
a!,~.} 

iı·=·~:;~:ii:fo~i:~~~~=--·1ııNuman Menemenciog"' lu 1 
Uhılcııtı yeı: , 

VAKiT MATDAASJ • 1 

1 • .._~ ... ~Fn ... '· Hariciye vekilli- Maniç şimal nde 

u t::2J 
1 

Kalmuk 
AausTos 1842 f ğine tayin edildi arazisinin 
P E R Ş E "~ BE 1 Ankan, .. (A.A.) -ı.t .. but mo. ı .. ıutundo bulunmuot ... Ondon • ._ merkezi 

' 

lf f i busu Numan Menemencloğlunun ha • riciye vekAleU umumu 11lya11iye umum 
_____ __;:_ _______ } rjclye vekilliğine tayini yUk11ek tas. mUdUrlUğUne oradan hariciye mUate. El.ısta 

Numara: 1058 Sene: 3 ! dike iktıran etml§tlr. ııarlığına ve daha eonra bUyük el~ 
ı ı· 23R-<> Postn lcu:-U!tO: 214 ! ~ • • ljk payesi verilerek umum k&tfplig'e 

Alman tebliği 
Başvekilh11izin · 

nutku hak kında 
lagıliz gaze~eıtri 

ue d ro.r ? ., 
••/tir defa olarak Türk 

bitaraflığı gayrilaal dcğü, 
faal,, surette a~ık~a tarif 

edildi,, 
Ankara, ıs (A.A.) - Türkıye bnşve. 

kili ŞUkril Saracoğlu'nun B.M. Mec. 
llalndek! beyanatı hakkında TiIM.s 
gazetesi diyor ki: e · ... · t • .M ı ~, ~9 """m'• •·e b'- aralık Gazlan+-. mebu. t d • ı d • ................................................. Numan cnemcr.c Oe,.U .. yaıın • ,, .. ,, ı,., • ~ -l', l zap e 1 t 

dadır. Trı.lısilinl lsviçrede, Lozan bu. gu SlfaWe hariciye veklletl aiyaat ı 

1 
kuk fakUltesinde yapml§tır. tlk mUste,,arlığtnı yapmak suretlle kabl. 1 

1 Gf u ~ m memuriyetine 19ı6 da Viyana Uçtın. neye girmf,,tır. 
g g 1 cU k':'p!lği ;te bo!l•m•Jb•. Oodan Numan l<onomoncloğtu Nam<k Ke. '1"11 allr81 Ç8Vl'811Dd8 _ ---...,. sonra Bern Uı;Unctı klıtlbj olmuıtur. malin torunudur. Eakf Ayan rel.!I Rı. 

' Bulapeşte, .Atfna, BUkreo elçiliklerin. tat Meneme.neioğlunun oğludur. Ye • ~ D b · Mısı d!! ,, ıldncı .. ••ouııpıık ,. •• m.,. • . nı """"" ..... .,,.. mu.atta•ı,,.ı. .,, üşman lf8Z iD ii far hemmlyetfne b!naen Berut baokonııo. ler dllerU:, N11m&a Meaemenclofla 

fi~nıerı ~~~~a~lo~~~o~n~~~~~~~~~H~in~di~st~an~da~~ daha geri atıldı 

B.lıl. MecljBınln yeni hllkQmeU kar. 
plamuı son derece ııamlnıi oldu. şup; 
heaiz Saracoğlu bUtUn memlekette 
11evllm~ olduğundan haric! ve dah1ll 
llyasetin.! iıra mevkiine koymakta 
umumun milzaheretine nail olacaktır. 
Mihver kuvvetlerinin ortaşarkm Mı. 
111r ve kafkaııyadaki kapılanna dayan 
dıkları bir anda hangi bir tecavüze 
yahut korkutma ta§ebbUeUne muka. 
vemet hakkındaki Türk azmini kuv. 
vetle Ueri .Urmeııt TUrkiyenin gUnllD 
birinde tazyik ka1'§1.l!lllda ~ 
ve Şark milletlerjnJ esa.ret &l.tına 

almak huauaundaki makaatıarma bir 
ııerik olablleceğt tlmidinl beııllycnler 
için zamamııda yapılınq bir ihtardır 

rar.an: SADRI ERTEM 

M ISIRDA nlsN auıron devam e. 
diyor. Fakat bu demek değil. 

dlr ki lngUtere Mısırda mllıverl ta. 
mamen durdurmu:tur. Bu lddJa bu. 
gün )apıl:ıcak olursa yerıilz olur. ım. 
aı\-da vazfycı henUz iki taraf için 
rıanslan muhafaza etmel•tedir. lngtJ. 
tere orduımıınn ElAlemeyn önUnde 
Alman taamu:unu durdunnu, olması 
tngjlterenln tnkvlyeler nlınasmdan, 
uzı:.n uman hıı.rel•ette bulwıa.n Al. 
nıan lmvvetlerinln istirahate muhtaç 
oıu,lanndan, Uerl gelnılı1tl A~nı za. 
manda hareket cADnıında ise btıyük 

nılkya•ta malzeme aa.rfedllmı,tt. Kı. 
talarm istirahate, vıııııtnlarm ~alze. 
lJJeye ihtiyacı vardı, Vaziyet böyle o. 
ıunca hareketin durmuş olması nn<'a!< 
pek nı.un ıUrmJyecck bir devreye 
nıtlnhaııır kalacaktır. 

Akd~ Tabruk'un ycn!d~n tan. 
l..!ıu edllmlı bir liman halj:ıe sokul. 
uıası Rome.l lehl:ıc kal Jedlleook mü. 
lılm bir hAdl&edjr. Akdenl.zln bu kııı. 

ıuında kontrolUn mfh\'er elinde bu. 
lunmaııı Romelln zıımıın gcttil•ce 
lruwetıenmekte oh1uğu kıınaatınl her 
ıUıı biraz daha tak\"lle ctmel•tedlr. 

tngtllı.Iere gelince, onlann hem as. 
ker!lk hem de pollfil;: tesir bakımın.. 
dan )&P cakları tıarcltctler geciktik. 
te not lehler\ne knydolunıuamakpı. 

dır. Vlkıa Mısıra d3 barlcten tnlniyo 
lcıtnlan gelmlıtlr. O da malzemeslnl 
lar.elemcğe lwk~n bulmu!!lur. Falmt 
NU bo)laruıda yorgun Alman kıt.ala. 
rı yorgunluktan kurt1ılmadan yüz.geri 
edilmedikçe, hattA 1nı;fllz kıtıılıın 

Mıııır hudutlannı a,ıp Trablusa doğ. 
ru bir akın yapmııdıkta lngiltcrenln 
bu sahadaki prestljI, polltll• nllluzu 
)erine gclnıı, Ôlmıyacal•tn. 

Bilhassa Hlndlstanda baıjlıl an ita. 
atııJı.llğ'ln tesırt pek kıaıı b•r J:BDlllı!I . 

da blitUn dün~ adıı tc irin} söstcrc. 
cekt)r. lngllt,.:-C'nlo Hindiııtnnda uğ. 

radığı m:ınevl he:dmct ya kun·c~e 
bastırılacak o zaman ku\'\etln önUn. 
de bir ne\ t prest,IJ Yf'lllden doğacak. 
tır. l'ahud mııne\1 hezlıiıetJ, maddi 
bezımet takfp edecektir. 

Hind, Arap &lemi Te Afrtka.nın şi. 

nıaı 1>&ha.sı Hlndlstanda olup biten. 
l('rJe sıln bir surette al~kalıdır. mı. 
bassa on l ıldır Arap mt>mlcltetlerln. 
ele bU\Uk propaganda ıııtınııt nokta. 
larına mıılik olan mlb\·cr polltjlwsı 
lij.ndJ .. tıını lmpıırntorluğa lrn.~ı blr 
tahril< , sıt:ı ı olarnk azami surette 
iBllsnıar cdceelit,lr. lnı;lltereyl taz)ik 
l'c!en bllyllk Mdlseler urastndıı prt"ll· 
ltjj kurtannak mP1111leııl de hesaba 
kııtılmıık il•t~za rdl'r. 

O!t'nlekln J\lmrdan ynp3".ası tB:ır • 
ruz lıu noktndan dl\ n:l'rıca chomnıl. 
\Pt kuz rını:ıkt:ulır. \'Prllrıı !:ı:ıbcrt re 

..ırl' bJr ha) ıı mllıl(•r k'n"·ctJ Ct"1UP 

ıı• ı•uı.ııı~tJnn ı;tin:lrrjl.ul.,.t lr. Bunun 
ı ı.ı.ıu'ı 1 ıırUıtır. Ohlalel•trn c,·,·el 
ıı:ır J.ct ctnı k \n bu sure:le l111pRr11. 
ı • J ~·ın pr ... s:ljlr.I Nil boyl:ırmda, 
\1 l•ı 1 snhrnlnrmda, Al<d"nlz bn~·la. 
tın ı.ır oaha ~ı ııın:ılıtır. 

il ı Jıııkl trgiltne Afrlluıd:ı Altdl' . 
ııı dı> , l' A\ rup:uıın bu harl:ıln dışında 
~ • ın r ran ,e lı;p n\'n ctlll mcm. 
H~ •t l• rl Uz.erindl'.' lc..lılne bir c~reyan 

l:ıı, ıl. gellrmnk mE'cburl)etludffilr 
t1.,ııu )urııtmak sözle, me nj!a, rad. 
~ u konfcronslıırı Ue mUmkUn değil. 
cUr. Bunu ane:ık ku\'Vet. sağlam blr 
tarcı teınln eder. ~glltcre bu zaferi 
'<atanmak mecburiyetındedlr. Zaferin 
11.ııaı t1e Ohlnlck mnı.:ın harcadık~a 
b..ı-ı •.ll.J'ata cilveler Tapmııktııdır. 

11'1J!ısırdaki -o-adaıa rında m kargaşalıklar v;:;;~d·,f.iı:r:~: 
Amerikan kuvvet- lngiliz =' 

leri mevzilerini kuvvetleri B:-:!h::!,f.a 
kuvvetlendiriyor j Mühim miktarda 43 kişi öldü 

Berlla, lJ (AA.) - Alma.n ordu. 
lan b&fkumandalıtrtmm tebl!li: 

Alman ve mUttellk kuvvetleri r&ı 
terilen maUı mukavemete ratmeıı 
Kafkasya çevrealııde dllımanı gerile 
re atml§lardır. u .. u ile muvual&Bı 
keaflen bir bol§evik grupu yok ıedil
mlıtir. ManJç imalinde seyyar plya. 
de kuvvet.liri allraUe doj'uya dotru L 
leri harekete devam ederek Kalr.ıuk 
aruiainin merlrui Ell$11 &lmı.şlar. 
dır. 

Bu blıraman ve akıllı bir mil• 
lctin · en sa.1A.tı.iyettar müın.eı.;.sili 
tarabndan aöylenmi§ nÇik bir be
Y'&D&tı ve ih'be.rııdır. Nutkun Ank~ 
rada diplomatik mahfil'eriıl.in l::il• 
haaea dikkatini celbctmiş olan. fık• 
t'MI pyri faal bitar~lık ıle Tür
ldycnin irıtiha.p ettiği faal bitnr.u· 
hk aramru tefrik eden fikridir. Bu. 
na ?erilen mlna şu.dur: Şimd~k\ 
muh&eMD.&tta Türltiye bitaraf l:a ı. 
makla benber iki muharip tarafın 
eunu hatirlamasmı istendttedir: 
'I'Urtd.ye WUi teve.ssUü ihtirasları
nı beslememektedir. Fakat ooğra· 
fi ınalyeti ga.zt>t Asya ile §arkı 
A~ ~ 'lıAdilMtl.a alAka • 
dar olmamnı icbar etm~tedir. Bu 
alAka ikeDdiaini mc5el8., Reisic~
hur lo&ıonUn geçen tcŞrin:sanide 
Mccl.ill huzmundaki nutkunda be • 
yan ettiği ~e, Balka.n mcmlee 
kederlniıl iatlklilı ctrafmd:ıki 
'Iilrk ka,ygm teklinde kendini gci& 
termektedir. 

Amernı:a;-Qkerlnll takviye aldı 300 kişi 
ttç aoaya dalla Devriye laallfetı yaralandı 

çılltllar devam etuf or 
\'a~tnzton, .ti (A.A.) - Salomon 

iki ay zarfında Alman ıe
hirlerine 13000 ton bomba 

atıldı 

!l'acJMU, 11 (A.A.) - BugUıı.kU 
perpmbe aabahı Nagpurun ticaret 
~de kara'afalık.ıar artm11 ve 
polla mlld&Jıale zorunda kalı:mıtır. 
Ölen olup olmadığı henüs maıtmı. 
de~. püku.nı.r k~alı bulun • 
biakt;a •• dökUma te~dakl 

Londra, ıa CA.Ji.) - De~ !UyJ l§lerin tatru devam ebı\ektedft'. 

A!Jnan hava kuvveUerj mWıim 
kuvveUerle Katkaıya ıımaı aularm
daltj deniz mUnaka.ıltmı ve Kerç bo 
tazmdakl dtlfman hareketlerini t&. 
arruzlara uğratmı:ıı, bir kıyı geml11inl 
batınn11 Vt ilg yük pmillııl atqe 
vernııtti • 

Volg& ,... Don nehirleri araamda 

,dalarındaki hareket dlılıa devam et. 
melctedlr. Amerika bahriye piyadeııj. 
nin 'l'ulagt yakınlarında. Uç adaya 
çıktıkları tecyyUt etmiştir. Amerika 
bahlJye piyade!! mevztıerfnl kuvvet. 
lendlrmekle mekgul bulUJluyorlar. Bu 
hareketi destekleye:ı deniz kuvvetle
ri çok çetin muhar-.beler yapnıı§tır. 
Bu muharebeler hakkında henilz elde 
tafsllAt yoktur. 

.Amerikan ve A vusturalyalı tayya. 
reıer dUomanın ini§ meydanlarına ve 
yerC:e bU!unan tayyarelerine taarrua 
ediyorlar. Japonlann Tulagl çevreaiı:ı 
de bir Uı kurmak niyetinde olduktan. 
nı vo bu projenJn de tatbikine be.olan. 
dığını gtsetc~n c}ddl belirtiler var 
drr. Daha fazla tafsll&t elde edilir.ce. 
ye kadar bu hareket!13r hakkında faz 
la bir oey söylemcğe imk&n yoktur. 

gazetesinin Kahire muhabiri, gene. Londra, 11 (A.A.) - Yeni Delhl 
raı Ohlııleke kUlliyetu miktarda tak. radyo ~e göre, Bombayd& 
\iye reldifinl bir çok gemilerin su • d6rt gbttik kargaoalıklar •ıruında 
veYI kanalmdan geçerek lılaıra " 61 ki§! ölmll§ ve takriben 300 ld§i 
ortqarka çok miktarda harp mala. 

meal dafıttıklarmı bfld.lrmekteclir. :ru&lamn~Bhıdtıtana alt Cllfer 
Rıhtrınlara ve dubalara yükler mil. ballerler ı inci •7fada) 
kemmel bir metodla ıaıııacak derece r··.;......:_ ___________ _ 

Al.maıı. ve Romen :ıataı&rmm taar. 
nzLarjle yeniden toprak ter&ldlerj 
elde edilmlf ve fiddetli muk&vemet
lere ve inalla mllda!aa edile.ıı mcv • 
zilere rağmen çetin aavaılarl& Ue. 
rt dQtru harekete devam oluıımut • 
tur. 

de Q&buklukla 00,..lblmaktadır. 
xaıı•re, ıs (A.A.) - Ort.aıark ın.. 

giliz mUıterek tebl!ll diyor ki: 1 ransilvanlJa 
aavası 

Bovyet hllcum UQ&ldan tara!ı.ndan 
bir Alman hava alamna karfl yapı • 
ıan taarruz tqebbUsü emaamda ha. 
va çarp11male.rmda 28 dUfman uçağı 
dUf(lrtllmll§ ve mUtearrız hava kuT • 
vetıeri hemen tamamUe imha edil • 

Bftkl'flf, 13 (A.A.) - Roma.ny& a. mlftir. 

ja.ı:ıaz blldiri1or : Voronej ~nde C&l'PlfD1alarm 
Kanıp! Alltoneako, Tranailva.zıya. ficldetl artm&kt&dır. Buradaki dunı • M n S da Toh&:ni klSyüne ''Regi!u,. fabrika. • mu dllzeltmek için c!Ufmanm bir çok aya Janm ........ için yaptıt> ...... t '"- laok!a'1a ..... ı.ı.o.... .. ..... ta. 

11.12 ağustoa gecuı devrtyelemfBı 
faaliYetı devanı etınlıUr. Cenup ke • 
siminde bir miktar esir almm~tn-.. 
Karad~ yapılan hp.rckette dUn topçu 
dUellosundan ib&rd kalmııtır. Kuha. 
rebe bölgesind~kl hava faaliyeti 
mahdut JçUde olınU§tur. 

rumda blnlerce tıçlnin COfkun teıza. arruzıa.r Alınan kıtalarmm müdafaa • · ı · t 1 • hlhatDe brfılanmııtır. •teıleri ve kuvvetıı a&vaı ve pike ıngı tZ ayyare erı Şehrimizde zelze Şa c11ıeu kaydetmek ıerekttr ki bomba uçaklarmm bombaıarıa mu. 

1 d Bruov )'&kml&rmd& bulunan bu s:n. dahaıe.leri :neUceainde dllfDıana ağır t f dan Ş"ıddelle ı AA DU ln ~ re Traıı!ih"&Dyanm e:n temtz Romen kayıplar yerdlrilmek ınıretue aktuı ara 1 r. , • .::::u11ya~ .. ~~1;23 u ~9 .. ,.: bOlgo!•riodon blridl• •• Kupatıu bttakOmqp,, Y•lom 11 vo 12 ... otoo 
ı~ b 1 d ka 21 saniye ge~e merkez UııaU le • Meal oevrelerjntn devamlı Romenlllf. gttnlerlndekf çarp!§ma!arda düşma • 
lj o n1 a an 1 tanbuldan 240 kilometre meeatede Di llbat eden Romen ruhunun eıı fyf nm 23' tankı tahrip edilml§tir. 

Londra: 13 (A.A.) - Alman• 
yHda Mny:?.r.s reluine yapılan a• 
k:n 46 dakika sürm~tllr. 50 bin 
yangın bombası, bit·kaç yliz ton 
bomba atılruıımr. Bu akın esnasın 
da yeni bir 1:..c;ul tetb!k edilmiş. ~· 
krntn iptid:ısındn.n sonuna kadnr, 
bir kaç tarassut tayyaresi uı:arak 
t.ombardımanm nctices!ni tarJssut 
etmi~tir. Bunlardan birinin rap? • 
run:ı. göre ili{ bombadan 4 dakika 
.ııor.ra 3 bü) ilk ynngın çrkm:ştır •• 
Akının so:r:lann:ı doğru ynngınlnr 
cı kadar fazlalaşmı§tır ki, saynuık 
knb;J ol:ırn:yordu. Mürettebat: 
··ınr:ı~kın -lelıst>ti .sanki toprakla · 
n snı&ıyol'du. Eu geceyi unutmak 
kt.bjJ d~ği:<lir . ., eliyor. . ~ . 

Londı:n: :13, (A.A.) - Nonnal 
f;ekılde Almanyaya yapılan hava, 
akıni.ırının Alnıanlann bugüne k.'.l 
dor İngillercye yaptığı akmler • 
dan daha fazla ''e daha ağ rdır. 

Geçen ny zar:'mda ~6 ~ece ve 
J:~ '?Ün Alm:ın topraklan Uzerin• 
de urulmu~tıır. GUr.düz uçuşlarının 
c,n ikısi 100 ila 400 tayyared~n 
mürekkep teskilJf!r tarafından ya· 
pılmıştır. Bir hllcuma da 600 den 
fazla tayyn.re iı.ıtlrltk etmiı;tir. 

Gtçenlerde İngiliz tay~·arelerl 
tarafın<lan Osncbnıg'a yapılan n· 
kmda 400 tondan fcla bomba a• 
ttlmıc-tı, 

lnt"l!iz hava kuvvetleri Hazi 11 

ran ve Temmuz aylarında Alman· 
ya toprakları ÜZC"i'inde OQ ll~ ton 
bomba kulhınmuılıu·drr. 

oldukça riddet.ıi bir zelzele kayde • bellniltı bir yerdir. Rijevln cenup doğu ve §lmallnde 
dllnıiotlr. llarepl Antonuko, köylü ve lfçl. piyade ve zırhlı tUmenJer çettn bir 
~ne aynı meaafeden gece yarıl\. terde, millet ile tefleri arasında çö. müdafaa muharebesi yapmakta de • 

nı 03 dakika 24 eanjye &eçe ha!ifç.e .zühnez bağlar yaratan muhabbeti vam etmektedirler. Dtln bu kealmde 
ve ondan 4 dakika 11onra da hafif fki mtl§ahede etml§tlr. Bu muhabbet 1e. Tl Sovyet tankı tahrip olunmuıtur. 
zelzele daha kaydelllml§t)r. tlkb&Un en kuvveUı garant)aldir. Bunlardan eıı u 8S l yalnı.t bir pi. .=:=:_::=...=:::.:==::.:::.::.:... ___ ......;;_____________ yade ttlmenl cephesinde tahrip edil • 

AT YARIŞLARI 

Bu haftaki koşulara 
hangi atlar girecek? 

lat.anbul at yart§larının aıtmcı ı kilo, 8 - Rlnd 60 ~Uo, 4 - Dabl 07 
ha.tta ko§Uları önUmUzdekl pazar gU.. kilo, 5 - Can 55 kjlo, 6 - Ceyhun. 
nU yapııacaktır, Bu hafta kaydedilen ' 53 kilo, 7 - VeclZe 54 'ktıo, 8 -

0 

Ba. 
hay\•an!ar eunlardır.: hadır 50 kilo, 9 - Ceylan 48 kil . 
BllCt~cı KOŞU: 4 'ONC't)' KOŞU: 

üç y&fında yerlf yarımkan İngillz Dllrt ve dııha yu}tarı y&§takf arap 
taylanna mabauı mesafesi: ısoo met at ve kısraklara mahsus. Meaa.tuı 
?'e, 

l - Tiryaki as kilo 2, kader '58 kilo 
3 - Menevlı. · 156,15 kilo, 4 - tkbal, 
M,5 kilo, 15 - Cevher 56,5 kilo. 
l.K.lNOS KOŞUı 

lkl y&flllda yerli aatkan lngtliZ 
taylarına cıahaua, muafe5j 1200 met 
re. 

ı - HUmayun 60 kilo, 2 - Put.at 
58 kilo, DeategUı 06,5 kilo, 4--Varat 
M kilo, 15 - Varadin 52 kUo, 6 -
NDUUer. 50.15 kilo, 
t)çt)NOU KOŞU (Handikap) 

üç yaımda Arap taylanna mah8us, 
meaateal 1800 JMtre, 

ı - ı ıııee.n 75 ldlo, 2 - Bızır es 

2800 metre. 
ı - Tomurcuk tlS kUo, 2 - Tuna 

58 kilo, 8 - Sava 58 kilo f - Bora, 
OS kUo, 5 - Tarhan 56 kilo, 6 -Mu. 
rat 156 kflo. 
BEŞllıo"ct KOŞUı ı '" 

Uç ve dalla yukan ya§takl saf kan 
lngiUz atlarına mah!U.8, meııateeı: 
2400 metre. 

ı - Komlsarj 60 kilo, 2 - Dar.dl, 
60 kilo, 3 - özdemlr Z54 kl!o, 4 -
Konca 52,0 ldlo, 6-Umaer tı2 kilo, 
6 - Yetiş l>0,15 kilo, T - Çobankızı, 
415,5 kilo. 

lldll ba.hl.9: 2,3,15 inCi kO§Ulard&. 
Çifte b&hiı: 2.8, 8.5 inci kOfUlarda. 

ml§Ur. 
Moııkova, ıs (A.A.) - Gece yan11 

Sovyet ek tebliğinde, So\'Yet lntala 
rmm Çerkesk çevresinde yeni mevzt. 
lere çekllmi§ olduğu bildirilmekte. 
dlr. 

1 
Kotelnikovonun §imal doğusunda 

Almanlar, Rua1arrn mtıteaddlt mu • 
vattaklyetll taarruzlarda bulunduğu. ı 

bir çok kesimlerde müdafaaya çekil. 
ml.§I~dir. Bir kesimde 700 Alman 
öldUrUlmUııtUr. 

Kletskayanm cenubunda Alman 
tarı rruzları pUskUrtUlmU:;tllr. 

Loııdr•, ıa (A.A.) - Moskova 
radyo.sunun blldirl1iğtne g5re, Alman 
lar, Voronej çevrelerinde diğer brı.zı 

mevzi(e:-l daha bo§altmııılardır, 
Ruslar eheınm!yetll miktarda 

m!.lzeme vesaire almı:lar ve toprak 
ele gec;irml~erdlr • 

Mosko, .. , 13 (A.A.J - Öğle Q::crl 
r.eıredilen Sovyet tebl!li: 

Dlln gece kıtaıanmız. Klet;lkaya 
c;e\•reııjnde, Kotellnkovonun flmal 
doğusunda ve Çerkesk, Mıt,rkop ve 
Krasnodar çevrelerinde muharebe 
etml§lerdlr. 

Diğer cephelerde ehemmiyet\! bit" 
bir deği§lkl!k ohnamııtll'. 

(Şark t"ıepMllH alt cll~ 

..................... > 

])eyli Telgra! gazet.esj ~ylc ya. 
El)W: 

''- Saa-aıeoğhınun Be.§ve:t.il &tfa• 
tiyle beyruıatr Ka.f:ltuyadaki Al • 
man ilerlemesiyle bir anda vMci ol• 
makta fa.kat ah.enkliz b.ir nota çaL. 
maktadır. 

İlk defa olarak TüM bita.rafüğı 
"ga.yrl faal değil faal" suretinde 
açrkça ta.rif edilmektedir. 

Bu Tüıiciycnin bitaraflığı ile 
diğu !bur devletleıin b;tara.flığ:ı 
araeundaki fal1la göstemıe'k içindir 
zannediliyor. Bu devletler harpten 
sonftki herlıangi bir tesviye ta.r • 
zma. alakasız ol..nhilirlcr. Turkiyc 
iee şiddetle a.liılradardır. 

Muahhar bir nutkunda ia!'ie va
?.İl'etini izah eden Saracoğlu, h~ 
bubat teslimatından dolayı İngiliz 
ve Amerikan hUkfimctlcrine tc§ek· 
kUr ctm~tir. 

Amerikalı tUkcri 
mütehauıalara göre 

saıomoa ada~arın. 
dası hareklt 
clolayııtr!e 

Japonya 
Baıyaya ıa;dlrmı. 

dan e1veı 
d&,nnecek 

\'a11ınıton, ıs (A.A.) - Vaılng•.on 
aake11 ka!'naklarının mut :caıuıa 
g<ire Salomon adalnrı muh:ırebeııın!.n 
nctıc ... .st her ne olursa oıaun §Uraaı 

mııhakl<akt:r ki eğer Jap:rya Ru )'3.. 

ya taarrJ• rrmek Ukr'ndc ıııe b(.iy. 
ıc bir te§t->bı!11e gjri§mcd n cv\"el 
dU:lliJecekUr. B!lhas~a l~ b kımdan. 
dır ki @alomon a<lalarına karız ynpı. 
lan taarruz bir muva!fakıyet olarck 
telakki ed!lrr'.cktcdlr. 
Alllk~ mt teba1S1frı:-m tık~ :ıe gö. 

?'f!, ;:mpılnıakta otı.D M"8§m Cf!t nll • 
~ bftlrı!..rrııa, Japonl&r t.antmdllll 
PMltlkt• .-1 •ıllluı ,..ıieriD ır•'1 "
laıa 'bn9"11 Amerlll•" ••!'1'ıt.,ıt~ e-. 
tf ı~ tı:DI .re.c. ı:tr ı: oS. • !Z'IDI ,,. rab&lı. 

:ra .eı -.ır h&Nluallarl .-.Jt'..ca.. 
, n • 
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alanlarında 

• dü ka la l-

a an sz 
aldığı kat kat elbiselerden en güzelini 

sırtl a gi miş ve bundan sonra iş de 
bulmuş, her şey de bu rnuş, ama ... 
Kısacık !>oylu, tıknaz: \"Ücutıu, koca j 

kafalı bir wçluydu. Her halind~n 

be2giı!Uk akıyor, tembel tem~I ea • j 
nlyordu. suru bir kıyafeti vardı ve 
pl8 pis kokular neıredlyordu. Galiba 
uyuu da yakalanmıştı ki, ellerini, 
kirli bir bezle sarmıt. iki dlzl arasına ; 
ııol<muştu. 

Nlb:ıyct nAkım evrakı okuyup 811. 
çun mahiyetini anladıktan aonra aya. 
ğa kalkmo.tını slSyıedl. 

- Adm? 
- İbrahim. 
- Soyndm! 
- Tezel 
- MUkemmeı blr soyadı. Çok uy. 

mu§ doğrusu. Yaeın? 

- 29. 
- Okuma yazma bilir mlııln? 
- Eh, §Öyle b8yle. 
- Ne diyeceksin bunlara kareı ba. 

kiı.yım, n§tlğl yuk:ırı yjrml dUkkAn 
eo:vmu~sun ? 

r cep sslad 
Londra, 1S ( A.~ı.J - Stnllrıgrnd i.i. 

ni.ınlle Ruslar. Almanların şiddclli 
huclUillarına ra~men mevkilerini 
muhnfaz:a elmcktcdirler. 

Dun okş:ımki Re tcbliQlııde, 
ınuhnrcbelerin dunkü IC'b}i§de Alk. 
rodılen me' kilerde dcrnm elliği 

bıldirilmcklcdir. 

Don nchrlnın arbindC çok şitl. 
dctli muharcbcJer olmaktadır. Al .. 
manl:ır, nehrin sarp >tıkasını ele 
gccirmck lcln nıiıtcmııdlyen lnıc 

ku"Hlicr ve mühım mıkt:ırdo la~. 
yare teşkillerlylc hücli.rliliırınn de
vam cııncklc<llrler. Ruslıır )Jurııdn 
bir.kaç rııud.obll hücumla v ziyctle
.rıni i~lılh ctpıişlcr<}tr. 

,'\lmnnlıır, Kotelnlkovo'nun şlm:ı. 

il şbrklsıııı1c ~ aplıklıırı sıkı lılicum
tnrn rağmen Hus hnllnrındn bir 8'• 
dik açnmnmışlordır. nuslar hu kf. 
simde kın vclll tonk leşldlleri kul • 
lnnarak rııukııbii hfıcumlıırdn bu .. 
lunmuşlardır. 

Knfl.ns)ndo Kuban neJıri üzer it• 
de J\::ısnndircla çok şld<lctll muha. 
rebeler yaptlnıakt:ıdır. Burada ge. 
niş rnikynst:ı top 'e pike boınbnr. 
dımnn tayyaresi lttıllnnnn Alman. 
lcır nğır zaylnta uğrrunış]nrdır. 
Kafknı.) a dnğlnrı eteklerinde Cer. 

kesk'c yukın bir yerde Ru~lar ge. 
ri cc'-<ılmek mecburiyetinde knJ .. 
mışlnrdır. 

Voronej(le Ru lıırın ileri h:ırekr. 
ti dernm etmektrltir. Mosko\•:ı rnll 
l OSU bu kesimde Almanların yeni 
bozı yerleri tahliye etml'k mcc.bu
tiyctindc kaldıkl:ırını bildirmiştir. 

Vlşl, 13 (A.A.} - Rusyonın cc. 
nubunda Alman taarruzıt hızl:ı gc. 
lişiyor. Almıınl:ır Stalingrad mınta. 
kasında mühim mm·affııkı~et ka • 
~anmışlardır. Burndn Don kavslı·. 

deki Rus kun etleri imba edilmiş • 
lir. Kavis tamamen Almanların e • 
lindc sayılabılir. Bunun neticesi o
hrak Alm:ınl:ır Slnlinı::rnda do~rı·. 

dım rl~ruya hücum edebilecek va. 
~iyetc gctmişler, şehrin müdafaası 

güçlc,.-niştir. 

Kafk:ısynd:ı Ruslar dnğlnr orosın. 
ChJı:i gcçiUeri mlidaJ'noya çnlışıyo • 

, fakat muknvemı:?I z:ıyıfhr. Al • 
nnmlar N-ovorosisk'ln şimalinde 
l\':ı.radl!nız kıyısına vorımışlnrdır. 
Buranın şimalinde mühim füıc; 
kuTvetleri çember fdnC' altnmıştar. 
Da'ha cenupfıı Gro ny petrol hn\"
zosma doAnı ile'"liyorlnr. Almanlar 
şimdi Hazer denizinden 200 kilo • 
me1re mesarcde Jııılunuyorlıır. Rus. 
J:ır cenuptan n<'clc ku'"'"el getirrıi~. 
)erdir. 

lkrltn, ıs ( A.A.) - D.N.B. a
jıınsının snllıhiyctli bir kaynaktn 
aldığı hnberlt-re göre Almım hava 
kuvvetleri Tıııı,psc ile Anapn arnsır. 
daki p!Ajlarda nu~ askerlerinin 
binmek ist,.ılikleri l!l'mileri !rom _ 
bardım:ın ctmişlir. Sta]ingradın 
şimnlindc trenlere isabetler olmuş. 
tur. llzevde Rus toplulukları bom • 
h:ırchman edilmiştir. 2 Rııs uça~ı 
dü~ür'ilrnüşlür. 

Amerikan faf İstleri rdsi 
mahkuırı oldu 

·c,·yorlı:, ıs (A.t~.) - lndlanopo. 
te tevk1l '" muhakeme edile!! A

_.,r,kan taıılsllert rot::i PeUey 15 ac. 
ne h'ln e m:ı.b't~m olmuş ur. 

Pclley, !'Ufknııt ve c~al fcsatcılık
tan rnahktım edllm~tlr. 

- Yalan. 
- Nasıl yalan. 
- Yarısı yalan yansı doğru. llat 

tl yarısından tazJaın bile yalan. 
- Neden? 
- NedC'n oıncıık. Sabıkalıyız, ya 

bir kere, bır i~ yaprp cnselendin mi, 
poı s, hcm"n fnlll meçb~! hırsıı.lıklan 
da sırtımıza yüklüyor. Şunu da yap. 
mı§ıZ:, bunu da yapmı~ız:. Üf!tt. Fır. 
ant pU!salnr, bizi ınahltemeye belki de 
100 hırsız:Jı,tla yollıyacakl!lr. 

- Peki, asıl kaç tanesi aenlnT 
- Hatırlamıyorum, fakat okursa. 

nız söylerim. 
Hlı.kjm tahkJkat evrakını kO.tlbe 

verdi: 
- Şimdi tıen kltip okudukça, 

b:ıngilerl seninse birer birer aöyle. 
- BaeUstUne beyim. 
Kil.tip okuyordu: 
- Fır.dıklıdn Nlyazinin terzi 6Uk. 

klnmdan eı bise •• 
- Benim işim. 
- KUçUkpawrda Ahrıtedln tem 

dUkkf\nından elbise, ayni yerde gene 
terzi tbrahlmln dÔkkÔ.nından elbl.se •. 

- lklsi de benim 1§lm. 
- Sirkecide Alinln dllkkO.nından 

Sfnger dlklg maldnesl. 
- Benim ıoım değil. 
- ... aynı yerde Hllııeyjnln dUkkA. 

nından C(!ket, yelek vesaire. 
- Bt.nlm l§tm d ğil. 

- .• Be§lktaşta terzi Zeklnln dUk. 
kAnından elbise •.• 

_. Benim f§lm., 
- ... KaragUmrUktc Ziyanın dilkkft.. 

nmdan kumav. 
- Benim i§lm. 
- .... EyUple Nimctln dllkk!nni • 

dan kuma§ Vil pantaıon_ 

- BcnJm l§im degfl 
Ve kAttp mUtemadıyon okuyor. lb. 

rahim de glh ''benim l§lm, ga.b benim 
l§lm delfil,. diyordu. Belki 30 yerden 
hırsızlık yapılırıııtı. Fakat bUtUn ça. 
iman ııeylerın hepsi de elbise, kumag 
ve Slnger makinesiydi, 

Nitekim bu cihet hlklmln de dik. 
katlne çarptı: 

- İbrahim, bak bepsi elbise, dikiş 
mnklnesl, bunlar galiba hepsı senln 

İnarifetlnT 
- Yok -rlm. Benimkileri söyle. 

ditn tıte. Eğer hfi&.fım vnrs3 .•• 
- Yok, yok yemin istemez. Peki 

neden yaptın bunları bakayım? 
- Aç kaldım. Parasız kaldım, 
- Peki neye ça.l~madın. 
- S:ıbıkn.lı olduğum lçln ti bula-

madım. Çaldığım elbiaelerden en ye. 
nlalnl sırtıma geçirdim. Adama. d6n. 
dUm. O zaman 1§ de buldum, her §ef 

de buldum, ama, ne çaro kl alı:ftlll§, 
kudurmu§lan beterdjr, derler. Gene 
k!Sr olam mesleğimi bırakamadım ve 
tote gene haptsbaneye dUotUm. 

Hepsinden 6 §8.r ay ~sem en aşa. 
tı 10 sene !ı;erde kalacağım. 

İbrahim yutkundu ve na.ve etU : 
- Fakat kendi dU~n ağla.mu, 
Hırsızın itirafı hakikaten Mml. 

mtydl. 
Neticede mahkcm" gahltlcrln çağ. 

nhp dini nmelcrı için muhakemeyi 
ba§ka bir gUno bıraktı. 

ADL11'E MUHABİRl 

- F<'na bir ffklr değil ama.. bc.n 
h1uıtalrfnnı bfl~lerdenlm. 

Medlhs u~'kud:ıkl hezeyanbrn te.. 
matı etmek rrnıatrnı buldu: 

- Ne yar.ık ki, derdini bize söyle. 
mlyorsun! 

- Ac!nm sen de. Söyllyecek kadar 
chc.mmlyetll değil, 

- Bl'.nce çok ehemmiyetli ol ge
rck. HattA hP.r gtıten gtlıt, senin a. 
leytilııc, değil mi! 

- Bunu nerden tahrn1n e41yorsun 1' 
- BugUn uykunda btr §eyler aöy. 

len(lln dt>. 
- ~e gtblf_ 
- Oebellktr.n falan bahııır.tt1n! 

Şnblkıı blrdenbll't'I §ntı§bıdı. 
Ur.rrluıt versin ki, l\fedlsıınm an • 

nesl M1A mutfakta. iş gurll;rordu. 
Mediha: 
- Bana knlrrıın, hem kttap alım • 

dr.dl • hem df'l hlr ka(lın hnııt:ılıkları 
mUtchassısmıı gldP.r)z. Dllnya bu." 
olııblllr ya! fns:ının ooıııns ber tUr. 
ın reıtıkct gf'leblllr. 

, hll<a blrdenbll'f' OOCUk gth1 hıt. 

Jı:ırnml< ıı~lam:ıp lınşlndı: 

- l\ledlh:ı .. bt>n çok heılb:ıbt bir 
knllınım.. hn~ılll8 blr 11ry geldi, Na. 
eı1 otqu{tııntı • ltJrnf cl!ertm ki • BM 
de hllml~·onım. 

- İJ1 ya •• btnnbnla btrllkte gtde. 

Bir, iki nokta 
Şehir tiyatro u temsilleri 
V c halkculerinin sahneleri 1 

/>:>TANBUL beledi)ealnln 80 
1 

160-200 metre murabbaı ııahadıı olmak üzere muzb\.ıt bir depo 
aranmaktadır. 

Yeni Postane caddesi 47 numarada {1PEK1ŞJ ş1rketf umum müdür. 
\UğUnc mUrtıcant. Telefon: 20168 

bin llnı)ı bulan )tırdımllo ya. 
oı~nn bir mUeııııcaeml:ı: \ardır: Şeh,Ir C:m~~l!:ı0.:~!3!:E2~9:ıamm1:milii!~Em~Hlll•~~Z:i9JlliillE~X~ 
tlJnt,rosu ..• BeledlJcmlı., dranı \e lto. 
m•dl kısımlarına uyrılan bu anut 
mUes csesl.nl hlm:ıJC ctmeltle hem 
şehrin ımnatat'\'erlerlnl ınemnwı et,. 
mektc, hem do gliıid" ııaıı!ltl, ır. 

ları bir arnJıı toı:ıl .. nınk ve J't'DI l~fi. 

datlnrın yetlşruoolne lmkftn v rmek 
urctııe hlzmC'tte bulunm:ıl,tadır. 

'llyatromu:ı:un sımııtliArlan ~ı·nt:I 

istirahat deueslııdedlrlrr ,;o bo ruUd. 
drt nncal< ")lUI ııoounda bltoccınır. 

He-jlııör \o dlrektörlU&-Uıı im aJ lnrdn 
kış mevsimi için lı:ı.ı.ırlıkl:ıra h:ı ın.. 

ıunl;:ın nıutad olduğundrıo bir dUı;ün. 
cemlzi güz.lerl UnUne ı.oyuc:ığı.r.: 

•ruşımıı va ıuıtarıııın gittikçe nıııl. 
dığı ınıılOın. OtobU!ıler blrl<a~ tuneyo 
indi, Otomobil ücretlerine tse bir mis
line yakın z.-ıcıı JBJlıldı .• :ehlr OJatro. 
uıuı.u.n U.J !tolunun teınsU \Crdlklnl 
binaların )erleri (le malOm. Bu bal 
knr~ı ındu JBğmurda, l<ardıı ıcuk 

salondan çıkac:ık tl~ntro venlcrln 
chrtn dort bucuğtnn tnııanmalnrı 

mes •leBlnj ıimdJdcn d Unsek hlıı do 
feııa olmıJacnk! Birkaç t,ramVnJ·la 
iki otobU Un goçoo sene ttldun tıklım 
dolmastnB rnğmen yalnız drnm kıs. 

mmdan çıkanlara bile ldfayct etme. 
dfğbıJ birçok defalı\r gördüm. Geri ka 
tanların lso Oyattoya verdlklerı pıı.. 

ranuı blrkao miııllnt otomoblle ver -
dfülerl, bir kısım bafüın dn. tabntıa. 

kuvvet ı«ntlbl bo3 laildtl8rı Görlilroe. 
ml!f bir ~Y dr.ğlillr. 

Tiyatro &e)lrcllerlııl bu sene de bu 
mU kUlfltla knr&ı knrvıya getirme • 
mek fçln benoe yapıbcalc ey ~ndUz 
temslllerlnln acloolnl çoğaltmnk ve 
tcm!11 he)etll'rlnln 1 V\nbul, füıdıkUy 
semtlerine gldeJ'('k haftanın muayyen 
gece! rinde oramraıı. te il vermele. 
rtnl teml.n etmektir, 

Pa:r.ıır gllnU fiğledcn sonra nasıl 

telll!IU verlllyorsa cumattesl gUnU de 
Uğleclen aonrıı. her lld tnrnfda da pek 
a.ııı temsil vcrllehJUr. Snlt \•e pef§em. 
he gUnlr-rl de s:ınt nlhn:tan dokum 
lcndrır d tem n verllmMt dll,Un\\lo. 
bilir. 

tsvanbnl, Kadıköy mtıerınae ve. 
rllecck 1emslller bllyll1< rağbet gö. 
receğl muhnkkalrt,ır. Bu suretle hem 
boledlyc.ııln ttyntro vurtılatı ytıkaelo. 
bil~, hem de 1stnnbul ve Kadıküy 
semtlerindeki t'yavo metıııılıları 

tcmıılllcrt g-lirebllmclı: ma:ı.tı rlyeUno 
kBvulJl'<ı.-ıl.tır. liadıklSy ~ratmda, ita. 
dıköy h lke\1nln, btanbul tarııfmd" 
EmloönU haJkevlnln modern ealonlnn 
sah.ne ve snlon lhtJyacmı kar§ılıyıı. • 
bflı:-cek bir durmnOndır. Dem bu s:ıh. 

nelerde tPmSD v nnelr için belcdlye. 
nln pam ödemestne de lHmm nlmıya. 

cakt.ır. 

Der lk1 h:ılkcvının, b6y1e btr te9eb. 
btistlnU rl'dcletmlyceeğtne kn.nllm. Bu 
sahnelertn evo mens ıp amaHlrlere 
mahsus oldui;'ll ce\'abt \'erilerek be
lediyenin l!ltcği lmbul edllmt"z.se o 
mkdlrde tc;tıı.ııbul -.;e Hadık~y tıtm. 
tında klralnnacak tUntro ve slnl'rım 
bltıMı \•ardır. Bıınl:lrm sahlplcrıı.., an 
Jaııımı Japdır. Bu noktayı &lmClldt>.n 
al!'ıkadnrlarm göz.il önUno koyuyoruı:. 

Yelda Ragıp ÖNEN 

Amerikadaki ltalyan evle · 
rinde r raştırmalar 

Nevyork, ıs ( .A.) - Albanl Çi!V

re~lnde Alınanların ve ftaıyanlartn 
evlerinde aragıtırmalar yapılmıo ve 
av tUfeklcrl, radyo malzcmes1 ve al. 
manca muhabere evrakı bulunmuş • 
tur. 

Na ia Vekaletinden, 
Ekslltm•y~ konulan ~: 

ı - su Lşlerı on dörfülncU şube mUdllı1llğll 'l>'lı;-csl lc;ln1e Aını't l)Vl\'!I ba. 
taktıklarının kur..ıtulm sı ve Ası n~hrl nla"ırnın l:.C n ııl l~lerl. 

Tabmln edilen kc~!i bedeli fiyat vahldl cnııı Uz:crln;hn (1 553,13?) ll. 
ra (70) kur ı 1 :ur. 
2 - EkslltmP. 26.8 942 tarihine rastııyan çarş:ımbl gUnrı saıt(l5ıte Ankn 
ra1a Su t~ler' Relsl!C'I bina.at lçlnd:ı toplanıın Su Eks ltm ~ Koıı sy)nu o. 
11ll'ınıb kapa.ı za.rf US'llll<' yapıla.Cnktır. 

3 - 1 tek!Ue;- Eksiltme ~artnamesl, mukavele pr.'.>j si, bı.yın tırllK ltlerı 
., !'•el ,tıartnaıresı umuuıl Su 111terl fennl ı:artnam•sl ll" HH:nl ve l.l'enni 
şartr.amelerl ve projelerl (50) lira (001 kuruş k:ırşılı~ınd:ı S.ı .lşlerl Reis. 

tlğlnôcn ıılabUlrler. 

·,. -- Eı<aıltm·yo glrebUmek için lateklllerln (6'>.81.~ı llrıı l49) k.,.. Jjl•.ık 
muvakkat tcmınat vermııil ve ek lltrne:ıın yaptlııcıtı ı; l'l i•:ı c:ı az Uı,; 

gün evvel bir dilekçe ne Nafia vekO.letine mUracn!!.t e'icrek b ı ı,e mıı.'lsua 

.,lmak Uure voalka almaluı ve bu vesl'uyı glS~~or:n'1erı şoı.rttır. 

Bu mUddet içinde vesika isteğinde bulunmıyn~ıar ek!lllt'l1"'ye gire. 
mrz.!cr. 
5 - lateklltt>rtn teklif mektuplarını lklneı madded~ ynzııı sa!l.tten blr sa 
at ıınceslne kı;.dnr su ~le~ relsliğıne makbuz kar,rlı~ınd~ ver n •teri IA.. 
~ımdır. Postnda olan gecık.meler kıLbul edilme~ lti'.H0.1)070) 

Yeni Dc!:ıi: 13, (A.A.) - Do
kuma fabtik:ılnn işçilerinin tcza• 
bliratı yUz"Jnden dUn sabah vazi -
yet ciddi idi. Dem.iryolu idaresi so 
yulmus. Bek<liye, ,•erg; dairesi ha· 
sara uğramış, vergi dn.\resintle bir 
~k Jm:a soyulmu.~tur. POiis ve 8S• 
ker ate3 etmis, bir çok tevkifler 
yap1lm15tır, Ask,.r Iotala.rı kara.kol 
geziyor • 

Alman tedbirler sayesinde pek 
ynk•n:1asUktın ~('filin edilecektir .• 
Gon-:1.in n o:'Iu tarafından nC!lredi · 
len Rindi~tnn Tıim~s gazetes-i kar
ga§alrklan tekbih etmi!J,: "Cebre 
son vermeliyiz. Şiddet kullanmak· 
la kongre dava.sına fenalık ı:c!iyo · 
ruz.1. demehteclir • 

Londra: 13 ,<A.A.) - Hmılis· 
tan nazırh21 ta.rafından neşrcdl -
len bir tebliğe g!Sre, Hind'.ııtanda 
hükümct maka.mlan \"aziyete ha· 
kimdir. Her hangi bir kütle hn:e· 
ketini ıöstcrtn ~mare yoktur. Harp 
gnyt<'!ti engele uğramamı§tır. l{ııl· 
kiltada kapalı &.w dlikkanlnr ye 
niden açılınıştır 

Bombn.y: ıa. (AA) - Bom • 
bnydn askeri kıı.myonJar tnıı~ tu
tulmµ§tur Asker ate' etnıi§tir Po 
:i1>Je b:r ook ~'lrpI'1U:l1ar olmuş • 
tur Yeni Dcllılde dUn ban.lalar, 
knpa.nm1ştır. 

Londra: 13, (A.A. - DUn H.n
distanda bazı karışıklıklar olmuş 
Hı cb vnz.;yct o kadar ciddi değil· 
dir. Caypur'cla 3 karakol, l posta 
birı~st yakılmıştır. 12 ölil vardır .. 
Pnna'dn çnrpışmnda 4 kişi ölnniş
ttir. Bombayd:ı 1 lölii, 17 ~·aralı 
vardır, 

Ekme< istihkakı 
arttırf lacak 

lr ç c 11 
Şekerci dültltanına nasıl 

girdi? 
Galatada Serçe sokağında oturan 

.Anasta.s adında 15 ycşındıı bir çocuk 
evvelki gece cvının b lkonunC:nn u. 
7.attığı bir !ple ayni yerde 27 numa 
ralı ı.ıekcrcl dUkkCrunın damına ın 

rn1§, bacadan da dUkktuı:ı glrmıştlr, 
Çocuk, dUkkAndan muhtelif cins 

şekerlerden birçok paketler yapmış 

ve geldiği yerden çıkarak paketleri 
de iplo bacadan Y\lkan c; l<mlnJr. 
Faltat kcndlafnl d:ımda gören zabıta 
memurları tarafından cürmUmeşbut 

hıılinde yakalanmıştır. 

Anasın a yardımcılık ettlğı anla~! 
lan büyük nnneel 70 yaşında Sorıya 

hakkında da tnklbnta glr~llmtştlr. 

----o----
Bnlkondan dü~n genç ağır 

yarnlc.ndı 

KadıkôyUnde Aci~dcmde. Ta 
rirbcy sokağında 49 nı.:marada O' 

turan, ôrlw.n, dün c\·in!n Ust k:ıt 
tıllkonun1an caddeyi seYrederkcn. 
balkon parmaklıkhn kırılm1~ aı;:ı 
f;:yn dtb;müştür. 

15 metreye yakın b r yükseklik· 
ten yere dUı;en. Orhan, baı11ndan 

'"C r:ıuhtelif )'crlerindc-ı yı:.r•ılmıa. 
1'<'k. can kurtar:.ın ile Niimun~ bas 
tahnnec;ine kr.ldınlmu ur. 

-----o----
Züccaciye eşyasını snklayan 

vurgunct1lar yalmlandı 
Emniyet kaçakçılık bUrosu yeni • 

oen mühim bir vurgunculuk narcket 
meydana çıkarmıt 'urguncu ıın m!l 
ll korunma mnhkeme3izıa teslim et 
mlştlr. 

Vurguncular, Çll'ekpnuırındakı Fın 
dıktıyan hıı.nı a•tınJa d pnl rı bı Ju • 

nan Alber, Menahım ve arımctn •nn 
şlrltctldır. Bı•nlar 941 sen tıı lçlndf 
190 sandık 7 ~ ıı..c ye ve emay '!'YB 

Bir eylülden itibaren Ankara İz. getirml§ler ve tıunıarı depo! r:ndn 
mir ~e İstanbul Ş"hirlerl harlç olmak saklıynrRlt pı~·u yıı arz •m nlıtler. 
Uzere memleketin her tnrn!mda ek dlr, 
meğin kart ile ısa.tılmnsı uauıU kal . B'Jndnn bnşko gene on sen si için 
dırılacnktır. Traltyadakl şehir ve ka de getirmiş o'd•ıkl rı ~50 sandık tile 
ubalarn tevzi edilmek l!zen:ı Ar.ka • ene ye e yasını d!l. l"ll:nr lk en çe1<me, 
radan şehrimiz" gönderilen kaq,!ar 1 mlşıerdir. 
hUkOmet m<'rlt zinden dUn V4'r!Jrn c. Bövlccc günden gl.me zU eııclvı.: ve 
mir Uzertne geri glSndcrllrnlştlr, Ek - emayenin olt tlmrs ve fıy:ııt n'l art. 
mcğin kn.rtla verıldiğl şehirlerde ek. masını bek!lyen vurguncular, rı nayct 
mck fstlhkalunın arttırılacağı da hıı.. bir llıı>nr eonun"'ı:ı yr be an mı ı rdır 

bcr vf'_,.'1lmcktcdlr, 'allar mUsnd"r olunmuııtur 

- Annem ntel'akındıın d ıı olur. 
- Aro sıra onu gUrmek için gt. 

dorsln! 

Küçük ı tanlnt 

(Hu ıuıp-ıuıt rklenerck ı;öuıtıırll~ 

&fi a.Tıııııa \ e t~ Vl'rrııc tıtıhla rı (!;o t;ou 
Ualelkada par ıuır Ot.'Sre.illoockıtr, L 
lllnlurıu gawteae görUldUğı> teJCUıte 

<>lmoıuoa dllckrıl eııtlrut.'lldlr. l!l"l"o.. 
rıe teklifi ~oııcıı-reo oıruyncuıısnrı 

ıwbfuz ıuılmak Uzl're .,wrlrı rıcıroeı.._ 

rınl bildirmeleri 1 :umdu. 

'".. ul .mme teklif len: 
ııc Blrtnln yaşı 20, boyu 1,70 kUosu 

70, dlğ r,nın yaşı 20 boyu 1,63, 1<ıloS'J 
60 olanı il ml'zunu yUksek ıalıılle 
deva:n el.mel< azınlnd • ikl ku.rdeş. 

K<'D iller nı ~maı d1:vam ettirebile • 
c~k vazıye•t iyi bir atıenirı karcıe~ 

v._ya ya•un akr ba ol!in lkf genç kız.. 
ıarlle cvlcn:neK ıstemektedlrler. lSu 
ut ı rcmı:ınc m ır caat. 

* 27 yaşmd&, yllkııck talall glSrmuQ 
mMlek Bllhitıl bir bayan: ciddi e ı 

bayi evlenmek lıtemekteölr. (B F.> 
ren.z.ıııe müracaat. 

• 2 ya ında • Ukı.ıt'k aileden. ·: 
elerınl mu. >emmcl bilen bir b3.}an 

içki u;r IJen, e:~lnc wtıdık uysal, es. 
mer, cıf11man, çocuğu olmıyan. kimse
siz bir bayla evı nmeK ts•eınekledır. 
lM. 16) remnne müracaat. 

"' Yu 42, boy ı tSS, ı.ııo ıs~. a ll \"e 
temiz bir nıl 1!.'n çocuksuzı m~el 

t mız dul bir ba;nıı: kti~lk tm evı 

o• n on musıu dUrll >t ve y'.l\'ot ırıa 

bağlı eırekll ubay ve memur bir 
:.: bayto e\•lenmek istem ktecıır 

(Uy al) remz,nc mUrncaat, 
• Yu 44. boy 1 62, kllo 65 hl<:

0 

kimsesiz, kUçUk bir "V a!acak kadar 
parası Ol!ln, dUz:!\ln \"Utuııu. dul btr 
bayan. yaşıll' rr.Oten!l!llp ııır bayla 
f.'Vlcnmck istcmektrdir. (Ne:ıen> rem 
zine mUracaat. 

ltj ve İfçİ arıyanlm • 
~ ıs ya;ımda, muhaaebe lşlerll:ıde 

tec!1lbell Uscnln son •ınıtında oku . 
yan hlr genç, norm!ll bır maa.şıa l.ş a. 
ram&litadır. Tnşraya ela glder. tş.n. 
d rnrlak bir ıs•lkh ı oıan ı, a!lhlple. 
r n n (H~snn ıcıı renıL111e mUraC1ta.t.-

lf. Bur d'.l b1r glSmlek tn yestndc 
4 s r.r kadar çaıı .. mıt bir gene t>nyan 
gene ayni lşl rl y11pıın bir m!leHı>f'e 
de çalışmak istem ktedlr. (F, r.) r m 
zın& müracaat. 

Aldırınız: 

' . 
k~ıı·ıırulanınızm a11m1Arınn e'"leon 
~r•ıtıııııan ıcınre.rıa11,.nıh.dt1n '(JJllL'U 

ıen ııarlt) ı1nı:-u11 •allDrıtntı t'ıel,.T• 

·adıır tıf' ıt:ı ıl 11 1l'O 'lnQMI lnırııuı 

hırı., 

(Ayla) (01.) (A T.A.} (B3h ~, 
(B V.ı (B L M.C.) (Durgunsutu) 
CDUrnev) CEO.) {E, Ural) ('ELi 

IE.N S) tGar) CH R "6C-.ı <HUiya t 
IH, önsnl) (Hamra) IH 450) 
ıı.o. 261 (1 N 82fı CKılrc> <Karcinl 
(M TR) l?al.E. 41H UJrıvt mekt•;pı 

<Mu•luı (NN.) (SCK.) cNeı•t) 

(RGS.) ıSan gtm (Sıı:nlmiı 

ı :ıhir<ı) IS vg!Y ış C K) (15 Tulayı 
tTA) 'T.AŞ.1 rrH.RZ) (Tf'kcar.ı 

tTo.llim kim) (V.Y. 2"> (Vicdan) 
Yedek tlf'nizct) (Yuva.m ve E~ml 

Dlıtkot: 

Uzun z~mand'lntıerı !l1':! rıl'IU''lrı 
UAn edllct ı;:-ı hal 1e, ilen ız al :ıt~ıım~ 
'IltŞ bult.nao mektupı-ır bu &)'•O l" 

ncı g!lı::Une Kacıar da aıdırıı.oa'llı, 

!>uıu:ıur a lmlıa edlleceıttır 

f Dc"~r ı rcmzııe mektup ya un o 
kuyu uya· Arzunuz tt>krat urı:ıe ge. 
tiri ecektlr, Dlrıı t>rklf'Y.n 

( u;r 1 ·ınr) rem it' up l'8 n 
okUY'.l'"llYil. il ı:ıız. ..-ıc J ~!Olt gibi 
ts'lh h edil rek n"or tlıl<'C Ktlr 

( M A ) rcmzıl m Ktup yüı. ıı oku. 
yucuya: Sarih dr aın z olma-..ıgı I· 

ı;ın llAnınızı nE'~rcJemedlk 

* (Ha 3.n tklzctln): llt\nınız ne-şre. 
dllcc1>':•ır 

• '" Yazan: tSKE DERF.SERTELLt - Kabil dr:ğll. Oldemenı.. Çii:ıt,n 

b benim gebe oldıı~urnu bil!;} or. 
Üç zehir k çakç1S1 kadın 

ya alımdı 
Um. Bir doktorrı lY.ışvunır "" çocu. 
flı aldınnz.. Klm!IO duymıır .. 

- Ben bu lııl yaptım. Dol<tor: 
"Qootığu ahnrz ama, h3J'!ltlD tcl>U -
keye dUşer.. g~ knlmr,ısın ı., dl'dl. 

- Ad m sen de, ~ oylıR çoc-uğıı 
blle aldırıyorlılr. sen hlç mernl< et
ıııe, Şahfkacığmı ! 

- PeJdU~ı. Söz.Onu dinllyece!.Hm. 

• *. 
ıı.:rte 1 gün lstanbuln gerttler. 
\ledlhanın tiı.nıdıl< btr doktora \'ar. 

eh. 

oo:nıca o doktorun atölyt.11'..ne git. 
l,llcr. 

811, TUıtd ro&ında hırl tl~an, la • 
lmt mt'llleğtnde nt:lhlr Mr hel<lm<tj. 
Şahlkanııı itinde bir t crcC:dtıt vnrilı: 

- Araba knrnım:ıki çoooğu nb • 
bllceek mı ! 

Dolrtor, ,nhlknyı muıı)Cne etti. 
\'e tınııını ıınllı~nrnk: 
- Kcrcstenlz çok aıı.~lıım nma, ~a. 

t.r bozulacak. Hııyntınr:r.nt tehllkrye 
dU,me«t muhtcm<'h'lir. mr z vnldt 

a:oçmııı. Ben bu ''' yapanınm... 

OCyL-ıre, Şnhllı Umıts(:ı:llfe dllştll 

-ro Medlbnyn dndU: 
- Th'n s:ına ~ylı-medlm mi'! bu 

~ tehlikedir, Mediha! nk mUrac:ınt 
ettiğim (lclitor da bana ayni Deylerl 
11ylrAll. 

Mr<llh& dol.fora sordu: 
- Şlmdl ne ynp:ıcıı.ğı~ '! 
- ı.·npt:.ıtCJık btr iş vnr: Çocük do-

ktıı. aylık nlaıı .. n btlna gellrıdnlz.. Ko. 
lnyc.a alırı:n. Siz de lnırtulur unuz: .• 
t'OC\lk 6 • 

- Çoctıı;'1J di1$Undl\ğUm yok. Beni 
111lrtarınız ... bu 3·eter. 

• •• 
Dolttorun atölyCBJndttt çıktıktan 

~mıı.n Şnhıı·a ~ok mrııt rtp ve \lmlt
sl7-dj. 

"11cdlha., Şıı.hlknnın kolnna girdi •• 
Tllnr.1 ~ddeslndcn korıtıprak ytt • 

rüyorlıır: 

- lll'n çocuğn doıtunınraya kadftr 
nıısıl ookl rlm, l'tledlh .. - ~m'? 

- Ne olnr k"rilt'.J"lğlm? B:ııtll ge. 
len reı,uır. O za.mıı.na kndar bltdo 
lmlrnım. 

- O halde bir meı.trıp yuuır ın Vl'. 

bldm c-.;dt' h ~a tebdili için b}rkıtç 

ny ilahıı ktllac'*1nı söylt>rain. Annrn 
anlDJ ı~h bir kadındır •• fazla nıcralr 

etmez. 

Tünelden Kııraköye lndllcr. 
~hllu:nın \ilcudu titriyor, lcalbl 

lrnpattasına ~nrpı) ordo, 
Bir :ı.::alık gClı.lerl ıulnndı: 

- llen :ıtf,ık m:ıhvolmu!J bir kadı 
nım, Medilla! &il ölmelIJlm .. 

- Haydi cıınun •• keındlnJ böyle ye. 
15e knptırma ! Vnktlle ben ~ocukl.oo, 
annemin do bnşındn.n bö3le bir h~l· 
Sô &eçmtş. Doktcra çocuğu nlôır'.mı ~ 
kurtulmuş. llerıey unutulur, gider, 
Bö~lo v lor için hemNı ölmek ı~ ıı 

etmez ;)n. Sf'n gene ve gt!ıcı bir ko. 
dın ın 1 Yllz.Unc bnkıhr,. batılı Pt"f;ln • 
den lıJrçok erkekler koşıır \'o çol< i~ l 
ııırtlar l~lndo istediğin er:kekle O\lo. 
nrblllrsın: Ben senı irade sa.hfbl bir 

Emniyet kaçn çılık fubeıı( memur. 
!arı Uç kadın zah r kaçakçısrnı ate 
gcçlrm~tlr. 

Bunlar abıkalı kn1ıntıı.rdan Naz . 
m.)e Cıpll ile Feride ve Sevimdir. t ı; 

kadmın zeblr Ucaretl yaptıkları öğ
renllaı\1' ve dUn t1çü de takip edile • 
rek Balılrp:ı.zarında yakalonml§lar • 
dır. Kadınların Uzcri arandığı zaman 
10 gram eroln ile 7 gram afyon bu· 
ıunmuştur. 

Sur;lular, suçlarmı itiraf etmt11ıer, 

kııçakc;Ilık mahkemesine verllmı.Jeı> 
dlr. 

Amerikalı iki mütehauıa 
Londraya geleli 

Lorıdrn, ıs (A.A.) - Amerll<8 
harp malzemesi ofisi reis mu!l.viul ıre 
harbll'(l nazırlrğı plll\nlar dairesi re. 
lli1 ıı rıı.I Bnrnes Londraya getmlf· 
Ur. 

insan olamlc t rurım. Aklını topla ve Yanında bir fen heyeti bulun&Lll 
muvıucacnl lmybetmel Barnes, Amerikan ve 1nglllz bar? 

Vapura bfn(liler.. maızemesl yapmınıı ahenkle§tJrtllek 
Emlrg611A dlltı(IUlcr, (Devnmr wr)' jc;ln be.şladığt ı,,e devam edccekUr. 


