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' Bir Baı tebllllae gire maıııtaa aıutoı ıoaaaa kadar 

Hara eknnomiıı 
• 
bürosu 

Yakında laaliyete ge~ecclt 
( Yauaı 1 hldde) 

·~ 73 Alman fırkası k3mi-
len imha edilmiş ! 

Başvekil dün 
Ankacava dôndU 

Ruslarm 42 piyade, 14 tank livası ve 25 
diQer livası külliyetli kayıplara ugradı 

Saracoğlu dedi k i: 

Stalingrad 
batısında 

iaşe işleri etrafmda incblemeler yaptım 
hiç şüphesiz bu işi ha lledeceğiz 

Ruslar yeniden yeni 
mevzilere çekildi 

Ankara lG (Buaml) - Şark vtı.yetlerlnde bh 

tetkik gezi....,_ clönmekte olaa Bqvekll Ştlkrtt 8& 

~&hı dtlıll aqam tl.IO da Anka ,,.. döamllf v., ı.. 

taQoaila Blyök Millet MeaUaa BeW AbdWballk Ben. 

da ile wldller, parti umumi idare beyetJ, mebasJar 

....... etler Peıt ıelealert tarabnclan karlJlanmıt. 
lardlr. 

bmata setenlert Dbal ederek emcllmle fUDlan •Jie· 
nlletlr: 
''- 8eyalıatlmdea çok 19BJDD1DIOID. Çok 187ier sör. 

cWm. BI~ tetktkat&a bubu11tam. Balh·- lllfe .... 
et"ldert Jıakkmu incelemeler yapmak flnatnlı bal 
tluğumclan dolayı poll memnunum. Deba lıılr ~ ..._ 

b rle.r aıac.tıs Ye blo ıöpbelılz iMi iti ~ 
BafnkU, kencllllnt ı.tlkbale seJenlep. tetekk•J.r 

!clerelr fttlkulle birlikte Mlne gltmJttlr. ~ pna kabal odanıda kendisini a,.,·. 
Loadra: JO, CA.A.) - Alman· 

"· Jv Stallngradın batmmda bir mik 
tar ileorlemişlerclir. Ge1..e yarıa: 
llroakovada ncşrcdılen Sovyet tel> 
lifi kısadır. Tebliğde şuniar ya. 

· sılıdlr: ''~lüliln dokuzu.neu gUnü 
rt kıtabnmız StalingTadın balt ve 

HiNDiSTANDA 
t. cenup batmı ile Novorosislı: ve 

Moedok mıntakalannda ~iddetli 
llıuh:ırebeler o·muıtur. Ba§ka cep 
btleTde ~lı deiiliklik yoktur. ,. 

Te-bUie yapılan ek~ deniliyor 
•i: "Stalin.ıradtn betı.smda Al. 
lbaııla.r büyük tank v epiyade kuv 
\tctlerlle bUcwn ctmi§lerdir. Bq. 
byq mllthi' muharebe devam e. 

Rus tayyareleri Peş. 
teyi gene bambaladı 

Patna hapis
hanesinde 
isyan çıktı 

«2bw. İki g11n inatla mukavemet· ı 
ten eonr& Ru.slar iki meek~n yeri 
botaıtnutlıı.rdır. Şehrin cenup be. 
tıauad:ı blltUn .Alınan hücumları 
tard~, Novoıw.isk'in §i. 
•al ~a aehrin Jtepar ma· 
ballelerinde Almanlar 1tU9 hatla 
l'ıDI d~ğc muvatf ak olmuşlar • 

Macaristanın dığe bazı y erleri
ne de bomoaıar atıldı 

ya ilk a.km cuma gecesi yapılmış· 

· iki memur 
d i r1 d ir i yakıldı 
20 kişi ö ldü 

tı. Londra, 10 (AA.) - Hlndlııta.nd~ 

ma ~esi resmen bi.ldililwğinc mahpus tayan etmlftlr. Haptabane 
göre, Çal"§:ı.m.ba ve perşcmeb gUn. mUdUr muaViDl Ue ı memur diri din 

n dır. Rwılar k~ hUounı"arla Al· 
lbanlarm tutuyorlar. KafkMyada, 
k08dok'ta Almanlar çckilmcğe 

JO 1llecbur olmu§lardır.,, 

Lolıdra: ıo, CA.A.) - DUn ak. 
ı;am hem.en tekmil Alman ra.dyo. 
lan ,,.. Alman kcıııLtroUl altm.daki 
radyo i9tuyonlan neırlyatlannı. 
ke&':li.,lerdir. Bu ietasyonhu- ara· 
smda Buda.pe3te, Prn.ğ ,.e Bratisla. 
va dn V3.rdı. Alman haber R)ansı 
dün akıranı Budapc tenin Rus tay 
yı:.releri tarafından ~ine bomba.rdı 
man cjlildlğini hildırrni!;tir. Bura. 

Dw:lape te • 10, (A.A.) - Cu.

1 

:.>atna. mel'kez bapl&b&nealDde 600 

lcri Sovyet tayyarelıeri Budape'j • yııkılm.1§, 2 memur yaral&nmlfb•. 
teye ve M.acaı istanın müteaddit Mahpuslardan 20 k)fl ötmllf, 82 ktıl 
mahalltrine biıcum etmişlerclıi. • yantıanmıııtır. 
Şımdiyc k:ıdar alınan haberler tıu Vltl. 1G (AA.}_ Bom~ bll4:. 
hareketin ancak hafif ha.ss.r'ara rildlğine g6re poU. ' del& balkm a. 
&ebd>iyet vert:liğini bildiriyor. zertııe atet ebntf n bir çok klmae~. 

(Devamı S tlnclldel 
18 

: _Ayakkabıcılar 
-.--o- -

Gral Şipe taylalan ftln 
gö~ hap.ine alındılm 

Bu~nes.Aires: 10, (A.A.) -
Üç seneye ya.kın bi.r zama.ndanbe· 

rtn yaral&nmaJarlD& •beblJet 'Nl' -

ml§tjr. 
Kadn.• n Yat DeDalde de llarla • 

plıklar OlDlUltur. 

f.C 
IO .. 

1 

r 
r 

ıt 

•• 

endişede 
Bir ·yandan müşteriler azahyor, 

bir yandan deri fiyatları yuksehyor 
!lcll'et mldlrllll llaıdaralarda ıerı 

ııuıaı glıtallle aıarü maııretı 
•ııırmıre çabıaoü 

' lataıabu1 mmttka Ticaret .MUdilr. fiatlannm bir hayli düııtUfU gö. 
ltıttı, ayaılckabı tbıerindcti yUkae.k rüımilştür. 
klrıan önlemek, için tetkikler Diğer taı'&ftan son gllnlerd:, 
~tadır. Şimdiye kadar fiat köacle, deri flatlan çok ytik.sclmi§ 
an~ komis:vonu ve muhteli' bulunnl3ıktadır. Bu yl>.kseli§ biDuıa 
IDalramlar ayakkabı fia.tları ve sa vids.lalarda çok faz'üdır. Vida· 
klı- hed!.erini incelerken dalına tek lalann deaimetre'İ on be' gUnde 
8Yaıltb.bı üzerinde durmuılar ve 240 kuruştan 320 kurup yUluel • 
b11 SU.retle yülue-k 1r.Aliyct tesbit miştir. Fa.bt buna mukabı\ ayak_ 
e:t.ını,ıcnlir. Mmtrka ticaret mtl • kalıı fiatııannda dil~kltlk görlil 
dUr!Uttı, tek ayakkabı, böyle bir . • 
~a.ba esas tntulamzyacatı için me-ktedir. Buna ıebep ahcmm ibay 
telltikJerinde seri imalA.tt gözönil· ı lı ar.al:mlf obnaaıdtr. Bu hal ayak· 
ne al~tır .. B uauretlc mAUyet k&bıctları çok düıtUndUrmektedir. 

Japonlar Port Morabiye 65 
kilometre yaklaıtılar 

ri Arjantinde gÖ'Z hapeinde bulu. Mihver Jiplomıdlan 
nan Grnf Spe ~umm daha mk: w !-6oftıla 
b;r ~%3....'"Ct altına alınması hükfı. ~ 
metçe eanrcdıi"mtıstk Bu tedbir Liıııbon: 10, (A.A.) - İ"P&nyol 
son ayla.r z:ırfmda Almnn bahriye bandmılı Cabo de Buena Esperan 
Iılcind~n .bir çof\ınun k&çmaeı ü· za ynlcu gepıiai AJman ve İtalyan 
zerine göz lhaPf.'inin dı;Jıa tesirli tcbcN!I 200 dipiomad& Bftzilya. 
~ilde temini içindir. dan gelmift.ir. 
..;...._--~~------------~----

ANKETiMiZ 

Harp ne zaman 
bitecek 

Ethem izzet Benice ve Ah
met Emin Yalmanın cevabı 

Mısırda 
devriye 
faaliyeti 

Melburn. 10 ( A.A.J - Ne~redllen 1 
resmi teblil, Japonlann Yeni Cii• 
nede Oven Stanlcy sıradallar böl· 1 
gesinde fiddetJi bir hücuma kaWc • t 
tıklarını ve Miyoladaki müttefik 
mevzilerini f~al ettiklerini bildi • 
. p . 1 

Alan ta1rareıer1 
Si wen llaaabaa 

••111 ..1aıat11ıar 
(l'a&IBI 1 üncüde) 

rı>or. ort Moresbl'ye 65 kıloınclre 
mesafede bulunan ha sıra d:ı·ı ı· 

boftıızıncla muharısbeler cereyau .... • 
mektedir. Genenıı RoYel kuman<la· 
ınndııkl AYustralyah luınetler ~'k 
güç şartlar içinde lnadla "c şithlcı· 
le çarpışınaktadırlar. 

Etem hze& llelılee 
· (Yum 8 üncüde) 

Vllld Amert°'1 11e1lrde blrllkte 
Etaopatya mtıu-lndm cda1w 

Vilki 
gitti 

iNGiLTERE 
Avusturyanın 

ilhakını 
tanımıyor 

Eden bu n usus
ta beyanatta 
buıundu 

Loadra, 10 (A.A.) - lngi!t.ere, ,..._ 
vwabaey&mn .AJmıaa,J& t&nfındaa ll • 
l:akml taaımanı&kt&dlr. H&.rjciye nıa. 

m:n J!ldeıı d1ln bu hu.uata fU C"' y1.r1" • 
ta butunmuıtur:. 

"Orta A "tTUp& lnıdutlannm istik • 
balde alacatı tekil için bactlnden ta. 
ahhllde Sirife.meJI&. Fakat 1938 de 
A.YU8tUl')'&da yapdaa deft?Jklltt tanı. 
mak mecburiyeUnde olmadıtnıuaı n. 
Tih aurette 8ÖJ1elDek letertm.. 

Alman lanar.lerinln 
alnnlan 

Vltl. i t (A..A..) - Alman kuY'Ntu. 
rbae mensup bomba açaklan d111l ~ 
sıtterede Betford ~ bir ı.a. 
va alanına taa.rrus etm!fle.rdlr. lqi:. 
terenin bafka bO~erine de taarrwı 
edilm.l§tlr. 

Taymla nehri aızı Uzerjnde de u • 
çulmU§tur. 

"Ankaradan çok • 
temiz b'r intibala H arıman 
ayrılıyorum,, dedi dedi ki : 
Aııkaradan bildlrilditlne göre dUn 

gece aeyah&tten dönen ba§vekfümt.z 
ŞUkrU Saraçotlu, 11aat 22.30 dtl ~ 
vekl.let kötkUnde Vende! VUkiyt ka • 
bul etmfıtfr. 

KW&kat bir nat .UrmU,ıUr. 
Vllkt dün saat 11 de yanında Amo. 

rlka büyük elçisi Steynbart ve ref.ı. 
katlndekl z.evatla blrllkte AtatUrk11n 

(Devamı S tlncllde) 

Rusların son 
zafere itimatları 
sarsılmamıştır 

(Yamı 3 nrilde) 

iNGil TERENiN HARP MASRAFI 
GONOE 21 MiLYONU BULDU 
Avam Ba uaraııadaa barp murallın 
için realden bir mıırar 1aıms Urabll 

tabı,ıat lateadl 
Lond.ra, 1~ (A.A.) - Avam ksnı ..... 

ruma verilen bir llylha harp man-.~ 
lan 1çlıı ı lmllyar İngiliz liralık taba •• 
•t latenmiıUr. Bu yeni jıtek bat',-, 
muraflan lçln talebedilen ıaıı-ınt 
.ak~ 11 milyar IO mJJyoa !qf. 
ısa llr&lma çıkarmaktadır Şimdi bartı 

• muratl J11nde 21 m!17on f~i.~ lU"\-

11ına yoıuıellDi§tlr. Bunun Yt1lde kır<L 
versUerle, mUtcbakı.tl tuarruı buap 
ı&rile temin edilmektedi.r. 

Kall)• auaı dUn demlft.lr ld: "ln.. 
g'.nere. RWl)ıt. ft Çine Meme lllıeftU· 
... tıe:ts olaaJsıı malzeme vwi)l9', • im. 
dt a.&raıam.a n WID.ç Yerme tok tanı 
IJ 4etildlr." 
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Hind çıkmazının 1--~ Ko~. k6mürüne '~A~i~~~ 
sebenleri! tehacum karşısında ' 

JI 
-r Harp ekonomisi Dag~ tfma esaslarında yeniden bazı bürosu 

OltanJaU 
Tüı1:çe fliirlel\lı ekil \'e mlnl 

itibarile bir ~k ı;:eşitle.ri \'ardır; 
l>estan bun!ar.n en mühlmlerin 
den biridir; ilk ı..,tanm birinci ,.c 
ü~iincil, iki'nci Ye clördüncli mısrn .. 

... 
• • 
l Yazan : RIZA ÇAVDARLI -

H İNDİ l'Allı~A, ~inıdl3 e ka· ıııf ııcyd:ı olmu~, lıunuu ıuırı:ı<ım· 
dar isfjhfa/ He nnılıın 'e <ln r:ıi.lı l..at:1kh'rirıi lrn) betmiş u• 

bc~.ı a il•hc nyınna';<ta bliyiıl• bir hın e<;Jiİ a.s:ı:et sınıfı ) ıkılmıı;tır. 
zc\ k du) ~ lun •1gurp 'c ıiark,, :ıih Barodu'nun ı ıeı;hur hilkiıl'ıdarı, 
ı.i3etinin tam l•esPdi•~i \c bu gn • IJütiin Hintlilere du3urauğu esi 
riıı tefükl,inin balta ıle nınıldnğu 

1 
ile 03lc tı:ığ.nııaÇdn,lır: "Din \'e 

ı;öriihlr. ıııezh~ı forl,ınn lı:ıkmaks11.ın her 
As:ı,,ıdnki snhrlnrıınız.ın clıl pek Hıntlj :;nrn)ınuı "ırclıilir! \'c o · 

ı..~ık olarnk ~ö::.t.tırccclderi gilıi, nun benim s.Hn) ımda yeri ':ırlfır.,. 
Hint h:ıllt'a.rı nrn<;ınth1'i ft) rılııdn· in anları yekclığerinclcn ayıran 
:·ı, dini sch~11ııol"in haricinde anı • mezlıeıı ')e tarikıt kellmelcri l\r • 
ııııı!< Hiznndır. tık Hııulist.ıncln ) mu~ )m n.ı 3 ol• 

llu:ıd n t•!li sene c" eline ge • o:mnl.l~ııiıı hı.r. Me efü Rrelımen oi· 
Jıncc) c i. Jnr, f nf;iliz r mının tu. mı) anları tezyif ıçın ktıllanılan 
ııımn;v;e cahili ol n Uintli!.cr ım. 8hudru l•elim~sj unutulınmı ve by 
"ID in, bu~iin, o inr:i:izceyi bir in- ıl'nilmeınci,tc lir. (3) 
~ili"r..dcn <lalı:ı iyi hil":It b1 rı;:ol' Hint Sonr.ı btı tıı.rikntlcrin lıarici'nôc 
liı:ln buhınduğ-ıınıı 'e bunların sa· <;!anların <lü~tiiklıeri scfnlEtler llc, 
~ ılnmıyae-.ıl< 1 ıular çol< olclukla.rı • bunlann ort.acl n efı, edıhnelerile 
m SÖ) Ji)·erek olursak kimse hıy • bertar:ıf <:tlilnıi::tir. 
ı et ctmemelii.lir. Hin<listtındn diğer göze rarııan 

Bu~ün :ıynl lllntliler, llrlst i • mühim b~r nolttn cln 1<nılml:.ı.ı dır, 
ynnhi;ın ta.n..,snhn ile ortnyn im • \ "c onların tnlı:.il \C tf'r~~ye'lerine 
rıan ''gnrı> 'e sark,, ıihııiyctile ci; güst~ri.cn i'htim:umlır. bant va • 
lcı.mc< c b:ı<:lan!15tır, bunun ifn<lc 1 tımp::n cı !erini s:ın;ılmnz bir ıman 
etmek i ted•ği s:ıçmıı ınfınü) ı bir la ... ü.sliycn bu ı.atlınlnr, dlinyanm 
a.in\ meuuıı olarıık kabul ctmi5 • en miincn er, en iyi tah!o!il görmU~ 
Jerdir. Tnı;ore'nin <loğnmundan lmd.nl:ırı o;mak \iıere ı;österilebi • 
onra, gnrbın bi.itiııı 'nrlı{;ı ih• lırler. • 

Jljı .. ı .. tann hicret etti~inl hldin 1920 da. vaktiyle çocukken c\'• 
m!lnt: ün•l ir. Et'i 1 'n ){ilometrc • lcndinncl< Meti tum:ımiyle Iiiğve· 
öcn fnzla olan demir ·olu lıntlln, dilmişt.'r. Hdim ,.e OJ un tesirleri 
\1lktl3 le A \ tu[ı:1h':ır icin "snrk,,. gbzöniinde tutular.ık genç kızlarm 
tliyc bir eğlenec meuuu tt"_kil c· H, erkc11t'rin de J8 "nsm<la e\ • 
den bütün llindi'>tnıı lmsnlııı \·e lcnnıelerine izin ,·eritmiştir. 
ki>) !erini "gnrpt:ın,, lınli bir niı• Dullnrı did diri yM<lnn.k ildeti, 
mnne h~t.'ine lrnymu 7tur. (1) bir dnha gelmemek lizerc ko\Ul · 

111\ ı.1 tn"ili7le<:tinnc1• ldn açı • mu tur. Jlatta turi tler, artlk m:ı· 
1.m birı;olc İn~i1iz ıneıtteplerf, lıetlerde, 'nktlyle bir ne\İ' fuhuş 
Hintli t:ılebe,·e Jn~iliz t:ırihini o • Jılımctini gören "ili.hi rakkase,, 
l.uturl<en, lı• ~lılrı 1 • lmc1en lıürri- lcrln de bulmımadıklannı görmcıı. 
3 etin 'e ıtemol:rnıoinln lıircr ;,!;'ıhı tecliı lcr. An'ane 'e ahlii.k U:ıerin· 
Jııı'ine .:<f"mııstar<lır, Hiı•ı·i 'et ıı:io de hiçbir milfet hu ~<tar seri Lir 
c,:ok har.ıretli' bir llir.dlstan c;iiriı • dcj:,işme gö<.ıtercmeml~tir. 
lursc bunu tn;..ili.ı:'crin ynnh~ tetfo Uirçok Ylliiyetlerde l~dmlar re• 
ri., i temlerinch amnı.-iı liizrmclır. ye sahi'p oldukln.a giJ;i, en bliyük 

\ ine on (lo} U"tuıcu n.sl?'clnki c · idari mn'immları da işgal ederler. 
fol .. ti yol< dmek ir.in hunılımla :-- Kadırrl:ır Hint milli kongresine er 
l'ıl .. n ör~ü \C o;nire sanat nıahi• liekler "İbi i~iralc etmel<te, onlar 
ıı+-ri yn,ns yaynş o kaılnl' taam• gibi rey , ermek hakkına malil' 
ınlım cttnic;tlr ki, bugün llindı'sta· bolunm.ıktadırlnl'. Blrı:ol< luıdm, 
nı, lıütün di:nyn sa::..:ı~ iinin bir Jml öol.."tor, ıwukat ve profe<.ılit-leTin 
lıi lıaliııcle ort:wa ko,•mnldndır. bulunduğu görlilnıc"&te<lir, (Gao 
YnJm2 Tatar tro;ı ruıd Steel Co.. dl) nin hUtiln Hi'nt kadmlanna 
nun Ç" ı tınlığı am~l miktal'1 ';; :nptığı ';'U hitabe e k ente.-e.~ttn • 
hin hi • ·o 'nrır (2). Bu clıı Hm • dır. Ve milli knlkınmıı hareltetln1ıı 
ılistanın s:ın:ı3ilesme~ gij tt'tl'(li~:· cıınlı bir mllc;ahhnsı olftrak beli • 
"eri t f il•niiliin bari.-: bir mi.,nli - rir! 
C:ir. l ' ir ''e iptillni mııdılelel' "Artık eski pnrdah (4) ı unut • 
ııek C" t!r, nu :\üz.den Hindistnn IntuıUZ lazımdır. Kadınll\r en· 
hm~n l•_m~n Ameı·ikn '<e Avruııa bul' mutfaklnnn11.da11 dıljanya. ~· • 
ı,a!l.l) istilı'!.tlt~tmın fe, kine tık • kınız ! Çö.mlelderiniı.i, tencercler:
m~I• iiz:recrr. Tnbii lmyııııldnrı nizi bir l;enarn. atınız! flözyn)a • 
ülkenin ll:tl):ıc·nı bCl--l:fm mnlıc • rınızı il:niz! \'eni gelen dlinyaya 
l'ığ t';'rn:I!~ o ltmlnr k~tfidir 1'1, bu lmlmıı:l! Bırn1unız lmcnlnrmıı ve 
ın!l2'1:ıri ·et Uinılistnııı biilün <liiı:- lianleo;;l,.rinlz yemcklci!ni kemlıle -
3 il p:u:ırl nrııla A\ rııpanın bir rn· rj h~zır':ısmtar! Hindistanın bir 
l.i'ıi o'u-:1k nu•rdnnn cı~w.:mııl•tn· mi.ilet olabilmesö kin si7.ln YaJlR • 

dır. rn6•mı:ı <'Ok işler Vs\rdrr!,, (5) 
Fnknt · sıl h:n·retl mnr:,, oınn \' c l;:ı<lınlık bn ,·az:'fcyi ynpmı~, 

nol<ta "uduı·: vn'ıti •le tn"'lliı olnn ihtilalci, hllrriyetr:i, clcmokrat llin 
ıı::>tronl!ı.nn ~·erler:'rll bu:!;llıı yerli ılic;;tanı hnzırlamıc:tır. 
lcı·. Hir"t ·ı..,. n'mısl:ır ''e nm::lc - - Arka'lf \ar -
!erini tnm bir 4.\n1r~1ı hnliyM! i• 
ıl.tr -le b:ı.,lnmı5!nr<lır. 1) Will Durant: histoıre... il, 

Rura•l:ı. rhemmiyetle gl>z()nl\nde 386 
tutulnt'"lc di'ter hir mc ele dl", hiı• 2) Op., clt .. 
füıı bu t,.f'1.:1rlüller<le, lintli'crın, 3) S\•ith Ox. H., 35. 
Uiı:tlı oldultlnr nı unntmııtmalan • 4) Ha.remde kapalı kalmak. 
clır. Yn.lntz bu tnha\\·iillerı'le yeni 5) Ncw York Times; Jeun~ 
zeı•gin, nnfiz \'e m:~li~ etçi hir sr. lG,1930. 

l'aı.an: 

'Alekıander Veri 

Yakında laaliyclc geçecek 
Ankaradan bild!rlldlğlnc göre harı> 

ekonomisi bUro:ıu ı;ıefl doktor Necdet, 
\'azifcslnc baı:lamak Uzeı c BcrHnde:ı 

nynlmı§tır, Büro yakında faaliyete 
geçecektir. Bilroya verilen vazife -,u 
Uç esas nokta etrafında toplanmak • 
tadır. • .., 

l - Harp ııeraili tçtndc yabancı 

memleketlerin llttıaadi polltikalannı 

ve durumlannı tetkik ve tahkik et • 
mck. 

2 -- Harp aartıan içinde TUrkly~. 
nln iktısacll mcse!elerl::l tetkik ve ta'ı 
kik etmek, 

3 Harp sonrası Türkfyesinln fk't· 
~adi polit,lknsı için ~imdiden hnzırhl• 
tetkikleri yapmak. ---o----
Deri fabrikatörleri 
Hava kurumuna 7E .... OO lira 

teberru ettiler 
Şehrimizdeki deri !nbrlkntörlerl 

Ti.\rk hava kurumuna 72:>00 lirn te-; 
be?TU etmlıılerdjr. Tc erruda bulunan 
fabrikatörler §UnlArdır: • 

şark deri T,A,Ş, namına Ahmet 
Kara, 15.000. fabrikatör Aleko Dul'.! 
10.000, Amram Bırnderler 9.000, Sotl. 
rlyadls biraderler 7.500, ismini vermek 
U;t(lmlyen bir zat 7,000, Kamhı bira. 
derler 5.000, Donan 5 000 Altıpan11nk 

ı 15.000, vamvokopulos ti.000, Lcyagı:ı 
"e Davjt 2,500, Barukaa 1,500. 

Mekteplere kaydolunan 
yeni talebeler 

Bu sene örtruncktep ve liselere kav. 
dolunan tal"be yekCınu glln geçtiltı:o 

kabarmaktadır, Ortaokullarda smı~ 

vnzlyetı bu ihtıyncı ~arşılaynmıyncnk 
vaziyette g!lrUldUğUndcn yeniden 121) 

sınıf veya gubcye ihtiyaç vardrr. 
-<>----

Halit Tüccarbaıının cenazesi 
lstanbula getirilip gömiilecerı 

Dlln vefatını teessUrle haber verdi. 
ğlmiz spor ldıırccilerinden Halit TUc. 
carbaımın cenazesi Ba.lıkc,.l1'de göruUl 
tnU!Jtür. 

Merhumun nllcel cenazeyi mutlaka 
lstanbula getlrmeğl arzu ettlğlnde'l 
cenazeaı mczıırdan çıkarılarak tatn 
bula getirilecek ve aile kabrlstanf:.~, 
defnedilecektir • 

-----o--
Hariciyede birer derece. terlı 

edenler 
A nka.r:ıdnn haber verildiğine 

nazaran, h:ıric;iye vckftleti lrndro. 
&unda yeni te'rfilcr yaptlmtştır .. 
L~ste şu.dur: 

Stokholm elçiııi Agiıh ve M:ar 
silys. BaŞ'lronsolosu Bedii, ~ıci, 
clcrece<lcn Kenınl Aziz. altıncı de· 
re-<"edrn Hi\mit. Nebil Sürcyyn 
Refik yeiiııci der'X)Ctlen Mazhar, 
Ri.iı;tU, Mı.:zaffer , Kiımil, Siret, 
Eeh~et, ~·~fik, sckirinci dercce<1cn 
!ıhami, 03.vit, Ulvi. HnE::ın, Ab • 
dii1ahnt, dokulzuncu dereceden Sat. 
\'et, Nu<:;r.ef, E .ıin, Vefn, Kaz.m. 
N'urj, lLllruni, ~evkct. Ahmet. S:ı· 
jfillnddin Mu7.affer, onumm dere _ 
ccden Et~m Knmfl Er.nrullah. Sup 
hi Aım. Adnnn ~abit, Kazım. Na. 
mık, Drniş, !nmn.il, Adil, Mahmut 
ŞC'rafettin ve Cnhit birer ılercce 
terfi ettirilmiıderdir. 

Af,l;'!lm yemeğini tan ııre subn
yı Bazit' .:ı beraber ye<lik. Yemek· 
tc ördcl• keb:ıbı, hıynr alatnsı, 
halık, ıgır filetosu, reçel \e mey• 
'.. \ll.r. Unzil son ha'' macera.la• 
nnı :ınlattı. Yalnız tayyareci er • 
!ere şarap 'eri1medll:inden 3jkfı. • 
)et ediyor. Ve: "düşünUn bir lt~rc 
eliyor. erlere şamp yerine bol §e

kMii <:ny ,·eriyorlar. tasan ı;arap 
\çl.ncdcn Jıarlıedebilir mi?,, Bazit 
hlilfı. hnrbin nctieesimlen ümitli. 
"Ah, diyor. yalnız h-l'mz tayyare" 
nıiz olsa? 1, 

l' emek yerken iddetli top ses· 
leri giirl~i. Fakat kimsenin n.:dı-
11 ettiği yoı., hsıf Ç{orunmn me 
morları a~ dm hk J>en~rcııin al 
fm<b <Huliik çnhyorlnr. Fnkn.t bu 
ancla Parisin ışıklar i~ind.e yana.ıı 
hina"ı adl!)'c snrayı idi. 

Sen kcnarrnd:ın yiiriiycrek ote· 
le geldim. Göl( '.\ ıldızlı. Bir tüt Uı.· 
nid~ cigıll'a 5ldnr.. Biri i inrsil · 
)ıtlı obn ilti nskerle konu tun•. 
fJd i de biraz İn~ili1.ce biliyor. A-. 
kerler henüz bedb:'n c1eğil. Eern • 
ber birer cignra İçt''t. Bu akş.<ım 
lınrbi3e ne7.aretind:?f•i konferans -
t:ı Bone ile FJ:ınc'orin g<>z luıps'n~ 
ulmclıklnrma dn!r bir ~n~i:ı dola • 

na gıtmck üzere bilet alıyordu. ingilizler <le "en'ela lnı,,riltert'., 
Şimen<li.f es-lerin intiZ1lmsu.lığma eliyor. Güı.:I hir oyun <lcğil mi? 
rağmen kallıncağız bir hastanede Fhmdr onlusu deniz~ dö1dil • 
bulunan im.mm ymıma gidiyor. mek U1~redir. Knle c;>liten ı;ıl."tllı;
Sonra. efnretteki gazeteciLer' kon· tar. Arns d:ı. öyle. Fransa ile Jn
fcmno;ınıı. ~ittim. I\onfcnm!!a ~ e· giltere arncıın<lnki hu aııtn.nma• 
nj tnr;illz gnzctccikr at:\'•csi Ş~lt ınn..zhk lmrkun<: bir ı:ıey. li2 I.ilo • 
reislik cdiyo:-. lfonferan tn Frnıı- metrelil' b~'r mnninyı !\';'IJI iki ordn 
'-JZ • Jııı;iHz münns.ebetlerinin ııek ya bh'1 e::;;tln:unetliği ic;n Vcygamh 
ili gitmcdi~ini ö&"Tendinı, Dcnıclt munh:ıze etme)< yerinde olur. 
ki \'eygıınttnn ı:;üphebnmelde Fmnı:ızlar bunu yapmaya. t,.c:t-b· 
Jınkhynııc;ım. Ve \'indson Çördiin Mi<ı eddbilir•erdi. Fa!t:ı.t nidıı aıı 
de Frunsn3 ıı faz·~ 1n~li7. tnn·ar('• mndılnr! imı\i, it•i orılunun b:r
si ı:i.indennekte .cndisc<;i yerin(lc ıe~•ııe!iinden b:-t-rnlıınnm!\7., Zir:ı 
iınis. Tnl·:~ hıgilizler l\fanş liman· aral:ı.nn(la hiil~ lGO kilom~rclil< 
l:ıruıı1n buhm!ln orduları iç1n <:ok bir mesafe , nr. 

·~ or, tn~nllalı ~:\hillir. 

ntAaı ,~ " •""· 
'll"!C f-;tttııı~ntınıln J\ 11 

ı ltln karşıla~t ım, J\ndın 
Mnkrlq• 
Orir~ • 

korlmyorlnr. Jlit1.er bu ,·nziyctten Ga7.eteye lusa bir tcl"raf ~ön • 
ııelt gUzel io;tifade r.ıli;ror, Hir t n· 'lerer~k Almnnlann 1ngiltcre~·e 
rnfb.n ı•nris Uzcrine hÜ"UDl ede· f.nrşı olan tehllltlerinin bir blôf 
N?kmis gibi yap:ıruk Frnnc;ayu, di olduğunu yı•zdım. 
~er taraftan l.endraya :ıldıra • Siyao;i muhitttı fAwaı;n h:uich·e 
r.a'Jmnı, ~'bi ::öıifne~l< tnı:iltereye nıt:mlrf;'1lla ı;-ctiıiPme<ı:i it-in f>ir l"e· 

nğtr ba ıyor. llu ,·aziyet t<nf'iıSm· rcyan ,·r.nnı". Rtiııo l1t1nn 1 :ılıul 
ıln rr.ı.n ızlnr "c\\c1iı Prnnsa.,, edemt"Z. 'F:ı.kal Madam rlö !n Por-

değişiklikler yapıldı 

ları birbirleırile kafiyeli olur. Di. Veni beyaanaııre verecekle~Jn Edtmlr
Eerl İldaclteırıa ba :ından 

itibaren datıtıı acak 
~r kıta.lamı ise ilk iiı: mısraları 
kafiyeli olup, dordün<'Ü mısraları • f 
ilk katanın ikinci ,.e dör<Hincii mı!>. j 
ralnrmdaki Jcafi~·eyi' tasır. "Ata ~ 

Anlmra, 9 ~A.A) - İktisat vekt.. namelerj ancak eylül 942 eonuna lP. türJ<,, ün ölümünden sonra şah- ; 
!etinden blldlrllml§llr: dar kabul edjlecektlr. "Hehçet Kemal Ca~lar,. 111 ''Aşı,, 

tetanbulda kok kömilrU ıçln valtl 4 - Evvelce beyannamelerini va•. Omer,, inızn ile yazdığı slir bu 
talepleı·de görUlcn bütüy a .. tI§ ve ko. mıo o~makln beraber taleplerf hen01 ~esiılin en ynkın \'e en giizcl ömek 
kıı kar§ı müşehcde olunan tahacüm S!ltı§ ordlnosur.a bağlanmamı~ olar: • ferindon biricllr. 
ve ihtiyacı olmayanların C:a kok be • lurla t!çUnc\l madde mucibince beya'l. Şekil itib!ı.rilc df:Slana benze 
yannamesi vermek ve kok ıatemek name vereceklerin bcyannnmeı~r.e yen fnlmt me\'ZU i'tibnrile dini 
''C almakta ısrnr etmek suretiyle hıı. )azılı talepler beyannamelerin verl11~ UUYJ,"Ular tn ı.ran ürlere "nefes,, 
kiltl ihtiyacı tazyik etmcı ı müvar.,•. sıramna ve yapılacak tetkikata söre deri7., tşttı bU~ ük llınd \'e duny.\ 
lıcslnde İstanbul halkma ko:t kömüıU iklncltl'§rin 942 iptidasmctan itibar: ı ı::ıfri Tugor'ın bugünlerde tercti. 
tevzlatınm tanzlmı için bazı noktala- gelecelc kömUrlerdeıı lcnr;>ılanacaktır. me edileı·ek basılan , f> Gitnnjali 
rın tavziblnde ve yenlden mlltemınlıl' Buııların ltömUr bedeli tıJ:sll olun<ı. ıulmı tasıyn.n eserinin Tiirl<!;c aılı 
tedbirler alınmasında zaruret ı;örUl • rak sAtış ordlnosuna ne zaman baı "n:ıfesler,, dlr. Bİlde l\le\ .e\ ilcr, 
mU§tür. !anacağı ayrıca bildirilecektir. B:kt.ı<,.,,ill.ıı \e diğer tnrikat sairle· 

1 - la~nt.uı halkının 19f2 ~evs;. l ~ -29.6.942 tarihli rcsuıl gazete1e rı rafından ya7Jlmı sa~, ız ne. 
mi kok kö~ürU lhtlyaoınm temınt i- :ııe:redllml§ olan kömür satıııı ve tevz •c<ıier , ıırdır. Bunlardaki ıni.ni ta. 
cin kok ~tih8al mahallerinden 1 m:ı. talfmatruımeslnjn mbaddel 17 •·c nınmilc İ!: h!lyata nid<lir. }'akat 
yuı 942 tarihinden Q~Stoe 942 

SODU. maddeal MUCibl.nce bfr 80ba l!;ln VI'• 1 r ı;.air din lllCSele'iillİ hiç Jıjr znman 
na kadar 54.000 ton kok kömUrQ ceıp lebllecck kok kömllrU mi1'.1an en ç:ık ı ~ir sofunun bnktıj;ı dar za' iyetleıı 
ve tevzi edll:nl§Ur. Geçen eenenln ay. bir tondur. İkln<:I aoha Iı;ln JIAvet.:n !!i.irmez; .AJlnhnu, diin~'nsmı heıı 
of müddetinde tevzi edilmi§ olan kok en çok yanm ton kek kömürü vc•i- kendi içlncle buluri onlnn ban 
kömUrU S0.000 tondan ibaret bulwı • lir, Soba adedj ne olursa olsun veı'!. lm-=ka tela~ki f>der; h:unhMun, 
muıtu. lstanbu!da 1942 mevaimı içil' ıccek kok mlkdan Jkf tonu geçemez. ba i~likt('D, mnddj olmaktan uzalc 
mürettep kok mlkdarının tamamlan. Bu madde bllkmü evvelce beyannaml' tır. T:ıgor'un ne(esl~ri bun:.ıa en 
ması için t(ldblrler alınmış bulunma'<. v~recek taleplerini sa.tış ordlnosuna ghzel mi ııllcric'!ir. Zntcn bıı:;üıı. 
tadır. Bu itibarla kok tevziatı kem3 bağlatmış ve fakat kömOrkrlnı he • ı..tı etleb.İJ .1tın, diinkil a'1at eser 
kAn devam edecek, ancak dağıtma nüz almamış olanlara da oamlldir. terinin, fehdeuin kökünli aramal• 
bundan böyle agağıdaki cartlar dabl- 1· .. ,·11 "'Ola. Çıkı\nlnr en fiOnrn ı•iiı • 6 - Tevzi olunan kömUrlerln alıın ,. J ., 
lJnde cercysn edecektir. Jcrinı· IIJndı·stanı:Ia arıır'-r •• \sır. • :.aratından bizzat ve hangi ibtJyac j. ,.. 'l4 -

2- Şimdjye kadar paruı aımara» l:ır"" unutulmuş ve ka"bolmu ... "lİ. 
1 çin alınmış ise o ibtlyacuı ltarııııa.n. .,.. " ~ " 

Patı,, ordlnosuna bağlanmıo o a.n ~v rıınen lliıııl siir ' 'e f-el'ide <liin\. n 
1 bf 1 cı mnsı için kullanılması mecburi ve ou 

sobalanna alt kok kömür eri r n - "• ...,. .. p di\nvasnıa bı'r llinıllı· sair 
1 kömürlerin ıktısııt vckı\Jetlnln yaz•lı "' o-. _, 

teşrin 942 sonuna kadar ve ordino ·- ,.c fe.\']eızof tnrafuul:ın nı;ıldı. • 
rmda yazılı tarlhle1'dc teslim edl!ccP.l: 1 müsnndesı alınmakııızm ba§kaııır.a 

devri "'asaktır. 1912 de Tngor"ın ellinci yıldo· ,.c ancak bu soba koklarn'ıda.n bir ton ,, 
dan fazlasının teslimi allkAdarıum Bu mecbur!yct ve Y"•ağa alAknd:ıt nii:ınü Imtbnırkcn Avrupa kayid. 

"kA- 9•2 ların bir ·'c!a ·'aha dfkknt nazarlnt'ı. tıiz ~m Iırıstı: fak:ıt şair ertesi se talebine ~öre ya bir)ncı eu>Un " ye u u 

k b k t nm ""kilmesı ve buna aykırı bareit"t ne Nobel edebiyat miilSıiatını ka 
tehir olunaca veya u ısma ıtı ,.~ 7..ıtndı. 19!11 de 17 Afll to ta öl. 
pnra sahiplerine iade edilecektir. ıerln vaki o1up olmııdığmı teablt lç_ı; 

s - AlelCımum teshin vasıtası olw. icap ettikçe mllll korunma kanunu füij;'1i zam:ı.n "U korlmrıç hnrıl fe 
rak kullanı!mak üzere kömllre ihtl _ hükUmlerine tevfikan" aramalnr ya!lı lfıketiııe rağmen biiti.in diioya on. 

ı ı ğ h tı ı tıl 81 ıuzuınlu gö. dan uzun uzun bahsetti. Jliltffü; • yacı olup dn §imdiye kadar beyanna. ı aca mm a r a ına {anın en bü3 ilk S<-hirlerinde hiikiı 
meleı·lnl vermemi§ oıanlarm beyan • rUlmU§tUr. 

Rıza Nur gömüldü • • 
rzmır 

arı ı .. Doktor Riza Nurun cenazesi 
dün h:ızin bir meraslınlc kaldırıl. 
mış, ve Merlcez efendideki nile knb Ankaradan Orhan birinci, 
rist:aıuna defne:lilmhtir. Eakiıehirden Oıman ikinci 

M~rhumuıı cen&7:etlİ saat 16.30 tzıntr,9 (A.A.) - Ankara • lzn.h 
da Beyoğlu Belediye hastahanesin blsiltlet yarışı bugU'l çok parlak mc. 
elen alınarak Teşvikiye cam.iine ras1m içinde nı:ıt!celenmı,tır. Ko~ucl! • 
götlirillın.ü .. , nam:ı.zı kılındıktan tarm erken gelecek!crlnl bilen nll, 
sonra, Türk bayrağına. sarılmış o. komutan, belcd'ye reisi, mebuslar ;e 
lan tn'butu eller UsLUndc Harbi}"e. çek katnhalık bir hıılk kllUesı '!attt 

ye kadar tn.~nrak omdan otomo • S,80 c:ıan itibaren mı.:vnın!at yer'.n :" 
pille Me?'kez"!f endi kabrietanınn toplanmışlardır. Saat 9.ı ı t!eÇ(' cıu 
nak ediliniştir. Merasimce Vuti, ~arıııın her etabında ~k muvaffo:Ct. 
ve Belediye Reisi Doktor Lutfi \etli koşulıı.r \npmı~ 'l!nn 01ans nrk• 
Kll"dar, Riynseticümhur yaverle • daşımız Orbıı.n Sudıı.tek başına muvı 
rınden Cevdet, !(ehrlmizieki bazı, salat ç!zglsfnl geçmııı ve orada b•ı!~ı. 
nıebu'>lnr, b:ısru tıirlifü lctnnbul nnnlar tararındııo şiddetle elit fl.tn 
mmu!<ao;;: re~ Hakkı Tarl'ıt Us, mıştır. Orhan ~uda vall:re takdim '· 
Nun D~mirağ, merhnmmı. dost Junmuş ve bı:nµ mUtenklp tRt!•'l'"a• 
ve cıkm!xıları, Türk l:iillUr· ~>lrliği l'tmek Uzerc lise b!nnsmıı gttmi('tlr 
fı.zııhrı ve ~r 'k?Sım Tibbiye tıı1 e. Ynrışın dl~er netlceıerl Ut: un ı::nı t~ı 
besi \'e bir policı mU:':'rezcsı bulun . ıt bundan aonrnkl telgra!?anmız ~sı 
muştur. lıild!rllf'cektlr. 

Me-znr başında Tibbiyeli bir 
~enç i'e merhumun ılnstlarmdan, 
Fnhııddin söz söylemişlerdir. 

izmfrde fuar latbol 
furnuvaıı 

/:mir, 9 (.A. t.J - Yarın b:ı<>ln. 
:.·oc:ık don ftı:ır fullıoJ l•JrllU\'D<;ID'.l 
işlir:ık edrcek Anlnırıı f'"'. ' r bir
liği ıukıını <ilin nk~.ıın ı\f) oıı ırcııi!C' 
~clıriınizc grimi~ \C !ınrnrctlc knr~ı
lnnmı~l ır. ncşikt:ış lnkımı <ln h~: 
nkşnnı Rclcceklir. l\lnclnrıı ynrııı 
lı:ışl:ın:ıcnk cnm~rtesi ''e p:ı1.11r· gün· 
teri de\'am olunncnkhr. 

11 \'e 12 \'C 13 ryhilde günleri 
funr ııı;ık lınt":ı llyıılrnsundn ynpıJn. 
cnk ohın fıınr serlıest sOrcş nıüsıı · 
hok:ısınıı iştirak edecek alireşciJcr 
ıle şehrimize gelmektedir. Bıınl:ır 
nrımııdn milli lnkım:ı girmiş giire~ ... 
rl!cr ve pek kU\'\ cırT elem:ınlnr vn•
dır. 

Süleymaniye kulübünde 
güreşler 

Ramazan mUnasebetUe Şebzadeba 
şında SU!c.ymnnlye kull\bUndc. h 0 r 
gece yağır güre17ler yapılacaktır. Gli. 
'!"eşler bayrama kndar deva mcdecek 
t,ir. 

met dair.el.-:::ri kapanclı: Bengal 
p:ırlamcnt osu, knrnrlaSnn toıılnu. 
tı~mı :reri bıraktı. 

G!tanjali'den 'hir kat satır o. 
lmyonız· 

"Ş:ırkı sö~·lemenin ne c ile 
nıe tolaınk 'i<endiınd•n ge~eı· Hı 

s~ıhiblm olan ana nrkaclas <liye 
csbniıim.,, 

R:nim :ı.nladığut!a göre, "nlr 
e .. er \·:ır.ıtıı'ken Ta.ın ile arknıtn~ 
tır; zirtı T:ınrmın ba." 'f\!;fı yaratı. 
cılıktır: §:ıir de yt.rntffor! 

s~lci:ı:inci pnrçnclıı su atırlıır 
Ytıl' ut\stiir.~ J'rE:llS e\l.ıi'se!'i ~c~·. 
dirilen ,.o bo~'tlunrls n lj e\ herli 
genlnnhklar ?mhınan <:ocuk oyı•n 
oHınrl.eıı biitün zc>\ kin:, ne ,esini 
ı,~ıybc.dcr; e!blsc"i lıer 11dm·da oıia 
eng"l olur. J:lbi esi bur.ısncnk 'e 
yn toz.l:ı J .. k~ !~necch trnr•<uc;ite ken 
eli jrıj cliiııyacfan çck~r, uznl' tu tn r 
\'c hatta lamdclnnmakt.ıııı ı.orknr •. , 
im çocul<, bir tnkırn n51rı neınl<ct, 
mıı.ı':'cret ''° alı!ilc J,:ı:•fo'cri ;\ h. 
zünden h\irriyetsiz ve nİıl' .tsiz lm 
hın in .. :ınlıi:;ın senıbolii d~-tl mi_ 
clir? 

"Gt'l'giıı tienıli c\'İ ne \'armn '• 
i~in her y:ıban<'ı ka(lı\':ı çnl'1•n'•, 
,.c iııo;:ııı sonunı1n en jr mi'ırAb:ı 
ııln .. nınk için de biitün ı·ı., ıliinv.ı 

ların nrn ın<lnn ~~meli,lir .. , ıli 
~·or. En büvük ırnrit'et kccd;nıizi 

lıilmcktir: hu ıln ba~lmlıı rını tct 
ı.il< f'tmc:kle, onlnrııı iyi harC'l•rt 
lctir.i füncl• tutmalda milmlnı11 
<lıir. Gltnnjnli iki duu~-a ara .. ııııl ı 
hir g:öprilclilr. 

Kadircan KAF LI 

Kömür ta:sarrufu için yeni 
tedbirler 

Kômilr tasarrufuna riayet ve 
mevcut satfiyatı tahctit etme küze 
re vilayette bir toplantı yapıld;ğı
ııı yazmış tık. 

Kömüre ı"Ieyen nakil vaıutala. 
l"ı :lktec:r'nin birinden itibaren 
haz11'layn.c:ıklan krş tarifelerınin 
la t bi':i.-ı..o: b::ı.şlayacaklnrdır. Bu ta. 
rifelerde kömUr tasarrufuna fızi· 
mi iti'la edilmiş. ve seferler nz:ıl_ 
ınnm:ık §art.ile birbir'crile bh'İcş • 
tirilerek irtibnt tem'n cdilııııı:nr .. 

lun Fransız b:ış,·elıilj üzerinC!.e o 
lmd:u derin hir nllfuzn \·ar hi, l.u 
nıı da y:ı.pncnğın<lnn korlnı:rorum. 
Gazetelerde IA'itln l:lrılmnc:an bah· 
~elen satrrlnr hile hönlüm. itrl • 
l ıı., Fransa - İtalya • f spany:u:la.n 
miite":'ekt.il I.iitin ıleYlctlerinin 
dil501nnfar111.a - bu düşmanlar 
Almu.n ıa yahut ln~iltere olabllil' '" 
karşı koyabilmek foin Fr.ıın.;.·mın 
!>ağhım Jmhnasını isti;\·ormuız. Ru 
fngilter~len IL)Tf bir ımlhHn ilk a· 
llmetleridlr. B.uı siyaı1i muhitler 
lngiJtcre nleyhi'nrle bir harekete 
hP.zırlaıııyorlar dern~tir. Delki 
J..öbron baba da bu işlere kıırı~ı· 

) o... Zira. c:unhurreisfo'n dostla • 
nndun hi1',;"~ığu ayni ~ın!rnıls 
J.'mnlmnun fla. ı'lo<ıt'nnchr. Rıınlar 

Pft('nd~ de istifııdc etm,.yi unıu 
:,. orlar, zira Peter.hı ırrnn~rn Uze • 
ıinde o!r.n te ·M İspatıya 'IP.firli· 
~i sırn~ıml:ı tamnmiyle meydana 
çıl:mıstır. Sonnı ~ec:en sene gfzli 
IJiı ,·aıife ile 1tah-nvf\ ~~rn ı;ok 
esrnrh bir ndnm, Borh-cn de ''Br, 
Omı İt.'llytı;\•ft Bone ••önder,11 ve 
bn seyalı:ıtten mecli:• koriclorJa • 
r•n•'a <'Ok lmltY.:rlilıli. 

ROPORT AJCILARLA 
ROPORTAJLAR 

Havagan idaresi de günün P"U 

ı iıYYen saatlerinde fnaliye~ini ta· 
1 til edecektir • 

Hnrbb·e nazır1 ığın<la.ki gıı1•teci· 
lrr !<onfcran<ana gittim, Albay 
1'omıı Kıı.lt-nin dii tlii(ünll it!rnf c· 
c1er gibi oldu, Son! Te Fla.n~i" oı· 
cfnf.,rmm birJn.ı,meııinc ~efl~c ar
tık hu ihtimali clü'!'ı: ~., bile )·ol{. 

(Jlc,nmı \arl 

Vaı.an:KADRİKAYABAL 

• Bu cazip rllportaj 
serisini ynki'nda Hnhcr 
aıltunlarmda takip 

cClecckatnlZ 

Şubeye davet 

Jl.:mlndnU }'erli As. Ş. den: 
Veteriner üııttm. Salnmon oğ!u r.. 

yıı (328.M.20) ile Veteriner UstğM 
Hayım o~ıu l!fşon (34649) un ncc•a 
ubcye ınUr:ıcnatlan. 
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-~;:::..::-·· Vlllll gitti Amerlllada 1 Şark cepbesinde Kusursuz insan yoktur 
•·ıoı =~· !1.~ muvakkat ka~~ t&:~re1t ·~~!:~, Dev yük tayyareleri ı (llaş tarar. ı inride~ "G ~':dar kusur. kadı kızında da bulunur,, derleı. 
1 •ytı• • iM • H.OI • \~ muhteoem bir çelenk koyarak E • iKİ TARAFL'\" KA \'IPLAHI 

I •.rt.ılS ,.,_ • &.00 • bedl Şefin manevi huzurunda Uç d~ yapılacak 
1 "11ıll ı..tt • 1.00 • kika süren bir tazim vaktNinde bu. Londra: 10, (A.A.) - Gece va 

a..ae1e ır&tderbm lunm.u§lardır. nsı Rus iBt.ihbarat ajanı tarnh;ı • it.,.. cerı ftJflmel Diğer tara!tan matbuat umum m.ı.. Va~ington, 10 (.A.A.) _ Harp ~an neşredHen ibir tebıiğe ;;ün·: 

~-am-----------•I dürü, Vendel Vllkinin zjyuetl münı>. istihsal daireı;i rei i Jloııald ;\'el • a_ymtan Ağustos sonuna kadar 

~ ................. .......... 
j Dünden.. ! 
' Bugune 
~ ............ ~· 
Yagoııavya ve 
Balgarlltanda 

sallotaııar 

&ebet.ile §ehrimıze gelen gazeteciler '&On, ._arşıınbn günü ak ıımı. de~ yuı:: Abruı.nlarm 73 fnkeııx kiı.milen im 
şerefine Ankara palaat.& bır kokte :.tayyareleri inşa.c;ını la.s:li l:ıyao halı ha ecli.lm.i~tir. Rusların 42 piyade 
parti verml§Ur. sahili jleıTIİ inşaalct6ı H .. nri K:ıy • 14 tcnk livasx ve 25 diğer lıvası 

Seçkin Türk yazıcılarile bUtlln a • scr'le. biT buçuk at 1Zöriişmfışluı. killl*·etli kayıplara uğramı~tır. • 
jaınılar ve basın mUmesatııerinl he} Bu fl(inışmedcn wnra Kay er g:ız:1 • ıı: • 
bir araya toplayan kokteyl partid" 1 ıe~:•-- ,.......,:ctı·r '·ı· •. ' ''·I, '"'°"'''"' ._. ...... .,, " "9 10 (A.A.) - Kafkaaıa, Mo3. 
ba§vekA.let mUsteşarile ha"'1clye vekl. Bu işi knbıl olduğn kadıır "uraı• kova ve Berljn şıddeth r.arpışmala ._ 
letl erktmı da. hazır bulunmuııtur. Je ve ncticclcnıncr.}c k:ıd .r tııkib dan bahBetmektedırler. Londrad:ı•ı 

ViDn bugüiı Tahran yoluyla Ruey.. edeccğız. blldirildj#ine, ı;örc, .Alman) ar merkezi 
ya ve oradan da Çine gidecektir. Kafkasyada bazı muvaffaklyetıer el. 

Ankara: 10, (Telefonla) - B. de etmişlerdir. 

çc tay~are ile Bcyruta mütevecci· arnızlan akamete ,1ğralılnuHır. 
Vilki bu sabah saat yediyi on ge_ H 4 

ı ar l m an Le.ningrad çevresınde blltUn Rus ta. 

Londradüi YuL:oslav mahfılleri• h~ :hareket ctnıiştir. Vilki. Hari. I 

Bu ıoz, doğruluğu kadar biz.e dünl·ada kusursuz in. 
&an bulunamıyacağını da anlaiır. 

Kusurmz insem olmayınca. yapılacak scy hücii.k ve 
ya büyüL kusurlarımızın tashihi yoluna ı.:itmektir. 

v Ku.sursıız İmran bulunabileceğini iddia, gü!ünc~iir. 
Eger, lııç kusurumuz olmasaydı haskalarının kusurunu. 
gördüğümüz zam:ın haz duyarmıydık! ._ ________________________ ...., ________________ ___ 

• 

Heri Hopkins lıayatını 
Ruzvelte borçludur 

Anketin: iz 
(Soıı l'e ""I'lll) b.1, mubarrirı 

'e Knrs Mcb n-u .,;tem J~t Be 
ı.ice'~i has muharrirlik o<ia.. .. ın<l; 
buh.lum. Ma:k."'\le:.,ni ~azını::, gaı.e. 
tenin basılll1!l mı bc-l.lı\ or•lu 

Zl,raret "ehebini .uı;utmc~: 

'ne riden malumata göre Yugosl:w ciye Protok'll şefi, Hususi kalcru d d • k • • * • 
~elelcri hır\'atist.ından geçen ikl müdürü ve Amerika s:iiıi ılc se. 1 e ı l e l119i, 10 (A.A.) - Almanlar Sta 

r, llıubım strateiik demiryolunu kc,• ifaret erkanı tarafından uğurlan· • llngradtn batıaın<ia yenıden bır lle:j 
7nı terdir. mJŞbr, Amerika sefirine, kend·ai. hamlede blı1unmu§lardır. Şehre hlkıı:ı 

li 
lı 

Ruzvellle bcrab~r c;alı~ak için 
yalnu kıymet sahibi bir adam ol· 
mak kafi değildir. Ruı:velt cıraiını 
<lostlariyle çevdlmiş R<lrmek isler
Ruzvelle 11öre insan yalnu:,$evdı~i 
adamdan .bir ~eyi ~ararla isliyelıilır 
emirler ekseriya i:vi -yapılmaz. faka. 

- Ji,, et, llcıli. Gorul onmı. l'u· 
ııis NB.d; ile ı-.· e('mctldııı SadağlJl 
re\ aplnnnı okuctum. t>igerlerinl 
de oku~ acng m. 

s.ıgsrıı tal>aka"•nı ı;ıkardı bir 
(!tleb'us) İ"arasr aldı, ban~ da 
ikram etti: 

n 
il ,, 
.. 
il 
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Hırvatskı Marov admdaki quu,• lAıC göeteriıen kolaylıktan dolay: R 1 tepeler §imdi Alınan kuvvctıerlnir 
lin "l'f Yugoslav gaıcte•i Ugulil teŞekkür ~tmi§, Türk gazetecıleri. us arın son cliıı.de bulunmaktadır. .Alman taar • 
Sıılıt \'e Zagrep • Be'grad hat~ı ;ne minnctta.rlığıuı bilclirmi~tir. • ruzunun ba.1ıdan geli§meııne sebeb :~ 
~ \"ilki h:Lrt:ket.inden evvel ŞU be• zafere ı"t"ımatları oarezınin burada dUz o!U§Udur. Muda. 
ıerınde -yolcu ..,e eşla naklıynl• ~-an.atta bulunmuştur: durduruldu~u ,c mihver .1.:uvvellc• "' "filer buraamı mllda.faa etmek lr.in zor 

ahsi ricalar daima iyi .!karşılanır. 
Bel aı sarayda evlenen misler he
ri H.opkins Amerıkan cümhurrcısı· 
nin l :ılnrz i~ arkadaşı dettl4aym 
zamanda çok ~amimi bir dostudnr. 

- .Etendim, ote.k1uden bulam.ı 
~onun, bo da ono.n ayanndaJmii 
ı t'ı.tad, 8el'kldoryan tiryakialdit.> 

Dcriu bir nef~ ı.~kltl'l'en &OG. 
ra: irıfn tehdit edilen lıaU;ır fııcrm· - .Dost ve demokrat !'ürk.iye. lmallUŞt ·lıık çekmektedirler. 

de ık! istas)onu kurtarm:ık h:iıı rıin merku.inde gördüğtlm güzel, sarSI ır Rus karşı taanıısl&nnm bepai atır 
kabu! benim iıQin askı. bir slrrprh: 

' l .. ıı C\'erlerc korşı hakik1 bir mu• , clı -m.-- ~ . ~a~la-ı:ge.ri atılmııtrr . 
haıebe vermek :ıorunda kalmış ol· oıma • -"'YV\'."lce de sôyledigim gı_ Neıvyork. 1.0 (AA.) -

d 
hi, T.U.rlliY.c. Amerika efkô.n umu· Ht.m·~ ... ça,..amba -01-41 

'S~D .MURABEBEst 

'Misler Heri Hopkin.s Ruzveltt1dun" 
yanın en k1.ymetli şey:ini,•nMtalını 
,.e hayırtını bo~ludur. 

- Sor bakalım. 
Sia&JmAıtm .: Harp n~ a.

hit~k? 

Dane .dane anlaUuaia bat~ 
- Harp, ya 1'-IS Sonballua

<la yahut da sona tahmin edi'ı• tı. 
yen uzun yıllar içinde lıitec~ 

Uklıu ını ~azm.ıkladır. .._. ... 
6

..._ D miY.~·e«ı 81CJ1i!I itimat ve san. . harp yardımmda bui"1l'IDak.~re i&n• ~--"'-- ,ıo .ı .a....a. ~ - Stal'-"a 
~. •er laraflıın Sof)adan 1ıeleıı ı•atlSılnı i'lrn_,. ___ oln•ı dost ve..çc,k __._... "',........., ... e,.-
Jl;ı beı le re gorc Gabro,· o i c;t.ıs~ o · ·· --.........~ · 1 • : toplamak makaadlle wrllen bir ziya r§tlba(idan yapılan yeni cephe hU. 
"lı d b • f'l" clUrWSt mem)c\kettır, \ ll§JQgto;.ıda fıat~ fU hitabede bWmUnUgtur: -~ııt\lllllJİR''_.arm · a~-J"'wadA"" - Al. 
" 11 a ır ın ı uk ulın~tur. ·-"·•~- b ı l ·-1 "'"" uoı jOA.D.I_.,...,.,, """' ~ t.e.Y_.._.e aşamaz< an evvça. __..~ ..... · b 

Enkazın temızlenmesi csansıntl :söylıedi'ğim gıbi, Türk şcflerile:ya_ ··~anlar ~-1 u mıuıJ(!llftktan ıtarafmdan yapılmaktı. 
durt cescd ntCl uııncı cıkanlmıştır. kmdan temas etmek ilk tahmi.Dirr. yahut önGmüzdMiP°~ ::ınubare.: olt\n ~~ve.mükeı::rer hileumlara 

1!11nlardan ıl\isiniıı hu' ı' elleri ıe.~ de .ulaştığım müspet neticenin pek beler -.ermek .sorunda .kalacaklardı... bUyUkW>ir:.cMı;fU.lı:le~ukavem~t ede?>'J 
lı ı edikniştlr. Bu ıki ki~I. UT.Un mfıd ihiinderbeni mütehe.n.'!is etmi§tir.. :raık~t cephenin nerede ~acağını; melerine~2 4 aat zarfınch. 
i:lc tenberi ıahila ıurnfııırl.uı aramı Ço~'metli Hariciye Vekilini.ztB. kc~ güçtOt'. Çlinkü onceden tah kayda'<ieğer.\lı'l~ goatcrme
~"lkla idı. Numan Mencmcncioğlunuın beynıel mın tdftemlyen bir çok Ammen-ardır. mlftlr. DUfmaıı.~ttıab rimalıncle 

Hunla.n.n. <;ok nıuhim bir iltis;tk miJd !38h&iycü, ker.di~ie yaptJğnn H&ttp Rualann ııon ufere olan §U .mnı.da+f.deta ta.mmnen durmuıı g!. 
noktası olaıı istacyon.ll tahrip elmc.k tc-m:ıstluı bir kat daha y:ücelmın ıoauarmm aarııılmaz roabiyeUnt;bcİiI" 1>iigörünen muharebemeticeainde h 
ıcmiş oldukları TC bun•n

1
icin bulunuyor. Pcık muhterem Şü-krii Olİ.f ve bu itin\adın ınsan ınabıeme ve define'l!Yaramadığmdanrvehrin balııwıı

ıboınbal .. 'koydukları, anc:U bombg., &~hınun hak<kımda gösterdiği sflA.lı bakımından R11a kayna'klarma -Oa'1t~ikt&ld&·tank 99ımıot8r. 
•rdan birisinin "akıın'Cfen ene • · dikkat kendi8İne pımi btr Rusyamn *>n der~iş ;lU plya~eti ~tı.; JBo8Uphe 
ııalJıdıiı tahtnin cdll·nl'ktedir. minnettarhk arzetmemi zanırı, .. Ru11lann miltte.filtıerine yok kl'fl4det,ij.ve'8111 bir''1ıöauml& Ç.t.. 

~abita derhal talıkH.at icrasma 1~tır. Ankaradan QDlt temiz naQıC1anna istinat etttpıi buk bir gedibaçmaltJUmidlndeydi. B • 
!!:İri,nıi~ ı-e ;}apıhıı·ı, 

1 
başlanılan \re mUm.it inti.balarla aynlıyor.ma. söztertne §Öyle devam•etmi§tir: Iatikamet:dmlllJtirme,lhareketl kı.amea L • muvatta~Ufttn'. Zira Ruel&r aayt. 

u lahkikat esnasında 100 dan fa".· "'Rulıla.r icabede~ent'tt kaynakla. 
la ndam te,•kif ediJmiştr. ~ • .rmm ).ardımı lle ça~drr, F~ ca UatllD,.,. döpnaıunt;bukııı altmdıı 

"kat bız onlara tesırll bir-yardımda bı• dUn ılk~a&th&tl"r°ı~erkctmck 
luna.cak olursak da.lı& lrnvvetıç ve d..._ zaruretfndet1uı.lml§lardrr. Fakat t.u 
h& cesa.retle ıınUcadeleye devam ede • blgedekt.:muharebeıer ~it"den bund1n SARK CEPHESİNDE: 

~ 

Dünkt Mnıan tebliği yeni l<'ra'k· 
kıterden :bebsedb"or. 1 eblı# :ıyneıı 
\O)Jedir: 
Nowııoaiı*in cenup doğusunda 

lıakim bir tepe)"e yapılan bir ta.· 
•rruz cmaamda binden fazla esir 
b· 1Ull1't 27 top, bir zırhlı tren ve 

ll'ço)c malzeme zaptedilmiştir. 
Karadenil &ahili açıklarında 

,.~'aş ~ 500 ton hacminde 
ır taşrt.ı ibe.urmı'§lardır. 
Terek yakiniııde boşa giden ta· 

~rruzl:ın eenaeında düşman 18 
1 · nk kaybeoniştir. 

Stalingrad kalesi kes!mmde 
: 1rh}r kıtalar fiddctle müdafaa o
un ' dütman mevzilerini ya-rnıış· 
r ve Stalingradm hemen batı· 

" Oda Jd.in bulunan sarp :Mink • 
ttıs te~lcrini i~gal ctmi5lerdır. 

Diln gece Sttılingrad §ehri ılc 
·~htin dıoğmnında bulunan Sovyet 
ııtak alsnlan da bombardıman e4 

Londra, 10 ( A~\..) - Mıatr çöl 
devriye faaliyeti devam e~kt~r. 
Şlmal ve merkez kesimlerinde &tel t
atı edllml§tlr • ...SOllum ile l4t.ra lılat. 
ruba mUttcfik uçaktan taratmd&n 
taarruz edllmi§tir. Salıgecesl İngiliz 
hava kuvveUerı Tobruk llmanma. ak.'l 
etml§ler ve nhtrm Uzcrın:\ekl tesisler
le antrepolarda yangınlar çıkarlDlŞ • 
ıardır. 

Cenup latikamctlnde bır mabal:i~ 

Konvoya refakat eden ,bir yük gemi. 
sjne isabet elde edilmiştir. 

VlJI, 10 (A.A.J - .Mıa.rda tula 
hava faalıyeU olmuıtur. Alma.nla: 
SUveyş kanalı ve İııkenderlye bölgel.
rinde bulunan hava alanlarına t&arrtı.ı: 
etmlıler ve tam isabetler kaydetml§. 
lerdir. 

Londra, ıo (A,.A.) - Dün Aımu 
radyoau, 21 1nei Alman tUmcnin",a 
kumandanı ve Romelln 88.ğ kolu oıa:ı 
fon B!smıırkrn b1UfnUnU teyit etmı,. 

tir. 

ceklerdir . ., 
Haıriman, bilmdiği gibi Chur. 

çlıill'in Moekoya..scyyahatinde «en 
<iisine rcfabt ettiği ;-çin sözU Çur
çile.Statln görüşzne.,in.e getirerek 
bu iki devlet adaınınm bir ıtek 
hedefleri olduğunu., bu nedcf.ın'.ıde 
Hitler'i ve onun temsil ettiği ihcr 
&eYi :imhadan ~baret bahmduğunu 
60ylemiş., ne Çö~l ne de Stalin 
bu işi 'ihmal etmi~tir. "'Birle. 
sık Amer&anın vnzifelednden bi
ri Rusyaya ı:abuk ve gitgide artan 
bir Ytırdnnda bulunmakla bera.ber 
bize olan itimaıdla.rmnı yerinde oJ. 
duğu teminatını ~rm@"ıttlr. 

Rusyada. Yeni madenler acıldt. 
ğm1, yf'ni petrol !kuyuları lkazıldığ. 
nı ve lJlea,ynad.-ıki ziraat ısahala· 
nnın yerir.i tutmak lizerc yeni top 
raklar eki.ldiğinı ileri "'üren Hani 
tı.ıaT\, şu s5zlcrı' dlave et:miştlr: • 

e\ıv~lkjne nazamn daha uzakta cere • 
yan etmektedir. Binaenaleyh bu bt:. 
kamelte çok yakm>blr tehlike mc,c•.t 
degildir. 

YGebe 
bir kadın 

dayaktan öldü 
B~yk.oza bağlı, İshaklı köyiın· 

ueıı 28 ya§mda I<'atına ,.d,ndu bir 
ıkadm dün bitkin bir ha1de Bey. 
koz ıhükümet dok~lu~u la ~elmi;, 
ve do'ktora: 

- ikni döğdulcr. olüyorum: 
OC"miFtir: 

0iirnifıtir. Bir Amerikan §ilebi 
l<aıllo"'Snm oenup batısında düş• torpillendi 

1 Ruslar, kendilerine g5nclerdi. 
ğimiz şeylt"ri akıllıca irnllanısor -
lıar. Sovyetl~r tnrafınd:ın lapılan 
t:ıyyEt.reler moderndir. Ve işlerıni 
hakkıy· e görmektedirler. Rus pı_ 
lotları iyi talim görunüştUr. lngi . 
Hzlerl~ ıbizlerden aldıkiarı tayya 
releri yıeırlndc kullanmaktadırlar •• 

Hükümet doktoru derhal kn. 
din:ı. ilk tedavı<lc bulunmu~. dığer 
tnraf't.3.Iı da muddet.ınUJmıL\ği ha· 
bc-rdar ıc.tmi§tır. 

lı!aıun ı..:--ı. mevzii hücumlan ..,..,,~ Vi§ı, 10 (A.A.) - Orta tonajda bir 
1'U8k~. Savaşın bu ke- Amerikan ıJilcbinln mıh'"<'r denızaltt. 
,ıtnınde l'* edilen~ tanklann a · lan tarafmdance. npl Amerika kıyıt.ı 

Cedi 11 ağustos tarihindcnberi ibi• ne baliğ oknuştur. . açıklarında torpillenerek l)atırıldığm:, 
'"'j bahriye nezareti bl!dırmektedir. 
•1. ev ~inde dUn büyük mik ı-----------

~\a ta mumrehelcr olmaınt,tır. 30 
' fust.ce ile 6 eylül Arnsında. Sov 
~cllerın. 2126 tankı ordu ile .ha· 
' n kuvvetleri tarafmdan yok e • 
r ı,ııJı~ir 

, Lenin~ın tember mmtaka • 
'nda dllş:manm yapmış olduğu 

ltıeVzjt taattuzl:ır akamete uğra • 
tıuvtJp 

Ü Lad
0

0ıp Uzerinde Sovyctlerin 
r ç tt'PÇabri bombalarla ciddi su· 
Ctt~ hamı. uğratılmıştır. 

tı Di~er taraftan "'afkaward:ı 
ulunıın fzveslia gazete inin ruuh:ı· 
•ıri, Mozdok dolaylarında Terek 
~ehrinl 8tçmeye muvaffak olaıı 
lnıao kuvvetlerinin Hıısl:ır ıara. 

.. •n~an yava-ş fnkııl dcrnmlı olarak 
ô':'1 sOrüldüklerlni lıil<lirrnektedir. 
uşına11 Terek nelırı kıyısına doğı t. 

lllıs.k(irtülmek tedi r. • 
Loll4Ullan bl!iiirlMıl(. ·'" giire 

ıJt MOToro&tslc'in ıamonıının dt!ğll· 
e. de bir kı'imrnııı el'ou Rm.l.ırın 
~lındc bulunduğu ınhnıin cdılmel:· 
e!'ffr. 

1.as ııJaıı1tnın ceplıı;deki muh:ı· 
ır1 N'. - r·1 . 

1 OYorosıskik mııda ı arınıu 

, ... ı:\. w 1 

\'Entrou 
m sr,t Y,\ Ilı, I~/)} Y 

l.l)ntl"a~ a rlıııı 11117! ı nıın Li" 
kredi :ınlaşnıasın.ı •üre Husya 
Knnaflnrlıın 11 i .000 ıoıı 1ıu;:.da~· :ı• 
Jabiie.:ekllr. Bu tııılaşm:ı nıııtilıinre 
nıı ~n~a göndl'rılcı c:, huj'lllııv ve 
un lııgillcre~c svnuerilcnlcrır. 
cinsinden olacaktır. Bu .. n!Mşınası 
l\anad ~ lıııkürııd •ıın rı:.ınıc~'iıl: ~ı
faUyJe lıısilız iaş! ııa.,ırhih hu • 
zırlamıı:tır. 
f1NNARel.l .. A F/J,/.I c.ı;\'/RF.U~K· 

Tiron Porvcr cvleııdiğındenlırrı 
ı'k dem olarak Anıııılıclli'nın 3·eni
ctcıı sahnt•ye o;ıkncaı:fı lıilrlirilmeı..· 
tedir. nu Framı7. ~ ılıl11.ınJn kor.ı• 
sı şimdi Anıer.k:ııı ~ıhilıenclaı. ı.u, 
vetlerinde vı11.ifo gornı•:klcdir. An· 
nnbella Jolın Sııllon ıle birlikte 
Fransa kıyı ınn ynpıl:ın hır kcrmııı• 
dos akının:ı ait bir fıln. cemecek· 
lir. 

(;oE ı.uıı ONIJ ışı 01.Mf!Ş'! 

Onb:ışı Coc Luiz nğır ikıet dün• 
ya şampiyonluğu ıınvnnını erlerdtıı 
Dilly Conn'a knr~ müdafaa ttmesı 
il:in müsaade edilmiştir. 

Kokoda mevkiinem üttefik 
\ayyareler 40000 mermi 

attılar 

Londra, 10 (A.A.) - Yen! Gtneıle 

bir mahalde? alman bir teı,t'&fa ı;ö. 

re, müttefik uçaktan oKkoda bQ!ge • 
sinde Jaipon me,-zilerini mltra.lyö:ıc'! 
taramak jçin (0 binden fUla)lllN'L ı 
kullanml§lardır. Bu ta)'y&reler bir çok 
Japon askeri öldlll'JXlll§lUr, Havad~-ı 

yapılan bu yardım dağlarda çetin mı.:
harebeler yapmakta olan Avustnı.ıyr. 
kıtalarmı te,vik edici :mahiyettedir. 

Yapılan biıtiln ledavilere rag • 
men hamile bulurınn zavallı ka. 
dm bir müddet sonra ifı,.de vere· 
nıc~en ölm.i~ttir. 

Fe.tmanın vücudunda miltea.d • 
<lid ) nr:ı. ve bereler .,.ori.ilmüş, ö .. 
llimı!n mechul bir veya birkaç şa· 
lus tarafından atılan dayak ~eti. 
cesind!: vukubulduğu anla~ılmı~. 
tn·. Zavallı kadnıcağızın krtıwn· 
cJaki nevzac\ da anasıuın nkibct:ne 
gğıT~ış. o da öbnUştilr. 

Voltanın lahkika.tlle m<'şgul o 
lan ~okz müdeiumumiliği v; 
Jand:imıa.sı cesedin otopsi için 
morga lkal<lırılma3tna iüzum gos. 
t crmişleroir. 

fatmanm kimin tarnfından ve 
r;e ros.ksa.tla bu feci ak bete su· 
rı.ik1endH~i ehemmivc:.tle araştırıl. 
maktadır. 

111••••119ll-1942 sin('ma me\"llinıinln aon pro~ramı .. 

1 - Türkçe DAÖLAR KRALI 
Preston FOt1trr t,arafmdan 

2-CAZ FIRTI NASI 
-. FRFD ASTAIRE. PAULETTE GODDARD 

Buglin matinelerden itlbattn 

LALE Sinemasında 
D.tKKAT; Hafta~ .. •lm·mamı7. ;)eDi mcnıimlnc haı.ırlık lçlB 

Daha bundan ücJıl evvel\mbter 
Hcıpkins hQ'attıln :ziyade ölüme 
yakın bir ademdı. Midesinde.!:iilse'i 
ı'ardı. Bu )'ilı:den talışmasını eT"' 
velA ualtmaya, sonra da büsbütün 
ikesmeyeJht!Cbur oldu, Ameliyat 
ımasasınaı-at1ı, midesini °"Çlk1lrddıer, 
ba§H'iallarını kıntttılar. Bu.ameli· 
yattan sonra doktorlar -nasıl yemek 
~<'ğine, neler )iyi'P neler içc<:e 

edine hangi ihiclan kuHanaca~ına. 
ne ureUe l'&şa3-aaııjtına dair uzun 
ve mufassal hir liste haZ"M"la)arak 
hıra.ktılar . .Artık dolı:torluğun Taıi 

fe i ibltmi~i. Simdif-Hopldn-; ıçin 

ümit itJnR ve ıra.desine bağlı o· 
larak kalıyordu. Fakat Hopkins ıta• 
alsız bir hastadır. Ve hiçbır vakll 
ir:ıdesıne güvencmemiştiT. 

Niçlil mi? Krsaca ifd.Oe cdeliıal: 
J.Jier Alauuıya 1943 Sontwıı.cma 
kadar Almanya.içinde \'e An11ıpa 
karası üizeıindoe majtup ediıem-, 
Ahm n ordusu ~ nupa, A!ya, Or· 
tatarlc hava, denn n kn raıamıaa 
fin ükimtyet le$İs eder ve Anôo. 
Aksonlok • ileminden ;;elecek .. dar 
beyi möınh& ır:ran ~~lmnak IDe\ • 

kün°lçıkarsa. o \'akit, :ı\.hnanyay.ı 
y~ gtl~ olur ,.e harp (Okya· 
nnsla.r harbi) ma.lk"yetfni alır. (Ok 
yanaM&r harbi) nin, ne mman bi. 
teuiiııi ·Alllth bilir. Bunun irin 
dir:.tıi, ;\·a 194.1 &ın\lahan, yahut 
la .BODu tahmin edilemeyen uzun 
)'llJar it&nde19d.lyorm. RinRc.tnn~hiı 

!'\atar! olarak i~ ileşipte işinin h 1.1. • ar"'" düğlım nokt&4Jı ~V:Vet mu· 
başı~a. ~önünce mister Jlopkins ka"emet.inde, yakm 'e orla ~r 
kendn.ını cunınurreısmın ı;alts ktn müdafa.a..,ınt!a ,e Dcınokra~·l • 
konlrolu altına girmiş buldu i\lio;• rin muliııı.bil tanrnızunun bl\!'11&~~ 
trr Ruzveit is arkadaşına n~znrcl 1 ınU\ :tffa1' obna ındadır. "' 
etmek .ilze~e .bevaz :saraya lkı dol.:· j - Peki, harp blteorcıc nerede 
tor ıtclırmıştı. Hu doktorlar 'Zn\ ali• , ~ n:ı ıl biter~ 
adamı bir ıdak.ı~a .Hlnız l.ıırnkm • - Bu harp nneak, Almaııyanın 
rorlıırdf. ~u dısıphn çok 311'1 ~ldıı j i11de Almanyayı mağlup etmekle 
fakat Herı Hopkinsın hll'\ nlıın ı..m· biter. O:n a nda ında bitmez ya... 
tardı. - Tasrih eder mi iniz.! 

. Gunün birinde Amerıknn diııı• 

hurrcisi l'otoınaks• ~ali~ le hır se
yahate çıktı. Yatlakiler bir çıftlt!..• 

le ~emek l <'mek ur.ere Mı yamı de 
knraya ı;ıkı,rorlerdı. Hopkın d 
beraber ~ıknıak isleı'li. HuHcll rıızı 
ohnaı'lı. Hopkins vıılvıırdı. Rtı7." 

\'clllr.n şu cevabı aldı: 
- Hopl.:ins, seni karo ·a cıkaı .. 

mnm, rnknl istc:sen lııılırın için 
şunu ,·apabilirim. 

öıckileri de kara~a çıkarnrnklaıı 
men c-rlcrim. 

Hopkin!t sesini çıkarmadı, alla· 
ldlrr karııya çıktılar, Hopkins dok• 
ıorlnri~ Je ) :ıtla kaldı. 

Amerika suları bereketli bir 
, av yatağıdır 

Almanyanın deniz GenelJmmıay 
BRşkanı Amiral Frik Doyce ı\lke. 
nıan~ a Çaytunk ı:tıızetesi muııarrırl 
He tıir gunişme 'npmıştır. Bu gö. 
ni~rnenin esaslı -noktal:ırı ~unlar. 

dır. 

- Bıılan chişman gemileri mık. 
dannın eoğalmnı nsıl izah edı ·or. 
sunıııı: . 

- Hir taraftan ku\\ellcrimız.ı 
ç.ok iyi kullanıyoruz. diğer tnrar • 
tan Amerika kıyıları hh:im lçın 

çok bereketli bir R\" )crıdir. 

- Alman deniırnllıları nidn A. 
mcrikan sularını tcrrıh edl\orler'r 
Amerikan gemilerini b:ılırınnk , in 
tıiliz gemilerini hatırnı1kt11n dalı•ı 

ını kola)'! 
- Biıe gorc, Aıııt'rll..:ın scmisi 

lnı;iliz gemisi yoktur. hir. ıonıı hıı 
karız. Ye hangi suıla olursa ol ıııı 

düşman gemisini lı:ılırırız. t~ıcdi 
ijiıniz. ~ey 11z kn~ 111 vererek <;ok 
1ıemi batırmakıır. 

- Başlıca hareket sah:ıc;ı nere 

- Mila er 'e Dcnıokraıoi ordu-
ln rııı ın A Huııa ceıılıe~inc1c fiilen 
rarpıcım3larile bitıer demek istl10. 
rum. 

- U<inr.i cephe ~ılacsk mı! 
- Bunu hemen beklemek doi. 

nı değil, 1948 İlkhahannda belki. 
- Bu harbe, tarih, ne isim ve

rece-ktirf 
- ~n (Harbi umumi) yanm 

katmıştı. Bina.enaloyh diğerini Y•. 
nm k:ıhnı, bir dünya harbl far. 
zettiğlmİ.7-c nazaran, bu, oaa 
mabadi ol.!ıraS< de\'8rn ediyor de
mektir. Şu hal<Je hakiki mini.9i_ 
le "1k 'e te-menni edelirn ki. 9°" 

(llü n~ a hn.mi) bu ol!!un. 
Bas!.ı 1t111kinesinln ç.arkbuı '410. 

nerkmı iisüıdı ;\ rdnız brraktmı. 

AHMET EMİN YAUIA 'iN 
Ct.WAllf 

(Vat'B.n) baş muharriri' Ahmet 
Emin l'alnıan, ı.eyahnt t~l&şı için
de idi •• Babillli yokuşundan •f&iı 
acel~ acele iner~n kar&rladım: 

- Si7.a ~~llyordam, efendim, 
bizim nnl•ct için. 

Kc~ar gibi: 
- Vapura bçtracap. 
- Bir~ da~ ede. 

ceğim. · 
Duraklayank: 
- Boyunm. 
- Harp ne zam~n bitttek! 
- So'-yet Ru'>:va muka\eıbe' 

t.derse, 194-S son bahanncla '%a.rıne. 
diyorum. 

- 1k!nci ~phe ~rla<l3.k mır 
- \'üriiye-re": 
- A~ılscak. 
- Bu h:ırbe, tarih n~ j!!Tm 'e· 

rece'k! 
- ''apuro kaçıracajım, donu" 

te görüşürüz. Allaha. rsınarladık. 
- Güle güle efendim. 

Rif!öacl :?llahnıııt 
sidir? 

- H'!r deniz.allı koınulRnı Aınc. ============== 
•on umidi olıın fabrika harbi de sı 
\n cluşer. 

rika)a doğru nı;ılrnn:,ı i ter fak;ıl 
Akdeniz.de dOşman h:ırı> ı.ıe·ı· ı. rınt 

kar~ı yapılan fa:ıli.}et de lıiriııc.i p: 
liinda gelir. Her ~erde dcııız:ıtı lii. 
z:ım. Fakat harhin L;:ıt'i netıcesı ı 

cin en clıemrııı)cllı lı.ırr nl nı At. 

· - Düşm:ın kat'i mağlıibi) ellen 
kurıulırbilir mi 1 

~rnan taarruzlarına inatla kar"ı 
, 
0~ dııktannı ve a) nı kuş1 taarruz• 

rl r ~ .Alnıanl:ıra a~ır k:ı)ıplar H:r
r Klc-ri ... lıııı:iin lclı:rafl:ı hilrliı• 

rnıştır. 

Maç 12 lıirıncı ıeşrınde Ne\• 
~·orkun Yıınkce Stnd)omundA yapı• 
lacııktır. Mn~·rn ha5ılatı tnmnmı~ !c 
orduya ~ıırılım s.rndıi;lına verılo-

Cl'ktir. 

• _.. llırıliklir. Zıra bu hıı:rp ııJ31111.da • .., 

lllF•••••••••••••••••••••••••••-•ı f'cr kazamrsak Ruz"'!! ve f,;9rçalllı 
1capanac:ıalltrr. 

- Bana k:ılırsa hal ır. Dü~manı 
bütün h31"P mıı.ldne inin birden du 
racai{ı sı· ne ~ aHtş 'a\·aş ~ aldaşıl o 
nı:. 
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to l1'0Raı11lauya terk.ecf Ulsa teFlcı
den abllla tkritl9r, kllıttaıa kür 
rtt. 

.. vatmaJ. -...... ('ftllitt Wlll ...... .... tb...,. .,.ıett. ..•• ........... ,, ........... 
..... pds, ..................... 
.... _... H'dniri• ... ,_.. 
,... ,. ...... - nrdı: -AA--- ;;t t•fl .... 
..lllmıt ............. .., 
... ... ftftbr ....... _ d ... ...... 

- ............ 1811 41 .. fi• 
1111r,.... .. ~ ....... 
.......... 1r- ....... ..-..,. 
cll.ll:vlend ........... .... 
llaldW • .,.... .......... .. 
..ıc; ....... • ..... t..nlllıi etti'. ... .............. "' ...... 
e'lıl ılrli ılan - •ld'lll ... Te 
..,,.. ......... cı ~ .. 
1ut .. lıir....,. ~ .. 
~ .... ..,..,,. ...... ..... ,.. ...... ~ ..... . 
tir. "'""' ~ .... ~ ,,. ..... , .. ... _. ~ ....... ~ .. 
... 1lil .......... ...... -·"-.. ,.... .............. ,.....t 
•lrJktı 8tPAll nlaa •'fJİIİI" ,....._ 
llhana .. ~m+'1r"·• • 
ltorııthr ""'~ ~ ... """".,,.fi ~ kandu.r;.. .. 
verdl. Mat 1"I tAliTIJlt ......... 

-·· "' kL. ~ \'al' Jıt .. ...,., .. .. lıiı..,i~~·-
aın... 

v •• .-~. ·~~ ••• -A_..._.ecli,..,...• 
dül ~ ..... Jtrdll ,.. •• 

- ....... ikimi ""1ufı1 
- -- ..ıo. ,.._ -..u . 

IUc1u ..... ..,... ...... kllte 
Wbtl 
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uzvelt'in mDmessili Mısırda eski ahl8k tarafarlarile 
yeni fikirlilerin mücadelesi 

Gazele mısralarından, muhat azakarlarla yeni kanaat 
VandeD VöDkD , 

TüRKiYEDE 
:- sahiplerinin nasıl mucadele 

Cir:eşik Devletler Amerikası Cumhurreisinin mumessili 
Yılki, mükemmel bir hatip, cerbezen bir pnlitikacıdır 

ettiklerini canlandıran bir celseyi allyoruz 
M ısm, mllttefilder ve aıilt-1 ela, tMIİI •nclm-. isteiimi red- Ba s&der lseriDde ltlr &41r11ta 

ver CUPlllDaU &l'MlllCla detmtlr --~ tlserhle al • kopar ve ''Jatama u.•aae,. .._.. 
''laidd iDee, kı1l§taa keelda,, fi-1 nutlL .. telllifi, 1911 .... İnde bml'' MSJeri daJalv. NtçtN DOLA.,IYOBf 

BırJetik lJevleller Amerlkasının 
ııımıl etli bl.I' palitıkacısı b ı 
ıduğu. M>n Cüıuburreiai uatUıa: 
1 !.I , Cümhuriyel Partisi tarafın 

n l\uzvelte karşı namzert ı~ 
ı rı'rueıılJe de sabJt olan Vandel 
\ ılki'nin bu defa'd seyehati de dl!< 
k tı celbcllırecek malıiyette~ir. • 

Vilki, Jnıilır.lerin en sıtışık btt. 
lı nıhıihı bir zamanda da, 1nsiller.! 
'1 ziyaret etmişti ve onun rtyare : 
tinden sonradır ki, o 7amanlur Jı 
ha h rbe ıirmemiJ bulunan Şim.: 
1 Amerika. 1nıiltereden biç bir 
l ardunı esl.rlemenıi1e batladı. 

Vilki'nin be3 ananna ı3re, bu 
se)abaU, sırf, Mısın. Tflrki)eyi ve 
sair Yerleri gönnek, bunların haıp 
~orası dünyası hakkındaki fikir 
lerfnl 11nlamak ve onlara Amerıkalı; 
ı rın harp ıarelerlnl anlatmaJ., 
maksadlledl~. 

Vandel VUıkl, :-'alnız bu maksat 
larla bile hareket etmiş bulunsa, s; 
yahatf, yine ehemmiyetten ıiri de
ltidlr; fakat bugllnkll harp vaziye
tıne bakarak bOkmetmck icap eder 
68, Ruznll'in memleketinin daha 
mühim bedefierl olmak gereklir. 
ÇünkO •• 

Vl.lıkl, milttertkler ordusunun, 
liommel kuvvetleri kartısında, mc~ 
kük bir vaziyette bulunduğu bir 
.sırada. Mısıra ıclmlttir. Herbald ... 
bu vaziyeti 1erinde sörmek, kabıl. 
ııe, Mısırı bltarafiıklan çıkararak 

mwtefik.lerle beraber barht: allrilk
'leınek lstemlıtil', Buna muvaffak 
ol ınadi ... Msan. bie olmusa, mtit 
tefıklere daha yardımcı bir bilar.af 
bkta tutmaya çallfmıttır. 

Vtlki'7l, bu •Yahate snkeden 
saiklerden btrt de, hlc ıO~bestz, 
Sovyet9Ruayanın bustlnkn ellm .,,_ 
aJyctile allkadardır. Türkiye btt:ı. 

.lJ'(J 4.W~fWe.r lul. bıw~ 
lı ın, it ale)rblirt ı····~ 
almasından endişe de etmektedlr-
ler. Anılo sak.sonlar, yann Alman 
orduları Kafkas>·a~a indiklen ıa
man. Türkhenın, o cihetlere •. Roır 
mel al•ın ıaptederse, Türk ofdusu 
nun Suriyeye bir IMal hnreke.i 
yapmua ih~imallerini ıöaönün<!e 
bulundurmaktadırlar. 

Vlllrl, hiç ,nptıeslz ve hiç delıl. 
se, b6yle bir ıtıpheyt ıtdermek tein 
gelml1tir. Sonra. llssüz kRTmaya 
mahk6rn bulunan 'Rus donanması
nın acl lklbeti vardr. Anglt>.Sak -
sonlara kalırsa, bu donanma1,, Br.• 
lazlardan çıkarmak, lqiHcrenin 
Akdenhı donanmasına. ul .. tırm11k 
en bft:rtlk emeldir.. Bunda bir taı
la iti kut vurma;c kaidesi vardır.! 
VUkl, böyle bi.r $CYin imkAnsızlıA•. 
nı anladııktan sonra, herhalde Rus 
donanmasının Tllrk sahillerine iltı 
t-a meselesini ıörüıecektlr. 

VilJı:l'nln Anl<arada bulunduilu 
lr 11rada. Rommel ordusunun, e-

llk meslelindeo ayrıldı, 1816 <ie ı faadır. Dilerl de Akvam ceml1eU-
Endiyaua üıüverıdleeloe slrüi. 1 ne taraftarlıkbr. 

Vilkl, bıı üniversitede, b"Jihare Birleşik DevlcUer Amerıkıısın 
olan Edit'le tanıştı ve kendi.si anı. da, yüz obıs mll:ren nDfuaun te • 
.kendl51ne bayat arkadaştılı edecek 1 veccübü, ancak, Demd.lrasi taraf : 
kal 'ile in& da bir üniverı .. •e kntüp- tarltjJile kazanılabilir. Vllkl, bu te. 
hanesinde mfldür muav:nı olduk • vecclihü kazanmakla asil ıayesine 
tan sonra onunı. evJendl. ve Amerikayı Akvam cemıyetıne 

Yılki, Birleşik Amerlkaı.-ının, sokmak emeline kavuşacalını tııli 
ıtt7 de harbe lştırlkl üzerine, or- )ordu. Senelerce nutuk söyledi, ne~ 
duya girdi, ve Ameriknn usulüne fes hiketU; fakat maksadıııa ıı:ııl 
göre, hlrkao ay içinde topçu )UZ • olamadı; bu munffakiyetsidik yQ 
başısı olarak l·ransa)a gitti. zünden de Akvam Cemiyetine Ueb 

Harp bitince, 1919 da, Amf'rib 
ya döndil ve bir JAstı" fab:-ll.ıı~ın
da 175 Ura aylıklı bir iş aldı. -Vandel Vilki, aı;Jk ıöı Lir iş 
adamı, beceriklı bir p01itikacı oi
dulıl için, AzAsı bulunduiu, Anıc. 
rikan Lejyon Post tqkilAlı J~nd~, 
çabuk kendisini tanıttı. ıno de 
ve 1921 senelerinde, bu tqldlAtın 
baıı..na ı~çecek kadar dirayet ıö~
terdL 

\'andel Vilıkl, ıırhk politikncıh)' 
yolunu tut!DUft Cümbur11et Par J. 
sinde ehemnıiyet kazanmaya baı • 
larnııtı. O, fcazandıjı ehenunıyeU, 
ilmine, irranına d"li~ p0lil kncı • 
lık maharetine medyUndur. Hntl'P • 
lir. cerbezelldlr; ıtısel ıı6s söyler .. 
Onun bütfln aayesi umuınl efkAı ı 
arkasından aürOıklenıeıkUr. Bunun 
için, her delasanda, fırsatlardan b.. 
tifade etmit. Am•rikanın ilahill ıı' 
yaseUnde rol o)'nalllıttır. 

Vllkl, ıtn senealnd~. •yeni iş 
nizamı., prensipleri aleyJ Jne halkı 
tahrik etmlı, sonra verıl meselelc. 
rinde halJı:ın leiılnde nutuklar irad 
e)"lemlf, partisine mu•affakıyet • 
ler temin etm5ftlr. 

Vandel Villd'nln y(lkıelme bas.a. 
malı )'fl'Ptılt •t tesl nrdır. Birisi, 
Demokrasiyi yani lıalkçılığı nıüd•. 

••Ne alınan al, lıef lcurap,, mil~ 
:ııeı'ln kızı Bat'bara Htıttonun ajnema 
f6hreWlerlnden K&r1 Grant'la evlen
mek l1Mre oldutunu blldlrm1f, llıd8t 
hakkmda da, epeyce malOmat nnnte-
tık. 

Bir Amerikan sueıeat. bunların, 

Holfvud'd& :ııUll evla~er1D1 f6ykı 
~r: 

Barbara, bll&, culbell.. Pakat 1ıert
de, gtbıellilbd kaybetee bfk, b&ball!l
dan teT&rG8 ettltl mll)'Oftlar, herha' .. 
de, onda JÜlB de caatbe muhafua edt. 
cek. 

Barbara HUtton, preneten. kontta'tl 
eoma, bu defa Te Hollwd'da olmttk 

olamadı. 

Birleşik Devletler Amerlkasının 
Clhnhuriyet Partisi, harp aleyhtarı 
Jdi. Demokrat partillnden olan Rıa 
velt Jse, Avrupa itlerine m6dahale 
taraftan idi ve tabiatile harbe iı 
tirAke de meyyaldi, Son dımhurreı-• 
si intihabında, i.ld parti, harp. aleı1ı 
tarhlt ve Amerikanın Avnıpa l~e. 
rine iştirak etmemesi esasma daJa. 
narak mücadeleye ıiriıtl. Vlllcl, 
Cümhuriyet Partisinin namzedi ıdi 
ve Ruzveltin zihniyeti ve kcyrl le.
rantı aleyhinde söylemedilıni b.
rakmadı. Neticede Ruzve1Jın kaıa. 
nar.al• nı anlayınca, milcadeleden 
feralııt elli. Hattı Cnnıhurreisinın 
teklif ettit: mev"<lleri reddetmek, 
surelile kendini pahaltya ~t rak, 
Ruzveltin mümcs'lıllilini kazandı. . 

Vilki Albi ateşli bir ;ııtikacı 
bu kadarla iktıra edeb•lir mı? filç 
zannelını ~oruz. Henüz ~= ,, a .. ııııta 
buluıntu#u için, ııclecelt c~;üne
lsllli ıntthırbını bekUyecekrir n 
böyle beklerken. Am6rıl.: .. nın mu • 
kadderatına taaUuk ed,.n me~leh· 
ri halletmekle, dndiılne •atla~ 
bir ,ahret sahast ba&ırlt.vauktır. • 
Amfll'ika, onun styad hhnmetlle, 
harpten ıallp çıksrsa, ~andel Vtnd 
le ı, Akvam cmılyett yolu da, Cllm 
hurreislili sarayJ da açıktır. 

= 

Ozere, atnema anatk&n Kari Qrud:P 

evlend:h 
O, bu defa, puteellere, ,..Afk t'~ 

mam., nm mahrem kalma.mı n •r .. 
cttvaç meraslmtnln "pelı: nmlmt bir 
muhite., l.nhllar ebnealnl latedıtırıi 

blldlrdl. Onlara: 
- Bu defa, qkm ne oıdutunu bl1t-

701')1m. Bu:ııun lçbı, hayatımın Dk mt• 
aut snnumı, )'81.Dm bafıma )'&pm&k 
istiyorum. 

Dedi. 
"Nevyork DeJti K"rv&J"., gazete.ııt. 

cien daveW bulwıan .muharrlr bu lsdl• 
vacı anlatıren: "Kllyarder kmmn 
sn-ı atzmdan. bu 8Gslel'ln, ~n<.-tl 
defa olarak döktllctqtbdl hatırtıvo.. 

ye tarif eııb"len tehllreaiD Sırat «!-~ ettim. Ba def'a tla t4lk- Ene1n1a ..,..,.,. müanirl: 
köprW tberiade, 11a ta tarata lir.-. _.....,.._. mtıD-'ilcti. Ni- - lleft9t olaa • a z; 
.. .,....., ba ı. INafa dllece- ciaf ~ciddidir. MaliJ'e en- ü'"snltlm her eibetlti ..,._. 
ğim diye baealarlren, z.ınnm ihıt ..._ lıile, bdml•na .fanti .,.,. adlftilr. M11htenm Konal'aia JIW' 
tiyaotaıw ...,...._ isen, b • re lıılJ9k ......, e&tllini tu • .ie92, cma lliaei 1ılr aJ'ni ollıltllir. 
nan tlstbe bılı-~ ilik ec1i1or. Kadın, evde bir lllU• Sealer: - mr.e, 11lİlla11er ... 

lllllr metan•, f.7aa 111«ü.ı.I, ..., ..akta 1'ir M* ctW==ab • ret! 
her gtbl mklıdelede... Bitin bu dır, ~ mahaniri. -.e•er 
mttcedeleler:i bydetmemidn imk'• Bir ... , - Sea, •IMm her dkreder. 
m 1011:... 'f'abm, ba&ttn. maltafa• .- .._.,.... obDMmı istiyor• SeeMır: 
sakil'~ ...t...t fildrlile ı-. (GtUtitler) - BugW teklifin ......... 
rln tlikbte p)'a' bir mtteade._i- K.....a - a. fena bir teycllr. mthuuııeWi yak. 
ni ~ Bu da, biıdm, RMNti Masa, bir g6n, rtbpnn cıtNAYft 
yirmi ht olUI Mile en·elkt ...... bir ~ entaNial vtieadaaa a.tcııbli _ .-.. __. .. 
mlc.clelele....._ bemecliii i • Jl9llllllll'dli ~rtlnee, hftnı ~ • kaka_. ı.. silll eiDaJ'..,_ 
ÇİR, Wr k&t daha alUra ile ob • ~ POtİ. lrarlı. plns 7irmi ... kuru' _. 
............... edecektir. Jl'llaoi MıMa - ..... .. vardır. Evet... ca.a,,..t ...... 

• • • ....._.: - Nef me-.-.lv, efwiler • .._as* 
Mmr ............. illin l'f • l'ilai A.._ - -- ıaı...,..... olM Wllr, t •ııtl 

P.ıo. 19'1 eelıleli: Reill: edra1ara ~ .. - .... .. 
Mebas Moh...-..t Koranl M1l- -~ mebasn ahllk lı ile bir ~ kad•m, ...... '!la 

kanun teldlfi, aJA1redar eMlme • •vJrmdelıi sklerinl llepintis tu- kaldddan ıuuna J1tPl:llıdll'I • tir 
Dİa raponmda ,..._.. Tetkil&t U wlp edİ)'Ol'B. Beplmis Ollllllla be• kİJl teylere sk J1DIUlllP'. 0.. • 
D1UlUll111l 4 tbıell llllMlcSe-ile 11111' • nhris; füat ba eillet NJri9 mev l'Ü lazm 18 ~ k\illk oıI • 
aet ıdılilea feril •ttn17/t~ arar ... delildir. Me118le, blı teldlfle &mf'ma göredir. Bell ...,._ 
vereeelr ~ .,.._.. dola,.. ahı&k JwJdnnclaki kannlummm iri. •• 
sile kabule ııaJIUl ..........,,._ .. lluieiaıle ".ir m~e giri .. Iip 
ii,. bydedilıliiini bllcUnUkten giritflemi;rıeeeil cı1Mttic1ir. 
Mllll'a reiıJ, talif _...,.. .a. ....,. ........ - Küal edllmit olan 
di. ..... _. Mli delMir. Bell, ev • 
..._ ...................... 1ı1r- bf •Mm AIMltt-...tl Elgidi beo

sllye çıkmM, ''belmele,. ile 9ke Y• hitap ediyor ve SOl'llJONlll: 
.....,..... Piyle dewm etti: thmmd JteJa me11elesl 1aallec1il-
Ef~r, azis .. 1.e1ıcı..ıarı 9İI midlrf Ele', kaclrn1annmm 
ilen, alibdar ..._nlll, t.ıro _.... lıarelııat teldleıtni hli • 

Jiftmi rec1dedtlini, bir .. dtttll· ,...- lidtletıt laıllunlannm ohlar· 
•llHe hayretler kinde lıalclaa. dl, ...... 11üwet111embe ilzam 
J..:n temiz, • ub ve en 7'lkaek .. ...... 
1tlr itikatl9n illMuD alan Mfle Wr 
tek111, ..... ~' ..... 
diler, 1ııan- •llelliain ...,..... 
.r.I, ..... eltjeldlf, ...... lılr 
.. ,. i9pat .......... ilti1on& 

Ben, daha 1839 11eBesbt4e baJ1e 
bi'r teklifte bu .. dam. O Alllall 

................... 
...ı.ani\i ........ ...... 
lıWotwm .... ~slllnıakiıl 
.......... ....,.. N'Nedlldiliai 
li7ler. 

Harbera Hüttsn 
nasıl evlenmış? 

rum. Preu Kdlvanl De nteadlll ,.... 
Jrtt de, ytne bö)'te .t5ylemiftl O .., 
man, pek gençU. Katkaa preulerl:ı 

den, lllnema yddıslarr n AmertkanJD 
zengin kızlarlyte evlenerek vakit S•• 
ctren ve ııefallatlertni temin eden b.f 
kardetten blrt otan prena Kdlnnl 11• 
nlencUttnden çok guııır duJIQ\lftU. 

Barbara, bu prenatn de, herkes ıt'W 
bir adam oldulUJıu w .enert bir 
preııale evleDmul Uzerlne kaandılh 
prenaıealtk Onnnmm bir m&na. 1f&de 
etmedjtfnl anlayınca, bof&Ddı ve Da· 
nJmarkall kont Reventıof'un kolla: ı 
nrum& atıldı., diyor. 

••• 

"Barbara, bir mllddet kcıllteı ha~ 
tı :vqadıkt&n 80Dl'&, Danimaı1t& kıra• 
ımm huu.al bir lradeayle kcmttan dA 
a)'l'llmaya muvaffak oldu.. Nlçtn? -H•· 
,abm. bir de reaalet,19 tetvlÇ etmek 
içtn. 

•1fte, pndt, Kart Orant1' e'Vler.
lillf bulunuyor. 

·~de, Barb&J'&Dlll dedllı glb•. 
eamlml bit !lava ( !) esiyordu. Kala
b&bk yoktu (1). 87 ıı huauat tayya-e 
ile p1en llO guetectY'e 20 fotoğr&f
ÇIDJD ve hepe! de birbirinden açıkg~ 
w dUbaraCt l500 davetlllıtn mevcud. 
79tl, aanld, aamlml ve aak1ıı bava)'I 
DalAI edecek, bir 187 ml~T. 

Reis: 
- Ben, ....... ..,.. ..... 

nunun (ben, ........_ K....r• 
•in t kllf eltili .............. 
djyorum) pJna emelıl bdnt'•n
.. tatlıilr et111Hileeeline ilaret et 
mek isterim. .,..._ illiJwdw 
ki. .. 

.......i: 
-~ ........... 

lıeııe tatltik oluaW&r • ........ 
aıv-w---.:a.,lrle...W ... 
ualan bilirim 111, .. .._,. -
..... .,........;fabt ......... 
............ MJUldllr..,... 
......... pla ..... Wr .... --
~ "tenkki,, ........ .... 
mason hazia b ılnrum. 

- Öyle amma ba -..., ee • 
nebi Jwbnlan ile Mısır bdmlan ............ ,....,, -..... 
mulltıe~ ....._ tıu111cblr eme............ ~.
..... •Jllllllll iltemeder~ 

CelU ln9eJln: 
- Proteeto ediJonm. ..... 

talaamcha .......... .,. lltln1ı fi' 
dlJoıwns. Atalı ...... ilt9ıli-
liniz D°hi iltirü edlnis. 

Relll: 
-Benmtnü ... •tmba 

Fenerinizi aydmlatıyo..._ 
u...... Mehruk= 
- lflbıaMla11 ....... w. 

fi, encttmene iade edelim. 1*i -ıı
tafl bir bal ~ 1"al9ml. 

BEZA.LE'l'LD 
'f'anf .8alilt, allWı ~ • 

den, ,.ınm blyik !PiNde de • 
iil, ~lk kasabaluda 4a ,._ • 
'8tlel' el..- ekllia&a bü!llettik
ten tl01ll'a: 

- PIAJlara ~ Jrıellan ve 
........ ~ ......... ,. tia 
u.H kadmlan ~ ..... ., 

'hemnılyetsb bir mevıl tashihin',:..----------- ----------mı.la•, layAfet......_ ..... ttlrler amma, b1J1e e9IEi A.,..lılua .... 
propalanda mevzuu yaparak, Lon. 
dronın, Nevyor'kun "Rommel lit• 
ti!., diye ıdz adı bılırmalan da, 
Ruzvelt mümesslllnln pek milhfn, 
mQzakere nıevzul11rtlc ıeldlltlne de. 
Jfldlr. 

TOrklye, hiç fllpbe~lz, bltaranı 
lının mOsaadesl niııbetinde, Vilkı' 
r• misafirpervf'l'11k ve dos.lhık gö ... 
tereeelrtlr. Nasıl Jet, Alman ııyaret. 
çllerfnl de, ayni dOrllst ve samın f 

Gazlnonu!l terasında oturmuşlar 
baılan.ndan ıeçen tuhıaf vak'aları 
anlalt)'Orlardı. 

lAn yolda buldulu bin, binbeıyaa 
liralık blr cilzdanı. sabıbl zannetti. 
Ai şahısa teslim edecek kadar na -
muslu adamlann bulunabileceil ne Hemen hepsi böyle bir v~'.ı an 

latt•Jı hakte, B8y6k Adanın Don - faşıyoruı. 
juanı diye anılan Tevfik , bir kil. TevfiJc, ıfHerek: 
şeye eeokllmlı sadece arkadatlarıuı - Okadar acele etmeyin canım. 
dinlemekle iktifa. etmiıti. Bırakın da bitireyim. Ondan sonı 

Bunu farkede'I terasdakilu, Tcv B t f .. mlltaleanızı yflrütüraıflnftz Başlan • 
ilin etrafına Gşü1UUer, kendisi ıcl. ulunan por oıg lıClftdan sonra sözilne den~ etıl 

maceraperest bir adamın batın"" - Adamdan aynldıktan sonr 

1ıemiyeeelı1-. 
Abdönahm&n M..........,ı: 
- An'anelerimi9e ~ diae

lim. lhl,naa ioin ban• sert ol• 
ınaat ve mlphem baı. .... -· Jt.-
DDI. 

Huan Yuin: 
- ~ meel"'i, ka4mllln 

mahht\ni etmekte mlttıahit .,..... 
yor; f ... t bbüat ldmde, e&eadi
.. ,f Ba,..U. bot .. ~ ........ 
zl vnrnuysbm. Ranci bc1ml...._ dUJlftllarlı kartıl:ıınnkt.ıdır. 
bahsolnuyor! ....... ~--- • 
d ... beaitR ........... ende _.. 

dan bir çok enteresan vaka ıeo- , randevu saatına iki dııkika kalJılı. 
Ranelt mOmessltinln Türkiye,· mı, olabilecellnden htc olmazsa Nakleden : Yallll Orpa nı 11\rc~\ koşa .oşa ~a:ıiçi ıske 

Pllıl mllnasebetfle, muhterem ını- bunlardan bir tanesini anlatması. lesine aittim, 
saflrimlıl. okuyUC'ularımıza tan ıi_ nı rica el mele başladılar. başlad11nz.' bana oıattı. AldMn ve hemen aotJnı. Selma •elmftti. O liln Bolazlri 
1119lr fmrıımtt• n:ıll olmaı bulunu Bidayette: "Canı m baı,ından ne _ Yok, ~! •• Btraı bbredlnir lclnde on onbq tane kadar yüı ll sırtlannda dolaıtıktan sonr ı k '-

dililbn m11hterem ....-..n kari • 
rndan ım bAhsolmıuysf ..... 

''Ontz. vak'a geçecek!,,; diye, Tevfik onları Aranında )'abal\.Cl bir kimse olm•. ralık bankanot vardı. EnelA ban': ma dolru lstinycye ınlp Tokatlı • •mı~~ ett~_, ~ :::..; 
Vandet VJlkl, il Ş6bat 1"!t2 st". atlatma'k istedi ise de nlba~ et f'J. dılındaa bafımdaa ıecen çok en kanotlardan bi~ tanesini çalranp ba yana gittik. GeceJ i, odJmmn bal - ını m v rıyo!' • • • 

nealnde. Birleşik DevleUer Amerl' ıı la ısrarlarına davanıınıadı. Ve go.r, tercsan bir nk'ıyı anlatmakta bir na bu meblAlı ikram eden n.unushı konundan denize' .üı:seden oyın , - olan da hidz. Banda -.:::. ':ır 
'ının Bnrtlynna rt v'ell dahilinde aonun ıetirclill halis arpa kahleo;i bele ıönn17orum. şahısa taktim etmek isledim. Ger. lrıane ıııklan karıısında sevlşere'< 1 

rmuma )izam dllll. • 
bulunan Eh'Ud t lırln<le dolmuş - nl yudum yudum lçmele ba,larken: 'l'evflk bir Ud kere içini çektik. çl ben bu paranın ıahlbl dei:lldlm. geçirdik. Nihayet sabah olein. Otel. hbb J1znnc10:. 
tur. _ Peki mademki 0 ka<t.ır çoıc ten aonra deVllCD etti: Fakat, b6yle ollldlll lçlnaekının den .ıYnlacalımt"' vakit kasa"a hl ~h=-:,~"-- llaan 

Bnbaııı. hem nulcat, hem de h<t isrRr edi)orsunuı, şu halde dinle. _ Gecen sene bh yaz ,Onll. ~e cüz'i bir miktannı, bunu bana he giln evvel" havadtn kazanfJıAım P • '"8 • 'Jn "6zlerlll2 lllJllyeoektİIU. 
~t damıvdı. D6rt ollıı ile iki k.. yin; dedi. Ve içini çekerek devum nl tanı~tıltm Se'trıa ismindeki bır dfyf! edene vermemi icap cttlrl : ra dolu cuzdandan bir yüz1 ık hın ... •:..ne.,....... Bier mecr 
ııtın bftyQ" bnhınan Vancterı da elli: bayanla Bolazlçl iskelesinde bul\lf Yordu. ama ben, pantalonumun rf! kanot çıkarıp verdim. Kasadaki b •: 1ard&ut mW1rep 'o!sa,l'dt 

tıa kQçQkten, hayat adamı olma); - Bu dllnyada sık sık tuhaf vr'!c mıtk için acele ıtcele Yenl<'aınlnln binden iki tane on liralık çıkM"dı.ıı yan parayı eline •lır almaz şilpbeli bö,.;: Mr nldifte b8hntu tuMtnt 
•e para kazanmava ah hrdı. a ve bAdiseler zuhQr eder. Fakat önunden geçerken bir aralık ar • ve kendı.slne müklfat olarak tak nazarlarla beni !)qtan aıa~ı su •e ~ srclmt Ha.JbaJci. hiz erkeii 

çok namuslu bir adam ile kartıla~. karodan birisinin; 1'Pıst.. Pı~t · dim ettim. ret, bankanotu ıeri U7.altı, ve: "Bt. •• Ur lllle Juublanmala -.... 
m~ her halde hepsinden çok da. Psst bayım,. diye ı; slendilini duy Tevfik, terashkilerden hafif b:r kalpbr maalesef kabul edemeyu w..r llİllelNlP Pt'Jiyormı. Onlann Vandel Vllki, dlıha ~ukke 

halk arasına karııtı,, para kazan 
tnalr l(ln 11erdl ve bu ııaYede Ame • 
l'lbn da. dllnya~·ı da öirendl. 

Vandel Vllkl, evvr.lft, muaDI 
o!ff k nrette tahııll .ardfl. Da sa 
fttle .... ldddet hlr- kolejde tar l 

Jıa tuhaftır. dum. Ayni zamanda bana .seslenen rısıltı yQkseldlltnl 16rllnce; sordu: dedi.: Jls lloJalanam. el -:antalarnun 
- Çok namu•tu bir adam mı~ tneçh61 şahı!i yanıma yak1aşarıık; - Ne olduT Yoksa verdlllm pa. O pman parayı dikkatle tetkik fllll'l'8llU bil Mlil'oruz. 
oın &oluadaki bafanlardan HBayım t~banka!hontn linQnden go- rayı az {Dl buluyor .,. bu lt•e ctm. ettim. Haklıydı, para kalpb 11lr e3Jse bnrada nlltaTet hl • 

blrl JıUhza ile sordu vo devam et. çerken portl'6yünüz0 dll~llnnü~~ • rilYt ettiliml mi sanı)'orsunuzT Bir manffacının tost ~ clu, Balmhm M"1'P ~azeteleli. dl. 
lL nfiz. Arkanısdaa koınıala mecb.ır Yan taraftan, birisi, cevap Ter. lllkl bir p0rtf6)'8 )'lr Ura ler eek-.1.r baldonc1a. -'• ... 

- Y n1 ne 4t'mek latlyorsunud kaldım . ., dedi ve ayni "Zamanda e. dl: ılmııtDL rereklerf 
mu l lml l etti. f it 1 lınbo 1

' av 
1
- Y~ok.~s::al.y~i~,.~m::.l _:b:il~l=nı:::ıe=-:a~Ja~y~etpı=c=lt~·~l~in~d:e~tu~l~lu~lt:u~2i~ş~kı~·n~c:e_::.bı~r~c.-u~z~tl~a~n~ı ----Y~oo=·~ı.ii. ~F~a::k:at~n:as~ı:.ı ~o:ıu~r:d:.a.:e:.--------.ııiiiiiiiiıiı---• 

l ola ;wnı bleJ'Ai ı" ·c, ınuallıtr -· _ • 
N. a.ö. 



ROMAN 
YAZANı ISKENDE.R F. SERTELU 

• 18. 
Awta,.an w.,lett de IMı llutabt• Saraydu mohafrylena pldqlnJ 

&utalmatta. .,_ Osltek: 1 ft,Juaca )'el'iaclea fıı11Mb.. altllata ttı 

HABER-~lip•POllul 

•12 .................................... .. 

HiGH SCHOOL 
ingihz Erkek Mektebi· Nişantaşı 

... ,.. rerıertmlı dol•••lm 
Melct•p 23.9.942 CGJ'famba 6Ünii ,.lacalıta 

Yeni talebelerin imtihanı 18.9.942 1&&t 9.30 ikmal 
imtihanları 16.17.18. eyJAI 1942 de Telttfon: 81078 

- Valdlle Oımr Ba;namm öO ••· dl. lfaremataaau u.......- aörlaoe 
...... ftnDll. o 1111'...,.... &c MVa\M •7Ntle ---= ·--------------------------
.......... iıea lllr •Bkümdıaı'keS. - Dö7le pceJ1U18 lltl ftl', ..,.... ' 

...._ ..._ .._ ... n Pren. lluntlert n11aı.. 1111 1o1ıa! 
DIJonla. O ....-- 8ellmlll Tat- - Ba,yır, BIWd8 ooJc aeteB. 

keaUl ...... lllr km soda alıp evL - o lıalde 1nı nm•tnıv .. 19q • 
ne ~il duşaa lılr llaromap. yorlarT 
• lıir sece ....._ efeadl .. pı.a Ö7.. - Preu llaaetlerl lllldell (!farta. 
.... .... 111U7e71..ıattı. ..a)at ı.tıyorlv. Oma ...... pi . 

••• dik. 

(JfAR T..unııst) BİB iÇiM 

BV llWJ-

Prw Öl6ekbl ~- ~eri la • 
arDllltL Hanmatuı. ....... ,,.. 
dalka'ftlldarllldaDdı,. 

- Aıma efeadlmts, .ru-ncleld km 
lıuta ldO 11 ....... .fla! Veslrla Jlll'I 
__... ltlr tçlm Rdur. Şair._ bUe 
lııll& ......................... skJa. .. dök.,.. .... 

Diyerek ....... ftSlr ...,.... .. - • 
dl edlJ'ordu. 

.,... Oüek ..... cla)'UllC!9 ..,.. 

......... SOi .... ~; 
- ....... aım- ta4mı ıamr. Demtk 

lıl ,.._ ..... ~ laılumıJ. ..... 
.. ~ ........ eluatlb......... ,. 

- 4-. elıeacllaııls, lııa im o ..... 
..... lıılr ........ ld, llllanla ....... 
..._ lıalleedlyor ... BPrkee o• a.a. 
79' .. 118 JUlk .ld,..... ..,.yamda 
- p .. stmel Ye örileeek lılr im ,....., 

- e _..... T Tafkeatll -.aft 
...,... ........... ,.......... daha 

...... lyJelllılT 
- l:Yet ...... o timdi 8e11m1a k.ıl. 

lannda.. ve talr .._ timdi oaun ar. ......... , .. ,... ---· 
~ Oslle1ı IUllot oldaktaa llOft. 

... sWerl dlHiL. lleJalade ataıtuıar 
llellrdlı 

- Ba mım'ıbtla lıAldml. vrtt"• 

..... Ö71eaeflalllr~ ... -
ırarllea 8ellİn -- )'lyelılDrt BaJdl ...................... ,. ... 
ti$! 

Oüek malaafıslanlldall dlrt ldfl31 
"'""* ...,.._ ..... ~, ...... ---
~ ............ ....... 
... lılı-.ea PO Yaldt • ...,._ ff. 

lapslttller. 
Yelda ~ ld _.,,,_ .... 

.. ..... lwllmtlQ•dıl 
- JmldbD1'n .. ..art .. ..... ,, •.. _ 
- Mern'rlnt mllım lıM .,_.,. ... 

tplplulll ,..,.... ... ea tat :rL 
.... 1-lar lıllı9 tlfd7or, Acl* 
,_....,. ... ,..... ... Yallar 1mpa1 .. 
...... ftlllılıa ~ ......... -.-..t 

-fl*'m=n.. .. illWlllwlaP. 
..... .... .... ..... ,., ..... ııl\. ,....... _.,....... ............. ..... .. ,..., .... -A--..._ ............. , 

- -...,.p • 71111aeallf IRUdbll • .... ~ 

v-ar lllrdealılre lıa71'8ttııtl sbll7• • 
mecll. 

- lleldm ........... latlJOI', ,,.. mit 
- Gbdeab oldatuna bilmiyor. Y .J 

., aldltaus bir wt,ye lmlt.. 
Ved.r lılrdealılre • ba7ırw ftft.-UI 

cllyemed(.ı 

- Blnuı Nldeyt&, .. llmdl eıH 
IÖ'lderlrllD. ....... .. '* t'allye 
HlrslfeO'Jk detillm ,... 

Diye 11y1erıeıe1r, w ata cıktı. 
.....,...... 19'- Gön ID1lllafıs kona. 

tıa lnlp111111da at leMnde Wldt.ronLJ, 
0eee yana... sök78&D YJdıshktı. 
(Naıtueeıl ..... ,...,... ,.... 

slnllıtl. Neredey99 Vedr lellm de 
oaukopama.........._ 

8ell• (NU'llU*i) ... llapal ...... 

1111' -- ftt8Ddlktea ..,. ...... 
te........ . 

O. prw ÖSINıld .... h199• ,.ıua 
'balmatta. 

8ellm ClU'lyelerdlll ...... ..,...... 
Ba oaaa ea çok llhmdlil lmlanls' 
lıılrlydl. Hem ,..,.... ...... de tok .... 
IQdL 0-: 

- .... •lktlaldarur, ...... ,.. ,.._ 
~.OUelda ....... ~ 
YU'ID Wld de llPdlılı lmNI oı..... 
....... eUadecllr. .heM, .... llı!• 
..... ı&adertJOl'lllD ... ,.. .&dlat 
mna tl!I......_ c11Jw • •. Ve .. _._.... .......... ..... 
aly..,_... ................... ,.... 
OJlllJM'lı .... , ........ t 

- Ilı ........ kolay - ....... 
.................. IR.a lılle *'lr· 
•• dedi. 

8elllD euf1"nlıııı a.p .... .._,. 

"-*>t:z:~ano • .
... ... .....ellllt ~ lıaft'IU. ................ 

Geee ,.,.. ........ ko .......... ,. 
niddıll'. 

Ane at 19tt18te sldrrba eok ••· 
cıaah7dL _,..... ,.....,.. tlOI • 

daz 

- .......... t.enı .. ~ llt01a 
llıteUt Mlllıat 

- ..... ,... ....... dayanlt.. .. ,..,l. 
._ ..... llbl &öadercU. Vulfem•v 
,.,.._. .... alcldr, euaya atı._, . 
ras. Püat ... .., aolrta:ra lllftlu: 

..... -· - ...,. demltJerdl ... . 

.... ..... •tnbrl&ea slderl ..... . 
,...... lllo _.lmııdr ...,..._ 

- llerkee ........._ aynbrkea 
llilu • 9U17mP Selim ..-..,.. - tıamt,.. lılr erlrelrtlr. 

- Çok doln- Bls Oll1111 ,lla*tm' 

Yapı ve rma r işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

ı - Eıutıtmeye k04ulan fi: Rad)to dlfiSJoe poetaJan JDUmuat ı.:u. 
yonundakl amatör lılnas'.Dda yapdacak tılYe Do bura,. JeDttea JUJlıtcak 
anbar IDfUb lflcri 1ıuı t•dUAt ,.olden eblltmeye çılsaftlmıfbr. 

Kefil bedelı 478U.37 liradır, 

ı - Elletıtme 17.9.942 pel'ftmbe ıtıntl ••t 11 le Nafta nklleti ,..,, 
ve imar itleri ek.altmo komlaymau odamMla kapalı zarf uallle J&pal&Ca.JL 
tir. 

a - Ek'1itme ,artnua.ı ,.. buu mlteferrl eft'&Jr <•> 'llt ,ar ~ 
ac.>kiz kunıt bedel mukaOlljade yapı ve imar iflert kobıiQomdu almat.l'lr 

4 - Eblltmeye rtrobOmek ıgın ıateklflerln uauıu dalNelnde 1171.4t 
ııc bin b9f ya. Y'tmlt attı Ura kırk tici ıcaruııuır muvak1rat tan n•t ftrft .. 

ıert Ye ~alla .. u1ettndea bu il lgtn alıDmlf elıliyet valkuı ıbru etme. 
let1 lbimdır. 

Bu YHfkaJI almak lc;tn ı.teklllerla eJGUtmo tutlıılnct.n "t&tD pleft 
ba~. -. az tıc gt1n en'=l bir lıtlda fte llllf• wklletlne mlrac.ult etmeleri 
Ye SiUdalanna • u bir Jı.alEmde bu ı,e tıi'nMI' I0.000 liralık bl• il :rapt•
ıanna dair iti yaptıran ıdarelerdea alillmlf ftllka RPt•tmeıerı ıauktal1". 

5 - lateklllertn tekUt mektuplannı ihale gttrıtı otaa lT.tttl per'tellloe 
ıtınl' eaat 14 a kadar ek8111.me koailqoau reiaUllne malı:tıua mubblllacM 
nrmelert IUuadır • 

Poltada oıac&1l peikmeler kabul odllm~s. ('13G0.9U8) 

lamif Denia _,.nalma ltomüyonıırtdcmı 

inşaat ilanı 
KqU bedeli Teminatı 

Lira Krt. Un K1'f Puarhfl 
11'f07 80 2~36 19 11.9.1942 
11'1 Ol 9117 841 ıı.t.ıtu 

P4t Ol 987 " 12.1.NJ 
UH .. '81 71 12.9.942 

.. ti 
11 
11 
u 
u 

1 - Yukarda ,aaıh cl9rt Jralem ln,..t 111 *t •1" prtD&mede Mr ft/a 
•Ft ayn t•Upleie ıh&le edilmek M1ntlle puarlıklan blaalannda r.o. 
Sili~ ve .. uerde hınltte tenue kapıamdald komla100 blnum.ı• 
yapılataktn. • 

ı -- J:nmlyct "911i&lamu b&ml1 ~etek1Der keflf, ~" pıo~ 
-... ıu ı'.,..lla _......... 

3 - TaJ:f,:~rı~ bu gibi ıııert yaptıklanna Lir Nalla mOditritılr'frinden a. 
l&C&kları eJJJlyet ..ııc&JaftJlı ft lülalarmda JUlb tem!Ut malrtı.ıs. 
larlle blr~to bel1a SÖD Ye ... tte ~ IDGneuuUa (taf) 

---------------------------------------~~--
MiiQakallt Veklleti Dnlet Limanlan ltletme 

Umum MüdGrliltundeı1 

Kaptaa, Çarboı, tofOr, Yatm, OemJot, Atqgt almacaktır. Maı.qt .. 
raltı hals owaıarm GalalAda ldare merknlndeld Bat J:upektllrlble aaı 
racaatıan illa oiuaur. (8689) • 

l.tcmhl Hava Mıntaka Depo Amlrlifinlen: 
Beh•rlD• tıbmla edilen flJ&tı 200 kul'Uf olan 4000 adet mu aap demir 

1aC kürek Jrapaıı sama eblltm9J'8 kOIUlluftar. a.tıt:me 22.1.MI a1J stıntl 
... t H te TCDiPOOt&Jle lıaqımnda BtlJWl Kmacıyaa Un 1.10 mımaraJa 
Han Batgıalma komlayOnunda yapıtacaklır, Jluvakkat t•mtnatı eoo lir .. 
dlr. Taliplerin tl'klltıer1n1 UlaJo .. tinden bir aaat evveline kadar koraıı. 

JGD& vermeıert (11111) - o......., ....... ..,,._... .. 
...., olmatdr, raut, ilk ~.-·-------------------------.......... 

- - 1"11WHr mit 
- o .... - ....... ,... ,.. 
~-_...,o .... _ ......... 
..... e.ı-a .....,..._, 
-YerenrmMlllıa...._........_ 

... lıeldQ'or. 
- Bı h• ..._ l,Jl w olar 

- t Alı9ll eelalet IGlat1e lallJor. llo. 
.......... Wi ............. or. 
llllı*lmldıı. 

- - llllllaD ,..... ....... iN 
...,.. teplulp IUQa ..... ......... 

--... -~f 
- Xe mi eıurt Sellme Mr ._. 

....... mir .... llaJkı sopmata luıJlat. .... 
- 111 -. toplanan verplerl Se • 

.. 'iıllm7or ,.. llopllara tMHm ril 
,_ ,,. lıa ..-etle Telwlsl ı.tJIAdan 

Jmrtanıw. 

- ... - .... stnea, .....,aıwı! 
- PleteaP 
- _. .... lpeklı -.. ........ sa -

miflerla ,...... o callmt
- !ferden lıillyoıwa IMnaf 
- llardeJlm oaaa llcmalmds a,ah. 

tır. O 11er '49YI lıftlyor. BJu de pil 
- uı.ttı. 

- Vay alçak va7 ... O.kin ı-e 
1'lıMle olSD.m böyle lllr "*" lıir dak'. 
lıa il ..... da tubmlll ......... koparw. ..... \ 

K uta- k•uta vf'drbl ~ıt 
,.WUOr. 

••• 
( AaTANUI) Plt SABAYA 

OOTO&tlYOBLU& .............. ,. .............. 
Bplarta ......_ cetrn ..,......,_., ı 
~ye slrtL 8ellm bmüs y&tmaDUJ ... 

.... ,, ... , olmaiQ'dı. ,---------------··-----· - ... tekrar............. elladell ......... .......... .... Tlrldr• c1w11ar1ret1 

..;:·=~-~ ZiRAAT BANKASI 
me1ftlanm .......... -- ,.. 
dlnlllliıl!,. d17or, 

- lllıte llJllım .......... ltlrH 
..... 1a11m7.. 1 
-•tmm1tokıaoularf .. 
_.......,obça.ıvt. 

_. .... Baeer .. 

- Adam - ile. Bua lllllenlea ......... 
- \"97 ............. .....,..,.. 

-t 
- İllllette ...... lılle lıelll • 
- OJ-. ld. ......... ,...... ... ..., ....... 
- Yaabt, llaaa llylemN. slnetl 

llllElr et.ek....._, ,.._ olar. 
-YaNll& .... _.t! 
-Gillllt ........ ,.. 

' - Ya lıllıat tl11•mtı 
-0 ......................... .,.1 

le Jıakabm, nerede &ae.t 1 
- BWIU kolayca llJllıcıwtlml ati 

.. ıyonHn f Ben sannetlllla lla4lu 
lladala .. r kadın defWm. 

- PMUA. Söylemek ftlll .... -
mu 1111 kollıyllcıekllB1 

__,,.,.. JOk. Bl}ttlll 1'llclftdeltD'I 
•• ulakrum, ı.na ne kabrf llatt. 
lan ....... llellnllm'U eealnle, 

lloaUMnk araya dllıactWet 
ÖllbPk b6IA OJ'1HlllUIDHL 

l!!!Pllmllea pleeelı: kaclmr lteldlTordo. 

(Narıue-l)al oea pPk ...o.epdf· 
Jerdl .......... OdMıkiD .....,.... 
t*fll Sl•ılnlDI ~ ........ ta . 
mJM Mr ldDne Jolıta, em.. 1911eGa 

....... ....., ... _ _,_, ....... l'lrll ..... .............. :-.. 
Bnl .. tlOal'I - ............ ....... 
Para~ ... UN 11craa9" .....,_. 

&inat BaalrUIAlla kumbaralı " Ulbum t.........ı ..........,. 
•• u • HrUI but.nnJ&re 11111~ ,. dtfa Clldl ... 11 at'• 111 ......... 
~ atre UuuılJo dalıtılaeüur. 

1 .... ı... nı.- 1,IOI lra 111 •• • llreldr ı• iN 
t • 111 • t,IOI • 120 ,. .. • ..... • 
'•••Ltlte .......... . 
.. ., 111 • ..... • • 

DIKKA'l': S.aaplaımd&1d paralar bir,_. ~de IO llndu lfllJ 
~Jllllen DlıuıtYt cıltıll takdirde .. IO fa&lulle ftl'lleotllar. 

..., ... .._,. • defa. u llart. u Blatrua. u .... 
U Birbldllla-0 oeıctıeoellttr, 

.._ fillln1bll ...,._..ur lİİll ______ ._ ___________ iJ 
(De, ... var) 

10n'WL-IM 

Nafia VekA,etinden: ... ..,. ' ..... ... 
ı.- ...... ,..... .................. _. ....... _ •. 

taldllmm ~ llmmaldl _,. ft tınUllDla lllalıl .... 
'1'811ml• odDa -- 1ladaıt ~ ftlddl • ıdDdoa -rol. , ............. 

laaraftW. 
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