
Ruzvelt "Ocak başı sohbetinde,, dedi ki : 

Almanyaya taarruz ·ıçıa 
liazırlıklar yapıyoruz 

Hayan önemde kararlar verdik 

Bu kararlarm neler olduğunu 
düşman zamanında öğrenecek 

\'~lngt-Oo, 8 (A.A.) - CUmurreuıt 
Ruzvelt pa:ıartest ak§amı radyo jle 
nc§rcdUen "Ocakba§ı ııohbetf,. nde !ıl\r 
i:>ln birleşik Amerjkaya 1948 de l )!) 

mjlyıır dolara mııı olacağını ııöyleml~
tlr. kuzve1t harp vultualını bahlıı 

mevzuu ederek demiştir ki: 
'

0Mllyonlarca Alm~n R!ıa cephesi".\.. 

, "'""" """""""'"'""" ............ , d~ acı ve şiddetli bir ~ı§_ ~ü,a geçi·. 
"'~'·"bf u ,., 1 'lü tı meğe mahkflm gibi goıiinlyor. Ru~-
~ .. ı '' mum .~eşr )'Uf ,, durıı 

kl 
ı :x_a uğı aya bileceği herhangi idban 

hu ll tahk uı i rağmen mukavemet edecek ve müttı}. 
tsa ıldığı yer: i fikierin yardımı 1le nihayet topraklrı. 

\"Ahll M.\TB' '!-\J ! rından bUtUn nazlleri çıkaracaktır • ., 
Ank!Jrn C"ııddesl \'AK l1 'ur•lıı f Rurvelt sözlerine devam ederek 

f şöyle demtştır: 
f ı "Saıomon adalanndııkl muvaffaki

yetlerimizln önemini çoğumsamamP. \ l lıyız. Fakat ayni mmanda Mldny 
1 adasındaki uı!eri azımsamak için a ~-

G . Y L U L 1 9 4 2 1 beb yoktur. Orada bUyUk ölt{lde b r 
Japon taarruzunu durdurduk. Akdf' -

6i:_ A L ı • nlzde ve ortqa.rkta maruz bulundu • 
~ M · ğumuz tehllkeyı tdrAk edjyoruz. Fil • 

Numara: 1085 Sene: 4 
kat neticeden çok Umltlly!Jı. Avn;~I\ 

bölgel!indckl hedf'tlmlz Almanyay~ 

Tel: 2;ı872 Pot.ta "ınu .. u: !~4 karşı tıı.ıı.rruzdur. Taarruzlar yapıla • 
111111 11111111 

............................... bjlecek en az 12 nokta. vardır. Bu~'· 

~ ! 
ye için burada ve bUyUk Br1tanya~a 

I .~ ! liw n ~ ~ ~ 1 hazırlıklar yapildığma emin olabl\jr. 
1liiiJ.1 ~ • vu 1 fi r j smlz. Almanyanın kuvvet! Avrutıa 

kan milleti dört bUyUk harp ııahuu 
dan hiçbl.rinl ihmal etmjye~ğtıni<:e 

em1n olabilir. Hayatı önemde bazt 
kararlar verllmi§tir. Bu kar8l'lann ne 
olduğunu zamanmda öğreneceluıtn!.ı. 

dUr;:ıman cia öğl"eneeektir. Şlmdf di~
biiirim ki bütUn bu kararlar taamı~ ı 
bedel tutmaktadır. Perl Harburch'l 
tam dokuz ay ııonra bugün deniz ac-ı
n gönderdiğimiz askerlerin aayıaı ct... 
l:ıan harbinin ilk dokuz ayı zartm.:& 
Franaaya nAkletUğlmiz askerlerin Uç 
ml.slidlr. Bubarp aonunda dü~anla 
rımıu karvı hareket etmekte olan ti• 
le§ml~ mflleller kuvveUerinln hAklınf. 
yeti ile kazanılacaktır. 

Ruzvelt muhtellt cephelerdeki bar) 
Larekl!tlerinc geçenk demJıtır ki: 

"HJUer Rusyada henüz harbi kaz!'!n 
mak iktidarında değildir. BundiD be. 
men bir yıl önce haber verdıtı u1~1 
muzatterfyet.I kana.zabfiecek ku.ire't 
)·oktur. Rusyanm önemli bir parçaııı 
zaptedHmiJllr. Fakat HlUer kızılordu. 
yu mahvedememl2tlr. Rual&r daha 
fazla Alman öldUT1lyorlar daha fa't.I'. 
tayyare ve tank tabrip ediyorlar •• 
Ruzveıt gıöyle devam etnıf:tjr: 
"Bir Japon taarruzu durdurulmtıt

tur. Fakat dll.fI1lan bUyllk bir kuvve. 
tc ııahlptlr ve UstUnlUğU muha!u.e. e. 
dip daha kuvn•ıtıe \'lmn:ığa. ça~ıro·,. r tarp satııısmda kınlm31ıdır .Aı:neı:' ----

Ta OUU!l lit[~SJ 
ı..&Gs1ıova 
K" nuşmaıaru;a 
liiır c ı.. vs, 11 ı .a~r 'l 

l'auın: SADRJ EllTF.M 

J Al'O~ bcrld~ oıı:r.ırı :ı ugonaı.. 
lstllusınm Japon bt..ııycsJ l~ı ı. 

<lto .a&ıl bir tl'ıılr ~ npmnııı muhten.cl 
otıb,unu lıd g-Un C\"Vel tl• ;) ıız..ımız·!:ı 
lzaba phı;oıı,tıl-. fiullı.a tar.lftar j(u 
rııneıı f.!ıdılstrh cı gn.p nıtınıcsı.lıle. 

rın~ .. n bi:-1 olan amırul Togo &)nı ( •. 

IU1.nda Rus.,-:ı ile oluu duıtt mtırıttıo ·

bt-tlerl ldrır1; eımek l"li)e11 7lbnlye-ı n 

Novroı!ılll . 
Alman tablUH 

Novrosıskte 
6758 1 

ıımaaıadaa apııaa 

1 KARA~ENil 
Bc-rlin, 8 (A. A.) - Alman Rus f ı LOSU 
esır aldık 

bat-kum:tnds.n ığ,ııın tebliği: ı 
HC'm kara hem de deniz istih · , 

hamı o'!ın Novoros skl.n zaptı için 
yapı!ı:;ı muharebcler1e düşman 

son derece fazla miktarda kanlı 
zayıat& uğramıı:ı olduğundan ~im • 
dıye kndar ancak 6.758 esir a!ın· 

de müm,.,ı;ı:iJdi.Hu )'ıZimıuta da ı •. ınıı;ıtu·. 

Batum açıklarında 
dolaşıyormuş ! 

gonu.ıı ıı:ırası ııe ~O\'Ft Hosyn \: Şımciye kadar alınan raporlara Boma, a (A.A.) _ Stetanı ajanın • 
r.ıütıPftld rle ~ optıtJ anuı,mnlnr 'il~ gore, birçok harp malz~mesi hn • nın Katkaaya cephesindeki bususı ır.u 
Mo!'lkova kwınşmaları arıtıunda hı• 1 ıicinie o.mak üze~ 14 zrrhlı tank, hablrı bildiriyor. 
al!lku olup ul:n13ıı~ğını ıu:ı~tmn.ık her çaptan OO top, bir zrrith tren Alman ve Romen kıtaları taratın -
ı&tı)orıız. ve birçok gemi zaptedi'miştir. d 

N · • · d h. 1• k an ıtddeUl muharebelerden 10nra 
.ıape>oyanın R'l'i~a ı\fl olan mllml!ı-. ovoros1s.c çs:vre$ıtı e a a en di ... 

dıl · • ·dd 1 .. d f k 
1
. zapte len Novrosiıık.ı deniz llsaU, .. u 

bPtJ bir )&n.lnn Ru"y:::ıın iiııtün ha\a t e;nı dşilı et c mu.la ~al etme ~ oehrln Uç tümenlik garnizonu ile K:.. 
kun·etlerlne \e cof:rafı \ılZllt!llıt" dıı- e o an şm3n grup arıy e savaş . 

lar y lm k • T h . nm muharebelerine 11tırak etmiı olın 
)anıyor. Olğtr tar.ı!tıın Huııyann r~J ... ,.;a~ ~ taı:ıır. a.:ı ~p Utayy~ • büytlk blrlikier tarafından mOda!U 
kendi kcndlnı· lnhllAI etm ... ı lbt;lnıatı. al'·ak~--t"n e Y,ere s : ,n ı;esın~ edjllyordu. Burasının mUda!aaaı SlV!L:I 
il ... ~I or·•u ~ .... uı;maK suretıv.e .::ıovye. 

e ua)-.lll u • kollannın C! h . • d ö- topcl aavqına kumanda etmiş oıe.n 
Rus~a b:ı'cımmdan 3ııpoı yanın "''"' ,e ruı cen•ıp o.,usun ~ 1 i 1 k ki rl 

daki sahil yolu Uzerı·nde bulunan ·~ ra o ıeabrtu ye ve .tmi§U. ı 
eudl)e•ı denizle're doğru ınkl~af .-t. 1 
tikçe bihUk l"lılll<e un:rtr~ıll. ffa•. taPıtl3rını borr.bsrdunrın etmiştir. Şehrin teslim olmaıımd&n biraz ev -
ti .lrıponyanan Çinde ka'U\nma!!U\. Jn. Stalingr.ıd kale.si bMgeslnde Al ı veı kaçan Karadeniz Rus donanmuı 

man kltal:ırı dil~anm inat'ı bır 1 rlmdl Batum açıklannda dolaımak • rur.a,J ıprandırıcı bir barbt- de\'am et 1 
nıe111 bir ıeblilce ~eklinde gôze çıtrp. mukavcm:ti:ıe rağmen tepeler u. tadır. Çünkü kUçUk ve tU'alut KZ , .. 

DUll&dı zcrindek! birçok mevzileri elde et· lan Batum limanına bu don.annıaı.ı'l 

Bu ,.rtıarla U•l mernleKetln yeıı ınişlerdir. bütün gemileri aıtmamaktadır. 
) ftfta tarafıııze.a )1't:ımal• rı mümkı~n 

otu) ordu. tıtl taraf ar:ısııııl~kt munu. etmedi. HattA bugU.n blle bu bldJq 1 bir bldleedlr. Sov1et Raayanm mttt
aebeı. bir a:ımlml)et. ha tJi nUımlk!ı1 • \'ukua gelmlı değildir • ' teftklf'rla safında ehemmlyetll bir su. 
~d ifade etıue:neMc beraber th Dl& Ayol :ıamanda So,·yet nuıyarun 1 rette yer alması onlann dın-alart!.11 
\azene te kil eül)or.ıu. de,·letlcr arası ml\nasebetlnde de ebemmJyetU bir aurette iftlrak ma. 
Alman~o Uuııyaw : Aavl\z ı-ttlkf"ll, mllttcfllderlıİ ııafında bllyük bir ttJ. nasını ifade eder. 

UU&kfBla.lA fn iltf'rc, An.erjka, -1 4 mat kaza~A'Jnı tahmin etmiyorlar- B:ııyam.n mütteftklerln davaıma 
PQ.-ı)a harbi baJadıktan 11.ınnı ltusy. • dı. ÖnC:c bir Polonya nılaall ,..,. ır. lştlrak f'!tmesı lıı.ponyaya kll!'ll ya. 

'4apuu~a mwı:ıııc!>ctı birın: daha em Horbl.ıı ba'ında lncUtf'renıu mlltteflkJ pılacak hareketlerde l!zıı.lc~rkta Uılcr 
lll}etü bir şeldl aldı. Rusya asıl te.J olduğu halde bir yandan Almanya, bir vermesi ile ebem.mtyetU bir satha ar. 
Ukr~1 ıtarp budutlarıntla görUyurdıı. ynnd:ııı Rus~·a tarahndan pal'f&lan • r.edebWr. ~n Mat-kO\'a kor:u,malarr. 
•apon3:ı lçln tPbUke kP.nd(slnln Çh mı~tı. Japonya &)Dl Pbut tTzak,. rı-. da Ur.akprkta mUttefikwr tle 8'\v • 
"••lfiğe )&yılmumı l11temlye11 vı- tıu ta tPm!'!ll etmeyı dllfllııllyc.rdu. Fakat yetler arasında bir anıa,maya van1 • 
llQ harp .chebı l&)ı:.D lu;lltere 'e .\ b'u vaziyet de tıtbakkuk ~tmedl. Bl~!l dıj'ı, battA bu bahıtn konu~ıctutu bl 
~rlkadıın grll) ord:ı Bin ıenult') b •ld klı Kus~ a ile tngllterc w. Amerika le ııcrı aUrWmllt değildir, 
llt\'le-tlıı blrlbfrlerlnP kartı dll~m .. noc. aratııoda ıfyaai mUnasebetJer claba e- Fakat Ruıyanm lnglltere ile ytm•t 

r.:ket etmt>lcrlnin m:ınaıııı.lıtı da'ıa r.ualı bir surette kuralda. aenellk bir ittifak muabedest 1mza1,. · 
)ı Uade tf'barü:ı edh ordıı • nu münaııebetlerla kuvvetli (lhtın.. mq olmaaı ye müttf'fikler kovallıyo. 

Gerçi Jspony:ıcb Ruıınvı 'ıkm'.11, dur ıo mlbw·r ne,rtyat orıanları .\v. nunun claba sıkı bir lşblrlltıne dofru 
·~tı)Poler gene ,·ardı. t"akat bu.ol ır rupıırıın rnütt4'!ftli:lf'r tarafmdan Rol,ı•. lnklpf Ptl'llf'.al Tokyoda •ki•al:ı kalll· 
ltu•yaııın garptan ıcel~f!k darbf'lt·~ c ~lklt're fC"rkedlldığ1 teı;lnı ntrafa yıır. m:ı7.dı. Bu \"WYet ka111ıınnda Dl'9hı> 
lllratıe pnrcnlanal'Bğını u· ~ıtrkfJı. 1 I m::~n ha,,l:ıdılar. Bllhaıı"u Çürııilln i •n ; ı ı ıı 11ulhçu bir slhof)et t&§ıyan Toı"· 
l(~tlt"rlr.i &anıamen ı;nrba ı;eker.k M:ıako\"8 "".H~b:ıti So\")Ctlerlf' nıUt•t". r.un yerine daba mllltarlıt bir zatın 
... ..._tarm bombQll kıı.la<'atını Urr.11 flklrr araı.ındnkl mi:.n:ıllf'betlf',. ,e•l l~ba,,_ ~clmeel belki lıılr harbin lııM. 
~)ort.ardı. Sonetler harbi be.)lııd •.. bir !iieVi~e \'erdi. langıcı. belki de bir huekettea evv"1 
'•ıı ıoorıı bu hAtlfsc sUratıc tabakk•,k Bu ıMn1ye Japonya lçlıı 11mv•nw4ık Buaı•&Ya kanı bir ıbtarıllr. 

f Ba~velkil ] 
Anka-
raya 

dönUyor 

Hasdatı tamamen M:Ui Müdafaa 
ihtiyaçlarına tahs:s edilecek o1an 

Müdafaa 
Trabzon, 1 (A.A.) - Gedkmlttl": 
İki gUndenberi miaatlrlmiz bWu • 

nan ba§vekll Şükrll Sarar,;..>ğlu ve or. 
general KAzım Orbay bu aabah aa.at 
• da Delırimizden ayrılmJJ!&rdlr. Ve.!ı 
ile komutan bqvekUi vUAyet hud~.ıu 
na kadar ufurl&mlflardır . 

• • • 
Qömötb&ne 1 (A.A. ) - Geclk!lll§. 

tir: 
Trabzondan gelmekte olan Baıvekl? 

S&raçotlu ve re.takat.indeki zevat saat 
13 te §ehrimfze gelmlılerdlr. 

tahvilleri 
15 eylilde satı11a 

çıkarılıyor 
Baıvekil öğle y~meğlnl GUmO§hane 

mebusu Hasan Fehmi Otaçm evtndc: 
yemıııer ve bir müddet iatlr&hat et -
tikten sonra aaat 1 te Baybarta ha. 
reket eySemlflerdir. 

Ylllıek ıa· zil ve ıaramıreu oıaa ba 
taıviılerln de llııı bir mlddet 
içinde bit aceğl mllllılllrılltar 

••• 
B&ybart,, 8 (A.A.) - Tr&blond.'\n 

dönmekte olan bafvekil ŞU1ıa11 Saraı;. 
oğl• ve beraberlerinde bulunan uvat 
a&&t 17 de şehrimize gelmiıılerdlr. Ba, 
Tekilin g~leceğinl duyan halk ıeh'\" 
methallnde kendllertnl kar1t?a.m11 Ye 
aıkıılamııtır. 

Bir müddet halkevüıde kalarak BJ ı 
burtlularla g6rD,eıı bqvekll Kayaer:. 
ye gitmek Uzere halkm ııavıı ve eevgl 
tezahUratı arumda tehrimizdeıı ar. 
nlmqlardır. 

Münakalat Vekili 
iskenderuna gitti 
Meraı.n, 8 (A.A.) - K&yaert, 8tnı 

ve Malatyada tetkiklerde bulundut • 
tan 11or.ra buraya gelen mllnakal!t ve. 
okut ~mıra: Fahri Engtıt, yerd bir k:l. 
nunla devlet demiryoltarma devredllc.ıı 
Mersin liman t,ıetme91 ve tahmll talı. 
llye l§leri üzerinde tetkiklerde bul~11. 
muşt'ur. Amiral Fahri l!:"~gln ~kik:ıt 
ta bulunmak Uzere bu ak§am ıehrfmJz 
den lııkende:ıma hareket etmittır. 

Ankara, it (A.A.) - Haber al<11lt. 
mıza. söre h&ııılaU tamamen mitll n:.L. 
dafaa ihtlyas;larını kar§ılamak üze J 

ihraç edjlecek olan mwı müda!aa talı. 
villerl 15 ey!Ulden 80 eylWe kadar sa. 
tııa çıkanlacaktrr. 

Bu tahvlller !ajztj ve lk!-amJyell ,,,_ 
nıak üzere iki nevidir. Falzll tahdl .s.. 
l1n faizi yüzde 7, ikramlyeU tahvil • 
!erin taizi yüzde t5 cUr. lkramJyel ır 
içinde kırk bin, onbef bin ve bq bl.n 
lira!ık büyük tkramlyelu vardır. ne.. 
ramJyeler 111nede iki ~eta çekilecekt:r. 
Halkımızm iatikrua geniı ınlkte.r. 

da lftl.rakinl temin için tah'11!erln n.tı 
b1m bir kwzıı 20 liralık lr.upllrler t: "
llnde ihraç edilecektir. Bu kupürler -
den baıka 100, 200, ~ ,,. 1000 lira 
lık kupürler de vardır. 

Yen! tahvillerin ibra,;: t1yatı )'Uz 1e 
&5 dlr. Meae!A 20 liralık b!.r tahvil ıa 
liraya aatılacaktır. Yeni tahviller u. 
mumt ve huau.a1 idareler ve beled!yc. 
kre• l--Z.Ptlaa.k arltll'M& -n eklilt.M'f 
ve mukavelelerde teminat o!arak va.. 
milli emlAk aatıflarmda a&tlf bedeli 
olarak üzerinde yazılı kıymetle kabul 
edilecektir. 

Bu tahvillere aıt faiz ve ikranılyt • 
lerle ıtfa bede!lerf her tUrltı vergldf'.n 
muaftır. ·-- T IT-ll!llllil\llC Bu tahViller, faraza 20 lirallJdar 
!hraı; ffyatıan olan 19 liraya iıl•mJı 
falzlerı de zammedllmek ııuretlle ve 
yalnız 10 kuruı komisyon mukablLn. 
de Ziraat Bankası ıubelerl tarafmdan 
t.er zaman hamiUnden ıatm alınabite. 
cektlr. 

1 arı hin bUJUk davalar• 

Tampı Balvarı 
cıaayeU Yeni t&hvlllerl aatın alanla.r, ieta • 

• dikler1 takdirde, bu tahviller mukah:. 
Ba dlkbte deler da\'&Y'f yarindan lınde nakit yerine amortlaman Mn-
itibaren Haber slitunlanuda oığmca §imdiye kadar ı:ıkarılmı§ olu 
olmya.enk&nuz. ta.aarru.f bonolarını da verebilir. 
~ ... "8'rGiliM!l•-•.-.ı Yeni tahvillerin bUtUn bankalardan 

uda.rlki kabildir. 

QUiıiillPtan:ası 
. . .. .. . 

. - .. 

Zafer ünıitlerinin 
kontrolü 

[ Kt taraf da zatertnilen emta 
Bö)le olmaaa barp iki cUo da. 

ha •llrme&. 
Harp ate!Jbljn oksljell.I imandır; hıç 

detUae ümit, 

Mlhverla zafer tlmltıeri oeletd(r ! 
ı. Sovyetler bfrlltfnl aıkerf b'r 

kıymet olmaktan çıkarmak ve lıAr,ı 

kablUyetlol yıkmak, 
2. Ortadoiu> u rember 1'-'lııe tıeya 

latilA altına almak. 
S. ÇLnl toerlt ederek bütün muk& · e . -

met yıwalanıu kurutmak 
4. Hindlatanr 8yaklaıı~mak "'' 

lııtllA altına almak, 
6. Demokrasilerin muva.ala yoll" • 

rmı tehdit ederek ticaret tUolarıDı -
lap edeblldlklerı miktardan fam -
batırmak ve bllha~ bısilt\lreyl du. 
bk içinde bırakmak. 

6. SovyetJer blrllif nln ve tnıDtz im. 
paratorlujııoaa belkeQlljjraı kuclıkt•"' 

aonra, Amerikayı tek batma her tllr· 
ili taarruz kabUlyettndeD mabnım .;tr 
hale aokmak. 

Demokrasllcrla zater llmiUert ue. 
lerdlrf 

L 8"7etler blrıttta:. muk&Tem• • 
tini arttırmak. 

J. Ortadofa mlDet,lerlnl mDneıe 

Yazan: BiR MUHARRiR 
kal'fl ayaklandırmak, 

s. Çine elcleıı gell'a )"• .. dımı yap 

ID!'k. 
•. Bava bombnclımanlarlle mfbv,•rj 

lıırp&lamak, 

6. Avrupada bir ikinci C11phe açmllk, 
8. Harbi uut.arak mfbvl'rl• b.t p 

kabtllyetını yıkmsk. 

~erin şlmdlıJen baaııt tarafa i~
lllııaedlğlni anlamak için bu Umltler:n 
kontrol edfl!Del't ve ıu su•llt re CC\"&p 

\"erllınesı lAzımdır: Sovyetler hlrlF:l. 
Din mukavemeti artıyor mu, eııkıll 

yor mu 't OrtadojuC:. mlb\-er tehdidi 
artıyor mu. ekıınty•n mu? ln-rnok. 
restlerin Çlor. ;rudıru ıoık6nian ,:n. 
talm~ mıdır, ar.-lın'! mı': Hludı•. 

tanın !çerden \C dı!fıı.rdaa tehdidi : •. 
falryor mu, ~ı.ror mu': Dt-mok .. a 
ııllertn pm\ k&yıbı artıy~r mu, ..ıc.ıu. 
~·or maT Avnıpacla tkhtt•ı "fr ııepbtı 

•~JabfJlr mi. açılır• rouvattak <>lur 
mu, olmaz nıı ~ llMbbl au.IDUI, f'lf1MI 
, .. pye111 kaynaklar prt~kte oı..n 

ııılhvertn ınukavflllN!Uııl aaalV" mı, 
ı;.,~ltu mı~· 

Zafr.r pr,ıhl, lıUf:ilm MI aaallfıırta """ 
Yftblan anenı3 .aklaamıı. rWörnstt. 
'or ftl keadblDI aoa lıılr bamJe • ini
~ enelr aıı.r ~. 

Halkmıızm, baınlatı tamamen od . 
muza tahals edile..~k olart bu ı.tl•. 

rua, devletin diğer tstikrazlsrm.ı. 

clduğu g1bj, bUyUk ratlı6t gö.tereee
ğinden eminiz. 

Doktor 
Rıza Nur 

Dun gece kalb 
sektesinden öldD 

Eakl Sinop mebualarmdan doktıT 

Rıza Nur dlln gece Tak.!lmde BWUD 
apartrmanmda k&lb aelrt•alndmı a- • 
mllftUr. ôınar.esf bu~ Beyotlu ZU 
ktlr haataneaine nakledllmlftlr, Yarıa 
gömUlecektir. Rıa Nur 1871 da 15._ 

nopta doğmuıtur. A a k • r l tıb\A 

yeden doktor yllsba§ıat olarak Çtkmlft 
1908 lnkılAbmdan 10nra 1-taııbul mee 
llııi mebu9&DID& mebus .eçilmfft\,-. 
Bir aralık bUrrlyeı ve itilU fırkuu,ıa. 

da glrmtıtır. KUU zaterdllll .anra B 1. 
yük Kuıet llecllaine de mebus MÇU
mı,. aıhbat vekt!Utt ve barlejye n . 
kAlet. veklUJti yapmııtır. Lozanda t1& 
iklncf murabbaı olarak buhmmuthır. 
192' te ıılyaıı1 hayattan ayn!arak P•. 
Jiııe gltmıı, tarih ve edebiyatla ~ 
mı§tı. 52 esen vardır. Bunlar ıraam. 
da l4 clltlilt mutaual Ttln t&rt!lt \ıa.. 
ııılınııtır. 

Uçan 
kaleler 
Roterdamdaki 

gemi tezgAhlarıru 
bombaladtlar 

lngiliz tayyareleri Jc 
Bremen H EmJw ltiio 11 

eltila 
Loıtılıa IJ (A.A.) - ı._. ıı... 

nasrrlıjtmm ?"Dtltt: 

lD«ilis bom1-tay~ .. -
&mdelı. - Wnmanlıaf .. ite 1111111 6 
...,..... .,,_ •••ın.rt _...... -· 
!aa 11111Cn•e 1ı:.._ bomMI t\ •• 
~ ........ -: .. 



I.!\ so~· DAKİKA -· S El"LtJL 1912 SALI 

Mahkeme Salonlarında 

_ Tüccardan Niyazinin 
iüzünde ·sabit iz kalmış! 

/Jir, iki rıokta I 
Ecıvclki gün kesilen 174 
Keçinin eti nerelerde 
Sc:tıldı? 

E \'\'ELKt akııam ,·eyn dUn kn. 
ııabmıuıa.n veyahut l'S!!tgcı'e 

u!radıj;,"lJlız bir kasapda.n et aldınız.m 
ı;uau haber \•ereyim ki nefis ( ?) K~\ 

n ! " b b. . .. 1 ki t cif almııısmı:ıdır. 
~ar :(iZi se e fnf soy eme en U anırım Bunu ncred n blllyorum dl)c sonh·. 

sanız herhalde remli atarak söylenı~. 

salonu kapatırsanız anla~ırun,, de~i ve ... , !!:.6.:~~s~~ıı:e~:~~:1m: 0!~1;~~ 
- Sebebini bu halde .Oy!lyemer .• hemencecik scvmlı.ı ve her akpm 

1 

tesı günu İstnnbul nıczbnhıısıııdn ta•r. 
rtanınm.. , ı;enç kızın ~lı!,'tJğı bara e tmeğe bs}. 17\t keçi kesllml:; ve İstanbul lms:ı.p. 

Kımden? lamıQtı !arma. dnlhtılm~tır. Şebrlwlzdl'kl kn. 
.. " • 1 

• Halktan. Nlhııyet vaka gecesi. k:zın kendi., . sapbn 200 lmdıır t:ıhnıln etsek nşal,ı 
- Yoks:ı davacıdnn mı korkuyor. nin yanıp tutu§masma aldırmıyarak ..)ulmn her kasaba bJr adet l•rtl dUş. 

r Jn? bir başka mUşterj ile locay{ı çeklldı . mliş oluyor ... 
- Ha_,ır, hayır, Saooce kalabalı'<. ğinı gorUnce kendisini kayoetmlş, v. ı B;:ı \'aziyet lmr5ısıncla sorarım sl,t, 

truı utruııyorum. C:layı almalı: üzere locaya gitmişti h:ı.:ıgl kaııap mı'liye kadar sattıt• 
MUddlumumı muavini: Fakat Vedia, nedense kendjsidc y· z etin keçi oldul;'tlnu söylemiştir? Bil\. 

- E!cndım, burası mahkemed!r. \ermediğinden rahatmın bozulduğu. kls hepsi etlerinin ~hıı.lls kl'\'ırcı~ vey.• 
Her şeyj açıkça söylemenizde tcla na. köpUrmUş, ağzına ge!cn kütllrler' knrnmruı eti olduganu ileri sürerek 
;>oktur. Muhakemenin aleni olma.srru l!:ıvurduktan sonra da ellne geçirdi .. ~ keti etıcrlnl lmm·eık fjyatına muıı··~
l!terlm. bı"r Irki kad h! tı t 1 t ·> rllr,rc d::ı:>emııtlardır. Kasapların hile. ,. c nı ııura na ır a mı:tı. 

Hlı.kim: Bardak Niyazının çeı:esL"lde kırılm~ ini bllıni)en yoktur zaıı.nederlm. Her 
, - Burada her ııcyj söyllyebllinıjniz, ve bir parçası da sol yanağını kesmı~. 

1 
dUkkflnda ke"rnllıll veya kemiksiz bir 

luzım. Utanııclı.k bir ııcy yok. tj, Şimdi yüzünde sabit iz kalmı~tı '\"•ı ~ol{ parça etler vardır. UC\saplar er • 
- Pckdlı'.ı. öyleyse söyllye;>im, eten. Vedianın cezalandırılması ile tıızm•n , . 1 kenden dükld1nlanna ı;elr.n keçi etı • 

dlm: Bu adam beni arkadaşım Esm'l.. ödemesini istiyordu, • i nfn üzerindelq lnrmızı mezoohn darıı-
mn evinde tanıdı ve bana: - Peki, naSJI yaraladınız Niyaıl gıılnn;m bıçak ueu~Ia kalı'lırm!lk(Jl, 

- Hnydi pl!Ajn gldıp eğlenelim! y1? Şimdi onu anlatın! '\O l•eçı etini parçnlara lıölmektedlr • 
tckl!findc bulundu. Halbuki ben öyıe -Ben yaratamadım, ki e!endlu. ler. Gllzel l::lr parça l<oyun eti lste~l- ı 
ilk gördUğUm bir erkekle pllAja ci.- Bir defa kendjsl 25 arkads~~le blrll\.:·l· ğln!z Z!lmnn ise bu pıırÇ3brdnn biri. 
:ınem. Kabul etmedim. Bunun üzerine hara gelıniştl. Ben bir :ınu.,tcrl ile 1;. ııı clıp, sizin dikkatinizi ~ l•cmlk,.iz 
ısrıor etti. Beni razı edemeyince dı. cada konsomasyon yapıyordum. Be·• 

1 

olmn ınn. ı;ekerek, göziln~zün unUndo 1 
her akşam bara gelmcğc ba§ladı. görUncc, birdenbire kalktı Locnya keçi kıymruıı ltı13l etmeı,tcdlrlcr. . 

Stıylcmcktcn utandıtm bu mu? geldi ve yanımda beye ta!<aret etme. ~tler bôylc pn~lı oldu~nn gore 
8en barda mı çalışıyorsun! ğc başladı. 1 müşterinin heçl '\'t.')3 koyun ctl.ıl 

- Eyct. Be yhlç cevap vermedi, Bunun Uv:. forkctme jne ltnknn yolttur. Hele b!r 
- Hangi barda! rine bana: kruı:ıbıı 250 gram '\·eya yarını ltl'o, 
- Londra barında. - Haydi gel benimle! dedi. ben ka. hııtf,A bir kilo itüı bile bUt~ ltoyuı •• 
- Ne fş yaparsın. bul etmeyince de bol kftsesjnj kırdr, dan parç:ı im tlrmek deveye hem11 I< 
- Çalı~m e.!endlm. Şey. Artla • masayı devirdi. Bu arada ne oldu be atıatmııktan m\i5kUldlir. Yarım koyon 

tim. oldu. yüzünden yaralandı Fakat n'n '\'Cya bütlln bir lcoyun alabflmellııl: iz 
Suçlu genç bjr kızdı. 20 ya§larmda, yara!amadım. ki keçi eti lemek 5Uphe5lnden kur•!. 

tombul, balık etinde \Ucutlu, sür kuın _ Kendlsınl arkada~ Esman•r. lasmrz. Keçi eti bu kadar feJl!ı mı "'ı. 
rııl saçlı, orladıı.n kısa boylu, gayt-t evinde tnnıdım, pUAj gezlntlsi teklifi yeeelrnblz ~ Onu pelc btlmem. Falut 
§ık ve oldukça da güzel bir kız... n: reddettim diyorsunuz bundan sonra fcılttlğlm vakolardıı, l•l'ÇI rtı birçok 

Uzun ldrplltll göz kapaltlarmı sık hlç ba§ka bir yerde bul~3madınız. gc. j ıtım elere dolmnduğu gibi, 1'.)ln JçJnılc 
sık Iarpı!Jtınyor, etli, ltahıı dudnkJarı nışmcdlniz mi? füıteijlıı: bile bire· nld:ınmak da vnr? 
m da mütemadiyen emiyordu, Heye • _Hayır, efendim, bulu§madık. Yal_ na dalavereli f:Jte hallctnn zlyn Jc 
canlıydı ve düşünmeden hemen ağvı. nız kendlaf dediğim gibf her akı.ıa,. belediye ~e za.brtıı menıorlarma VC\Z1

fe 
na geleni söyleylverfyord\ı. bara gelerek beni tacize balJladı, d Jlyot'. Knımo dl\kldlnlanna ani bn •· 

Şımdıye kadar, herhangi bir kauıC'.a _ Ne gibi? km yapıp parç:ı t'tlerl etıkc(;fıi:r.. sntnn. 
't.ız.Undcn bir çjzik, herhangi bir va. - Ne S'fbl olacak. LQt atar, satgşrr, lnrı f!iddetle oozalıındınnak .... 
ı adn yannğrndan bir jilet yarası !7} hakaret ederdi. Ayrıca beledlyc~c d~n bir '\1!.zl. 

kalan bir kadın veya genç kız.m mnb _ Peki m ne diye kendisine yllz fo de, keçi ,.e m:ır.ıd:ı etlerlnl ayrı bir 
ı<emeye müracaat edere!~ gUze!lfğin'n vermezdiniz T Artist de~jl mlslnh 1 dükkbda ttnnak kararını J.>inn 
bozuldu/tW!.d.ın bahlıte tazminat lstP· Parayı veren müşteri Ue otum-ak C'\'\'el tatbik mMkJlne koymnlct~r. 
d ~ini okur, işjt.rd k, Fakat §imli mecburlycllndcs!nlz. Tekta Ragıp Ö~'"EN 
'ı:ıziyet teretı. Bu kızdıın ayni iddia - Fakat efendim, bu h!çblr zam'l.ıı 

e bir erkek tazminat iııt\y':>rdu. konsoma.eyon yapmadı ki Benimle 
Bu, tüccardan Niyazlydl. Beyoğlun- bedavadan rğlenmek !.ııtedl. Bjr gtln 

da, gene b3r artistlerinden Esmanıı bile: 
, vinde rasUndığı, tınl§lığı Vediayı - Vedia hl\nnn, gel bl" vermut iç! 

rezilya cümhur 
reisinin nutku 

Rio de Jıuıelro, 8 (A. A.) -
f...rezil::t :u .. -ı istiklal ba) raıru mfi • 
naset-etiyle cumhurrcisj Vargns 
söyle<:tıP,i bir nutukta e:ıcümle 5ôy 
le dem~ştir: 

Ht-.rp halfoin ilanı bizi askeri 
sa.lınua muh:ıriplik <lunımuna koy 
muştur. Horl>ın fiı!i ioaplarınr 
kar5!~"1mk .çin seferberl~i ta • 
mamlamamtt 18.zmıdır. t.rtı8a.ııi sa
hada · Mni'rlcri ve i,çiler hUkü -
mtıtin eıt.rafLl'lda mk'i B:ıfinr teşkil 
ediyorlnr. 
. Veırga.s, hilıtümetin memlcıkct 
hninle;rine knr§r :ımansız davrann .. 
cağım, fOOa.t Breziiya ile harp 
halin~e &ıunan memleket tebtı. • 
niıa:rmm nt:ınunlarn riayet etmek 
\'e.,mcmletct. mildafaasma işt.ira.k 
c)·l:cmc:!lt :rtı ile higbir şeydE n 
k~ icap ettiğini söylıc. • 
u~ ve Amerika' lcıtnsı milletleri 
~da tesaınilt za.rwetfnJ gitgı• 
~ 81'ttı:rdl'ğ:mı belirterek s0zJcrini 
~-....... 

demedj. 
Davacı olan tilceardan Niyazi mw

kemeye se!memıııtı. Yerine umul' ı 
vekm oınn bir avukatı yollıımıştr. Fı... 
kat avukat henUz meseleYi bllmlyor
·du: 

- Elendim, bu davadan ıılmdı mı•_ 
ekklllmin bjr telefonu 'fle haberdar 
oldum. Muhakemeyi talik edcrseni·. 
dosyayı tetkik ve mUekkillrrıfo isUııa•. 
ederek davanın mahlyetinı anlayayın 
MUtes.klp celıedc tazminat isteğjır.lz' 
de bildireyim. 

Müddeiumumi muavini bu ta.lehi 
yerinde buldu. Ancak: 

- Niyaz.inin oo, dedi, mahkemeye 
geımcsı lAzımdır. Bakalım, yUzUndekl 
sabJt iz nasıl bir izdir. 

NeUcede mahkeme de bunu muva
fık g!SrdU ve muhakemeyi Niyaz}nln ve 
fllhltlcrjn çıığrılması için SO tc§rlnl. 
evveı günü öğleden sonrııyo. bıraktı. 

Vedia, sıkıntıdan kıpkırmızı kesi' . 
m'8, boncuk boncuk terlcml§tl. Kıs;ı. 
cık etekli ent&rlslnln uçlarmı hav'l 
Jnndırarak hızla mahkemeden çıktı ve 
dı§arda be\tllyen ihtiyar bir kadırm 

koluna girerek, arkasından birk~ç 

genci <le sUrUkllycrek salma ııalma tı. 
zaklll§h, gitti. 

ADLİ1:'E lUUHABlRI 

ç 

CürmÜmC§hut yapılarak 
milli korunma mahkemesine 

verildi 
Tahi.akatcde 6 ve 14 :ııumnralar.:'a 

~at m"1mmesi tjcal'etı ile uğra,sn 
Jak ve NafHCııi adında diğer bir ya. 
hucilnln "bir "ha.yll çivileri olduğu h:ı:
dc satmııdıkliıt:ı•haber al~ ve d1'n 
ka.QBltÇllık ~ memur lan kendU ·• 
ıinc mll§lt.erl,glbi mürscaat ederl'K 
çivi istem.iJ.1erdlr. 

Yahudiler,~ kcndllenne malları , ol • 
madığı ccwbmı vermlş!erdir. Bunun 
üzerine maaaza nrnnmı,ş ve memur -
!ann ha.y.rctten ~lnl'l bir kanş ~<:ık 
knhnı,ştır. ztra: 

- Qivl.mlrz., yokt.,ur! diyen yahudllc., 
rin mat'fWl~da tam 12199 paxet 
çivl bulunm ur, 

Ma!lar m~sa'tlere olunnı•J,, muhtc . 
kir )'ahud1ler mllll konulILe mahkr • 
mcsıne verilm~lE'rdlr. 

Hindistanda 80 talebe tecıl!il 
edildi 

Vişl, 8 (A. A.J - H:ndi<rtanda 
kargasalıkhr devam etmektedir. 
4 Eylülde 80 talebe tevkıf edil • 
miştlr. Bomooy ynkın:arında da 
eereynn eden bir ça.rpLcmıada 12 
kişj, yaralruımL:rtır. 

·~ırtsı de ae elemek! Pallln Da~. 
1"8 olduği ~ ... ı 

''HtU.-um&erlnde çok Mıele edl,ror. 
fiun,a.r.fz doırtmn. Sfstematılr bir tan
da hareket edellJP. 5cnln lladenı btM. 

hfre a1ııcatnn. Bak, Jcaremı J>t'nce!'" 
~ danıyor. Bit.arat bir ~ahit ıır. 
tattıc lmtmn filli t,ıedlktcn sonra pc.ın 
oore yoluyla bahçeye kııçtığma laök. 

ınetmek llmJDr:elmez mi f,, 

KARA ELM s 
Baktım, fllhak1ka yını ınaaasnur. 

solundaki pencere :rnrıya kndar aı;ı~ . 

tı. ttfnız ettlm: "Bclld de clnayı1,. 
1 lendlğl esruı.cb pencere ~ık doruvor 
dıı." 

. 
''BelkL Fakat ben kendi hesabım" 

ı:cce ynnsmdan aonra bir e'\1n alt.. kil 
tıııda btr pe.ııccrenln aı;rk bırnkılac1-

ğtna lhtımlll '\'eremlyoruın. Maamlln'1 
bu dhr.11 tesblt etmek gilç olma..n 
geretı:, 

Masnıını ilzf'rlndekl elektrik ziline 
lr.ı'ltı. Sonra &özttne devam etti : 
•AIJ»yıa sut,ıncla pfjama var. De • 

n:ıek mu:ıyyeıa bir sebebten dolayı ı; •. 
cc 3 :ınsı yahlftı:ıutAn latllnp ı;al"mıl 
odıı.sına inmiş. Bunu ke:ııeımeto ı;alı,1-

m&lıyız-

20 lngilizceden çeviren: VEHIP f AYLAN 
._ ______ _ 

Arkadaııım suııtu ve kUlak ka\ar•. 
tı. Blrl51 acele cele merdlvenlert ini . 
yordu. Sonra lUlıı TimmlsJn çalı,n .n 
odasının kapısı açıldı. 

Upk ltober bizi görllııce peırdı. 
Kols nııabi bfr tıwırlıı yüı:Une b:ı 

ğırdı: ''Gooclerf pencereleri açık bı -
rakmak burada Met mi? 

"Hayır, SJr. Dthı gece mister Sdl~. 
ton ve mi ter Prnys odalasr.ııa çeldi • 
dikten sonm pencereyı blnnt kR(lR • 

dım., 

"Takriben saatkaı;t~ '?,, 
Rolx-.rln !;'eh~l memnunlyet~JzJlk 

UBde ediyordu. Kendisini sorgula çclı. 
t lğimh.:den dolnl ı jtt""rledlğl n11Iktırcr. 

"Snat onblre doğru, dedi. 
"Albay Edlston şimdi nerede':'ı 
•ı:·atak odaısındııdır. Sir,. 
Bunu l!öylerken Rober unyretle al'. 

kadıı,ımm yttdlne bakıyordu. Biz 1.ie 
o h rril'.t ıt-ı rıı ••ordıık kt u,ak bııtnn • 

duğu l erden ıılba) ın ce:ıedlııl göremı. 

yordu, Anıdan yarım dnl<lkB kadSlr 
'\akit gef;tl. nober heyerondıın l erlı • 
do kn ranıyordu. 

lllrden Kolsun llmfrn.ne ııesl bıı;alt 

.gibi uı..-tıneu yırttı: }:'azı nınsaııımn 

:'.\anına kaıfar jlc.rle;)lnlz!., dedi. 
UşaJ{ terecldllt cttı ,.e şn.,ırdı. 
'Mo~:ının üzerinden .•• bir.. ey mi •. 

1 tlyorsunuz. .. ! " dlyo l•c.lteledl. 
"Hayır, sadece m:ıs::uıın :vanınıı 

kııdar lll'rlcmenjzı istiyorum.,, 
U§nk iki zır<ll'IJ ile 1 onu:ıt.ığuna tın 

naat gctfmıiş gibi yUzliIIJllzc bakıyor 
du. l\lütcreddlt ndımlnr!a ilerledi. u•r. 
den dıınıkladı. YlizUnde dcrjn bir p,. 
lnnlılc '\'O dehşet lf.ıdeııı ~lirdi. l'rl,. 
mü gibi geri fırl:ıdı. 

Surntmdıı damln kan kalmamışt: 

Dehşet, lı;hıdo bUyUm~ gözlerle m:l'\1 
perdenin önüne b:ıluy{)rdu. 

••Mt•irr •. F.ı'l'~ton .. . dire gevrek. 

Her Akşan · 
KRiSTAL'da 

TAKSiM 
ady0 Ylldızı . 

NEVZA AKAY'ın 
Uıhot) aeslnl; btanbulun eo büyt:ııı 

A YET • 
1 

Refakatinde dJole)1nlı \'er bolmıılı itin IOtfen • rkeo g{•ll.nı• ".taA:ıl:ı.nnızı 

t'\"\'eJ.1cn tedarik edebl!'~lnlz. Gl!P!'.'llll!•mmE!g;;:i 

rı ızn 

N DAKiKtl 
Küçük llanhu Kuponv 

nu kupona eklenerek gouıJtırUeet!l' 

lı;ı araw:ı \'C iş \•erme flluıl.arı En S n 
Dakikada p:ırıuıız neşred)lecekt r 
llanlann {.'11.Zetcde görilldUğU şekllôlc 

olma ma dikkat edllmelldır. E'\leııı:::r 

teklifi gönderen okuyuculzırrn mııNı.z 
lmlmnk üzere arlb adreıılcrl.nl bUdlr
melcrj lılıımdır. 

kHt erinden saı~ınuuz 
Evlenme tekli ileri: 

* Yaıı 82, boy 1,76, kilo 78, SMayj 
ınektebf mezunu, pratlksl:;en, bir t>ay 
milli ananelerine sadık, edet:. ve teı. 
bJyesi yerinde, erkeğl.nln getırec~g:• e 
kanaat edecek, sağlam karakterli, ... 
l!e terbjyesl kuvvetli. §Crefl! bir kı1.la 
evlenmek ıııtemektedir. ( Nam;.ısklır ı 
temlzkalp) remzine müracaat. GÖZE 

Hakiki ı;'Uz<'lllk kremi 

• 
Gözen Pudra 

en lnce tutnn pudra ycnı ttnkleı 

Ald:rımz: 

(Ateş 6) (A.G.) {Bulunmu) 
(E.N.S.)(1'".D.K.) (İdeal kPdmı {lN".i) 
(Kaynak) (Karcln) ı UUe 11) 

(M,E 40) (Nahide) (Okur) (P A.) 

(S.A.E,) (Samimi) 

Usküdarda 
Yerli mallar pazarlarında 

SuUstımaı yapan 
ı ı memur bapse 

mabküm oıau GOZEN ALLIGl cazip renkler Lavanta Çiçeği 
Bir mUddct cvvt'l Üsküdar 

· OÖZEN'fn dört kokuiu lo yontan [ ~7;; :ENt 
esMım 

• lrO'L1·A 

Dudaktan Kaıoe ar! mn 

~erli mallar pazarlarında bir su
ııstiln3.l olmuş, pazarın şefi Meh , 
met Arifle s~ıtış memuru Ali bir
Je~erek birtok kum!l.§·an 1.hşan 
kaçırtmış, yi.iks('k fiatla 6atnnşlar· 
dr. 

İtrlynt dcpolnrı Gözen mUesseseııı BUfük post.ıı.,rı çadrlesı No. 5 
Suçlulann Usktıdar MillT Ko

runma mahkemesinde gorillcn :mu 

l lıakemcleri cJUn bitirilmiştir. Şe! 
~llllllili!lill1Zlllallllım•••••••ı•n:l••••mliil••••mımmm" Mehrr.et Arif ile s:ıtış rncm uru Ah 

cördcr sene. mutnvassıt' !t yapau 

LASYE ARANIYO ' l~c~nt 3 s~ne, ııeyyar s:ıtıc1 Yorsi. 
1 tUcc2.r Mehmet Şerif, f"eyya.r snuc;ı 

Büyük bir ihracat firması demir tüccarlar ve fabrika. 
törler nezdinde tanınmış bir plasiye aramı:altıııdır.Ga. 
lata, posta kutusu 1362 numaraya tahriren müracaat 

- olunması. ~:Bllli1.l':!!mli~mlıııam~ 

Halil, Bünyan ve Habibe adınd~ 
ki kadm d:ı. Uçer ay rnUddetlc lı~ 
pis cezasır:a mnhkum edilmişler -
dir. Diğe:leri beraet kazanmrşlar-

1 dır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet cıekaleti merkez hıf-r.ıesıhha müessesesi satınalma 
komisyonundan: 

l - Merkez hı!zıssıhı:ıa mtıc.sses! hayvanları ihtiyacı iı;:ln ejns,nı.Jk~ar vemubammen bcdellle muvakkat teml-:at 
lan a.şağıdn yazılı ıaşe hlnılo.rmdı. f'l'8terililJI usullerle satın aın.acaktu 

2 - Eksiltme ı~.O 9'2 cumartesi ı;ünU saat 12 de müessesede to~lniıf.n sntınalma kofl\iıyonundo yapılacak·ıı 
3 - Şartnamelerini görmek lstiyenler b<'rgün komisyona mUrıı-:av ederler. 
4 - Taliplerin mezk~r gün vP Mattc ve muvakkat teminatını yar.r~ak Uzerc bir gün evvel "o1I11Byoııa er o. 

racaat etmeleri. (7HS.P210) 

'cınsı 

Saman 
S p saman 
Yc;Ullk % 75 zam 
Le.hana yaprağ'ı ,, ,, .. 
Havuç ,, ... 
Pancar " .. " 

Kongreye davet 

Mlktan 
ki!IJ 

30000 
2ul)l)O 
1300C 
1600t' 
200flfı 

20000 

Kumlmpı ~r.nıt ocağı rel!!llğlndrn · 

D.9.9tZ ı,:arşamba gilnl\ al•ı::;an 
sant ID,SO da ocağımızın !ıeDPJlk l;oı•. 

&ro 1 fr.ra ediloooğtnden allllcadarlnrtr. 
mezkfır gUn ve saatte pn.rtl nahlyP 
merkezinde bulunmıılan rica olunur. 

bir ses rılınrdı. Sonra birden tf'lt,ıan. 
dı. 

''?\ctllr! Ne ynptınnı? Efl'ndlme ne 
oldu!, dl) e llstOste sualler sorınağ' ı 
bnşlndı. ICol sUkOn<'tle CC?ap verdi: 

'Efendiniz bir cln:ıtcte lnlrbnn git
ti .. dildi, Siz şlmdı hemen bisiklete at. 
in) ıp doktor nrnyt.ı burada olup blt<:'n 
ll'rdcn h:ıberdnr edin. Kendlııfne flÖyl ' · 
) in, ç:ıbtı!< ı;-el 1 n,., 

JtobC'r ıılmnmıı:ı gibi nefr.ıı alın:ığıı. 

Ç!llı ı)ordu. Güt halle: · "Ba,ostth:ı', 
ısır,. diyebildi. 

"Sonra gidip Setıvortdakl polis mer 
lit'Z}DI h:ıberdıır ediniz.,, 

ltober ljllthO!f gibi sallanflrak odadan 
çılCf ı. Hol:ıı lü müddet dll5Uncell dti· 
şllncell yerdo serili olan kaplan po!i 
tunu ııc3rc dııldr. 

Sorırn fıd~ta l•endj lcend{ne flÖ) ler • 
rnlş g-lbl: 'Garip değil mlP., de •i, 
''Uşak ne kndıır çabuk ıı,ağı lndj.,, 

'Ne demek 1 tlyorsun? •• 
"7.ilc bastıktan iki dakika ııonra o. 

dayn girdi. Yatağında 50\'0nmu" ol ı. 
mk yııtan bir ınsan U)l.u ııenemll/:;ı e 
bu kadar seri giyinip a§O.~ı inebilir 
mi":'., (De,·amı \'ar) ı 

Beher klıo Tut!lr: Muvakkat Ekstltn:e 
muhammen bedeli temınat nt-?ı 

5 ]5{)0 112 50 Açık eksUtme 

• 
20 . 

10 

800 60 Pazarlık 
3000 893 75 Açık eksll~e 
]f(IO 196 ss .. 

15 8()(.(.' 3!.l3 75 .. 
15 SO!l() 393 75 

Bay ve Bayanlara müjde 
Uu tasarruf dl'\ rJndo r kldl, boyası soldu, renginin mocta.ı gertJ dıJ ı· t 

k•ymetıı EL CANT ALARINIZI 
bir köı:eyc nhp tc.rlcf'tn.eyjolz. .ı tolyemlz istediğiniz renktf" eJblaelcrlı11Te (! 

uyffUn ıılıırak e~kl ÇANTALARINIZI fenni auretle boyıır ve ~pyenl latmr·, 
Ayrıca her tUrlli tamir \o rM!Ulrlnına ~ta yapar. 
Tuvaletır.izln rf'rg1ne uyar <'IJ alil sabit vrnak cll!llannızı a.nesl! atölyemır.. 
de temin rdeb!l'relııiz. K:ırnköy l\lıımhanc cadl!esf Baııanpa~ ban No. 2, ı 

Çevalya satın ah nacak 
Münakalat Vekaleti Devlet limanları lıletme Umum 

M üd ürlüğünd en 
Yıllı\. ':.lı.tiyaç olarak 1~000 adet Ereğli, 5000 adet kok, 8000 adot orı• ' 

pasa ve 1000 atlet küçük pasa çevalyesı satuı almaca\ttır, 
Taliplerin 15.9.942 ak~amma kadar nUmunelerjle birlikte Htelle ıatıl· 

mak suretllc takviye edl!ml§ çevalyc tekllfierl tercihan tetkik edilecektif·•' 
Tck!lflerlnı idare merkezindeki Levazım MUdUrlUğtıne tevdi etmeleri ıllfl 
olunur. '(9703> 

Uça~kaleler Roterdamı bombaladılar 
Londra, 8 (A.A.) - Amerikan or. 

duslınun Avrupada harck!ıt sahasın • 
daki umumi kerargAhllc hava nazır -
lığ'! tnrafınde.n ne§recll!en bir tebllğl ı . 

hılhnssa şöyle denllmekteı'hr: 

Amerikan ordusu havo kuvvf'tl"rl.ıe 

mensup 17 No. tipindeki uı;;ankald"r 
Roterdnmdakl Şehledcman gemi tez • 
gAhlarını ve Utrechtc'daki d~mlryo·u 

aepolıınnı bombardıman etmişlerdi •. 
lnglllz ve dominyonlar hava kuvvet . 

!erine mensup av fUo!arUe mUtte!l1: 

av uçakıan uı;;anknlclerc reta.kat et • 
tikleri gibi devriye h:ırcketlerı ve fi"• 
şırtma uçşlan da yapmı§!ardır. pUf
man l§gall :ıltmda bulunan toprllld~ 
lJzerfr.de uçtukları sırada §iddetll b 
mukavemet!e kar~ıını:ıuı avcılarırıırı'• 
12 dU~mıın ave131ru dtl§ilrnıu,1erd ·; 
Başka av uçaklannın tahrip ed.ııı:ıı;_ 
vcyn hasara uğratılmı' oJnıa'ı ' 
muhtemeldir. Blr avcmıız kayıptrı 


