kip cdc.n polislerin verdikleri notıar 

da vardı: "Yalnız çalı~ır. Onu takip 
ederken kadınlardan l.sWadc edile -
mcz, kadınlarla i§ yapmaz ve hattrı. 
kadmla beraber ı;örlil::nemL,tir.,. Ba~ 
ka bir notu okumak yazının fenalığı 
yüzünden Elk icin hayli güç oldu Fa 
kat nihayet okuyabUd.lg'i zaman ho. 

B Ül OK Millet J\ledisinin 
altıncı intihap ılc\ rcs.ioin 

diirdiiııeii iı:tiına senesine ba':'la
nın.sı dolayı.,ilc Rri-;iciımhurumu7. 
lllilli Şd 1nönüniiıı sil> lcdi~i nu
tuk, :ı~ıl\ltl• ,.c i .. nbeti bıhımın
dan her zamnnk; olgun ,.c cesur 
kn:raktcrirıi muhafn1.a ettiği ~İ
bi, gene her zaman ohlu~u nç
lıilc, rıı:ılından bir sıra kati tcd. 
birleri getirecek olan bü,\ ük bir 
direktif mahiyetini ta"ımakta<lır. 
, Reisieümhıır bize lıütiin ıliiıı
~o huhr:ınmı Ye on:rn)o birlikt-: 
nıMnleketimiz:·n dunımono -lıa
tlisderi o~duğıı gihi ~örmekten 
•.ııı;rnmayıın- bir realist ışığiy
lc l:'ÖSter<fj.,, Jla İbretli ı.iizlcrin, 
hi1ha""ll nıilli cmniyeLİ-!tti7.i il.c.i 
Jcndi~n k15mıl:ın üzerinde Lutiin 
'ntnn c\lfıtlnrının ne l1üyl.ik bir 
hnc;sı siret \ 'C dil>lmtJc ıJurmu 
olılokl:ınru nnlatmağn lüzum 
~·oJittır ... Rci"İ<'Ümhoromuzun tı. 
znğı gören yiil\<iek ıt<irüşü. bi7..(', 
1943 ~-ılının da, geçen harp ~,J. 
larırıılan dnlıa i j olmoyocai;ını 
"cv.dil'mPktedir. Giielüklerin arta
bil nıesi im!:iinları daha ı;o!> ken
dini ı:östcril or. nn hnkil•ati aı;ık
('J\ "iiylcnwk nı.mimizi ku\'Yetlen
<lil'f'n bir hii<li'3e olmnk gerekir. 

7.iru biz, tnrihimizfle ne ka
dar ncı (el.."Tlli~sı:-k, haf<jt{atlerin 
hir sır ı:ibi c;nklanma.~mdan, 

tedbirleri gccjktirıaiş olmaktıııı 
'e netiC"c itilı:ırile :,afi! a' laıı. 
ıııal•ta n !:elüni..,i:t... Runa l ar~ı. 
lık, her chınımıı biıtıin açıkJi;;b
lc ~(ı:r. önüne "'('rjp • ·ıuromuzu u. 
~ ı!ık. '!tılıınclıırm. r" .. C:ecch g\Jn 
lerımı'lın -.clümeti nrlına tutula. 
eak en ılogru 'c çı',:ı r yoldur. 

1 U•ınritc .. riıı 10 l ! nutku, bu
ı::ünc lmıhr tal,iJ> rtıi-~imiz hare. 
ket 'c uynıııklıi< ~ ıl•,nun veni lıir 
nıerhalrsini İ'-arct c•liyor. Bn le. 
ııi mcrlınlC'dc m ı! lı 'c ıııı:ıne\'l 
lıer <'esil nıııl. ı:n crı~fin hadi<iclcrin 
~rfhimini ıljl,lmtc :ı.la:-n~- bil' 
kat dahn saJ1-lam bıılıınılurol~ 

ı en ciddi \ azi f'cler nrmıındııdır. 
nısandan, herhıı ıı-:-i hir tstika
mctten "herhnn-;i Lı ,. b.1h:.ıne ile,, 
ı;:clmesi mnhkmel olan tehlike
lere gü;':,rtis ~ermekle c"kİ';İndt>n 
clnhıı sidd'!tli rlananacn.i';nınz ı:;i
hi, i~cride bizi so~ m:ık \"e kan. 
<hrmak i<;t~~·r.n Jıer furlü buJnn
dıncı te5ebbüo; ,.e te7' iklere kaT
sı ihi misli ''Shdet 'e mö aba.ha. 
"'W.lı'kf:ı hareket ctmeğe kendimi. 
zi mecbur :ı.~ acnğı7. .•• Bugnn için 

' milli "e iı:timni blinyemiz kin
de baıJnmıs bulunan bn enerjik 
snv:ıqn km"\ct bol:ırnj;t en bii
ylik iDıam Ye cesaret kaynafı. 
Milli Scfin açık ltonuşmasrdır. 

' HiKMET MUNIR 

Zeytinyağı standar- Ekrem önig yolda 
d·ıze edı"lecek Bu ay içinde muhakemesine 

bC\şlanabileceği umuhıyor 
Tiplere muayyen fiyatlar 

tayin olunacak 

Zc~"tinyağı standardizasyonu 
yaprlmaaıan knl'ar verildiği haber 
alınmi"tır. Böylelikl~, zeytinyağı 

ihtikarının önüne geçi:m.i§ olaca.k
ur. Standard tiplerin, 5aşmaz fi
yatları da olncok ve halk istediği 
tipten yağını nlacaktrr. Zeytinyağ~ 
vurgunculuğunu önlemek için ah
uacağı söylenen bu karar, memnu. 
niyetle knr§ılanmısur. Bası ~in 
topta:ıcıları ile fabrika.törleri .An
kura.ra <'ağı11Inıı,<.;Ja.r ve gitınişJc:r
d ır Tin1er tcs~lit edilip nizamna
mc.hazirlandrktan sonra deriın.l t~ 
blkatu geçil cektir. 

Savur kaymakamlığı 

Ankl\ra, 2 (Vııktt muhabirin
den) - Zo~ldak mektupc:usu 
Cemil Calı nçık bulunan Savur ka
zası knyınaknmlığma naklt'n tayin 
edilmi~r. 

yecanln ayağa kalktı: .. u No. dal bu 
lunan eşkA.le U.fı.ve: Sol blleğind-! 

döğme ile bır kurbağa resmi vardır 
J. J, M.,, 
Bu ııon Uç harf sabıkaımın yeni bir 
mahkf.ımlyetjnl bildiriyordu. Elk H 
No. ıu klığitta bulunan ısabıkalmnı 

~tillni okudu: 

•'Hami Con Llm, yahut Genç Han. 
ri, yahut Temas Marten, yahut Boy 
Peye, Boy Hanrl (sabıkaımın !Akap. 
ıarı daha bir çoktu) hırsız, tehlike
li bir adam. Sll!i.h ta§ır. 5 kadem 6 
pus boy, eıligoı:IU, orta büyük!UktP 
atız, çenes1nde hafit blr çukur, dUz 
burunlu, siyah, kıvırcık saçlar, yu • 
varlak bir çehre, uzun ve sarkık bı
yıklı, sol ayağının OO§ parmağl bir 
kaza sonunda birinci mafsaldan ke • 
silmlı-. DUzgiln konuşur, yazısı iyj. 
dir, 

Hlçbjr iptl!Ası yoktur, yalnız cığa
rn içer. Kendisini umumiyetle hava. 
gazı veya BU tirketlcrlnln tahsildarı 
olarak tanıtır. Fransızcayı oldukça 
iyi konuşur. lspjrtolu içki kullanmaz. 
lskambil oynamakla beraber kumar 
iptlllı.sı yoktur. tyı bjr vurgundarı 

sonra ekseriyetle Romaya veya !.11. 

ltınoya gider ve orada bir müddet ka 
lır. Ecnebi memleketlerde mahkftmt. 
yeti yoktur. 

Ailesi, akrabası yoktur. Fovkal~ 

de blr tcşkllA.t.-Oıdır ... 

Bu izahattan sonra sabıkalının e~. 
kAli hakkmda birçok ölçUler sıralan 
mıotı. O zamanlar daha parmak izi 1 
kullanılmadığı içın ıuıca.k bu şekilde 
ö!çUlerl!ı c~kJU tcsbltinc çalışılıyor -
du. 1'~akat her nedense bu tafsilAt a. 
ra~unda kurbağa dôğmesinden oohlB 
yoktu. 

Elk kalemini eline alarak bu ma. 
lflmntm altına tıu notu yazdı: 

''BU adamm olmemi§ olma8I 
muhtemeldir.,, 

Ve notun altını imzaladı. 

pek 

AnI.-nra, 2 (Vnkrt muhabirin
den) - Parirte Alman polisi ıta. 
rafından ~ • 1:n'andıi;. biUililcn, 
tayyare !kaçctlt ııığı ~a.pmaktan zan 
?ı EkrC"Dl Könif,ın bize teslimi hak. 
kmdaki muameleler bitmiştir. Ek. 
'rem König !svif're. Macaristan ve 
Bulgaristan yoluyla meml~ketimi
ze getir.ilmektedir. Bu ey içinde 
Ankaro:ya getirileceği ve derha! 
ağtr ceza mnhk~mcsindc muhake
mcsin başlnnaca C:ı sö)rle-nmekte .. 
dir. 

A man denizaf ıları 
faaıiyetrerin · artı 

Bertin, 5 <A.A.) - Altı.kau mahf.ü. 
l rdo 'bildirildiğine gore, A!mazı 
müttclik bftcum kıtat:ın taratmdea 
son günl rde bılhasss ~'3.UID 

iki kcsjminde elde edilen ve k:ı;U ma. 
biyotleri düşman propa.~fnld tara. 
tından dıı iolffir olunrıuyan l:ııaş;nı., 
lar iJcrt bn.rcltete neticeleri 
tn.hmin cdfl.cbileeek olan daha ae.ııt 
bir tempo temtn ctlllİ§tir • 

Pazartesi g{lnü matbuat, Almacı 
dcnizaltılan tarnfmdıı.ıı İllgillz • A. 
mcrlkan nakliyatına kar§l elde odi 
len bUyUk tnuvaf!a.kjyetJc geniş öl,, 
çüdo mc,.qgul olmakta ve §iddetu oon 
bahar fırt.mn!arına ratmen bu sene 
l!kteşrln nyında batırılan g.cmi sayı_ 
Bmm geQCn sene aynı ay içinde .kay. 
bcdflcn rakamlan yQ.zde 3ıQO nisbctin 
de ıı.ştı(;ıua dikkati çekmoktedi:ıinr • 
Alnuuı denlzaltı!armm Hind okya • 

nusundaki faaliyetlerine bilhassa Pöl 
ki§Cr Bcobahter ve B!att gazctl'lcrl 
işaret etmektedirler. Bu gazete!er, 
Alman dnizalt,Ilnrmm pek b lvük gtıı; 
IUkler arzedcn bir yol tn .ıp cder<'k 
'!ıarcket Oslcrinden 11 btn kilometr 
uzıı.kta bulunan bölgelerde raıı.Iİyc <! 

geçtıkıerinı belirtmektedirler. 
Fölklşer Beob:ıhttr s-ıızete'li batın 

lan yeni 1ngıllz • Amerikan gC'ınl ae. 
rislnjn bllhascra mühim olduCunu, 
ç\lnkü bu ~mu n.n mensup olduklan 
kafıklcrin Mısırda.ki lng hı: kıtala.rı. 
na hnrp malzemesi taşıdık!arrru kay. 
deyıcm lttcd r. 

Bir Avusturalya tayyare 
filosu Murmarsk'da • 

Melhurn: 2, (:\ . \.) - .\vuslı..• 
rab.ı ha\a nazırı l\J. Br..ıkl'ford, fic; 
sii Hıısy:ıdıı hulunan Anıstura!va 
ha\ .ı ordusuna mensup uir birlij;lın 
l\lurmnn~k:ı giden k.ıfilc!C'rin hima. 
)'esine iştirfık ctıığini bugunkü Pıı• 
znrıc~i ıııınü bilrlirmişlir. 

---0.-

lspanyada mebus seç.imi 
yapıl eh 

l\lndrjd, 2 (A.A) - HU!rtımcıt ta.. 
~nfınciıı.n gazetelere göndcrlfon b t 

tebliğe göre, resmi stB7.<'t t-- 11 ilk. 
k§l'lndP ncşrcdılmış oı..·u , k .. ı·rı m 
gereğince dUn İsJıanvada m b l" i•tt 
bnbı yapılmıştır. 

lntjhabatın nctıceıen t ııntf M • 

mekte oıduğunda.n bıı hu~• ıa şlm. 
dılik b lrrakam vermek tmkA.nı yok. 
tur. 
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l~aa~ 
Lilde bir bomba atılarak 
üç Alman subayı Öldürüldü 
Peris, 2 (A.A.) - Polis mUdıi- , de mUstcrih olunuz. D..ı.ima Fr.ın

riı Bu.ssierse muva.zzil polis seıvis E..1.yı ve onun hUltfımet merkezini 
lcrine hite.ben bir günllUt eır.ir neş di.ı§ilnelim. '~üte\ -llikız ve kahra. 
rederek billin!JS!l ı:;öylc rlemi!jtir: 

Komünistlere ve tethişçilere kat' 
,ı yeni bir muharebe kazandık. 
Paris ;>olisi 13 Hktı:rindenberı bir 
rok tcvkifo.t yapmış, içinde infi. 
~k m:ıddeleri, silahlar ve milhim 
miktarda t"'hrlp mnlı:emesi bulu -
nan depoları meydanıı çıkarmış -
tır. Ynpı1an i lerin •rni !iği ve .1-
ı'le f'ıiilcn n tirclel." bilvUk vnzifC'
miı" n tarıl• "nrle im~iye kad r gô
rıilmmi t1r. Ren musterihim, siz 

nınn 2sker r.ibi hareket ctmeğ de-
vam cd~iz -

Lllde bir sulkn!t 
Lorıdra, 2 (A.A.) - Köyte: Rjaı 

sının :Moak0\"8 radyu5'Jn& 'l:.ler. bil 
dirdlğlnc göre. Lll ~~tırlnın o:Uhin 
ıokaklarından birlnd11 Fra.:ıPız vııtar 

ıeverlerl bir Alman eubav ı;rupuaa 

bir oomba atmışlardır. Oç sub3y ö' 
mUştOr. tşgn ı mn kamları tara!:orJar 
birkaç kişi tevkif c ı lm~fBI.' de ıul 
kast faıtı buıunamamı•ttr 

Mısır cephesinde 
(/l0$1cıruıı 1 lıırı ''"''•••ırıı 

11 illtte<ırinden 31 ilkte~rinc ka
da:r c:evam eden mUddet ::nıfmdn 
İngiliz hnva or lumı 187 si Akde
niz ~m:ıli Afrik.-ı üzerinde olm3k 
ı::ıırtile soo rnxyn..re kayhetmi~tir. 
Ayni mtiddf't zarfında bUyük Bri
lnnynya karşı ynpılnn mür.:adele
de 89 Aln:.an u~as' tahrip edilmiş
tir. 

llul':\klıuna de\ resi 

icap etmekte<iir. DUşman bu tere
leri ımhra toplariıc ve tanksavar
lnrl3 do!durmuş ve bu sitılhlıır ln. 
giliz tankl:ırrnın <lel'!bilecei;i b•i. 
tün i'!tik:11netleri nteııi altına al. 
nuştrr. Fttk.ıt Almanlar bir defa 
keti olarak gerimelemcğe ba§ln.r -
sa mUrlafnn s.iStf"mleri o k ıdar te. 
sirli ola.mryaenktır. 

Alma nlarl\ ~öre on yaziyct 

Jinhirt', 2 (A. .) - Rönerin llerlin, 2 CA.A.) - 13.:ynelmi-
hususi muhnbiri bildiriyor: le 1 h:ıbeı ter blirosu şimal Afrik.ı-
Eltıyemeyn meydan muhnrebe- daki v:ıziyrt hakkmdtL ı:un'arı bıl-

• sind~ bir dur:ıkl'lma devresi hnsıl tlirmcktedlr: 
olmuştur. Sekizinci ordu ile clüıı- Mısır~ Aleksandcr taarruzu -
ınamn esas kuvvetleri, tam bir nun onuncu giınü sabahıııda Kat. 
ciurakl:unn d"'Vresi hasıl olmu§tur. tara batnklıklı-nndan Akccnize 
f':ekizin<ıi ordu ile düşmanın esas kad:ır bütUn 1tclyarı ve Alman 
kuvvetleri, tmn bir hafta süren lın- , ınüd:ıfna sistemi mihver kuvvetle
rekfi.tt"n SQnrn ~imdi birbirlerin- rinin elinde bulunmakta idi. Asıl 
den nyrılmr<ıl:ı:rdrr Alman muhnre!>e hcttın:n dar bir 

Düşmanın cabi~ ileri ı;nüdafna kesimine girmcğe muvaffak ola 11 

mevzil.eri~den ayrılmışlardır, lııgiliz \"C Avustu'r::?.lyalı hücum kı. 
Dil~:ınm ::ınhit ileri müdrıfan takın eumnrtesj ve pazar günü yn

mevzilerir.tle en ileri gidilen nok- pılan iki büyük ileri hareket neti
talardn eo!l dört gece içinde bir Ct>Sinde. çıkış noktn1 P.rında daha 
ınüttefilt krt:ıl:ır mevkilerini yn. ı;ok gerılere ntrlmışlardır. Bu kuv
vru; yavn!i düzeltmeye muvaffak o!- vetlcr.in kayıplan ı;ok ağırdll", Harp 
nl'. lnrclır. mıılzemeı:ıi baknnın<l<ın kayıpları 

Btltü."1 cumn.rt('Sİ gUnil bir Al _ dn <:ok yüla3ek o'muştur. 

cıne 

ı Bir Alman 
vapur kafilesi 

1 Londra: 2. {A.A.) - lngıllz A· 
mirnlllRlnln hugünkü tebliği: • 

DOn erkenden İngiliz harıı ı.re 
mileri Yedi adnlar açı~ında 3 kfi• 
cük malzeme gemisinden müteşek 
kil ve iki torpido, ile hlr silôhlı nı. 
lıkçı ı::emisi rdııkııtindc hlr ıhl· • 
mnıı kııfilesilc karşıla mışlardır:. 
Uu kıırşılaşmıı~ı takip eden sn\'dj 
csn:ıo;ınd:ı kııfilc)c d:ıhil gemilerle 
refakat ı::cnıilrri ıniitr:ıdclit isabet 
ler ntmışlarclır, Sis 'c clii.,manın bı 
rııklıf;ı kıılııı bir clOınan hıılııfu, hu 
ı::cnıi!rrc \'erilen lı:ı'inrların derece. 
sıni trıyınc ımkftn bır!Jkınamıstı'" .. 
Mnh:cme ~C'milcrinden lılri ııııu~ıu 
mlm115 ''C lıir kiic'ük lcknr batı:
hlr h:ı'dc bır:ıkılmıştır. 

fıı_ı:ili7. harp ııemllerl ne lnsıı ı• 
ra f.:nyırı \'cnnl .!er. ne lı:ı~ııra uğra 
mıc;f~rdır. Yedi ndalnr Ilrütôn s:ı· 
tfili :ıçı[:ınd:ı Plouınon.Jch lıuroıı 
knrı:ıc;ınılıı kücük sırıı :ıd.ılanl1n 
miirchkcp bir suruptur. 

Doğ cephe inde 
t Hu:ştaratı 1 mcı saııfadu ı 

Blrkıı,; düşman gnıpu ku7atılmış, 
ımh!l. cdılmiıı: ve mU:.CaJJI~ kar~• tn. 
nrruı:ııır pUskürtUlmO§LQr 

Tcrckln batıeında .AJm.ın te,kl!lerı 
tarafından çok arızalı arazı Uıerlnde 
yapılsn taarruz mlitead.lıt çayların 

öte tarafında kendlnı şld Jetle :nüd:ı, 
fan eden dilşml\nı plıskUrtmek sure. 
tile ı.etlccıenmlştlr. 

Alaglr Şehri nlınmı,ur, 
Ha\·a ordusu, kara ordusunun sa • 

vaştarını deeteklcmUı ve kıta toplu . 
luklarjle Oreinkjtsc şehrinin demir 
yollarınn hücum etmiştir. 

Stalj'lgrad eenubuMa mUn!erıt 

zırhlı nrnbalar:a desteklenen dUşma. 
nm yrni hUeumları, tir kere daha n. 
l>lm kalmıııtır. Şehrlr. şimalinde Sov. 
yet kıtaları, yenldt'ıı boşa çıkon bir 
lhraç teşebbüsünde bulu~muşlardır. 

Alnı:ınlııru ~üre 

r.erli:ı, 2 ( A .. I.) - lrııan asker. 
leri St:ıllngr:ıclcla So\·:rcllerln mü. 
dn[,ı;ı si stcm lııe J;i rme~c :ııu vnfl'lk 
olnııı~lıırdır. Alman topç.ıl:ırı \'c1• 

sa halı kıyıo;ıpcl.ı :reni me\"tilerc 
ycrlcşlirilmiştlr. 13u suretle Rus h:ı' 
tarı clnhıı iyi bir suretle rlövülrnek. 
ledlr. Fnknl llıı lar zaylatlorınn rai! 

mnn t burunun <;evrilmek tehli -
kesini "OL.! alarak ı:ıiddefü mUdn
faadn. bulundu[ u bir no'ktada bu 
mU'kavt"meti krrmak için çetin ınu
lınrebelcre devrun etmiştir. 
:\iman t:rnklannm bir muvoffn. 

Alman - İtalyan knr ı taar- men t,ık\ iye gclırnıeğc dc,·am cdl
ruıunun birinci günHnie, diışm'1.- rorlnr. Alınan l<ıpcuo;u lhıı;lnrın 
nın gc-risio.'! limit"İ7. denec•k bir rı n<fc kalı:ın Vclgn ii1.crincleki son 
\'aziyette. rnuvaffa.kiyet ,.c misal köprüyü mii1caıldld noktalıırdnn 
olarn.k gösterile'>ilecelc bir cesaret tahrip c·tınişlcrdir. 

l•iyeti 
l\.nıı:re, 2 ( .A.) - Resmen 

bi dirildi~ine gore, bir kaç dilii· 
man tankı, sahil bölgcsjnd:: tecrit 
cd.il.-ni1' mevzilerind" bulunan mih
ver piyadcı:ine iltihaka. muvaffak 
o:mu...c;tur. 

Sıhil biiJgcc;inde 

Londrn, 2 ( .A.) - Elfılcnıeyn 
cerh~-inin sahil kesiminde. §icl
detli muı- ııreb'!lcr sonunıla seki
zınci ordu Almnn hatlarım yar -
ına,,.a. mm;aff:ıl: olmuş, sonra da fİ· 
ınıı]e doğru döner.ek mihver kuv
\'ctl<'~ni k:smı ktllli.ilc miıhim milf 
rezeler arasındaki irtıb:ıtı kesmiş
tir. 

De~li Ekspres sazctetıine gorc, 
hu lngiliz ileri hareketi denize ka
dar ynyıl'nt: ,ve Ro:ne• ordusunun 
sağ cen:ılur.ı te~kil eden seı;me 
kuvve~rt'l nrkıısile irtibatı kesil· 
n11 fr·. Cı.im::ırtesi gür.i: gün doğ!lr 
ken bu kuvvetlerden knhrıa mıin
ferit kıtalar bazı miıstahk:m nok. 
talnrclıı hü.!a d ıy~:ım'lkta idiler. 
Muhnrcbe cuma ~kşamı, beş sa
at f.Urcn Ridtletli bir top ateşin
den conra, başlnnu.stır. Almanlar, 
en 0."lde bulunan İngiliz kuvvetle. 
rie karsı yayılan urnrruzlan ?liz
zat P..('melin ici:ı.re ettiğini bildir
mektedirler. Bu kmı;ı taarruzlar 
plisl~ürtülmü.'i ve düşman ağrr kn
yıplcıra uğramı!jtır. 

tn;;ilizlcı !n yeni tnlıiye i 
l\nlıirc, 2 (A.A.) - Röytcrin hu 

susi muhı.biri bildiriyor. 
• Bu referki muharc'>elerde ge
nt'ral Mon~meri bll.s'>ıltlin yeni 
bir t:ıbiye kullanmrştır. Bu tnbiye 
udur: Mihver mevzilerini fevkıı

lıidc t>iddetli toJ>4.:u baraj ateşlerıle 
ytpratma..~ ve sonra seçkin piyade 
kuvvetleri göndererek mayn sn

le tutn.an Alman teşkilinin mlin- ~lolıııı::r1dda 13 mihlnlıkeın e,· 
Cerit bir kaç mUfrezesile irtibnu Alınan :ı/Jır lopçu.sunun nleşi ile yı· 
temin etmc.lt mUmkün olmuştur 1.ılmı~ıır. Evlerin iççindck~ So\·ycl 

lkinei gün cereyan eden t:;nk ııskcrleri cııknz nllında kalmı.5Jar 
nıuhnrebesindc. bu A'mnn teskiJi. dir. 
niu divcr müdafaa noktalaril~ ir· Gecele~ in So\ \'etler honılı.ı uçnk 
tibat tesis edilmiı;tir. o vakıt bu 1.mnclan ınürckkeı> hııv:ı rııosunu 
tc&kil 1.2.nı kuv\;etilt- A1maıı ve I- h~rrkctc ııeçlrnıişlcrılir. 
talynn zırhlı orduımmırı selişmek. 31 Sovyrı uçn~ı tahrip cdiimiş 
te olnn tnanıızunr. iı;tirnk etmı • tir •. 
tir. Almı.ın uıylııtı 760 hin 

Son iki gün UU"fında eer1Jvun c- Stokholm, 2 <A.A\ - Stallngrada 
<len ta~rı'-Jzi h'.!.l"ek'!tl~rde .~lın.m karliı Almanların yaptıkları ta rrut 
ve İt?l~n kuvvetleri 2000 d:n f~ız l 'ar hııfl!lernlı vo karıı taarruza ge. 
la es:r nlmr~ları!ır. B:ı csırlerın çen Ruııınr• arazı kazanmışlardır, 
l:uyUk bir kısın: Avur;traly,,Jı bir Şehrin cenubunda bulunan ke'almde 
tUm:mden S'e'mektectir. En ağır k:ı Rua ku\'\'etler! Alman blrtnct haama 
yıp}P..ra uğmy.atı tiımen de ~il ol. g"irmjşlcr ve yUzlcrce {\.lmıını JldUr_ 
mustur. Mihver karııı tanrnızu ile mü~lerdlr, Volga nehrlnln b:Ltı ııahl
iki İıtt_!'iliz zrrhlı tuaay: bilfiil harp llnde b:ılun:ın Ru3 tUmenleri mah. 
hurid cdilnıiştlr, aud ölc;Udc bir kıır8ı tal\:ruza gcı; _ 

.. Al~a.n. \'c ftah·~n .nh·ar!~ i bir mtş!crdlr. Almanların Don • Volg::. 
sungü hht'umu netıec":ndc 51 tank muharebesi için muharebe hattına 
Bnvar topıı ite bir <'c.~ ~a k l :-j"cilıı 100 kadar tUmc:ı getirdikleri Ye bu 
nlmışt:r. Bır silahların çoğu ağır tUmc:ılerln Almnn ord:.ııunun gilzld.? 
ı;upt:ı olu!> ~n son rnodeJdcuclır, kıtnlıırmdan mut .. ,ekkll oldu~ı te. 
Ayrıca btiyiık mühimmat stokl ırı <'YYiıd etmektedir. Bu harp sahası u. 
da mihver kuv\•eUeriı1in e'irıc g::ç. zerinde Almnnlıı.rilı. 2~0.0ilO ıııu veı·· 
mi{ftir. Hnfif uı:al<savclr bat::ırya. dlldcıi söyleniyor. Btnncıı!lleyh, yara 
lnrı kendi b:ışlanna 17 düı;ır.nn u. hıar dıı dahil olmıık Uzcre dU'lm nın 
çağını ılUŞiirmii~lcrdi... ~imdiye kadar 1<ayıp!arı 7li0.000 e var 

Anadolu ajensı idare 

m,üdürü öldü 
Ankara, 2 (A.A) - Anndo!u njan. 

ı idare mQdUrü Ahm"t Akar. bu sa 
bah bır kaıb sckteel neticesi ol.ırat< 
vefat ~tml§ ve ö,;ledı:n sonr n:ı.mazı 

Hacıbayramd kılın:lıkta:ı e:ınra ce. 
nazesl aarl mezarlığa gömUlmUştllr. 

.Anadolu ajansı bir çeyrek asırdan 
bert mntbunt tı.temln le ve ı yıldan. 

beri de çatısı altında çalı~mış olan 
Ahmet Akar'ın ölUmUnden dertn te-

mnktadır. 

So\")'et Tebllitf 
Moskova, 2 (A.A) - SO\'yet öğle 

tebliğine ek: 

h:ınlnnı temizlemek ve sonra. yine essilr duyar. 

Stnllngrad bölgeıılnln birkac kesı.. 

ınlndc karın taarruza geçen kıtalarr. 
mız Almanları bazı mUstahkem mev 
kilerden çılcartmışlardır. Yapılan şld 
det?ı blr savn§tcı muhafız bjrllklcrl
mizden biri, 250 k!ldar Alm!lnı yok 
etml~ttr. l',lehrin mUd"tıleri bUyUk ltlı· 

ce93ret ve zelcA eseri gıssterml§lcr. 

djr. Almanlar tnra!mdan kuşatılmı, 

bir ev, :!4 saat :mUddctle bir tek Sov 
yet askeri ınraflndan müdafaa edil. 
mlştlr. Bu nakcr, dUşmıını uğra.ştır
mağa mu\•n!fak olmuş ve sonunda 
dUıınun pUsktit'tUlmUştUr 

dli!3Jllnn iaı;e hatl!ll"mı fas!lnsız ha
va bombnrdımanlarınn. tabi tut
maktır. El: n.rnd:ı mUt'..efik tankla
rı mihver mUdafaa lµıtl:ı.nndn nçı

Arnerikada kü~ük tayyare 
gemileri yapılaca"k 

ln gedikleri açmak işi tanklara ve- Stokholm, 2 (N.l'.D) _ neyli 
rilir ve piyade bunl:mn al."asm • Ekspresin Ncvvorktan bildirdiğine 
elan ilcrlel'di. Şimdi ise tamnmile göre, Am~rika<!.:ı bUyük uı;ak ge
tel"f:ine bir tnbiye ku11anılıyor. miler: yerine druıa ufak ttçnk ana 
fiÇkakdiği- ln C'mföycmföyp pj pj gemiler ine:ı edilmesi müuoknşa 

Bu yeni tabiye dolııyı·ii~ öyle ediJmcktec1ir. Bu yüzden Amerikan 
~crccan't haberleri Ji('klemek do~. tcrsP.ll'!lerincle, ufnlc tipte uçok 
ru o1nnyı:ı.cnğı ltolayea nnlaıııılır. gınilcri yapm;ık iır.lı:unlan nraştı. 
Müttefik tn.nk!arı ktltlc halinde düş rılmnktadrr. Bu yeni tiplnrin sü • 
m~n nıevztıerlnc girm'!de 'l önce rnti ve çev)klii'!i dnlm fazla oJa
mıhver tnrafm•l n tahkim edilmiş cıık likin hııci~lel'i daha kUçük 
bir cok teı:elnrin elı- ıı:ecinhn~sı 1 '=:uı~ac-ııkt,,. 

Stalingrad sokakla.rmd altı gU:ı 

devnm ~den ııava, cıınasında. bir Sov 
yet a.skcrl 58 Atmon HldUrmlişrnr. 

StaH:ıg-radın batı im •inde devri. 
yelerjmlz dUııman mUda!aa hatlarına 
girmişler ve bir böliik dll mnn piyo.. 
deslnl yokctml§lcr.ııır. To~u atC§I • 
mlz, dUşman plyadesjnln bir toplu. 
luj;'Unu dnCttmıg, lkl bştnrya İle 6 
blokhavzı tabrlb ctmlştlr. 
Netçık lxn:cslnde bUyUk mUda.Caıı 

muharebctcrt olmu,t•Jr. Top~umuz 4 
dU§mıın tankını tah:-lb otmiııtir, AS· 
,,.,,. 'QAk!,.dl!n 12 kamyon ve 5 top ke 

Merakb ki e -· Sovyet elçisi 
Birkaç güne kadar 
Ankaraya dönecek 

Ankara, 2 (\'akit muhabirin
den) - Mezuniyeti~ meml=ketiııe 
l?İtmiş olan Sov~tlc'r birliğinin An. 
kara bliylik elçisi M. Vinogradefin 
o.ıümüzdeki gt:nler.:1.c Atıkara:ra 
döndtifü h:ı~r veri mektc v: ikin
citcşrin rımı.nrtesi günil Sovyetr 
elçilit!inde Sov~'el bayr.ımı müna • 
sebctile y:ı.pılacn.!t mera.simde ha
zır bulunmasının ml:hteıncl olduğu 
ıl:ive edi!m.kt~ir. 

Britani 
ansik r>p 
nasıl haz 

Ja on dona ma nıa' 
a-ır ıfa~ el r 

(Rrı,tıırafı 1 nefrit'> 
Tlkunıo .sııııfınd.ın Jıir knı"aıö 

re daha ez şicldollc il boınlıl bııb::ı 
ctnılş, bir nğır krıı\tızrir, bir !orıııl 
l:ı~ yıırcsi, diğer bir nğır ku\'azör dr. 
iki torpil ynrıısı olınışlır. füınl1 , • 
d:ın başka 100 elen fazlo ,lii mnıı ıı 
~·:ığı t:ılırip rtlilnıi~lir. 50 uçnğın 
tlaho tahrip cclilmi'> olmac;ı nıuhlc ~ 
mclılir. 

\':ışiıuııon: 2, fA.A.) - Bahriyi' 
nazırlığı l.Jzak5:ı:-kt:ı f!cnlwltı ~e. 
milcr:nin 7 Jnnon ~·iik ~eını~inl b::ı 
lırdıkl:ırıııı hilılirnıckledir. lçlcrıı, 
ılc !.ıir muhrip ve t11yy:lre ı;cmi~ıııo 
k:ılbııdilmiş olan diıler hlr ucmi rlr 
dıılıil olııııık iizcrc clnlı:ı h:ışko :ı 
~cmi lı:ıs:ıru uğr:ıtılın:şlır. 
Amerikan dcnluıltılnrının fıuıllyctt 
Vaşington, 2 (A,A) - Bahriye na. 

zırıığının tobliğl: 

l:zak doğ'u: Birlcşll< Amerika de • 
nlzaltılan uzak doğu sularında düş. 
mana knr§ı yapılan hsrekctler.1ıı el. 
de edllcn şu neticeleri blldlrnıektc. 
dlrlcr: iki ağır petro! &cmlsl, bir ağır 
yolcu şilebi, orta tonajda iki şilep 
ve Ikl küçük §llep bntırılmı~tır. u. 
çak gemisine tahvil edilen bir gemi 
yakılarak, bir muhrip \'C orta tona1. 
Cla bit' petrol ı;cmlsl hasara uğrattl. 
mııtır. 

Bu hareketler ev\'<'ilce ne,ret1Umj~ 
o!an bahriye nezaretinin tebl!~nde 
blıdlrllmemlştJ, 

Böylcllklo Pcarl Hnrbo:ır hO.djııe • 
sinden beri uzak doğu e•ılarında A. 
merlknn denizaltı torplllerlnln la&.. 
bet ettiği Japon G"emllerjnln adedi 
133 U bulmuştur. 

z' tahrjb cdllm!Ştlr, 
Tuııpse'nln doğu ş\m:ı.llnde birlik_ 

lcrimizdcn biri 150 Almanı yoketmlş 
tir, Bııı;ka bir kesimde dllıımanın bjr 
taarruz keşi! kolu mcvı:llerimlı:e glr
meğe teşebbUa etmiş ise de k.ı~3tt· 
lıı.rak yok'!dllmlştir. 

Batı §}mat cephesınde topçu dilet. 
loları olmunur. Meu~n blr -naha.ilin 
'iı;gall l~!n yapılan savaşta bır dUş • 
rnan piyade taburu, yol<edltml~ ve 
dU,şman pUakUrtUlmıl~tUr. 

:wyet muv Hnkl)'<'lterl 
Mookova, 2 (A,A) - Röyter ajan. 

sının huııusı muhabiri Ha.roM Ktnı; 
bildiriyor: 

, 
Bir !)ikago iş c\'İnin onbirinci 

lı.alında dünyanın en bÜl ük neşri 
)at işini iılarc eden bir adam ça. 
!ışır. Kr.~ri~·aıııun hülün m:ılrnlt'lt• 
f'ini vkum;ık fırsatını kath ~·en hu· 
lıınınmıştır. Boyle bir teşcLlıüstc 
bulıınal'ak olsa ... 
35.tıOO.OOO kelimenin rloldurdııAu 
2 J.OOQ sahifeyi okunıosı lazımdır .. 

t~lmclc 12 ıa' sn:ıt ç:ılışır. Ger.ell". 
ri erinde sabahın iiçline kodnr lJ• 
zı okur. Deş scnedcnlıcri, vn ntl o 
larıık uykusu heş ı.aoli geçmemek. 
tcdlr. r 

Bu od:ım, An iklopcdıyıı Brll:ın· 
nika'nın neşrİJ'IJl müdüriidür. ~lq· 
iyclindc 3700 eksper ~·alışın:ıklıı• 
dır. 

Britannikıı, 174 scncdonberi fa. 
nliyclledlr. \'c 14 tııhi yapr.ıışlır .. 
ilk olnrnk ncşri~:ıt c\'i li68 de ls· 
honadıı te<;ıs edilmiş:i. En uru7. 
Brirıı:ıniko ıınsiklopcdlya rnın fi· 
vatı l :-:ıo ılolarıl ır, .\ınerik:ırlo \'C 

lngıllcrcdc hu e erin olınolıllmcı;I, 
lçfrı gıı,rct cnzlp şnrllor varclır, \'c 

hrıııcn heıııen hı>r ailede IJıı eserden 
bir l:ıkıın me,·euttur. Fnkat Jıarplt!n 
~onr,ı kllopların satışı yüzde ctı.ız 

hş :lrlnı15lır. 

Bu ıın~iklopı:dıdc clünyonı11 en 
me,:.hur trknis.rencileri ' 'C muhıır • 
rlrkri ;) nıı razm ı~l:ırclır. Mct;cl:i: 
Henri Yold iklisadi lıir ıno.kalc yaı 
ııı ışı ır. 

Vi~er torarıon senerrıl \'n\·el b. 
rlhlıı biiylık harplerini 1alılll el 
mcktcrllr. 

i\qrlyat e\'i her ı;enc ek olarak 
bir buçuk nıil~on harntk "tomnm• 
la.rıcı,, bir kitap çıknrmoklndır .• 
nu kitapda senenin bütün hadisatı· 
nı lıulm;ık mumk(inılür. 

!Ju fllUOZUlnı OllSİi.:)opedinin \e 

ni tolıllerini lııızırlıımak sn et mü<ı· 
kiildür. Hor :ın lcln ilim. ren, iy "' 
!.el iıilhosı;a harhc ait ihtira ve mıı. 

'llırnal <lcğişnıcklcdir. 
Eserin IJCşlnei cildi bilerken 

dli!cr tııraflcın birinci ,·evıı üçüncü 
eıl<lindc lıirrok tchcılclülAI ve il:ı\·e 
ler husule gtıliyor. Bu ~·O~dcn 10 15 
senede bir ycnilabt hazırlomak 
münıkOn olmoktoılır. 

Brltıın:ro ansiklopcdlslnl yn~:ı 
)'an insnnlor :ırnsıncl!! :ıncnk hlr 
ki i okııyııp lıilirmi5llr. Bıı ti11; 
l..onıt lslandlı U ban Siek'lir. 

Eseri , nncnk dfırl buçuk senede 
.ok uy:ı h il ııı 1 ~tir. 

M:ık!l Şmeling, 13crllndc gazete. 
cilcrP boksu hırrıkhlhnı bılcllnnl • 
lir. Eski ıliinyn şampiyonu harple 
yaralanmıştır. \':ışı da l;ırko l'tıkm 
dır .. 

Son znmaıılardn h:ırpte üldüiW 
Stallngrad kesimınde. gllndUzih 

çlddctlc devam eden blr muharebe • 
den 80nrn ilerllyen S:>vyet b1rllkır. Milli ŞeUn nutka 
rindeıı biri bir mcıkôn mahsl ile blr 
hendeği zaptetmiıdlr. Sovyetler he • 
men bu yeri tahkim etmişlerdir. 

Tu:ıpscnin ılmal batı c~pheaı bo
yunca Almanl:ıt, mUJafaaya gcçı:ıli 

lerd!r. Yalnız bir kcajmde Alman ko 
mutanlığı kuvvetler yığmııtır. Burıı. 
da düşman, harekete geçmek niye • 
tlndcdlr. A!nıan askerleri S:wyet bir 
liklcrl nraınna nüfuz ctm~~e mu\·ııf. 
!ıık olmuşlardır. DUşmnn çcvrllmclı: 
tchlikesjne maruzdu'". Çevrilmiş olaıı 
Alman blrllklcrlnden biri aon nskc. 
rlnc kndar lmhl! edilmiş bulunuyor, 
Başka bir kcajmd~ RıJ1lar, /\ ı mlln 
kuvvcllerlnin cenahını aımıılıır ve 
mllhlm bir tcpeyl 1ggal ctmtılerdlr. 

Alman komutanlığı Rus ileri hare. 
ketin! durdurmak jçln mUt.lm nılk • 
yıutda hava kuvvetle'!'! k:ıllıınmnkta. 
dır, Fakat, şiddetli Rus uçaks:ıvar 
top atcıl dil~man hava kuvvctlcrlnln 
hRrel<A.tına mAnl oımııkt.adır. 

Mozdok bölgc:lnde, iki ay devam 
eden l<anlı muharebelerden ııonrn Al. 
nınn kuvvetleri bjUk bir hale gelmiş 
ve Terek vadisindeki ileri hareket • 
lcrl tamamjylc durdl!nılmuştur. 

Pravda gazetesi şöyle yazma~tıı. 
dır: 

Almnn komutıınlığının en g~ç 
24 Ağustostn Grozny'yi almak iciıı 
ynplığı tasuv,·urlar boşa çıkmıştır. 
3;; gün süren bir çamışm:ıc:ıı, IJir 
So\'yet birtiği 38 tnarrm:u ı:;cri :ı'• 
ııtış ve 6,3110 Alınanı yuralamı!I \'e. 
Yn öldürmüştür. Bir ay içJnde üç 
Alman tank ve iki nh·adc liimc:ıi 
yaralı veya ölü rn.ooo kişi ılc bir 
ka çyüz tank kay!Jetnıiştir. 

J>ra\'dn ı:ınzctesi, Rnıı kıınelleri · 
nc ıııınlorı hatırlulmnklodır. 

(Başlara/ ı 1 rıci sayfada,' 

muz Ml:Ji Şe~imiz lsmct tnönlinün 
l:u defa'ki nutuklnrı dün, piyasad~ 
umulon tesiri göstermi51tir. Dün. 
toptan mal &3trr.ak tekliOcri nkim 
kalmış, yaln:z pe'rakeudc bazı İD· 
ler olmuştur, lstifçi, V'Jrguncu gi. 
bi "sorsuı,. larnı ihtikar kaşti.}·Je 
sakladık'arı ~ıdıı ır.addelerini top. 
tan c!lcrfrıdcn çıkarmasa envaı; -
Ukları tJ<ezilmektedir, 

T.ondıııda akisler 

Lo11dto, .2 ( ıt.A ,} - Türk İle Clirıı 
lıurreıı:i lsmel lnönü'ııüıı dün qlı. 
yük Millet Meclisinde irade~lcmış 
olduğu beliğ ııııluk r.011dra ~iyasl 
ınahofillnde büylik bir ilı:;I \'e dıl:. 

knl ile knrşılonınış ve 'I'ilrl.ıyenln 
hıırict hıcbir ı:ızyika lıo)·un c{lınl. 

yece{ti bir tlefa daha anloşıl:nıştır. 

Bug:iııkü T:ı:rnıis k:ııetçsl Ankıırı, 
ınuh:ıbirinin CüMlıuriyel lı:ıyr .. mı. 
nııı Ankonıda leı.'itli hııkkın'1ıı Gön. 
dermiş olduğu lılr yazı)'J •ıeşret 
mektcdir. 

Muhabir, mera5imdc söıc çarp:ın 
horarcl \'O ıe,·gfyf tebarüz ellirnıek 
lcdir. Muharrir Türk ordusu ı:c. 
cld resmini ifrmekte ve ondan rıck 
lıüyük sitayişle hnhscımektedir. 

Bllhııssa motörlü cüziltamlar YC 

halk kiitlcslnln f!ÖSlcl"'l·I~ •ı!ıiıı~u 
tayyıırclcr 6Ct'lilderf s:rııda hüvbk 
sevince payan bıılunıııııdı§ını y:ız. 
m:ıklnıiır. -

Amerika.da husuıi kısa 
dalga neıriyatı yas.ak 

Bu son iki ayda Kızılordunun Berlin, 2 (N.P.D) - Nevyork 
askerleri dUşman lıınM"Uzlarını Jte• radyosunun bildirdifine g6rc 
ri nlınışl:ır, diişman ileri h:ıreketi, 1 ikinciteşrin tarihinden itibaren 
n iM durdurmuşlar ve ılüşmona C('k Amerikadnki bilt'ün kısa dalga hu. 
~uyOk kayıplar verdinnişlcrdir •• gusf neşriyat menedilmi~ ve bu ta
hızılorclu askerleri, dilşminı ezme rihton itibaren bUtUn kısa dalga c· 
ğc ve geri atn,lajj:ı hazır bulunmalı- mıııyonlan doğrudan doğruya hU-
ilırı .. - • 1':\~,.;n ir'~r,.ı>il"" ...... r.,.,;crt:-

rh·ol et cdllb ordu. Fıı~" 
kıır~un bJJc ona nıu~lııP 
Alman şııınphonu !ili~ 
ile defa ölüp clirilıni~tır 

f Jk Ölü$İI 14 lll~ınrl 
Bn~al bir köyde oturan 
\"nhlın Jılr ınencjlt hs~1' 
lulmuşlu. Doktor. nıual1 

sonra \tı5nynını)acıı#•l11 

Ara5ı \;'Ok s.:ecmeden lı 
ı'fttn geçti. Bu vazi eli ' 
ler Etidlp l\lak<iın oıdO~ 
hllıllr<lilcr. Lrtklıı, ı·rte~ 
kulı1clc ne\·indcn llfıılic 
süı üldü; \•ozh·etl hır 11' 
d:ı iyilcşİI. fi~ se,·in(' I' 
Hilcr nüfu'j vnziydlnrltr, 
elmt:~i unullulnr. ı:ı~: 
hlrknı; ene sonra, .ı6hrc 
mııS:ı lıaşl:ıyınca gaıe\ 
koşu .. or:ık boksörün h~ 
h:ıt nlmak istediler. r\ıır 
ı;ozetccllerc lz:ıhnt ,•crn1 

hı-; deflcrlııi :ıçıne:ı ~u t 

eli: ( 
- 1\lak~ Smcllnı: 191 

Olmiiş,. 

İklııci ölüşü ele •Ö' ır 
1!136 senesinde eocl~ 

rikad:ı ynpt ıı!ı m:ıcınn dJ 

yn,ro dönen boksörün e' 
nn yıldırım dü~lü~iı rl1°' 
Fakat buıaın da nı;lı ı;ı~ 

t'"dincii öliiınü h:ırııl~ 
Almı• n boksorü JııırP 
par.ışüt birli~hıc inlis'P 
lcdi. Lfıkin muayenede ırı 
mııdı. Pnrınnklanndarl 
yoktu. Nihayet boksör, f 
hiın bir omelly:ıtla P3ı< 
cıtl ,-c paro~ütçü o!dıl
ccplıedc öldü ü sö)•Jend 
be ıtün sonra Almoll rf 

' hhocll~f tekzip elli. 
Mo.ks Şmcllng gnıeltC 
- Yalandan ölclüıtl: 

den )'orolaııdım. deıniş/tl!ı 
l'Eumr..·u mm Jl. 

Harp yüzünden sene 
nıllt>r r:ısbct görmese ıı' 
dır. 

l!H3 de ılcniılcrde d 
lonl\ık yelken ı::eınl~I 
1939 da b ulonaJ, 930.0 
mfictür. Artık, Yclkcntl 

'I • 110 
gi.\rnıe5I mlk:lıısı7. ol~hlı> 
yordu. 1.1\ldn, hnrp bllş f 
birçok müşkllfıt do beli 
Torplllenen sem il er s011 

çoğaJmağıı haşladı. nu.~ 
kenti f!Cmllcr rağbet S" 
ladı. Bu fıkrayı nrıkictlİ~ 
sız nıecmu:ı~ı. hilhossll < 

ı; \ 
mizdı• 100. ~ 150 tonlu ·, 
ınllcr inşa edildiğini J 

dir. 

Milli şeıı dtoıe 
(Ba~tarafı 1 ntl 

,.d 
nııh ıız, dnlıa t'toğnı u 1, 
k:munıı, cunımızı ı.urt• 
nunuııa uyamk tepelerfi~·ı 
leri cJc öylece hoşu!ii :' 
bn 1 to~ilc partıılnnıalı)1ıı 
tuktn. onları titretcccli 
Siikrcyi t>ziliyor. , , 

Nutuk, tiimılb c kaı1•'~~ 
memi' bir tc~hi.o; claiııı, , 
dır. lemlekcttc "Iürı11" ~ 
taltştı'klnrı bilinmefefl ~ 
poljtikııcı m11htcris]er,. eıı' 
ıln 'iııe bu en bü'\ iilt ,·e 
yetİi oğızdon İ"'İtiyorııı. 

ııı1 

UlJLnık emniyet tc 1>~11" 
bette hu hu oc;tn hir t ~-' 
görmU:, ip tıcları ~·a,ıı 
Onların <lıı. ~'1ltnn :r.tı'!1 1et keleri pqrça.lanal".lk rnıl ~ 
runıı ~ıkanlııcnkl::ırını 11

, ~ 

\'ntana wr:ır \•crenltırıff 
tic konıyamaz; l•ilflSC ~ 
Hnttfi baba o~lonu ,.c 010ı 
nr IJile. Kc kin adalet 1"~ 
pıtrıltl!iİyle ilstümU:r.c ~G 
lale ~.esi yırtılmelıdır. (ı 

Ha.kk;_:n~ rn 

... ' Meksika da denı~ rİ 

yerlere asker gönde/ 

Şantiyn"O, 2 (N.P.~.> ııı 
şjko ehrinin 53Jihi~t;~cıt 
ne göre, Meksika hU1'fi 611~e 
:l ın cephelrrc asker 1 •t.'' 
karar 3.ltına almıştır· r ~ 
Tnymis,, bu husustn. di)~d'{ 
karar Molc:.ika millt 111 p: 
zartinln scıcc.:k s:~~tıı 
Meksiknda l83,85S ki§ f\ 
abnaoıığr hnkkmdn. dii~1 el' 
olduğu te.~\iğin ını:ı.'Jnll 
trl', 

Mclrnika hti~Un;ıcti 
94-3 de 10.000 kiı;i}'i 
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11111 ve bundan .onra rektör, Univer. ra rektör, tbıivermte hocaların& ve Nebil Bilhan,. Hukuk fakUltHuıde.: 
alt.enin 10 ncu dera yılmı açm:,tır. gençlerine dtifen vatarı vazlleatnln Yavuz Abadan, Hıfzı Velden, Abmet -LEH HIKAl'ESI-

A. Plkeukrden oevtrea lıl. N. DU.IORJUN 

<ltı,taraıı dtnkü ıayımııda) d:ı, bayırlarda 3'lllnız b:ıısıma hık• 

Xllil Şefin lln}venıitey1 ikJnct defa inan, gtlv&n \'e faziletle ~k çall§lDs Hul<tsi, All Tevfık Tandotan, DU o. 
olarak ztyaretil• Uç gtlnUntı orada ce oldufunu. sorluklarıa karakterli mll kulundan: Sabri Ea'\d, :tkt.iNıddaa 
çirmit ve UQ cUnUDU de pro!c:ıör, do. letıere yenme hızı verdiliJıl, aayın Retıl ŞUkrU SU#la bundan bafka pro 
çent ve uiBtanlan davet ~derek on- bqveJı.lllm:r.ın dediği gibi Türk mi!- !eaörler kadroauna yenld~n rneral 
larl& ceçlrml.§ olm&d'ln d•ıyulan mlo letjnln hamuru daha ziyade çetin zw TevfI;t Satlam, Şevket Meamıt Ali 
.. t ve 1Ukranları e'!'I oa,ta ifade eden luklan yenmek için ~ld:Jtunu de llUhak ~tmiıtlr. 

-.. Teşekkfir ederim deudıın ııın ıırlık .• 
• Allah size de iyilık versin, - Kalınız. Hirlikte gezeriz. ~u 

Sarı saçlı bu sözl!!rl sö)lerk~ıı kor .. ıki yeşil tepeler sizi avulanııız 
11' IJbl mırıldanmıştı. mı"! •• 

~lilyor<;unuz ya madam •. Ben ~u sözlr.rl sö)lcı.llklen sonra ka· 
..,:vtlnüze geldım.. dın susrnusıu. Gözlerinı önüne el 

rektilr, milletlerin bilgi ile yllc~ldll'l- aöylemif, e~dl Şetlmlz Atattırlttl bO Aynca, fen fMllllteııi utronom 
Soldan .afa: , ııf, bUglnlerlyle tanı.dığmı w bilrı ytık örneiMJl anıatmı ve -6zlerlnJ pro.(eıörllliOne Ya,yd, umumi Prttat 
ı _ Bir cins Juımatfın yaptl veren evleriyle öfUldUğUııU töylcyc. §Öyle b;tlrmlıtır: kUr.USllne Kic;L Bla&na tarih.ne ll'raa 

l!vet, bfllyorwn erendlın. dn miş düşünüyordu. 
ltldlllniz gün beniın hııberım Erkek kadının gözlerinin irini 

ilrutıcının kanı derhal ısımlı 
'"rahladı 

Otı. anıa,~ıyordukf, ~arı saçlı 
11 onu hatırl:ıyıp düşiiıııniıştü 

Q cesaret alarak: 
Bize neden buyurnıurlırıız ma 
IUı bayan Plavskı ile sık ~'" 

bahseder dururuz .• 
- Biıbe zaman çok bt'dlJin i 
_ •k .. nıJan erken yalı> ordum .. 
.._:.ıuıı evde. yulnı7. haşınız:ı 
...., ~ içinde olur mu7 
~ilın.na ki, nasıl anlııtabile 

\ r.._ llfinler lcöyde çok zor g~ · 

' t, Yavaş, yavaş yalnı"lı[!· .. 

1•&atılar bana dedlko•Jtwu. -;ıı 
~ •lcdan~uı görürııne'e ı.:ı;ı:ı 
9'l." Prutkln iki adım seri ı;ek 1 lr 

-::• de onlar arasına lı:3l n:ı~ ı 
..._ a •derim dedi. 
~ lf•71r, hayır. Delil .. bılAki.: 

laçlı kadının aıe .. ıı gü1J~r 
.._,~_ llizlerlnfn fçfnl doldurdu 
~~il 'Yerinde mıhlanmış ıııbl 
~ cot sndfli bu giızeı kad~ 
~it teyJer fısıJd:ınıalc ısli)or 

"""' kne h11tırlııc'lılını ,.c 
Onunla nlenmek nıretindr 

1\1 u s6ylemelr lstlyordtı. 
,~ıt, acabA dllşftncelerin' ,fiy 

1 onu meneden sebep tıc 

~dının, nicnlp dul knldılı ve 

' "etle ondan auklattıRı. 
'but, lrendl yaşı artık llcrleml:s 

lçfQ mi cesareti kırıktı. N: 

' 8uıün1er artık Myünfizdı:n 
ak btfyorum. Oda klrasım 

Olıf'lllr fkffdll:m halde bara. 
dat-a fazla kaJamayaclıam . 
dl. 
~ helı hdın tehotil'kle: 

•ht, ne kadar çahuk, dedi 
lfe Yapalım, ovaJardn. lll:-1ar l 

görmek ister gibi bir tavırla: 
Eh ... Sonra .. Sonra ne olacak.! 
- Sonra .. Hiç toirteY. Bırlikte 

l(ezeriz. dh·en kadın erkeAi bo~ 
nut t'lmehe çnlı,ıyl'rdıı. 

- Ya.1: ,ıemek iAtiyorum ki, siz 
•le bl'nlrnle birlikte şehire l(elebllir 
·nlslnfa!. 

- Ben. daha r,e(en hafta bir iş 
için ş"h•re gitmiştim .. 

- Hayır, işle delil. 

Kadın berşeyl anlamışlı. Başım 

ınn,·ıırakal eder bir ,eklhfe bir t:ı 
r:ıfa riMi Frkek hiiyfik bir snlnt. 
le sarı -.aclı dul kadının elini el' 
iernr aldı, ,·ıvn~çı. ,ıktı. parmakta· 
rllc o!<sadıktın 9onra dJdııktarına 
götürrtn .. 

Sevi~en cırt. lıRrı koca olnwk ft 
.,e,.. ıki ırftn ~nra Sfl!ılre htıreket 

l'rl
0

Tnrlıırrh. 

Mabkdmiyet iliın 
Snndtklı C. M. U. lll/lntl~n: 
9'2/653 
Mllll konınma kanununa muha 

lif oı:traJr şahsJ alıare bu~day saL 
tığı iddlaaile suçlu Sanrtıkhnın Ak
cabndırık 'cSyünden Mehmet ollu 
308 dol!um1u Süte' man CeytAn halr 
kında Sıındıkh asJfre ceza mahkt• 
me11inde icra kılınan duruşma neti 
cesiude auclunun 25 Ura alır p:ı 
ra cezası iJe ıpalılrftmfvetine ve bil 
kl1m h!Has:mnın neşrine karar ve• 
rllmls ve kaflleşmfş otdufuodan 
lce) fi yel 11An oJanur. 

lcırar l'ollart ft .....,.n 
tlUta&ık!an mDte ....... 

'aı gllllrülerl ıa .. ldlrll lbdea 
lledeQ Teminata bale sttnD: ULNZ 

a&lo Gram Ura Kr. Lira Kr. ....,. cinai AmlNan 
2 460 ı~ 00 ıı 26 Gayrt meakOr uçan JAl(lsplrtoWZ) 1 
1 900 100 00 'I 60 !pekli kauçuklu yazı mak•neat JWJ!ı ,. 

22 000 HO 00 11 00 Şark 11a1m 1 
O 000 JOO 00 T DO Ytln erkek eUbllıe91 1 
2 2'70 100 00 T 00 lpekll kauçuklu yazı mak1nea! kılıfı • 
t 000 ıeo 00 12 00 Bade deri blalklet ilet mabfuaaı " 

22 DOO IOO 00 115 00 YUn firenk hah ve killml • 
ııe 000 200 00 16 00 Su aayacı ı adet K. Çetm• 

~l'dalrJ en• 15.11.9'2 aaat 18 de dahile n har;ce açık arttırma U• 
Lır. Sat11tan evvel aaat 9-12 araamda e,ya ambarlarında giSrtı· 

· '-tıı Elrkecl Repdlye C&ddeııl gUmrilk aatıı ml:l:lrltıtllnj~lr. 
~ •eaınlar:n lbrazı ve temlnatm aabt gUnU a:ıat 12 ye kadar :yatı.. 

ll&ıa olunur. (1019), 

mış bir elbise parçası (ıki }telime), relc, l'atib'den cumnurlyete kadarı •'t'Tnivermteli!er, bllginlf'rlle, bllgt Sevan ve ftlolojt p~llÖr!uıtıu a.. 
2 _ lntizamsız bir hayat Y•tı)an, r•n devirlerin bilgıye Vt' bUg1 ye"-, arayan rençledyle ve bU.,Ul oaıışma.. aem angaje edllmlftlr. KIH bir -. 
ıam. 8 - Bir nesil evvelki tanıı • '9r)lıe vırdtklcrl önemi b<!I rtmlf, tan larlle zorlu cUnterde de mtlktıeriniM. ınand& ceıerelc w.zltelerlııe tııa11&ya. 
mış mubarrirJerimladen birinin f zıma.tm Unlvcrılte yapm4 k jç~a Av- ıttlvenej ve dayancıdırıar. Her blrlnl- caklardır. 
kinci i.sınl, eAI•ncell yazı. ( - Ha rupadan mimar ge~irdiğfnl, yapılan si lradeni&den kunret alarak 1e un Bundan bafka tanaam11 doktorl"'
tıra ıetirif, bir cins taş, 5 - Bir ilk blnaıım harcanan p:ıra.ıın':ian b&f )'Jbmızın parolaaını. zoru yellill MKın, ftauadan kıym.tu profeaGr l'alıret
lartı ölçüsü .. 6 - Bir musiki Aletı. lla TlrklUkle mUnuebetl buıunma.dl. fazilet ~ çok çalışma olarak ilAD tin Kerim Gö~ da Ol'd;narytla pro
demir sanayiimbln merkezi. 7 - fuıı, Qniftntte otıırek yapılan illillCI edtyonım. luör olmuıtur. Yonı ı>roteeDrtertmjZf 
Gemilerin ikametıôbı, 3 - Bir çc• b}.D&Dm, ctlmhuriyetia. füıe ve ortao. TUrk miD•ttnln lDan, faallet ft tok tefMik ederi.&. 
tU kapan, il - Elin bir kuınıı, ı.ıl· kullana.dan değil, llkokuU&rındatl bl- plıfma &meflBI tnanl, *9 bakı. Ytnı:•k lktlaat ı1e&ret olNl1J .. 
fabede bir harfin 0k11nUfU, ellJISC le &f&ll olduğunu ı~ledJkten aor:ıra, yor.,. din açd._k deraleN be~• 
dOıelten vuıta. t - Ciıcsde hasıl ~vtretl btlgiye ve bilgi yutne BundMl ııerıra tlk den Profeelc Bu J1l yllaek tıeant onama ffO 
olaa lllir oiu katıJıt, bir reat. lO Nl'd1ll önem berinde dwmllf ve Kerjm •..-ı tarafmdan vw4lmlftlr. taıetle JU!lmıt ve taletıe 1mcbıam 
_Taşıma, e.ti delf.l, 11 - Bire. Anlııal'IHl&kt 8 ,uı..e~._~11 x~ nM JllWll1llfiÖR OLAN 1400 1 ~ur. Obl ı.-. • 
d t k it lm tilAnm arkadaş ISfUlerek blrer e.eer -ak gu._ ~TLl:B -.o wmıı,tlr. 11 ın Ha 1 lfl, • ft '7.--b Hamım ktJD&laada tıkılı o. üntverlitenln •ent deN ,,.lı ~ Yukardan alOlı: ,,_r- J J· -.-

1 - Kı)'JDelli bir feYf te11düfen lan ' tü.6Yt-*1 lfe&e cllmhurjyeti.D 
merıı. bina- UnJveralttıY• ve.,.m• 

ıarüp almış olan (iki kelime). 2 
_ Eski Ru çarlanndan, çıJsın. 3 alyle ferahlH'ıC'mı, lnlveralt.e r.tor 

mu clbııııbU•ı.,.e.ıe bllsfye Ye tıasıne 
- Bir cetlt saray, hir poygo'U!lher. m.u.k '8veodhUd'1r diyerek, anıver 
' - Büyük bir laH> •mn midt• 8tt• llunılqland&Dbeıt ıs yeni bin• 
rQnün 16711dı, ~ eksik, 5 )tlPddllmı M'fltmlf ,.. _..,et ,enf 
- KutJann .,._., 8hefln doldu- Meblyat ve f• f~rtntn make. 
lu yer , Puta bir fil. 6 - Bir e· t.1D1 glet.r .. k İatllnblllu~ iN MıD'i
mlr, nota, 7 - Bir olna teri>eL 8 Dl ~ ve ~tlrecek o1&D 
_ Feci, bir f ... et ııfatı, elin Wr bu binanm lllıellklertnl anlatmq ve 
parçası, 1 - Beklemeedik MI' M. bunun aym vekilimizin MÇtUtt ikl 
manda bata ...... mutarip cılan değerli Tllrk mman Un.tmdan ya -
ıo - Ordelln cılrard.alı ... , bina ,.ı_ıeta o~ .. llGJılamıtJr. 
DJ• IM•lann4an, U - Akar •· Bil bM8l reırtar ftl .e.ıterte Mtif. 
Jerdan, bir ef'şlt alıel anat a.ıte mtttır. 
bu. .. t.tanbul t*'f, ııc-m..r kabl! ol. 

Dtfaltl brllmaeamı%• laalll: mayan bir ı.cıııbllk•Ukle k&l'f!da t. 
ı - Yaaae'fell, 2 - Roka, Ate mıao geW! actı. • ...,. 1'8rt-de ela.. 

rfn, 3 - Asor, Rulm, ' - Buıafı, rak tnöllA a.ıutı dUrıileeelltlr. n .. de 
iman, 1 - An, Jtal, Le. A, 1 gtmeı febl'e ha.bar -,eriyorum M. W
S, C. Si, Ekla, 7 - hınış. Ze, 8 - nllnOll ..ı anıtı bu lıülfl ffl CllUak. 
Vurup, Sahil, 1 - Anan, Yabanı, tır. ve buDun aatlnde ln&ıU ıı.rtye 
10 - R, Cabadan, 11 - Tıkanan, ve gen.tut• lD&nJD f&hlanm11 lfad•I! 
BT, olarak uırlara penle bakacaktır.,. 

942/5P5 
Sandıklı 

tlat 

Rektörün anıattıfma göre, bu yıl 
lniveralt.eden 719 ldfi mezun olmu:. 
tur. 288 ı tıb, 19& aı hukuk, 99 u e. 
deblyat, '12 8f fen, 60 J ikt!sat ve 31 i 

f en&r kalesi inşaatı 
Devlet limaltları ifletme amuın ~en 

llet1f ~celi dGrt btn acyua dtrt lll'& ....... ...... kuqtaa fbuet 
J'enikedt y.pılelak llgV fener kuıe.t tnpatı a;ık elmlltmeye koaulmllf
tur. 

Kunklnt te.._b 1..,U..~ lld Ura .-bel 79di lnın&Jtur. !2IUMl 
1.11.142 tarib'M rutıa.yan pa:ııarteat ıunn aaa.t C111L1Mtde Galata nb•rmm. 
dalli u11nım ddtlJ a blnuuıda toplan&ealt olu •tıııalaıa ko.ııl.,-onııııd& 
yapı!aoellttr. 

ı,vtıaame V.! tcfen1latı her sQD aed.seçen komlayonda lörWebWr.(US) 

Deniz fabrikaları umum mldorluğllndel 
Göle-ilk d~nb fabrlka!an için d611Gmc11.1• llatt.JaQ &'Mldotbdm fL 

'8kll1erhı lyU&k kt,tıdı ve bo1-"1tleril• lmtibaıı edilmek tlZ8N &'•Del mil. 
dlltQtft mt.P9'1M&ı.tan. (ıGOI) .... 

BuMr malıtM'hrf, dlsel ve beMlD motorlert ı..lratında tuıftınlmU 
11zere b\r1n<'i aınıf teavtyecllere ihtiyaç vardır. Talip ol&D1arm bowrvla 
ve ıyt hal Jı:Aıırtlariyle blrUk'te imtihan edtımek Qaere GOlctlk de1lts tamı. 

kalan ı~uael mUdQrıtllllD• mUraaaa:ıarı. (IOOl5) 

SAHIBlı ASIM VS 
u.u.ı Netriıfata idare edea 

8C111ldığı yerı V AMiT MA 't8rM3I 
Refik Alımet Sffengil 

IWll koruıuna tanunua muJleHt o ''W••••••••••lli•••••••••&•••••••••••••••••••IR: Jarak bulday be7annam .. ı venaedJ ı• 
il lddlasUe munan Sandıklının HI 
sar mahallesinden Süleyman oııu 
322 dolumlu AU Kortusua ~ın. 
da Sandıktı Asliye Ceza mahkeme. 
sinde yapılan duraşma aetıce:;ine 

de: Suçlunun (25) lira alu- para 
cezası Jle mahlc6mlyetlne •e hükllwı 
hlUAsasınm llinına karar nrilmlş 
n bt'Ueşmiş oldulundan keyfiyet 
i!An olunur. 

Sandıklı C, JI. U. Jl6inde11: 
942/65, 

MUll konınma kaınnıana muba · 
Ut olarak bulday beyannamesi ver. 
medili iddiasile mçJu Saadıklmın 
Hocalar köyünden Mustafa olJu 
308 dolumlıı Abnıet Kaya hakkırıe 
da Sandıklı ..l.sllye C.eıa mahkeme 
sJnde yapılan duruşma sonunda 

Biliimu.w. Resmi Dairelere 
Veya o hükümdeki 

M üessesat ve Teşekküllere 
......, dafrelerbl veya o llllköadeld mDeueaat ve t,eteklılDertn pz:eteler .. Delre41leoek llAllJan. 

Umltet tlrket tarafmdaa kabul ve pzetelere tevdi edilmekte lcll Bu limit.et llrke& elf"lll la.U ~. 

Bu defa yeniden tetekkül eden ve bütün Türk math-.ıatmm alikadar oldalu 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

TlrldJ8 

ZiRAAT 
C:l•hal'IJlll 

BANKA Si 

~ mçlunnn (50) lira hatif para ceza 
11 Ue mahktnıiyetine n btikitm 
hlilAsasının neşrine brar verilmiş 
olduğundan keytiJel ilin olanur. 

Resmi ilinlar 
Şirketin mevzuu ıştigaıt: 
Remai daire H.)'G o hükümdeki dairelerin ve müeouelerin ticari malai~tte 

olmayan ilanlannın gazete ve mecmualarda ı:uair ilan . yapılan yerlerde nqri isin 
kabul ue nefir oaııtalarına uuketlip nefirlerine tauaıaıltur. .,, '4 1ut1ıı1ı 111&. - .._,..., 1.11.-... nr• an. ................... , ... 

... .. llc&rl ................ ........ 
...,. tıırDUnaı.,. P.GOO ara lbaıDI,. ftrtJGI'., 

Ma/Jıbıi~tlıtnan 
Sflftdllrlı C. il. U. liğinden: 
502/S03 
Milll korunma bnonuna muha. 

Jif olarat buldaJ Te arpa beyann~• 
mesi Twmed.illeri iddlasile maz 
nunlar Sandıklının Çay ıııahallesir 
den Mustafa olhı S16 dojumlu llıı. 
sac Köksu ve kM"defi 319 dolumhı 
Mehmet KöksO hNıar.wıda Sandıklı 
asliye ceza mahkemesinde )'apılan 
duruşma netioeaiode: Suçluların 
2670 şer kuruş a~ır para ce1ası fle 
mahkı'.Dniyellcrine n hüküm hül"• 
sasının U~nına karar verilmiş Te 
kat'ileı,miş oldulundan .ke>iiyet I-
14n olunur. 

MahkGmiyet ilinı 
912/501 
SandıJ.·lı C. il. U. ll§inden: 
Mılfl korunma kanununa mulıa 

lit olarak bujday beynnnamcsi ver 
mediiti iddlaslJe maznun Sandıklı. 
nın Hisar mahallesinden Ali oiilu 
313 do#umlu lbrahiın Korkusuz 
hakkında Sandıkh asliye ceza mıılı 
kemesfnde yapılan dunı~m• netice• 
ıfnde: Suçlunun (25) lira alır pa 
ra caaaı ile mahlu\miyeline ve bil 
kfim hfilisasınm ll!ıuna karar ve. 

Dlıe yazılı ba11111dut-rodH bcıcıdan böyle reamJ daireler 11.lnlaruu doj'rudaa dotruya: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar Şirketi 
ne ıöndermeleri lizımdır. Bu yeni tirket bütün resmi ilanları bir intizam dahilin• 
de ve kanuni müddetleri zarfında ve günü (Ününe istenen her gazetede netrini 
temin etmekte olduğu gibi hasılatının % 75 ini de Baaın Birliii yardım teıkilituıa 
vermektedir 

Taıliye halindeki bir ıirlıele veya diğer türedi mulautı111llara BÖnderilen rd 
mi ilanların dairelerinin mdfimal ve muvalalıatları haricinde, gazete adlan Jeğifıl" 
rilmelı suretiyle nefrine t~ebbiil edildiği öğnnilmelıtetlir. 

Binaenaleyh reımi daireler, ilanlarını diledikleri bütiin biiyülı ve günclf"lilı 
siyaai gautelerJe nepederek her yerde her kes taralı; tlan okunmaıını temin ede• 
bilmek i~n doğrudan doğruya ve yalnız: 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kay9 Hanındaki 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi illnlar Şirketi 
ne şıöndermelidirler. Telefon: Zt0!5 

~~q~~~~·~c·ı~~==~~~-•••••••••••••••••••m•••••••~ Jaııar. -~ 



- ı;_ v ı ~'' a .. .. 

'Stalin'!rat cehennelni ... nden resimler 
ŞEHiR TIYATICOSU 

\ \\\\\'~~\\\\\o~~~~~~~' EVii bir genQ 
bayan na~d 

GÜZELLEŞTi 
MES'UT OLD 

Asrilefen Baba 

Cumllrte!ll VI'! !'aur' ~nlel"j 
1 ~.ıo da M.aflne 

lll'r rı•,.,embe ıuutt 111.~ da tarihi 
matine 

Mahkumiyet ilanı 

9t2/5:?4 
'nnrlıf.:lı r:. lf. 71. liiihı<lı-n: 

Elinrle mcH:ut hıı!Zda\';ı heyRn. 
•ınm,. "·ermemek ve keyn:ıtarak h·• 
riı•e ~c,·k!'lme1!c tcşehhii'i sıırclire 
\lilll korunma kanununa muh:ılıf 
h:ır,.kı>tten ımçlu S:ınrlıldının <:·w 
rn:ılı1Jleo;indcn Ali ojfüı Hn'ian Hfı 

'>eyin Topuz hakkınrl:ı Sıındıklı .ı~ 

liye rcıa mnhkl'meo;inrl,.. ier:ı kıl · • 

nan acık rlunı<qTIA nrlire.<;İnrl!': 

Suı;lunıın f25) lira ajtır para 
cczao;ı ile mahkümi.retine ve hil 

kiim hülıh-a~1n1n ~-,rine k~nır ve. 
rilerel\ kat'il~,mi' olrlııifundan kev 
riyet ilBn olunur. 2i. 10. 942 

tneoolu O. Müddet Umumlllğinden: 

Fazla fiyatl& mıaır satmaktan suç 
ıu 1nebo1unun Yerne köyünden Ali 
oğlu .MusWa ÇürUkı;Untin mllll ki),, 
runma kanununun 3132159 mad<!t>le. 
riyle beş lira diğer suı;lu GöçkUn kö
yünden Mustafa oğlu Mustafa Tek.,. 
nin milll korunma kanununun , 32.3. 
ö9 ve Türk ceza kanununun 76 ncı 

mnddelerl mucibince 10 Ura ağJr pa. 
ra cezasiy!e mahk<ıın.yetitıe dair lne. 

' ı 'bolu asliye ceza mahkemesin.in 18 7. 
942 tarihli kararının katıleşti~i UAn 

• 1 

olunur. ( 41:S39) 

Z AYI 
Daday jandarma bö!Uğüııden almııı 

olduğum tezkeremi zayi ettim. Yeni
sınj alacağımdan eskiıılnin lulkmU 
yoktur. -

lne.bola ~a:tzP.y.tin na"lveııt S.. 
nıaocı ko,)'iındcn Az:iz oflu Büsou 
313 dofuınl•. ( •ı~e) 

İnebolu C. Köcldei Umamlllfjnd~n: 
dea: 

Fazla !iyatıa benZin ıatmaktaıı 

fa~~!·~~ l 1-uçlıı lnebolunun Zarb&na 1:.öytindeıı 
~~~~~:-... • Ahmet oğlu Haean Kocuk, İbrahim 

'"':: ..,:- • 1 oğlu Şaban Evyapan, Ali oğlu Hakkı 
~ ~"'-~ Kalafat, Kadir oğlu Salih Man. hak. 

~ ~· .... ..,,. larmda İnebolu Asliye ceza mahke.. 

~-:.."i~k;,,jıjl!iıııı•i!!!!t.,,,..•'ıf<ZG~ ~ mesinde yapuan duruema aonunda: 

Bayan G ..• 
"Yalnız bir ıy evveline kıdat 
ıizls vı kıymetıizdim .. diyor. 

25 yaşında ıdlm. cBlr ıtell 
rakılmaktan• korkmağa , 
tım. Sık sık dans salonları~ ~ 
etmcğl tccrube ettim. Fak~ 1 erkeğin nazan dıkkaUnl etdıl' 
yordum Henuz evlenmiş bC~ 
bir arkadaşım bana blr sır 1\1 
•Erkeklerın takdir nazarlar• rt 

taze, ncrmln ve açık bir cıld; ~ 
m pcrcsti~ bır tcndır. Bu yıı,tıl _. 
yanı hayret. güzellik rcçet.c~ 
tecrube et.> dedi. Şimdi ti>' 
nazarda takdir etlif;i ı;o:ı: ııa ıı> 
bir tazelikteki genç ve nef111 
oldutunu ıttrat ediyor. /. 

Yaptığım şudur : 1' 
cHer akşam. yaı.mazd•~ 

clld gıda~ıı olan penbe renl 
kalon Kremini ~ullandırn. 'l'ıı' 
de, butun dunyada meşhut ı' 
mütehassısı ta.rafından keti ıııl' 
huceyrelerınden istihraç edil 
metli bir unsur vardır SIJ 
o, cildi besler ve ı;uzclleştl~:.ı· 
ları da yağsız beya& renk~ 
lon Kremini Jtull:ındlm. sır-.; 
zarfında cildim, kadife rıbi ~ 
i'fil yaprağı rıbı taze ve ı:ıer 
ha\ aldı, açık mesamelerıın -
ve siyah noktalarla gayri sal J 
ler kayboldu.> ,r0 

AylardaalM'ri mUtemııdi hllcuml&ra maruz bulunan ve içinde sağl~m tel• bina kııtmııdığı bildirilen ıstallngrı~ ela dair son iki reslıu... suçu sabit görülerek Milli korunma 

Erkekler SİZİ cazip f~ 
buluyorlar mı? AJW ıa.ı~I 
men bugiınden cild gıdası ~ ı 
kalon Kremini kullanarak af'.J 
n1zl arttırınız ve teninize ıı Pi 
taravet. verıniz. Tokalan ~tut' 
cl!d için besleyici hiç bir uı:ıS~ 
liva etmlyen adi guzelllk ~· j 

tebrin bombardımanlar altında umumi görUnU,ü, a.,a.ğrda dış mahalle sokaklarından birinin enkaz l,ğınlıırmdan farksız hali... kanununun 32, 3/59 ucu maddeleriyle 

T eşvikiyede . satıhk arsa 
Teşvikiye Emlak Caddesi üzerinde her türlü bina 

yapmağa müsait iki arsa satılıyor 

Emlak ve Eytam Bankcuınclcaı 

E.as No, l'eri 
399 Tc§'Viklye _ Harbiye 

Vali konağı mahıu. 
lesi Boetan ve Em.. 

lA.k cadde!erı eski 
8/4, yeni 28 numa 
ralı araa. 

Kıymeti 

21826-Lira 

401 Teşviklye - Harbiye 80,180- Lfl'a 
Vali konağı mahal. 

M{'salıııl!!J 

426.50 M2 

507. M2 

Temtnab 
2183. - Lira 

3018 - Llra 

lesi Boıtan ve Em
l!k caddeleri eald 
816, yeni 21 nu. 

bc§er lira ağır para cezastvle mn"ı 
kdmjyctlerine ve' benzinin müsader" 
sine 10.7.9•2 tarihinde karar verlle. 
rek katlleoti!1 llAn olunur. (4153~1 

maralı arsa. 

kanştırmayınız-. ~ 

~-------------------------------------
Izah<\tı yukarıda yaLılı gayıimenkuner peşin para ile ve açık arttırmıt 1 .. --------------. 

usu!lyle '!atılaı:nktrr. thrue 11.11.1942 Çarşamba günU aaat u de Banka. ltiTANBuı 80&..~SINIIll -
mız 1stan'!>ul Şubc.ııı Sa •ış Komj.ııyonu huzurunda yapılacak ve en yük.sek 2-11-9-U li'iyatlan 
bedel merkeze btldi.tjlecck ve haddi lft.yık görtlldüğü takdirde Mnllye Ve. &apa.°'ı': 

kAletınoen !stlznn edilerek muvakkat cevabı alındıktan BOnra katı ihalesi Londra 1 Sterlin 5.2.f 
yapı!ıı.caktır. Nevyork 100 Dolar 180 M 

Satış esnıuımda Verilen bedel mukadder kıymeti g ~·Jği takdirde tc Cenevre 100 tavt~re P'r, 29 9' 
m!na.t akccsı derhal arturılmıyarnk ihale kimin uhdesinde icra ~mr e Madrid 100 Pezeta 12.93n 
aradaln fark ondan tahsil edilec&ktir. Stokholm 100 !aveç Kr. 3113~ 

MüzRycdeyc iııttrak e<kceklerln mııkaddcr kıymetin ytlzde onu nıs. ESHAM VE TA8''tLA1 
bctwde te:nlnıı.t yatırma.lnrı lllzımdır. lstekli!erin temtnat akçut nt.ıfut tkramlye!.I % 6 933 El'gani 21.30 
t"zkeresı ve Uç adet fot.:>grafla birlikte bildirilen gUn ve rıaate kadar Şu % 7 Birinci tertip MillJ müda.. 
bcmlz EmlCLk Scn•is1ne müracaat eLmelerj mercudıır. 11126) raa irıtikrazt 19.

o/'o el BlrlncJ tertip Mjll! müda. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 24 ·10- 942 v-zıyeti,.,_ ____ ,9
_.·-

A K T t F PAS1F. 
. 

Un g ... , 

AJtm: 8&ft kUocnm 
Banlmot 

'K.611.f'7i 

• • 
Utakllk • j 

Uıablldeld Hahablrlerı 

• • 
l:larlçteld Mu.hablJier: 

Altın: ::;an Kilogram 2t.~::.zoı 

AJtma tabvlll kabU serbeat DOv. 
Diğer dövizler ve Borçlu killrtn& 
baldyelerl • • 

&zlne l'anvillen. 
Deruhte edlleo e..-rakı 118.kd!yı 

karııııgı • , 
K&mHlun 6-8 tnçı maddeıerımı 

tevfikan Hazine taraıuıda.t ve.ı- • 

~!yat • • 
tseııııcıat Otlulanı: 

Tlcart senetler • • 
Y.1111\am ~ l'nbrtllU Utlzdsnı: 

( Denıbte edilen evrıılo na.lL. 

1 
l 

v 

~!yenin ıcnrşrlığl esham ve 
tabvilll.t (1Ubar1 loymetle) 
Serbest esham ve ta.bvtıat 

A\ıuıslar: 

Altm ve aövU tızcrlne aVIUIB 

ratıvUAt Uzeruıe avam 
• • 
• • 

Hazırıeye kuıa vaaeıı avaıu • • 
Hazıneye i 5C No. tu lta.nun.a gOre 
açıJ.an aıtın kal'§Ulklı avan,, 
HIMedarlar • • 
Mubt.e&M • • 

l M.9M.o.ı3,09 
12.259.370,liO 

l1S9,476,69 117 872 890,28 

G5G 007.fH GSG.007,GI 

SU3ı.i, I 7 l,ü9 

-.-
liı.071 008,80 88.50'7.l 78,89 

IM.7"8.MS,-

24.1105.464!.- 18U4S 101,-

!195. '780 ~.41 803. 780.000,U 

•.'i 001.899,98 
J0.506,ı48,2ı M.510.84-3,17 

1.121,L'i'? I 
'7.800.563,-

--.-
! .i0.000.000,- 2:\7.810,681,52 

f.500.000.-
ı o.82:..oıo,s; 

senn&ya: 
bıUyst Akçe91ı 

Ad! ve tevkaJAde 
HIUU81 

• • 
• • 

l'edavWdckt Bnnknotları 

Oeru~te edilen evrakı ııakdiye • • 
Kanunun &-J! llJCl m&ddele~ 

teVfikaıı Hazine taratmdan vaıd 

tediy&t • • 
Deruhte edUen evraıc aa.kdlye 
bakiyesi • • • 

Karşılı~ tamamen altm llara.a 

ilAvet.eıı tcdavtue vazedilen • • 
Reeskont mukabili llllvcten tecıa. 

~·uıc vazedilen • • 
Hazineye yapılru. altm ltar'JllJkl:ı 

nvans mukabtu 3902 No o kanım 
ml!ı:lb1ne UAveteı:ı tedıı~ va. 
zedllen 

ftfEVl)UA'l'ı 

l'Urll ~ıra.aı 

A.ltm: San Kilogram 

• • 

• • 

SMO No. ID Knnnna göre bnltıeye 
açılnn ava.o" mukabUJ eevcn oto.. 

ııao ultuılar: 

Satı Kllognım 55 Ml.980 

9.412.185,7. 
6.000.000,-

158. M8.6G8.-

~4.SO:S.462 

134. 148,10 ı .... 

•s.000000. 

288.500.000, 

211.100.000,-

10.3.663.193.0 ı 

ı.zsue.ı,o· 

78.1Z4.lfi7" 

Oövu raabhOdatı: -------
Alt.m:ı tatıvnı unu cıövtzıeı • • -.-
Diğer dövizler ve o.lacaJS.&> ldll. 

26.S7.5,8D3.~ ' 
nng t:ınkiycıen • • . 
'lııbt.cW • • t.ı.: 

Y8b l.06.3.857.6l4,75 
y~ 

1 Temmuz 193" taı1n1ndeıı Wb&reD: Iskonto haddJ ez(;' Altm t1rıerlne avam % S 

15.000,000,-

15.4.12.13.'.i,7:! 

!179 IHS. IOl,-

106.899.1157,12 

"78.l:!t 167,D:l 

28.375.808, '79 

1 H.502.9"!),21 

1,085.85'7.814,75 

Cinai 
Altı ba!ıf zamklı k.rorno kl#rt. (Tabaka halinde.) 

Ebat Gramaj Tabaka 
570XS20 ın/m 80 yabut 90 GrJ M.2 2M.OOO S.S 'foıD 
680Xl000 .. " 90 H 88.000 6.~ • 
Altı hatif zamklı kroma ki#ıdı lBobUı hallJlde), 

Ebat Gramaj Bobin 
120 m.1m genl§liğinde 80 yahut 90 Gr. 167 -1 

lJ 'AO,;' 
ı - NUmu.neııt mucıblncc yukarda cm. ve mlkd&n y&S' f 

ğıt pazarl•kla e:a.tm alınacaktır. . ı•"' 
2 - Pezn~lı1' 10,11.9•2 u.lı günü saat 10.•0 da Kaba~ta 

besinde:<! merl<ez alım ltom.l.a)'Onunda yaptlacaktır. ıtJf 
.. ra1etı 

3 - NUmunc her gün öğleden sonra llkll geçen ~bede gu ,il 
ı.eıcttf ~ 

4 -- tetekblerln pazarlık iı:ln tayin olunan gUn ve aaatt• ıcooııı' 
ceklerl fıyRt tizerinden % l:S teminat pBr&aıYle birlikte ınezl'Ot ,~ 
mUrucaat,ır.;n ilan Olunur. 


