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Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın Amerikanın 
al.tarafları Terin «at'i hJLkfmiyethulea iba- ___ ı_e_klif leri 

tazyik etmenin 
rnahzurları 

er hugıinkü bitaraf 
eketleri :zorla harbe 
/emeğe kalkarsa za
hir iş yapmış olacaktır, 
nız. Çiinkii bitaraf/ar, 

ifara/ kaldıkça mihtıf"ıe 

i;urette zarar vr.rmiyur-
r. Falcat mıhvr.r onları 

'/izler tarafına gcçmt;e 
bur ederse zaten .ı' r/aş. 

baılıgan fJaziyetlerini 
n bütün giirle~tir~cek. 

1 

__ _J 

.,._~ 

ulaşılıyor ki M ılı ver \ 
Devl tl<:>ıi Avrupanın 
bitaraf kalmak iste-

ret olacakbr . .Mihver bunu zaten ----• 
bugünden ilan etmiştir. Avnıpa Japonya 
nın kumandasını elimde tutaca- ...... -•\ 
ğım diyor. Dem~k ki ben haı·bc 1 • ~ j 
gireceğim. ınemIC'kt:tiıni h.ııar 1 1. • Bıtaraf kalırsa, • 
edeceğim evliıtlnrıım i>tünw 2 (''• . k' f h ~ 
ynllayacağım!. lztJ!'Up V0 HCfulete l • • ~ıugapura va 1 8tı• 
kurban oın:-ngım. ~~na k.nlh!n•' dı'dı' kal"ırırs!J 
makta tonıın t.'Clf..>eegıın n('tiı'e ı8C U u 
kcmlimo kuvv~Ui hh· efendi ha- 3 - Pasifik muıazenesine 
zırlamaktan ıbaret knlllcaktır. 1 • 1 • 

~ni ~esecek .kılıcı kendi eliınlo 1 rıa:.ıetkar o'ursa : 
bılcçegım: benı yuta :nk me- ı · 1 
zarı kendi elimle kazacağım. Bi: 4. - Kunetf 11aranfi!er ~ 
naenaleyh1 vat ınııı ıııenfaatlcrı ı i ı 
emretmeden, sırf Mihverin tuz- Y8rİJ~8 : 
yikiyle hnrbe i~tirik tıtmek bir \ j 
intihardan ve bir- <;ılgınlıklmı ........ • .. - -·• 
ba..5ka bit· 3ey değildir . 

Mihn.!t'İn tazyıkinc mııkave -
met g·(istcı·inıc·m no ol wnk '! 
Evvela, Mihverin vitd ·tUgi mü
kafattan mahrum knlaı•agım. 
Fakat ben nıiikafattan vazgm~
bm, istiklalimi ve hürriyetimi 
mulı ,1fa.za etmek 11enc~ kafidir. 
Yalııız, Mihvel' aı;.ıba beni ra
hat bırakacak mı"! Acaba bana 1 
bir ceza venn~ğo k~lkmıyacak 
mı? Yalı ut, harbin netioosiııi 
beklemeden, şi:ndidcn mcmle -
ketimi istilaya tc~cbbü.s cbniye
ceık mi? 

Hiis"vin C<>l:icl \' Al.(JIN 
~onu aayfe a .. utun 2 d.,) 

Bir uzlaşmaya · 

varmak mümkün 
görülüyor 

Tokyo, :i t a.a.) - Ofı: 
HCı ll'~ik Amerıkn, a.,..cınğldnJd 
~artlarm l<abulünU trulbhüt etti
ği takdiı de Jaronl'~ ile bir u~
hışma yapnı ğa ll.11.wdır: 

1 - Japonya, her ne oluıısa 
olsun bitar.afhğını muhafaza t:· 
decc.ktir. 

2 - Hindistan Fcleıno.ııgi n 
Si 1gapur üzerinde ya.puı:,'l h h
didi kaldıracaktır. -

yen ba:u mcmlcketlcıi iızeıinde 
tazyik icııı. cdcrok onlıır:ı harbe 
•ürüklemek fikrindedirler. Bu
uun artık saklanmasına imkan 
\almamıştır. Bu haki~rntın guze 
ıarpması ve ayni zamanda .A.v
~ı>a kumandnsınm Alına~ıı ıle 
ltaıynnın elinde bulum1.c:ı.g1ıun 

ı1a bır kere d ha nan edilm<:>si At/antik , ve A-lanş 
arada sırada ,A\'l'\l}>anlll !JUlh 

S - Biı• .ıapon kontroJu kar
mak ı;uretiyl<• Pasifikteki uevlet.
ler müvazencsiııi bt')znuyacaK -
tır. 

ve sa.adete kavu~tuı'lıl:u·u.gı ve sahilleri nıüsles11a 
lıütün millctlel"İn müsavi hakla
ra nail olacakları yolundaki ok
eayıcı sözleri t.."Ulla:rr.en tok~dp 
etmiş bulunuyor. 

4 - Bu taahhiidiin tam tat
biki iQin kuvvetli garantiler vt .. 

Fransa 
tahliye 

recektir. . 
Ja.ıM>nların hf~fi 

l3ir k. g gün evvd, Mihver 
propagandasıntla. gÖ7..e çarpan, 
ve en esaslı prensiplere taalluk edı·ıecekmı· ş 
eden tczadlnrdan balıRcderek C 
bunların izah cdilmcsı lüzınnu-ı " 

Loııdra, 3 (a.a.) - 'Uzak~ıl • 
Utki buhran hakkımla NevR 
Chronicle gazetesinin. cliploma
tik muhabir inin zaıım:Uiğiııe ı 
göre, Japon stratejis;ınin ·lk l t 

defi Vladivostoku alnı.ık v 8i
berya sa:hil eyaletini u,g l et
mektedir. Diğer cihetten :J :ı poıı 
lnr Singapur yollnmu kc>Sm k 
içın Birnıanya yolunu k.~p ... ımak, 
Rangouu, Binnanyanın bazı kı
sımlarını, Siyam ve Malezywmı 
bazı parçalarını işga.l etm~k i11-
tcmektPdirler. 

ll\l göstermiştik. Mihver pro- • 
~ındası sukrıtu muııa.raza Buna mukabıl do .. 
tt.mcyi faydalı addetti. Çünkü 1 Al 
her nedense Dr. Goebbels viiı.ulı 'nanmanın man-
Te S~r~hatten ~İÇ ho~l~, yaya teshmi meS-
0 lng.hzlcrc degıl, a~ık MOZ soy-ı 
temeğe düşman gibi göı·iinilyor. elesi mevzuubahis 
Bu gibi mevkilerde sükut etıme· . 
elin kendi alcyhlııde bir netıcc Londra, 3 fo.a..) ~ .Afı,: 
ırerdiğini ve M:ih\'cr siyaseti Stokl~olınd~n . ?a!!!,' Ekıs~~'C·s 
hakkında bir kanaat tevlLt etti· gazctı•8•ne bıldı~·ılılıgıne goı·e, 
tini bilmem~i kahil değildir. ~~u A:lmn!11ar .. Atlnııtık ve Mru~ş ~:~ 
llu bıle bıle böyle yapması ıse h!.ll~rı mustesna olmnk \İ7;cı" 
anoak açık söz söylem<:>ğe cum- but.un 1:'1'nnsayı Alza~ lA>rt"'Dl ve 
.ret edememesi ile izah ohmabi· dah~ bır kaç strat~Jik no!tıayı 
ti talılıyc edcc •klcrdır. Mıhver 

(Sonu aııyfa 8 &Utun 6 d ) 

rMihvcr DevleUeri Avrup::ı.ııın lmynakla~:ıııdaıı alınan bu ma
oir kn.ç bitnrr..f devletini lıarbe ı lumat.a g?.r?., bund.ın baş~n ~ 1: 
aürukkmek iç'n ac~bn. iyJ ~ir manlaı· butun Fıan~ız. es~rlerm.ı 
Ea.man intihap etmııl r mıdır? serbest bırakacnklaı \:e FTan~ız 

• Bitamf hüküm tlcr fü.crindc ic- don:ınm~~ının .Almanyaya teslım 
ra cd .... ckleıi t .yıktrn kı;ııdi e~~lmesı ve Al!nanl~t".ln .Frru:sı~ 

Pariste 
suikast 
İşgal komutanı, 

bir taarruza 
uğradı 

· Jelıl<'rinde bir netice nlmalarıun n~ustemlckelermc~c ıst~ıkler~ gı 
mkun var mıdır? l.ıı hareket cdebılmesı E?aı tıylc 

.. · i:Jgal mnsraflnrı glindc 1.800.000 
Bugun. Avnıpnnm bır ~ısım Hı rıdan 300.00 t linya indıri

clcylctl~rı . do~ udun ~?~'Tilya lccektir. 
Vichy, 3 (a.n.) - Paosuc

ki Almıııı işgal kuvvctled ko
mutanı geneı a.l Von Stuclt
Pnagel dün gece Pa:rısdc bir 
tnarmza uğrnmıtıtır. Şark i::ı· 
tasyonu civarmdn Magentu. 
bulvarında bir subay tab.ın
ca ile öldi.iriilrniiştiir. Bu ha
diseye ait tebligat hiç bır tev
kifat yapılmadığını bildir

mihvcım ış~alı, ~alıut m1ı.u7. ve 
tcsiıi altıııdo. bulunuyorlar. Bu 
memloketlcre Mihver heı iı:ıtcdi
i1'i yaptm bilir. Ht:ı: arzusu. o 
meınlcketlerc bır cmır demcktw. 
~inacnrılcyh ,onları harbd~ bir 

.4 'korban gibi ywıında goınılJi 
~ .c-İnümkünduı. Nasıl ki 11usya 
• ~plıesinde Alman orduı:m ate

ee atabilecek belki bır milyon-
• elan fazla yard.mcı bubnllf,,tur. 

Fakat şimdiye Jcadar istikl · nc
rinı mııb3faznyn muvaffak ol
pıu bazı memleketlerin tazyike 
ıboyun eğerek harbe atl1nlah-ı.rı 
müıakün ınıiıdiır? 

Biz bu meseleyi şu suretle 
muhakeme ediyoruz: 

Hnı·bc işlimk etm i için bir 
Nihver talebi karşısında bulu
rıacak bir devlet şöyle düşiinc-

• eektiı': Harbe gircc:egim. Ni
.. ,tin? Almanya bana ne vadedi
~oc ki bu harp felaketini göze 

• t&1a;.ağım? Mihver, Bulgaris
t.ann olduğu gibi, mtthtclif mem
leketlere muhtelif mükfıfatlar 
o\'sideuebilir. Fakat herhangi bir 
aevletin elinden bir mükafat ka
bJl eden bir .ktiçUk devlet so
aıuııda çok ağır bir faturayı ö
-1emek mecburiyetinde kalmağa 
ıııahkfımdur. Bir miktar arazi 
.eJde etmek tama'ile btitiln mem
~Jieti bUyUk bir devletin vasati 
~e sokmak istiklw ve hnysi
~~e ehemmiyet veren bir mil-
i Jet' ıçin hataların ve da.liletlerin 
en bUyUğUdUr. T"lprak ve nüfus 
atibb.riyle biraz bilyUyecekmi
eJm. Fakat hep birden esaret al
tında kalacak isem bu bUyUme
ıı.in ne kıymeti olur! 

l.1.ıhverin yanı sıra harbe gi
.rersem ne istif adem olacak! 
Mihverin k t 'i suı ette galip ge
le ~ f ,. ' "' 1trsıı netice Mih· 

Auustra~ya 
Başvekili 

Curtin, Sidney'in mekte<lir. Suikasdin vukubııl-
duğu mahallede gezme yasa-

nasıl battığını ğı ş:ddetlendiıilmıt?hr. Daha 

anıatıyor ciddi tedbirler nlın cağı da 
bildiı-ilmcktcdir. 

Bern, 3 (a.n.) - Stavangcl'- Neşredilen ilan 
den 1sviçre tclg-,rn.f ajansına bil- Paris, 3 (a.a.) - Alman 
dıriliyor: işgal idaresi halim hitaben 

"Vindefjord,, if,mindeki Noı·- nşnğıdaki ilfını neşretmiştir: 
veç vapuru geçen cumartesi gii- 2/ 3 İlkldinun gecesi onun-
nü Stavanger'in şimalinde bir 1 cu belediye dairesi <;cmberi 
tayyareden atılan bir bomba ile içinde işgal dairesinin nöbet-
batırılmıştu·. Gemide bulunun çi s:ıbn.yma tabanca. ile deııi-
66 kişiden yirmi ikisi kurtarıl - ce bir suikast yapılmıştır. 
mıştır. Evvelcede olduğu gibi po-

Dönetı lngiliz t<ıyyar68i lis bu defa da suikast faillc-
Ceutn, 3 ta.a.) - Ak • rini bulamamıştır. 

denizden gelen ve CebelUt • Tedhişçi· gruplarının Pnrıs 
tarık istikametinde giden mo - gehri içinclc kendilerini gizli-
törlü başka bir İngıliz tayyaresi yecek ve onlara silahlar ve 
Cebelüttarık civarında denize patlayıcı maddeler temin ede-
düşmü§tür. Tayyare bir İspan • cek serikleri olduğunda şüp-
yol balıkçı sıııı<.lalı tarafmdau he yoktuı·. 
görülmüş ve mlirettcbntından 
altı kişi kurtarılmıştır. Pilot da Aşağıdaki maddelerin tat· 
dahil olmak üzere Uç kişi dcui?.- bikini e.mrediyoruın. 
de kaybolmuştur. 1 - Onuncu belediye dai-

"'Sidııey,, na,•ul battı1 resi çevresi içinde bulunan 
Canberra, 3 (a.a.) _Başvekil bUt:Un lokantalar, sinemalar, 

Curtin, A vustralyadan Sidney eğlence yerlcıi ve tiyatrolar 
kruvazörile Kormoran korsan aa.at 18,30 da kapanacaktır. 

ed 2 - Sokaklarda, meydan-
gemisi arsında cereyan en mu larda ve sivil halkın geçmesi-
harebe hakkında §U :resmi hm- ne mahsus diğer yerlerde, ak· 
hau vermiştir: 

Sidney, şafak vakti, korsan şam saat 1 den sabah 5 e ka-
gemisıni Cana.rvon'un ~-O rrul~ dar dolaşmak mene.dilmiş'ir. 

Bu memnuiyet on sckızinci 
garhinde görm~~fu-. Korsan ge- belediye dairesinin bir kısmı-
m.isi h_!!•;;y tinin Sidney tarafın-

(8onu .ayfa s aıltun 6 doJ _n_a_da_şa~m_i_ld_i_r_.,_, -----··u 

Milli Korunma Kanununda yapılacak 
tadilat üzerinde görüşüldü 

--------------------.... ~------------------
1'/C'A RET VE ZlRAAT 1'?EKILLERJ iZAHAT VERD} 

Ank:ım, 8 fl'elefon~) - Parti gn1p oo
ciimeınl hu ~hah ~t lO tb. &~p ıaekıt>rin 

u~isli~inde tt11•lana.ı'llJ. hiikfunete ~ 88.H
hiyt•tfor w~ren Milli Korunma K.a.mınnnuıı ta
diH hakkındaki layiha ıiwrlmle ~ljni.şn~eri· 
no dtWam etmiştir. 

Timret Vekili Mi.iıut3\:ı ()Jon,.u'in lllıf"h-

u .. lann ta\~~· t•ttildt-ri nıuh~lf smıHr.r Ü7 -

riaM: !tul{ünkii ~rait.c~ daha uyaM~~.ak too
tMrler «>trafıuila nu.inn!uı~ı g~.n bir konnş
ma&ndan sonra. Zem.at \'e-klli Muhlis .Erlmıc'-11 

stlz alnıı!j "tt la~ iluunu, \ ' ekaleti aJakada.r e
dt>-11 kıı;,mılan la.erin~· izahatta bıılunmuştım 
Bu ıo;uaHNiu 7Jrui ı~1:itı,,nlln arlgnlmahı ""' ge
ni~6tilrnttii m~~sin~ alt olduğu t.hmin e
clihnekfod~r. 

Amıak dahil \o hııric,·wki melmslanl:uı 
tm.ıları t.athlkuhı al1 vlan Milli Konmma 
Kaııunmıım tudili c hiikfunctt' thıJıa ~~llİ!i ~a
mhiyetwr ve.ırilntt lui (lti88 itibari~ le <:ok ~e
rinde hnlmakla beraher cliınyanın hu~inkii du
nınıu karsısımk1 hıikfıınetin claha. sıkı lı4r 

harı1 ekonomi'!ii tn'l..i11 t•fmfttinin fa~ dah ola
cn.i;ı kan:ı:Lttm1Nli .. ll•r. 

~-:Ok muhh'fnel ola.ralc lıı• IA~ ihıt e;~rek 

fmelimende, ~en•k umunıl he)t•I i~tima:nda 

görii,'jüfüri.en h .kii.ınut fA>.n im dlı~t de sonı
la~tır. 

J~noiimen yamı ( Bugiin) ı a hah sa.at ;) d~ 
tt>kml" tA>pbaaJ-ak nııeAAi.Jne de\ 11111 ede<'.ck
Ur. - (.8.8.) 

ı 

Londraya göre 

Mihver 
Fransayı . -
okşuyor! ... 

ÇÜNKÜ . 
Bizzat Almanya, 
artık yardıma 

muhtaç 
vaziyettedir 

Londrn. 3 ( a.n.) - Avrupaca 
bir mahalde buhınan Röyter ,... 
jnnsmın muhabiri bildiriyor: 

Vi1Jinin siyasi miışalıidleri 
Pcıen - Görhıg miilakat1 neti~ 
sinde derhal Ransasyonel hadı· 
scleı-in cereyan c.'Cleceğini iimicl 
elmemoktedirlcr. Filhakika Lib- · 
yn RCf ~ri de\·ıını ettiği müddet
<:e \'işi hükfım~tinio Almnnla.ra 
karşı sa ih taahhütlere girism.
ğe nıeyyal olnıadığı zannedilmek· 

(Sonu sayfa 3 sOtun 4 de) 

RUSYADA AFRİKADA. ) 
Almanlara göre ····-CEPHELERDE ......... .. 
MosJmva önlerindeki f _ Harekat: hülasasJ _ ;I 

harblerden sonra 1 RUSYA CEPHELEFı DE l 

Yeni ve mühim 
bazı mevziler 

ka:lanıldı 
-0---

Finlandiya körfezinde 
büyt.k bir Sovyet 

gemisi batırıldı 
Berlin, 3 (n.a.) - Almruı oı·

duları başkumandaıılığmın tt•b· 

1 1

. 
Rc>.t1mi tebUğlen~o -,;e mıuhtt>Uf kaJ naklardan alınan haı

heı-Mre göre, ft-losko\a ch-anndaki rnuha.rel)eler çok şicldet
lidir V8111iyet Soyyeilt"r -aleyhinde gibi görünmektedir. Yolo-

1 

kolaıDHk't.ıw llefleyeu .Alman kuvvetlt»rinin M05ko\. :rn. 25 
ldlomotre ntefjıQ.ff>ye .kıufar sokukluk1arı ha.her. ,..,rf)j~ or. Mos 1 
ko\•a hilhns."3 şiılmldt"lı , • ., hahdı.n ft-hdide :man11..rlur. İJ 

ilk mfü\a.fıta ha.Uı.'mnın bazı noktalarda yanMığl a.nlaşll
mnktadır. Tula'nm do~ıı inblli11dt> ikvleyen Alman lun '~t

! . Jeriniu tle Rinın ~hrine \'8.l'dık1ı'n bihlirill) or. Rosto! tr.ıtı- 1 
smdal i i!d Rus onlusu, Almanlan tnklbe devam .:d;yo;lar. 
tıcrl hart•l,at inltiş::ıf etnwıldedfr. Almaul rın nru.tofmt ha- ı 
tısında ycnid~n hlr h:t7.ırhk yaphktan sonra turrıı.ı.a :;ı ~- : 
mo1nrl için uzun bir zamana ffıüvıW) bulunduğu \e hu mınfa- ~ 
kttdaki hıwelcl.t1n SOV)~f ordı Jan ldı:ıı<lı· olcluğu ko.) clN1il
t1ikf('n l!IOnra K.ıfkasya İ\IİH hl tlillk h'hlikeuin u1..:tldaşt.ıgı ha
ht•r w~rnilor. 

liginde deuiliyoı ki: 
Moskova ccph,..sinde, AJman 

pıyade ve zırhlı kuvvetleri, dfür 
uıwıın auuJane multavemetine 
ve mukabil tanrnızlrmnn. :ı·n;<- ı 
men, tayyare teşl,iJlerı yardımı- • 
le yc•nidcn arazi kaz1nınıHlnrıiır. ı 
Dünktl bu muhnrnbcler esnasın- i 
da, düşmnnın 20 lıücwn aı u.bnsı • Miln-er m nb anndan siman m:ıJUm.!fa göre, Alman \'e 
tahıip <!dilnıi§tir. ! ltal)tmlar Sitli - Ue.~bıtlı'da 11unaffaki3d t'ld ..-tmiı,lcr, ~:ok 

LİBYA CEPHELERİNDE 

Fiıılanui~a körfezinde, büyük : ffiir, nmbıerne alarak sahil mıufa'kasına \annışlardır. • 
bir Sovyet akliye gemisi bn.il- c Ringay.i ~.tili' netin l · ytm.l tir )u~iliz taarruzu baı:lnmış- • 
rılmıştır. t:ır. Bu ta.a.rruwu m ıl bir lnlıi~'lf gostoroc-eği hclli değildir. 5 

Bir ga.:otcyc göre TrahJus - Ilin~az; ~olu kesili i:ıi ı.ıihi, ın~Hi:rJrrin hu t.'la. rt - : 
Romn, 3 (a.a.) - Aweniı·e ga da Ifoıga.zi - :Elader.ı )Oluıı ı k~ lcri de nmhtc ıınldir. ln~i- ! 

zetesi, şark cephesindeki vazı _ Uz ordulınmn tet..irli )Uln~l."l'tif>•i heli omu• t.c:·cJir. Siı uik : 
yeti t.n.hlil cd rck, Sovyet ha~ - ınoydnu nmh:.arebt i · he ıüz. netirerpmııcn·~.,ı;r. Suli - lti.'Z7.n.k ! 
kumanda.nlığı:'.'.lın, , fo ı.ova ke- tlald IU.ih' er r.mvo. fa .. iyt•ti, mm nld<ut tt-i.i.1'\<i ııddmf' .ie.clir. ! 
siminde Almaıı kuv\ etleri tan _ Sollam ve Uardi) a<lnki l\ ilıH•r lrnV\ PtlNi heniıı: ı.~on wr 1 
fı:ıdnn yapılan tazyiki hafiflet- • iı:in .le_<lir. Ilu~iinl{İİ vnzi~ <•te gÖ.:-P, bu çemf~•rtlrn kurhılu~ Ü- • 
mek için cenup kesim:nde şiU· ~ mıdı do pok 111.dır. l 
detli mukabil tnnrruzln ra git iş- • ...... •••••••••••-·••••••••••• -•••••••••••-••••,. ................. • 
tiğini yazmaktadır. _ ---------------------------

di~~-~·:::.:~::·::;m:::·:~:,ı ·Danı·z~ı • sı fı mensun ar~n l 
radııb artık meydandadır. Ros- ti i 1 1 ~ i 
tov böl~esinde Kızılordu kıtala· 

(Sonu eayf:ı 3 sntun 6 de) 

•• 
Univers· e 

talebe bir iği 

Bugün yapılacak 
merasinı. e tesis 

olunacak 
Dugün saat 12 de İstanbul 

üniversitesinde Üniversite Ta
lebe Birliği tesisi ı11erasimı ya
pılacaktır. 

Hazırlanan propra:nın göre 
bütün talebeler saat 12 de O-. 
niversitc merkez binas! holilnde 
toplanacaklardır. İlk söıü Üni
versite RektörU Cemil Bilscl 
alacak ve ikw'Ulacak olan 'l'nle
be Birliğinin gayesini anlattık-
tan sonra, Üniversite talebesi
ne Maarif Vekili Hasnn Ali 
Yücel tarafından gönderilen me
sajı okuyacaktır. Müteakiben 
Talebe Bırliği için hazırlanmış 
olan nizamname okunncnk ve 
talebeye izah olunacaktır. 

Bu suretle birkaç cenedenbe
rl tcsısine ç:ıhşılnn Onıv<:>rsite 
Tfilebe B.irlıği. kurulmuş olncak
ilr. 

v rilecuk tazmin t 
----~ ------1113.ı19----~----~-

Kanun un bazı maddelerini deği .. tiren 
la.yıhanın esaslarını bi1dirııyoruz: 
Anlmra, 3 (Telefonla) - :wm 

Müd~fua Vekaleti turafmcl ... 11 
denizaltı sınıfları mcnsuplaı ına 
verılecek zamlar ve ta1Jmnl<!r 
haxkındaki kanunun bru~ maJ· 
delerini değiştiren hır layı.Hl 
ha.Llrlan:ır'.ı.lt Büylik Millet Mı;:c~ 
lisiııc verilmiştir. 

Bu kanunun lıazırlanmasm:ı 
s b .. p, denizaltıcı olup ta bu \'a· 
zifede kullnnılmnynnlnnn veya 
faal kadroda bulunmayanların 
da bir tnkını avantajlara sahı11 
olmalarından ileri gelmiştir. j 

Yeni kanun lflyihasma göreı 
dc.nız.'\ltı ta.lebclcrınden kursu 
ikmal edip te diploma alan de
nizaltıcı subay, gedikli erbaı;ı \"e 
erata denizaltı gemilerinde bıl- ı 
fiil hizmet gördiılderi her sene
ye mukabil her ay şu miktaroa. 
znın veriler.ektir. 

Subaylar bir hi?.met seıH'Si 
için 40, 3 sene için 58, 5 sene 
iç"n 67, 7 sc.ne için 80, 9 sene 
için 93, 11 sen" için 107, l3 sene 
için 120, 15 SP. le içın 134, 17 CC· 
ne için 147, 19 sene içın 161, 21 
sene icin 175, 23 srnc icin lSS. 

25 :ne için 202, 27 sene u~io 
216, -:J •• ene için 2:>0, :n sene 
içıı. 244, ::;3 sene içın 2o7, 3.> se
ne için 272. 

Gedıklı erbru;;lar ise ayni ser. e
ler z:nfında sıra ile 27, 36, d..), 
55, 64, 73, 83, 92, llll, 111, 120, 
130, 139, 149, 153, 168,177, 187. 

Eı at ise bır lıızınet sen i için 
10, 3 sene için 13,. 5 sene i<:in 
16, 7 scııc için 19 lira ayhklaı ına 
y.am olunacaktır. 

Bu zamlnrın üçüncü ·euedl·ıı 
itibaren artması, <lcni7.nltı gemi· 
lcrinde bilfiil iki sene hi?.metın 
ikmalini takip eden m<>li sene 
iptidasından bnşlıyacaktır. Ve 
djğer zamlarda da ayni esas göz 
önünde tutulacaktır. 

Deniz.altı kurs talebelerine da. 
hş talimlerine bafjlıya nldnrı ta
rihten itibaı en dip1oma ta ihine 
kad r her av 20 lirn. er. ta i e 
b er lira tahsisat v r"l<:>rel tır. 

Bilfiil denizaltı C' ı'l "nde 
<;:ah an ve he av en lJ t 
vnzif e ile dahs yrıpan hiı b 
knd r (B ba ı dalı n ıb. 

{Sonu sayf, 3 

lngilizlere göre 

M1S1ra Alman 
esirleri· ge1iyor 

Son taarruzlardan 
sonra harekat 

hafifledi 

Almanlar, Tobrukta ku· 
şatılan tt menin imha 
edildiğini bildiriyorlar 
Kahire, ~ (a.r..) - Orta ~ 

umumi kararg5.hının tebliği: 
l\.uhwebeier geni§ bir böl.J 

d. ıilındc e reyan et.nwlde ıx.ra..J 
bu ~on ~dJcth devreden sODo l 
r. harekatın seyri, talı~atıy.ıe: 
hu.t ılı mişiır. 

Swdi - Re?.eg'in garbındtf 
Ji~Jdı ddn'da. bfr keşıf taarruzu 
yaı ılrruş, d~manın b!rkHc t pu 
tahr"p edilmiştir. 

H.Jf, yn - Soll ım bö~csinde 
mal ı.ur dii.co,.m:ın ~rnizmm de
m .. deıı iaşeye tc.5Cbbus ett..ği 
ani. ştlan bir kiiçıiJ.. g<roli im a
na ı;rinncğe muvaffak ol:unadaa 
tol!'<.t ate ımızle l<'!J"C.tf..JıJı Lf.lır. 

lleıi ıx;lı;Plerd~n Mı:.ır. ecir
ler hl'llllebP <.ıeHım ediyoı Ge -
JcHler mJsındn Almnnl::ınn Af. 
rılrn k ı t n s ı k u ı m a 
yı , ı ıcııs ı1> yülrnel: rüU~ li -Oır 
sub ıy v udır. Ela.d~m \'E> Sidi 
H 2~n bf ıgelerindeki clii>ıımın 
toplulııkl m ıııuvaffak"yt:tle bom 
balnıır1JJ. tır. 

Aınmıılnra ~ÖN' 
Rcrlın, 3 (a a.) - A.Jm ın hb

ligind n: 
Şımnli Af ı ·1, '1, Tobrlı Ull ı 

{Sonu ıayf:ı 3 s·· un 3 de) 

vazife yılı 
4 Biı"incıkim•ın perşembe gü

ıw Vı.lı YC Dl'ı...!iye Reisi Dok· 
tor I .. utfi Kıı·d ırı:ı lotanbul Va

.li \'C Belediye Reisliğin" b, la· 
yışınm dvrdlincü yıkiönfımiidtlr. 

Geçen üç yılı dolduran J ıu
vaffakıyctleri içinde Valimiz, 
basm ıay.at ve ailesine kal'fP 
daima dcı·in bir alaka r.öster· 
mıştir. B. Doktor Lütfi Kır- • 
dara bundan sonra da aehrimbı 
için sarf edeceği mesailerde C!l 
büyiik muv.aff akıyetlel' temenni . 
ederiz. 

Vnli Anlmraya giUi 
Vali ve Belediye Reisi Dok -

tor Lfıtfi Kırdar dün akşamki 
eksp1·eslc Ankaraya hareket et- • 
mi. tir. Valinin Ankara seyah ü 
btr kaç gün sürecckı ·r. Don.tor 
T ut.fı Kırdar bu €! n da rJ 
d r Vekal tlerlc \'Ti.yet 
ll ledıyeve nit m ht.EP' m 
l"r etrafında t.c..: ~ 1 
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HAZRET.MUS 
BENaa· iSRAüL Francala 

ihtiyaa ~Tünel kayısı geldi~11v e~~~.~:.üs 
• -

acbaedikl. ati&, ve Eminôn& Pazartesi günü tünelin sefere Belediye Topllapa 
No.11 Yazan: Mutwre"' Zekl MORGUNAL 

-Bua ne~ Velid! 
~Ureelerdi daha mıiJi ... ? 

- Dala 1Ji ohawta. Lain 
şimdi hay ttasın; seni kaybet
naiıt 4 • m .• 
-tyt.._çelıuVHi9da

)lalcyedim! .. 

- ölımli iltD • ~? mıı.takalarma weri ba .. 1-ması muhtemel ve Etliırnekaı-JNlcla 
- Bial WM'J••k lılıdler:ma )e LA.fi ...:a_ ..... • ~ L.!!.-• le L 

mi •Utall! Bmdaa m ~· ••• -- ..:gı_-.. otouü.11 tecea 
1mu&adeJrımazne,zlar! &ıa anuıeg pbıimbıdıa D- B.n.L.4-tt .-IJ Q~la 6 Ilı' JtJea.MuavinlB.Ltt-

- /\..&.. ..._ AtJtı: .... udar ki... ••eal• · liıD &..L.. ·stt• ~•• _____. ,,. • ..,.en ~~ CUl'-v3•v ınr uı - ....- ti~ 'JIJıı · • F)niınlır4 .. 
- AklıA ermiyor .bari söy- nnııtakaludaki fırmıara günde dlljın Uıraeı1111 •ilsaade etti tobüaw•' • ,,_ -.ra .,_&-

~mel ~ Wld.Mıl._,ap :=:r:-&nh«~~ -----••------- lttıwııalrctiğw-.._etm~iu....-- na,.ır ,JtPla timanllr!. 
- F at her tarafmı yara, mler. Meseleyi ı.ökiDıien hal- öıa ve EmiDö.U kavmakamh« - H t 1 Tn-ıwmr t.- 3 h 't • &F-4........,16' )l!llt •Mı' e' 'J •w ~J ' h 

ledlrim!.. lan Be~~-~ ----~· ......... ~·--- ..... llere i 
Ilı gtln zar-.ftıdl her - Ne yapabilirsin ki? ğüne muracaat ederek kendi k6- ıelndştir. Ka)',s dün derhal l*"'d..._ tlba..., • ....._ Teni ihdmr olunacadt hatim-

- Ne yapacağımı ben hili . zalanna venten fnncaialık un ~ 'rıcı§h0ımp. Bugii ' de 1"J'ine t.allllacaktu. bi1L38Ba geceleri tramvay sefer-Şii' •• P:vvel AUah, ge
n dom ı bi ~n. Halbuki 
"ıden mallar bir daha pri ~ 
.ez.. 

i' ... _ cİi G n ktanm.n ihtiyt1n karşılava.ma-•--------------. lerinin erken t&tıl edildiği uun-ıim. .... ., tehre gi ıyorum... d~nı bildınn~ır. l{awnı- ı Fak.at klıyıem seydaeler em· 
ri .:u:. dil;;n- .....ı p ·o· ıı:pçTU J·~ -...eti· ~ı-tası ~ft- .ıu-ı. takalara şiınil ola.oaktır. Be-

.un &_,.. zamaD n~er ya .Ja;ınlıklann iddıasaııa. guı.-e fııw.- K" " d ~ n~ n~ yap~ 
maj&muktedirQJduğumu oğre· c~a ihtiyadarı olduğunu mu· omur n an =~ ~~.;: :!:!1! o::~;-:;: 

- x.,-. yetilltfrdijbnls Jııl. 

1bı kavunları yağma etselerdi 
de benı dövmeeelerdi. 

ninlnl.. eakddakedi d~torokrapk o~..:!'iyle .. tev- 19 ancak pazartesi glafi sabahı puant.leriDe onar cWrika f.asa1a. 

BA.maa, aösüntı bitirir bitir- ~ a::;.~ı;:er .ı.1'D- bulunamıyor ~=.:=ı::.,~~~ ıle 9ir kısmı T~ diğeı- biri 
mm yel& çıkan arkada11•111 ar- ·~J numrn ı.ır- kam.da TeJ>eNymdmbU,.ek 
kmıwiın ~ şapın baka Yaprtan hesaplan göre ba malarına -..n, ettiği ve harp iimre oh:afMller taJvik edecek -- Sen kendini ~ tı.elli 

.... ille- bUshüttta ..... fi
lttrdeyim. &Pn' ma...._. alan
• )1al'ln canımızı da &hrlar. 

mmtUalarm francala ihtıya.cı- 4Wayıs.iyle şimdiye kadar eeiıri- tir. Bu bıwı8*ı baarhklar ya-
kaidı. .__ VdMI biA llua'q> m kaı:pa.ııuak makaMiyle bur- ---- 11 ...--- aize 991tirtiJmmi .,.... ı....... ~ırt...mr • 
..aı.ı-ı.... ne ..,._ ..... \rh? O ... -. -"'"'"'Ü miktara .,,.;~..u1e 9 çuval .- -- uuaa ....,.__ 
V"'M""'"" J_..,_..,._... ..,._... • ..._ &- B k- iil .-n1yaıı bandajludan ilk ı. -----------yarma&l gibi bekçilere nasıl bır francala unu ilave etmek ,,.,. azı omürc - er. awıı teşkil eden 121 lıııaadajuı 

- o halde b"'1"adaıı k&çalım ! -a...·., B öğ- rett ~lll'dır. İh ••-a İle ı....,,.;, ... 1 ... -1... ..,,,.ı...: ..... ı- .._,ı.ı--oyun oynayac-.u. UDU ren tiK --.~ ._ ~ ~ ...... A.UKJ 

ID8Yi çok merak ediyordu. Beleııtip 1lnıwı MlhithiUlftr saç t.tt--eağ:ı tatnnm omnmNrta • - K•,reek W. Allala. pter.. 
...... ! Bısbul'aya ...,.,ar iPa 

~ ASKERLiK BAHiSLER·r 

Tank kudr za'fı -1111 a lilrkıaç sili. aıillar kadromda amtlll llltllas~ 
ttr Jlf tutmqt•.. eı. •fi raf 1111 raçt111 

d•ı(Jıl kızaamıktıdJr 

~~--- Yazan~ 

==:af &utn ru1taı K1111t rooer ı=J :=:::i 

T ankın kudreti: 1 
A) lılWıarib• .,..._. .. a· 

"'1fırden korur, 
B) M~m liir'atilli 1118 ma.
~ kabıliyeülli arttınr, 

C) Elıgelleri aeı:. giderir. 
0) Arazinm, aral & t8M htia 

. .......-,..mnr. 
EJ ()yll&k bir al819ildılt mer

'ce&i tel}kil edebilir, 
J') Girme, yarma. 1118 fllriıı me 

aktn!tn ~ebfttr. 
o~ Jts inan ku't Y,eBe bq&

Whm's w eer ·zia ..U 
dua ......., mil b tf!- ..,__ 
c&ılııdl ı'ı' ;t'*ir. Çek mitte• 
bsrrikür~ Ula Wl'Uf !mkhlarm 
daa bir çok Mllerde ıaamua
dur. 

iM' tw G Jllıiinöı81ta ibtir 
Yaıt glnterk. BiltWa ... nan 
cami ltir t&lilt fOfi4 ~ 4ül1. 
yülia ~ıiliıJper. 

va.ziy~ ~ ma.Ji:amfllN Müddei amaınilae tbr. Aynca Rumen htlltUmeti 
bildlrmiftir. •• llwılardan bq1ra ZJO hmdaj * Muhteıu hallcevlei1 verildiler 1cia JeDkMa ibnt rieeweai 
yapacntı lt:lhnilr teuzlwbbdım "flSll!iştir. Bunlar da yalan tair 

Yedfkule Y9 Sa.mat,.• t• amanda__.__.:.... ........... --.. 
eıılıacelı fnldftaol te.büe b al nııtw. lralsnnda "- köınln:iiB' - --___. Ur. 

Gaiata.myla F ~ 
BahP. Ankar11a 

gitfffer 
Takımlar, c .... ., 
tesi Ye Pazar 

pnleri lnguizler 
ile karıılaşacak 

Ankarada bulunan İngilb 
profesyonel futbol takımile 
:uı.ıelP'•Ma ~n
laa C".e•ı .. ıuyl& .. enedMlllıgt 
*•k•lan düa akvamlıı treale 
ADkaraya hareket etmiıw 
dir. Her iki ekip de • Juw
•etıi 'f6killeriai .,..,. •• 
mektedirler. 

günlerde şehrimiade riki ._ 
klimür darlığından ı.tifade • 
met nıa.kBadiyte ellwtam ...... 
nm ~lrk!ıri ..a.ıht•• .iuö
• et.mişlerdir. Hatti bun1ardaa 
mnJan san1r M1mM mooa.. 
riyet.iJMie )mtmwnu tein dUkk .. 

lannı dahl eqmamışlardır. Kep 
.,. lıllirakaa. ~ ... 
b&I' edilmiştir. Bumm Uuau 
Fiyat lıfOrabbe Jllf!ftdri .... 1 ~ 
Uıı1a.n ar.~ baHıa k&ııulr 
fs]mıwllM"dJr. 

Diğer taraftan ....... -
y eGlnle mwtaılııalempla .. 
kömilıd vaJmlımarak ,..... 
auçiyle adliyeye ~ 

1- SMDıtyada KarmMa 
eaddestnde köm8rett ..... 
Doğaııua, ~Un Jd1cwmm • 
kuruşa satma1tta olduiu J'I,.& 
JıılUrakabe ........ tantmd• 
haber alımnıştır. BOromm ~ 
kadaı' llllEllWlian fpnNJI 8 • 
nıta kömtir satarll'ea ,.,.. ..... 
n.k b'hada bdfvk'm I* 
t.t1a adiiw.Jıe ~. 

2-Samat)'U& Bll'bw ŞI& 
......... ~ lıfebmtıt 
Jlömürün kHneup 'l..1 kuz O 
-*1.1mdmı lıelııılpw'a ....... 

....... 
lznıir 

~angını 

6 dOkkAn tan.men 
yanda 

• 

lmılrde din .- ,... Ke
....ıtıMa çakan .... ,....... 
..,.._.. atölyelli --..aciald 
flnıı Ye Sevim putahanelli, N... 
... .. Kri8tal t:uh•U,. mağa • 
alan, Pi,_.o baJil il J[ -· 
Jln dUkkim ve bir de -
.mkkam Jmauptar. llaarif Ve
Mleti 1&7Ul eri, .,.. diier ltut 
~ ft mafualar da bmıaı 

~-· Yangıma fmndan --1' olmal nmbt! ı!iclir .... 
nır~'nh-. 
Kazanç vergisinin yeni 

cibayet fekli 
Aııtaıwlm gelen lllr halttrle, 

Jıei parumm lldlkelWJerden lla
~tan nfDetlnde abnma• h
nrlafbrıJmlf ff llamm içia bir 
bmm llyilml bamiuarak ,.... 
Dada meclise vcrileelkttr. 

Okayucu
_Otyor ki: 

Yollarda çüriiy 
yiyecek ~tyaaı 
Okuyutulerıuuzdatı Ulur 'ttn.ver 

78211or: 
cGeçeo sene lıleıtaJeri ile Ma

hıtyadan iki sepet meyva a6nde· 
rildi. Yirmi ıünde g~en bu Bt'pet
ler nuıhteviyatı tamamen Wr&U ha
lın. 14ddi1•pc1ea oa kunli ve.:erek 
deld• döldünfünı. Bu sene Bh ın
cılelriniıı 11 inde ve 190 mersulc 
numarası ile Kut'lunludan ylııe 

MNrıJmri ile DM11r.a lckı* mnll 
obın bir ııepet gönderttdi. BlT aya 
)IMkıq bir saman 1eçtt11 balde hl· 
• ıelmedl. 8eklr clıda ll•)dali .,._ 
18 ambamıa uindm ,... .. .,u, ce. 
ubını ahlım. Jılllhteıriyatı çuru-
7ecek ve kokacak er:ııık olıan bu 
sep<'t bı.mdmn scınra «.._de bana 
faydası yoktur. Bu kabil eşyanın 
wa&ıı mıiiıktet JQUmda lmlıllall ~ 
t'etile lıMm&lmaı aulmddene bil 
cihetin iıliaialcıalua bUd!rllerek 

hiç .ınuu.. kabul edilmemesi hem 

h.tlmı ~-- "8'e nakl~ naa
saıilinden kuı1anlmw hem d 
bull\n için pek lnymetu ohm bu 
.aaklft ztyaı:ıııa meydaa verUmo
mesi busu.unda MUnakallt Ve-
1r1w;w. dikkat _... ~ 
nW sa.JaMarunla dilerim.> 

nlar t"1mJI eder, 
R) 'TaltiJr ve atrat.ejtk bir 

Bir orta tank - .. Hnıy" 
mal oluyor. San'att •~ 8'11'Yetr 
mftaeft olina~ memleklltler 
tank onlulan ~ltnden lcls
dırter. 

S&ırı .Kınwaı ve Sam LAci
vcrt talı:ımlanıı kU.\'Y~ 
1i rakipleri Kar&ısında. AJaka.. 
ra elipieriıulerı da.ha iyi n• 
tieeler almaJat'l muhtemeldlr .. 
Bilhassa bu seneki t.emaala.• 
nnda çok iyi ne&tcel• alan.i 
bUtUn nazarları tberine Q9-
bn Galataaaraynı yUdmilzl 
gilldUrmek ihtimalleri mw-

tıılır ........ ~ .. 1 's'la ---------------------
'weket kabUiyeti "terlr, 

1) Bu auretle, nrdıarelteaia Hava ve arazi vuiyeti taulc 
..- vaayetfncie en mtilıaamel istifiıdıe•we mAai oldili~ Al· 
lir ateR deetetidtr. man. tankbl.n, RUB)'8DDl .Yağmur * ınevaiminde h}liyemez bır dunı-
Tankların rJrftan şuntuımr: ma d'ı 's' dl. 
A} BttyUk btr hedef telllril e- '!'mk '*-bl ve muot yiyen 

cuttur. • 
Maclar 19 Mayıs stadında 

önttmUzdeki cumartesi ve pa.
aar •mi ,..nacmaı.. 

3 - Yedlhle bwıtq -. 

• ...... ümüreil o 1 -
na Nedi,. k&ulslbl. MJdilcm-
1.i W ıiiba a1W E 

........ wmycye 05 • Ps•. 
\m', a~te!' celbeder, bir obttrdur. Clhm lraynaMannt 

~:mthı Ye (~-- meft. ~::in~=·= Fatlhlı· CeıDe anlatıyor : 
C) Oynak vazıyettıe- lilihml m~ aia • ....,., Üllılll 6"A-• ---... 

.. bet Ye emniyıette Jmnu..raas, Y&Mt 9imdtld -...li __. aa 
D) Cet mltehH8t• Ulrelte- bu k.,._)(lantır. -ta m~. Biraz idb-eldt buek&ttaa llOH· 
Hl Çelr paltalıy• mol ohw, ra t1mk bt!'ftJdert tamire 'ft tat-
P') Bil lıkta, mk onnaa...,_ hire ftbmm gı&ltıeriıler. Bil nazik 

M. ~ ıtnmlı arazide, Jrahn llv ateıı; mak'inesint ancak ~in 
... Jrasmda itlemes. elemanlar emniyetle kullanabilir 

G) Mayi mahPfthnaa tedari· ler. 
td, tra,n&lrian '1e1lgift ~ Muharebede taak kütlelerinin 
.memleketlerde gii<:tir, sevk ve idaresi mühim bir m -

H) tyı bir tlftlmna, tamire ve seledk. Şalısl UWebbl.Wile bare-
N!Jamnya tümm ~. ket kabiliyeti iktiaııb etmetükçe 

1) Muharebe mevdaa• .... ha- tank ltwwwutan~ ~ gfMte
Nketinde inma• temi•i olduk- remeder. 
.. A'Ü l"l' rMlleiedtr. Yeni ve k~aiiia, onlwb.r 

K) Sevk ve idaresinde mrtut- kadrosunda karıhtitlle miitena· 
ıar <'ektur. b ......... ....n 

•rhlMt.AO w a~ kan- sip ir yer tutm~ v~ 6 un 
ıan muttarip, mfidafaa llMhlen geçtikçe ehemmtyettni artt:ın.
u.fif canlı hedefler.e aaktlnnat caktJI'. Ancak.~ af erler yara-
--~ bmn•- tu llilü&, ide9illi ...... lie 

Ufak• ih as 91...aı.....ı • isabeUi a.tetıer a.pn birlik1er ö-
~ nttnd9, bftyftl hal'Pte ma oldu;,~ 

mak jmkinla~ ha.rekat. JJW:ha,. slJti. bo)"m eimeye malıkfım~ 
rft9cl rinde olduju gibi mllstah- dur. suımna.gtı.veaen bir hbli· 
Mır •Mmllere ta.r_. da'* tliti- pn taııktaa. tortusu yoktur. Bi
-~ W sel1lri r. na berin kıt'a benllMSM &il' eıo-

Ara.zinin ve örtülerinin çıka· meli ve mllharebe mqdaamın 
racağı g1lcJUkleri bfty1!k m1k- ya.rm da Uıkiaai oldugwıu bil· 
yu&a ezmek Irabillyett. yılclımn ...ıidirl 
11DUnarebelerine imltinlar Jrazrr- • .. .. •• .. - ...... - --
ranu.tı- ~. UJILBD., mulrabtJ ._ __ ..,_...._~-..ı-L' 
ledbırler afmmMJna tmıat Tel'- Esnıf ı~w.iılY9ftl 
.ı. . hlldise 

Al. kuvvetılıa bijyWt at:q kud
f!RÜ mot.6141a hU.ridtr. An'81c, 
" (5nDfJmek ~ ya~ ge-
1Uti6.. Ceheanemt lı&eı}l.er aftın. 

Esnaf hasf:ahzztiude. kahve
ci: Muhtereat llmipfie hirtnia ka· 
nama yapılaa yor.. t..eda.Yi hak 
1uD6. yapılan -.riYat fhıerine 
dlln beptahenefıı M.t «Wlctoru 

Hınzır Herifin cllkldnuna Anlmalar, 
Ahalar siW aZllD lepiaka •açlarile 
gUen k•aeazma, belvacı kabap aihl 
pırıl pırıl yanan bir kafa ile çıkt.t 
- A oilum aoylesene ne yıwhDT ftl'ecelt dedi. 'flllk.M bildıa i'a&ilııll 
- Hanım ben yazac .,ı nı bIH, ~ :ea.._ - türJ& ~ ..... 

rım. Allah rızas için biraz saı..t& ...,.ordu: 
ol ne 181.dılmıı, • ,.r.ac:ajnaı 11- - Aıcatıe. ~ • .._, -. 
pı11JICll1Ul. ~ ---- .. ~ ....... 

thUJO r kadın sabırııızbkta dev.. •==-· y ..... tıakmsdm ....._ 
Miyo du: lllM a1U1a~ndtt kaduala.....,.. 

F.nt o aözles- ld>r oi ıca ber- .-a )'llkJllıl' w. HiJt.ia kan''M 
Hl" -.ıwı.t dıe «Hbırlı ol> diyip De yapacak? Kız.ca&WA ..-.. • 
CW1'.U7ordU. Fk t Allah b ka ke- WAi edllm1.11 _. cm a;Wl ~ 

• ~ıkan k~asına baltauı 7eı.. 
firDdı o dedl~n kanunlar tl1ln t,. 
benim lladlıreci .......... 
lıand . Am na k o hat onda <lelU 
bende! Ne- bihıflim • iııılllre .kandlll 
lahklı heı ilin d inyadan haberi ol
.... ,,,,_, 'TıltaıdM beri ...... 
.um. bir tane be-beri, sflnoetdat • 
naJettf. llıdtA ••••-• ..... , ., 
11U biliyor. Babamı deilll amma 

yl.11\" kil ük amearru ıriirmet ellfllnl .. 
- ~nua 8811 kaımıııfım an9 _.... •bir :amaa 9IÇtDdla -

• da ~ thJ~ eqlM. 

- Ne bi.çlm söz el J!:lhaıncttm:nM Wtm1& ..,._ ,..- lçia...,.. • 
ı.&anbul kaldırımı çıfnQoruz. Tlll- tijinI böbürlene, böbürlme ..... 
n.ı;ı bm. cle&il wtü l aUIIJem ~ 4iıılırwdLL R n ıl•a Mkk"•11 

.._ 

ta tuk dalgalanma IDn1dilım 
aimdi t1malf Afrtkada c.eyu 
eden hfldiseler isbat ediyor. 

"Caka.. ya kadar a.kmJar yap .. 
hraa motördir 11e bu ~·et, 
likbti çok cılibdir. '!anlr, lııir 

lidi&:. ıır. lilWeı eı>rctnk, ne ıenr--- ...-.., Şıotw b.Je MM' • '
Oı\lar ca mc ilommiil' Beo ıcıın. 11114&•ek biır adem+ ı.ım niııP 
Jlllll danlskasım billıim. ~tal'! od .. J'6l••t ... bafla& ..... kMa 
pul r.Wmet a::vlesln nur tdbM ...,..... a uiıqq ı E-. 
~ tQD rahmetli 1aabam. Y..ımr il:. ..... R 1 ıua. ı · ~ 

ıı_ Mala-.ıilı &ileıli!ıe ll . nunn.çln1ıM4t l! !kııua çıraldllrm- ...a. ..._ im ~ ....,._ 
zım gelen t:edau ._ haetap oı- darıda. Bey lidl ıaar.r he1! ~ -. ........ 1ırp1mp""'• ddııa. e.11a 
~ gilııi iömh bir tekilde ya- da çaJcı ~ etA o~ pdlJc.ln ...._ clNtK • na. 
pıblufbr. Hubılua iğue )'tS'le - saak1 buCiln bqıla blııılJta dtt1l9* ... ~ ... ı.aı. ... ..... 

'8mitlir ki: 

*" cJıeıtaeğidir. E>,Bak mullar&
Werile her vu.ı,.tt ~. 
.... ..-c ea. ufak bir tlbi,e 
bhliii de tanktan müatağni de
ji <tir. 

ıiade husule plm iltiliıap iğne- &\-UÇ dolum para dlktOi(lnilz • _... 6ıt ... ha ,_ ' z •• lılr 
Jeriu tmıis olma.1'91"Mn ileri lmceler b1ı'. 88>' mil ~ .....,ini 
geldiği iddiası bamamen yaahş- Dakt1Joira! artık t.ahamnüll ~ Tü.tüa taMbsım • =w aır-
br. aı iltiha.buı bltıi" um ......,c • m.edi. Kabk rla gUJmele b..- clu. sür'atle hapdu t+•• a. 

dici bir tesir i - Hanım bmım 91'.rle ıı.. - Madll!lnld maldnm ..-. 1ıı1Jı19 
S?Qlımiş. 

0 
y nuno Wl YaDl rıınrut~ tlRJcinJarda niJ9 p tt ~ 

Bono sahtekô.rlığı 
davası neticelendi 
Sahte Bono hll•an suçlalann hepü 
ağır cezalara malık•m oldular 

Bundan iki sen& w"'8l yap1lan 
'-' ıahtekirtığı duaları dün 
ikinci .6jır Ces+ Rebcelmwş 
ft mammdardan Nihat 30 • -.., Hlıiılle,.. Htimü ..... Ba-• .... 10 .. ,,a.-......-2 
-. lat•l:JJ• 2 ..., lb
aıhia &t •• a - 4ı ••••••••••••• 

" 111m1eı • daıalan 
NefriyafJn tenkit mahi
yetinde olduiunu gören 
mahkeme, yazıları ehli 

vukufa havale etti 

tTz ki~ • ı' ; - -
hibt R. Zç)8t .,, ta i& Net-
ri1ai )fidüri B. CIM.t Babmı 
Hamlet ~ -cm ol
dab.a Mkle muhM M sala • 
hatmi matbuat DMmnllm ~ 

~y. Biseyin Hüııni Soy 2 lleD8 
3 ay tıs giln, Ha na 4 sene 8 
ay. Hıiseyln Avni 3 sene 10 ay 
20 ırJ,iıı. Ahmet Hikmet 3 ay, 
Halil 5 ay 2 ıün. Abdülkadir 
Kafll 3 8E!lle • ay, il i'uat 4 pe. ' 
ıw: 8 ay, Mu&-tafa Meeeit 3 Selle 
4 ay, Tahsin Uçar 1 sene, lbra. 
hiıa Tat.. 2 ._ l5 güa, Ka. 
zım 1 ay hapse maJakikm olm~ 
lardır. 

* ~ Jtüldmeti. Blki9µ ta-
'-1 ................... ... 
Mit msr." ......... ıcin 119-

raı; a.de9 vemlf&W. ~--
1 yalnnda~M'ft ........ .... * ~ye Barbares ~" 
etı raA ' ; rtw 
n bift nr.,.. ıtme etıwiltfr. 

Diler taraftan. tuk biyWc 
bJr taflrU ed-. hatti bir 
isabet, tankı hedefinden alıkoyaı. 
wır. 

111ırinin bazı k" J ~· e· ~w· tüob'afa: 

diaiD 1laatahanılmls rafından ~ dqıa yazılac:lıılt mn? Hl~ dtırma ~ -. ... 
hakaret .dıe edaJmom11Ur.... .---orıımtlliılliiıiiiılliııııı•hüküm.._..._ ..... ı.nıiıiii1ıliiı8 eıiıyıılıiiaııiiiiiıniiiii•iiıeliiııLiillii:. _____ -U ..-ıMuııa 

Lok••• R~ 

İzmirde ekme"' 
satışları nomvd 

bir vazıyette 

Yalnız Francala 
için Yerilen rm11 
kafi selmediil 

••'• ..... )'Ol' 
İmrir, (HtlBUIJI) - ' ı 1 

de eknH* ntqılVI laJIW! .. DiP 
mal bale gellaiıftir. 

Vapurla ıtarabmwie l9t tlıt 
rilmek ÜJ.ere lamir ekmek ildl
yacrndp n ka;ınlaıı 3=5 WB ek· 
met mtlı.ııadere a1Hıı111ıftir. S.. 
gliDlllrde gıelarilııizde fr& • 
WDnin artbn1mu1 için flıt t. 
gebbGslerde bnhmutmaşt&r ...... 
ve1ce hmJr ft ~ ._ • 
tahaneleri j~ s çual .rn..ll 
ODU 'Yerilmekte idi. On gilbııl&a 
beri mıemle .. t .. .._ t-aoıa 
talelıi arbmf ~. 

İzmir iC(in .lıier gin f7f l:ilo 
fraııcaliya ihtiyaç ofduiu tıe. 
bit edilmiştir. Halbati 'l\Jpc ıd; 
Ma)tuılleti Oftai bu ihti,ac IÇa 

dört c;uvaf UD Yii mel:tedir ti 
bundan da. 31& kili> fmm:a& Çlk-
maktadu'. tlıtiye.cı brtalmad 
çıı Ticaret Valtileti neu•m 
bul t .......... bul•ııudrnmt • 
tur. 

,.....,. ...... 
KNCLiK ffllD w,.. f1W "rr. 
a AYt.IK 790 • 14'Nt • 

S "YLt11C .... • - • 
1 A'ft.IK 1W • ,_ ır 
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Te ter 
• 

Al an ar g··r 
(Baş tarafı 1 inci say/ ) •• u i 

•, her ıeyden evvel teknik mnhit 
ar, ormanlar içinde bir sanat okulu, 

lehir or asın a bir ziraat okulu, 
köyde i ticaret okulu açılanıaz. 1 

rilmiş olmnlı • 

rı, Sovyet hükfunet merkC?j isti
kametindeki Alman ileri ha.re -
keti bir te3.lılıura uğramaksızın 
muazzam zayıat vcrmi~lerdir. j . . l . 

Sovyet ordusunun durumu lıC'r ngıliz tayya~e erı 
gün bu-az dahn vahim""~ivor. F'a d" • • • • 
kat İııgiltere arm rik d CS3.8 n ı~ga aı·azıs nı 

~n~~:k::ı~Y~!m 01~~~ke!~r-~i bo hal· ılar 
yapacak hald değildir. Londra, 3 (a.a..) - Hava n '· 

zaı eti tebliği: 
Yazan : dır. Mcnıleke • 

A. HiLMi YOLAÇ timimo iş mües 
scselerinden iyi 
iş clde etmek 

ıcın işçilerini mesleki hn· 
ytıtını tanzim edM1 mevzuata 
111 ıyaç vardır. Bugün ·•rnk, 
k J , ı•sta baı sta, t İ"ıyeu 
kimlere deruJ 'ğinı t rif ve izah 
edec: mc\ uat vo ur, zanm. 
d'ynrunı Her .atolyc. h 1· t~i.h, 
hc>r f brik elıne g <;C'n elemnn
larda hiC' bir v sıf ve şart ara
rn 1 mn hir bir kayıd ve ka
nun b ğl :mm ız.m istediği 
l • r Üt reli• iı tcdini işi vcr
m ktl'oır. Bu tarzda herke e 

mck d frıtıl bilır. Fakat iş 
" ril mez. 

Bi çıı al ne ~tlar altında, 

8 
. . n,.. kııcl r miiddet c.alı. ırsa kal-

,' 
1 dl teknild m ıçın na ' t '\J ' u olab lccektir bun-
l.azırlanmalıy11. ID("\.?.uuınuı . .. . ' 

~lı.tırnıniyeti artı ır. Bugüne larm h .,..met mudd tl rıne ve 
~ad r umumi kültur i l riyl • ~MU~~----~·------.... ------

SİYASİYAT 
( ea,mnkaleden devam) 

İste bu muhnkenı"yi yürtlte
rek böyle> biı korku karşısın
da kalacak olaıı ımeml"ketk-.r 
gözlerini Mihver düşm11 nb.ruıa 
cevir· ek onlardan ısUmdat et
mE"yi, istiklal ve hüı rıyetinı mu
hafnr.a icın onları birle!plleyi 
duşünecckl ı dir. Bunu yapar
! rsa ne k l) bedC<'eklt'. ? :Mih
Vd' düsmanları galip gelirleı'SC 
kurtulacakl r. Çilnkii fihver 
dil. m nbITTnm A nıp da bir 
hakimi.} t tL.,İs c>lmek hülyala
rı yoktur. Onlar lıer mıllet icin 
hayat hakkı ve istiklal l.aıuyÔr
lar. l<..,akat acaba galebenin on
lar t.ırafmda kala <rı muhak
ktı.k mı? FarzedPlim ki buı asını 
kest"l'llıek kabil olma ııı. Fa-

. t Mihver tarafından yürüme
nin mubakk k bır fe ket lef:lkil 
edt."Ceğı meyd. ndu degıl mi . Bi
n.ırnal<>yh, öte tarafa iltih:ı.k et;. 
mek bit· z ruret t kil ed ı. Çlın 
kü )eg"ane km tuhış yoJu bunda
dır. Hür memleketi r tarafına 
gccmeyi t~;ik ve te: ı edec 
bas_:ka bir ırnülfilıaza cluhu var-
dır. Mill\'er me lek tJeı ı kcn· 
di kuV\etleriyle gRJcbe edecek
lerine emin olsa! rdı etı".Jftan 
böJ le zor \'C t hdi t ilt> ta mft · 
topl ı ağn kal:.arlar, kendi n-
1 yhkrindc fona bir propaganda. 
v um .. k mecburiy tinde kalır
lar mı idi? 

İste biz Myle dii. Uııdli.ğiimüz 
içindir ki Mih\ eı bugünlcii bita
raf mle eti ·ı i zoı la harbe 
süruklem ;;,c:- cidd"n kalk " 
z rarlı b r iş yaı>mıı:; olaco.ktır, 
d sonız. Çqnkü bitaraf mem
leketl r b'taraf k ıldıkları miid
d tc hi az a • fil vere fi'li 
u ette z r v"ııniyoıfar. !ı,a-

kat ihver onhm Ingilizler ta
rafına ~ - e ıneebur ~-terse 
z teu zorl ;ın:ıga b:ı(?laınış olı n 
vaz y t1 rlni bühın biittiıı güQ-
1 rtlı·p eki ı ir. 

Ifi \i11 Cahid '\' .-\ 1 ..c. iN 

ovyet ere g •• Sabıl servı->inc men up tayy • 
reler, dün, Norveç sahil açı~'lll
da, diişınan gemilerine hücum 
etmişler. Diin gece Frans::ının iş 
ga.1 altındaki arazisinde bulunan 
hedefleri bombalamı;larclır. 3 
taY) arü noksandır. 

v z·yet cid ·ye 
ve va amet 
kes bedi yor 

Rostov muharebelerinde 
Almanlarm zayiatı 21 

bin kiş&Jır 
:Moskova., 3 (a.&.) - Moskovı 

radyosuna gore Pr41vda. ga~ 
nıuha.bıri şöyle yazıyor: 

Moskovaya giden belli ba h 
bütiin istikametler uzunluğunca 
toplanan külliyetli mikta ~a Al
mnn kuvwtleri gitgide daha fa.z 
la faaliyet göstermege başlamı., 
lar ve Mojaisk ve Maloyarusla
vetz istikametJ rinde bir taar • 
ruza geçmışlerdir. Bu kesımdo, 
piyade )a.t'dımJlc AJrnanl rın bü 
yuk hlieum an.bala:rındnn mU· 
ı ekkep kollar, ılcri sürillmitş
tür. 

Moskova. radyosu dıyoı ki: 
Moskova ınnağı .} nnındaki 

· dar bir kesimde ıki düşman tU. 
meui kuvvetlı bir hücum aral:a· ı 
sı kolile beraber, taarruza i. tı
t'8.k etmişlerdir. Ak§ama. doğru 
düşman, büyilk yol ÜU'ri ııdeki 
rir kasabayı işgale ffiU'Yaff ık 
olmu.5tur. 

Mojaisk istika.metinde, dü"i. 
man hücum arabnfan, "K,, kR· ı 
sabasına kadar haUarınnza gır
meğe nıuvf!ak otmuşlaraa da 
kıtalanmız, 3 kasabayı geri al-, 
mışlardır. O zanmndanberi vazi
yd feııala.snııştıı· . 
Pravdanın muhabiri dıyor ki· I 
Cenup cephesinde Sovyet kı-ı 

taları. paniğe yakalanan dfüurui
nı takibe dev&m etmektedirler. 

Henüz noksan malftmata gö~ 
Rostov civarmda cereyan edeu 
muharebelerde, AJmaulal' 21.000 
telefat ve yanı.lı venniP erdtr. 1 

Al1"4nılM ']'aganrOfl'*"' 
Çt-~1iyorlar ı 

1 

Kuibishev, 3 (a.a..) - Alman 
kun·eUcrinin Mnriopol isbk me 
tin e 'fag:mrogdan çekildikleri 
resmen bildin1mekt.edir. 
Düşman ku ~etleri U güu zar 

fında alanı. kilometre geri Qe· l 
kilm~tr. 

So\.·set kıtaab Taga~rogdan 
S<'.kiz kilometre mesafede bulun-
maktadır. 1 

. ım.ı .,natı: iki •v• 
500 bi• kişi 

Kııybişef, 3 (a.a.) - Sovyot 
SÖ7..CÜSÜ LoZO'#Ski, 2 nkteşrln • 
dcnbcri Alman 7.ayiatının beş 
yüz bin kişiden az olmadığını 
söylemiştir. Moskovaya karşı 
Alman taı.yiki 15 günden beri 
devam etmektedir. Buna rağ • 
men kaydedilen tera.k.kiler cıelı: 
mühim değildir. 1 

fo(fllU re ;izerinde 
Londr:ı, 3 (a.a.) - Hava '"' 

dahıli emniyet nezaretlerinin teb 
ligi: 

Dün geC<'nin ilk saatJerind 
bir krıç Alm n t::ı.yy releri fn -
g-ıltc-ıenin cenubu garbi ln ı 
üzerinde uçmuştur. Bir mahal
l"' aWan bombalar hafif h ın!..ra 
sebep olmuslarsa da insan z:ı-ı 
} iat yoktur. lki d" man t yya
resi tahrip edilmiştiı . 

Denizaltı sınıfı 
mensuplarına 

(Baş tarafı 1,fon sa ıfml<ı) 
gedikli erba.,lar ve erat d"ni~ tl
tıcılık 7.am ve lıaklnrınruuı isti
fade edecekler liı'. 

1 

ı 

1 ni7 .. altı yedek kadrosuı.da. 
bulunanlarla geri hizn etlerındı..: 
bulunan binbaşıya kadar (hın • 
b Sl dahil ( suroyla.r, gcclikJi t't'• 

başlat- ve erata St'nede lilakal 30 
sruıt vazife ile dalış vapmak r
tile deni1.altıcıhk hi'T..ın t senesi 
ı.a.mlannın 1 3 ünü ulabilecck-

1 ferdir. 
B ınlar yedel, kadroda geri hiz 

mrtlrrde bulundukc;n dalıc W 
hiz_rn€t: senel ri işl ·miyecektir. 

Yarbfıylığa tefi eden denizal
tı subayları meslekten ayrıhms 
nddedileceklerdir. Hizmet ve ) ıp 
ranma seneleri işlc.'Diyecek, yal· 
nız yarbaylığa terfi t rihine ka
d r ""e en müddet için yıpranma 
zanımı haklıırı mahfu,.. knJacak, 
bunlardan denizaltıcılık te·ki -
lfıt ında bilfnl ·ıt'a vazif i al u 
lnrın z:ıın Ye hrnmetleri devanı 
ettirilecektir. 

Denizaltıcılık cliplomasmı l!a
iz bulunan ve bu teşkilatta v zı
fc almış olan donanma komuta
nı tcskilatta.ıı aynldığı zanıaı .. ki 
hi?.mcte nazar.an denizaltıcılık 
zammını, donanma komutanı bu 
luuduğu müddetce ah~aktır. 

Her hangı bir seb ple yareay 
olmadan evYel deniu ltıcılılrtan 
ayrılarak su üstü gemilerine ve
ya kara vazifelrrine nakledilen 
sn baylar, yalnız denizaltıcılıl..
tan k ~ dıklrxı kıdem zammın
dan istifadl: edet'eklerdir. 

(B.B). 

Mihver Fransayı 
ok,ayor ! 1 
(Ba6tara-fı t hıci Sffl°fada) 

tedir. Viı.;i hükümetiuc karşı tat 
bik edılen yarı okşama ve ynl't 
tehdit met cHarı Alm:ınyanın 
ya.rdumı mulıta<: olduğunu g&-
temıekt dir. İtalyan tnl pleri 
başlıca mıidcülatı teşkil tmek
tcdır. 

Curtin Sidney'in 
nasıl bathğını 

anla ıyo 
(Bı.ş tarafı 1 incidP.) 

d3.n tanındı".!lna kanaat basıl 
eder etmez. S dney'in ilk sal\'o
sile nyni zamanda ate.s açmıştır. 
Sidney iç güvertesi hasara ub
ramış vo çıkan bir yangın, mu
harebenin devamı müddetince 
~anın~. Bınıun üzerine Sid
n yd korsan gemi "ııi h ra 
ı.ğratmış ve- tt t ::rturm ır. 
Kormoran, tayf ası t rn.fmd:m 
ter' ed'l<liktcn sonra havaya uı:
muştur. Sidney, orta kısmı alev 
lev yanarak ufukta kaybolmuş 

bir daha gözükmemiştir. 

Uza. Şarkta 
(Ba.cn 1 inci el o) 

Jaı>oıı Ba•,,c..ı.,,ıin" c laJt 
Coral Gables 3 (a..n.) "Fıod

da., - Tru:..arruf ve •:-;tikrnz bir
ligının tovlnntısında b l nutuk 
soylcven Amerikan it~ n rr:ec
lısnıin ecnebi münasebetler ko
mLcıyommun reisi ay,mdau Co
nall:, demiştir ki: 

Miısaadonızle Japonya başve
k.ilıne şunu söylemek b;terim ki, 
b' •m de h:ıkla.ruruz vardır. Ve 
·bıN bu hakların miı.daf ası kin 
çaı pışm kU:.ıı korkmayız. J poıı 
ya c~er harbi istiyorsa YC hnr
bi elz:.mı ::ı.ddedıyorsa Büylik 
Okyaııu ta b;zını hır don nn.n
nıız buluııduğtlnu \C bu d nan
n aımızın .ı.tC!.ı edebilec~ ve 
hstta isabetle ntcş ed · ~ini gö-

1 
rccN.tir. Japon Ra "f'kiline v»
reecf-iın cevap bundan ıbarettir. 
CoııalJy; "MemlekeLıniz başka 
hıch r mf'mleketin karc;ı ında 
ı'i at ebı.iy~ı..: ur .. , dcl'ken ar
k<ldaslannın büviik bir kısmı • j 
nıu cf.kanua te.rcüm~ı olduğu
nu ilave etmiştir. 

Nevyork, 3 (a..a.) - Ne\' -ı 
York Times gazetesi yazı\ vr: 

İki şıktan birini tercih za
mani gelmistir. Y beseriyet 
diinyasmın demokrasi hilıTive
ti uğrunda çarpışmak, yaiıut 
bıından vaz.geç1p lmvv :tl nin 
avcıJdarı altında e711nırl· ic ab -
dıyor. 

ihracat ve ithalat 
birliklerinde aidat 

ve duhuliye 
mü l:e lefiye leri 

A.nkar4, 3 ('l'elcfonla) - Tı
carct \ eı.aıe ı ilıı-..ı..cnı.çı 'e ıt
bı.ı.la~ı birlikleri azasının dıın ı~ 
liye ve senclık aid~ nı · ef t
yetlerine ait ih""l y~ni ta.:m tnrı.
me hazırı m ır. 

Hu talimatnameye gö~ , ihrtı· 
catçı birl ğine dahil heı aza. bır 
defaya mahsus o k li?.ere du
huliye ofaı - en az 50 ·c en c: 
100, ithalatçı birhği azaları i 
j:!ene bir def va malı ;u · olrn k 
üzeı e en az ıöo ve en çok 200 Jı. 
ra verce lkerdir. 

D ,1. llyf'l re n bu ulc> ırclen 
ınE>baligd n birli~~n kuruhıs v<ı 
tesisat masr-.ı.flnn kar~ dı.k -
t11n. sonra rtan kl ı birlik};.. 
rin fe ·kal d masr fL n 1 ar-
sı!• lmak üz re i yat al çe

<il edec kl ı-ıiir 

IR 
m clisinde 
Berlin temasları 
için izahat alındı 

Sofya, 3 (a.a.) - Ofi: 
Kral Boris diın iş nazırı Vası-1 

lcl"i kabul etmiştir. 
Diğer cihetten nazırlar mec • 

tisi dıin toplanarak Popof'uıı 
Bcrlinde ikameti esnasında Al· 
mnn ve ecnebi devlet adamlarl
le y ltı~ görillımclcr hakkında 
'er ,. wi ızalıutı dinlemıştir. 

Meclis bundan başJ.a Berlinde 
Alman iktisat nezaretinin mü -
messilleri ve Alınan sanayicile· 
ı iyle Bcrlinde mühim müzn.kere-
1 rde bulunan ticaret nazın Za
gnrof'u C!a. clinlemi.,tir. 

A ni toplantı esnasında Yasl
ı f'in Bulgru· demiryollannın c-
lektrıklcştirilmesi planlan h k
kınd::ı. verdiği izahatı da dinle
dıği zannedilmektedir. 

İngilizlere göre 

rAısıra Alman 
esirleri geliyor 

Samsunlu bir h stamn 
basına gelenlere dair 

Yaı:on: A. C. SARA ÇOÔL~ 
) 

S a.msunhı bir bıi, gönder .... 

dii;ıi mektupta çok~ 
b.ir meseleye temas ediyor: Ba
zat hastalığını tedavi ettirmekıj 
için İstanbula gelınis, Galatacia\ 
Knraköy caddesinde bir dokto~ 
.müracaat ct:nııa. İki y t vl 
gordükten sonra son b • 
neden geçiıilıniş 'e .kt:.ıı 
ıniz raporu verihıtlJ. H 
dinden .kurtulduğw lan m ·m • 
nun, temiz raporunu cc ma koy..~ 
IDU'i ve memleketıne donmu 
Lakın Samsun ayak basnr b ~ 
mnz h st.aııı- yeniden ur 
m's ' m h Ilınde ~· ptuUı ı buı
ınu ı.ycn u~ h~ kı.ltı:,'l t 
dılınedeıı kendısıne temiz 
ru \ crlldiğı talın.kkuk etm~ . 

Dertli kıırillll İsta.nb ldakı 
ted:ıvınııı k ndisme t2ô \ ııra.
) a malold ığumı so; kdikten t;On) 
ra .,.unlaıı 'U:ı.ı•e ..:ıd.iyor: 

- Ben ıtn um Ul,'iunı d rk. 
torl. h L:tlı.,,"lnıın .kokund ·o 
t avh>l rt.ı~le oru~muş v• 
o)1 pazıırJtk tmişum. Ani 
Iıyor kı bu adam benı t:m11 
V"' gontl rdigı ark daşı da bıle 

• b 1 b n temiz rap rwıu ver .. 
mış. Bu ul şe~ı? Bun leyi 
b tiln çıpl lığıyl y d hi~ 

olma~ oonmı gıbı 1st.ınbula. 
hastalıklannd n kurtubmy g-e 
!enler böyle t\U3kl r.. duşme
sınlcr ... 0 

(B~ taıYıfı 1 inci sayfada) * 
cenup doğwnında kuşa ılan ve S an1sunlu okuyucu rot k· 
Yeni Zclandalı bir tümenin kiıl- tubwıd kendfain bu na. 
li kuvvetini teşkıl eden ln<'l'iliz IJıo~ ve vi d n ı:-ca yun ,yım -

0 yan doktor m n ıml :.nnı ek zık:-
kuvvetJm-i. kıgmen im.ha., kıs • rcdıy-0r. kat biz doktorluk gıbt 
men de csır edihniştir. J yurdun ve vurtd n ıhlı tıyl• 

hnJ~'ltnlana göre lak d r kudsi bir m it P. lı 
Romn, 3 (a.a.) _ tt lyan or- balr nd. n ~ah: ncı olau bu ya-

d ı -= k baocı urunleri t~hi bun-
u arı umu.uu _. araı:gtilııwn 549 laı1 s hnmız Sıhh.ıt üdurlü-
numaNlı teblıgı: ğtlu n emruı fun de buittndUf'o 

T bn.rkta. topçu faaliyeti ol- ma~ ı dnha faydalı buldu'k. D'1k
mıı ve ileri müfrereler harekit tor mutlak her hastanın der
yapmışlardır. 1 dıne yüzde yüz care bubmna.. 

F. knt öyle bastalıkl r da vardır 
.~c-:rkez bölgesin~e bir ka I kı tedavı edilmeden, tedavı edtl

musademe olmı...s duşmaıı vası- 1 ı diy ı poı· v rıleımy celı 
t ı tahrip edilmiş, tayy re kar- r derecede bam-: araz ustenrJer. 
şıkoy.ma to usu bir İngiliz tay ~ı·~ ... taraf n 1s ıt ula teda.-

. a- .. ......... 'l ıçın g ı n t.a.şr b h stalaı· d& 
Y resı usm·muş ... ur. biraz açık g-oz da mıl.Sllllar, böy-

Sollum cephesinde düşman. l çocukça tuuklara duşm 
Barili istihkim Qemberine top ıçin tafatlı tabelalaı'druı zıya.
atesi aı,;m tır. Batary.ıarlıı mu- de bilgi':e ve iht ebenınu. 
kn ıe edilmistir. yet ' ·rsınlPr. 

Eo on y pıla.n hesap!&."'& g6 
re, Sidi - Ömer miist.'l.ltkem mev 
zii nnidafücı·i. 17 tank, 5 zırh
lı otomobil ve 20 İngiliz topu 
tahrip ctrnislerdir. ,..._. ____ '-·~ 
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ll 'UnJ ntt eŞI 

Muazzez Kut 

Mançultonun 
protestosu 

I..ozovski, bir çok tali kcsim· ı 
Jerde Sovyet mukabil taamı7.Ja
rı neticesinde Alman mcvzilcnn
den bır kısmının ?..a.ptecli!diğini 

Talim< t car/ ı .. < .B.) Edeb yatın pheserterlndcn biri ... 

Paşa, bu gıbi Ealınelere ı a~ -
4lC. Şevketle Nazlı arasında bir 
!ıt mUnascbctirun tec. - e bıl 

e:.ıinl dilştlnroemı:;tı. Kendisine 
ve kansı üzerindeki niü na o 
kadar emindi. Fakat Muzey _ ·n 
gizJ bir şUplı ıçiııde kn: ran ~
ya ba..,~ tı. Kendisin k ı 
ca:ı ıamile rn. yd oluşunu haz -
mr 'Nniyordu. Şedret onu bütün 
bir ~n g6rm aramısor, biz. 
mc "ilcre b" sormuyoıdu. Bir 
gü hasttı yat:ınıştı. Hastalığı 
m .rtesi gün kend:si ~kete ha
ber verdi. O ne aramı~. ne sor· 
mı tu. 

4t.c bu ş 'phe ile onları arnda 
bir gözefli •ordu. Ancak tavla 
o~'"Damak fizeı-e bir kenara ceki
\en, oyuna h vesleri yUzthıden 

atlerle ~ bo Jmbn bu cifti 
ı.atlerle ko trol etmek kolay 

mı? Hele ·~heslıli paşayn. na
sıl açabilirdi? 

!:ılğer ta.r, ftan r n n Sev-
• te karqı 'timo.dı \ e muhabbe
ti gün geçtikç ıu tıyordu. Abi
din beye Ji lı~ 1 ' tuplnrda 
cl..Jikrnlının Jıfi h tin den mP"i
'S tinden saf v temiz bir kl:ı 

Man 

sevm ye ha~ dığu~ ıı, Hanım 
yeng i !\~.}.. ddin bit· 
1 ümıet lıi ile meı butıy tın
den b ıh lı) ordu. 

m n mektubunda 
Şe\ kl!tin !ılakı diız ' nis Inıa
sın.:ı. pek vind wini, biraz 
roma.tizmcları h fiflediği ıçin 
bugünl rdc k'" ke gelcı•cğini, fa
kat bwrnn Şeı. k~ t hab<:'r ıweril
memes"ni yazdı. Abidin bey, 
Şevketi bir baskınla. kontrol et
mek niyetinde idi. Onun art.ık 
uslu akıllı bir genç olduğunu 
gi?..li bir yerden gözleı ile görmek I 
istiyordu. 

Derken bu sıralarda bir gün 
ahbaplanndan ve kendisi gibi 
kuş meraklılarından biri irfan 
paşayı kuı; tutmak Uz.ere "'aka
cıktaki köşküne davet etti: 

- Gece bim k lırsınız, er
tesi sabah kar.ınlıkta yola çık .. 
nz. AlemW.ğına k .dar yollanı· 
rız. 

Dedi. Ge o kalmak mı? P a 
henüz Nazlıdruı bir E'JXC nyrıl -
maya muvaffak ol:mumı ştı. Ne 
zaman böyle bir fın;a.t.eline goo
sc ~:Wı şid®Ue muhalefet et-

ilave etmiştir. ı 
R-08tov·aa şidt.lP.tli darbe. 
oskova, 3 (a.a.) - Cenup 

cephesi den alınan mıılfımata 
göre Rostovda Kı?.ılordu Alman 
lar-..ı. pek siddclli bir darbe indiı
mi. tir. 

Londro, 3 (a.ıı.) - 1 ailv Te
lı• ı f gnzctf'f>1 M .. ~ Petenm 
Gör.ngl y ı:. nğı l!lilmk tt:an. t>v
v l bu mül.Lka ın mevzuu hnk-

fHAY Ç P 

Dün ger~ tti yangın Dünyada en fııla oynann ış t atro pıye.a_, 

BiR KADIN YARAT· l "1 !.. Diin g '-~• at 20.30 da Ay· 
van rayd .Mustaf n Çanak 1ya 
ait Güven çelik fabtika.~nın ktı· SERNARD SHAW'ın ııaerrncten: Baf Rollerde: 

rutma dairesind bir yangın cık- < P v G ~ A L ı o N ) 

:ı~:t ~~n:~~;ıaı~ rın ah ap Leslie Howar -W endy Hil er 
Tahkikat devam tcruc-ktı dir. ı~~~~~~~~~~~~::ı•••~W-~'•maa~.I 

Şc\·kct de ga.>-ip bir tesadüfe 
ol mık daha ortalık kararma n 
Ahnıcdi çağırdı : 

- Hayrola. dc.'Cli. Ahme nı c 
Y'clJ)lYO n ? 

- ~iy ıo yat:Jyon. dualar ~ 
yon cfendum ... 

- Şevke Bey n d ? 
- Ağnam dım emme bağ 

kim c seslcnınesun, dech. H L ç::.C'n: BEHÇET SAFA Tefrika No. 18 

1 
ı 1 

1 
- Ben blı~ hast:ıyım gali

b~ ... !! rk~n yatmak niy tinde • 
yım. Bcnı g lip rahatsız etm 
himse de gc>lıp beni uyandırmn~ 
sın. Aııladın mı? 

- AnJ::ı.dun efendim! 
ta mı lur? 

- Hm efendi de h~ 
miş. ka.şl nnı çatmış; 

- Olmaz! denıı ti. 
Nazlını olmaz dediği !ley o

hır m11 Wç!. 
İrfan pa.ş , dootımun teklifini 

reddetti. ltizar etti 'e o alu,;am 
mesclc i yana yakıla Şevkete 
anlı ttl : Şc\'ketc aulatlrken ki.i • 
~ük, pek za.yıf bir üro\di,varclı. 
Acaba. Snv.ket, kendisile tavla 
o;'Ilamakt2.n büyük bir zevk al.,n 
Nazlıyı hat"aretli bir parti ge. 
çerken kandırabilir, kendi ine 
izin kopaıııbilir m1 ldl? · ! 

Şevket. p ~anın "akacıktu 
l: gece kalmn.k i diğıni işi -
tince SE!\ incinden bilü ihtiynr: 

- Ha şöyle, dedi. Ray Allnh 
razı olsını. .. 

Şevketin ne ijyledl2ini anla-

v mayan. fakat birden s v ınd.i
gini ğ··rerek şaşıra ı p ı · 

-- Ne dedin? Anlayıımadım. 
Neye sevindin? 

- Havır ... Hiç. .. Sc\'iıuncdım. 
Ha, evet ... ~ize hizmet Ptr. clt 
fıı satJnı eld et9f:imc scvinciinı. 

Ş<ıvket sözlerını p~anın lrn
lağına ~frıleı'E'lı: bir kt~re dn ra 
daha tckrnr etmek mecburiyetin 
d kalmcıı. : 

- Ne gibi? dive sordu. 
- Be1ki Na7Jt hruumefC'ndiyi 

ı nzı edeı im. 
1 Şevketten dalın cok sc-

"in i. Hele b'raz sonrn Şevket 
ge!ip te: 
-Emıinizttfa f'ttim ıcfı ndirn. 

ha.nımcf endi izin son gün rue 
bileştiğlıım bhu ha 

alına.ya ihtiy cınız olduğwm, ar
zu ettiğiniz gibi Yakacı ~a gidıp 
kalııbileceğinfai bildırd ler. 

D yince paşanın ı:>C\ ineme p -
yan :>oltt\.l. 

İıfan p "'n. ku la.rmı ve en cl.
tnr uşağını d araba.de. vanı ıa 
alıp • ·ola çıktığı zaman h k n 
disi. hem l am;.ı, hem de Şc:-'llket 
aynı derecede mes'ucl ve b ti
~ar idil r. 'alııız Muzeyye.11 ev
veld n ~tı idi. 

~'il ketle Na ili bu fırsn 
tam m~·ıe i ıf de niyclm e 
idiler. Hele .rou<;eyyenın o gün 
hastıılanarak odasından cıkn:ı
mruu el..-rnckler'nc ya~ silrm · Ul. 
Nn.zlı erkenden ye ek y i. Kız-
lı r tal n - u " l 
y frına çeld 

K ı kte b iU ortalık kanır· 
ma el ayak çekilmiş; koc 
1o ıa: p nın g, ~ bubetın'n h 
n ık olac..ı.k. d ıın bı r sessiJ;lfü 
icınde kalnu tı. 

A am umdan sonra b..ı.h-
cc. kapı~d.ı bir }ab.:ıncı görüıı
du. Seyıs p tn Y k cıc•a git· 
~ıni ı; cc gdmiyeceğini haber 
verdi. G len }a.;lıca znt: 

-- Ya hnnı cfcndı ! diye sor
du: 

-o 
-Pek 
d 

bu 

~iş. : 
- Ev t fen :ium, ~oh tan l .u.• 

tu. 
- y~ Müzeyyen harum ~ O a .. 

hasta el, -·ı ya. 
A h ... O d ğil k }'Ut>t1S."' 

Zabalı'ldak zıbardı. 
Mirnln~ mütekaidi hayret vt .,.. 

c "f eder gıbi lJa mı ikı ta 1&.r 
saUıyarak: 

- A h .A il h d• dı. Bunu 
hn tah ne ~ı. ' n u.. ~ 

o s d, c 
nündr- b r rtMb-> d 
"ın anh 

o 



Smı3l gelmiş iken okuyucular kinlik .. Zorla pı-htılaştm mı.~ et 
ema JX'hlivanlann sakalından yıgını .... 
~"-~-..ıı • B "" terosandır - Ya, nasıl ol.m:ılı? ı~u;cuCVUD. u .. c-a en . - Et dedigın~· ı:ı.~•"'- gı''"" ol-JMesclfl, ~Filiz NurullAA ~ı MW>YA uı 
tdi J{ara Ahmctteu oonra bin mnlı .. Asıl kuvvet orndn... Böyle 

·aokuz yil7.de eiho.n pehlivanlığı çalış.ı.n pehlivanların kollan du
':tkinciliı";;1ni alan meshur Koç rur. 

ehmetı salro.lh idi. Kooo. lfu- Dedi. Ve ıarı Koca Yusufla:, 
pd sakallı idi. Ak.koyunlu, Kfa.. Pol Ponsa götürdü: 

e9 Kara Bekir sakallı idi. - .Alıe, Yusu.fla güı·eşcn 
eşhur :Kavas~lu Rooa lbra.- l'r .sız gavnnımın da kolları 
~sakallı idi. b Jle inıi:1 be!. Dunıvcı mi.ş Yu

• Kel Aliço ve taıuna rniimasiJ ımfun k&rşısmda be!. 
JıBka.lsızdır. Sebep cıudm· ; Peh- Pcdi, ben, Mın·tt.dla. alay et
l!:w.nlar meydanı terk.ettikten mlştim.. Fakat onW\ medrese 
·aonra ~ gk:k:rlerd1. Ve Me& b.fasiy1e alınJ>rlk <labi «ilRa eör
'Jooye gittikten sonra sakal sa- lıediği sö?leri anca.k, o bruın. eöy 
ctıverlılerdi. Ve ondan sonra dikten yirmi be;-ı sc:ıe ~onra an- ı 
l!Rka.llı kalıılardı. İ§te sakallı ln\abildım. Ve, yeni ye-ııi anhl.- 1 
ıörrı1Ü§ olduğunuz pehlivanlar m~ya başlıyordum.. İf.?h~ mü~- ı 
Ba00c1. gitmiş olan peh!ivııtıla.r- AeSeleşmi~ ilmin en cahıl hır 
:.;aı pehlivan fu.erın<lP.ki bilgi t~iri .. " r . 

Bir de Çolak Molla gibi - * 
·kıı.llılar varclır ki. bunlar Hı cca 
~ttni.t:ı değillerdiı". Ji""a.kat snkal- 1 
\dırlar. Sebebi de: Bunlar ıned- • 
f!St.' softalantiır. Evvelden nıe<l 

..roscde bulunup <fa bir derece
ye yükselenler ~kal sa.hve
!'irlertli. Tıpkı imamlar ;;ibi. !ş
to bunlar dn, bunun ic:in sa kallı 
idiler. ı 

M~tlfım olduğu üıı..el e bizd~ es-
ki medreseler ı•n yii~ek spc<l·c·ıı 1 
yetif."'tiren k:ıynaklnrdı. En miit
hiş pehlivanlar, en m\l hı~ tİl'Cl'
dazlar ,en müthiş biniciler. c·n 1 

miithiş gür.ı:enleı·, en miithi 
,.( vkul<'"':-<:ciler ve koır.a1.anlar 1 

ı1J.cp mertre.sedl'ıı <·ıkardı. 
• Mcdteseler ilim kaynıığı ol -
makla beraber sporların da il
lmi mahiyette kaynağı idiJer. Ni 1 
~kim Avrup:ada, Anıcriknd'.l. 

'eporlann kaynağı ve en kuvvetli 

1verim yeri üniversitelerdir. Dün! 
,ya rekortmen!eıi ilniversiteler - , 
den yetişir. Baldn ı (:ıplaktan 

• değil.. ilimsiz bir ~ ·y olmaz.. ı 
Baldın çıplaktan çıkan ı.por-

1 aı, ilimsiz olduğumhın bir kn -
met ifade 4':tmez. İlmi olmıvan. 

1 ilmi tcessils et.mey n m~lek tµı- ı 
\ • • kA k bclerinın yn."Mmn.sma ım ·an yo 
1.ur .• Yaşar, fakat 80ysuz h!r 
vasıta olar.al{, bezirgan mevzuu 
olanık kapan ve kaçanın elinde 
ve y;ılıuz mirle i<:iu font:ızya ba- ı 
Jinde yaşar. İlmi, ilim oceklan 
tctJi.~ eder. Ne sponı ıdıa-o edc·n 1 
te.~kilil.tlar ve mcrke?Jl•ri ve ne 
de klüpleri ::;por ılmfoi ııtfü."&e-1 
J;eleşti remczler. 

Snor ilini, idman usullcriuiu, j 
1ıer hangi bir tjLtbc·~ ind" \ .Uıl kk
niğin bil~si dcgildiı. Bu, ht>r -
bangi bir .u-abacıl"m, hcrb:ı n~ı 
bir lokomotif h;letcn bir ıaak · 
nit:ıtin bilgısi ı.iir kı buna ilim de 
nuızler ... Lafın k r..Uhı, 't ie 1'-. t, ?

rudyctten lıeri <•1 uz beş senedir, 
bugüne lrudu.r mily"1 lnı l · lmı. ·ı 
sarf~lild.iği halde . porl, rm te :&o 

t.;ü.; ı.dememesine ~· h b ( hfl.'lc, 
1'a Jdıı1 çıpl .. k elincıc k ılıeıı<lıı . 
.Hin. tee.,sıis edemı>rt.e'iindE>ndir. 

Bu dava uzundur, muğıaktır . 
.Bıra.ldım bu clavayı şımrli gele
lim Relfu11k g~inL. aknllı ve 
sak Isız pcbli-ı.;aıılnnır.tt.a: 

Buı,.'lin blle mı ;ıl eri yok "l1U? 

Ba'.1ı1ız bi1.im lllt!ll"hul' lımı:Rr- Js-
1 :m ·1 Ha..~1n pehlivruıdır. 

( Jr~ştit,;ı zanıı ıı :ak 1 irlı .. 
1~ \'.:>lki senı! Hac c n gıttı . ~ımdi 
sak illıclıı. ArUk ihti~. l.ırıu~. 
m"Pden bıuıkrnı ~tıı H~ • le 
.Mrwcı'Jl bh al..uı"Un~.. 1Jdııgıı 
hokıe 8ak l, ... nlıverrru~tıı . An'u
nt b .... Sadtk olınak la:z.ıı.1dır. 

Selanik gül'eşi ~ıa.m.ıştı ... 
Ü<; ciin devam ede<-ekti. Çlinkii 
vliz~rcc p~hlivaı{ Kırkpınar ~i- \ 
bi Selfıniğe dolnı~u. Buıılar:ın ı 
giirCfj.!Pıi ancak Uç glinde neti-
celen•~hilirili. ı 

Güreşın birinri gfüıii eş tutan 
ha.sunhır yt•nı.~irili. İkinci güııii, 
galin grlenlı>r knı·~ll-ı~ır. yeni-?ir
di. ÜC:linC'ii ~üıui de en nilw.yet 
glllip bnı;Jar giirc) ayırt edt:r - ı 
lt>rtli. 

r.i1 rc·şin ilk günii flabahtan j 
t::i.ire-s l><ı ·ladı. l.>t-~t(' ıwhlivan
l ·ı müs bakru rım bitir<liler .. 
öğleck-.. .u oonra biitilıı güreşler ı 
bitti. Ve g~lirılcr. mağlCıplnr 
l>e!li oldu.. Sıra b~ J?Cldi. Her-1 
kest<> biı· kayna!-'m.a hi>..sıl oldu. 
Çünkii ha~ gliı c.~i hakika~n 
heyec"'nh olacaktı. 

Ba.<:?JK>hlivnnlar, kı>mli tat af -
tarlarının buluııduğu yerler<le 
oturuyorlaı·dı. Her baş pehliva
nı bir ıığa, bir bl•y, bir paşa tu
tı,ıyorclu. Bıı, p~ltı.r bit r çift
lik sahibi l-Jaııahmlı ki, yahu;~ 
ı aş· hi. iinvanları vardı. Baı;.ka 
bir mı>mıır-iyefü•ri yoktıı. : 

H,~. ~t>l, ci \"f• Kara Alımel. ta
ı-afta rlıu ı olmatla bcro~r bir I 
ai:; ı~·a w beye tabi def;rillerdi. 

Cazgır, bıış güre:;; vakLl geliıı
c·<' meydıına yüriidU. Eliyle işa
J f't edeıek davul 7,urnaları sus
tııı-clu .. Orı binleıce. ı.oyırci de 
hir amhı. btt.<m" ritu. Caıı.gıra ku
lak vermişJ~rdi. llıUyar ı•az.gır j 
çn tfa k sc>siylt" ba.ğırıyord u ~ 

_ B.u-:ı. hir tr.y .. Yfü: elli al· ı 
• ın.. Biı kat elbb.dik kumn.ş ... 
Bir giimüs i;ı:~nw ~Pvre va.r .. Al
rnnk i ·teyenl~r rN~yduııtl. 

D <tikten soma, fld :tten ol-1 
dıığıı w·çlıılc ;izlerine ş.ıuılaıı 1 
da ilRVP etti: 

p, lılivanlar. d.ıytlur•ı, duy· ı 
1oıad1m d.::meyiııiz, h, yda. mtıy - j 
,,lunn!.. ı 

Rn..ş pclılivanl ·, l'.atl·n ,;own
mufl, arkalarında gC.i.m 1ckl~ri 
bf.'kliyorlıırdı. Cazgırın seslen
mesi üz ı·ine teker tekt>r mcv
dn.nn ylirümcğe bru;l dılar .. ıı::a
zan dibine, dua yerine gc-liyor-1 
lnrdı. ı 

Zıımacı v~ da\ ulcu c;ingcne1c,· 
kazan dibine g<'len pchlivaula
ll kl7.ıştırmnk icin cenk havası 1 

vuruyorl rdı. Elli davul, rl!i 
ZUl':n; vardı .. Çingeueler o ka - ı 
d.ar aheıı~tı:t v. insanı hı~aı gc-

1 tırcce-..k oyı b•r ha\: n lultl4r -
mu~larrlı ki, m"ydana yUriiy<.'n 
pehliv'l.Illonn oldukıaı ı yerau 
sıcrayarn.k. yürüdükleı i se:dli -
yordu. 

Sı:rezin, Lofcanm, Ktıvalaıun 
d11eşhur çiııgcnelcri pehlivan ha ı 
vn.c;ı çalrnn.kta sa.n'~tklir idiler. 
Bu, c;ingeneler adeta gilr ·ir 
gibi çalar Vl' \ruruı ln.rdı. Ve ı -ın-ı 
liv;ınh.-m asnbını tahrik etmek
te- bir ye ktft idilt:r. En ölü "e 

lr . - 'I Yiyecek madde-
ca., tarafı. OtteG uyfada) lerine ait narh 

Kültür meseleleri 
~ te~ zorluğu d~rocel.erine ,.... .... listesi 
gvr~ bır bareme bağlı olması 
fayd..'\lı olur. Yah:sa çır.ağı öm- FA&ULYEl.EA: 1optm POl'akendo 
rhnllii sonuna kadar çıra.k ola- Yumuşak t-alı ve Yakın Uza" 
ı'Ak mı bırakmak istiyoruz~ Bir Anadolu terl, u- •nrthır 
kalfa veya fabrika işçisinin han- tak. t."ITllbul •• 19.5 23 %3.5 
J?'i şa! tıar s:ltm.da usta olabile- Sert ç.nl:. 20.u 24 M.5 
eeğini, bltnlann gösterecekleri Horoz 24 18 28.5 
.ıe.Ka ve çalmkanhk sayesinde ne Ol ve Ri?..(! baU:oh 27 ,. au i:Z 
gibi kw'Slar ve imtib..anla.rdan Dohnnsyon. 29 3• M.3 
ge<',.ınek suretiyle ustaba!f. veya füırbunya J6 17.5 18 
te.knisiyeu olarak işçihk ba~ Karadcni1 
minde nasıl dcl'ece deı e< c ) ük- ufak 
selooeiini ve gittikçe daha em- NOHUTLAR: n 
uiy<'tli bit' Reçlnme ve y.a,.'}allla Temiz nnturel 
kudr"ti ka.zaıuı.cakl.annı yeni :28 NoJ.ı kalbur 
mevzuat ile çcrçevclernt'k. iş~jye Osti\ li 
huzur ve emniyet vermek, bir 30 NoJ1 kn1bur 
i~iliğin hor ve hakir durumda. üstü tsp:mya 
olduğu zehabını ortadan kaldır- tıehumu 
mak ve J'a ~'b, .. ti arttırmak lfızım s.:ı No lı Jmlhnr 
~t'lm~z mi? fürtu 1ı,paııyn 

tohumu !!7 Daha Ronı-..1 ktimııi varrlım ci-
hszıınızın hudut ve ~linuılii ne- Mf:.RCIMEKLER: 

lli.6 ın 

l8.6 

• 118.5 

81.05 32 

!eaş~-di ~nezle, griP, romatizlll 
·J Nevralji, /{ırıhlık ve Biltün Ağrdan derhal keser 

lcabmda günde 3 kaşe atmabi1ir, Her yerde pullu kutuiara asrarla isteyi,_, 

Ele.şkirt Malmlidll.r,IJiğQuden 
l"~o kon'1ll it: \P' 
ı - l~le;kid. ka:ı:asmda ynpılnrok hi\kftmet blnaıı ikmali inşıı'1 
2 - Ke if bedeli 25726 lira on sekiz kuruştur. 

e,,;v";u 
ı l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% &ti ranrlımanh uir? bilmi.vonı:.ı;. Büyük snnn.yi 
börek i:ı. •emiz ye91l 

mc.mleket lerin<l~ içtiJilai y&rdl- mercırnek 21 
mm hurlut \ c şümulli y.ekcliğeri-
nin nyni liegil<iır. Bazı aıemle - Kırılnııe t t-miz 

1 21·~--.ı-...;_..:..1 ........ ...-.:..._,__~-ti 
15 ı, "' ...... ---:...--J...__:__..t.;;[ ;:;...:.._• --'-.......___._~ 

~ l ll ı 1 ! 

3 - Eksill111c 11/ 12/941 perışeıııbe günü ııaat 15 de Eleşkirt ti'• 
'kornisyoounda M!llmiidürlııgii od:..ı::ı1ı1dıı kapalı :tarf uı;ulile yı>pıln..:ıl< 

4 - Ek>ıiltme sıı.rtn:ırn.esi ve t.mnn miltcferrl evrak iki llrıı elit 
bedel mukabilinde Eleşkirt Mnlly•· d:ılrc:slııden alnuıbilir ve Afrl 
MOdilrlüğfüıde df! görül"bilir. 

kf'tlt:"-'1<, bn y.t .. llm t~kii3tı eın' kırnuzt 
~eniş mauash'Ie yer alm:>,ktadır. ı ın~rdmı.:k 25 29 
Bazı memlı>kctl n.ie İS(' hudutta: MAKARNA ve ŞEHRiYELER: 
rı oldııkça d rdJr, l:; alma, vt:-r: Toptan :mıb:ı1.ijh 

l ·ı 41 Kı-11• me hıısıı~ l aı·ınJn ir1ı:hıin \'C pat- I u ''"11 • '# 

29.~ 

ronJ. rınnı hnk Vf' n.eı.fantleri 'fupt.ııı rırnlı.ıl&ı~ıı. 
güz öniine alınmıE>tır. FabrH.a ve ı,ıl•ı'-u 40 ) 

inıı l~ l iıHnel(•ı ıı._ calı:;ı<t n işı~il~dn Perdk••ı,de •• 1 • 1W.liıjl 
ha.ı;;tal.u·ını tı~fa"i etmek. ilô<:ln- kilıll'u 
ıını veıınek. h~ta.Jıkları ı.a- l'eral.l•ndc rınıb~lajsıı. 
maıımda giınJeliklerini kcsnr- lti.Jo:;.ı 
mek ... v.s.. Ji"nkat i~c:i Çı)('llkla- TEL ŞEHRl'fE: 
rını ~·, 1 ıstirmt>k, iŞ<:ilerin be<lc- Toptan :ımb~llıjh 
ni, fıkri :kabiliyetlerini yiikın'lt- 1 ıuı.~ ı nz.lıni 
m~k, metl<•nı hRUt•dui gfü önfüı- ı T.ıpt«ıı .ıml>:ılıljsız 
de tulmn.k, krtY.a. ,.e belal:u"ı ka,r- kilosu nıami 
sı ım~tmri sigorta, işçıye mes- ı P rrök(•nde nnıbolftJlı 
l;cı•n, sinema ı a<lyo. sıc~k ye.nıek ktJ•)stJ nzıımi 
vemwk. kirn~:csizlcı· jı;in, fclfıke-t ı' p,•ı-n~ ı;-nıtc mnb. lı\1,,ız 
aör .. mler için yuıdln.r kurmak; kılo.,u 
yardım yaprnak, Hcilp.ı.clagojik YAGLAR: 

43 Kr!!. 

47 • 

tı.'th1\•i!i tı•ı·hi '<' ytın.lhıı 1 t esis .Srı<ley. ı• fiy:ıU:ı rı ~u !iıtldlde ton-
etmel', ht!p SO:->) Jl yardım tc~- 1 ziı 1 cı!!lı llştlr: 
kilatmın h11out ve şiinıulii için- cınıl 
dı·dir. Bir nw.ıı1lt·k<-tte iş 'ı• 
iş..;ilik hayatı inkişaf ed~ı kc.n 

1 
lrn:m ona miivazi bk sosyal yar
dım teşkfüi•ına ehemmiyet ver
mf-"k z:u uretini de unutım~ınıah· 

~ 3 ·•"itli Urfa 
% 8 :ıs.itli Urf:
Diyo.rhnkır 

top-
tan 
165 

pera· 
kend..ı 

183 
ltiO 1'13 

162 5 170 

1 il . •• ••• 
·· ı 1 1 i•: 1 

SOLDAN SAGA: 

!il , 

111 

1 - Elcktdkle mücehhez. 2 - I<'<ız 
la s11Jımu11, bizi do!tıı:tın, 3 - mın 

h~ kesin tnl dlriııi kıızaııan kız. 4 -
Aba giymiş.~ Öyle bir fey kin ol
m.11.sn o .. yat olına;t, şanıı. 6- Aı;yada 

bır gol, ~kııi. 7 - NC!sne, uğuı-:;uı j 
.ayılan bil' qiln. 8 - Ha,,ına bir (C) 

gdirrc çok fenn bir şey olur, birden
bire, nota. 9 - hJııir mınt:ıkn•;ınm 

blı z.ıınıınlar kabadayısı idi, in~n 

ynğaı·. 10 - ..• ye kadar, üçlincu ~

hls, ~ehir <lcğ.il. 

YUKAHIDAN AŞAGIYA: 

5 - Eksiltmeye girmtc"k için fı-,tı>kHk~n 1929 lira t:lli kuı•ıışluk 
ktıt teminat vermeleri \"C Agrı vll-..yt•tinclen bu ise glrcl>UeccklcriP• 
.alııımıs vesllrn ibra-1. ctmcJ.:.ri muktı-7.idir Bu veE!kıı İ\'İn ektıııım~ıı.ill .& 
V.caj1 güıı,lım cıı :ız ıiç gıin tWvcl bir iııtid~ ile is~klinin Aırı vılA.Y 
kamına mi.iroıc ... ııU.m. (10092) 

Sandık lmaligesi Ehsiltmesi 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

1 - En ıw. 2!i00 ~tı «'il ı;o~ 7500 :ıdı>t t>lm:ık fü.eı·e ~a<len ~ 
~cleJ'iıı~ mahsu y.-ıptıl'ılacnk snnılıkların y. huz lnrnll,tesı 8/12/ 
pazarUf;i ~üllli ı;cıat on dorlte n('ık eksiltme ile iluıle olunncaıct1r. pr 

2 - Ekı:;Htınt>yı' lştiruk i~·iıı (300) l iı :ı tl!nıhınt mektubu , ,er 

~~ ~ 
S - tsı.eklilel'in ş.ırlnamc lı;ln Yeni Posl;ıhano knı-şımn<l:i \\i ..n4ll 

Ve..lnt eııddcsindl' (Kız.ılııy) h~mııı<l& Kır.ıl.ıy cJcposu DireJ,.-ıOriOs,.... 
mürac~ııUan i!Aıı olunur. 

Günırük JJl11/ıa/aza Genel 
/ık ist. Levazım Anıirlifii 
Kooıis11011unda11.: lrıt' 

B lrinri nevi <:J"lHıla 

Kar VC! .ı\rda!}nn yı:t. ı· 
İqte ım esaRlardır ki jl), ön~e- Birinci nevi crlmemiı 

11}2 

1 - Kiir.(ilt ttıcirln işi. 2 - 'l'i.ikii
ri\k, aşn!(ılık. 3 - Daima tltrm· biı' 
mvi tatlı. 4 - Sonuna bir (L) gclir
.e c.~r oluı·, isim cdt\tı, 5 - Mc~inır 
bk k:ıriın. 6 - Şimendiferler i.izPriıı

<lc kayarla ... ev. 7 - inley~ıı. 8 -
I~ :ıına (So) gelirse her Jtfm ge:zdiği
nifa y.-r ç1lrnı·, uir eı kek bmi, e<lat. 
ii - Rildirınek, (Arapça), ceınl eda
tı. ı O - N:ımus, Rııın;ızan günleri 
yeıT'uk yenon ı;:ıat. 

8/1. 1<.rınun/941 pazartesi guniı tMınt 15 
t" fjJc 

rle lstO lira n;ul.ıın)ıı.-> ~e 

sııı:ıı ,.,. l!j hay~t:muzda bir istik- Knrt vo Arclah::ın 
Trabzon aı-.cıınl 
2'EYTIN YAGI: 

120 18-l 

r aı· fıazırl:-ı.ıııak gayesini "ı,-tihdaf ı 
edeıleı·. Ondan sonra bu 111W-

ta]., 1· sınal hayat ile hi1'1ikte 
yih İl\'ı..'<.~k "" me111l~!<eti11 m11h- l 
ta~ <. 111.ğu h'knik ı~ili>ri yetiş
tirme! için M ıa\'İf \re:\illiğimb: 

132.5 150 

Kfır nlsbetı: 

'l'vptan % 5 y:ırı 

per:ılteııdc % 10. 
PEYNiRLER: 

aldı~ı tahsisntla. ner,~I"r<le, h;tıı- i Beyaz Peynlrlel': 
ği ihtiya<;tarı km ~ılrunal : için. 1 
hangi rlcı .:celi teknik ve san 'at 
okul!, r·ı aç1crığ1m dnha .yı gore- Buind nevi 
bıliı·. Yani planlı ış lı~yalınuı..a ! Y,ıglı J'ı-nkyn 
uyf,ıın pliuıh bir iş tel'biyeı.i. ikınd ncvı 

Top· 
t;ın 

62 

68 Tt•knik terbiye memlekette beyaz Pc>nir 
(ılmıyıın san'atlaıı yaratacak KAŞAR PEYNiRLER: 
clc<~J. dah önce mewut ve İıj· Mr.rl'&alı kaşarlnr 120 
Jenen $<in .. ~ iin muhtaç oldu$:;'1.ı ' Birinci ne\'.i ya 1t 103 
· 1 h 1 , tı 1kinı·i nevi y:ıl:lı 94 ış ım ur nıılli nzır ayaca.tı: r. I 
Ferdf Pr gibi, cemiyetler gibi 'Ü<;Undl nevi (Kars 

65 

75 

71 

14!i 
130 
115 

87 
ım mlc.ketlerin de bir h:ı.yat istı- 1 ve ımıını-.slli) kuru 
haleleri vardır. Bir şehir ve k:ı.- 1 knşnr peyniri 
!':aba. bir zamıınla.r çok ziraj ma- t NOT: 
hiyeti haiz ıken tedricen bir ı:.'1- 1) Toptan eatııt:-ırda malın men· 
nai merkez olur. ~einln ve cinsinin carih bir şekli· 

de göstcrlltnesl garttır. 
Vaktiyl<.' basit bir limanı olan 2) Pcr:ıkendeciler etlketıe rc!e m;ı 

ııfök bir sahil kaı;cıbn..sı tedricen 
lın fiyatınd:ın mnada malın ismi· 

d~niıı: sanayiinin veya b:ılıkçıhk le menşclnl de gösterecektir. 
Eana.yiiniu tcnfı..'iÜf ettiği bir 3) Komloyonca kabul edilmiş u. 
mtiıı::ılr'ı!e ve n•i.ibadcle merh~- zak semtler YedJkule Topkapı, E-
Jeri olurlar. Alış veriı,te ticari dlrnckapı harici, Bo(jazlçi (Rumo. 
kU\'V(\t miitcmadi bir inJd~af il ı;ahıll Bebekten itibaren) Ana. 
gust rir. GürUlüyor ki teknik dolu, Ad nl:.\rdır. 
ve terbiye işle-ıi organize edilir- 4) Tııyln cdilmlı olan t optnn fi· 
keu mııhıti iktı:ıadiye fa?Ja. kıy yntıar 'dökme olup lstanbuldaki 
met vermek :am.ıridir. 

toptan fiyatlardır. Bu fly:ıtlara pe· 
TC'knik teı bive. teknik muhit k d 1 • verııitlne k~dar 'r· O nJ .. d b" , t ra en cc nın - u .. 

arar. rn:ıı · :ır ıçınde b:r s~a at 1 dlycden çtkı:ı masrafı 
okuJu, şe ur ortasın a. ır zıraa 

ok hı, kövde bir ticaı·et. oktılu ..dE•c:z:m•••••:~il 
at 1lamaz. Her okul, her tı'rbiyc iT" 
sGt.emi, kendi bünyesine uygun 
bi • mııhit He ı:ııkı ilgilirlir. Aı"'.lu- ı 
lar, temayüller o mıılıit i~hıde' ı Ademi iktidarın çnr<'.sldir. Reçete 
kt TVet ka.?.anırlar. İnkişaf e- ı ılc kutusu 200 kuruştur. 
d~ıler. 

( l>ilrı1:u bulnw.ccınııı 1mlli) 

7 .30 Prı1grnm 
7 K13 Hafif 

vrogrnm 
7.45 Ajans 

hnbc.lcrl 
8.oo Hafit 

progı·aın 

8. 15 Evin s.ıatl 
8 30 Müzik 

program 
I2.3ll Program 

ııanti) 

Hl.15 l"i.lm 
parçolnrı 

19.30 Aj:ms 
Jı;ıbN·leı1 

J0.45 Hrolk ·~vlerl 
1 Folklor saati 

20.J!l füıclyo 
gazetesi 

20.45 Fa .. ıl heyeti 
j 2 t.00 Zirnııt 

12.~3 & z ~serleri Takvimi 
12.45 Ajam; 

habl'derl 

ddle 8 knlem l<ercst\' p:11~-ıılıkla nl• ııcıcııkt.ır. 

tık \cınin ... tı ı ıo liı·n 25 kuı·uqiıır. 

Evsafı ko®.-;vonıl:t hı't• g{iJl goı ılld.ıılir. 

tstekllleıin tı;min.ıt mııkbuı.liiı'ı ve k:uıu~ vemluıl ıı ı ıl~ Gah:ıto -
hane cııddeı:i !H No. lu <i~iı·edC'lc! ktmılııyona ll[E'lınclcri. «JötHIJ> 

1 İstanbul Bdediyes-t Ilcinları 
Beyoğlu Kavm~Jmınhğıw'nıı: . 6t Jf 
Golnt:ı rıhtım; fızerindc bulıınm·ış -;. ui· l< kutu yıı~ın a ı,ıtin ,ç:iıl 

hibı çıknııızsa s:ıtı1act klır. (J0665) 

<:ı 
il 

u 
b 
f)I 

1) 1 •r ne hal ise-, Deli M urncl, 
y:ım n bir .td ımdı.. All.th ra.lı -
met e) lesin.. Bıı· giuı b<-ş on 
d ·ımnlı o uruyo1 ık. O yanı -
mız gcldi .. Şıın an bundnn ia:t
Jı tnı .. fmclaıı ıı,tı. ~ultaıı- Mecıt, 
Su'ın ı'ur...iz devıı gtlreşl rin -
dc>n b:ı.lısediyordu. Söz<lP biz de 
I'~ .ıl \ :ml• J . mc-rnklı idı.k. Fıı.
k ..ıu:. vnlnız ~üre.'j değil, bar
:f ık , p:ıi·alal, gıUle (halter) tra-
1,~ lın a eskrım dı yapardık. 
nri'e bmlarınuz bu,> ilsün diye 
ııt k.ı.d. ı ~'lr gi.ill.: yapardık. 

miskin bir adamı bile yc:rinde:n =================:================== 
oyn·LtıyorlarJı. 

21.10 Fasıl heyeti 

21.30 (Şılr saati} I 
l:'!.00 Şnrkı ve 

, 21.45 Rrıdyo 

1 

türktilcr 

1 Hiç uııu•ma.m. O hepimizin 
lı.ı:mlannı yokladı. rniğüslcıine 
~ t.ı .. :h: şaka. değil demir 
gıb: idik .. Booim, bn.zum otuz 
doku.t santim geliyordu. Göğsü:m 
ele bir metre on dört. .. Hali ta
lııid bir metre dört. .. 

Dl Murad, ba.zulaıı.nuzı yok
ı.;:;.dıktan E>onı-a barı §unları söy
ieınişti: 

- Şu bileğini ver bana!. 

Kazan dibine birinci olarak 
HPrgeleci ile Kara .Aihmct gel
mişti. Zaten Hergeleci, olduğu 
yerde duramıyordu. Heyecan 
içinde idi Hergeleciyi wnıyan
lar ve tanınuyanlar onu göstc -
rcrek : • 

- l§te Hergeleci çırağiylc 
geldi .. 

(Arkıısı var) 

Bileğimi eline aldı .. Ben ne ya-,Mükafatlı bisiklet 
p::ıcak diye merakla bakıyor-

dwn. lkı el parmak!ari;le deri- • yarışları 
. ld -1 • •• 1 bir mı tutarnk ~ uu.ı, Y<>Y c &nyer l/alkevinden: 

ornaycııe otti, bıraktı. .. Kumral ı - 7112/1941 Pn7.ar günü 
1>0s ve gilr btyıklanuı bunluk - ıs:uı.t 12 de başlamal~ Ü?.ere ( 42) 
tan sonra: kilometrelilc bir bisiklet teşvik 

- Scndtm pehlivan o'krnaz.. koşusu tertiı1 edilmiştir. 
....__ Neden !furad ağa? 2 - Koşu Biiyükderc ile Şiı;ıli 
- Senin tulumun d.a.r? arasında olacak, çıkış Hacı Os· 
- Bu da ne deınt4t? !%}an bayırından, dönüş İstinye 
- ! e demek olacak be? Tu- yoliyle s:ı.hfli tukibcn ynpılacnk-

lııınun dar işte? . tır. 
Diye lafı kesip .tta, Ye f.'Ü- 3-~alanlara madalya 

}el:Qk: • ve muhtelif hediyeler verilecek-
- O bazulıır yara.tna.7... tir. 
.Demesin mi!.. Ben, kı'Zdım.. 4 - msabnkaya iştirak ede-

Bfürim idd!Miylc ve Murad ağa- ceklerin spor şubem.17.e müraea-
yı Wçe sayarak: atları. 

- Neden yaramns:ı!l, bütün 5 - Köprüden 9,45 te kalkan 
Avru a böyle ealı :.yor? v~rl;ı ra.tisabalmya se~bi-

1". H. J(. Orlıaıtgazi Ş11besi11de11: 13.30 Kar~ık senronl 
program or~eslr:ısı 

Kurban bayramında toplanccnk koyun, keçi, sıli;rr clcrilcrilc boynuz ve 19.03 Hicaz.' Şch- 22.30 AJaııı; 1 
bnrsaklarının nçık arttınnası l/Birlnci!dinun/1941 tarihinden 15/Birinci ·f'ı- mız ve Mu- ı haberleri .. 

1 
nun/l 941 tnrihlne kad::ır 15 gun müddetle açık nrttırmııya ÇJkanlmıştı.-., hayyl'r 22. if> Dans ınfızığı 
'l':ıliplerin şnrtnaıncsinı görmek Qzere tstanbul ve Orlınngazı subcsinc ve ~ar!.ılrır 

1
22.rı5 Yorınkı 

pey sı.innclt için de Uuıle günü Orhnııgruı:i şubesine mürncaatları llfın olunur. 19.oo (Dcrtksmc progrnın I 
(10670) l - \ 

j Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli (12.000) on iki bin liro olan 300 adet küçük ustunç 

takımı 16/1/1942 Cuma ~U .su.t 15 de kapalı zarf ıumlü ile Ankarnda 
ldare binasında satın alınacnktır. 1 

Bu ı~ ıtrmck isUycnlcrln (G00.00) dokuz yüz liralık muvakkat tc-

1 
mlıı:ıt ne kanunun tnyio ettifi 'f'e!ikalan ve tekllflerlni nyni gün saat 14 e 
b.dıır komisyon reisll~lne vermelcrj lj:LlIJldır. 

Şartnameler parasız olarak Anknr.ıda MnlzCMC D al.resinden, Haydar· 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1~92) .. • • 

Oıküı!ııı· ikinci Sulh Hukuk mııh· 
kemcslnden: 

041/186 
'OskUd:ırdn Ayazma mnh::ıllcsinde 

Salacak Arka soka~ındn il numaralı 
hanede snkin iken ,ılıiren vcfr.t eden 
ve tHcke::inc mahl:cmcmizce el ko
nulmuş l>ulunon ıfarıze Suphiyedeıl 
alacak ve borç iddinanda bulunan
ların bir ay ve veraset Jddiusınd:ı, 

bulunanlnnn dn üç ey ve Münire • 
Sıdıka lehine Noterlikçe resen tan-} 
zlm edilmiş bulunan mevzuu bnhi.s 
'Vasiyetnameye de blr iti.razı olnnlarııı 
bir ny içinde vesaik ve senedntı k:ı-

:Mohatn:öicn bedeli (8855) lira e..luı tdare mntbaruruun bir senelik ihtf- nuniyckrilc blrliktı! "Dahkemcml7.e 
,.acı bulunan (9) kalem muhtel\! lcliBc (22/12/11141) Pıızarteııt miirncnntııı beyanat ve itiraz:ıtlannı 
{15,30) on beş buçukta Haydar~dn Gar bln;ı.;ı dnhllindekl komisyon . bc~an eylemeleri ve aksi taMlrdo 
ilorafJndan kapalı zart urulllc sntm ahnacal:tır. ı mczkôr vn. .. iyetmımcnin tcnfü;i d-

•- kk .__. h eUnc gidilecctı. il.tın olunur. Bu ~ 6lrmek ist!yenlc.rin {G64) lira (13) tunısıu~. muvn at K:.Uıınatl 

==:...::=::====::::=::============ KEŞi DELER: 

ıün 5Wlt (H,30) on dlirı atma bdı:ır komisyon rclsli~ vermeleri l.Azun- S:ıhlbl : A. Cem:ılctldln Sar:ıcoOlu f. 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ai;u.">toı., ~ tk.:m-

ikı b> GÜ ~ ~ P3ltlSlZ olnrnk da!:ıblncnkbr. llaı:ıldı~ı yer: (H. Bd< r GDraoyhır ve 

ı adet 2000 Liralık= ~!000.-
3 > 1000 > = 8000.- , 
2 > 750 > _ HiOO.- ' 
3 > 500 > = 1500.- , 

10 > 250 > - 2500.- , 
-co > ıoo· > = .cooo.- ., 
!lO > 

2 o > 
20J > 

50 
2:; 
10 

> 

• 
> 

_2500.- , 
-5000.- I 
=2000.- , 

ve kmıunun tayin cttı.tı vesiknlorlıı tckl.flcrinl ınulıtevi zarn;1rını ayni] 

dır. .,aGrlynt MIJdUrü: M. Camı Kara)'el •ı .dte:rln tsrlhlerindt yapılır. 

/'1.1'1;~l A. Cemal ddln Sııraçotjlu matbaaıı) r,~liU:ııiiiElZ~~~:;;::;;-;;;-:, .. ~~~~!::it~~::-:?:::::'!"'::?.c ... !!..:..o,n...... 


