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Stalingradın batısında 
Almanlar Don nehrini geçtiler 
Ruslar Kafkasyada yeniden çek.ildi 
Yugoslavyada 1 Koielilmvonun şimal bölges~ndeki 1 Almanyaya 

şiddetli çarpışmalarda General MlbailoviÇ 
kuvvetleri 

Veni bir şehri ilaf
vanlardan ahdılaı 

Yugoılav tayyareleri de 
bir ltalyan kolunu 

dağıttılar 

V~lngton, 23 (A.A.) - • Yo~oıı. 
lavya.dan alınan blr lıabere ıröro, 

l\lllıa.llovlç kuvvetJert. ) cnı blr ıtehri 
t lyanlarm elinden ıılınışlardır. ı•a. 
ı;oıılav havn lruvvctlerl de bir ltnl. 
yan koluna taarruz: ederek ıbu kolu 
lmhn etmlıtlcrdlr. 

Uruguvay da 
Mihvere harp 
ıan edacek 

---0-

Mekıikacla mihver tebacuı 
hakkında yeni kararlar 

alınacak 
Londra, 2S (A.A,) - Urogıısyın 

yakında Alnuı.nyaya harp tlA.n ede • 
ceğı Montevtdeoda tahmin cdilmekte
dJr. 

60 Alman tan_1<,ı 
tahrip edildı 

Kafkas dağlarında fena havalar 
Almanları hırpahyor 

Londra, ıs (A.A.) - Mo8kovad&I Londra, U (A.A.) - Btallng'rad 
•fNdiJQ ,.rım"t•'bJıa:t. ~~~Alman CUıd1 
cenup doJuıunda Don nehrlı11 geç. DOn nebrlhl &eçmtye ıuuvatt&k olmuı 

mi§ olan Alman kuvvetlerinin bUyük tur. Fakat bu kuvvetlerj pek ağır 
kısmı imha edilmiştir. Almanlar mU. kaytplara uğra.mıotardır. Kotelnlko -
da.faa hatlannda bir gedik açmıya vonun §imal bölgcalnde deh§CW Al • 
muvaffak olmuglardır. Bir günde 50 ma.n hUcumla.n, tank ve hava kuvvet 
Alnian tankı tek bir kesimde tahrip lerinln himayesln~ durmadan devam 
edilml§tir. etmek.tecili. Rualar, burada 60 dllf • 

Şlmall Katk&ııyad&, Karadenlze var maıı. tankmı tahrip etmıılerdlr. 
m&k nlyeU ile Kub8D vadiıiıı1 takip Ruslar, Kraanodarm cenubunda. 
etmekte olan dU§man& Ruslar agır Q{raz daha ricat eylemlılerdir. Fakat 
-kayıplar verdirmektedir. Piyat{gorskun cenubu prklııinde Al-

Plyatıgonık Ue aııl Kafkas dağlan man ilerleyişini durdurduktan an.ıa • 
parçası ara.smda Rwılar yenı mevzl • rllmaktadır. 

lere çekllml§lerdlr. (Devamı S lbırilde) 

TRAKYADA MA1 SUL ALiMi 
Tonrak Mahsulleri Ofisi U. MüdUrUnUn 
reİsiiğinde bir heyet T rakyaya gidiyor 

lnglllz bava 
kuvvetleri 

Binlik akınlarına 
gene başhyacaklar 

"Birleımiı ordulann 
Berline gidecekleri 

gün relecelı,, 

Lundra, .l.3 (A.AJ - ln;Ulz hau 
nazırı demiştir .ki: 

Acımak.!iızın, Almaııyaya karşı 

taarruzumuza devam edece~z. Ya• 
pılan tahribat fect bir şekil almı~
hr. Renault ve Matrord fabrU.al:ırı 
yokedilmiştir. Halbuki yalnız bu 
fabrikalar 5 1ümeni siltıhlandını· 
bilirdi. 

Kolonyada yapılan tahribatta a• 
fiırdır. 250 fabrika yokedibniştlr. 
Sizden, bu Alman halkının uiıradı· 
ğı felAkde bakarak scvinmeniıl b• 
tenıiyonım. Fakat şunu bilmelist· 
nlı ki, bunların hepsini kendisi {!,• 

tem iştir. 
İlerde binlik akınlara yeniden 

başlıyacağız. Bomba uçaklanmıı 
bütün uçaklardan iyidir. Alman 
sanayi bölıteleri gitgide çevr'"1en• 
mekledir. HedefimJze varab! mt-" 
mlz için daha vakii IAıımdır, fakat 
biz: yava~ yav~ bu hedefe varaca
i;ıı. Bl!'l~şmiş milletler ordularmın 
Berline girecekleri giın seJece'ktir. 

Londra, 23 ( A.A.) - İki Polon• 
yalı hava filotlllAsı şimali Fransa 

(Devamı S tlDcttde) 

Romanya dan 
bandaj geliyor 

(Yazısı S üncüde) 

-
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Ticaret Vekili 
Dün kendisini tanıtmadan bazı 

maoazalarda tetkikler yaptı 
Bir kurıdura mağazası sahıbı Vekile dtdı ki: 

F İlJat ne kadar yükselirse 
pahalı malın alıcısı da 

okadar arlılJOr 
B'r ha!tadan~ri şehrimizde bu- 1 

lunan Tic.'.l.l"et \'l"'hij Doktor P.eh• ~----------~ 
<'et Uz, diln de tetkiklerine devnm 
ttmi~. piy'8.snda b.rçok mağaznlnra 
kenclMni tanıtml!.dan gJrio kont • 
roller yapnuştır 

V eki~, dün aalxıh 10 da Ticaret 
Of"ısine gide~k of~ umum mfidU
.ril Kemal Conk'a ofisin gerek dış, 

Milli ŞEF 
Tokadı 

ge·ekse iç ticaretimiz üzerinde şereflend· d .. 
~=:ı-~k;.:g~~:ı;~r~akkrn<la I ~ ır 1 

Vekil bunda.n sonra beraherin• 
c1e tq.kilAtla."ldrnna umum ınüdü· ı 
ril A''nl Sa'ıtma.ıı, Kemal Conk, 
Topr:1 k Ofısi müdürll Nuri Orak 

1 old$ halde piy~sayr tetkike gec:· 
miştir. 

Şahsiyetini bildirmeden muhtelif 
mnğ:ı.zalarda altŞVeriş: girişen Vt.
kil, dükkAn sah.ip'ıcrile konuşuyor, 
hrsap istiyor, ibu ~snıı.da refaka - , 
t"ndt-lci zevat da başka malların 
pnzarlığını yapıYor1ardı. 

tik girilen dükkAn yen: Valide 
Hanı yanı:n.dA bir manifaturn<'t 
oım~tur. 

Teıgihtn üzerinde yeni açılmış 
bıtsma toplarını gören Vekil, bunlar 
dan beş metre ttlnfa.k istemiş fa • 
kat t~tar hcnUz birlikl,er fi
~t vcrmedifintlen vermek f.l'lte • 
memil'tir. Buna bey Vekil: 

- Cantaı, haydi sen beı, altı 
met.re veriver!" demiş fakat tez • ı 
gabtar vermemekte ?Sr.lr etm.i§tir. 

Vekil b!lDdan ~onra bu fiyat tık 
<De\'&Dll 8 ilncUde) 

laöntl Kaıova 
salama tesisatını 
1erlade inceledi 
Tokat, ıs (Hu.uat) -:- Mf>mleket, 

lçlnde Lir tetkik geı.lalne çıkıı.u Be. 
U.lcllmbur lamet tnöaO, \ '.tlAJet bu. 
dudunda valimiz lu.ett.ln Çapar ~ 
rafından k.&rjılannu 'e saat 18,60 
ele Tokadı şeretlendlrmf~lerdlr. Şeb. 
rln ber tarafı donanm13tır. 

Dotruca 'il~yet konatma &iden 
Relıılcllmbur, baUc tarafından COf • 
kun ttt.aııUrat Te aJlo larla karır. 
lan.mı tı.r. 

MlllJ Şet, Parti ve Bel('d)yeyı r;t. 
yn.ret etmiş, halk mUrıieNlllerlnt 
kabul ederek gerekli Cllrektltler ver. 
mi lerdlr. 
Hehılctlmhnr KaT.o'\'& .alama tll • 

ıılutmı maballlnde tetkik etmıt. 

oradan t,ekrar rtllyet konaJma Clo. 
nerek bir müddet bUr:Lhat ettlkt,ea 
nonra halkın eo,kun tıer.ahllrlerl a. 
rasmd:ı ebrlmiu!en aynlınJllardır. 

Vatikan nezdinde/ti yabancı 
diplomatlar 

vı,ı, %3 (A.A.) - İtalyan hU~. 

ti, Vatı.;can nezdinde bulunmakta o. 
ıan dllfman dlplomatlanndan blr '.k&. 
çınm Roma yakmlannda bir deniz: 
ıehrinde bir kaç gün kalmalarına mD. 
ııa.ade etmlottr. Bu diplomaUarın ra. 
zeceklerl yer mahduttur, Aynca göt 
hapsinde bulunduru.la.caklarcbr. 

Almanya.ya Fransadan İtçİ 
akını 

vı,ı, ı8 (A.A.) - Puyden ALtnan. 
1 ya sanayi merkezleri istikametinde 
1 altıncı lşçt ka!Uesl hareket etml§tjr. 

Londraı 28 (A.A) - Meksika cUm.. 
hurreısı Kamaşo, Meksika tabllyetL 
ne girml§ bulunan Almnn, İtalyan. 

Rumen, Macar arasında tehllkeU ola_ 
rak gösterilecek olanların derhal Mek 
slka tabllyctınden çıkarııacaklarmı 

hlldlr~tır • 

Bir İngiliz denizaltısı battı 
J,owira, 23 ( A.A.) - lnglllz a

mırol:ık dairesi Ophalden denizat• 
tmnın b:ıttığını kederle lıildirmck
lcdlr. Bu dcıılz:ıllı, Akdt:nizclc dii~· 
ınan dcnizyoll:ırınıı ,.e taşıtın:ı 

karşı lı:ırekel etmekteydi. 

Ticaret Vekil' ile beraber ııebri• 
mize gelen ve bir müddettenberi 
İ:;te.nbuld3 bulunan Toprak Yah
ı;ulkri Ofisi Umum Müdlirü Ahsen 
Bengi il~ ofis mübayaat müdüril 
Nuri ve di°'cr bazı zevat birkaç o • • 
güne kad:ır mahsul alrmt ıçın 
'I'mkyaya. ~idecekler:lir. Bu seya• 
hattc Trakyada köy1Unün borçlan• 
ma ·)erini tanzim eden Ticaret 
Veka·cti umum nıüdUrlerinden 
Mahmut Scyda da bulunacaktır. 

caktır. Bu suretle Trakya.nı:ı:ı gerek 
bu seneki malısulilniln verimi, ge
rekse gelecek aenenin hazırliklan 
Ya.km.dan görUlmU§ ve tıa.ğa.lnmış 
olacaktır. 

Bir Alman ıenerali daha 
öldü 

Londra, 23 (A.A,) - Almanya 
ü~rinde cereyan e~cr. bir hava 
çarpı~ması esnasında. Almanyanın 

~ayılı teknik baı;lannrlan biri olan 
g-eneraı Von Gablena uçağıyla dü
~ilp ölmüştür. Arnı u~akta doktor 
Grımm.e-1 bulunmaktaydı. 

29 uncu millet olarak 
Brezilya Almaayaya barp 

Hindistanda karışıklıklar 
\ ışt, 28 (A. ) - Bombaydan bil. 

dirildiğine &öre, Bengaıc cya!ct!nd:? 
;ı ljıı ve halk arasmda çarpışmalar 

oı:ıı·ı" ~e b1r ~ok lt!mseler fümUştUr. 
tdan mnluımlar Boml'ıfty f"!ırl bcle
dlycsı.ııı kapatmıHır. 

Fransadan ~~rk cephesine 
yeni gönüllüJer gidiyor 

\'Jııl, 28 (A.A.) - Beno:.st Mcchln 
Gueret şehrinden doğu cepbeslrf' gl_ 
decek olan Fransız g6nU11Uıcrlnı ~c.ftlş 
tmiş ve onlara hitaben bir nutuk aoy_ 

lemi§tlr. 

Amerikada verc:~~r 
arttırılıycr 

Vlşf, !8 (A .A.) - Amerikar: kon. 
greal., .Amerikab va.tanda§larda.n, harp 
masraflarmı kar§lıyabl!mek için şlm . 
dJ alman verginin lkı ml.ıılinj alacak 
tır. 

He) et, köyleri ayrı ayn geze:c;ık 
yalnrz bu seneki mübayaat degıl, 
loşltk zeriyat ü~r!nde d&h! lcbylil· 
ler~ yakından tcma.s"arda buluna· 

YEDEK SUBAY 
OKULUNDA 

Alaya parlak 
sancak 

merasimle 
verildi 

Sancatı lalal adıaa kor general 
B1lıaı Kılgı' verdi 

"±& :w 
(Vazı"' S iinl.'Udel 

Londra, 28 (A.A,) - Brezilya 
hUklimeti dün Almanya ve ttalya
ya harp il!n etı:lif3tir B~ilya hil• 
ktımeti takmdığı 'Vaziyetten Uru• 
guvay Ye Arjantin hllkflmetlerine 
bnberdar etnıi§ttr. 

Brczilyanm Alm.a.nyaya harp i· 
ıanı 1917 deki harp iIAnnun talni
l:en aynıdır. Geçen sefer de Aiman 
denizalttl::.rmın Bre'Zlilya gemileri• 
ne t:ıa.rruz etmeleri harp i!Anma 
ı:ebebiyet vermi5tL 

Vi.,i, 28 (A.A.) - Br~zilya bil· 
kiım~tini:ı Almanya ve ltalyaya. 
nota vcrmeı5i Riyo dö Jılneyrodaki 
lspıa.nYa ve İsviçre sefa:etler:ni.."l 
eli i'e yap!lm.ıştn-. 

~İMDİYE KAnAR BATJlULA~ 
GE&IİLER 

Londra., 2S (A.~.) - ı:imdiye 
kadar batırılan Br~znya gemileri· 
r:iıı ad~ 16 dtr. Bunlardan altısl 
son hs.ftı\. ıarfrnda batınlmıştır. 

Vaşin~ton, 2S {A.A.) - Uni
ted Presıı ajaMma Riyo dö .Taney 
rod&n gelen bir haber, Brezilyanm 

illa etti 
ltalqada hu 

karardan 
hariç 

tutulmadı 

Şimdiye kadar 18 
Brezilya gemisi 

batırılmıı ı 
Almanya ve 1talyaya harp i!An 
ettiğ&ni bildirmclctcdir. Almanya 
ve 1taıyaya harp ilA.n eden 29 un
cu mıllet Brezilya olmuttur. 

Harp ilanı dün saba!ı yapılmı~ • 
tır. 

BREZİLYA HtlK~r.tlSt'N 
TEBLlGt 

Londra, 23 (A.A.) - Alma.rıya 
ve ltalyaya harp ilinı hakkında 
Brezilya hfı1fimcti şu tebliği nd • 
rt-tm.iştir: 

MllJi hüklanmız:ı çiğnceikleJin • 
den dola.Yt, Brezilya hükCımctı Al• 
manya ve f.taiyeya harp illn et • 
mcktcdir. 

Lhım.:,nelen t,el)ligat y~pılmtş';.Jl". 
J,ondrn. !S {A.A.) - Ameri • 

kan harici'ye nazırı Kordel ~ul, 
Brezilya hariciye ::ı.azır~ ~rranıa -
ya bir mesaj göndcr.'.Ilı~tır. Hul, 
Brczilyıınm gösterdiği pervasızlık· 
tan dolayı kendisiai selı\mlamak • 
tadır. 

Londra, 23 (A.A.) - Brezilya 
hUkOmetinio arazisi Amcrikanm • 
kin<!cn fa.da.dır. Nüfusu 45 milyon• 
dur. Müttefik kuvvetle?' ic:Uı til • 
kenn:cz bir kau.çot ra~nbaıdır. 3 
tane tenanesi va.rd:ır, 1l'e son za • 
aanlarıia den% ~lffine 19i 
cUzler katmı~trr. 

(l>eftmı S lbıe11de) 
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1 
ı .a ma e ır enız orsan!-

M.-" e.mba - Ç8ı'tllf...., ~ - Etik) devirlerde qk ve genç kız. lerı satışında 
sırası cıaaretıer 

memlelletl 
._ - MelldlllerlD dW - M*tubamaa enüatı bekHyorum ne r.aman 1 (/) lı k , 
=~ ;.v:de:;.!!"::':1

:::. :!e:'!. 1!!!::ı:; p.:!:: lbUkArı tesblt için n ln m U Q e i lle S l 
manın IDAllUt - Avu~ koklamak, bataallamak ne dmnektır: - Şem- Beledlve bir lorınaı JAPONYADA Koralı bir gen

cin beş\ ekile kurJun aktığı 
haberi üz..."Tfncle fazla durulmadı. 
Koralılar '\&tanlannı seven inan· 
lardır; iı:lerin~ pek «!Ok mllne\' • 
,-erler, idea.list adamlar vardır. 
Bu hidise isbat ediyor ki, i~gal e
dilen memleketlerde büytlk bir sr 

"iye 'e ılkarpln dyatef;I -çiçek t1treal-Saadet mi? ne kadar ıu.akf - .J ..,. 
l'a öyle m.f dur aıaeaım olırua! - Kaylf kıranın manaeı - Ben Ö)le balda 

üslbttülere pılemmn, eanın lat,eNe?- Horor. lbttı konutu) or: ''Abdal! 
yüzüne '!>ak bir kere!" 

M l TLAKnET de'irlerinde aşıklar blrtılrler ni göremezler. bug!ln• 
ku plıiılara gıdemezlcr, muhallebicılerdc lrnlıışnmazlar,gezip et" 

lenenıt• !erdi. l\afes nrkıısıntlan, cooıba kcnarıncl.ın sokağa bakan genç 
kııl r, dul kaduılar, bilyle ıkaşln göz arasın<lıff\ı lı kı~larln sönüllcrlni 
1ııı erı... Re kaptn ırJardı. Dadı! ri~ le, ihtiyar oıuılarh le sokağa Clkanlar 
dl Sim ~ıkı k:ı?J:ılı JjC• efeler rilr altından UrkC'k n:ı'L:ırlar)a elrafn iıako
r k, on llcrıni O)alll' cak bir insan ararlar, peşlerine takılan gencleıc 
gonul J !arlardı. 

Gönül bnğlarlardı ama lılrbıılerinl goremeılcrdl. Ömür eri )alnız 
pencereden, kefe altından, cumh:ıdnn birhil'I r ' ne işaret cdcrelt hi lc
r ııı lııldırmekle geçerdı. Fakat. bu iŞCe mm affok olunca) a k:ı clıır bin 
h r ı h net \ e ezı) el (:ek.erlerdi. 

Analar, !>ahalar. dadılar, siyahi bacılar dikkatlerini genç ltızlnrın 
ü tıne topladıklan içın, nefes a1amıyan gençler, mal:sallıınnı 'c hl -
lerını lıırhlrlerine lııldıı nck için mendillerden, çiçeklerden i ıır de 
ederlerdı. Renkli mendıllerin manaları ' rdı. Bunlardan l>rinı penc -
rcd n, cumbadan gösterir, karşı evdeki dclık:ınlı, l :ıhut sok kl:ın geçen 
evgflf unun mAnusını anln)arak. ()DO gure hareket ederdi. Mesela; 

Yetil mendil: "Mektubum11n cevabını bekr)orum, ne z.ıman gonderecek• 
sın r demekti. 

Mcndılle yalııw peaceıeden konuşulmaz, sokıık,a. cumaları Klığıt

h n de Kuşdiliça) ırında, Fikirlepesinde, Yelıefendidc, ramazanl11rda 
Şelı7. debaşı, Dn·:ın) olu Pil asalarında da mendil muıbavereleri olurdu. 

Hazan da, ,,;ene ku:Jarın, dullann haline acı)an siyahi bacılar, siki• 
1une er müsamah lı harckt.l ede rlrr, •cvgi111erin şö)ie, biıicaç kelime 
ık<>nu m •• lıırına nıu malı:ı gösterirlerdi. Pek sırnaşıkları d:ı şemsi) e ile, 
&JJ&klarıudıın -çıkardık.lan iaicarplnlerin ökçeleriyle patakl:ırlardı. 

Meftdıl konuşmalarından başka, hareketlerle, jestler'e, mimiklerle 
de kolltlfllrlardı aşıklar... ~leselô. er kel\, evdill kadına: "Senin °için 
yanı)orurn!,, demek, bunu anlatmak fcln, şöyle bir fırsatını hulup ön
lf'•, ic11rııı k rşıya gı.Jı nce goğ.<.iirril körük gk'bi şişirip gözlerini kapar, 
a ar Ye dudalkkı.rının ~ruından yanık bir "ooh!" savuntrdu. 

Bnşmı hafıf h fır sağa çcnrip, sol gfuDn ku:rnıAiyh! bakarsa. ha, 
"sa.ne cıoi> sfir~nd nıl" demekti. Gözler yanm s ızuUip, ~ sallanırsa, 
bunı.n m • n ı ŞU) hı: ''Senı ~alancı. seni vefasız eni!" 

A YUÇ ltokl:unak. "Sana hasrd kaldım!", salt elin fehadet parmaAını 
dQdıakJMoa dokundurup ıki defa .sall:ım:ık - btı hare'tetin çok sert ya• 
pdmaeı lhımdı "!lona blr şev söyllycceaim", mendil Mırmak "kı.s
kan1'0f'Ulll" dernetct 1. 

B141d: aralba,.a meklllp ataı a, kndın, ''teşekkur ederim!" demek 
i~fo, etiyle pcçe!ıni dilzeftlr, kadın erkeğin orııl>asına mektup fırl&tırsa, 
erkek de ft!6ini c!Ozellma behfınesh le elini kaldırıp selı\m verirdi. 
Y lnıt. pyel mwmmane bo7nunu bükerdi. 
A~ dilHnde., derıe Mnannda oturan kadının yanına gitnıeJ<, mfisn• 

aC:c:.sını ail'!'ak, "geıe,.n mi, flekniyeyfm mı T'' diye sormak için, sol ,goz 
kırpılırdı. \'e bunlar gıbi, daha birçok hllftl<eller:in mAnaları vardı. 
MeselA ])en("ereden, l'ıaubAdon, balkomlan bir k&mür 
ya.bur •· Ye,;.hilil :'> paf'rmtk gö terRdl mi , b ı , 

h~ ay,ıtla &dlli)~tiım .demekti. 
Ren.kJi mendıllcrle, el goz, baş vesaire haretcetlerle konuşan, bır 

btrle-rt.e ıtıı~nı, dmlenni, bulu~o saatlerini, davetleri, taha iirJc• 
r 1tı, cteYgMeriw, ı'Z.ltnplarını anlalan çinJer. dçeklerden dt' 1 tıfndc
rderlen!ı. Cicetler de, hık1:ırın dtJI •e :ıcaHıi «ihiydi. Cıceklcrdon de 
Jıir Mire yapmll)lardı. 

J:I göz ıharclc~, mem.lılle konuşmak ~lemh-en ı;e,gililer, lınş-
1 r n ı öAt~ne blTer çiıı;ek ta.korlar, clleı in<k' utarl:ır, sevgililerine 
ruarlar tJunlaria •nıular nı bildırirler, mer.tklarını, makMIJnrıııı nl. • 
lıı laı lı. 

Bunlard:ın gelı!li güzel &nekler )azıyorum: 
fi. nnna ;karanfıJ. : Seni ~tldırası)a sevı)onıım.'', lıc~az lul~n : "Yat• 

• arn orum ı.ana . Acı lı:ınnl ' •nka)ık· "Benden ayn!rnnk mı i'!lı}or un? 
1 ıkrı c '.kinme<lcıı so;>Je.'', beyaz leylılk: "Bu ilk ve son Aşkımdır.", 
nerkı : "Saadet mill Ne kadıır uzak!". l ahanfgfH : "Ben de istiyorum. 
F l nn ın:ınamıyonım kı ... Ya sonra benı bırakır gidersen?", gece 
~ fası: ''Scıılnle başba~:ı kalmak, aşkımızdan u:ıhsetmok. İşte benım 
t\ll'M!l m, ide:ılım.", mıne : "l\a-lpsk, hain., Benimle eğ)enclllUn etlşmedı 
nı 1 ' . z lium: ''Scnı seTmcdığimi, sev~k ı temcdiğ'mi h~ anlrunadın 
ını ', pn.p .. ya : 'Dogru ıSoyle, heni se,.l\or mwun?' ', J.iıle. "itirafa ne 
ltizun ,;ad Seroı.Jıg m lı:ılımden belh deJıl mi?", znfran : ' 1Aş'kından Jı • 
rnp tJ ı , arardım . sensiz ~o•O~ıflmam!", sunbul : "Sen benim canım

n, 1"itbtit6m."5iiıı..'', pelio: "Senden a;,.rı y~amnk! Bu mfunkun nııı?'', 
rımh lıi>otçı e i: "Sev beni!'". sct>boy: "T ıhammulüm ıkalmodı.", ki 111 

CJÇC ı 'Senı da)anılnMıSı glıı; bir :ıskla eH\Orum.", menekşe : "aşkım 
P l< ~aflır, lcımizdlr. Çok saınhnidir. ", suçiçeğı: "Il:ınn Jnan'' yıı.hul: 
"S ıa gu\ nım •aı.", )asemın . "~ınclan çıldırı)orum. Merhameı )ok 

u 1N111dc? •• zanba.k "Batıma gelen bu rcl"ıkct nedır?", inciciçeiıl: 
'Ya öyfe mi ? Dur, afaca ın olsun.", kotınerlıgul · • O Pıı7.el gozlcrind n 
~pım."k ısmet olmı)'llcal\ mı?", hercaı menek e · '"JJ • o) 'e uzunlul('rC 
~lonawn, Canııı erac., ", ııarm~ı.k ;,.apraAı · ''ÔJ ru ı. ayrılmam scıı• 
denr, •ntaçiç~ ı· ")luradtna erdin mi?·, kavlfkıran: "Mademki b r 
~ 'kwaak mıtlınlcıın olm;ı.)acıtk, mademki me ut <>lamıyacft#ı:a,, mııı
DMefıehmla de'\:ım etlınneJııte ne mana var s.ıınki' Hemen aynlalım.", 

_. sıl'N ..; '"Sana dM'lldunr', llol'O&lhlll: "Aptal!. Ylz&ne bak bir 
fi"'-:..", - yaproiı: .. A.,bn beni sarhof etli,", tıyır çıçelti· .. Mabn

beai ~rr çayır yalop, sonra ka11mıda «ı11m~ mı?". kııruyaprnk : 
-Ylllı:ha, la~un benif". olulohl: •Benden snna rayda Yok artık!", 
gündü~: Refkc seni görme!C11dlnı. seni aevmeseydim. Birlifcte ge" 
tinl~mN taıUı d*fkalat' M!lıirli bir ok gibi kalbime bahJ"Or.". h1ıltnı: 
•Aılluuuı, M\htuna •efekldlr ederim.", knrndikcn: "Bu da nereden çıktı?" 
19J1'8l111: ,.Zalim, meııbamtlsb:I", urin: "Soz vnlyonım. gcleceAim.", 
nıa1ıofya: "Niçin rcnf{iu sarı' Hasta mmn?", kahkaha• "Seni 1uıJhinıı 
Witun ltUvvelıyle, ruhumun olanca kudreliyle ı>el"iyoruın. Seııı ı;ôrdükı:e 
sn P h r heyecan du:rnyorum. ne ohıyonım; ben rle hılmiyorum.", Ml
maz:ı: "Sonde bir tuhaflık Tar bugün. Bır şe)e mi ~anın :\&kılı or'l", 
kötrnnfıl · "Dudakların blr şarap ıubi ali Ah onlıula lılr ı; rhoş ol hı\• 
IN!l!'I.'', Kamelya: "t'>Ok )'Oni«ııuşa benzi)·o~n. Akşam uvuııınüın mı?. 
ııoksa hasta rıtı&ınr'. laklJfe: "Sen bir içim susun. Seni dizlerime yatı· 
np SG(Jarını okpmair, frulsklanna neşideler okumak fsti~<>rum.". 

MUnir Süleyman ÇAPANOOLU 

Belediye lktmat M idlirlüj11 gı
<ia maddeleri aa.tışlannda vurgun. 
culuk olup olmadığını tcebit için 
hir formi.ıl kabul etmiştir. Bu for
mille göre, her giln gıda maddele
ri i6tihsa1 bö gelerindeki !lftt'J9 fi• 
yatr bir cetvel halinde tanzim edi· 
lc~ek, nakliye ü~lcri bu fiyata 
zammolunduktan vıe normal kir 
haddi hesaplıendıktan 80llıra gıda 
madde9inln perakende ve toptan 
satış fiyatı aşağı yukan anlaşıla -
ca.ktrr. Bu fiyat iıstUndcki ee.+ışlar 
vın-gunculuk teh\kl<.i oluDfl.rak satı· 
cı hakkında belediye daimi encU • 
ffi("llİ ta.rafından bfr zabıt tutula • 
caktır. Vurguıncq bu fiyat mbıtı 

ile Milli Korunma Mahkemesine 
gönderilccelctir. 

istanbulla Mudanya 
arasında 

Vapur tarlleılnde 
de@ı,11ıu1ı yapddı 
İstanbul ile Mlldany& arasında 

yaz ba§mdanber.i tatbik olwwı va• 
ı;ur t&rifesi, Deni:eyolla.rr işletmeffi .. 
ııin görd:Uğü lüzum üzorine bu •
babı.o itib&raı değiotir.l.Jmigtir. 
Yalmz bu değıilmenin devamlı ol• 
nıasma ve en bBa zamanda eski 
tarifeyıe döniUm elline ~ • 
t.rr. 

Y td tarife ile, lııllJıdaıı.ya ıP06t&
ları, bu s::ı:bahtan itibaren lstan
buldain pa:a:r, paa:ırteSi "ft salı gün· 
~ Gıa.Iata nht;mımdaa aaa.t 9 tla 
kaJ!kacektlr. Çaz;,amba, pc!'ŞelDbe 
v.e UJllle. gOınJsi lee poetaıar saat 
l6 da b.lka.cağI lı:iıı yolcuları geç 
va.kıt .Bur.sa.ya vasıl olabilecektir. 
Cumartesi pnsc;rmn yalnız saat 
14 de harebt .edecektir. }}rvelce 
iki posta hareket etmdtteydi. 

Salı, pe!'femiJC ve cumartesi poe
t~Ja.n ~ :lııadaz- giıı:Jeceıltbl'. 

Vapuıı:l&l"ln a an dflntı 
saaUeıindc değieikfik Yoktur. 

Qeıiktatta dejnekçiyi 
öldürenler mahkUm 

oldular 
Blr sene evvel Be§ikta§t& owmobJl 

değnekçlaj TeY!lgi bir r&la &lemihde 
öldüren nhamt ve Cevdetin ıJtjncl ağır 
ceza mahkemeef.nde yapııım durqma_ 
.ın dUn bıtmııtır. M&Jıkeme 1R1Clalanıı 
Beyoğlund& bir flr&eı dtıkkAmnda 

bulUftuktao. aonra beraberce rakı lç
miye karar verdiklerini, bu karar 11ze • 
rine Tevfjğln Beflktalıtaki bekAr oda. 
ama gittiklerini, orada nJn içmiye 
b&§ladıklarmı biraz soara rakmın te. 
alrile kav ay& ıutuştukl&rmı, kavga 
emıumda 1lbam1 f1e Cevdetiıı brçak
la.rma. sarılarak Tevfiti 2e yerinden 
yaraladıklarmı ıra OlllnUn elblaelert. 
Dl Bqikt,afta .Hayrettin iakeleslnden 
ı!e.nlze attıklarmı ablt görmlı§tUr. 

Mahkeme bu y1lzden. .uçlula.rdan İl _ 
hamiyı 12 sene 2 ay iki g11D, Cevdc. 
U de yqı kUçük oldutu için 3 sene 
&ğır hapae mahldllıı etm,iştır. 

Bilmfllll neden ba adamı carttr 
gonnez kitaplarda resmini gördü • 
ğüm yiizba.51 Dreyfu.4'u hatırlıyo • 
rum. Konfennalarmı harbi)·e ne'ı.a.. 
retin<'k, davarlannda. orta(•i si • 
Jahlan &.'Jılr geniş bir saJonaa btı
yük bir masa ~rafında veriyor. 
Ba akpln 9hteri ~ :Dran1*tır: 

- Almaalar FrmNda. da Po • 
lonyada takip ettikleri metoda kal
lıuuyorlar. Bn metocl taarruzdan 
evvel hafif hir to~ ateşi AÇmak 
ve ondan sonra bireok tanklıv ve 
ı•lke yapan Q91'klarla salclınnak -
tMı ibarettir. Sednnda lUciz nehri.. 
ni g~iye muvaffak oJdular. Ar -
bk ~ni harbi k:ılma<lı. Hareket 
harbine bqlanu, bulunuyoruz. Va 
ziyet 1918 martındaki vndrete 
benziyor, ,Upbe yok ki çok cWdi, 
fakat ümit.81z değil. 

Va.ztyetin ümitsiz oldo1;u mu • 
h:\kka~, daha harbin ikin('a günün 
dl' l"e\111111 ı.özcü böyle söylerse bu· 
uon ne demek olduğu pek ~ıktır. 
Sonra yıUarrl:ınberi li'ransa 1\lajt -

-- - -

Nalla VeldU 
ıımlllsarda 

Üzüm rekoltemiz çok iyi 
Bu ııeııekı tızllm nıkoltemWn ge. 

ı;en aenekj mahsulün J>lr mlallne ya. 
kın tazla olmaaı, t1%Qm ihracını art. 
lmnak lçln baz.ı ycnı tedbirlere ıu _ 
zum göstermektedir. 

' no5113 la bir me\'Zİ harbine haZll' • 
lanmıc;ttr. Hnrrl f't harbini nnsıl 
kabul edebilir• Btthnc;os mühim -
matınrn kifi olmadığını hepimiz 
blliyonu. 

Sivrihisar: 22, (A.A.) - Nafia 
Tekli Ali Fuat CebeS<>Y. hıgün 
k ımua gelınit •e Yol i1Jlcrini tet 
'.kik tttikte-n ııonra E9kioeh.re ha• 
reıkc:t ctmi4tir. 

Heııllz açılmamı11 oımakla ber b r 
tiyat]ar 35.40 kuru§ arasında tahmın 
edllıuoktedlr 

Kinferamıta hazır bııkıııanlar -
<lan hir~i Alm:ıo radyo&un11n \er. 
cJaği bjr haberden bMsetti. !\iman 
rad)()511Dll g;;re Alm~lar Jlajino 
hııttını rleldiklerinl iddıa et!lyor • 
lar. Albay Tomna bu ımale ofkc 
ıhı ee\'ap \erdi ve MaJl110 hattının 

Zavalh Şaban, ne "Sübut JerecainJe,, ne "tevsii tahki
kat,. ~ "nuldleylJen,, ne Je "imkanı maddi 

kfllimelerinden bir ~y anlıyabilmifti 

A SLtYE mahkemesinin riya- _Hani, ne denıenU. deyiniz be. ktatı nlmarlıb"I iddia edilemez: miL 
set makamım işgal eden yetendi, diye söylendi, niye ben lf sıkmtılar lse milliyetçi Ve feda· 

genç ba7an hAkim, kartısmdaki ınrsrL1ık edecekmi,im, ha.': idece- kb adamlar yetiştirir. tmıanlan 
suçla Yerinde, b~ı önt:ııe eğik, kol· jüm, çünkü kardaşon heni kanı1ır- çok zaman fellketler kamçılaya -
tarını önüne kavuıııtnrmuş bekliyen tlı, ba yola se~k~tta. rak hareket.e getirdiği gibi millet-
c1diz korsanını uzun mun !iilzdlUP - Demek seni k~in bırsıs ler İ~İn de aynı bal \'Ardır. 
ten SODJ'a sordu: yapttf Ba harp ba,ladığmdanberi ilk 

- Adın? - Yok, hani onu demek iste- si~aai dnay~ ~ olmuyoruz: 
_ şaı.....- • • ·~ı • tandan enel Avrupa memleketle-....... meynm ,demek ınip..;m ~. 1d.. . x... 
- Soyadın! _ Ama, böyle olmaz Şaban, ne rinin bırçol!'> .. ncla böyle hldi .. eler 
- Tanlzer. demek i"tiyorsBn çabuk söyle. Baş g~ti; yalnız, bawekiller.e karşı de. 
- İ!Jte btt olmad•. Soyadm 1tlç ita iııılerimlz de var bizim. ğil de ikinci, litllnctt, betııinci, hı&t" 

de mesleğine uymamış. Kaç Yatın- nüz. Hani çalmısımchr, ama, karde.. ta sonuncu dereeede olıuıl:ıra kar 
dasm ! "'llll beni. Yapayalnız bırak· şı yapddı, 

- Eh, 35 vardır. ı;im beni yorar. Yapayahnz bmü-. Bazı1 m~;nl~lerin tarihleri bil-
- Ne İl yaptarsm! 11111 IDıMllielıete ~. Ne ya- yük s yas cınayetlıer itilıarile dl. 

Kavık,. d ut• 1 ..,: ... _ ımnm bı"r eahiflikt:- ettı'm. ter memleketlerin tarihlerinden 
- " ,..ıy ım, ' ıy e .• _..... ..-., .. daha zengindir. Mesela Meksika 

di... - Böyle ('ahillik olur ma, hL rd b" •• 
- Şimdi de deniz korsanhkr ya- mallık da mı edemedin. Beıı ko- lıunıa an ırıılır. A\Tupadaki 

pryonun, her halde. Haf nıt ondan, 15 lun11 pndan yine memleketler arasında son bir aıur 
- Yok beyefendi ( ! ) kabul et. gllode 1 lirayı doldarnhilinlin ~ içinde siyaııi cinayetlerin r:okluğo 

mem buna. Kol"'JSn, hep aynı tempoya tat. ile g(kıe çarpan yerlerin en me" • 
_ PekAll, nerel~nf tunn•tta: buru çarlık Rosyasıda: 
_Rizeli. _Eh, ne denenilz dey1kıllz. 1866 setıeıJİ tob3.tmın cJördUncü 
Deniz korıanhtmdan mazn11D o- Şabanın çaldığı mallan sabn a• gUnU~<1ü; Çar Alelmandr yaz baiı-

lan Rize~n yanmtla bir 811Çla a. lun llheyln ~ bunların hınızltk ~inden çdan11, araba~ma bini • 
ha vanlı ki, kf.nd~in ~dıit oldula.no bilmediğini söyledi. yordu; Karalcazof t.abancasını çek. 
mallan satm alms.ktaa waçlnydu. Sorgu lıitmi~ti. Bayan hlkim ti; ni§an aldı; tMI attı, edeti<en o
Bu, deniz korsanlığı tabirini ıle blo ko1118Da döndü: ra<lan geçen bir köylU onun knlu-
ru garipsesemz )'ffidir, hani. - Te\"!Iİİ tahkikat haklnnda her na dtlrtttl; 1nırfun boşa gitti, 

Bu \'e huna beırıer bıittin vslra· hangi bir talebiniz var nu! Petenbarg hapiqneoıinde ltir 
lıtnn mahi)eti alel&de ıurımıbklar Şa.ban,ba 50alin en az iiç kelime- mr.ktepli, pol~ müdürünü eli.na • 
oan ibarettir. Me!!lell bir motör • f>ini anlıunanıştt. ŞR§km :ııtuıkm ya- lama<lığı l~in dayak yecll: ona hiç 
den eŞya ça.lnıak, bir vapunlıuı el- nrndal<i HU~ylne baktı. 8amiine hanımıyım Vera Baeuliç admda gti
biııe atınnak, bir kayıktan kaJJk • bftt<tı, 1'IOnJ'a ommlannr 91llcti. Sa. zel , .• aeneln bir kız po1is mlldll • 
çın91 ce!ketlni ~ak --deniz miln hafifÇe güliiıMUyorılo. Bayan rüne gitti; atet etti: mahkeme3e 
tisttinde oldoğmıdan olacak- bi- lılUdm suaılnl bir dalın tekrarladı: verildi; halk id"ta ayaklanryımlo: 
ı:jm ~zetelerin polis muharrirleri - T:ı.ııI•ikatın te\,İI haldoncla beraet ettinnet;e meobar olflalar. 
arkada81ar bunlara ıwnen "b;r de- bir tnlain yok, demek? Ç'ok geçmeden Petersburı; polis 
niz korsanhiı'' ba.tıılrlwnr Te i-.ini Şahnn yine ı:al'e'lizlfkten omuz - mlldtirii Mazenf2eRi sokak ortum
veTiv~noektedirler. Fakat deniz lannr silkti, nnby:urııyorum da da hançerlediler; Barknf nli İni 
korsanlığı için :Jart, da hidlsmin diyemedi. Her halde "yok" demek kurşunla vurdular. Salo' yef adm-
g-eae eereyan etmesidir. lizımgeldffini •nndı ve: da bir tal~be Çar İkinci Alelman-

*- bu Ri • ez..-- T • d - Yok! dive mınldandı. dra tabanca ile bet' el ateş etti; ııtte zelı • .....,_. emızer e, .,,, \'tlramadı. 
gece Vakti K ...... ..._ __ -'--rmda Bımdan sonra mUddciumumi mu. 

' Y!i' ... .- w•• Çar Alekundr 1889 se~!ll b._ 
b·r moto'"rden ...... _ ..-a"-- •almı•tı avinl mtttaliasmı sövlecli \'e 1ö:.aba· 

ı .,_,, •••u mr " '.I • "' · ı rinci klnunan yedinci gitnü 1 irenle 
Ortadan aaaa ~lıll. MıYlf. ...... uın IM4nü~ .ı. aDllJ"abildio giderken bir yf'.rden ~İkteon bir 

mm bfttfln Jremikleıi bnddin<lcn i!i e~e scyl e ~ nlnr o clıı~ en· 
rlı-.:n:n n··.. · · . Allahl _ dakika sonra deh,etlj bir patlayış ful& fırlak, gözleri patt..k, takat" ....... • u .. eyrrıan \le 1 mo 1 lh "illeti 

lan mamıı birlaiycli. Her halde, törUn adı 0 da: tı er ıki e.ıne sonra 
bli'ilim1n· kadın ol ...... ndan lstı"rn.- Yoksa • " Ubut d • _.._.. bir bombıl dn.ha pstlııttdar ve ~nr ne • erece ın_, . parçalandı. 
deJt dii!Jtinmllt ve bayan hikimin ne "nısftn~lden sonra..'', ne "im· 19'1 de bir tal•be maar·r nann 
yufka 8Gl1'1ığı yilneifni yumuşatip kim m.'\ddi'', ne !le "g1'yri ki&fl de. Buğcyepofo öldürdü· ert 

1 
• "" 

ıw.ozcs kurtula.bilmek içiıa mtiba • lil" kellımelcrind.en bir şey anlaya· iki 1'ahudi gesıeinin rİ-: bu:~,lut~ 
l&ğalı bir ııekikle lıımdi&ine acın. nıad~. • • . . bir komit.enin emriyle ~tefan lhtl. 
dıracak bir tavır takınmıştı. Mii~ılHD~ımı muavını Şnbanın mnsef d:ıhiliye aaıırı Sipazini öte. 

Fakat hiç de konuıımasmı bilmi. <fa, llüseybıın de ce7.:ılaaclırılm~ı- k' dünyn- giSnderdl· .... • 
·---" h i Pek -L"fcJi Doğru i · · N · ed J·"'k' h" 1. 1 

.,- ' ye ne ı:eceon y., ..... 11, an • .-u! • uı stemışti. etrc e .,.. ım, ıu ı· l'leh\ e ite ıı:rsn dül< S • rl ··ıdu 
d .. _.._ bir _...._1 ..... __.. l • -L' •• 'L. ··-· 1 s b er} e o unmt cvıu e teu.ıp GUelD yor, t~nın mouıı\'eti ıtı~} e .• a anm rllldtller E\not%ef adı rla b" '1 _ 
kenditıhıi mlklıafaa için söylemeğe 1 claha yüksek sa1iihiyetli bir mah - lıudi ça~ polis t~k·~t dır ~ 
çah:ııtığı ki!limeler ağzmrlan ınnsız kemeye verihnek tir.ere dosyanın ~arn.'k ve sn<lık "Örün' :;' 1 ~o~8: oılanca aleyhine dönüveriyordu. miiddeiumnmillğe göndetilm~siue 58 erteıı· sene mı da~:e t' ? .. e 
Bu arada d bs hMc' "'·-- k nı· ' ı ' er etıır s •• a Yan ıme VOIC'ye- ıtnır ve 1• ne i•e 71 siya'!li adamı orta 1 
fendi" diyor, yanlr.ı,hkla söylem~i· Şaban bu klll':ldan da bir Şey knhlırdı. c an 
ğl de ırk sık ,tekrftl'hunumdan an• anlryamadı ve jandnnruuun öniin- Bunlar bir defada hatrnm 
IS§ıhyordu. Oysa ki, baırı tarafma: de bqmı IJ<i ynna do~ ı:ı:ıp,.nl left\erdir ısa ge-
&aym. yl\k9ek gibi kelimeler koy - hnp,al sal'ı~·a sallıya <>:ıın·inin hn. • Kat/ircan KAFLI 
rnak şnrtiyl.e !ll:ıdece "hikim'' di" ı'if ~ülü~~eri :ırasındn dı.,arı ı:ık 
yebillrdi ,.e öyle demesi de ~nJ.. tı. 
cletıdi.. llalbukl. hayan hlkim ele rnHı!-

- B:ık 'le!\ ••• Allah motöriinden lleiumuml mml\'lnid" 3 <"Di nec;ll • 
gee. vakti hMı ıteYler ~mqcıın ':' dıenditer ~·e dnha. ttir' 9e, el aha 

Rizeli Cten·z konanı bafmı ;\'1lnı- •ı.cl~ kelimeJerle kara~annı. mlita-
"" do~'TU biik.a...rck: &aalnmu, bil l'"c!ıil'r"~JI. Röylece 

Yuan: 

'AlekıanJa V •rl 
Monmedide bittitini, Monmedi ıi
malindeki lsti!ıkimlann !lajiuo 
hattmclıın sayrl:ımıyacağmı anhıt
tl. Almanlar Majlno hattını cleğil, 
Belçika hududa herlndetıi ~tik: • 
kimlan bazı yerlerde aşm11tar. Du 
&üsleri hayretle dialcdiln. Caııı sı. 
kılm11 bir halde bttroya dalldüm. 
Gazeteye bfr Ulgrat yudıktan 
sonra Jilber 'e Jilberin bir kadın 
arkııdn.ıııı olan Gabi ilP. beraber 
P< kardi lokantlk'llna gittik. Mar -
yon d:ı lıiziml~ b.raber. l...okanta 
tıklım tıldan dolu. Çot< Jçtik, fakat 
az ~ ec1il<. Gabi çok konnc;an bir ka
dın cleğil. .JJlber de bo,11na harp • 
ten hah~tl~m İ• in beni Pl7Arh • 
yor. l\faryon botu ı.oşuna ne~li 

h'Jı:iLyelorr anlatarak konu,.,-ınyı 
c:ınla.nclınnaya ~ahıı;yor. Fıık:ıt n~ 
ıı;emiz ate~ "almıyor. Jilber bıiyiik 
Patis istasvonlarmm pek yakında, 
belki de bu ""sun bombardıman 
ed lecC'ğine bni. Hatfl bu gr.ce • 
rl"' itibaren tflkları tamamen 
l<arartrlualmı s3)Hlyor. 

il Çeviren: 

Muz.alla Eıen 
PER.5EMBE 16 MAYIS 

.Jilberin fa.lcılıln'a rağmen ba ge 
ce tehlike i"attti \erllm~i. Uğur. 
tıuz bombardunan uçaktan ba~ka 
Yerl61'de herhalde~ m~gal. Xen 
ıli kendbne sorup <turu;\ orum · Aca• 
ba Alnmnlar Rense kac:lar geldi -
Jer mif Bazil nerede? l'apyor mut 
'Rıhtım ttzeriııde birkD4: ~ki kitap. 
'ı dUk'i< ;nı hlla açık. Jla.dJscleria 
verdiği baş d~mesi lçersind~ yazı 
yumak çok ~ Fnuısızalnn h~ 
bi kaybetmiyeceklerinden em:,.. oı. 
am bugün kendimi dahn mesut sa 
yacaktmı. 

Erkenden büro:)-a gittim. 7.ın'&l-
1ı kapıcı k:ıdın 1 Ona. niçin al}ağı 
Pirenel~rlle olan oğlunun yıınına 
JtitmedllinJ '°r' Jum. Bann kalsa 
ora)a gitmPSi d ha doğru olurdu. 
Kadın bana 'erdiği t:e\ apta bora• 
<la otaraea.k bir yeri olduğuna söy 
le<li \'e ila\e etti: 

- Orasını b lmezsiniz, fakir bir 
memlekettir ba)'DD. Ben 18 ~""
la bir ailenin en httvft1' lrmynn. 

korkunç korsan Mmli zavallı Şa. 
ban rln kendisi için neler lsfend~i
ni, neler söylendiğini ve ne karnr 
''erildiğini öğrenmiş olabilirdi. 

NtH~T Ş.\Zt 

Orada it yok. Hiçbir it bulıımam . ' ama hıç. 
Daakaf:l gittim, lmoka mü:lürü 

\'ernetti, hitbir zaman bu kaılıtr 
fuzla çahşrnaclıı;•nu söyJU)or. fü"
teriler müstacel iıtler it''n akın ıı
km geliyor. Zavallı adam iki sn. 
attt'tlberi ınkı'"1r,, fakat bir türlü 
kabine'~ gidecek vakit bulamıyor. 
H~ töphe yok: Jblk Pl\rl i terke
divor. Tal<.:iler gttç bulunayor fa. 
kat ha\'Rda pll!lik ruhu yok. ' 

Regf Maynar i~ beraber 3ğJe 
)etnefİ yedim. Adanıcajlz ne('eli 
görttnmlye çabalıyor Hldiseleri 
töyJe izah ediyor: Galip gehnemi
ze üçte ltlr ihtimal var Matırıp ol· 
mamaa da Uçt;e bir Geri kaaln 'lon 
ihtimali F'nn!'ft.nm l>Mpna afra .. 
ma'lma bırakıyor. Ba he"a1Jn rajt
men hiikfımet mertcet:lnin Bordoya 
t.aşmacağnu da kabll1 ediyor. Fa· 
kat dönti~ de\•am edeeeji:ı; ıllvor 
İngiltere 8 ay ayakta darabiİlrs; 
bütün itler yolunda gid~kmit! 

- Ahrıanlarm mtlhiınmau an
cak o kadar :retlıir. Nazilik alıl • 
deFine yürekten İnanmı" iki mlf• 
yon Alman genci var. hanlardan 
~ arm ölUrı1e tıerıap tıunamdll' ,.._ 
l\at rica ederim bana harit~dllft 
bahsetmeyiniz. Halbnki inadllla 
herk~ glld haritada_ Bllttln par 
mattlar Şalonu, Epermeyi ve Al -
manlarm yeti tlğl diler noktaları 
Al°'Vor. Halhnkl ben lılll Sitalinin 
bizim yardmımma cehbilecelini 
dil~ <Deftllll ftr) 
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HABER -Aktam Poıtaar 

Şark cepbellade 200 Japon Almaaraıa blaUIE 
(BaJ tarafı 1 ..... ) 

Şim.a ~ada Rwılar JUi mev '-' Ulalar b8'11J0r 
z:.IJere çekilm:lllerdir. uçagı (Bal tanlı 1 lncide) 
Pbati&'Ol'lllı:un doiuuad& .Alm&ıı ta. üzerinde uçmuştur. 4 fabrikaya ta· 

ITIWIWlQD dU1'dııruJchllu aanrlJyor. An•traıvava arruz edilmiş ve bunlardan hırinde 
~ :18 (A.A.) - Rua cep • ~ 

NUTMAYINIZ.-------...... -·········--· .... ---.,----·--·--
işinizi yeknasak
lıktan kurtarınız 

lleebıdeıı alm&n bir habere göre, Scw- alaDJarda bal••da Yangınlar cıkanlrnıştır. Bu UÇakJa• 
a..ır.- =--tı ._ 1 .... rın taarruz ettikleri hedefler ara• 

,,- •- J9t er §im&l1 Ka.fkuyada :numtazam 
lllftlllı sat ....._ aıır tekilde geri çekilmektedir. Vlfl, 21 (A.A.) - Tokyodan bildL sında lokomotiner, hava alanları ve 

. ~er~nkü m~i~~7~ bir laaua içinde gÖriir•e. 
nız, bır gun euuellri qımzı bar ,ün aonralıintlen Jalt.a iyi 
gördüiiiniizc inanabilirsiniz. 

--13----------•I rildjflDe göre, Japon uçakları şimali blokhavzlar bulunmaktaydı. 
ALM4NLAB NOVROstsxm Avuaturalya kıyılanna karşı taarruz. Müttefik ucakları O~leade \'e bru• 

Bu'" demektir lft, ayni hava it!intle göriilen iş gün 
/er birb~rini koualaJılrca Jalt.a verim.iz bir hale giriyor 
Jemektır. 

Vltl, Si (A.A..) - .Almanlar dolıı Tcımmtle ve Yeni GDıede Port Mores tur. Araziyi iyi bilen bir Belçikaiı 

1 
YAKLAŞTI larma devam. etnıitlerdir. Port Darv1n ges mıntakası üzerinde de uçınuıı-

,,.,heailıde ~lerleDMleriDe detam et. biye akmlar yapı:ImI§tır. Pilot bir kanalda iki mavnayı b:;· 

Bu .. ·mektedirler. Kafkaa datlarmd& Ru. Bu bava akmla.rma tam 200 Japon fırmıştır. gune lt.nn mllııtahekm ıMvkileri i§gal edil- u~ lftirak etm.iotlr. Londra, 23 IA.A.) - Hava nazır-
•;;es ;;o 0 ; ••• 0 4 4 • 4 4 4 ••• 4 nıiftlr." Şimdi Almantar NO\'l'Qllü: u., -h(hnın neşretıliji bir tebliğ .. Spitfi• 

1 

/ainizi ,,elmaaaklıktan lıurtannl%. Her yaptıfınaı. 
yaparken dııyaeağınu it.Ü, güya bir gün euvellıi Wniz. 
elen bamba•ka bir İ• yapıyormu•srınuz olmalıJır. 

Şarll ceplleılade 
••anma 150 kilonıetze meea.tedecUrler. ~•Wtr l&pODI•- re İngiliz uçaklarının işgal aıtm• -------------------------..1 

Bir gilnde., ba cephede 100 Ru. 11• Y... aa a da olan Fransa He Belcika<la hedef• 
o-ıı tahrip edflmjıtir. taldp ediyor ıere taarruz ettiklerini bildirmek· Ticani 'felslUala 1 'letlelE la .. •• 

Vazlf8t Vllflnnon. :U (AA.) - NeV)'Ol'k . tedir. Bu hedefler arasında, fahri• ı-t ..,,_, 'r&ymı. gazetesinin Koakovada bulu- Vaııngton, 23 (A.A.) - Cirı.den kalar, hava alanları ve askeri 1mv· tet11111 ... -. e11111aada 
Londn.ya l'Öl'e Karadenizde Nov. nan muhabılriniıı bildirdiffne göre,, il~~an Kl.ıaber~er, Cunkiog lruvı•elle" vetlcr bulunmaktadır. (Bq tarafı 1 iaelde> Ank&ra: 22, (A.A.) _Yeni 

ro.ııiak ve Tuapse llmanma dofru o • llmdt OU"Pıımakta olan Rua ordusu. rmın ıaogsı eyaletinde dunnad .. n 4 ucıığımız kayıptır. ma mesele&nin ewını 1e>rmu1, yer tefldl edilen yedek a•ıtay okulu a• 
lan Alman taarrum durdurulmqtur, na &rkumda bir ba§k& Rua ordu.su çekilmekte olan Japon lcuvYetlerini Dün ö~leden sonra Spitfire uç:ık• ·i pi1a..ınalıkl&r<ian puarkk etmig- layma btı!,'.Jn parlak tir töıteliie 
Yaııuz Hazer denizine dolru olan i • bulunmaktadır. Bu ordu, dallarda mu takip ettiklerini bıld1rmeMedir. hı.rı Die-we <dıola,,laırmdaki mcvl.i- tir. &ancak verilcii. 
lerleyi§ devam etm.ekted,ir. iıarebe etmek üzere talim görmttıtür. lere yeniden hücuma k:ılkmı~laı• Buıııda.rı .!>Orlra, bir ayakkol:>lc.ıya • Tö~ saat 16 de. lpodromda ya. 

Son ubd h&d1eeler hakkında Tay ---·- Amerlllada gemi dır.Pek u Ahnan askerine raslge-- giren TJ.cuet Vtıkili kendi ayağına .ı.ıldı Ve hü~ bir kalabalık ...... 
aıia tuııl&n -aırtacıır: .. a~A KARŞI TAARRUZ ı· bi ._..__ . +n. ki ed -B .. ..- "-.;=.a_ DUIWUBULHUŞ J ınmiştir. Birçok noktalar bomboş r h•wdpsn istenıiltir . .Lll\ çıkarı- 1 en da.vetSleriın: içinde Bar 

- yel"~ her ne olma 'Vaflaston, JS (A.A.J _ Staılqrad Dl88fl S()zükmekı1eydi. Uçaklar 300 metre lan ve fiys.tı 20 t.iır& olan iBlcarpini vekil Şükrü Sua.~oğlu, hariciye ıve-
olaun higbiır ıeY başlıca harp eah• dolayı.armd& tlddeUi Alman taamı.s. Va_,fntffon, 2.'f (A.A.) _ A#mlos irtifndan uçmuşlardır. beğeami,ye~ dükklnm 'ell İYİ ma- kili Numan ~encioilu. dailt-
esinm Bmyada cMmasma mani o- 1armı RU8l&r d··-- .. ..ı ·ayın. d-a Amerikan lstthsalı"n.a- •u lını ·istıc.miı:ı, ke!ldietae 36 !ira 10 l liye vekili Recep Peker, mün** 

"'• -n.. '"-un dA...._ bir mfl~ ~urm...,.ardır. Kotel. ue ., k f" 1 bi ...._._ al -ı.11· Am" F 
...... QPi VU'll - wuııa tailanon ,._,__ Derı lJ.ımle SÖrül'llektedı"r•. B lllJ barp uruş ıratı o an r ~ tlı .. Vıı;ac l lraı ahri Engin, kmna-

lh·Ie kaftakt3. devam edec~- • . un _ ........ d& fiddetll bir mu. fi 8 a.Idlaıbı • ·mı· . Dr Be..._. lar --~-1 ~ hanhe cereyaa etmektedir. Uçak istihsali yilzde onbir tic,,. Y gettn tŞtir. • ..._. tan ve ...__.. ar göze çarpr,ıor. 
en sUphe etmiyonıg_ Hidiseler e.ıı Vlel. !I (AA..) - Orel cepheainde ret gemisi inşa isUhsali yüzde aİtı illa 8tU Uz: du. 
Yaae ehemmiyetli olduğu ve ile- ,.._Hl""'kte olan .Alman taarruzunun ·~ h1111> maızemesi fstil.ıııa!i yiizde .ı - Bu i~a.rpin ~k ağır, bunu T6repe saat 16 da. V!tikllt~ 
'deki gelişmel~r ibıerinde en~ lı:edeCi. :VoraneJden çekilmekte oıan, yırnıi attı artmıştır. Ula ttarafı laeide> nm g4,yer? Hem hu on kW'Uf d& ~e lıaelaadı, Bunu müteakip At. 

lr edeceği saha Rusya okiağu, R Janıtıetl J.ınıdra, 21 (A.A.) _ Brezilya.· ne oluyor? diye eorunea, ıtükkin. lrara'IVDltıomı komutanı K ..... 
gibi Alman ma1--me - :•-a.-..... us eriDt.D yanını vurmaktır. ahib" ,_ . . 1 an--u 11··~ ..- ... - ....,_.,.... Franaada gösterilecek rm mı.ıtı-er devletlerine harp ilim I! ı ;,u cc\·a .. uı vermıttır; ıa ._. Kı-ııc, bir top•...., 
klarmın en çok talıeil ed§.ld.iğ.i IU.l'KASY48& ll'ZNA JUVALAB Londrada de-rin bir meırınuniyet - Aman bej.im, gençler hep nın il.zeriııden şu hitabeyi.,.... 

er de Rasyadn-. Vltl. sa (A.A.) - Dotu cepbubl. filimler le karşıJ~. Bu haber derhal bunları alıyor. DHn& malm en pae rek 118.DC&fı okul komutamn4offr. 
Rro8)'81mD muht~lif ~phelerin .. almaa hab9rlere göre Ahw•ntar ':'"iti. 28 fA.A.) - Bundan eon İngiltere ~arieiye naz:rı Edene ve halı!vnrı iıeti3Wlar. ŞRfll'lp kallyv di: 

eki askeri durumu tahlif ettikten lıa& Kulmtda muvattaktıet;Jer elde r8: lfga.l edilmıiş ve işgal edilme • ha'1tca htıkOmet erkanına bildiril· ru.s. Fiystı ne kadar yiılnıelae, pa• ''- Yeni kunılmuş olan,, :pe.. 
nra Tim.es Don kavsMe Kafkas • KaıkuJa datıan..a fal'- ~1! Fransa.da aynı matbuat fifim. mi§ltir • .Sa.l&'b.iyct:Ji JMJ:ifillcrde, Bre halı ma.bn alıcısı d& o kadar art!" elek Sllb&y okulu alayı-. onun•1i-

a halıılrında diyor ki: · · .., _.,. elan Alman lmnet,lelt nııtı. ıerı l&lteıileeekti.r. Yeni hazırla· ziJya b.nıın çoı'k iyi kuı,bınmış ol• yor. On ~ da. fiyat murakabe- iit komutam, 
Almaııtar Don çe,rre.sine talıvi- Mlfi ~ bir ha• w.lmd-. fena nan !bu fihı?.Ieri hafta-:1.a 3500 sine ma.kla ıbe~ila,ret uvandırma. nin lkir hadıdi'Di tutmak içindir. Bu Türk ~ı ~ 

'e1er Betimıiı:ılerdir. Ve buradan il& ...... ~. ma &6aterebil~tir. nııştır. Cllnkü. Bredlyanrn, hiçbir T.iıcaıw.it Vekili bu iu.hatı .bir ta• CUmhutteisi İaınet lnönU n.,... 
tahngrada doğru s1n: biT gayret, lp.lbasracı dolaylarmc1a ....... IC1n L. zaman şeref ve bapiyctinin mib • rafl'alı a.yaltka.bTları tetkik edıeı1ten bu al&Ja ve bu al &YJn komutam 
arfe~a.r. Ka.f'kMyada ise :Ala ft11Qet-.. kltedör. ızbon açıklannda Alman ~r tarafmdan ayak:l'a.r altına alm alMr::a ile dinlernfıt ve 110nra: olan aize teslim ediyorum. ' 

~ıuıiar 8IX&k en kolay lmımılaıda tayyarelerinin baskınlan muma mtısaade etmiy~aeği k_. - Demek genolik pahalıya ve Bu Şerefli eaacajı size. veriıtıen 
L c o da ~t ynva.!': olma:k bere 14 Danimarkalı .bahllıçı V"Jli, u (AA.) _ Lizbondan ati eVV"eldenberi tıllrim buı1'.lın:llllil~~'!I'. temayiil 8'Ö8teriYol'7 Fakat CUmhuııreieinin ~Itm ve anifte-
llerl~yebllmektedir. ' a8emİaİ lnailiz limanlarm& ~.,göre, Lizbon kıya tadır. bunlar muhaklr$ lld azhktır. Şu rini l>i1dlrnıekle balatiyarun. 

TiJnc8 yazmrn şö.yle bttiri~: 11C*lannda bir gemi b.fi~ai !AJ.. ~ mn zx w' ı 9 iberi on bruta gelince. ben 1nı Jıeaapt& Bu arıN.t alaymıa TilJ"k ma. 
Ruaya bütUn a!lkeri Dl911. ... '- ıra• sönderildi _.... Almanlaroıt:atatmden ideal bir m- _,ı.m l3ir e&aa gör.inüyoııma ! ee- Jetinin emuetidir • 

• d °'IA T -d- '110 (A..A.) +--.ıtı- JDaa U-alLl'JD!n taalTUZlDl& Uğra. .,_ -a.-.. Bıı a1. '""~ 
eleJine meydan okuyarak sa?Stl• .._ ... .., ·~ - .1US•1P p.• bllfttr. t-.betler. okn:aştur. temıclce gibi aı.ydmakta, mlfusu ve .. _... veırmılttir. eanc- •-Yilitlel'fnin dıd-

ln&Jml bıtr tte"kilde döğü!J!le~e de- milıeri 14: Danjmarkalı baltql aııe- zengin ka.1.-ıan Alman yurdu f. DördUneU Va.kıt H&n1 kartmn- ~al&nan &rnıefuHr. Onun renlif-.e 
:va.m ~r. mJaiııi yakafatmllar ve bir 1nsWz E~ • • ~~ çin i~k bir mnıhit olarak da ~ir t&nltkçi mağazasına .gire- a~111 K08Va Itleydan mub:;; 

Başka iıiQbir. mil:Ietin tahammnı lima.nma getimıtflerdir. B1l semi- ,.ganrıtan tlli1CMU.1nin göllilltyoMu. l'e'k lbir gömlek i.stemiştir. Gl>m~k- beainin hatıruıdrr. O hatrra 
1 r ı biJdi · ı ,_ 23 •:ncu·· 4

-
1J::.nu··mu·· . b k - 1-- nJl'l.1---ı_ ~a uğradıktan ' evve ce rı m ve 'j'811&a. llU'"' 04 .Y" ..... Reis Vargas:b.iı1bir zaman m:h. ı;ı una. 26 lira istemi' ve 'bir ma• auaa.nıu, 6v-caue bile kutl-.n 

lq:tin R'UBya. Alm~nya• i&r olarak g&t:eriim.'I olan yerlerıe Londra, 2a (A.AJ - Efga.nf.ata.ıı verin Lkeııdi mean~ istikli. llyet ~bı ~pımıştır. Gömlek ku- bir damgasıdır. O size her ~ 
lılBemam olal'llk k&bin"" -'""il'n_ıdl....w.f-__ soo----· ...... f?' 1 .. 4111cı8 ~tndd5ftt. . ........,. "'dlwl•ıeeek vaftflll maıma ~ •'10 ~- laferlerini hp.tırlatacllktır. o·.: 

ür. Fakat ftdcşmi1 Milletler Rm "fıılma,.L 'barı~: Şahni racl 'telldit1-ıl ~ ayır 'kalma • sap -ediliyor, gomletf dJbDe 280 illi ....._ ucanda. dal,....... 
'jblukawımelinift hariçten daha bil~ Çinde San nehir \ath :roda lıtr nutuk a!Syleme81 beklenmek. Dlll!• c;ekingc:nük giistemıemiştir. kuruş veriliyor, dülrkina 4SO Jnr Phram.n atalanmıraı rulllarr,~ 
.YUk bir yardmı gi)rmeksizin dai• Vi", 2~ (A.A.) - Nankinden alı• tecttr. Rd9 Vargasm·~i Alman ruş blıyonlu, zln l'Ulllann1Z1D içine ıinecütlırc . 
)na deıvun. edeceğin.i zannetmeme- nan bir habere göre. San ntlıri t~Wlcri brşnnndıı altiığr şid• Vekil: Tihtt ll8mllğJmn terefini Jııaır• k 
~dir. Rasya bqlrea cephe olmakta ta~ı~ ve Honan eyaletinin bir Maltaya hava hücumları detli durum ve kullandığı vasrta. -: Bir tavasaut için bu kadar m_illl ~ ~ . .A*erl bir•~ 
ıuevam ediyor. En mühim mesele knmı sular altında kalmıştır. Sa!• V1f1, ıı (A.A.) .- Alman ve ıtaı. lar takdir ve ssıygı ile anrlmaktc:• komısyon ~k deği! mi? Biraz indir dır. Sir.in kahram.aıılığımıa ~ 
!8'~ttikçe artan m.ilttefik kuvvetle .. _ıuı __ h_a_s_ta_ıı_ıcı_a_r_b_a..;.~..;..ös_te_nn_iş.:...ür_· _. -·~ ya.n uç.klan dlln Malta ada.ama ta. dır. şunden! teklifinde ıbutumnu,, fa· _.bu. -.ucağı Bke emanet edie 
hn blraa evvel Rusya.nın yardcnı- arruz etm1§1erdir. La Valette ltmıırun Brer.ilya.nm şimdiye kadar zen • kat dUkık.A.ncı vatandaııı: Yonlm. Al&YJnlZ btlu olsmı •n· 
tıa kotahilmesidir. D1YBP. RAl.lrJNA Pl71'&Nbr da bulunan gemilere tam isabetler gi'! talıi.i .kaynaklann:. limaırJannı, - Bu bizim mefN k&.rmın, fi• catmsz mutlu ol.suA • 

M09kovadan blldjrlldlfine göre Ma. TBŞımınrOBG: nkubulmU§tur. hava üslerini Birletlic Milletler em yat murakabe komi9yonu bize yüz Buna ena'ben, Yedek subay -.... 
carl&r Voronejtn cenubunda meııkOıı Karef&l Peten. hıgtuzı.nn aaker rinc vermek BUreti:vle YRPttğı yar- de 25 kiri liylk «öml11ıtU. cevabı- aıa;vmm komutanı kurmay aJlıar .All 
bir .ma.b&lle lrartt mlltemadf taarruz.. çıkarma teıebbtlsU emumda göste • dım derin bir minnetle h!ltırlaıı • ıu vermi.§tir. !Uza Gtırcan ~ok heyeC&Dlı 1:ılr !dt&.. 
lsr 3'tlPIJ'Gl'lana da muvaf!a.k oıamı. rı:ıeıı sUkandan dolayı Di,,ep ahau.t.. Bir genç kız balkondan nıa:ktadır. PlY ASAYA YENi MALLAR be irat ettf ,.. eacttmıe dedı ıct: 
YOrıar. :Vorone:J cephesinde devam e ne takdirlerini bildl.rm.lfıb.. Bundan dii!erek öldü BUtün İngiliz mi1leti ve İngiliz ÇJKABILACAK "- Sayın komut~ ~: 
den bet gthıUlk 11&V&§lar eana.suıd~ bqka mahalll makamlarla Dl;vep çev Dtt.n alqam, Kadıköyllnde feci bir nazırları BrP.zilyalıla.n Yeni bir müt OOkklndan çıkarken yanındaki BöyUk ve un milletim ve ~-
Almanlar iki binden fazla telefat ver. reatndekl bUtUn Alman memurlan ve kaza olm.q, Rmtnn cadde.sinde tııke. tefik ve silah arirs.daşı ol~rak he • ı:&kadarla."3. bu kazancı çok bul • tefi b&obatma İa&ltl adına, ...._. 
!lıifler Ye birçok malzeme kaybetml§. mUmeasillerf bombardlmand&ıı arar le 80ka#Jnda, 2 munaraıı evde oturan Ye-.!anla aıkışlanıakt.adr. dufQtıu aöyliyen ve tetkiki llbu • tevdi 98 emanet ettllinfs ... " 
lerdir. BovJıet kuvvetleri eairler aı gören ılvll Franaızlann aUelertne ıJk Kemduhun 17 y&§lanndakı kın Beria -----.....;;.__....;.:.:,::.:.._ ____ f ırnma if&l"et edtn Vekil, kendJline ııevgili l&llC&JnDm lcallıl:mla - -. 
:nıı§lar '" ganimetler elde etmıııer : ~ yapıhruuınu temin iı:ID balkondan aofr4 örtUstınU ııilkerken R refakıa.t eden gazetecilere 'unlan Jnm hfıyecaıımr du;varak • 
dir. Kızıl Yıldız gazeteııl dü§manm taftalatta buJunmutJardır. balıoeye dflşm1l4tUr. oman yadan IÖY~r: Bugtln bentmle beraber ~o. 
biçblr noktada ilerlemediğini ve bazı Sukut neticesinde vtıcudu hurdeha§ "- Görilhiy•.)I' ki her §ey var kuldan yetJten " onun ....... 
IDaballerde OatUn mevzileri terke mec aagztı,YA MtBvıllBıC 11AB1' bir hale gelen gene kıa, hısta'""'1" b d • ı · bir miiQde-t göri\len malların .. ekil: ku'Vftt Ye ilham &lan hGtaa 1"* 
bur oldu#Unu yazıyor. iLAN llTrt: kaldınlırken ölm1l4ttır. MUddelmnmnl an 8J ge ıyor mC'Si Ve yoklı:ğu dunnut bulunu • aubaylarm, ordumuzun ümit 'ft a.I· 

Dfler taraftan Alman tebli#i yeni Brullya mllmuııilleti tarafından llk vakaıım tahkikatına el koymuştur yor. Çok :niktania itba!!t etyur ret kaJ'D&lı olan Türk png1 ı>ıı , 
ilerlemelerden balısetmektedlr. Teb- mllteaddlt cenup Amerika hllkOJnet • :Sandaj ve diğer me!<ıleler etra var. Bunla..'"? piya.eay.ı cUratlt çı • ayni Jı.yecan içinde matrur w _. 
Uf dl;vor :ım lerine tevdi edilen notada mlhwriD Şehir tiyatrow komedi fnıd& kendisini gören gazetecilere: karacağız. O zaıman h&lkm telaşı ut o14u1cıa.rms emtnilll. · 
Afatı Xulı&n kuimtncie Alman ve Brezilyaya k&rfl yaptı#t harp han • kıımı. binasında değitiklik t~vay ve elektrik umum müdürü ve her btJlduğt.l!lu fiyata bakma • K6klU ve zengı.ıı tarihinde epls bil 

Rumen kıtaJan dUfmanm tlddeW IU. lfC!Uerı neticesinde Brez!Jya hUkQme. Şehir Tiyatro9Ullun komedi kıs- Hulki Erem ıu iZahatta bulunmuı _ dan alma.k meyli de duntl11caktır. r&manhk ve b&muet ııahifeleıt tia, 
rette müdafaa .:Hfa. rr ...... a ... ı..-a ve tiD1n Almanya ve İtalya ıı::r ha. rl tur: Yalnız fiyat meselesi va.r ki bu da medenfYet ve lnsanlyet alıµımda _,,, 

--· & .... ~ ......... ......,. mmm Ye eşeceği eski Asrt sir.e· k J-. 
Eurçe.uk&)'a ıehlrıerını zapte•-•·ler ll il.&Dma mecbur kaldığı t edil. 1 "- &manyaya ısmarlanan 330 esas itibs.riyle arz ve talebe bağlı• ııe ve mtımtu vutflarla mqba ba.. 
d.ır· . ..-. mektedir. mantn sa a.":! sahnesi yrkılnnştı. Bu· dır." yük ve un UIU8Umımm, namu ve 

Kafka.ııyada d& dtl§man, fiddetıı mu 
kavemethıe ve çok çetin hava §&rtla. 

rma ve toprak gUçlilklorine rağmen 
•u.tahkem d&ğ mevzilerinden geri 
atıJmııtır, 

Vlumamn d<>Ausunda ve Rfjev ya. 
lmdannda t&nklann desteği ile dllf. 
maıı tarafmd&n yapılan bir çok ta. 
amuılar plt8ldlrtWm1l4tUr. 

tlmeD pnanan cenup dolusunda ve 
lıeafngrad Dnthıde ~ dU§man mev. 
d taUl'İUİllll'I akim kalımıtır. 

Vt\R.,OVAYA YAPILAN BASKIN; 

lzveattya gazetea} Sovyet pilotları 
lle yaptığı mUIAkatlan neırederek 
'V&ıJOY& ilzer!ne yapılan Sovyet akı.. 
lllnda Almanların ga!U avlandıkları. 

r ııöyJemektedlr. 
tık tanareıer geldiği zaman btltUn 

leJırJ ap&)'dmldr bulmılflardır. Ancak 
ilk bcımbalar d1l4tllkten sonra ışıklar 
~ a&ıdllrWmtıştUr. Sovyet bom. 
lııaıaftnm tutuıturduklan yangınlar 
~ evlertn tegkll ettikleri bU -
)U]E adalan &ydmlıklara boğmıı§tur. 
Sovyeı pilotları dönüş esnaamda yan. 

nun yerine n.is~ f~ ya:rar ye- bandajın §ehrlmize gönderilmesi hu. tk ha 
Ruzvelt Brezilya ctımhurret8f Vat- ni bir ı.:.__,_ susunda aJAkadar tirnıa ile mütaba _ lncı bir gömlekci diikk!nma g;. 78i:vetimlse halim ettiği bu defv. 

gaııa gönderdlğl meaajda •öyle diyor: ACW1§"U" sahne yapılmıştır. Ay.. ren Tka.ret Vekilı". hı·..: .. c1• dı"''-'"i- ll emaafıttn kırmm kanatlan '-·"-•-. ~ r.ı zamanda tiyatronun dahilinde kat hMıl olmll§tur. Dün gönderilen daki • ... ,_ .. __ ...., 
"Brezilya. Ue Almanya ve İtalya de ba.m yenihkler yapılmaktadır.. bir telgrafta ay başında bandajların • ~ynı gömt~in k•nna§lndan rbnb:I Ardı. Kanmııs onun ıusbıl 

arıuımda harp halinin mevcudiyetlnl Bu hıazr:rlı'!tlar bir ay zıarfmda !r ,ehrimjzde bulunacatı bildirilmekte • h~ g3nı.Iek Fiparişine te!febblll et• Ula aoldurmayacak, ıman dolu 161· 
bugün Brezilyanın tanıdıtuıda.n haber mal edilecelktir. dir. m.ş, bu dUkkAr.r.ı 22 lira fiyat il. lllmb ou Blper, ba§mıız menet o. 
dar oldum. Bu ce.urane hareket!Jl Uııklldar tra.ınvay idareıinin ihtt • temiştir. lacaktır. 
birle§ik Amerlkada na.ıııl derin bir Gümriilc kom1ayonc:ularının yacı olan bandaj ve di~r malzeme de Ticaret Vekili hızt dükklnlann Y&fUID bQyt1.k ulımdnuz, ytıoe 19. 
heyecanla ka11ılandığmı ekaellnaı • imtihanları siparl.§ edilmı§lir. Yakında. gelecektir. titrinl~r.nde!d fivatlan mukayese ftinfs'"' J)qbutumuz, yqasm k&hra.. 
nıza b:rleşik Amerika hUkQmetl ve Gtim1'Uk kcmisyoncu ve maiyet Yen1 gelecek bandaj vo diğer vuıta. ederek borzaya mtntiştir. man ordumuz ... 
mllleU namına bildiririm. Rumen -urı-n . . tarla bütün arabalar sefer• girebile • TİCARET BORS.\91Nl'A Bunu, Yedek ııubay okurlarmd&n 

... _.. ~ ıçın but seneler yap: • ... T" verllmtı olan bu karar Brezilya mil • lan i'mtihsnlarda.n birisi el'llllnn cektır. ıcaret borae.sında Tir.a~t VeJd. iki pndn 1'ftabelel'f ve parlak bir 
!etini kanun harici mihver devletıert. 1 ·-ı-.a- l JA li rlofnı borsa salonuna si-ı... geçft resmi takip etU. Gençlerimizin 
-- '1ouuç yapr aca.ktrr. Son :r.mnan• b d 1a ·-· ,,,,,,,. ne -.avı yapılan bu amanns muhare- \arda gijmrUk ~ra a evveu.ı. tıyat temevvtiçleri - eoouer &blc!eliııe çelenk koymalarlyle 

bede dtlııyanm hUr mllleUeri ntma lerde is hacmi genişe Pirinr bu aene roL bol nı ve güntiik mtivaridatı tab"dla-... tören nlhavelıendl. {ediğinden taltp çoktu!'. 3' 3' R na "\ 
daha kuvvetli bir tekilde ithal etmek. tetkik ettiktm sonra mubayaacı ve 
tedir. Bu karar hürriyet ordular.nın Limanlar u •• , .. •• Ay batma kadar tehrimfze kWJi • t:•cfrlerle göril"'10otUr. 
maddi ve manevi kudretlerini arttır. A k mu"! '?'" uru yelli miktarda yağ, peynjr, plrjııç, Bonanr:ı bazı kısmıalrınt gezen 
mı§tır. Kara ve deniz erlerimiz ııiWı • n araya gıJıyor gibi yiyecek maddelert gelecektir.Bu VekiJ. borsııdsın aynlm1g ve Halk 

Lilb&Dla.r wn•ım mfidüril Raufı" hususta muhtelit vlll.,,..tlerden ·•--- ~ d ~-arkadqı ıııfaWe memleketimizle mem M bu J~ ................. an t'iU&G ~t.mi,tir. 
lekeUn araaı:ndakt mUnaaebetlerl Bre. an.vas ~a.m, Ankara.ya gl- ı telgraflard!lll Anadoluda bu gibi mad. MUteaki.berı Güven ~itik fıı.bri • 
zilya iııtıkllllnin ilk ytlnlerin~r1 ~· orada lımanl:\r:ı ait muhte· delerin bol ve bilba.ııııa Pirinç rekol- kala.rmda meşgul olmuştur Vekil 
belirten doatluk, itimat w •..wrı•aa lif iller .etl'&fında vekllete izahat tesinin fevkalA.de lYi oldutu anlatıl. İsta.nbulda oldu~ <rı"bi Ankarada' 

....,. "M verecektir. maktadır. .... 
tarllıtne yeni bir ııayta ll&ve edecek- da bir bulgur ve c;tltiktfabrikası in-
lercttr. Bugttn hUkt\metlJıiz taratm4an ~asma fa.bıi\amn 66hibi Canalrçrlı 

yapılan bu hareket htırrtyetJa, hria. ---·LA-LE sı·nemasında·--· kardql'!ri memur ve evvelce dU. 
Uyan dinine yapılan ıııttata. şerrin ve r.UnUtaı bu fa.brikamıı plinlarmı 
kara kuvvetin teairine karıı kaaa.na. BUGUN t harika. fllml birden tetkik etmiştir. 

Şevki Berker hariciye 
umumi kittbi oldu 

Eski Sofya. elcisi Şevki Betlııer 
Hariciye V ~kllıeti umumi kttlpli • 
fine taYin edi lmfl ve hazırlanan 
kerarnanıe yDbek taBCllb iktiran 
c.tıdt!ft;ir. ----..----

catt muhakkak olan zaıert tacil eL Vrokil, 8ğleyin de Tnktıfm pzi-

hiııann 280 kilometre mesafeye ka. miıtır. En harfretıt tahılı doat.luk ÇAL iNAN TAC PA Rı·s ISIKLARI r.caUllda ş~refinc vııerl!en bir ılya-
!Jar rBk>'tlzUnll aydmlattığını gör • htslerimi ve mUgterek d&vamı:mı mu. fette bulunmuıt•.ır. Ziyafette qr • :"'lerdir· Va11ova kalesine isabet vaffakiyetlne kar, ıolan tam iUma. kta e~ kam~Sinnukabtlind_e et-
lki olmUJ ve ikı büyük yangın çı · -ı dnn.m ifadesini kabul buyurmanızı rt. j Ttlrkt"' Bılfrolde: melr yemişti!' 

karıin:uıtır. ca ederim." illl••ERRO·-·L·F·l··VNN·-··--·------·TtN·O·ROS-·81·-·· Behçet Uı, bu ~ Arık&f&ya danecıırıktfr 





Yabancı gazetelerden iktibaslar Günün en ehemmiyetli meselelerinden biri 

Şimali lrlanda'da toplaJaponyayı kalbinden 
vurmalıyız 

nan Amerikan ordusu 
Yazaı: M. a. 1 

lnlcreU DJ1ıanir, ba 7UJIUlda, IJa lnllbalanmm 19Denle anJat-1 Binlerce kllometrelit deDh ıola 
T111• ı Amerikan hava mllllhassaslanma Bilmfı SEVERSKi Amerib btutl aranndlı ılrdiWe'" bk, o da 8)'111 fikJnle balandalaıau •flDJf olu l>u mlılı laine~ 

rlnl anlab)'OI': MlyledL hareket Tab4eti. herbalde, kealule-
UDtmet lrolllftdea deni• lıa,• 

-derlnfıa artbnlmuı Jçla tahsisat 
ille 1. Ve dais tab'JUI mtltebuaır 
Ja ndall birlal de Bl ... etllı: deYlel• 
lerin ucaJı: ba •:Feci• dOtmanın 
l>ft la deab ~ mabTed• 
Nk Blrs.,&t deorletlertn denk ilse'" 
ri düf tam MkJmJ)'etblJ elde ecir 
hilecellnl anlattı. Ba. Te buna ben
.. ,_ btl)rtlk llsler kon1n1 balarr
DUI botuna lldlyor, btenilen lalı• 
alaatı alkıflarla TeriJorlar. Gazete
ler memna, efklrıumumlye lUraz
ııa bbu1 edlıw. Fabl havacılıktan 
uJQaıa tmaalann gözüne bu pror 
na bicıbll' Yakıt kAfi (J6riiıımemek• 
ledfr. 

Dala mllehauıalannın deniz 
lalldml,.ti haldunda1d iddlalannın 
IQJ daııdıluu .a.tennek Jçin mu
ftlı:katen lyimaer olalım. Ve kabul 
edelim kl bir mııobe Taki olarak 
4nblerdekl betin dlfman tuneı
lerl bir u içinde malaTOllnerdl. 
Simdi kendlkeadimln 10ralım: Bıı 
laaebe btJı:ikaten bbe hlldmlyeti 
lenala etti mi? 

Ba takdirde harp ftl61anmızı 111-
iadomın Umanlannı denlsaltı tlS" 
Jerfnl Te sahil fstlhkAmJarun bom• 
bardıman ebnek için ı&ndereblllr 
mfyld Bu sualin cenl>ı ıOpbe yok 
~. ba11rdır. Rattl b6yle bfr hare
bit tasarlama,. cesaret eden a
mlnl lurrbla dnamı mtlddeıtlnee 
enterne edilmeye ıı~ olar. Japon
ların elinde ban kunetl bulon
ttmea b6yle bir macera;,• atıır 
ma. 

Eler bu mnclze FWplnltrln, 11.
,_,_ın Te Felemenk Hindlıtanw
naa sl79ıadu ..,. ftil ol• 
.Amerikan harp ..-ileri lrQWI • 
len lllkelerl teıbv uptedebWrler 
mfydf7 Bd lal"elle ae ha)'lr cmtbı 
Terflecektlr. Dlltman mua)'JeD 
nc>ktaJanla hna kuvvetlerini sal • 
Jam tetJJde yerleftlnlikten sonra 
Pasifik, elimlsdekl denb taneli 
.. oltilW 
için memnu bir mmtabdır. 

Bitin dilflDan deniz Jnlnetlerl
nfa tahribine ralrıten muhtttem 
fflomm dtlfmandan QOk mat dur ,. 
maıa ıuecburdur. Bu Ulllklık Japon 
oçaklannın hareket Mbalan tr 
dardır. 

BAYA llDVVBTLBRI DKNIZ 
UVVBrUUtlNDBN BVVBL 

GBUR 

JmrtaJacütır. P.Ut eneldla ~ tlfade etmek de mtlmklln ob-. Bu Bir ook ıtınkrlmlal, Oıater'de bu- • • • rlne urp btl)'lk bir Wmad an..-
riltfimas ebit old• Ye berp llfl atraaeJlnln ma..ttalu,..U blltQn lunan ADrlka kanetlerl a...unda Binm anladılımıza -re. Amert- cbmıaktadır. 
natında bir tbtutl yapacak adar Nkıerl meeeı.ı.rı olemalik olarak ıeçtr.cUk. Bili. Amerika kunetleri- ka ordusu, hmıen bfımea. klmben Genen! Hartle'>·e. Almanların dr 
etlr'etll olımdıtımıs foln balfl• halledsr. nln kumandanı ıeneraJ Hartle ka• mot6rletUrllnıit n kolayca kulla• ha eni asker olmalannın "Ye bu 
ba kollara blntr bJrer uklınnat lapon adalanna dolnıdan doinı" bul etti ve ılaıall Amerfkanın her nılabUen pek kuvvetli harp mMI- ~lerde bandJldan ..n Te i" 
mecburiyetinde balunu')'OrU. ya blcum edebilecek ucaklar bir tarafına dalılmıf olu kıtaat bmp- neleriyle techb edllnılt bulunuyor. daie kablllJld}erinin l>lr teranuk 

Bu alç Te pWlı metoduD bld bapl dellldlr. BUIOn bile ellmlz- lanndald faallyeU teftlte da.et etti. Topçanua, hattl en alır toplana mui)'Cll olup olamıyacalım şoı
m11Taffalayete dolra •llllrmed im- de mncullur. Dqlu B. l9 Te Bbe, her fey{ -6rmek, her teYi Mmen hepü, çok 8eri banıkeUi. duk. O, Amerib tank btaıarının 
lı:lnııa dellldlr. Zira dflfman da yfl" Glenmarten tiplııcllkl uçaklar bil mllA)'elle etmek mDIMdeai Te her 106 milimetre capmda toplardan alaterdaJerf maDeTl'8 bJ1iU,..tl 
ni harp al1 ~ruıı bJdm kadar ol- lfi pekltl yapabJllr. Btı açeldann ınıaUmlse de, serbest. açık Te Ilı- mlllefekkil bir tabaran m....U de- Ul'fıaında MJle lııortuya Jıel' ol
mamakla hl \bor bir dereceJW k.- hareket sabası 8000 mlldfr. Jaı>on- atlf enaplar Yerildi. liftlrip :reni bir vıenfe ,mnesini mı7acalı kanaaliDde balaidaiıınu 
dar ihmal etmlt Te ııza1ı t&'me- ya ise Alaabdan ancak 9000 mll Amerika uaulD, matbuata, birinin seyretutr. Arada bil' kilometreden a6ylecU. Amerika tankları. baklka • 
mittir. Uzak tuktaki ıenlt llttll uzakt1'dır. lntumı ıe.ai1e ettiiim dllerinin menfaatine hOnnete do· fazla mesafe bab,Jamuıaa ralme• ten, mebaretll -.e cilretle ıı.reket 
alıaaını muntllM'Jlan besl.,.cek fJJo Ja'PODyanın 16belln• Juıdar ,ı- yanan nriMebbll bir JUmat esauna bu b1rek~ler bir Qe;rrek uaUen edtyo•rtardL 
kadar bol Japon pmlsl yoktur. dip bombalanm bofalttıktu IODn dN muamele etmelrtir. 

0

0nlar, ,.. H bir zamanda ppıldı 
Bbim kumanda lıQetimislD bu"' Alaııbn d6nebWr. Bllmiadeti Tff" lldtecBerl itkaat edillr kimseler Tanltllll'a &elince: BUDlanD bU. 

8ftn hazırladıiı strateji plblan •ıtalar çıcık mütemmel uçaklar yap- ayd~ için, aonılan 90ylen ha.- zırh kalmlı11an, .onoerı. 
yeni denis fllfUlı Ye kara Ol'CIUllll IDaJ9 lllllılalttlr. .,.... cn .. ıar ~. Bu u,ede, kullanıflı ol11f11 Te ...... rinlıa kud" 
anısında tam bir ahenttı. J'(lrlmek- Bu uç.atlar Alaıluıdan hanıazur lM7,ade, tcıpçq 'Ye bllhHu mot6rlll reU tijkkatlımbi celbetll. Bu anda, 
tedfr. F:tkat bu pJlnlara glSre ,eni ken ay uÇatcJan fi.Joeu da H90 mJI a'1an, btte tettıfte fmkAn bal- Llb;yada muTallalu7eUe kullaıulan 
deniı inşaıttımız an~ak 1941 de ~ar diııilla IU'Pt• olu AIGJyea a- dak. Amerlb ~ kunetfae ve Te İlllilfzltrl, '11eriacle çok mtttar
tamamlaııacaktJT, ~Mil Ame~ rı- dalanndan haTalanır. AT uÇtıiı der- malllıbeN -..rtal'llltB te91dlib, da bulunmımıası mtteeuir eden 
losu bll)'ilk çaptaki bareHta ancak ken bMJld •ftf açak)annı tutr haltl efndlnın talim Te terbf7e51• metbur "•neral Graat" modelln-
1941 de bq~tlr. dJ10n11D. Banlar lun1IS Jı:abWyeti ne fasla lhmJ"'°. deki tanklarla dabe mflkemmel di'" 

Bu mretJe hanrlanan p1h ati ıtilaıeJr. nrtaıı. lmb boaıllardımu Biı. her .. ,.. lacetlea lıaceye ler tankların hanıketlnl llrdak. 
strateji pltnJM'lnın daha bCtJflk bir uçatlariy)e libnele mllılaft ...., ha- tetın: fakat ne uhrlerfn tam mr Antlo • Sik.- mGtebuaulamuı 
mikyasta tekrarındaa. btıtta bJTte:J rekat sabalan 15000 ına olan a- kadderatınL ne de toplann ,.. mO'" rröre, ha tanklar. tıat..riae o1mı,.. 
deltıdlt'. IDo ftlpbe ~ki bizim •• Olm84br. t&rll • ........._ ı•lırw, S11'h ak mtlJwnmieUJ'lllte '"1Janaııor18J'oo 
•neı lnmn•:J1211n b711>edl1en top- bbnlıılını •etnlimemeJ'l de Taad mıt-
ratlan kanf lkarıt ,eri aım.11 Yt HOCUM /CiN OSLBRIJllZ ett.Ur. ••General Grant•• Jarla diler mo" 
Pasifik tııerlnde ,..-. 7Rftf denla VABDllf General Jlutle, her teldldmiwden dellerdeki tanklar, 71 mW111etreli11 
hlklmlyed lml'!DQI dlfhDJ'OI'. BeG IOlln. mrimbl IDl'du Ye tim bir 'fl8 17 mJllıntelnıllt klplarla " bl1' 
bu ııllffemfn mlmısıs oklulanu id- Bu at Up tanannta ff l;eral;eı• semesti ile ,.. dolrolukla s6s a6r çok mltraJ)'6zJerle mücehJıez bulu-

••• 
~,.c19>'0 tıeliDce: Amer1b ordlt" 

anada, Wyle bir .. yelen bahletmı• 
n JmUn Yok d>I bir te:Y• çQaldl 
bit bir yara uk~re tesaclllf ed ı
mlyor. Pitade kıtalan bile en mo
dern Ye cok larnetll bsQoDlarla, 
ha"8t edilecek bir ıDra\le lid • 
7orJar, hendtkJer llftP tepeler br
manıyorlar. 

Zırhlı piırade kamyoalarının, en 
şlbretllal kilçtlclRc 0 Peep" )eııdır. 

BgaJar. ane de. ,rta;ya da ıi.deb • 
lirler. Bu aı'llba hem haftl, laem 
•• ,Orallldlrlw '" ucusa da ın 1 
ola)'DJ"lar. Da anıbalar, harpt~n 

sonra da kullanılabileeele benz • 
yorlar; cllnkl her Amerikalı. elle
rin• fU'llllt 11tçintt. otomobil yer • 
ne bwılanlaa bir taae Atı• alma• 
7• hnealldir. 

dla edfJOram. Owerladm 71llar lllf Japabflmelerl bise maTuenell. ~memhl ı.tedl. Blllde busale ıelen nQJ'Ol'lar. Granitlerin içinde muu
teemlt stnleJIJf mmlmÜ 'ft dllr laJ'J büaından Uft Mr filo temin lntllau ,&re. Am.69 Ol'dmunım um 118 •il d>i ifleJU lleUeri 
manın kalbine clolrudan dolnıy:a edecntfr. Ba ftJo açü)ann balan- 1esllıbat ..,. kehfDtı, tun'f1111' edi• 91rdlk. Bunı.r, tank tapJanam rre- • • • 
bir htlcum baD1'lamlk prÜtk'. Ge" madıtı deTll'detl ctemz ftloltıruun ı.- derecede m&emmel 'ft son rt tepme tesirini lmbap ,.. hlJ'lece Amerika tıtalarıaı ....SWe.-. sı-
neraDerimlae .,. aıDlrallertmJıe sa- )'aptılı her iti ~- ılatemdf. Kdaalın l&rlntıfteki hal- tenk ~adeti efradın aHmelerlne Wı Te kehlaaUarun, maııevra ub • 
ftfl.ll lla •fbalı fol» Jbmı olan F.lw harp unaJf_.. dettlal ha- teri de, sallmı ltlr manm,ata de"' mAal oJaıJwlar. Alci*ı.rt ..... Te Jl,etlerlal 16rcllld.• ....-... Amerl-
her s8lı1u "'81'9b1Jlrls. Bllbwa yf!- relrete ~ ,-.. ~ Wet edlJUftle. l'.......,_ .-, bu tanllar. mfb- ka mollrlll btalanDIG IQolÖr 'N 

nl aUlblarm ;Japılmuı lda bir ıapablJUMk t\h lo -•• MIJ)I "'• tmklslndea oelrı daM -.n alr'lll dilli .. • ..... mw bulun• 
• ... 9IO ..,__.,.,._ ırı.- • Hft~ .. .......,._ ı JQa _.. ......... _ Jlnadaa h~ wteJere afdlp, •n ıa .....,. ...... ..._t aeUnUk. Bir de 
ili• IJıllllmal tlllhlara ~llmlı 1"iııWL.aJanma ı..ı ~ ,.. dJ ...........,.. .-...- daha ddneblllrlel\ ·tMUJll~ Atlerf * be)'Nt ediJeeK d.
ut mecldelerlıa onda bfrlnf tan-- l*tr• .u.sad• ...- Jcuv....,.. tebUJıwhdlr. Bin•.......,. ~"" .._. ........... 1 l.......,.h. recede tekemmlll et.tlrllmltU B • 
neDfle tel'lldt ollOdık, eler elO'" misi de !Wt>ln llltld aalbuJm br mwn haretet uha1arı oolaldık0tı -ome 'fl9 171 talim '" terM,. 86,e tla 11rhlı •nıbabırda, felısble ma
rlteJeorlmk baın delaamızı 11' iti• sırlayacalr şekilde tunamnaya ı.ş- harbi derece derece matlara 16- mllt efrattan mOrelııkep buluna)'Or. habere, ıdetl bir babadaki lelt'tıo 
tebilselerdl bu bir zamanda harp layabUlrlL Mele1l 711>ılmuuıa tnrebiUris. Banlar, birer makine gibi 'f'Uffele- fon muhabereıf Bibi mOkma.mel ce"' 
mıtklnamm J'8llf fekle dar Te ba.,lallJIUf ueaklanmnın hareket Bu suretle Qok lehllkell bir mul rint göıilyorlar. Bu muauam tanı... reyan ediYordu. 
zafere ilden kısa )"Ola lroJuJ:anıt aiıbtılanıu ll'ttınut sdmkfiııdlr. olan Pasirıll parça parça Te kar lar, birer kaleye benılyorlar. Her BQtün maldnelerin en mQkemmC"' 

1lt'!~=~'1if:I~!: 'lletlffn ...,. 1bltila ie Ji\illlııii ~ ti ~__.. .. akı...-....._ oolt ..... ;l ..... IQıwww alau* ...ı...t7MlaiM bıtiıJmaJ lteb ..... ..._ alrdllkls etnd, ı n- ~rını 
1ayyare ftJoemnın basll'lumMtm nrdar. F.ler bu aeMJar ~ IOOO o1aeaıı.. bfr cıolr ııenelenleal>erf orduda bu- aporfa lllÇlnnft olia ba askerler, 
lsterkeıa btltGn haft lld>ayhınm.- mWftr bir hareket ........ ım!D YaSııhlannın 1apo1& Y•ıtafanna huıan 'fle elleltndeld ıırhh alllbları talim Te tnlye ile bir hl daha 
an lıt"'1ertae tercOman ola70ram. obırlana IDlmtllde ~t bir .....,.. • tadar ~ kıl, baY& hllanmalrta fhtbaı kuannuf er- çnlkleşmlfler. Btr mannnıda 
Yeni uçeklanmala Alamdan ha • hareket sahası acılacak deınelcttr. hMdml;yetl INıhslnde ıaferimls tOP'" raddı. BattA, barbln bldaytttnde dnltllftmllı IJfhf, en berbef bir • 
retete ıeeel>Wriı. Bir mOddet 10n• Uçaklanmuı deııidn altmdan beslzdlr. Fakat e•velce de dtdi'1m 1 ask~re alınmı.t efrada tesadüf ettik nıılde, en tehlikeli manlalal' bı• 
ra Amertbnın Putftk b)'l)anıadı veya havadan ıeJec.tı: tebl1kelere gibi Jet sistemlere u;,arak ça1q- kJ, bunlar da tank kullanabilecek 'ısında blle, yılchTun IJfhl •lln81 
tlll'Ulamıt ;,eni lana ftslerlllden lr marm bıtabrü ı-.ilerle Booolu- mat pıtiyle. hale .eımı.ıenti. bücwnlan yapı:vorlardı. Bu pehll

nn yapılı ukerlerdetl ba hareket 

-----------.. kabllıyetf, herhalde, fodbol, l>albol Ye rlllbl ldnıanlannın neticesidir. 
Nede olsa, Amerlb uterterf, in• 

gf11r tomandoslannın nyannda dl!" 
ilidir. Ancak sekiz aylık bir 1Dtlzi" 
al olan bir askerin bu tadar yetir 
mesl de bir ınunffakı)'ettftl . 

••• 
Şimali frlandanıa her luafına 

dııltıtmı, bulunan ba Arnerlra ord • 
IU halt1a da, ln,Ulz lntalarf le de 
ıtızel lllael geçiniyorlar. Amerika 
•e lnıtJlz kıtaları, ekaeriva, blrllL
te taJlm ediyorlar ve manevralar 
YRIMYorlar. Bunun. tablatiyJe, h r 
harı> sohaawıda fa)•dası. 83rtlleb1Hr. 

Evet • ŞlmaD lrtandadatl, Aınerl'" 
ta kolordulan tealihat ve tecbisat
ça pek lyl bir halde lm1unuyodar. 
fasla pyret •rfedUiyor. Epe1c:e 
tayyareleri Tar Bunlan 16zflımİzle 
•6nlllk. G6rmedillmlı ve bflmfdl" 
liaıiı 19y; hırbln ae•k •e idare" 
sidir. Bu da harp meyıtanında bel
li olur. 

Geaenl Baıtle, sırblı kQnetletln 
nwıeTra kabill1eUnJ esas ta~ • 
... mannfa bafb. ... .,, ....... 
dır. 
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ERKEK istiklal Lisesi YATILl 
YATISIZ 

Talebe k~ydı ıÇin pazr.rtesl ve pel"§embe gtllıleri müracaat edilebilir. 
Eski t!Jo:;bç kayıtlarının yenilenmesine 10 eylül kadar devam adeeektir 

ŞtiHZADl'~BA~I, POLİS KARAKOLU ARKASI 

lı•••••••••• '.feJefon: 225S4 ~'•••••m•••I 

·2· KAYSERiLi 
(M. 1U8) tarihinde Azerba.yca.o l .Papağan Jılr hayli kelime öğrenmiıı A • k ...._,. 1 

\'~ Etran eyaletleri ona zeamet ve ti... p 1 o g u 
timar ol,ıırak verilmişti. Bu tarihte.ıı tik önce gliler gibi müstelı.ıJ bir 
kırk sekJz .} ıJ sonra İran, ~çu.ki sll.- se• çıkardı.. kanatlarını birbirine 
liı.lesl imhs. edilmekle, "lldeniz .. sü· çarptı: 

IAle i o eyaletlerde kalmış ve ken. - Yüz.z .. yUz.. ı' 1 a m l ı T u·. r k s u c u k 1 a r 1 
diı.j.ııjo oliimiı üzerin• toruna Özbek, Diye bağırdı. ' '\J 
1191 yılında. ha eyaletlerin beyi ola. Bu rakamı papağana vezir öğret. ll••••••••m•;••••••••••••••• 2484.(' --
rak Jhin edllmi,tl. mı,u. Prense teı.ellı nrej;ıı djye ... 

"Özbek., Azerbaycanda Ata~k Özbek bunu duyunca sevindi. 
(1) ünvanlle memlek"te hlklm ol• Bu sırada vezir Sellm bahçeye gir. 
muMu. dl. .. 

O zamıında.nberi Azerbaycanı id:ı. Ye havu;ı:; başına sokuldu. 
re ederek, ntha~et Atabek tahtında - Efendlml;ı:;r \'&adettlğim meyva-
lhtiyarlıran "Özbek., şimdi karşısı. yı getirdim. O ancak ıılze lı\yıktır. 
na dikilen Cengiz he.~uliisından fazla Özbek beyaı. sıı..kalr.111 ıııvazlııdı ve 
korkmaga başlamı~ ve ge<ıelerı ruya. ka~larmın altına. gömülmiiş u!ııcık 

11mda sık ıııl• <'.-on~h:l görerek, uylm- gözlerinin içı glildü. 
dan : Hacer Jlerlcdl.. 

- Cengiz gelı~·or.... Prenıtln önünde lğlldl •• 
Fc~·a.dJle uyanmaldan ıılnlrlert bü.s Sağ dizini öptü. 

pı----------------:lml··---·-----· HiGH SCHOOL I 
lNGILlZ ERKEK MEKTEBi: Nisantcış 
Kayıt f!Jlrrl. PAZAR.'.l'Ji.S,t, PERŞEMBE ~lerj saat 10.12 1 

u.ral!nndıı Yapılır. Leyli yf'rlcrlmiz mahduttur. 

İkme.1 i.:ıtlhanları: ..ıngillzce kısmı 16.9.942 de 
İkmal imtihanları: Türkçe kısmı 17.9.942 de (Orta.) 
İkmal luıtlhMları: Tllrkçe kısmı 18.9.942 de (Lise) 

Mektep 23.9.942 çan;amba günü açılacaktır. Telefon: 81078 

1 

j 
2 lliinclteşrin 

Keşjdesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 

bütün gel·ıseml,tj. Özbek gözlerini '!Üzerek, Batdat llm•••••••••••••••••••ı•••••••••••lil'I 
E~r Öl~kln yanında kendisi gL dilberlne dikkatle baktı. 1' 

1 • t!OO • 
2 2M 

bl ııefaha.t ve kadm dü,kll.nit bir ~·c. - G('rçek, bir ıçtm ııuya..benzjyor. 
ı.:lr olmayıp da aklı ba.'ında ve dünya Bu kadar nefis bir çiçek ba.ngl has 
dunımunu ;yakından gôrü.· bir koma. bahçede yetı,mtş?! 
tan bulunsa.ydı, ''İldeniz.,, kurduıtu bu Diye sordu. 
\l'&tan Cenglzln ord1111tı tarafından Selim, Haccrden aldığı ma10ınıı.tı 

ı:fğnenmı, olmıyae&ktı. ı>feadlstne verdi: 
Selim bir giıın ('fendisine teı::..~~a. gel- - O, beğdat hallteıjnin ı;özdele • 

dl: rf..ııdenmfş, dedi • Bundan ıonra eten. 
- Bağdat halifesinin sarayından dlmJze hizmet edeool<. 

kaçmlml, (dünya gdz.eli) adlı bir en. ısonra ~·ava~ça Öz~kln kulağıpa 
riyaıln Tebrb..e get;irildlğinı duydum, iğildl: 

efendimi~! bu kadm henüz yirmi ya. - A;rağr da ~ok uğurlu ımı, .. bu. 
şmı doldu.nno.mııt hruına, mlistesna bir tığı yere dliıtnıan ay&ğı glrm~miıt. 
dllbermlı. Ayni zamanda ayağı çok Özbek geo9 kadının saçlarını ok§a... 
uğurlu imiş.. bastığr yerde refah ve dl .. 
ıaade& bcllrlr, ve oraya dilşmaıı aya. lrl köbeğinl hoplatarak gWdli: 
jtı glımeı.m.i,. Ferma.o buyrulursa, bu - Bunu Tanrı göndermi§ bize .. 
"llıMHret btlkat,II boldurup efendJmJ. Vezir bu sıra~a prensin umgo1Unu 
ilin ''-guıu vt-al,,lne terkedellm. Bu arttırmak tçlıı : 
su~ hem gönlümüzü enlendlrmlş - Tangutlar Cengfze karşı ısyan 

hem de yurdumuzu dü,ma.ıı Jstih\aın. etml!tler, dedL Mogolların Tebrlz üze. 
dan konınlUf olursunuz! dedi. rlne yurUmemelerlnl temin için Tan. 

Bunun uzerine iradesini kaybedecek gutları kl§kırtmak fikrindeyim, &iz 
kadar K\lincn ve bir çocuk !}lınarık. ne dersfn)ı: T 
lığlle ftdritn boynuna aartlan prens Ölbek başmr salladı: 

Özbek: - Şlmdt bımlan düşünecek durum-
- Pek416., dedi. llenıf\.'1 o canam da değilim. Mademld papağanım bana 

buldurup yanmıA getiriniz .. bı>nlm de yüz ~·Il ya!5ıyacağunı haber yeriyor. 
ö3"le Wr y111<JG1a thttyooım vardır. Yh'mt lkt yıl daha ömrU.m var demek. 

Birinci bitim 
ATABEK SAR..<\.YINDA 
llALlFENtN GÖ~DESt 

Vezir, oda ı:na get)rllcn Araı.ı dil • 
berinin ba.şınJal>i örtilyiı kendi eliyle 
&9t;ı: 

- Nt>rden gftirılilt>r ~ni Tebrlze T 
- Bağdattan .. 
- Orada ne ~·apı~ ordc.n '! 
- Hallf Pn!n i'i:'Ö:!:delt"rlndf>ndlm. 
- Bursya nıu;rl geldin'! 
- Bir ııaltah s-aı·ıtı~a çıkmııtık. İkl 

haydut beni kn-tırdılar. Ve .Bağdattan 
uzaklıı~hrdılıır. 

- Adın ne'! 
Hacer .. 

- Ka.ç yaıındnsnı fi 
- Önümüzıle!d rı•lıfülevveUn orta.-

srnd& ~ irmi .>-c.ıımı dolduracağım 
Selim bu kt:ıdan t>fendlslne bahset. 

tiğine Adeta planı.1\9 1Jlmu~tu. 

- .Be-n omrümıicı MOnin kadar güzel 
, .e scbhnr bir kaoııı g:t)rmedlm ! 

Diyerek, füeerl kııt•akh3or, ya.nak. 
larmdan öplivor ve dalg!\lı nvJn ııaç. 

larmı okşı,tordu. 

Kadm d ıı;künü ve71r INı kada.r gü. 
7eJ tir ~~-v~ı kendi eli> le etendisL 
ne ıı!ıSıl ikra.:n odeoeflni düt1iniirken, 
Hattr ı-.·,·ıı llaldırdc 

- BPnt fhtl;nu· A1abeokin l•oyn11nl\ 
, ereceğ>ııl:.c, yılan ve flJ&ııl:ub\ dolu 
)ıfr lt•ı~:u:)a attı.ıNm: dalı,a iyi olur. 

lluerln lr.ı Aiw.in<"kın hoılanan ~. 

il m o goo il t orcd ıJüt içinde geçi rdl. 
Haoor lıer za.m.:ııı e:e geçen bir ka. 

dın de,tllut. o nf."fis mt"~'''ay1 kendi"i 
~·e~l• ıstı:rordıı. tlıtlyar p.rensl ele o. 
y:ıl:oma!t, ba'"" ,.elnhııt ve eğleace. 
dl'lt kaldınnaın~k ger~ktl Bmıun l. 
çin her lll'Je ka.lhuıarak, 0011 kendi 
eliyle e!0Ddioıjnp ikram etmeğe ırn'C. 

bur ka.kh. 
- Jla.cor! se.nj l'Ok M:Vdjm, Fal<a.f;, 

efendimiz seni be?>liyor. ~oz verdim .. 
ıof'D; ona hedi~e f't-'te mecburum. 
Ztyıuıl ynk .• cmnn yan1111dıa. aı~.ek de
kili>ln ya. Seninle ora.da da g;zliee bu. 
iuşunız. PreBft Uzbek afyonla şarap 
lçlncj' ~ııbuk uzar, ve ı:abaha kadar 
uy.ur. O st7.dt~t,Aıı ı;onro; sen beııim 

yuııma gelfl'Sln .. birlikte eğ~ıılrlz. 
Haoor vezirln bu tektifin4" razı oL 

muş( n. Zuten razı olmasa ne yapa.. 
c-ddı~ KP..rwltı;i de nUıayet ötekl cart. 
yelf."r gibi, emir kulu bir elllre değtl 

tl.r. Sen Tangutlan kandır .. onlarla a.. 
yuı, ve beni bu bahar çlçetl ile yat. 

nıı bırak! 

Hacer Prensin dizinin dibinde otur. 
du. 

' rezlr l*llm t>fe.rıdl'llnl güler ytnle 
\'e tlmlt ~erici bir tavula selJ.mlıya . 

rak ha'I bab~eden ı;-eklldf. 

Şimdi Azerbaycan prensl,, Halile. 
nin gözdeslle baııbnta kal.ınlftı. Özbek 
elini vurdu .• 

Bir Arap köle geldi: 
- Emredin!~ sultanrm! 
- Bl.u samp getir .. 
Biraz sonra bir gilmü, ııilrahl jçlnde 

tepsı ile !'lllffiP ı;eldl. Arap köle iki 
bat"dak ~rap doldurdu. 

Özbek: 

- IGydj, ıçellm .. 
Dedl. BardaA'tn blrlnı Hacere uzat. 

tı. 

HacPr bardağı aldı, içmedi. 
Öı:bek ıordu: 

- :Seden bekliyorsun T 
- Effl!ldimlzln ıı;nw.inl bekllyo • 

rum. 
- Once sen iç. Sonra. ~n ıçeceğim. 

\'t>yo. Bağdat ıarafınd:ı Halife i~me. 
den knnsı, veya gözde"ı bir tt"Y içmez. 
ler. 

- Bura.da Adet onun zrtt.ıdır. Hay. 
dl, bir yudıım olsun iç bakalım. 

HaCt"r iri siyah gözlerlnl prenııe 

çevirdi ve birkaç yudum lçfl. 
Bu.odan ııonra Özbel< de ıc:~ı. 
- Bıı ,arap Bo,ğdadda bulMma.z. 

Bnnu içenin ömrU uzun olur. 
- OnrJp şey! Burada her ,eyi.o ma-

ııa"ı d~ıtı,iyor. Bağdntta çok "6rap 
içenin ömrtt kll!ıalır dprler. 

Özbek güldü: 

- Bu hezeyntı '!oltalar nydurmu'!. 
tur. Şarap ömür kısaltıcı bir şt>y ol. 
!l:l:rdr, Tann \lzl.\mü yaratmazdı. 

Bn "ırada papağan da lafa. karı,tı: 

- içiniz ıııultıınım, l~lnlz .. korkma. 
:onız! 

öztM>lt ko.dt'hi tekrftr ellnr aldı: 

- Bak Hnet>rl &nim çocuJ(um 
kadar sevdiğim pııprığanmı da bana. 

şanp tçrncmt tavs iye ediyor. lla.ydt, 
lra.dehinl Mşalt da yeniden doldura.. 

ynn. 
Hacer ~llndekl şarap kadehini bir 

yudumda. mlde~lDG bo~)ttl. 

Özbek kendi eJlyle kııdeblt>ri tekrar 
d()ldurdu. 

miydi? Ye o gll.n ııaraym bas be.Meı;lnde 
' eztr ~im o akc;am llacfort kendi 

eltvle ııara~·a goöttircm. 
thtl"mr pren' hevuz b:ı§mda ofttT. 

mn_,., y~n kanaf;b bir papağa.nla ko. 

•11tU~·o1'CJn: 
- :ilM kat ,.,.,,. bo/l&T ~ty'a • 

-c-ı~ ... t.:ı"lll; llfJyle b&kayım, bıNı1m ......... .,. 

ortalık kara.r.•ıcaya luular i~tller. 

(De,·runı var) 

R AŞI D RIZA 
rJ'f ATHoqr UaUde Pişkin beraber 

\'lt.llUBOAK 
Vndvf1 - S - Pnde 

lıtcınbul Deniz Komutanlığından: 
1 - Deniz Ilı.esi. ve deniz gedikli okulunun kayıt ve kabul mllddeti 25.8 

942 gürıl.i a;c~amma kadar uzatılmıııtır. 
2 - Deniz '.!Je1Jine kayıto!unan okurlarm 27.8.942 perşembe ve gedikli o. 

kuluna kay:lolunan okut"lann 28.8.942 cuma günü nokMn vesika.la. 
rı:n tama.ıruwara.k saat 9 da Kaemıpaşada Gedikli okulunda bulunmaları. 

•( 9009) 

Deniz Levazım iatJnaıma 
Komisyona lllnları 

1 - Keşfı mucibince t:ıhmin edilen bedeli (3258.35) lira olan 23 numa. 
ralı güm.rillt motörünütı makine ta.miratma ait pazarlık 24.8.942 pazartesi 
gllnU sa.at l ı de Kuunpıı.,ada buJunan deniz levazmı eatmalma kom.J.syo. 
nuııda yapılacaktır. 

2 - Katı teıninatı (458.75) lira olup şa.rtnamesı hergün !~ saati dahi.. 
Unde mezk'llr komisyondaıı bedelSiz alıne.bjllr. 

3 - bteklilenn 2490 ıRyılı kanunun is~ği vesika.larla bır.likte belli 
gün "e ıa.att< adı geçen komisyona mU.racaatlan. (8973) 

• • 
14 • 100 .. 
lO .. 60 .. 
ıo • 25 • 
\O .. 10 .. 

lzmit Oi!niz Sa\ına.lma komisyonundan: 
1 - Ke§jf bedeli 33CıGO Ura 24 kuruşıan ibaret olup gösterilecek btr 

mahalde yapt..-ılacak olan be.ton inşae.tr işinin kapalı zarf usulile eksiltme
si 7 eylill 941 pamrtesi gUnU saat 16 da lzmltte tersane kapısmdakj ko. 
misyonda. yarrtacaktır. 

2 - Bu J~ ait fenni ve bu.sust şartne.ıne, keşfi ve projeleri bergUn ko. 
nı!B)-onda. göı:1llclr.Jir. Mı:vakkat tcınine.t 2479,52 liradır. 

3 - Ekııntme~ iştirak edeceklerin, bu gibi ~leri yaptıklarına dair ek.. 
<Jlltmeden $Zam% be§ gün t:vvel nafia müdürlüklerinden alacakları ehliyet 
ve ticaret ve!ike.larıru, eınr.ıyet müdUrtnğtlnden alacaklan hUsnUhal vara.. 
kR.!armı ve 1'..:W&unun tarJ.fD.:ı veçhlle tanzim edecekleri tek.Uf mektuplarını. 
yukarda. yaz1i. temmat makbuzlartle birlikte muayyen gün n .ııaatten bir 
saat evveline kadar komısyona vermeleri. (9011) 

* * * , ..... &mı••• .. 1111111 .... _.,l=~iMMSllrll•lllilll ..... ll••••ılllı 
1 - Keşfi mucibince tehmin edilen bedeli (4718.05) lira olan resmjne nwaı- aoıı ~ l Ü 

gor~ 9 pa.r~e. t~k?'lbi 1048,:;20 kilo dökUm işinin 26.8.942 ÇIU§ambe. günU & 1&&-klye ıı1lm1t:ıar ye 
s:;~t 14 te Kc..ı.ımp~ada bı..lunan deniz ıeva.zım so.tmalme. komisyonunda. zı·RAAT BANKASI 
pa?..a.rlığl yap1iıı.caktır. 

2 - Ka.~ te.minatı (,707.71) lira olup şart:ııameaı herg\1n iş aa.a.ti da. 
lı~.mde mez!rt\r k<ımi.syontian bedelsiz aJmabllir. Reıılmleıi komt.syonda 
.ı:;öı:tillir. 

S - 1steıc.:iıerin 2490 Myıh kanunun J.ııtedl#i vesike.larla birlikte belU 
güt. ve sa&Lte edı geçen hom!.syona mü.raca.atları. :8972) 

' 

,. . 
Demiryo&ları ve Limanları hletrne. ltevlet 

Umum rdıar.esi iıa.nlan .. 
1 lııa. .... ~.~--~-. ......................... ~ .... ....,;·~- ~-.. - ..... - ................ Iİllll ... iıö: 

2-0 eylül 1942 tarihinder. 1tlbaren Se.nkamış hudut geniş hattındaki 

istasyonlarında da aarruçl, vagonlann tahmil ve ts.hliye mUddetlerj, 6 diğer 
vage,,nlann tahrrul müddetıert 5 tahliye mUddetlerl 4 saate lndirllmi§tir. 

Fazla. t.z3.h&t için istasyonlara mUracaat edilm-est. (6911-9003) 

lstanbul HarJa Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Hava mllLtaka depo A.mlrllğinln 194'2 mali yılı içerisinde ortıı.lama o. 
lar.ak hesap (i}Unl!.n 80000 ton mil deniz nakliye i§i ile 30000 ton kilometre 
kar.1 nakliye işi tahmjl, tahliye ve 13\gorta müteahhidine alt olmak üzere 
kapalı zarl'uı. münakasaya konmu.ştur. Mü.na.kasa. 29.8.942 cumartesi günU 
!la.at 11 de tB*anbul Yeni Poıtt.ane karşısmda bUyUk Kınacıyan han ikfncl 
k~t 9.10 m!marada havg satınalma komisyonunda ya.pılscaktır. Muvak. 
kflt temine.t 39i17 llra 50 kuruştur. Ton milin tahmin bedeli 87 ve ton kilo
metrenin 64 ::turuştur. Mllr.akasaya iştirak edeceklerin teminatlarını Ba. 
krrkcy Ma!~UdlMüği.lM yaftl'arak bu kabil devlet nakil işlerini yapm~ 

olduklarına or..irn resmi vesika ile diğer kanunt vesikalarını muhtevt zarf. 
111.rıL~ ihale c.ı.tJnden bir s11.at. evveline kadar komisyona vermeleri. Bu işe 
!lit şartnan:~ hergtin lt~lryonda g~leb.ilir. (8532! 

Corap iscisi aranıyor • 
Eyüpı.=uıt.:ındıı bir No: lu R.Sker! dikim evinde çorap lşçl!l altt>"!.Caktır. 

tı=f'f';ktilerin ır.~;:kü.r dikim evi mUdUrltlğünc hemen müracaatları 877~9084 

&uru.1111 t.arlbl; 11483. - Sermayesi: 100.000.000 .rtırk UrUI 
Şube ve ajane adedi: ~M. 

Zira! v<ı ticari her nevi banka muameleleri. 
Para birtktlıe.nlere 28,000 Ura ikram.iye veriyor. 

Zlra&t Bankasınııa kumbarah ve ihbarsız ta.sarrut besapıarrnda 

en az 50 ııra.aı bulunaı:Jara aeoede t deta çekUeeek kur'a Ue 14&ğıd&kl 
9lA.oa göre tkram!ye dağıtılacaktır. 

4 adel 1,000 liralık 4,000 lira 
4 • 600 • 2.000 • 

t • "o • ı.ooo • 
~ .. 100 • t.000 • 

ı 00 adet 50 Urahk 11,000 Ure 

120 .. 40 • uoo • 
160 • %9 • uoo • 

DIKKAT: Hesapıaımdalcl paralar bir ıı~ne lc;lııde l50 Ura.dan &f&ğ'ı 
C:tışmlyenler-e ikramiye c;:ktığı takdirde % 20 fazıaslle verUecektlr, 

Kur'.rı.tar eeneae • defa, 11 MRrt, 11 Haziran 11 Eyltll., 
l.1 BınnclkA.nuı:ıon ı;ekllecektlr. 

~ Dr. lbrahim Denker 
Ankara valiliğinden: " Balıklı Haııtan..,.ı Dahiliye Mute., 

l - Ktr;d.kale na.niyeııınde yapılacak llkokul jnşaatmm ihalesi 7.9.942 hnssısı. B er glln ıııı.at lG ten -wora 
l.arihine ra.ıt!Iyıı.n pazo.rt~si günü saat 16 t-e vııa.yet dalml encUmenjnde ı Ue)'cğlu • Ağ'acamt\. Sakızataı·ı 
~ apıımak O:ı:'.)ıe kapalı Z!l.!'/ usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli, ce.ddeeı Çöptükçeşme ııokal< Nıı. ıs 
05160 lira 9il ıruru, ve muvakkat teıninıı.tı 6008 lira 5 k~tur. Telefon: 4246~ IA#Eil!BB 

Mali 
Oyanlar 
rtestlvall 
22 Ağuntos Cu. 
marteııf saat 17 
ve 21 Fenerbah-2 - 1st:ıki11erin tekl!f mektuplarını, muvakkat teminat mektup veya 

ma,rbuzlarile t:caret od1\sı Yesjkalarmı ve nafia mUdürlüğUnden bu iş jçin 
al:v,nkla.n f~n"'..! ,hliyet vesikalarnıı hamilen yukarda adı geçen günde saat 
lct e kadar C:alml encihn :..rı reisliği.ne vermeleri. 

3 - Bu i;(' 3it keşi! ve şartnameyi hergün nalla müdUrlUğunde göre. 
bil<.c:.eltleıi. ( fı!l81.9093) 

lstanb\ll Defterdarlığından: 
Dosya No. Nevı Muha:mmm 

bt'odeU teminat 
51217 /llH Ml'cldiY"KOy!l:ıde Balmumcu çittli:ı arazisin. 

191 dt'n mutrez 13 pafta 2 ada 15 parııel No. lı 

1.'520 metre murabbaı arsa 12168 913 
51217 /1114 )IecldıyeköyU11de Balmum_cu çiftliği arazisin. 

138 1en mtl!rez 13 pafta. 2 ada 10 parsel No. 1ı 

11320 metre murabbaı ıı.rsa 8592 6'15 
!)1217/1114 ı.ı~cidıköyl\nd? Balmumeu çl!tllği arazisin. 

184 d .. n mU!reı: \3 pafta, 1 ada 7 parsel No. 1ı 

66'.iO metre nıurabbaı arsa 13200 9!\0 
Yukard.ı. ; t.zı lı ı;ayrl me;nkuller P.9,942 çarııam bR günü sa.at 115 te Mil

ll t>rrılAk mUd11rlUğunde m1 tqıekkil komisyonda. kapa!I zarf usulile ayrı ay. 
n aatılacaknr lateklil~rb 2490 sayılı kanun hlikUmleri dairesinde ha.zır. 
lan uış teki;f mı:ktuplarrn.l ihale günU eaat H e kadar komisyon rejsllıtıne 
tevd{ etmel\!r; ve nüfus l.ll.vlyet cUzdAnlannı ibı:az eylemeıerl muktazidlr. 

Fı.zlıı. izaha.t lc;bı Milli F:ıır.ıflk mtldUrltigüne mtlracaat. (9098), 

Mevlid 
Atılay denizaltlsmda. şehit olar. 

merhum erba§lıırdan Kemal Dağa.'.la
nın ruhuna ithaf edilmek Uzere Nu • 
ruosmaniye Mengene sokak 21 numa. 
rnlt hanede bugün saat 115 te mevlit 
okunacağından akraba ve dostlarımı. 
zm gelmeleri rica. olunur. 

12,30 Pı-ogram 12,33 Şarkılar 12,45 
ajnns 13,00 Şarkı ıre tüt"ktiler 13,SO 
14,~0 radyo saıon orkestrası. 18,00 
Program 18,03 radyo dans orkestra 
st 18,40 Fasıı heyeti 19,30 Haberle .. 
19,15 İstanbul at yarışlarmın neuoo
leri 19,55 keman soloları Pi. 20 15 kcı 
nuşma (Tutum ve bakını) 20,31) şar 
kı '\'e tUrkUler 21,00 konuşma 21,10 
te:"ıSjl 21,30 mtlzlk Pl. 22,30 Ha.bcr. 
ler 22,50 kapanış. 

r.e Stadında 
Dtıhullye yoktur 

Konsomasyon fişleri Piyango 
gtşelerııe Festival yapıla.cıı '< gazino. 
ıarda satılmaktadır. Her tllrlO tza • 
hat Tele!on: 233-!0 

NLJri Demirağ 
YEŞıLKOY 

Tayyare Alanında 
Bugiln ucuçu ve yapıcı talebeler a.. 

rasında tayyare ve plA.nör mUsabakl\
ları yapılacak, mUkıHat,1ar tevzi olu. 
nacaktır. Gösteri ve yanıılara saat 
J4.30 da ba.5lanacaktır. 
Vatanı düşman tecıı vtızUnden ma • 

sun bulundurmak için ihtiyat ele. 
man yetıştlrmek gayes'ine matuf vıı 
l'Urk dellkanlrlarına yaraşacak ye • 

gAne spor bu nevi hareketlerdir, 
Her Türk. gelir eeyrcdebll1r. 


