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ı.'eleloa~ 20062 

Almanyadan 250 gük Alman~a kış 
vagonu geliyor harbme 

. 1 hazırlanıyor 1 
Gelen vagonlarda 7250 fon da 1 H;ııer, Alman 

Hitier, lf /man ordusu ) 
·çin, mil/etten büy ük I 

ht 1 f th 1 1 
milletine bir 

mu e i i a at eşyası var tebliğ neıretti 
Allkara, Sl (Tele.fonla) - Şelırlmlı:e gelen ma- gonlM muhtelif Tl1rk m~f'!rile Etlb&nk'nı ) 

l llUnata -göre Alnıanyanın, Demiryolları ldaremlı:e ııımarladıtı eşya ve mueme ile doludur. Vagonlar ~ 
,·enıceğı 600 ,·aı-onun llOn partisi olan 2i'SO yük va- !9 tonluktur ve ii9t~rt kapalıdır. Bu V&&'Onla rla 

1 gonıa ita yola çıkanlmı~tır. Aynı zamanda bu \ a- 72.50 tona yakın ıthalAt e,yaııı l'elecelıtır. ' , fed;karlık istiyor ' 

Harbiyede tören·· 
Orduya katılan 'genç 
subaylar dün and içtiler 

-~ -~ 
Ankara, 31 (Hususi Muhabırim z 

den telefonla) - Harbiye oku1unu 
bıtirerck, orduya katılan Harbiye
nin 109 uncu yıl mezunları bugün 
Ulus meydıınındakl zafer anıtına 
büyUk törenle bir çelenk koydular. 
. Bugünkl törene, tam saat 12 de 
Isliklal marşile başlar:m'lş ve ycnı 
mezunlardan hava subayı asteğmen 
Ziya Tansu, cüze! bir hıtabe ılc 

bu törenı açmıştır. 
Bundan sonra ccnç tubaylar hep 

bir ağızdan Harp okulu marsını 

6bylemlşlcr ve meydanı çevreleyen 
halk tarafından coşkun le.ı:ahüratla 
Dlkışlanmışlardır. 

Ulus meydanındaki törene, genç 
Harbiyeliler n yaptıkları bır geçıt 

rcsmile nihayet vcrıımıştır. 
Geçit resmin~n sonra, her bö· 

lukten b rer ırup ayrılmış ve baı· 
la komutanları olduğu halde genç 
subaylardan mürekkep bir heyet , ,... . 
Ebedi $cfin muvakkat kahrın! zi· :\f~huJ A!lker abidesine, yurdun dör t bu<'aA"Jnclan ~l!;',ekler getiren heyetler, 
yaret edrrek bir c;c!enk koymuşlar Mehmed'ln meçhul mezarı ba,ında hürmetle eğlllyorıar 

ve Büyük Ölilnirn manevi huzu· - --------------------------'---
ru?da hürmetle eğilmışlerdlr. } -·-- --- ----------------------
Öğleden sor.ra, Okulda and .içme 

!üreni yapılmıştır. 1 
Harp okulu bahçesi, bu müna· ı 

Scbctıe bayraklar ve çiçeklerle do· 
natılmıştı. Törende genç subaylar 
dan başka bunların yakın. akraba 
ve hısımları bulunuyordu. · ı 

Zafer bayramı 
münasebetile 

Bıerlia . 31 (A.A.) - J9t2 • 43 yılı 
kı' yardnnı harp kurumunun açılış 
gUnU nıünasebetlle Führer aşağı<lakı 
bildiri#j nefretmiştlr: 

cAlman milletinin halen ve lUyen 
mevcudlyetı için giriştıği bu ölUm 
ve kalım mtlcade"eslnln dordüncU yı
lı başlangıcında, Alman milletin!, 
onuncu defa olarak kış yardımı işine 
kendiliğinden fedaklrlık etmeğe da· 
vet ediyorum. 

Dünya kadar genlf bir f!ahada l<u\'.1 
vetJtr imize mensup askerler. hayat 
\"e !!aflıklarını teh ıkeye koyarak 
çarpışıyorlar. 

:\le:ıılekcUerlmlzln Bolşe,ik bar· 
baı•lıf?ıııa, Yahudi kapltaUsUt.111c 

1 

Anglo • Saksonlare kurban olmasının 
önüne geçmek için uzak doğu mi.let· 

(Devamı: M . S, ~il. 2 ; de) .f. 

r l las • Alllllll l ı 
....... --barbl--..: 

Rjevde 
Ruslar 

~lerHyor 
Almalar, cepheye 

yenid : n ihtiyat kuv
vetler ! ürdüler 

Moskova, 31 ( A .A.) - Gece yarısı 
1 ne~redilen So\'yet tebliğinin ekinde 
1 kaydedildiğine gore g-arp emerken 
1 cephesinde Sovyet kıtaları bir nehrin 
I geçitlerini e'e geçirmek için çarpış
. mışlardrr. Akşama doğru Ruslar neh. 
r i geçerek garp sahilinde çarpışma· 
ğa devam etmişlerdır. 

Dnmlupınarda 

Biıe bugünleri ya!t&tm:ık llure hffatını fl'ı1a rden khram::n ;\lelımr.tçiğln 
meçhul meı.arı için, Dumlupı.1ar'da yüko;clen Zafer dlılclesl 

... 

30 Ağustos 

bayramından 
intibalar 

30 Ağustos Zafer bayramı yur· 
dun d5rt bucağında olduğu gibi 
Dumlupıııarda da parlak tezahU· 
rnUa l:utlanclı. 30 Ağustos zafc. 
rlnln yaratıldığı Dumlupınar sırt
larında, :Meçhul A~ker Iı.bidcslnde 
y&pılnn bu muazzam törene yur
dun dört bucağından gelen heyet· 
for ıştlr k ettiler \'e Znfer anıtJ_ 
na çele:ıkler koydı.:lar. Orada ya
pılan merasimi dllr.kU sayımızda } 
b!ldtrmıştık. 

Hususi surette ~ndcrdlğimlz 
!otografçı a.rkadaşımrz:ın maki· 
nesine akseden intibaları da bu· 
gt1nkU s.ııyımıza. koyuyoruz. 

Zafer meydanında yapılan t{). 

renin en dokunaklı tara!larından 

biri, <bundan yirmi yıl önce bu 

harbe iştirak etm~ ve harpte 

kolunu, bacağını veya gözUntl 

kaybetmiş kahramanların, topal 

bııca.Jtlarlle geçit resimlerine iş. 

tirskleıiydl. 

Re ,imler. bUyUk zaferin Zafer 

mrydanında yapılan kullanma 

törenindeki ıntlba.ian aksettir. 

mektedır. 

(Buna dair l.!iğer bir re!l;ml 

1 
üçüncil ı;ayfamızda bulaeaksmız.) 

l. __ ~...;._~~~~~ 

Saat 14 de tstıkU'll marşile bıış· 
lanan bu and içme töreninde bü· 
lün subaylar yemin masası önünde 
sıralanarak and içmişler ve törene 
de bu merasimden sonra, İstıklal 

Kotelniko\•o'nun şimali şa.rklslnde 
Sovyet kıtaları müdafaa 1"1Uharebe· j Bunda n yi rmi yıl önce, düşmanın hott'llnl\ ufrntıl<h~ı bu teıı<'lr.rıle, ~ıınıı harbe 

Milli Şef'le, MarPşal Fevzı" leri yapmı~ardır. Burada iki Alman Zafer meydanıoda yapılan geçit tlirenlnıle ... 
i~tırak etmiş mfü·ahlUer, 

•nar$ile nihayet verilmiştir. 
- taarruzu reri püskUrtUlmU,tilr. 

Dünkü dJ~ma nıerasılmlnden 

lntıbalar Ç k k d k 
Başka bir kesimde taarruza kal-

a m a ara S l n a te b r İ 1 kan Alman tanklarlle ve pıyadeslle 
Ank ara 31 (Hurbıvplilerln 109 çarpışmalar olmaktadır. 

tıncu yıı ctı'Pıomıt tö;enınde bulu· folgrafları f t• 1 d P okla.dnaya bölgesinde inatla çar . 
nan •rk•dıtşrmıı. mtıbalarını AnlR- 1 '"" ea 1 o un u pışan Rusla r Mihverin rrıukavemetl· 
hyor: 1 nt kırarak meskOn bır mahalli itcal 

, Tunç yi.ızlQ, şerefli ünlformala. Ankara'. 31 CA.~-) - za:e.'. bay.! rak güvenmektedlr. Cümhuriyet etmiflerdir. 
,rının lçın.,1c dlmd•k ve gürbüz vii· ram~ munşııcbetı!e .. ~eı:.:cumhur hilkimetl, orclularımızın iyi yası· AJman tebliği 
cutıu genç sııbaylar bir ağızıfan fc· ı Mılh Şef İsmet Iııoııu ile Genci 1 talı bulunması ıçin her ~eyi on.ara Berhn. 31 (A.A.) - A'man ordu· 
tlklA! marşımı .. ,

1 1 
k .. • •· Kur111ay Başkanı Mareşal Fıı\.·zi 1 tah~fs etmek azmindedir. ıarı umumi kararg1lhının tebliği: 

raf
1

...,
1 

d""' zıbslo~ er f'" er. .. ı:r '" I C:ıkmAk arosınr!ö a.ai;ıciakl tclgr~ f· Millet•·" V" oı·dııca beraber ça· .. , v•l!Eım r heyecan ve gu· .
1 

~~ ~ Atağı Kuban cenup çevresinde Al· 
rur raşesı 11 • 11 tü~·lerlmi ürperttiği· ı ı:ır teati edı m·ı;'t•ı·. IIşmarıırı _b~ltiirı. ~ur.ı<"r7lerı s!l!hıc, man ve Rumeıı kuvvetleri devamlı bir 
nl hıssed;;orum Mııtı;ıL:!·t•k ki bu :n .ıreş. .. J Fevzi çakmak harpte mı!lı ;>Plamf't abjdt•sl şeklın. taarruz neticesinde dllşmanı KPrade. 
fı~Zcl .~ünli ,·nş>1van iıulLin dM·et·' Genel nunnıı~ B•:k<&n ı de ta.~akkuk e<ltc('ğı r. e c .. ~~nim. niz kıyıııı istikametinde geri sUrmtiş· 

cr :ıc ayni :·w~ccıın ve guı·urı• 1 l\I'lletımlz ~ ZrCer ba)' r:ınııııı er- 1 ltctSJrumhur !erdir. Uçaksa Yar bataryaları bir Rus 
~t:y~aktad.ricır. En bii~·i:kt"•' en ı dul:ırımıza tc:br•k t:dcrin~. ;-.ı ne:ı. ! i smet inönü top çe~erlni .batırmışlardır. 
l.!çılge krı<far umumi h r hıı~ bu-\ miı. b"'11.:J teminat sayoığı or'lu· Genel Kurmay Ra~kanı Mare$al Stalıngrad ın cenubunda Alman 

nu. ~çılı;ı:'l ortaya vuru~ or. J:;rıını .. 111 knhı rım<ınlıf;::--.. ı. k•y~1ı:tl· t Fev:I Çakmak turıı!ıı:dan Rclsidim J kuv\'etleri dllşman hatlarını yarmış-
fs,' kl!ıl ro-:r~ı 

1
, 11,-:·.-.•fe eri net· ! il<'. rcclnkiırlıl;ııırı ) urckten inıtna. <~-anu ~ıa. :.ı, :;ü. .a. ıı..;, •t• .1 ıar ve dUşmana ~ır kayıplar ver· 

( l\..,.,:..,r.ı: ~3• :ı, &IJ: ~; 1). ) -1- ı --- dirmişlerdir. Bu k uvvt>tler şimdi SlA_ 
llngrad şehrine 25 kilometre mesafe-

• 

- ..... 

de bulunmaktadır. Alman hava kU\'· 
vetıeri tarafından Stallngra.d .şehrine 
karşı yapılan gece akınları büyük 
yangınlara. sebebiyet vermiştir. 

Rjev çe\.Tesinde düşmıın ehemmi· 
yetil piyade ve tank kuvvetleri ile 

(Devamı: Sa. s, Sü. s de) ) : ( 

ıranda askeri 
idare 

Ankar a, 31 (Radyo Gazetesi) -
H a vas ajansının bildirdigine göre, 
İranda •skerl idarenin kurulmasın. 
da üç sebep VRrdır: 

1 - Kafkaslr ·d L, ~ele&ek teh· 
likeyi ön lemek ve ınüttef.Uer.e as· 
keri y!lrdımda bulunmak için, 

2 - Rus askerlerinin mühim bir 
kısmının Irandan çekilmesi.le v u
kua gelecek herhargi bı r isyan ha· 
reketini önlemek, 

3 - iranın işgali sırasında dağa 
çekilen çetelerin faaliyetlne m ini 

' olm ak. 

Başvekil Erzincan da 
Saracoğlu, Erzincanlılarla 
ayrı ayrı görüşerek ihtiyaç
ları hakkında malii.mat aldı 

Erzlncıı.n. 31 (A.A.) - Bnşveklli· Burada ;ördilğllın Uç hakikat bU. ,--
miz Şilkril Saracoğlu, dün ög"lf'den . tlln hayatımın en kıymetli ibır ha.tı· r----...-....-..ıa~Wl 
sonra da Erzlncanda kalarak m\ıhte· rası olarak kalacaktır. Bu üç hakikat J 
lif tetkiklerde bulunmuşlar ve bu şunlardır: Birincisi, 30 ağ'ustos zafer ı V ı• ı k •ı 
meyanda zelzele mınatakawıı, Mas- 1 bayramı, ikincisi zelzelenin yUkUnil 
kirt deresinde yepılmakta o'an '-baraj sllkıp atma~a başlamış olan cesur ) 
inşaatını, askeri mUcsseselerı gczınlı,ı. Brzincan halkı, üçtincUsU de her an J T il k • 
!erdir. Yeni Erzıncan \ "C <'lvarına emre hazır cesur TUrk ordusu. 1 u r 1 ye ye 1 
elektrik ihtiyar.mı temin edecek olan 

1 

MUsaade ederseniz şimdi bu Uç ha· ( 
şelflleyi gornıüşlerdir. ktkaU \"t' bu Uç hakikatın birleşme· 1 

Başvekılmlz, her tarafta se\'8"1 tc· sinden doğan kuvvetli varlığımızı g e ı• ı yor 
zahlirlerile karşılanmıştır. Halkevl hep berabe~ se!Amlıyalım 
ba.hçe~inde tertip edi:en çayda. Baş· Çok samımı bir hıı.va içinde geçen ) 
vekılimiz orada toplanan Erzincan· bu toplantıdan a~r:rı~n Başvekilimiz J 
lılarla ayrı ayrı görUııerck ihtiyaçla... ordu bahçesi."li dolduran daveUılerln ( 
"hakkında ma1omat~ aımıı;ııardır. cvar oı> sada.ıarı ue ugıırııınarak ıs. Ruzveltin şahsi mü- « 

BaŞ\'ekilinliz akşam Komutanlık tasyNıa gelmişlerdir. i 
tarafından şerefine verilen ziyafette Başvekilimiz gccr. S81lt yarımda messili olan Vilki, 
ve 30 ııgu!';toS zafer bayrııını mllna- Erzurum'a hareket buyurmuşlardır. 
sebetile tertip ediien •b3Joda bulun- yakında Türkiyede 1 
muşlardır. ' Yeni Parti Reisi dün olacak ı 

Balonun sonuna df)ğrtı Orgeneral 1 d J 
Kazım Orbay B1ş,·ekilimizin Erzin1;a.1 vazif8$ İ0 3 haş a 1 Ankara, 31 (Telefonla.) A. 

nı zlyaretıı:ln zaft.'r ba)Tam~a tcsa- Cllmhurlyet Halk Partisi Istanbul 
düf etnıı>sinln bu zıyaretin kıyınctiııl VUAyct idare heyeti reisliğine tayin e· 
bır kat daha arttırdığın:. ordunun öz dilen Erzincan mebusu Suat Hayri 
\ e kı;n kardeşi ve ikı gUndenbeı 1 de Urgüp!U, dün sabah yeni vazifesine 
karavana kardeşı olan Saracoğluya,' başlamıştır. 
Cilmhuriyet h!\lrfımetine karşı ordu· Yeni reis, Jstanbul Vail ve Bele· 
nun SC\'gislııi tebaı Uz ettıren bir nu·, diye Reisi Doktor L1'tfi Kırdar. Is
tuk söy:t:mlştlr. 1 tanbul Komutanı, Parti mensupları 

Başvekılimız bu nutka verd\CJ. he· ve do. tıarı tarafından dUn makamın. 
yecanlı ~v1<pt.a de.mıştir ki: da ziyaret edilmiştir. 

merlka cUmhurreisi Rooscvelt'in 
şahsi mlKııesslli Vllkl'nln şark 

rnemlekeUerinde bir seyahate 
çıktığı malümdur. Şehrimiz si
yasi mahfillerinden öğrenildiği

ne göre VUkl, önilmilzdakl hafta 
ft;ınde Türklyeye gelecek \'e doğ. 
ru Anka.raya gıderek devlet 
adamlarımızla. temaslarda ouıu.. 
nacaktır. 



Şehir! 
Haberleri 

Fatih~. gö der iği elçi 
Yazan: Ziya 'akli' 

Pevnir komitesi 
"' 

fevka.ade bir 
toplantı yaptı 

Peyn:r f;yatlonn1 tes
bit için mühim ka-

• tiO - derhal ~opkapıya soı.derilmış o1an 

Blza,,slrıar bunu bir hucum b:.\ş• bır hey.et tarafından ,st cvap cdıl. rorlor alındı 
ı angıoı sandılar. Ve derhal ıtcliı a di. Ker.dislnln, İsfendly rogullarm· Peynır korr.ıtcsl dün ticaret oda-
ıı.apılaralt oraya tak~•hc müfrezele dan oldusu anlaıııılınca, fevkalade ._ 
" " "' h ild smda bir toplantı yapara... son 
.rı getirmeye başladılar .. Ancak bır ıkram ve 1 tıram 10 ter ı . Ve günlerde. artan. pt'ynır fiyatlarının 
muddet Sonra. ku,.u· k, .rakat muh- elçmin k~m olduğuna dair, derhal 1 t · 

.. 1 neden ileri geld ğ'nl incelcm li ır. 
tcsem bir heycUn kale kapısına İmparntora h1ıber gön<lerildl. (1) Öğrendiğimize göre komııe, Ci· 
doğru ilerlediğini goril~. dcrın Bizans stıTaylannın teşrıfahnd&, yatların y\füsclmesınc peynir tene_ 
oır hayret çlnde kald Ler. hiç dcfpşmıy n blr usul vardı. El- kelerı....n açtırılnıamaStnı ve bu yliz 

Tvpks.pıya dotru yavas yavaş 1 çile_r, fcv'kalttd muh~em bir me- den teııekelerdckt salamura n1lk· 
erleyen bu hcy<'tın ktrl. elli a· rasrmle lmparatorun huzuruna ka- tarının anlaşılm .. masını, teneke da· 
dım llerıs nde uç atlı gıd yordu bul olunurle.rdı. · · Thkat vaz yet, raiarınrn tesb t edilememesini se
ve bunlard n blrı eltnde bulun:an bu mcrastmın tatbikına musalt de· bep olarak gostermcktcdirler. 
(megafon) la kaledeki ere bıt&ben: gfi<tl. (Pc;>rfrro Yenltos) sarayır..da Komttc, dunkü i<;ttmada ılerı sü. 

- Şcvketlu sultanımız tnrafın- ~hman lmp!lrator, (Hamza ~) 1 rulen bUlfın bu iddiaları haklı gör
ddn, hükum<ta.rııuz\a s~mek büyuk bir sadelik ve samlmıyetle mlı3 ,_.e bund n oo)lc pcynır fıyat
uzer~ elçı geli)or •.• Elçı)c :zeval• huzuruna kabul cttı. Ve onu gorur la.rnıı te ro;t çın bazı kararlar al. 
olmaz. görmt'z eilcrlnl uı:atarak: mıştır. 

Diye seslen y<>rdu. - Sizi bir elç.1den ziyade, eski Alınan bu kararlara gore, bun· 
(""'tih) bu vazık} , Sinop ve bır aılc t'h>stu olarlLk karşılıyorum. 
rcı. dan sonra, her ter;ekenin açılarak 

Kastamonu Emtri (İsfendiyaro*ıu Det'.!. (Fatıh) ta--da1I salamuranı=ı dışarı çrkarılma~ı ve 
lsn•atl Hıı.mza Bey) tevct C'tmı!I- Hamza ~y. ıuı•ıı 

:...l t · Jl('ynirın salaınura darası düşuru· 
t Bu da. (Fatıh) m ıncc zekasını u.,u en vecilmr o1an rı ma namesı. 

lcrek bakkalta.rn verılmesinı karar 
,.östcren btr sıyasctU. m takdtm etti. 
"' ,.._ M h ı&o;trrmıştır. 

Hamzn Bey, bir izdlvnç dolayı· - Htikümdqrım St1114n e me· 
lf ,., i! d On ter..ckcyc kııdar olan peynırler 

sıl .... d ahm akra.ba 1 addohınu· din cmri\c a ettıı;;•m şu vaz e e, ..... " ı için mecburi oJ.an bu u ul, on te. ·erdu. Ve bu dan dolayı (Fatih) aile dostluğumuzu l\uvvct cndırc-
•ara!ından kc dl.sine buyuk b ·r cek b r hizmette bulunablUr.ıem, nckeden fııilası !çın. mevcut peynir 
emnıyet ve ıt:ımat b<>sicnıyorcfu. çok buyük bir behtlyarhk h ssc- tenck<'~crınln yuzde onunun nçıL 
Aynı zamand fİsfendlya.cogulları) d~m , ması Ue ilctifa edilocektlr. 
ıe Bızans mpartltorr.ırı arasır.da Dryc, soz:e gırl ti Ve .(Fatih) 1 Açılan peynir tcnclo:elcrı koml-

blr buçuk asırdanberi devam eden ten aldı~ı talimat mucibnıee, sdz:- te tarafrııdnn muhürJcnceck ve il-
ler ne dc-vcım cuı: zer ne yapıştırılacak bir kfıgıtta sa· 

do tlu , da1ı hala devam cdiyor-
au. Ve ıltı hanedan n crkanr, her - ŞcvkeUO cfendim"z; h<'ldenl· lamıırası. teneke darası ve esas 
..,esılc blJ blr.ne htırmet goste· zln akrbctuıı, umıt&lz gorilyorlar. peynir miktarı kayctedlleccktir. 
r~ordu Ve zanncderım ki, bu hususta da, Bu karar toptancr pcyr.ır taocar-

Fat•h fıhcerı3bane maksad rıı isabet gostenyorlar... Kendilerini ~arının hileslnl ortadan kaldıraca. 
en rftk du•ulldurC'n cihet, umumi gından perakendeciler alacakları 

bJdlrm ıt çın fmoanıtora btr baş· "" ... hucum asında dökulccek knn hıle!ı:z pcynırl 140 kuru.,tıın sata· 
kasını gondcr«:ck olur a, red cc- bil kl rd"-

m""el~ldır. Çünku z~tı şahıın Ierı, ece • e •r. vab o.l~ağrnı tahmın etmlştı. O· ~-
nun iÇ!n, (Hamza Bey) i tcrc•h ey· beyhude yere kan dökülmesinin Uykuda dclaşan bir t;=l.dl 1 
!emişti. alcyhrndcdlr. Bilhassa bu sebep- ~ 

Bu zeki hukümdar, fevkalade ten dolayı, ?en~. s zc gondc-rdiler. h ~VUZa düşerek ~OQUldU 1 
vazıfe tevd ettlgt bu zatın mev- Ve, 0 nmumı h~ıc:umun felaket .r~ 1 Kıı,..rmpa~da Kulaksı:zda uj ku 
k nl d \-Uk k ostermek istemiş.. dchşetınden ıçtınap ctmenızı ta\·· hnstalıgı~a muptelfı 60 vaşında Mak 
mahza Bızan Mera bir go.;tcriş ol· .iye eyfomemt emrettiler... Eğer bule, evvclk gece y;rısı evinin 
mak lç>n bu clçı heyeUntn parlak k~leyl harpsiz olerak ~stimc rıza bııhçeslnde dolaşırken havuza drı· 
bır mer ımlc kaleye itmesi ıçin gost<'recek olursanız, sızc birçok şerçk boğulmuştur. CcS<'dl adlıye 
em r vt'rmı~ti. mbsnadelcr bahşc)lunacaktır ... Her tabıb tarafından mu yene edllerck

0 

Hamza Bey n sırtııııda, pek mfi· 6<')den evvel, hayııtınız ve bütün dclnl~c ruhsat verilmiştir. 
1 nakl kabil olan şahsi servet ve • • • 

ke lef b r elb c bulunuyordu. Bin ~valınız, en kucuk bir taar:ruı.· Kenrlıs na p hs SÜSÜ 
aı ı tı b4 lt mdald ve >e r ta. 
kımmdakı kıymetli taşlar da, gu· dan bile ma ın kalacak .. kAmllen VCren b'ır d 0laildlrlc•, 

sız: terkolunacaktır. Ayni zaman.. 
eş:tn kcskm ziyaları attında goz:· • 

1 er kamaş~ır n P l'ıltı;.arla etrafa da sıze mensup o an zade~n a sa- yakalandı 
naşmt't saçı"ordu. rey erkanınızın da hayaUarıra ve 

Önunck. (saclı am) a mahsus f rrvetlerU\e dokunıll mıyacat:tır. Bır mudclettenbcn kend"1ıne 
Mehter t kımı) r ~ yuruyüş ha-\ Butün maıyctın•zle, hhrrly,.~~izl ~ur bır po1is Amiri süstı vere· 

vasr çalarak tlCTllyor .. at ve yeşil muhafaza cdccekıılnız. Arzu ett ğl· rck muhtelıf b\iylik otellerde hır
renkll bayraklar, bu Türk bando- nlz ~C' çıkıp gidf!C('kslntz: .•• Te- sız:lıkıar yapan Abdurrahman Zıyn 
uru t11k1p ediyordu. baanıuı gelince, eh~e kalacak adında meşhur bir oolandırıcı ya-

Üçuncü ırada, tek b na Ham· olanlarm da ne maılarına. ve ne kal.•ıımıştır. 
a Bey bulunuyordu. Onun arka- de canlarına illşllm yeCC'ktir. Başka Bcycıglundo Brıstol otclındcn 240 
ındarı da, may giln nin akısle- memlek:1"1crc gıtmek lstqe"llr.r Avrupa otclindoo ıooe 1 ra aşıran 
rlle zlt'hları 'e s ,fıhları parıl pa· de, nakit kabil olan matlnrrnı al.8· ve Ankarada Ud otelden kulllyetıl 
rıl ya an yedi dtzi ~pah geltvor· rnk rbcstçc şl'hrı tcrkcdebllccck 1 mıktaroa aşırdıği paralaı-ı istanbula 
du. • ler. Şcvi:ctlô efend!m\z, bur.hıra getirerek BeY"Otlu barlarında yer· 

Bır mukA mc hc)'"<'tlnln Topka. biz.zat kefalet. ediyor. Ve lstedlgL 1 ken yakalanan meşhur dol:otııdıeının 
prya vaklaşt ğı İmparatora haber nız sutttk tem nat vermeye ha- Nczıhl adrnda b r de SPrik yaka. 
ver ld ı zaman, artık son öere<:e· zır bulunuvor Sonra.. efendimiz Janmıştrr. Hırsızlar lC"Yktf edilmiş· 
d<.' banalmı olan hükumaar, bir· sizi, hlikumdarlık şer<'finden de lcrdır. 

dcnb1rc biıyuk umıticrc kapI\dı. busbütun mahrum bırakmıyor. 
• Tamam' Azızk>r n mucızesı:., Mora k-ıtasındakı hlıklmıyeUnıze 

mdadımıza )ictişıyor ..• Koca Tiırk , memnunlYf>Ue muvafnkat gosterı· 
mut aka b z rtlnrla su! teklif yor... Zaı:(Tte<Wrim k i bu makul 
f'dccck. mukaddes be dem zc da- tekltf1eri kabul cdersırıız. Ve o hü
h fazla z y•anr dokunmodan, er· cum günunün dehşeti arasında vu· 
kıp gıd('C('k ... Çabuk. Kapıyr açı- ku bulması muhtemel olan miies· 
nız Sulta!l n c çlsıni ıçcrıye alı. sif hadlıı<'lerdcn hem kendin :r;in 
nıı ve ltt-m de tebaanızın hayatını sı. 
Dıve bağırdı 1 yan<'t edersiniz. 
Arkasına gır ta lar yığılmış o· 

lan Topkapı yavaş vavnş tiçıldL (1) Bnzı Bızans muv<'rrıhl ri, 

1
Mehter takımı e S'pahiler, kapının bu vak anrn (23 mayıs) da cere· 
harıcl'1de k:ıldr (Hamza Bey) _ma·1 yan etti~ nden ı,-ıh!':cderlcr 
tW>tirıiekt b rkaç ~ m fo ıçerı (Arkası "-ar) 
alındı. 

Evv 

Fırsat diişklinü bir ga
zinocu mahkum edildi 
Taks m me~ danında bulunan Ef· 

tallpos gıızinosu ~ahlbl Pavlıdlı; 30 
Agustos bayram g\ınu gazino~una 
gelerek caddeyı şeyrctmek sti en 
mUştcrılerlnc tarife harici fazla fi. 
yatla lokum sattığından dUn 2 nu· 
maralı milli korurma mahk m.estn
ce 150 lira para cezıısına mahkl'ım 
edilm , ayr~ bir ay muddetlc de 
dukkAnının kapatılmasına karar 
verilmiştir. 

Gıyinmek, haşn gitmek, sevdiği b"r 
~damla buluşmak, zevk almak, işte ha· 
~·atı burlnrd:ın ıbarettı. Sazan endişe ile: 

- Kırk yaŞ'lma ~"ldm, d.ıye dfr$Uniir
dü. O zaman muhru-ebeden evvel, kırk 
;> a bir kııdrn için son hudutlu. Bu kor· 
•·unç ya.şa gelıp le onun glbl r;Uz:cllığlni 
ııynen ve tamıımüe muhafau edebilmiş 
kadın azdır. 

il • 

DENiZCi GOZOYLE 1 

il 

Deniz kuvvetleri ve 
deniz savaşları 

Yazan Hüsa"reddin ÜL,}El 
-ıı- F,skl Bııhrlyc Mtnt~şarı 

Lft arp gemılerinin yeni !nki

..-U şafı da )cn1 harp usulle
rini yaratmıftır. Yent silAhlarcian 
bl'klentlen faydıılar, denizlere 
d 1t umumi gara:ıtıyi de bozuyor· 
ciu. Baı:r naz~tlycc.lcr, bu kaide· 
!erin Y<'n{ siliihlara gore dcgişti
rı:~nesi taraflnr lltl:tam ediyordu. 
Biraz gcrtyc, tarihe bakarsak 
buna da1r muhteıır misaller sö· 
rebiliriz. Torpito siJlıhı bulu::ı
dııktan sonra Frarn;1z Amirali 
(Aubc), o güne kadar :devletler 
or~ındakı usulleri, mesela ge
m.yi ml!ayel'!e ı.e mürettebatını 
bo,altmak feln mü:ıaadc Vt"rmek 
gıbi merasimi ı:ö:.coniine ıılmrya· 
rak tüecar gemllerlnln tahribi 
tı;ırafını tuttu. Bu nokta. üzerinde 
miidafPl'llar yaptı. Amiratm id· 
riı;ısına grirc bir tüccar g~mlslne 
~lındunin :-n~tlayan bır torpıtn 
ııkşam karanlığı baSIJ'cıya kadar 
tuccar g~mısın takip ed<•rek ge
celeyin torptt<'sunu savurarak 
batırır. Düşman ticaret gemısınl 

muııyene ve tayfasını kurtanna
ga ~ya za~tetnıeğc kendınl mce· 
bur tutmaz. Duşürr•ed~ gemiyi 
denizin dibine gönderır. Ve bu 
ışlnl bir kahramcınh;.. ~arak ılan 
edebilir. 

lunm"k ve .kara harcketler ınc 
yardım clmek ihtiy;c.cı eski drs· 
troycrlcrl çok biiy\ıtl iJ. Sııhille· 
rln ~ığlıklArı arasında seyretmek 
ve Jimıı.nlııra taarruz elın<:k ce
~amC'tıııden çr".-ardı. Bunların sr· 
hil mUdafa.asınıt tahsisi ccrek to· 
naj ve ı::erek mıısre.C bakımrndıın 
hemen hemen gayrımilmkün ol. 
du. Zaruret bu "''ıı.zifelr.r için. (!:) 
bot destroyerlerini yarattı. 

En son deniz: sil6hı o:an tay· 
yarc:Cre karşı donanma.rın mii· 
dafaası, d-Onanmadakl gemilerde 
uçAksavar toplarHe yine tayya
reler olab lcccI:I düşlinüldü. Tı· 

cıı.rct gnmilerlnc kGnan uçaksa
var topları ve (katap'lllt) Jle atı

lan ta.} ar<'lı-r!e uc:akhırın taar· 
ruzlarına mukabele edilmek im
k~nı temin edildi. 

Ha.rekat ve mıMttme ıislerl: 

M :ıdcmki b inlerce tchl•ke 
l.arş:sında hıç bir geınl 

başltbaşına kendini mudııfaa ede. 
mcz Mademki son terakkinin 
vucade getird iğı ~artlar karşı· 

sında bir gemi UZ\Jll müddt"l de· 
rri:r:l'"rdc dolaşamaz. Denizaltı se
milertnln tecavlıziıne, tayyarelc· 
rln t~rru··u a, mayinlcrln gcti· 
recegl felakete karşı gelmek 

Fransız amiralrnın mudafaa et· uzerc cınnıyetıl limar.lara ve Us. 
tl:t ycııl silahrn icap ettirdiği ye· lerc ıstını:ıl et-"'l<-k ıcap eder. Bu 
nı kanunu buJ?ün Frıınsrzların Jlmıınlartia gem;ler muhla\' ol· 
duş1111nı olnn Almanlar tathikrı cuğu her mıılzcmcyi almak. her 
ko~du. Alman dcnizc1 lerı neniz· turlt\ tamiratı yapınAk Ve gemi· 
i!ltı ~ilerinin silfıh bakımın- !erin mürcttcbatrnr dlnlendlrn:ıck 
dan dcni7. üstü geınilcrınc karşı . ,çin her vasıtayı bulabılr.\didlr. 
zayıf oldugunu ilt:rl suruy(•r. Bu limanların intihııbınde hirl 
Umumi keldelcre uyarsa deniz idari, diğeri har,.kiit bakımından 
üstü silahlarının kıtrbanı olaca· olmak iızerc iki noktanın sdzö-

ler yop:•abiimclldir. Harekiıt nok 
L11,snı(lcın 1sc harp gemllcrınin ı'e
relerdc \'C ne zaronn harekAt ya.· 
paeagı g-Oı:iinündc bulundurulma 
lı01ır. Her iki zaviyeden bıı· 1"· 
manın lntjhabı herhalde naha zi
yade tercihe degcr. Fakat olıne.
ga da olabıllr. T&mir üssi.inün 
düşman iissü ile ve yahut düş· 
man ~uvasala yollsrile allkah 
olmasına ıhtıyaç yoktur. l.Akln 
tamir lissiir.iin harekat üssüne 
yakın olma>ı ve yahu'- gcmılerin 
bu ÜS$e \•nrabileceğı bir mesafe
de bulunması daha münnsipt r. 
Bununla beraber buna ela .kat'i 
zuuret yolr ur. Uz:ak mesafode 
nlan bır tl\mir üs..~i de kııllanıl:ı· 

hıllr V(' işe ~arar. Mc~liı geçe n 
hıırpt" İn~liz: dı~anmasınırı h11·' 
rckM iiı:c:ü CScap•l) olduğu hal
de büyük fılonun havw~bındıgı. 

tamir gürdü.ıfü limıınlar {Pllmoj 
ve nclfas1 ) 1.dı. Bu-:il n İııgi1ız 
r!n••ıınmac:ınııı tam•r üsleri Aın<'· 

rl!cadadır. Va!<ıô h·.ı ohıgooustü 

bir hald r . Uzak h r mes.ı.fcdc 
bııluna:ı hir ten:anede tamir edıl 
menin ve hıtvuz:lanmanın. genıl· 
nın uzun müddet harekAt üssün
den uz;.k kalması gibi bir fena
lık doğurur. Scnra muvakka~ ve 
az zııman zarfı'"da yapılacak ta
m5rat için u.zak mesafıede ola~ 

faydalı ol11maz. Yıılıırz bug!inkıi 

şartlar ıı't·nda höyl" bir tıssıin 

u:ı:n~tıı o'ma,1nı11 t9'· bir iylligl 
vardır. Tr.mirat. fııhrikatarrnın , ! 
h&vu1.lıırın, ma1:ı:emP ambarlar ı. 

nın mfühi~ bombardıman lehli· 
kesinden emin kalmasıdır. 

H arekfıt üskrl, mihnkiin 

olduğu kı:>dar düşman ha· ğınr ımlatmak lstly<>r ıye bu nok- nünde tutulma<ıı lazımdır. İdari 
tarlan mazur olac:ı~ını iddia cdl- noktadan bu limanlarda. hertur· reket U"lerirc de yakın olmalL 
yor. l{i malzeme bulunmalı, ve tam r· <Oe,amı: Sa. S, Sil. '7: de) 

Fakat her sılaha karşr korun-
rııa ı;ar~fori ar&.mnk 'il/<' bulmak,- · -

esastır. Torpltoootıtmn vc:eccği Ç.4lA 
zararların onure gP.Çcb imek için 
biiyük top taşıyan gemiler rliişiı·__. ' 

""ld .. su tl . k k 1 tiıl • ~ ,.......,. ......... ~ nu u. • ra eri yu ·s" · o an hu 
gemiler ıslah edilerek d~strover
ler meydana çıktı. • 1 

R\ eniıaltı l(P-milf'rl rrcydann 
1 

Bırakmıyor ki! 
16:/1 fH] arhn ai1 hBYadili telgraflarını 

1 
<'t>phf'.Yİ aç. :ara)(lann ·.'.·ökiinu haftflet. 

çıkınca torpitolara karşı 1 
H~rf'n b&ı:IH'& merkf'ller :Se\· j mf'k ı~lnı Ru."~' itııtüne almr,. 

yapılmış o?an destrov,.r!ı-r bu .,... lf n1 hlr r ı.-. .... A,.._ .... , ... k l ... n-rttn .. _,_ft "'t k a hu~ V8ruır: ,..,nltn "'. 
mHerin tahrıb vazifesini de üs· 'nr • "'""l'"B~ ..... · ""' ..... .., n • ı 

hotnı, ,.1,.i, :ırıtMrll ıla Madr:kl. J>f>!jte ri <lonıııı; &Vfflll çıkmış da luırıııınu 
tüne aldı Toplarının yanına de. 

1 
_... F-'· t ...._ la .. __ h' h" 

1 
1 nlşıuıl~drıtı ttnmm:a t ... het ı-ttl'l'eıne-

rin ~u bombaları kovmakla tah- '~ r.,..ır. '"'11 U'lln ru~n ıç ır • . . . _ . 
rtln, hattu harple ootnıdan dntrııYR mı,; ıltın<'ı hır el daha ate'} ~tmeA-e 

rip vasrta:ıtını ikmal etmiş oldu · ,aıdt hıılamarlan domo7. adaının ıı ... 
lar. ilgili olanların kolak1atı \ t!}lalnkl 

ı"ihi delile .c~ttldlr. tüne pldfnftı~: ,\,.<'ı kaçmış. donmı:. 
Yoksuzluk ve tazyik altında o- ı . ko,·olamış; R\l'ı lıa~mış, domur ko_ 

tanlar yenı eser er yaratmak zo· \'işi iı. ıe alda ha~ale. gehnt'dlk ta.h- \'&bmı'I: awı klM'mm:. domuz ko,·a-
• . mini": 'e m••talfıalı•r ıfün\ ıtrnn ılort . · .. runda ka ııyorlnr ve bunun lc-ın ' · ta.ma., .• ruha~ tt adan1'·a~ı1. ıtonup <lo-

tı-tmı.lnn ıwl .. hlrll'll;: ha~rler '"" uğraşmaktan v zge m•yorl11.raı. _ . . · • 1 muz.a haykırmrlJ: 
l 1 . • 1 rır kı ın~n Framıonın ba,,.te hu- • . 

MıP n n torpıtobotları •il.. mil ı ' . . 1 - l ııhu, il'"' -.en mı~ln lleıt mi-
' t k ..ı • k 1 ı~ • klld hınıtutu !i.1.raflıı. n•ıitn Mv14ı! bfr ıııı. 1 • 
s,ıra e an Ar yu se m-;ı "c c • ' m ..•• 

' tihhar kudreti ~arAtamallı,,.ına M\· • . . . tek"rar Cflnlandı. nu surf!tlc bu· . 1 Bunun K!hl lkind l'epM!~i ~·lll'Rk 
gün Almanların fE) hotlo.rı tney. ret eder. lıl'l[11h:ler mi. :Rn~la.r mı:.. Vl!}inin 
dana gel<li. Bı.ınlarln Fra,..srz 11· Ru 'ahrlıuı tm.nıt Vi'1rrin """ hir e . •il hıılıı~no. ha:.ıhr"a Ru1'lar! 
mıralının iddia ett gl \'eçhllc dar tc_ı~rafı y~dırı.\·ı.r: :"ff!lt""r ltTI111ların 1 «\"ahu. ""~-.n '\.·~,i. hira., ln"'Rflı 
ııularda. llmarılsra gN'C hiicıım· R.J"' kC"'ımır.iekl tııırrn711trı <\iman- ol:» •:l.v""f!ğlm ama harıi meşhur fık. 
larr y&pılarak, sahil karılelerlııe la~ ~arpU-n kıtTVp,t ı·ekUrmt"k 'e hu I redakl: 
torpitolıır atarak zararlar ver. '9\lretlP. ı&,Ylflıy'.!cıı.k garrt" iklnrl - ~"lha. hW hırııın: yakıaladım. 
mek omelj ıak p edildi. Tııblf ~phenin khlAy"9. ~rtm.ernı tfltnln I - A' gPtir otlum. 
bunlara karşı da müdafaa silahr etmP.k maksadtle n"'"' - Gelmi~or. 
arandı. Kendilerinden daha ı;fir· Gördunıi-r. miı şu iı,I! Bt~ ~ılacak - P~I. sen ,;el oğhıN. 
atli ve da ha kuvvetli silAhlara lklnrl hlr t>ephclıin Ro"lann ytucünlı - Bırakmıyor. 
mııllk ıız heder gösteren motör· haftnc~rl;Jni \'e ikin\'! c:ıeptıc-nln Gibi Yi11 de da~ı olatıağlm ama 
bot destroycrlf'rl yapıldı açılmo'4ınds. ft.u5'8nn da hDımn M,·ln hır'N.""ll'!ryor ki!» diyecflk 11am~nmnı. 

(iKonvoy) larla beraber hu. ı rar t>ttlllni -.anrrken ~ter lki'n<:l I Talhsert 
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de acı bir hüz:un var. Bilmem neden? 
Ama hoyleyım ~tc .•• 

I~ily goz:lerlni açarak merııkla sordu: 
- Yoksa yeniden mı aşık~ınız·? 

- Yok .~anım. Ne munascbt-t. Ben sev_ 
dlğimc s&drk kalan bir kadınım, Biliyor· 
ı;unuz kı Merk'ı S<'vıyorum. 

Li}y baJlnl sall&dl. 

~ lr kitapta okuduk: 
IE2J Harrnrd unk erM~l l"'Ofe_ 

ııorlcrlnden hld g rıp \c gnrirı oldu· 
~ kadar f'ntcres:ın bir i t ti tik ~· 
retmiştir. 2360 nı-Jlk dün a tlırihlnl 

"'Udk eden prtıff'!'!Qr, bu m ıddet ur
hnda 8751 harp, ICZ:?O 1 yan ve dahl_ 

~ı karp,alık olduı!'Unu t~btt etmlt
tır. Bu harp 'e 1-.ynnlar, mllletlerln 
hayati le maka) ese cdi~re! mm«'U· 
diyetinin nızrk 67 ırlni do\ u .. mekle 
geçtrml milletin ı ... pıuıra ~duğu hu
lunmuşt ur. 

sonra kalbini kemıren bu .fc-nı. du~n
eeyi ıçındcn atmağa bakar ve yaşını unuL 
mstıı. çalışırdı. O kadar guzekil kı, bur.u 
unutmıık çok kolaydı. 

Pancurlar1 açtı. Bahçcdek ı;ullerln ko· 
kusu ruzgarJa odaya doldu. Gladys ıtina 
, dikkatle ı')'tnmlyc, suslenme(;e baş· 
ladı. 

gehrlerdl Butun bu k•dınlarn ıayesı bir· 
birlerinin erkeklerlnı baştan çıkarmaktı. 
Hele ıçlerındeR en guzel en mı>-;ut ve 
~engin olan Glad)s'ın bir erkegını baştan 
çıkarabılmek, en buyuk eir mm·affakı,.. 
yet sayılırdı. Dalma birblrlerinın yuzle
rın gulerlcr. ısırmak ister gibi opiişiırler 
ve: 

~urlardı. Fak&t bu teklıfsizllk samimi de· 
g.ldı, d lm!l blrb rl~rlni iğrelemekten, 

kusur bulmaktan hattA iÇ'ln içın alay et· 
ınektcn vazgcçmezlerdt Bır eun evveikı 
balodan kon şuyorlardı. Gladyı;, gülerek 
anlatıyordu· 

- Bır haftadanberl Nath.!lıe peşimde 
idı. Hangi el biserııi gı~. ne elmas 
takacağını, dıyp sorup duru)it>rdu. Ma. 
halle kızı olduı:unu nasıl belli edecek 
başka türliı .•• Yalnız zencin kocaya var· 
mak. para eder mi? Benım çok elmas 
taka.cagımı ve bu suretle göze çarp&<:a· 
ğımı sandı, n~ı var, ne.si ~k takıp tL 
kıştırdı. Bir do ba)oda beni dümdüz be· 
ya.z rJblsemle sa.de ve elmassız cörilnce 
dtişup bayılacaktJ. Parmağımda nişan yü· 
ztiğunden başka bir altın halka bli'e yok
tu. Siz ne Y8pıyorsunuz. Lily, eğleniyor 
mu unuz? 

- Fa.kat insan, yırmi vaşınde sevdıgl 
erkekleri de unutmak mümkün olmuyor 
degıl mi? 

Glady • mahz:un bır edıı. ile: 
- Evet, hakkınız 'f'ILr. dedi· 
O anda kocası, Rlch&rd'ı du§ündü. İki 

sene evvel ölmuştO. O zamandanberl bu· 
tun hayatı deği§mlş g{bi ldı. Onun yerini 
kımse tutmamıştı. Nı~n böyle olmu~tu? 
Rhıhard hayatta iken ora bu kadar bağlı 
olduğunu bılmlyordu. Onu kaybettikten 
sonra bıraktığı ~luğuıı ne kadar dol
maz olduğunu hissetmişti. Halbuki Mark'r 
şimdiki sevgili,ini de seviyordu . .P'abt Ri· 
ch•rd bambaşka idı. Or.unla geçen hayat 
hare-ket dolu, zevk dolu idi. En güzel a. 
partmanlarda oturmuş, en lüks vapur
larda durmlıdan seyahat etmişlerdi. 

Hu ı btt ttğ~ gurı-. en fazla durn. 
en mllletıer ıra ile lz,mıardır: 
IAp&ıı)-~ meH'.udl3etinin o:;, 67 l!lini, 

Fransa "' Gi, l!koç~a o:;, 61, fhm3.Nı 
devleti 'i(ı GO.li, Ru,.ya, 0 ~. Alman· 
\8 '?7, 

nu i tali U~ı:" gore Alman,>a 80· 

nııl)( u ~elmekWir. 
:\t:nb • i\.Jml\lly:ı IM.tgün kaybeUfğl 

:z.ama.uı t.eWI ebncf;o nu uğ'raı ıyor '.' ! 
SERÇE 

Etrafında btr t11kıın kadın ahbapları 
\ardı. Bunların heps1 oru takl de, ta.vur_ 
!ar nı bült.ımserncslnl, elb sclerını ta.kilde 
çalışırlar ve tabıi ımıvaffak olamazlardı. 
Glııdys, bu dost gorünüp te kendine düş· 
man olan h8.5ctç! kiôkanç, süslü ve bo· 
~alı kadmlnrın gozlcr.ndC'kı mfmad~n ho 
!anırdı. Onların hısscUigl hr. et ve kıs
ka:ıçlıklan yme gfrzellığtnın bır ölçüsü idi 
Kendlsın• seven erkeklerLn revdn!ı ba!;:ı~ 

rına o kı kanç kadınların h~t do u ba· 
kışlc:rını tercıh ederdi. Hepsi Glııdys gıbl 
yurumegc, Gladys gıb 'konuşnuµ ve gL 
yinrnlyc çal13ıı:fardı. Bötün bu kadın S'U· 

rusllc her yere gider dolaşr. Cannes'dan 
l\ ontc Car1o'ya, oradan tekrar AntibGS'e 

- Canım bugUn ne kadar gtızelsiu, bu 
clbı e de sana ne kadar yakışmı;ı 

G bı sahte sozlerle yüze gülerler ve 
SQDul almrya çalışırlardı. 

Gla<iys ı:ıulüm:ıiy~rek, güzel götlerınl 
• Uzerektcn bu dost geçinen kadınlara ba· 
kardı. On1 rın bu sahtekiırlıtındaıı zevk 
nldıı;ını hıssederek kendi kendinden uta
nırdı. 

i~tc, yıne o gün arkadaşı Lily ı;:elml • 
tı. Bu kadın \ızun boylu, ırl, boğuk, hat
ta kısık denecek kadar boğuk e il bir 
Bavycrnh idi. Glady , o"u hepsinden çok 
ı:everdl. Hatta yaşlıca oldugu için ona 
biraz da ncırdr. 

Öpüştüler. Ar.alerında ~ıatsızce kONJ-

- Hııyır, ç-ok 51Jtrhyorum. Siz bir ta
raf• seyahate gıdecek mrstniz? 

- Bılmiyonım. Gitmek is1erlm. Bu 
9°" ıunlcrde ı:ıok içim sWJdı. Adeta içim-

Rlchard, Ncvyork'ur: en buyük otelle· 
rindcn biri olan Plazza'da. ötmüştü. 

Bir gece geç vakit Gla.dys uyurken o· 
daya girmişti. Yatağının üzerine eğilmiş 
ve karısına ba.kmı:tı. 

Birclenbiı-e uykudan uyanan Gladys 
(Ark.Mı TV). 

Bir perdelik 
hakiki komedi 
~ ""Pftt.'ft!ıd!I bür0!'1J. 

tr'° Mlidiir; ~tu telefonlar, elel. 

trlk dllcrl, kl*ıtlar. fot.nJ:raflar Te 
gu:ıet~lerle dohı gf'niı: bir masada 
oturmaktadır. Sağ tarafında biT 
teno • dnkttln her an emre amade: 

ht•klemektedlr. 
Mllif•lr, bir ıfü~ye 1"M&r "" • 

~ağdııki parlclfona 9ef!lt'.ni1": 
- tlıHa lstilıbarat kı~m ,,eti ba

nıı ı;elııln. 

J\lr&7. Mınra ~d gettr n ftfahi "'
pur•ınu \'f'rlr: 

- Saıtt .'l'irmide btr ha'-a muha· 
~h'""' nııtu: iki ta.n·are ka~tt:Ik. 

Mliflur, t4'no - da.ktıın.ra not et
tirir: 

- Sftftt iki~ blr haTa. n1ubaP&. 
~ oktu; düşman ytrml taJ'JM'f) 
kaybdtı. 

Hına lııtlhbarat kısım fftfl _._ 
Hrke-n mlidür hir ~~ ....,. .ıe 
l!O'!dakl perlrıftın'ıı Mltlkıldr: 

- n.t-nir. lstthbarat, kl8l1n teft ..... 
na get in. 

BlraF. sonra ~f l'dfr ~ tlfılM re
ı-unu H•..ıir: 

- Palavra ad~ı .,~ b_ 
şif blyyarelf'.rlmlz ltir d~ ft.. 
n! •• lh!Mnın uyun ilı&tt~ r.ıktıfı•t 
gormuşlf'rdlr. 

Mildlır teım - daktllft)'& JMt eUl
rir: 

- Pl\lum iMW'ı :yalmll&ntMI& 
homtıamıman t&J°:'ıtrelerlmiı: Mr 
dı~nıan krınıu:Oriiniı deniTln ıltbine 
lr. llrmi~lerdir. 

Hcnl1. l<tıtlhharat lu!'onn Şf'fl ı;ekl 

li7keıı mihfür hir düıtmey4' baMr "' 
karşt'>ıooıtkl pari~'a ~ı.:ntr: 

- :Kara istihbarat k~nn ,e!l b&
n:J. ır!'kln . 

Rira?: ı>mıra 'ef reHr 'e şlfalll re. 
p&nJ n 11 H~ri r : 

- Dü,man :\tma<11y1tn lltlhri ÜS• 

tılndekl iki Jn~pmyü tıa•a:ra açaT. 

muştnr. 

l\f\iıffir, !lfono _ 8Jdllep •" r.t
tlrlr: 

- A .. ı. f'rlertı-.,;z. Atmaıııye11 'nflthrl 
l\stiif)lfn iki k()prıi ha'ı lrurmll!Jl&r• 
dır. 

Kııra ı~tltıl'llrat k~mı ~ı tal 
llrhen proııagımrta mlidilrii r.teno • 
rlnktil~a hrhqı ~der: 

- Ver h..'k~yıru, yazıttklum c'lttf· 
nı mu': 

- Her zamanki gihi -'enatm: 
l)(•~·~rıı? 

~tcncı • d ktllo yaz.dtJdarı•ı mö_ 
düre ın.att?'ken reMe mer. 

ıtÖR KADI 

V pu"ların lüks biletle· 
rinde ihtilas yapan üç 

msm ur Adliyede 
Devlet Denb:yn11arı halk bilet

lerin ıı lcıks larklartnın paralarını 

ihtilas <'lmC'ktt>n suçlu üç memıı
rıın muhakemeo;ke dün ikinci ağır 
cN·.ada dev m olunmuştur. 

İsmet. Ahmet, Sa llıhaddln adın· 
dıı.kl bu ı;uehı lsrı .. ~ahitleri dlnl•n· 
mlşt r . Her <;uçlıı nun şahitleri CÜ'"· 

mü, d iger suçlulara yüklemek sure 
tile. mahkemenin kanaati ustün· 
ele dola~ık tcsırler yıır"l'lak istemiş.. 
!r. dır. MahkC'":l:.", kanii" ıç in bafika 
gunc h ırakılnııştır. 

r.esu~ bfr ~•-an 
Başve!Wlct .Matbuat Umıım müdilr· 

10"' 1 mUs!I\' rlrtındcn Eınin Erim ile 
Kız En tıtUsll ınua1llmdcrınden Be)'. 
hıtn Onhun diln nişanlanm ışlardı r. 

Kıvmetli arkadaşımızı ve nıUhtercm 
refıkıısını tebrik eder, kendılerine 

ı;aadeUer temenni eyleriz. 

( T,A.KVİM -, 
1 Tf."MMUZ 1942 

s.u,ı 

AY 9 - Gl' • 244 - Hrzn 119 
RU il 1358 - AGU_:;;TOS l!I 
HİCRİ 1361 - SABAII< l~ 
\' 'J\İT ZEV Al İ EZASI 
GÜNF'..Ş 6,?7 l 0 ,43 
ÖGl,E 13,14 5.31 
iKiNDI 16,55 9,12 
AKŞAM 19,43 12,00 
YATSI 21,20 1.36 
fMSAK 4,4'0 8,57 

Dcm'Jtes dolmo!İ 

O omat.f!f! bug\ln~rdle hol oldu· 

tu için bir domates dolma!lı 
yapeJım dedim. Fakat pirinç bula. 
IJMMhm. G~A>nlt>rde yeoı ~ilde lıir 

dom.& öfrenm~t.im. Ben de onu yap
hm: 

Bir k11A,· pıııtlı<'.anı ate.,te iyice pi-
, Ştntim, kalıakla.rını soydum 'Ve bun· 
ları lyke JO~urdom. YUDlUJ'ta llıhe 

etmeyi de unuüuadını. J:"Unun içine 
kıyma da ko.\"1111<'41 dolmaların i~i ha_ 
ur nlmuştu. Kıyma yerine peynir de 
koyııanır. olur. 

Bu 11.!le do1'Jurdugum dol111alıua 

biraz taze u~a ,·e tere,<ağ ilave ed&

rek fırına gönderdim. Ç.-0euklar sıok 
beyeadller ,.e dohnalann jçhu pirini} 
1&11ddar. ~\' ~ 

.... 



Askeri durum 
Yazan: 

l 
Doğu cephesinde: 
~ u'J·nda kııra lD'm haşlama

~ Eınn " hafta kııll'lı. Geçen 8 

h&fta 7..arfında. Alman ordularının 
renuıt <"ep'hesinde ,.e Katkasyada ne
ı .. _,. yaptı'khırım bill:-onı~. lmıı.n nr· 

dnlan 'arkta StalinJ:l"&d imilne ka... 
dar llerlrmi!)- 'e t\f'nupta Grozny 
petrol hn\ 1.a..-.ııun garp kf'narına 'Hı 
Karadenb s::hilindr :Sovrosl'ik 11-
ınıınmın ,arlundalq ıt.lğlara ulıı~

mıştır. AJmanlann nnuJ kw:anc.~ı çnl; 
lıü) Uktür. Fakat huM mukabil. Ma· 
r~aı Tlm~enko ordulnnr.ın hiiv(ık 

kı mırn imha eclf'ınf'.mı!}ttr. !'talin.. 

lt'rM onünde, ~"' ro.-.l11k ,arkmda ve 
Pl&Ug-nm.k '"enuhundıı de\·am t>,den 
Ruı. muJ.;a,·emet1 bunu göstermekte
dir, 

ŞJımU. Mrrl.:"7., reııup 'e KeJka..o; 
reptıeteriooe &re~·ıın e<len muhare
~leıı hık.ip ellerken. htltmı f.'U :mıi
hlm "ualJer gr.lmek~dlr: 

1 - Mer'.e;r.de taarruza ~vam 
etten Rus ordulan Alman mlidııfaa 
~pheslnl yaroblltt.ckler mi'! 

2 - Alm:ınlıır l'ı1allngradı zapt&
dttekler mi : 

8 - Ahnanlıır Kal'ftde.nh: hnln· 
dfl X o\TM.lıık 'e TıUlJl"C Umnnlı:ırını 

f'le ı-~mbilocekkr mi~ 
4 - Alnıanlnr Gromy petrol htw-

7L'ınr i"tlli MJ.-biJN'eklt:r mi! 
.~ - Almanlnr KBfka.., da.ı:l:ırını 

ll~•p R:ıtum ye Bakfl')e ula~tıllccf'k. 
lf'r mi'! 

6 - Alnı'\Jll.ıır MO'lkma~, 'e l..e· 
nlngradı dilşttrcbllecekler mi~ 

Btı r;oallere kı a kru eenıp.l:u , .• 
relim: 

1 - Almanlara ~ nw'rkl":ull" 4 
"'!Y\·yet ordu u bir B) dr.nbc:I taar
"~ dmrkt.edtr. Ruo;lar hu müdl'let 

"7.arfmda ancak to _ 5-0 kllnınetre 

ilPrloolklerlnl Mi31edUn. Ru 7.aman -
ıtıeklln nlsht'tl şliıılıeslı. Rııslnnn 
alr.yhine•llr. Almnnlar Jtuo; orıhıları
nı oynıık mlidafaa İ!drnıi lçfnd" 
o.ralaııııı~lllt'; fakn~ Mrl i!itinaıl noı.

taıannı, mil,..tahkem ı:dılrlr.rl hırsk
rnıunışlıırdır. Alman baı;kuınandnn

lıf'ı, Rus trınrrıır.ları ka~r!!ında bir 
miktar ç>f'lrilmr~1 gôr.e almıştır. Çlin· 
ku St Ungrad şehrini yııkınd zap· 
tedeceğlni w• hunu mUk'aklp \'oJga 
garp &nhUl oo:nınca imale ilcri 'ye_ 
""kini \'e Ru merkez. ordulnr:fll' 
MMko\"'8~'1 ~cnuıltıtn tı>hdıt edeceği

ni ümit ediyor. HarckA.tın btı ıılina 
C'irc <'Ct')11ll ctrn~lnl temine çalL';I· 

,l"or. ., u bıllde Almanlar cephenin 
~·anlma!llltıı mfl3 dan 'ermi)"tl<'Ckler, 
'•kıti Rus ordularını içeri ~kmek 
tç.ln hirll7. daha gt"rllt"nıcJ1 ~or.P. ala· 

<'..ıtklarılır. Hanı Kamnınnııı ko3 unu 
!lnn~ ırrkıır oyunu ılflrlf'r ya. '"~ 
)'akında hel"ı•'<'Ck ,·ıızh·ct huilur. 

:? - Almınların tnllnı:-nıdı 7.aP
tetm,.Jerı çok muhwmel. Muhart"br, 
~hıi nrpten tc' rellyen mü tabkem 
1ııe,1clır.re dnynr..mış H~ Alman ttı· 

nteuıeı; bmıh\rıı karşı p!Anlı tanrru· 
?a h~lamı~tır. Rıı,ıann yalnı7. e~p
blld<'n y p:ıc:ıkları maka\ emet, Al. 
rrıan snıetint durdum1nğa kı\rt g"I; 
rııfJnr, Eğer Ruıılar, taJingrnd şeh· 
rine tımrn:ı1 Nten Almı n orduStınotı 
• ıtıamlle ~ı )'Bnına şimaltlrn cenu· 
ha dn'Ji':u hli:rilk btr ttu1rnır. ynpabl_ 
lirlel'!.c 't"hrln alnbet:!ni geMl:tlrehl· 
llri<'r, harti1 Almanların \'olga ,;arp 
"ahili hf\),ıll<'a şım:ııc dotrıı yapma· 
ıa., muhtcmr.1 llerl bari'.! eu ,·akttn
ıln onıenıeleri de mlhnklin olabilir. 
P'aka.t Ru lsnn hu maksatla bir 
fnıpman yaptrlı1ann3 \f' Alman ol 
Janmı tt"hıllt t'I !lklerine dnlr imdi. 
YI' lrıutur h~hlr emare görtılmeınis
tir. )tuhıırrbcler rlııh:ı Don diM!rjtl 
1ı:lnde CPN>\ an e<lr.rkt".n Ra lann dl:--
!'k şlınall~de kU\'\f't toplam lan 
'l' hlr yan taarnnun ;trl,mek tnak· 
fl:Wllr hazır bulunma! rı Uilumunu 
dr.faatıe Yarm~trm. Bll!!'inklı \'8'.El· 

..,t, Rmlan~ böyle bir t~ebbllse 
~k fıu.lo. ihtiyaçları olduğunu gös
t<ınne&<ıooır. Fakat artrk geç kaldı
lar. 

3 - l\o\TOfl!hk ve Tuıt!M>e Jlmanla
rınııı llill.buk dil,.~klerlnl tahmhı 
f'tmı thn, ynnılm~ım. Ru lar bu şe. 
birlerin ~mdakl dağl&rd:ı. h!ıla 
ınııaıın1c1ıuı., mukaH•.met tıdh·orbr. 
Al • 

ınanıa.r Kerç'df'n asker geçirmek 
tcş"hhtlstındtı bulunmrnılar; fak-.tt 
Rı.ı~ donnnmasınm mlidııhıt.Jeei il" 
"1ııvaffak oln.m mı lardır. Ancak hu 
11ırıanııııın kara. kısa kadar müdafaa 
l'ı(fllnıesı lhtimn!i gün geçtik~ a.zaJ. 
Tnalrt.!.ıtır. 

4 - lnıanlfum R hafta !tirde 
OrnZllJ ı>e!rol Jııı,"r&o;ını i't•tUa etme.. 
1"tl mlimkün. 7..aten şimdiki hıılde 
<'enullta ıl hNleflerl bu petrol hav
Utı.ııtır. 

5 - Almıınlsrııı Kafkas dal:larını 
a~ıp llat1Jm \'e BnkU.)e ul~maları 
\'ok 111.ak hlr lhtlnll!ldir. M hafta jı;ln. 
4e ' ı,ı bata.rmaları, :Stallnı;nıaı 
:;••ıetmelerine ,,. aşal: ı \ olgn Ue 

ar8.dcnlzJo Hu.er denizi Sl\hfl~ri
ne 'arm.l&nna b ğlıdır. 

6 - A1111anıarın losko\ yı 'e l.e
nlngradı dllşUnneteri ınUmküodur• r • 

kat c~nııpta 'e K fkllti\aılald he· 
dcfl ~ 

Ticaret ve Ziraat 
.. 

rinin s yah ti 
Bo~u ve havalisinde fefkiKlerd: 
bulunan v .:killer An karaya döndü 

Ankara. 31 ( \ A ) - Ziraat Vekili ı manlıµ-ıyle kereste fa.bnkalannı h:t· 
Şevket P.aşıt Hatipoğlu ıle Tıcaret kikten sonra Anlmraya donınti~lotr. 

Vekili Dr Rehçr.t Uz tnUldcn ısttfa- 1 dır. 
de ederek Yaba.novadaki pcinç tar
lalarını gördukt~ ve \•nideki koylii-
lerle hal'.mıı.nlıı.rdn knnuştukt.an oon. 
ra Gerede, Bolu, Düu:e ve Akçako
ca'ya ı;ıtmışlcrdir. 

1 Hf'r ıkı Vekil bur.alarda ıdare limır· 
lerı. belediye ve Parti reisleri ''" halk· 
la ihtiyaçları hakkında konuşmalar. 

da bulunmuşlar, Akça.kocada 1'rndık 

bahc:dennl vr fabrikalarını tarım S8· 

1 
tış ve tarım krcdı kooperatıflcrinin 
çalışmalannı Zıraat banka ı ve Ofis 

1 

alım ycrlerının vazıyeUerını ı::özden 

geçtrdıkten ve Bolu ve A ba.ııd or· 

Tkar('t \'f'kili .rııkında ~rki 

Anarloludrı bir tetkik N"yalıati 
)'llpecnk 

Ankrır11. :n ıVatan\ - Ticaret 
Vt"kili Dr Behçet Uz 6nıimıizdeki 
günlerde şark ve Karadeniz vf!lıyet
lerir.de bUyilk bir tetkik seyahatine 
çtkace.ktn-. Veldlın bu S(Jyahatl iki 
hatta k.ııdar ııUrecektir. Vektı, haJkın 
~.şe ve giyim mese~enle yakından 
ala.kadar C1lacaktır. Oğrcndiğimize 

göre, Behçet Ur.'ıın uğrıyacağı vilfl
yeUet· araaında Van, Erzurum, Kars 
,.c Trabzon val'Qır. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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Miln ve Koko'da karaya çıkan 
Japonlar imha edildiler 

Londra, Sl (Radyo) - .Japonlar 
Yenı Gıncdc lkl bilyıık maglubiye_ 
te uğramışlardır. Bunlar Miln ko· 
yunda ve i<,.-erde Kokodada olmu9· 
tur. 
Japonların plfınlarındıın vııklile 

haberdar olan Avuı.1ralyalılar, .fa
porJarın Mlln'e çıkmalarına mü· 
saade ettikten sonra ihr~ kuvv,.t
lcrinl imha etnılşler, geri kalan pek 
az kuvvetı de uçUıkı berzaha at
mışlardır. Burada tcmizlcınc ame· 
lıyesi de\•am ctmektedır. 

Salomon adalarına ıkı ufak haya 
akını yapan ·24 Japon tavyaresinden 
7 si düştirülmüş ve bu bölgede bir 
Japon destroyeri batırılını§tır. 

Londra, 31 (AA.) - Gtıncral 

J\lac Arthur karargahınııı tebll~i: 

VA 'I' AN 1 

•• 
pı~ar a o ren 

iki yoldan biri 

l 
~ ıt5flt~ Tf) llr;a~rkta, ~ 

~ ve asken akislt"ri gecikmly~ 

c~k onemll hadiseler olmn.ktndır. 

Salomoo ıtdalanndan alb ~I ta. 
nf.lllnc Amf'ıl'ikalılar:ın iykıe yerleş· 

nıeleri, Çlnlllcrln bir hafta nn gün-

.. - .1.,. • 

D.ımhıpmarda yapılan ~ıt r~ ı,tht.k edf'm kahram n plyndelf\rll11 iz, 
k 11ctan ı.ert w~ ,.n~r g~)·orlar 

rılelarının uladığı ~ 1 

Zafer bayramı 
münasebetile 

(B~ ı iOCide) ~~ 

hurumuza verilen cevnp sureti: 
Yirmıncı yıldonümil mu~ebcUle 

ibzal b..ıyurulAn ntıfat.ı ıi .:: \•.otlerı 

ortiuyll tamım cnılm~Ur. 
CiımhtJr vct hüku:nct"r.ın liıtıı{-

ü . t • j 

Harbiyede tören 

n a 
genç subaylar 

d ictiler 
~ 

kfır y.rrdımlarlle bu~un n ıs ~n: e· 
rinc ııyı:un bir şekıl~ tcc;h!z C't- (Ra.şı ı lnelıle) -!- den kopup geien coşkun tezahüra· 
Ur'ilm:ş ;:uvenıhr kahraman ordu· Buyuk Mılle Mccllsl R si; bazı tı anlntabllmek kudrein ı kendim. 
muz.un tarıh boyunca harikalar \'ekiller ve mebuslar, A nknrn valı de bulamıyorum. 
yaratan varhgıyln sulh ve mi.ısa- ve bclcdıyc reis'. Emnıyet mild;.ı- Bundan sorra davetlilere teşck
l:!mct yohırc!a ve vatan müdafaası ru \ 'C geniş bir daveti, kütlesi IS· kürle söze başlıyan okul komuta· 
için vcrdlgin .z her vaz•~eyl cmnL nurde, Harp okulunun 109 uncu nı k1Jrmay albay Mustafa Erem, 
yeUe başarıtcıık kudr!'l ve kuvvl't· ı )'ti mezunlarına ''e her sınıftan de- mezunlara ruenç cı.rsadaşlarım,. 
tr bulunduğunu biıyUk bır iftihar- rece alanlara diolomalarını ve mü· hıtabıle: 
la Yiice Ba!:buğumuza 5ııygı ile kafat:arını vcrmıyc başladı. ·S•zler Harp c.kulunun 109 uncu 
arzederlm. Etrafımda, d.ploma VP müklı'at sını.fı,.ı asil Türk or<lllSunun seflıı. 

alanların yn akrabası, yahut ta doğ rıra göturüyorsunuz. Harp okulu
~er.ıel Kurmay BAşkanı 

ruclan do"ruya anası, brıbası olduk· nun 108 yıl boyunca uzanan celık Fevzi çaıuruık eo 
lıtrı, ıçlcrlndc g 'zl<'yemedlkleri H- subay zıııcirlne ı 09 uncu halkayı 

R P-ker Bursada tıhar duygulıırının ııc,·lnçll here· pcrçınliyorsuruz. t~tc bu toplantı-ec3p - ketlcrc çevrilmesinden anlaşııan mlL, bu tören ımiz, bu olayı kutl8' 
Bursa, 31 (A.A.) -- Evvelki giln 

~ehrımızc gelır.iş olan Dah•liYe Ve
kılı Recep Peker, dün Mudanynya 
gıdcrek Mut.areke C'v•nj ziyaret et· 
mlş ve yapılaeak anıt hnkkırda tet 
lnkatta bulunmuştur. 

eni merkez 
komutam 

kimseler var. Hatta gözlerinin, iç! mak içindir. 
gülerken etrafı yaşlananlar da var. Di~nya~ ı çepçevre saran savı<,. 

Diplo!na ve mukô!ııtlar dağıtıl- yığınları arasında milletlerin tbrlü 
dıktan sonra okulun yas kütilsu- bcğuşmalarla çalkandığı 7.nmnnl:ı· 
ne 109 uncu çivı çakıldı ve mezun- ra rastlıyan bu töreni de barış içirı
lıır adına b1r ~ubay alay saneacını, de cennet yurdumı.ızun hiır, tcn'iz 

ve sakin havası içinde kutluyoruz. 
şerefle taşımaları ve lrnrumnlc.rı dl-

Btzlere dıiryanın bır tek be.ı i 
lcgikl cktcpt.c kalan arkadaşları- dly.ırı olmak durumunu f:lumış 
ruı C'man<'l etti. Bir sene de Hey· 
b 11 d · kt bl 1 di 10 tö· bulunan dehanın onunde hürmet 

Ankara, 31 <Telefonla) - An· c enız me l! n n P ma ve minnetle eğiliriz. 

denbe,rl blrblrini takip eden başa· 

rıl rı~ Japonları lstemedikle.rl bir 
duruma. soknuı~tur. A\·ustralya ile 
f,.tılrllJ;-i yıı.ııa.rak hu hüyilk. kıtadıa 
Dsl(\oen An1ertkaldıırın, mbt\sfaa. 
dap ta ~za. kayıptan k UaL'S 

ı:C\'Til~e ı;ladıkları ~nılmek~· 
d r. 

ilk 7.amnnlartl&kl b9,o;kmlaris tıU
b:u;sa denizde üstüuJıik temln eden 
Japonlar, Mahdut pnlimnhı irili 
nı ııfakb bir çok R<lıtlArı ele gf'Çir· 
dikt~n snnra A \"tıstralyaya dayan. 
ih\ar ,.fi hu kıtanm ştmaıı ~lslnt• 
tlı en.· lomoıı adıtlarmı Amcntaı . 

A\'ustralyn mu\'8Mla Yuüanaı ke • 
mek lç.lıı işf;'al etıtıar. 

.ı\nıerikahlann ltlıyölı. tehnkı 

ka~r.mlda YM~ ya\'a!j ltendileritıl 
toparhyarak ercaa denl:rJ ,;e kt 
\'llY dt".nlıt muhııNlbelerile .Japon 

pb\niarımn hl1'.lıı.n~ "e başa. 
nlmasına nMII engel otıhıkb.n 7..a· 

mania me.)dana çdrtt. Şimdi da •· 
ınmon adıW.armı ele a:eçlrmekle i~r 
baıthyan.k İJı)OO tdllikr.yl ttüsbülün 
ıu.alJaı,brmMI;, ondaıt Mllll'a da Ja
p<tnJarıt ı.el!Hke etınak dd~ln. 
ılt":dlrler. 

• ıüomnn adalı:ı.nNTI birer hircr 
kayıbı karşı!>ında Japoolanı. tutol:ı

r.ak iki yol kalmak.tadır: Ya bu 
ada.l..<trdan v!Ü.geı;.eceklt".r "e mlitte· 
fikleri~ Japon donanmasına bf'lA 

olahlleeek ha\."ll fulleri tbl etrnelc· 
:rine mliı.aadc edeceklcrdir; yahut 
da b!r ı;ok dlı.iilerlnl kaybetmek 'e 
zıt) ıflııtmnk h&ha!>ınıı ıkn:ı.mnalıı_ 

rlle !Mı ndalanı NlldrnunkbLl'dır. 

Amerllnı.lıbr Salomon adslanıın 

,yerleşlı• de gfttikı;e artan 'f8'ma 
kudrctler:lle hu·a u .. ıerj t("llf!ı ede· 
ook olurlaMıa Felemenk Hin41l~ta

nmdakf ı,gaı ku,~et.lerlni dMtek
liJ4'n Japon dmtan"'8.<ı.ı nı&aU \ n. 
ıı:lyctini kaytıederetı.tir. Banu onlc
mek iQin .Japm dena.nmftN 6&10· 
ıııon &dalarına bAldıracak cthırııııı 

• muhtemel bir kt'yrp bafüıdt" -
Am~lka t&arnınmnıı daha \'Crlm· 

li hır hsle gehnefiıne imüa wıre· 
eektir. 

i'szımrzı burada kebC'l'ken pıın 
d:l kıt~ dedellm ki Çinli~rin Mn gun_ 
l"rde l';'~ı ettikleri Japonl'B)ı bom· 
h rdımana IR\ÜMl}t. ._, •• meydanın

dan, bugtinleroe Amerika ta.~'}ar~· 
lcr'lllin dnponyuya akılll8J'l1ll lx!k. 
itmek ıte pek yanlış obn 

S.-lp 

Mac Arthur ta.rafından n.cşrcdl

len hususi tebhgde Pormoresbi'yl 
11Jmak maksad lc milUC"fıklcrln sat 
cerahını vurmak ist yen Japonla
rın felfıketli bir hezimete uğratıl· 

dıkları btldırılmektedir. 

Kokodadıı daglnrla Pornıorcshi 

arasında yol açmağa ugraşan Japon 
lor, ık1ncl bir hezimete uğratıl· 

mışlardır. 

Yeni Gıncdc, Mln körfezinde ka· 
raya ayak basmış bulunan Japon
lar suratle imha edılmektedlr. Ge 
rl kalan düşman askt•rleri korfezın 
şhnallndc bulunan der yarım ada 
ya doğru ~ürülmektedir. Bu kuv· 
vetlerin de imha edilmesinden kor 
kan düşman bu bırlıklerlnl deniz
den geriye çckmi~c çalSJ;~ktadır. 
Japonların bu tııar.ruzu evvelden 
keşfedilmiş ve müttefikler ona gö· 
re davranmışlardır. Japonlar ken· 
dilerine hazırlanan tuzağın içine düş 
müşlerdlr. 

Daha batıda Kokoda bölgesır.de 
Japonlar şiddetli çarptşma.lardan 
sonra geriye çckılınlşlerdlr. 

kara Mnkez Komutanlığını bır 

müddeUenberı vekaleten ldnrc et
mekte olan tuğbay Rüştü Oktar, 
Albay Demir Aliden açılan hu va· 
zlfeye asa!Pten tayın edıimiştlr. 

reninde bulunmuc:tum. Orada da ,. d h b.. .. k k , 1 . . , u:ı e a ve onun uyu • ar~ , 
denizdeki zınc~rn b r baklıı dahıı I .. ki T " ... 1.,, .....,,, n -------------. . Tur ere ve ur .... u 6 C' .,...6 ınsır, p -
cklendıkten sor ra aynı meras1m . · D • k } • 

l t O .. d b ... .. t•• rü1.sitr. btr yurt kuran iki ulu şef. enız uvvet erı yll.pl mtş ı. gun e, ııgun uC 0-1 . . l · • k' · 1 . . Turk gok crının ı ı eş gııncş , 
renın hu e11 ulvı anında duyduğum u k 1 f kin .ı el "' • } 

. . . ,,ıırp o tı umuzıııt U u rın~ıil Oıı; d savaş arı hevecıını, davC'tlllcrın yureklerın· t B b .. l 1 . h " .. k ve eDlZ • mus ur. u ı:r. er çın ne uyu 

Almanya kış har
bine hazırlanıyor 

bir öviınme, guvenme vc.<>ilcsidır.n (BoŞI % lndde) 

Gümrük ve inhisar :ar 1 Dıyerck heyecanlı nutkuna de· dır. Bu suretle duşmanın her du· 

V k·ı· • k.kl . . ve.mla genç ~baylara .. sil Türk or· şiinccsl tehdit edilebihr. Maksat e tıınm tet ( erı dusundakı şanlı. şerefli vazifeleri-
nlr. .. na hatlarını çizerek v~ b::ıprı· larınıı. başlamadan evvel harc-

(Ba,, t lr..cl&!> .!. <Bııı\7 1 1 ln<'ide) ):( ralyôz yuvasını tahrıp ve 400 den 
leri dr. Aı.TUpa millctlerınln büyiik l btr çok ooktaıarda t~Rrnızlanna de- fazla /,imanı ımhıı. etmişlerdir 
kısmı gıbi .ııadaJmUI' lblzını kuvvetle. ! vam etmıştlr. Yapılan anudane çar- Başka bir kt'!llmd" Almıın plya
rımız lllıhak etmtşlcrdır ı pışmalar esnasında ,ıg düşman tankı I de ve tanklıırı mevzilerfmızc kar· 

B•rkaç giındcnbcri ~chrlmııde lnr d ıleyerek sözlerini bhırdı keUeri zedelencbılır, kesılebllir. 
buluna::ı Gümruk ve İnh!sarlar Ve· Me.zun subayların duyguların:l Hareklıt başlamış olsa bile duş 
kih Raif Karadeniz dun öğleden ev· 
\'el İnhisarlar umnm mildOrıo:un-

tercüman Cilan havacı ıı..cıteğmen ZI· manın ossunc dönm<!SI kontrol 

1 Memlekettf" ir, fl<t1darı PJe ı::eçir· tahrrp edilmiştir. Bu tankların 38 ini ~ı hücuma kalkm ya yeltcnmi !er ya Tansu. sövıediği nutkunda · edilebilir. Harekat ussünün uzalı. 
« Duydufumuz hisler varhgımrz:t 

mek Uz.ere mUcadele ettiğimiz ta.rih· I bir ht\cum mUtrezesınin to;ılı:ı.rı talı- dlr. Bu taarruz topçumuz ve ta"k üe meşgul olmuştur. 
:ııgnı.yor. Cok büyi\k bir s~ v!nç ı- olması kontrolun z:aman zam&r 

lerd<'ki dll.şnm.nlarımız bııı;1ln de bir rlp clrn~tır. savar toplarımız ıarafmdan (!l'!ri a- Vckil, ögl(!den sonra Gumritkler 
kere daha bıze karşı cephe almış bu- Nevyork, 31 (AA.) BnL: tılmıştır. :'1-luhareb('ye ışttrak ed.:-n Oa,.nıfJdÜr!Ufııiııc gidr.rek gümrüge 

ç:ndcylz. Kendi.nlzde hır buyfik· kesilmesine, sektelere, f.asılalöırs 

ıunuyorlar. ı Vaşlng1.ondan alınan haberlere go- 30 Alman tankından 16 sı tahrıp e- ait işler etrafında aHikaclarlardan. 
lük hlsscdtyoruz. Çfinku memleket ugramasına sebep ohır. 

Beynelmikl ve ılleıfişlimul Yahudi.. re StalinsTad ic;m yapmakta otdukla- dilmt3tır . izahat almıştır ve milletlrnıze en ~niş öl· ·tde h•z· MCSE% ingllterenin Akdcruı:d~ 

ı" ~ .. kl rnct eden l)üyüklerimizirı, kahra-111>, yalnız Avrv,111ı medenl devlet- rı sav&lfla Alınan :arın ııgr ..... ı arı Proklectnııya çcvresind"' hir top. M k 1 .J • • 1 
lt".rl ortndıı.n kai:Crmıık ve yok etmek zayiat, son derece artm*ır. Za.nno- çu bırllği 11 kamyon ile ~ tankı tah e tep 'I' ı e ll(!lla · manlarunızm harek1'.lt n"ktaların· 
c;ın değil. ıı.ynı zamanda ve ruı.rşcy· hındu~na göre Alman ordusu, hali· rip v~ nehrin gcÇ'lt verdifıl y~rle· imti' ıl f'I b !adi den btz de hır. aldık.> 

den eV\ el, müstakil bir nıev<"udiyct hazırda. şımdlkl mutuı.rebenın en kan- rin yaktnlıırında bir dı!şmıın plya· Dediği zaman içimden, yerimden 
tfade edr!l her cemiyeti mıül\'Etnıek lı zayiatına uğramakt.adll'. Runun dA de bo-lt'ı><lını"ı lınha etml.,tlr. · fırlayıp genç subayın alnından Öp· 

ı; "' ilk mc ı,ı, n•rrlr, rla n•cktcpler· 

1 
kasdlle Bol.şc,·lzm ve Piutocratip'yi sebebi, Von Bock'un şehrı her ne ba.. Londra, 31 (A.A.) - Alm nlar de ıkmaı imt ha larına bugünden mek geldi. 
idare eylemektedir. Egcr bumin, ın. ~ ına olursa olsun ele geçırmek ou··n .. "eCC' neşrettikleri b'r dAmeç- • t 1 Ayni heyecanlı ifade ile sözleri-e.• .. itibaren b~.anacektır. mtihan ar, 
giliz ve Amerıkan a;anları yeni bir mecburiyetinde bulunmasıdır. te Stalingrad SC'hrinin mfüıtahke.m ne devam eden asteğmen nutkunu 

• 15 gün kadar sürecektir 
dUnytt kurmak ve lstikbslde. şlmdlyıo l~cre vtı.kıf olan a.~l'rl meha.fi.l, mevkileri. blokhasları ile bır kale· şöyle bıtırdl· 
kadar görülmediği gibi herkesın yer, Alman t.aarrtlZlln~n akamete uğn.- ye bcn:ı:edltlnı soyleml~k-rdir Petroi tevziatı nBüyüklerim ... Bizlere lnanabl· 
yurd. yıycıcek, içecek, glyım eşyası m~ı takdirinde bunun Alman fitra· Katel ni kovoda. Almanl.ır yeni- lirıı:inlr. 
bulabileceği bır cihan yaraln.<'.akları_ lejisı için hakiki bir felaket olac&ğı- den taarruza gcçmlş!C'rse de. Rııs Öğr(')[dt.giml•e gore, Beledtyc İk· Karşmızda sizden itimat l~tıycn 
nı iddia ediyorlarsa, bu takdirde taı;. nı ve bir çökme başlangıcı leş.kıl ed,e. kuvvetleri muvaffakıyetle bu hii- tısat mudürhığil Petrol Ofisten ~t-1 goıdcr ışıldıyor. Bu gözlNde hiç b'r 
rlhan Alman deVletinc taarruz et.rı.e- ceğinl beytı.n etmektedırler. Aynı cumlara dayanmıştır. rol tevziatırın bir kısmını kendi zaman sönmlyec:ek meşaleler yanı
lcrl lı\umdı. mahfıllere göre Von Bock, StaUn· Rjev şehrinin şlmahnde Ruslar, üzerine almı~tır. Bu sebeple diin, yor Rugun. bu kesi! alev kütlesi 

Bütün ışicrdl! Bolşcvık Yahudisl, grad'ı zapt~tmck m~burıy&tı kıırşı· '-'ava", fakat durmadan ilC'rlcmek· ordu aydınlığını bir dt"rl-ce daha 
1 h k s d d M I" & _.. " ., Beledıye İktısat müdörluğundc şeh en son ba.şnrıcı sıfatt c er ı 1 mu- · ın a rr. uvaffıtkıyl'lsizl b"· ubr ..... ı- tedırler. Moskovıı radyMtı bilrada nrttır&caktır. Fakat yarııı v11tanı-

knbU tarafın tdsrestnl ele alını! hu. ~ı tllkdlrde Almıın ordusunun ve o. yeni bir mı>vziln •şgııl edildlğln.1 bıı rimlz:deki bütün petrol şirketl<!ri mıza, hiirrıyctımize goz dikenlere 
ıunmaktadır. nıın geniş iaşe ve ikmal sı.stemlnin sabah bildirmi:;tir. Şehrin batısın - mlimessıllerin-n 15tirakilc bir top· ı saran ve yakan birer ateş kaynağı 

H d . ....ı- a-""l ve en mllt ınhıdamına t<>hıt ol.ıı.c~ktır ı ı kt er e.,.-u, en mu ......,. • .,... - na , Volga olrltıl!u soy enen bir neh- lantı yapılmış!ır I o &t'a rr 
hı~j olan bu mticadelede Alman as- AllllfUtlar Rjl'\'e tak\i~·e kıta.lan rın balı kıyısıra Ruı: kuvvetleri- Toplantıda alınan kararlara gorc İçinde buyiik bir şevkle çalıştı-
kerı t.aııayyUI edilemlyecek nlsb<>tte gotlrclller nin ayak bastıkları iddia olunmak· ğımız bu yuvadan ayrılırken, içl-
bUyilk mahnımlyeUere katlanarak Stokholm, 31 (A.A.) - Son tS saat tadır. sanayi müesseselerine alt petrol mızln en hassas yerinin sızladığını 
en ağır fedaklirhklarla çarpışıyorsa. 1.:ırfın::la Tımoçenkonun kuvvetli kar- Prolabnayada ~lddctlı bir çarpış_ tevziatı Mıntaka İktısat miıdiırl(ı- duyuyoruz. Ancak, yetişme çağımı. 
gcr•de kalanlar da, bu sene her za .1 şılık taıı.mızJarı Yon Bock orduları_ madsn son,.9 Ru•lar bır ~skiın ğü , Deniz motörlü vasrtalnrıntı pet_ zm bu lk hedt'flerlnden senelerdir 
mandan ruıa azami !edakArlığı yap. 1 nın ~talıngrad önundekı t&ılrruz . kud- mahallj gtrl alımışlardır. rol tevz1L1:i Mıntaka Uman Reısl ği beklediğimiz subaylık hayatına ve 
mata mecburdur. Gerldel<ilcrln feda· retınl azaltm~Llr ';talir:«"'llrld.!l sokak muh~rehelcri yapacaktır. 0 hayatın çeşitli meslek sahalıırına 
kllrlığı. karada. denizde ve havada Almanlar. Rusların O-: taraftan Londra. 31 (A.A·) _ Mo. kovıl ı Be' •d~ye İktısat müdurhiğu ise gcçerkrn ordunun bir tek aile olu_ 
kuvvetıefınılzln meydana getlrdlğl şehre taarruz ettikleri RJev'e takvl· redvornnun bıldırdıstnc gore şld· •yalnız e•cktrlksiz evlere yapılacak şı)nda, üzüntümiizu hafifk?~n bir 
eserlere nlııbcl edilecek olursa en kil- ye kıtaları geUrmlı:ılerdir. detJİ sokak çıırp:şmalarından sonra olan petrol tevziatı ile meşgul ola-ı teselli buluyoruz. 
çUk bir paya dahı ttıkabtll elmiyecek Ruslar, Alman t.altviyelerinın hare. Ruslar Almanları Stıılıngradın şl· t"llklır. Hnrr. oku1u, şanlı yuvam, 

kadar az ıı:ıyılabılir. kete gcçmelcrlnı önlCl'JlC'k için Rjev mıı.ı batısında bulunan bir mcsk(ı•ı Fınnlard iki gii11lük un Alul•ta,hııaoısmkoamrl~ldaınk ve büyiikluiQı ... 
Bu bakırrıdaıı gericlekilerın, dördün- batısında kuvveUI bir baskı tatbik mahalden pil kürtmüşlerd r .. 

eU harp kışı tçin \'Crecegini ortaya etmektedirler. Ruıtlar merkez cephe. Sptkcr şunları ilave etınıştir: StOklf t U · un~urulacak 
koymak suretlle vazlfeainl yapacağı_ ı;lnde taar"tızlarını idame elUrlrlı>r- Sokak sokak ve evden eve yo_ 
na ıtımat ediyorum.> sc bunun. Almanları ha,·a kuvvcUeri- pılan. şiddetli bir muh''r~bcdcn son· Son günlerde bazı fırıni<ırd:ı C'k· 
~~~~~W ııı kı mrn cenuptan rnerkcze taşıma- ra Ruslar Almanlardan arazi al· m<'k. gunün crkw sa ... tlerlndc b ı t
Sandallnl'.:ı doldııruhnu~ a.kmcıJar ğa mecbur C<leceğı ıwwetlı bır ıhtı.. mışlar v~ dU:ımanı c;;ekllmeğc mcc- m<>klc ve halk b,µnda sonr~ güç· 
S'lbl, plAnörler tt-penl7~ insanlar tıtşı- rnaı olarak Stokho'ntde tnhmın edil· bur elınlşlerdlr •Oklc ekmek bulabılmcktc idi. 
rnr, dişinden tım:ı na kadar silıih. mektedır. Klctska;rAda Ru• r Uertivor Toprak Mahsullerı ofıı;ı halkın 
lanmış mııharipler yırtıcı ku,ıar ~ht Alınanlara atır kayıplar \·erdiriliyor foskova . 31 (A.A.) _ R~s öslc bundan böyle müşkulfıta sokulmn· 

bir iisse mali-k oimadığı zaman· 

!ar İngıliz dl'lnanmll6ının bu deni. 
zi kontrol etmcsı fasılalarla ala· 

bUiyordu. İngiliz Wosu butün 

malzemesini alarak yaz başmd:ı 

İnslltercden ayr\lryor. Alcdenlz 

geliyor, tesrlnic\•velde anavatana 

dönmek m<cburşctlnde kn.lryor· 

du. Tcşrinicvvclden ılk y •za ka
dar Akdcnlzin kon1ro!u yapıla
mıyordu. Osmanlı donanması da 
ayni tarzda hareket ediyor. Ya
:zın denize açılıyor, kışın lstan
bula dör:üvordu BOtun Akdı-· 
nlroc barı~a.cak bir Us kurmn· 
mıştı. 

Bu zaman zarfındrı Akdenız 
snhillerındc yerleşmiş di;cr dev. 
le11crin donanma ve orduları ser· 
bcst knlıyor, donanma orduya 
yardım edcbi!lyor ve ticareti za· 
rarlara uğratablliyordu. fngılterc 
Cibralta, Malta, l\'l'i!1orka'vı eline 
gcçırdiktcn sonra Ingillz filosu 
devamlı olatak Akdenizde kı:ı _ 
bilmek imkanını bulabildi 

S uglir'kil vaziyet, başka 

bir şekilde olmakla bcra· 

bcr hemen hemen evvelklnın av· 
nl olmuştur. Eğer İng;hz don n
mssı bugün M..ı.ltayı bır hareket 
üssü olarak kullanmakta dt-vam 
etseydi ve burasını dilşmatıın her 
türHi teca~i.ızünc karşı kr>ruya· 
bilmiş olsrtydı İtalyanların Llb.. 
yaya yardımları çok :;üçle lr \'P. 

büyük tchli;·C'lerc uğrar ve hat· 
t§ imkan ız olurdu. 

erden ' z. geçerle~. \ eva ltn 
';dllJ nnı &ijraıJe ma ırıp e<lerlerae. 
oııu yapıuıuyııcaklarınıı gorc tos_ 

kova \'fl lAınlngnıdın bu kıs ılı f\u,, . 
lar ,.linde kahnar.ı mııhtc.ı:nel ı;oruo

ı.nıekkdlr. 

a•kanıı.a lniH~ri~or, ııa.,acılık h&f- Moskova, 31 (A.A.> - Ru teb· trbllğıne yapılan ek, Klctska~a çev 1 ması için çok yerinde bir karar 
taı<ına. hu dekorla sarıhnış bir diln· ı hf:lnc yapı.lan ek unları bıldırı- r~slnde Rus llerlry\şlnde.'1 bahset· a:nrAk fırınlara b Idırmiştir. Bu ka 
yanın içinde crh;miş bulunuloruz. yor: mcktedır. Kafkasyada Krasnodarın r11.ra göre fırınlar bir gunluk ihti. 
Turk H , .. Kunımuna yardım işi, Stallngradm ~mal batısında bir cenubunda ve Proklaknnya çevre· yat un stoku bulu"'duracnklar ve 
buglın, cllinktinden daha çok onem 1 tank blrlitl bır knc <=aaı devam e· <: :-de .ehrt'1 seç.t vcrd 1ğl yerk?r- icabında bu undan ekmek yaparak 

almıtt..r. ck>n b ir çarpışma ~:.nasında 12 düş · ı de hırpalama taktiğı.ndcn muvaffa· halkın ekmeksiz kalmasına m."ınl 

Vııtan ve istiklal mefhumtınu 'a· 
kur ı:ehre!Ninin mAnalr ifadelerin· 
de gizliyen arkadaşlarım namına siz 
lerc vedn ederken ŞC'fkatll J;ozlerını 
Tlirk gençllğır.in üz-erinden bir an 
bile ayırmıyarak. bütün millctc her 
alanda en mükemmel bir örnek o
lan Ulu Şefimiz Ba buliumuzu dc· 
rln bir saygı , .e artan bir sevgi ile 
sclfımlarım • .,, 

Tören i kapayan Harp okulu mar 
şı:ıdan sonra içimizde sevinç \ "C gu 
rur dolu bir günün tatlı hatırasını 
ta~yarak şehrin yolunu tuttuk. 

Maltada üslt"nmlş b r fılonuı 
mc,·cudlyeti dilşmaıı kafilelerin! 
yok edebilirdi. Fakat binlerce 
mil uzakta İskenderıye limanın
da üs~nmiş olan bir filodan dr
' amlı kontrolu beklemek ~ anlış 
olur. 

....-.-.......,. ........ ..........,......_ maı:: tankını, 14 topunu ve 8 mit- kıyetle ıstifadc w:iUmtşt.tr. olacaklarou. ** 
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ile saba 
Her yemekten SOilra günde 3 defa muntazaman cişlerinizi fırça laymız 

BULMACA 

r 

Soldan sal:a: ı - Eski Başvek.1; 
ıBir soru, 2 - Coğrafya terimlerm
!den; Kitapçık, 3 - Olmam~: Eş1k, 
'4 - Beleş; Bir yarış sandalı, 5 -
Bir şehrimiz; :Mutlaka. 6 - Utanç, 
Bir bağ, 7 - Uzak ışarcti, Bir ta
şıt, Eklct, 8 - Raknm; Aşiretler, 
9 - Bir kazamız: Uzatmıtk, 10 -
Hakkan!vet C\zetc h11reket eden; 
Tersi: bi~ para, l 1 - Tembih .eda· 
tı; Cennet. 

Yukardnn aşağıya: 1 - Cömert· 
liJı:; Tersi: bir renk, 2 - Bir v ııı. 

yetimiz, Rahat , 3 - Etek, BUgın, 
4 - Karagozciı 5 - Ap:ış dili; B ir 
böcek, 6 - Ters : nişane: İki yüz-

EM A~~ 
Alacak ve Sataca.<lara 

Ankara'da emllık lşlerıl~ llgısi 0
11\nlarm gerek doğrudan doğruya 

~f'rek şubesi vıuntnslle mtır~ıı.at -edecekleri yegO.ne e.:nniyetıı mUes
s~ Ankara'da Ulus meydanında 

Ankara Emlal{ Acentası 
HA YRi DiLiı-fAN 1Jlüessesesidir. 
Istanbul Beyoğlunda Tünel hanında Kapı 11, Daire 7 numarada 
şubesi vardır. Merkez: Ankara Telefon: 2181. Şu~: ıstanbul Beyoğlu 

Telefon: 42004. 

No. 1. T HAYRİ DILMAN 
1 

füaret Vekaleti iç Ti:::ı ·;;::-;:riUğUnrl~ıı: 1 

Türkl,ecfe Yangrn, nakliyat, k &l!n ve hr.yat ı;ıgorta işlerıle meş
gul olmak iızcre kanunl hükümler d:lresinde tsscn edilerek bu
gün faaliyet hollnde bulunan Doğan S igc.rla Anonim Şirketi , bu 
kere müracaatla Ankara vilayeti mülkf hudutları dahilinde kain 
mahallerin acentellğtne şirket namır.n ya.ngın, hayat, n-aklıyat ve kaza 
sigorta lşlerllc meşgul olmak ve bu işlerden doğacak bü
tün davalarda, mnhkcmelerde muddci, muddesalcyh ve üçüncü 
şahıs srfaUarı t:.C hazır bu "·unmak üzue saım 'Kıvılcımlar tayın ey· 
lcdıği.ni bildlrmişt r. 

Keyfiyet Sıgorta ŞlrkctlerlQirı teftış ve murekohe l ho"k:kındald 
25.6.1927 tarıhlı kanunun hükümlerine muvafık görl'•müş olmakla 
ilan olunur. 

Emlak alım 
satımı 

Bir mWk almak veya 11atmalt 
iııtiyenleJ"in Uk defa. Ankara EmlAk 
acPnta.c;ı Beyoğlu şubesine mUra_ 
caatıarı ist,fade en icabmdR.ndrr. 
Beyoğ1u Tünf'l han kapı 11, daıre7 
Telefon: 4Zl94, T 

BÜYtjK H)AIM KÖSK 
Nizam caddesine yirmi ııdım me

saf Pde çamlar araınnda 2000 meL 
re muntazam bô1hc;e içınde beş oda
lı a'l'turka hamamı, akar Auyn bu· 
hınıın yen1 vaıı;iyettP. bir köşk ııatı
ltktı.r. Eminiin.ll meydanında terzi 
latirıı.ti'ye müracaat. T 

AR!'ll'AVU'ntÖYÜNDE YALI 
12 oda. kalorifer, havagu.ı, el-ek. 

trik, !ili te."i"8.tını haYı çifte be.n· 

yolu her taraf parb d(i4eli her 
konforu hAVi mUkemmei bır yalı 

satılıktır. Ankara Posta kutusu 
319 a.dre.sinP. mektup ıle müracaat. 
Telefon: Ankarıı. 2i49 T 

':.İSLİDE APARTMAN 
Dört kat, bodnım ve bahçe. bU· 

yük, ferah be.ş ve dörder od11lı dört 
clı>.lre, tam ı:onfor, saf hava, bol gfi· 
neş, emııwiz nl'7.l'.;ct, fiyat 11'.Wl) 
bin liradır. Görmek için Şi~i'de 

Nalbur Bay Fehmi'ye mllra<:aat. V 

ACELl: SATILIK A~ ARTMAN 
Beyoğ'lunda Takıı!mde ~ lira 

kıı.dar kira getıren bet.on bUyUk 
bina uyguu fiyat. 

Ankara. Emlak acentaaı, Iııtan

bul Beyoğlu şut>es! Tünel han k&Jll 
ıı, daire 7 Te!efon: 42994. T 

SATILIK APARTMANLAr. 
Istanbul Bcyo~ıu aerntlerinde ve 

civar yerlerde her ~apta kıem".n 
borçlu iyi IMldlı kA,,.Jr ve beton bi
nalar. Tt1nel ham kapı 11, daire 7 

1 
BURGAZ ADASINDA KIYl\11:TLİ 

ltÖŞK 1 
MOO metre arazi U7A"rlnde c;ok • 

kıymetli çam ve meyyıı ~eçlıı.rı, 

muntazam bahçesi, sarnıçları em. 
i"alsiz manZ&raSı bulunan hırl on 
iki odalı, diğeri beş odalı iki köşk 
~atıhktır. ErunönU Reşadiye cad
desi 31 numr -ada Iııtiratiye mUra
caaL Telefon: 20696 T 

BÜYÜKADADA DAOII.AR 

ÇAMLIGL"DA 
66<1 metre ü?.erınoe kAnallM!I· 

yonu ikmal edilmiş Nizam caddesi 
üzerinde o'11.ll bıı ar::ıa bulunmaı: 
fırsattır. Eminönli Re.,a(liye ca<i. 
desi 31 numarada Istiratıye mii· 
rncaat. Telefon : 20696 T 

SUADİYEDE YALI 

Suadiyede, mli~<emmel rıhtımı 

b•ılunan dörder odalı dört daireli 
her türlll konforu , sebze ve çlc;ek 
bahçesi, m"'yva. ağaçlan hu'unan 
bır yalı satılıktır. Telefon: 52-36 T 

BtiYil KADADA COK K:.Y!UETLİ 
ARSf· 

Bir yUzti Ni7.amda cf.ğer yUzU 
deniudir. Dadılar çamlığında o an 
bıı kıymetli a•-sa 1100 metredir. 
Eminönü Reııa.d iye caddesi :u nu· 
marad11 Istlrıı.tiye milra.cant. Tel«>. 
ton: 20696 T 

PENDİKTE 2500 l\IETRE 

BAHÇF.f,İ YALI 
10 odıı., 2 sClf,?. bir ~ton. bUy\\k 

taşlıklr camekAnlı odıısı, 200 kR
dsr meyva ,.e ı;ı:nı a~açları olan 
çok kıymetli bır yalı ac~le satı"ık
tır. EminönU Reşadiye cıı.dn,.sl 31 
numara. Istiratıye müracaat. Te· 
lefon: 20696 T 

APARTMAN ARANIYOR 
!Ki klşılik bir aile için Taksim 

cnonrmda 3 • 4 odalı bir apartıman 
aranıyor. Yazı ile Beyoıtlu posta 
kutusu 254 adresıne tafsılAt veril
mesi. B 

SATILIK AP ART"!'ılAN 
ş ı-ııde Bomontinln iyi bf;- mev· 

kllnde altışar odalı ve üç katlı ka· 
lorlferll. tam konforlu. Mürar.;.'.at: 
Bahçekapı Ag-opyan hanı No . .H 

B 

.!\IUH ASEBECİ Al!.UHYOR 

Arıkarada b'.r t:caretbanc için 
t«>t:-Ubell b•r mııhııslp aranıyor. Ya
z? ile Ankarııdıı. PoJta caddeıı! 1 ı 
numarada Reşıt KO.tipoğluna mlL 
raca at. T 

t~çt ARA!'IJIYOr.. 
Bükümc•j, hobınuracı, kordelı\, 

şerit '"" potfn baj!tı maklnelerln•lc 
C"'lıp.bHecek işçilere ihtlyo.ç vnr _ 
dır. Galata r;ecatı Bey cad. liı6 

:::a müracaat. B 

lstanbulda llç klc:ilik nJle lç1n 
yemek Ye ev işlerin i iyi bilen dfl· 
riist v.- temi;ı: bir kadın aranıyor. 

Jctedlkleri aylık miktarını mek
tupla Po.<na kutu.su No. HS e mü· 
racaat . B 

r--Lüzu::- suz 
es··3!~r 

Kullanı"m:' ve s!ze !Uzumu kal· 
mamış olan e.5yalarınııı satmak 
lçın müsait zıımandır, salı günleri 
Vatan'ın Kll<'ilk l lan sütununu 
~lz de bir t~rübe edınız. B 

\-.r_. J 

37 MODELİ BUİK 

LAstikleri eyi bir haldedir . Umu

ml dunımu mükemmeldir. Ankara 

Po.sta kutusu 31g Telefon Ankara 

2749. 

MÜSTAMEL KAMYON, 

OTOMOBİL 

T 

Galatada Yilksekkaldmm yanm
<Ja Alı Rıza Gebzeli. En muvafık 
~rıı.itle kullanılm1" kamyon, oto· 
mohU alır, ııatar. T 

LASTİK TA!\IİRATI 

Otomobil ve kamyonlanruznt 

Mstlklerini en teminatlı bır ,e>ul· 

de yaptırmak için Galatada Yük. 
sekkaldırım yr.nında. Ali Rıza Geb
zeli'ye müracaat. T 

, SATILIK K~'\IYON ARANIYOJl 
F ord, Doç ve,ya Şevrole markalı 

kamyon aranıycr. Kamyonu olup 
da satmak ıstiyenlerin tekllfleril\I 
yuı Ue Bursa.da Atatllrk caddesi 
119 numarada Müfıt Eib:X'e oildiJ'_ 
meler!. T 

TP.ANSMİSYON MİLİ ARANIYOR 
4,5,.5, 5.5 santimlik transmisyon. 

mili anmyor. Bul'88 Atatürk cad· 
desi 119 a mufassal mektupla 
teklif yıı.ptlması. T 

SA'nLIK BİSİKLET 
Beker markalı tamamen yeni 

denecek durumd~dl'l'. Her türlii te.. 

1 
ferruatı tamamdır. 'l'a.kstm Topçu 
caddesi Uygun ape.rtrmanı 1 nu· 
maraya müracaat. T 

Sabhk eşya 
SATIU~ OK~İ4EN TAlQMT 
D-mirkapı Doğu gar&jında Bal 

Mehmed'e milracast. V 

1 lı.ilük, 7 - Değnek: Salatasaı yapı-, 
lan bir ot, 8 - Dcnuk, Oalara d11-
yanJln hesap, 9 - Kir izi; Şef, 10-
Pcygtımbcr; Kalburdan dikkatli ge 
çir, 11 - l\Hltchassıs. 

Dt'NKV BtTJ,l\IAC.4NJN HALLI 1 Ankara Em!Ak Acentası Beyoğlu 

BURSADA 5A~UK ARSA 

ARANIYOR 
Çekirgede bir dônlhnrlen a;ı: oL 

Kahve rengi (Poulain) ktlrk 
mc.nto ~atılıktır. Görmek tizere 
Maçka Bostan sokağı 11 NG. AydR 
apnrtıma.nının 4 Jıumarasma mil
r11caat. N 

Soldan sağa: 1 - Körlemeden, 
2 - İki; Vidala, 3 - Lilfer, Ada
~a. 4 - Znllm, 5 - Alt; Mat; Daş. 
6 - Lüle; Rapor, 7 - Okumuş 
kimse, 8 - Ak, Sual;• 9 - Sakat; 
L .7,. 1 O - İl, Cıcfm, l h- Kasnak, 
Kasa. 

Yukardan a~ğıya: 1 - Kil; A
lo; Ek. 2 - Öküzlük, 3 - Rlfatlü, 
4 - El, Emakln, 5 - Evrim, U· 
kalA, 6 - Mi: iarş; 7 - E:da; Tak. 
8 - Dadı; Pislik, 9 - EIA, Domuz 
ca; 10 - Nan; Arsa; L;. 11 - Arş ; 
El; Ma. 

Sade yagmlar top landı 
Dün öğleden sonra Ticaret oda

sında. yağ satışlarının serbest bıra. 
1 kılması üzer ne; wdc ya{:cılar bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıda 

ya~ fiyaUarı hPkkında görüş(llmüş 

Jtilr. 

llP A&MW§A *5?1li 

'I Oksürlik ve Bronşit 1 
TURAL 1 

Komprimeleri derlıı 1 ~<."Ser. Her 
ecza.nede kutusu 35 k.ıruştur 

E ORSA 
31 AGUSTOS 942 

, üterll:ı 5,20 
100 Dllar l'l9.20 
100 Pezeta 12.84 
100 1svtçre rriııg. 30,25 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHA!'tl ve TAilViLAT 
İkramiyeli "l: 5 ~38 20,-
941 Dem ryolu II 19.75 
Aradolu Dcmlryolu 1 ve il 52,
istanbul Su şirketi 5,05 

rReıdyo, 
·BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH , 
7.30 . Pr:ıgram ve seat ayarı, 

7.32 Vllcudumuzu çalıştrralım, 

7,40 Ajans haherlen, 7.55 Senfo· 
nik pnrçlar (P .) . 

~GLE 
12.30 Program \'e 11aat ayan, 

12.33 Kanşık program (Pi ), 
12.45 Ajans haberleri, 13.0d Ka
rışık makamlard n şarkılar. 

AKc;:A!\I 
ıs ~O Program ve aat ayarı, 

18.03 Radyo ııalon orkestrası, 

18.45 Fasıl heyeti, 19.30 Saat aya.. 
n \'C ajans haberleri, 1.q.45 Hal
kevleri Folklar saati, 20.15 Rad
yo Gazetcc:I, 20.4~ Dans mll7.lği 

(Pi.), 21.00 Konuşma, 21.15 Ke
man parçaları rPJ.), 21 30 Ko. 
nuşma, 21.45 Kltıslk Türk mUzi. 
ği, 22.30 SP..at ayarı, ajans haber: 
leri ve borsalar, 22.4~ Yarınki 
program ve kapanış. 

Sahlbı ve Neşriyat MUdUrU 
Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Neşrlynt TUrk Ltd. ŞU. 
Vatan Matbaası 

1 subc-si Tel: 4299'1 T mamak 4arti11? arsıı. aranıyor. Bur

ı sada Doç a.centası MUfit E lblr'e 
EŞYA MÜBADELESi 

Yüksek hararet, Kimyevi Tesirle.-. En /Iğ1r 
Şeraitle Çalışan Fmn ve Ocaklar İçin ... 

HAZNEDAR ATEŞ TUGLASI 
ADR ESi: DİKKAT: 

Fabrik3 S3l!Ş Bürosu: Eminönü Osm:Jnefendi . 
Han No. 9 Telefon: 21612- Fabrik 1 Telefon 16171 ' - , 

Eksiltme ... " 
ı.an.ı 

~skişehir su işleri 9 uncu 
şube müdürl üğünden 

• - Eskişehir 9 uncu şube mUdUrlUğli mıntakası dahilinde ~nan 
Kiltahyıı.dıı Kapan ve Se.n derelerin ıslahı muhammen keşif bedeli 
32.230 lira 99 kuruştur. 

2 - Eksıltme 25/ 9 942 tarihine rıuıtıaya.!1 cuma günU aut 15 de 
Esktşehlr au işlerı dairesinde kapalı za:f usulile yapılPca.lüır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi ile buna müte:ferrl diğer evra
kı Eskişehir su işleri 9 uncu şube mUdUrlUğli ile Kütahya Nafıa mli
dü-!Uğünde görebilirler. 

4 Eksıltmeye girebilme't fçtn isteklllerin 2417 r1la 32 kurufiuk 
muvakkat teminat vermesi \'C eksiltmenin yapı &Cılğ'ı gtinden en az üç 
gUn f!VVel ellerinde bulunun vesikalarla birlikte blr dilekçe ile Es1t4e
hir vlJAyetinc müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al· 
malan ve bu vesıka'an ibraz etmeler! şarttır. Bu müddet içınde vesika 
talebınde bulunmıynnlıır eksiltmeye iştirak edemez er. 

5 - lateklllerin teklif mektuplarını 2 ncı maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su lş'erl 9 uncu şube müdürlUğUne makbuz mu
kabilinde vermeleri llı.zımdır. Postada olan ge<:ikmeler kabul edilmez. 

(9411) 

Ticaret Ve kal.. ti iç Ticaret Umum Müdürlüğün d e rı : 
Tur'd;rede yangın, h~yat .. r~klıyat ve kaza s•gorta lşlerile meş· 

gul olmak üzere kanunı hukum~er dalre.slndC' tescil ed !erek bugün 
faaJıyc-t hnllnde bulunan Dogan Sıgorta Şırketl, bu kere müracaaUa 
Bursa vilayeti mülki hudutları dahilır- dc (B ) Acentn.lığına şirket na.. 
mına yangın, hayıı•, nakliynt ve kaza sigorta lşlerllc meşgul olmak 
ve bu jşlerdcn dol;acak davalarda bütün mahkcmElerde muddel, mud 

deaalcyh ve üçiln<:ü s;ıhıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere «Bursa 
Tacım Satış Ko<.pcratiflcri B 'rliğlni n tayin ey1edlğlr.i blldirmlııtir. 

Keyfiyet sigorta şırkctlerinin teftiş ve murakabesi hııkkındaıcı 
25.6.1927 tarıhli kanun htikümlerlnc muvafık görtılmüş olmakla i

lfın olunur. 

Dev~et Demiryolları İlanları 
210 No. 1ı buğday, çavdar ve emsalj mahsullere mahsus tarife 1 

tcşrlnievvel 942 den itibaren mü' ~r.aır. 
Mezkur t.ıırife yerine şebekede meri 209 zahire ve 212 No. lı yağlı 

hububat tarifeleri kaim olmuştı•r. 
Fazla tafsll{ıt için istasyon'tı:a müracaat. (7362 - 9417) 

* D. D. 251 No. lı grupaj tarıfc:;ıne giren D D. 2.ıC> No. lı havaleli 
eşya tarlfcsl ı te~ink!vvel 942 den itibaren mülgsdır. (7373 - 9423) 

HURSADA SATJLJK BAHÇE 
Çekirgenin Rııfaltı üı:erinde bir 

dönUmlük bir ball;;e ~atılıktır. Bur_ 
sa Atatürk caddesi 119 numaraya 
mllra.caat. Telefon 125 T 

SATILIK HÜT.EADDİT 
ÇJF'l'J,İKLF.R 

l!!tanbııl :ve Boğazlar civarında 
kabili iStifade bUyilk arazili sulak, 

evli ve tam mü<;temlllı.tlı ucuz fi· 
yatlı. Tünel Han kapı 11, daire 7 
Ankara Emlltk acenwı Beyoğlu 
şubesi. Tel: 42994 T 

r ' BURSA DA 

mUrıı.caat. T 

Btil.'"ÜltADADA 11 ODAU EV 

Çankayıı. cadr!e.sirıde lskcll'ye iki 
dal<lkıı mesafededir. le;! ve dışı 

yağlı boyıı.dır, denize fevkallı.dP ne
zareti vardır. EminCinQ R ".adiye 
caddesi 31 numaraya mliracaat. 
Telefon: 20696 T 

APAR.nfAN ARANIYOR 

Şi411. Maçka, Taksim clvıı.rında 

beş ııltı odaı ı, kıılorifE'Tli b!r apar
trman aranıyor. Vatan gazetesi 
ldue mtidUrlUğilnde M. R adre
ııine y:ı.zı ile müracaat. B 

MOBiLYALI APARTMAN 

ARANIYOR 

Siz'.! lüzumu olmıyan eşyaları_ 
nızı istedi~lz diğer eşya ile 

1 
l-'bdil etmek fevkalade zamanlar 
için c.n miısaıt yoldur. 

Vata.n'ın Küçük llanlarındnn 

istifa.de ediniz. B 

"--- ------' 
O tomobil 1 

,_a_I_ı_m_s_a_t_ım_ı_] 

Gayet iyi halde bir Elektrolux 
elektrik ııtlpUrgesi uygun fiyatla 
satılıktır. Ankara ve lstanbtılda 

istimal olunabilir. Maçka Bostan 
sokak Ayda apartımanın 4 nwna. 
rasına. müracaat. N 

SATILIK ALYIAN PİYANOSU 
Her gUn 13 • 16 ara.sında K1'2ıl. 

toprak Hamdi bey S. 11 No. ya 
mUracaat. V 

39 MODELİ 7 KİŞiLİit DOÇ r 
Gayet az kııllantlmı' fevkalade ANK ARA DA ' iyi bir vaziyettedir. Ankara Posta 

kutusu 319, Telefon 2749 Ankara 

T 
KUçUk fön sUtunundan t.stıfa

de etmek istiyen karilerimizln 
cumarte!i akşamına kadar vere.. 
cekleri küçük iltı.nlar aı:.!J ntlsha
ııında. neşro ıınur. Bunında Ata
tUrk caddesinde 119 numarada 
MUfıt Elbir"e müraeaaL B 

F.cnebi bir aile için Beyoğiu ci- 38 MODELİ BUİK 

Küçük llAn sütunundan istifa
de etmek istiyen karilerirnlzin 
cumartesi akşa.muıa kadftr vere
cekleri küçt1k UAnlar salı nüsha... 
sında neşrolunur. 

Ankarada Postahane eaddMin.
de Güven tıcattthanesinde Ethem 
Gösll'ye müracaat. B 

varında kont'orlu ve mobi:yalı bır Gayet az kullanllmış iyi bir .,._ 
apartıman aranıyor. lııl.:lnbul 418 
pı;ısta kutuııuna. S. P. adresine ya- ziyettedir. Ankara Posta kutusu 

zı ile mUra<"~at. J::t:-:-~-B::_~j
3
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Y üksek Ziraat h nstitüsüoe · ı alebe I ~ TO R K 1 YE C OM HU R 1YE T1 ~ 
Yük=ek z!~!!~m~~u~:!~1oz:~~r fa~~·telerme I z·ıRAA· T BANKASI 

parasız yatılı, pıı.ralı yatılı, yatıaız talebe alınacaktır. Isteklilerın 30 
EylOJ 942 akştunına kadar enstitü rektörlUtune aşağıdaki veBıko.larla 
müracaat etı'm>leri lazımdır. 

ı - istenilen vesıkalar, A • Kendi el ya.zısile hanı;i fakülteye, nasıl 
talebe olarak girmek ıstediğinı bildiren bir dilekçe, B _ Lise bıtirme, 
olgunluk dl.l'lomalan veya noterlikten taarbkli suretlerı, C • NUfus tez
keresi, D _ Aşı kAğ'Jdı. E - Omeği enstitüden veya. vilAyet orman, 
\'eteri:ncr, ziraat müdilrlllk.lerinden alınacak sıhhat raporu. F - Belediye 
veya poll.llten alınacak ıyi hıtl k~ğıdı, G. Altı adet•. 5X6 fotoğraftır. 
Evrakı tam olmayan, vaktınde ~lnreyen, pul.!!ııs dilekçeJer kabul edil. 

mez. 
2 - Para.sız yatılı gırmek tsteren talebelerin 25 yaşından büyUk 

olmaması ve aeı;im imtihanında muvaffıı.k olması ııarttır. Seçim imti· 
hanluı Ankara Yüksek Zira.at EnatitüsUn~e. lstan·bulda Sultanahmet 
Yüksek Ticaret ve lktıııat mektebinde aşağıdaki gilnlerde yapılacaktır. 

7/ 10 912 çarşamba saat 14.30 da tUrkc:e kompozisyon. 
8/ 10/942 Per4embe saat 8.30 da matamatik cemsali ikidir.> 
8/ 10/ 912 Perşembe ııaat H.30 da Y!lbaneı dil ctransızca, almanca, 

!ng11iz.:e c;lillennden bırı> 
9/ 10/ 942 Cuma saat 8.3b aa bıyolojl 
g/ J0/ 942 Cuma !Ut H.30 da. fizik 

10/ 10/ 942 Cumartesi .ııaat 8.30 da )dmya. 
3 - Paralı yatılı ve yatıuz talebeler ııec:i.m imtihıı.nına tflbi değil

dir. Paralı yatılı talebeden tatil mü1deti hanı; bır sene ic;ın Uç taksitte 
300 lira tıcret alınır. (6700/ 8891) 

Ankara Oniversites: Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: 
Ankara Dı! ve Tarih - Coerafya fakültesine talebe k~ydına ey

lulün 15 incı günÜ başlanacak ve bırınciteşrin sonunda nihayet ve 

rHecf'kt ir. 
FalıtUltede tedris olunan 71l'Ure'er şunlardır: 
'ı urk aıl i ve edebiyatı Fel!efe 
Franı:ız dili ve edebiyat. Arkeoloj i 
İngiliz dili ve edebiyatı S umeroloji 
Alman dili ve edebiyatı ltit itoloji 
Arap dili ve edeb!yat• SinGloji 

"Fars dili ve edebiyatı H indoloji 
Rus dili ve edebiyatı Hur.garoloji 
KIAsik filoloji Antropoloji ve Etnoıoıı 
Tarih Coğrafya 

İsfeklilcrin bir dılek(e ile ilse ve oleunlult diplomalarınr, &şı ve 
sıhhat raporlarını bağlıyarak salı \"-G cuma günleri saat 9,30 dan 17 
ye kadar fakülte müdürlüğüne müracaat etmeleri lilzımdır. 

<7366 - 9422) 

Ktırtıluş tarihi: 1888. - Sermayeel: 100-.ooe.ooo Tt1rk lirası 
Şube ve ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticarl her nevlbe.nka muameleleri. 
Par& biriktirenlere 28,000 lira ikra.nıiye venyor, 

• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmd.ı. 
en az M lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile ~ı· 
daki plAna göre ikra.mlye dagıtılacalcttr. 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira l ot adet IS8 liralık li,000 Ura 

' • 500 • %,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 120 • 40 ~800 .. 

4-0 • 100 • 4,000 • 180 • 20 .. S,%00 » 

DIKKAT : Heeapla.rmda.kl paralar bir aene iqinde 50 liradan a.şa

ğı dUşnıiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar seneae • defa,' 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

11 Bi.rinclklı.nunda çekilecektir. 

ZAYİ 
Fen fakültesinden aldığım hü· 

viyeUmi kaybett:m. Yenisini ala· 
cağımdan eskls!nin blikmü yoktur. 

Fen Fakülte!'ı K imya M'l
hendlste No 2334 Cemal 
MerAl. 

Ra,id Rıza TJyatroso 
llalJde P~kJD beraber 

Her ak'8m saat 21 buçukta Harbi 
yede, Bf;LVU bahçe.sinde alaturkl 

kısmında bu gece 

ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Vochll - 8 - Perde 

, 


