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1111 sabah l.ondıadan gelen baberıere göre Madagaskarda 1 

Stalin radda İngilizler yeni- Mllll ş~~ Ankara-
g den harekete 18 doadl.ler 

Baslar iç kesimde dalla ·geçtiler 
geri çekildiler 

Başvekil, alakadarlara yeni direktif ıer 
verd~ler. Vekiller heyete 

Saracoğlunun rıyasetinde toplandı 
Novrosisk sokaklarında kanii muharebeler 

oluyor 
Mozdo~ı 

mıatakasntda 

Terek nehrini geçen
1 Armanlar gerı att!dı 
1 

Lotıdra, 11 ( A.A) - Alm:ıııl:ırıı1 
Slalingradın garbinde. Rus ıııiid ı• 

fu hatlarında açtıkları iki c:cd!~ıı 
yanlarında şiddclli muharebeler 
devanı etmektedir. A<rkerl dunır ı 
daha buhranlı bir şekle girmiştir. 
Ruslar, Stnlingradın üc kesiminde 
d:ıhn geri çekilınck mccburh elindr 
kalmışlardır. 

1 

Ada valisinin lngilizlere 
Yardım etmemesi üzerine bu 

karar ahndr 
(Yazısı 3 Uncildel Şehri:nizde bu Junan Reisicuni · 

lıur Milli Şef İsmet !nönü dUn ak· 
~ ra:ıt 19.30 da hardtet eden 
llı;susi trenle ;;ehrimizdcn aynla· 
rı:k Ankara~cı. müteveccılıcn hnrc
ket etmişlerdir. 

Reisjcumh urum uzu istasyonda 
vali ve belediye reisi Dr. J,ütii 
Kırdar, örfi idare komutanı kor • 
general S:ıblt Noyan. parti idare 
heyeti :reiti Suat Hnyri ÜrgüııHi, 
orgeneral Fa.hrettin Altay ve da· 
ha birçok generallerle tanınnu!l 

zevat uğurlamışlar ve Milli Şefi• 
ıniz uğurlamaya ge'enlerin hepsi· 
ııın ellerini sıkmak suretiyle ılti• 
fatta bulunmuşlardrr. 

BAŞVEKİLIMtzıx DtRl;J\TtF
LERt VE \'ERİLLI~R HJ<;\'ETI 

TOPLANTJ~J 

Doğu ve Karadeniz vili;-etlenn• 
de yaptığı seyahatten Ankıı.raya 
dönmüş bulunan Başvcki imiz 
~ükril Saraçoğlu dün sabah erkene 
c.en Başvcka ete gelerek çalışma• 
larına başlamış ve sey:ıhati esna
smda halk ve köylü ile \'U.kubu • 
lan temasları net'cesiulle aldığı 
ııotb.r üzerinde alı\kadarlara yenı 
direktifler vermiştir, 

Novoro lsk sokakl:-rında şiddetli 
muharebeler cerey:ın etmektediı'. 
Ruslar Almanlıırın Grozni petro. 
mıntnkasına karşı ileri harekefü• 
rlni tutmaktachr. 

Avrupa bavalarmd» harekAta lıttJrAk ecleD bir Amerikan bomba tanareııl. 

Bütün sanayi 
müesseseleri 
Eylül sonuna 

kadar 
Ticaret odasından 
beıanname alacak 

Diğer ta.raftan V ekiUer Heyeti 
diln öğleden sonra Başvekilin ri• 
yasctinde uzun bir toplantı yap • 
mışttr, Bu toplantıda E~~iU • 
mizin son seyahati etrafında ma • 
lfunat verd'ği \'e almma.sı iktrza e
den tedbirin gijrUşüldUğU tnlımin 
olunnı:ıktadır. 

Dün gece l\loskovoda r.eşredlle:ı 
resmi Hus tcbli~inde -şö)·le denil~-
10r: 

"lO eyllll gflnn kıtnlerımız St:ı· 
lingrod'rn gorbinde ve cenu~"'U gar"' 
hlslyle Mozdok mınt:ıkosmdn ve 
Novoroslsk'te diişm:ınla ~iddetli 
muharebeler yapmıslardır. ~phı• 

aJa diier k•lmlu-1.D~ cleli~iW'k ,__. ... 

" Rus 
erlin ' 

uçakları 
bombaladı 

Ticaret odasmm yeni ha.zırlıya 
.cağr aanayi sicilli için 18.zmıselen 
tertibat aJuımı~ bulunmaktadır, 

Ticaret odasına kayıtlı ve kayıt 
eız fabr.i;kalarla sanayi mi.ıessese • 
leri ve her nevi imalô.Ua i§tigal c
cien atölyc:er ibu sanayi sicill.incl-: 
yer a.l.:ıcaktrr. Bu gibi sanayi mil· 
esseselelinj.n sahipleri eylül ayı i• 
çiDde ticaret \re ea.nayi odasıua 
müracaat.la. beyanname alacaklar· 
dır. Bu bcya:mıanıelcrdc mu ese 
lcrinin kudret, tesisat ve işçi va· 
ZİYet:eıi, ham madde istilılAkl, a. 
ınmt iıtıal .kapasite."i hakkında ma 
lfunat istenmektedir. Beyanname • 
~r !ıemen doldurulup imza muka. 
bil:lnde ticaret odamna iade olu .. 
na Cl'.1rlır. 

Dun gece ve bu 
sabahki yağmurlar 

~ ebrJn çak ar 
yerıerJül ıalar bastı 

. ... 
Ruslar, Stıılingnıd muharebe'er! 

hakkında verdikleri yeni tnfsiliıtt .. 
Almanlar torafınrlon )nııılmaktn O" 

lan hficumların fe\ knlüdc şiıldetin• 

!n§SIHzier, Bremmea ve Baııalde tahribatın 
çok bflyftk olda§ana s6yllyorıar Dilu nkşanıdanberi baglıyan Yat: 

mur nıuhte!if hasıla'arla dev&.n'. 
etmiş ve geceyansından .'SOnra §iC: 
detlenttck bu ssbah devamlı bir 
hal aJml§trr. Yağmur öğleye öoğ. 
ru şlddctleruniş ve birçok 5emtle• 
ri sular bafıDllŞtır. 

(Devamı 3 üncücle) 

Vllkl 
Beyrutta memleke
timizden sitayişle 

bahsetti 
Bel/l'Ui, tt (.i. A.) - Unitec! 

Prea muhabiri !>ildlrhor: Ankar,• 
dan bnrn:ya gelen Ruz\'eltin şah~: 
ınümeıısfli Vandel \'ilki gazeteciler 
toplantısında Ş\I be~ oıı:ıttn bulun· 
muştur: 

Lontlra, 11 ( A.A .> - Brem en ve 
Kes el .'.lm n şchırlcrine karşı yn• 
pıl:ın hn'l:O ukınl:ırı hukkınd:ı şu 

aşağıdaki lnfsıliılı h.ı\a lkzı.ırelı 

vermektcd r: 
.; w\~\aı, J,t4h'J bomba ucak• 

hırı Brcb1cn şehrıne tuarnıı etmı~· 
ler ve hihük tahribat yapnıışlardıı. 
F .. brik •• 1.ır, depo! ır n·snıi lıııınlaı 

tnhrip cdılrnişlir. Junk~rş 48 uç.ak· 
lnrmdan imal eden ter anekrindc 
de ısabcller elde edilmiştir. 
• Ağustosun 27 nci günu Kessel'e 
yapılnn taurruzlerdn dn iyi netice• 
ler elde edilmişliı. Henzel fabrika• 
lnr1 kısmen tahrip edilnıişllr. 

1.ondra, 11 ( A .. 4.) - 1nsitiz ha• 
va kuvvetlerine mensup uçakl:ır 

Gülhane parkında bir 
manifatura alışv9rişi! 

T aşrah bir tacirin paralarını ntımuna 
· gösterereR nasıl dolandırdllar 

- Türkfyenln taraf ızhğını mu• 
hafazu edeceğine 'c nıih' er asker
lerinin kendi toprakl:ırıncl:ın gec,.
nıeslne miisaade elmi~ eceğine itr
madım vardır. Tftııkiycnin azimlı Taşrodıın mal ıılm:ık uzcre şehri· j "- Sen burada otur, biz san.ı 
ve sarsılmaz tarafsızlığına hayra• miıe gelen Ahmet Coşkun r.dındu lstediğ;ıı rnallurııı nünıunrlerıni .ıe-
ntm. 1 bir tacir, dün Sirhecidı·~ geçerken llrclim .. ,. demişt~rdir. . 

yanına iki kişi )nklaşmışl?": Hem• Hakikaten ıbir müddet sonra lk•· 

T 
• 1 şeri oltlııhların ı sö~ li~ en bu ad.ım· si de ellerinde nıuhtcli[ kurıı:ış ".! 

0 b r U k l ı m an 1 lnr, Ahmet Coşl,una ır.anlfatu:;:ı l _basına parçaları olduğu hal~a pnr• 
• eş;) ası olmak niy ~ti nele ise kend:· ka sclmışler, tüccara bu numune• 

şiddetle 
bombalanıyor 

sine gu) et ucuı mnl temin edebil<.· !eri ( !) göstel'lnişlcrdir. 
cckleriul ıfnde elınişlcrdir. Ahmet Coşkun, lm p:ırçal:ırdaıı 

Hu suretle ta~ralı tüccarın dost· ba~ılarrnı beğenmiş, kendisine biı
luk tesis eden bu adamlar, Ahınc: kaç top kumaş getirilmesi için cı· 
Coşkunu Gülhonc parkına ı;r.ı;rmi;.• karıp Lu adamlara 380 lira para 
Jer: ,•crınfşlir. -Mısırda kara hare

li Atı çok azaldı 
J.orıdra, 11 ( A ı1.) - Mısır cep· 

hesiude kora faaliyeti az olmuştur 
Üsleri .Malla ada<;mdıı bı.lunno 

lngılız uçakları Sıcil)a aclası uzc· 
rinde bir ltalyan uçaijını tahrip 
etmişlerdir. 

Zağreb 
borııbaiandı 

~asar var 
Londra: 11, (A A,ı - Roma n'l 

)OSU, dUn blr dUşman uı:ag-mm Zıı,t • 
reb Uzennde uçtuğunu ve şehre boru. 
balar atıldığını bildinne!<tt:.d11'. Has.a 
o!muştur. 

----'O---

Londra, 11 ( A.A.) - 'l'ubı uk ı,. 
nıanı yeniden botnbordımnn edil· 
iniştir. Çıırşanıba günii Amerıkan 
8Aır bomba uçakl:ırı şehre taarruz 
etrnişJer ve y:ıng•nlarm çıkruasıD · Niıden 15 nci t§Çİ kafilesi 
sebebiyet •ermişlerdır. ayrıldı 
W~b11 gettSİ lnıııiliz 'JOmi>M Ylft: ll (A..A.) - Nl'1 ,ehrjnd~; 

UçakJ-. a u... turrus ehnı.- dtln 15 tnct lfçl kafıleet A tmanya}~ 
ler tıe Umanda bulun:ııı hcmın de.- hareket etmıJ}tır. 9 mdl)t- kad:ıı tr.ı 
J'lolarındıı şiddetli iniıliıı. 101 ol~ eyal ttcn h r '.et ed n ış~llerın aa 4 

duğu goru'müştür. 1 tö3Iem:ıe 2000 i butmu 1tıır, 

Uün geç \'nkte kadar 'Gulhanc 
parkında bir kanepenin üstünde 
ohırup sipnrişlerıni bekllyen tüc.• 
l'ar. öu adanılurın ve malların sc • 
mediğlni görünce otele d·inmü5, 
meseleyi tanıdıklnrınıı uıı..Iatnııştır. 

Ahmet Coşkunun otel nrl.adnşları 
ona dolnndırılınış olduğunu sö) il!· 
mişler, polıse mllraca:ıt etmesini 
ta\'sh e etmışlcrclir. 

Eınni) er 2 nci şulıe müdürlfiğ.:· 
ne baş,·uron tüccııra snbıkı'ıların 

resimleri go terılmiş, Ahmet Coş• 

kun bn ttslmlcr arımndn kendi i • 
nin 3110 lirasını dolnndırH adam• 
!arı teşhis etmiştir. 

Tüccan dol:ındıran ba eeretUr 1 
1 

1 rın sabıkalı hırı::11Jnrdan Arap 
tııl:~inle arkndaşı İbrahim oldu • 
lan nla ılmış, her ikisi de yaka· 
lan ınışl.ır,lı r. 

dün batı Almanyada hedeficre ta• 
erruz etmişlerdir. 

Hollanda snhili açıklarında bir 
semi kafilesine taarruz eden uçak· 
lnr1mız isabetler kaydetmişlerdir. 

• • • 
Berlin, 11 (A.A.) - Dün gec:: 

bazı dllş:man tayyareleri BerHn ci• 
varın<;Ja uçmuşlar, fakat bomba al• 
mışlardır. 

••• 
Jloskova, 11 (Radyo)' - 10 ey• 

lül gecesi büyült tayyare teşklfü.• 

rimiz. Budapeşte, Berlin, KBniııs
berg \'e şarki Atmanynnın bazı şe· 
lıirlerine hücum eylemişlerdir. 

Budapcştede 12 si blirük olmak 
üzere 38 yangın çıkmış, 8 şiddetli 
infilak olmuştur. Ilcrlinde 6İ sı b;j. 
)Ük olmak ihere 12 ynngın ı;ıkmış 
\'e 4 km.•,·elli infillt'k olmuştur. J\ö. 
nigsbergde aJtısı büyük olmak üze· 
re 16 yansın ve 4 infil!k olmuştur. 
lki i mustesna olmak lizere bfitün 
tnyyarclerlm iz rlönmiişlerdir. 

21 lngiliz tayyaresi 
üılerine dönmedi 

Berli.n: 11, (A.A.) - Askeri bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre, lngil r. 
uçakları, dün gece batı A.lmanyant'I 
bjr çok noktalarına bUcum etm~!.?r. 
~~ \ 

Gece av uçakları ile uçakuv ı: 
bataryaları, 21 uçak dU§Urmtl§lerdlr. 

1 

Bu müddet arfında odaya mU
racaat etiniyenl6 veya müracaat• 
tan istinkif edenler ticaret ve sa• 
ııayi odale.n kanununun cezaf hU· 
kUmle:rlne göre tecziye olunacak • 
Jardır . 

Yeni aııı.nayi sicillinin yapılma 
smda odaya kayıtlı olan mUcsse· 
M-ler içıiııı 9i"il varakaları, kaytt!n: 
lar içinse unvan tezkereleri esas 
tıı t u la.Cft.ktır. 

C<»malettln Sal'&foflu 

Bu arada Lalelide Ak.saraya r 
kan ~lcr. buralardaki çtiltur ye ... 
lerl ufsk birer göl haline getin:nir 
tir. Yemiş ve Balıkpa.zal'ı sobkla
rı çamur deryası halini almıştır. 

Şchıin banliyBlerinden bazılan. 
ıun yağmur yüzünden telefon hat
lan bozulmuş, el8.n ds yaprlama • 
mıştır, 

Yağmurun devam ~ği anla· 
şılmakta.drr. 

Ömer Bi:r.a Doğru• Ramazan bu 
akşam başhyor 1 

1 ANKETiMiZ 
Yarın, Ramazanın 111: gUnUuı. ı 

Bu akşam teravih ve l.ın.BA.k vardı i 
Sayın okuyucularıınıza mUbarek ayı. 1 
rını tebrik ederiz. 

Ramazan mUnaaebe~ akpm v• 
lmstık \'akitlerinde KandWl Rasath~ 
r.esinın ibbarlle Galata kuleılnde ·j 
feneıier yakılacak ve mutad veçh1'~ ' 
top da atılacaktır. 

Harp ne zaman 
bilecek? 

-Ramazan Takvim;~ Ömer Rıza DoğM ve Cema~· 
:~(J~m~) ~,:, .::~lı, lettinSaracoğlunun cevapla , 
Tera,1h (yarın) t,88 2 lll (l'v..ısı ~ ""'' 



Hind çıkmazının !,~~~-
sebepleri 1 . Taıene yurtlan 

m 
'Teal Parti ae111 ........ 

dll'. 
lts .. aretle~r~~ 

keJlne dine• ,..... im dert bir 
da ta.'elte .. •llrrln* ... 
loru v t dn -.... atı111orlar, 

da tİllİllleriade, ldlniJet 
ti idea nnlJA)ar. hfulu 

U70r ar! Soaııa • terbiye, 
rdanbsi e91ahti ........,.. 
her tirli '-ilan llendilerine 
turda. Artık - Kerilaanm, 

ile de BafııalUll llİr hilkla Ve ... 
... balalar -"da .. 
pi& bslindt'. hatll'alan mquı • 
... terlredilm. ir! 
... Binflistanda dİllİla Wr .. 

faz lnıdrwt Nlra"lti olduja iddia 
edl .. "' ... nedea ..... . 

r1a, Binhlar ......... Wr 
tti bir llW vardır~ 

...... ed1 hllm laltldbdarlMI • 
.......... lelrete~•· 
aalll'da, ı n 'lerde ve Hint ma
bet~ yaptıkJan taWdr,etda dfı ................... 

Bann .......,. bblllltlll ... ka • 
il'. lllftlfına ic1are ......... . 

,.e ~ tanlana ~ eaki 
11'aae -, di.DI ba'.mldara Wih.,. 

ma anacladlr. Ve ......... ı.. 
pma mavalfü oldaill i • 

r ld. lliadiltaD .... lntlmi 
.... ..... ..... ut;ı • Biat 

ı ~rlnla talep ve IDJunla· 
nna ba ele ..... .,_. im• 

Wliıl ...... 
rıa .,......._ lerüer. llia • 

r ı e tt ııae• '-., • 
bdart.WYe~ 
~ oldalltum Mala etnell 
oi* .o11mu.Abi11e .......,_.. .. . .. ...... ........ 

alı8ili , ............ ; 1117· 
Sl.791 ..... la bı:rip .. 

Hayat bahah
ltğı ve işçiler 
hmi'fdeki 3 - fabribaı 

igıleri heWanda 
y ....... . , .. ,.. .... ·-

....... Yerdi , ........... 
6ıldıalul ile • 

llNt ••ı' Pwlen 
-·-··-'.a11..jlati1Af ~ jf An• 
-lıCJa ,. ... ı..a..a llentiDe in 

funcl.ıdanaı bil~ ook llMlı 
bir il ...... ı.ı&rn1ana lm8aru, ... .. ......_, ............. 
mit olhldan ~ v .......... 
~ R:ln bı., 111811e'1 bir k 
lirle, bd nbiı mlmktba mertelM 

gieden ~. Y-.. 
iltASI lllkı ._ .. tarafm da ~ 
ı;ine Ullldesidir. Fabt • -4e, 
mtıs-......ıık ve llindaluk umlle 
illi --- ~!ıuık• ..... 
-w IOlllalardlın te-r11e ar 
n bir de,. let kunuk ı.temekteclir 
ler. ldlJetti llilltlllerin .. •• • 
ıım &Mdnnt1a yapaca".llan ma. • 
maba,. •ll&Baldl tevMIDI yolı et
ti ...... kifayet edeeeldd. 

Ba bll8a!IU pek İJi tahla"l etaliıt 
" .. Ame.rlbb ..... '\111 Duaat 
fll ~· vanr. Bull9a ...,. • 
rn. 

''Raik ......... MI& .Mi - • 
lar, .-i ib"btls.r, müet.._ ve 
CMDİlere ..cıakat ~tedir. 
l"akat bwaan daha ••dar de • 
VUD edıeeelini Jdaa temİll edelli • 
lir! Siful ceplııec1ea Jls ..._ ... 
ll.lnd'9tu ,.ercJili valadet isü r 
.uı-.., • t.ualt, ...W ltir 
JiMnm, ecnelıl bir •&fmletiu .. 
.,, füat .. ._..... •lhriret ..... 
nldala etnfmda J9P'z ttiadır. 
tktlladl aolıtadan ~ ... . 
... ...... ..cıtlıltrite ..... llir 
• rlet.O. Ona ..,.eli •• tiea
retı clard1mılamıyaeütır. Ve .. ............ .... ..,.. .... 
ltmetleıden lıftMriti ona bıll • 
nada bir sıra ~ .. , 

• ..... tö)'leltilı• -- ... 
lan ilive ecı.: 

"Rin<Uatannl, ~ .Japon,.a • 
.. tArilaiı dilww~··· •-b•· 
.. bir eeNJU taldıt etmelltealr-

• -- ailldi prp ı..;.dıll b 
ntmala ve ODU lhıerlnde ...... İC! 
ra ..._.. "-rh Jblr.,. ........... ......_ .... 
lan, .......... ~ 
...... ~ ... IJiltil• 
............. -*i6'varı.de .... 
..... 1ı1r ........... --. 
..... d11tekWrelılea ..... 
_,.,.... ... dlaf ......... ...... 
-- iıılllil Mtleııt, .......... --. .... ........ .. . ....... 

dea ........... ILWtlıftll, da • .................... .., ... . 
oılm ........ .,... ...... . ...... ~,....~ ...... ...................... 
• - ViU .......... li" 
iti, ....... ••lfs>• ... ''a· 
diyl" ..,.., * ... edeH>ıir. 
~ ..... Wr ........ , ..,. ................ ,. 

illa W... etlilA J ı ... llila el-
-·..-. • ....._ = ıiMll si· 
ili ......... tlliri ........ 
lildir ............ .,,,., 8>1• 
il ... ,. 1 __ ...... 

4W ..... ........ lıl, (1) 

=........... la .., .. , ............. ,. 
(1) Bmdu ıe.. menfaatlet'l 

..... tıtk. 

Sıkı bir kontrolden 
geçirilecek 

Her JUl'ddak\ talebenin na 
mikclarmm ilmıele ••:J• sı. 
mfta kaldıtı teebit edilecek 

'* fiatlulnrn ........ pek 
çok ,......... ..... "1*de tile 
ve plıı ' F1t. • ..ı t:mı bill h86 
li --~- Bumin hin 
bqta Vlbftar idaı'ell olmak tlse 
re wcıWar plan Te litelerie yapı~ 
lan• atlllarmda atlan yem· 
den ylbel~. v~ l· 
~ Ta§delen 8'11'1 igiıı dtlndecı 
ıtibuu plon hılma __.ve tl• 
" için on )'ledl kurut 9lmala bei· 
llm11tlr. Galonmuı getirip eıı aı.n 
,1aidan elkl fiat Mnn-Jrtadll". 

• 

,._ 
~----v.ı 

lllllAi ................ -
.... 8llllac1e dınml ..,..: 

- .... ..,... ~ Bal .......,"'-- ........... .. ,..... ... -~ ...... ,..-" .. 
................... dil 
_..,..... ••• lııifı •••• 
ti .. ~ lrıalım • • ...... ........................ ••w ... '- Wna ..,_, Wrd da llmo
l11iye llfaliyor. •tallsıtaa lleferi .... _ .. Loadra,.-"'... • ,.... ,....., .. ,.......... ..,..... 
... " atnaedtliılla -- ·~-..... selen .... ~in 
~ .......... 111 .. 
..... ttwl~ 0.-. 
ti' 2 ......... alilml11 bir ... 
o-. ........ fılıi ........ . 
rimi ---~ Ottit1s ..... . 
DM Belllznli lıl, ..... lıwla 
hnfn•t olınalc. • ... ......... ,. 
.a1ıem..a,, dlJe alle Mfla,.a • 
ra1r ıes; 1f•l84ıwt de ,...... .. 11 .. 
talan anlattı. Cevap ...... 

-SiaHÜlDatfalllllncut ...... 

iyilik ve lns~nlık 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Çıhı o .aleri .,,.,,, ..uinılifin ,.ıltir; 
Çüıcır, 6irca "• .. ö ... pJiıuin, ejleıuin; 

Bina~t •• 
• • • • • • • • • • • • • • 

~nrdu,ı ta,"'lfe .:efen bir merh:unel 
,.,......_ iba .. ttlr. Ya ~ 
'ir ıamr n,...nda daJC)mp lla: 
J"ttan ve iz<liTAp! •• •telriM olla 
..... mertı..met deni '•ri7orı 

' . . . . .. 
Otar < ıüaltri artık, le\'indi 

fJn Yetltit. 
~ıkar. bir ıı da ıu öbtls liYin 

,.,n. ellet. n, 
Bifu Jl'ıclleDFİD: • , 

Sob'ı ...... Nk ...... (tlllek 
ltİt' ele 'lftttaimlr ... parahk .. 
daka ile, ...uımea.. ,........ fer 
dı '• cem'i i)iMılefi ~J•
bm. Devlet •ı Jaat t•lluelerl a!J ev 
lerl, ..-. ..-aklan, d 11pa119erh• 
ri ile iter dil )':aplllÜta n!tlut•ı 
JH•Jmlara dai•ıl' ... QM ol•hm 
Her mahal'r dllrt ha fakirine ... 
f'llk ltir (orlln 'trtM "-«laf' mi , 
hdreti !laısdir • 
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lf~~~j~O~ H~Jl~!llE.Blr-~~~~~t~ti~~mez ı ' 
&.!li'!:o~: :=~baL!l Yeni Ginede vaziyet Bir ÇOK blyflk Şark cephesinde 1 Bl~. IJt.!glinkü hayat bahahhğı kar.sıı;ında bütün İ& 

.. l'llddye ll'.cııe\:ıl te~~~~::Si~~i~\e~·~P -;,:!~:.: inglliz tayyareleri (J;a~ <ar.ılı 1 iıw;de: ve.~e?le~i~ cıcrin derin düşünmek m~vkiinde oldukları 
S#nrll• H.eo fi..r. ı;.oo Kı. den ehemmi~ etle bahseıll\ or .1r. ,\!. muhım oır noktadır Bı'lh · d t"h • ı· 

claki umumi karargihın.n tebliğı: T 1 1 · assa ıs ran ımanını ve ıs i sa ı 
• ...... 'l.llCI • u.oo .. 8ŞI uçakları ııı.ıııl.ır, ilerilcnıeı, ı ·iıı öliilerıni d" ar' tırma'· d b • d ~ L d l 1 
1 •• ..• •• ,. 08 • ll..OO Y eniginede ı:ıimal doğu kesiminde • L. • ~ z. orun a uıun ugumuz u :i:rur.an a evve d. 

..... ~ .. • cı:p ı.;:H;nemekleıı ı ekinrncıııt'klc , . .; h j 
1 !'Ha .. .., • s.oo dün düşma.nırt A'{>en Sta:nley s;:ra • • ·, ısc.ıyı ve._mılsta si i korumak yegane care halinde belir. - • hal t id mi.ıtcrnadiyı>n ine t:ık\·i~·e kunet• h k . 

Queteye (ÖDdutıeıı dağlarmdaki ~ri hareketinin dur ıne ge ırı 1 . ]eri ı::eliriıı ıııuh.ırelıc~e sünııd.lc· L.mıs .a 11\:atJerdeı;dir. Ekmeyen bicemez. 
~ ren vertı.ı:oea durulmuş olduğunu bildırmel:te • 

öır. Şltldetli muhar.eheler, devam --ô-- dir. ------..------•------.:ıcım:s:r:ı-~-----' lll!llB':!!'l-----------•f etmektedir. Her iki tarafın zayia· Dün ııkş·ıııı Derlin radyosu !ıÜz· A "19 t .. ' .. 
tı agıw rdtr. Yüklerini alan bu tavyareler cihü, Alıııanlarıa Sl:ılını;ıradııı i'• nke l .· n l z 

~·············+•4M'~ .. ~ d t Bomba uçakları, dilş."lla::ıtn iaşe harekete hazır bubnuyorlar nünde pC'J... "üralle ilerliJ·crn~diklı·· 
~. ou·· n en t~ v.n ikmal kollanm hrrna. lamag~a de rini söylenıis Ye Hu~ların nmkuvc· .. ~ "' [,oııdra. 11 ( A.A .) - Rı"ı·,.ok bu·· ı· 1 1 1 ·1 h"' l 1 U S1'.\D Umer Rizn DoM;rul'u vam etmek.tedı·r. , nıe ı~ <' mu rn >ı ucum arııH ;ı ı . ,, 
f: B •• ·' ük lngili:t uçakları, nsk.eı·, •. 1·1·,·ııı · · · · "Cumhur!) et teki meı-ai 

herliyorlamw •• iki tarafın :.llilllıfa· 
1 rı toplaJllluı~lar, ıhm'.';) ·er ki: 

! ugu ne 'r Lae ve S,"ı"an·,aua'rl" Sunbonuıı ,, sıtaYı~le lıahc;etnı•~lır. • . • " " .. h · t ı odasıııda ıi;ı.-:ıret etmıştım. cenubunda düı:mauın ~eı:;if faali· ve mu ımm:ı aşıyac;ık ta~ıt uçal.• J\"ornrosic;k'in şimali gur:ıisiıııll•ıı ·~ b 1 
' 9 •"•••••••••• •••++er..,_• - !arı haline gelirilmis.tı·r. l\. llıhlelıf J • •ı ı l k '·J ı 'mıer Rizanııı u Cı" aı;ıııın baı;• 

! - P./ı i5 böyle olmır:ıcak. Bir!· 

1 
biriPıi:ıi yeyip r.ıitiri~ .. ~ru1. tyM 
ıni, iki taraitan iiçcr ytil kiştljl, 
ı:en!:, zi'nflc lm•\C'rer b~c;eril. Bun lvam kamarasında 

mlzakereıer 
Dün avam kamarasında lı:ırnrelıı 

lllUla!icrcler cılmuşlur. Söı alan 
~ ruı.:lıu!>lardan Lavrens demiştir ki: 

··- ,;\!illet, biziın için ne katlar 
oğıı;o olursa olsun ccsuı· ıni.ıllcfikle 
imiı: Hu<ılara ilk fırsatta yardm; 

husuMtndH hiç bir fedarkfırlıklan 
kar;ınılmiyacağınu emin olmak is " 
tisor." 

T.il•eıallerdeıı M. Grahaın \"ile 
lngiliz milletinin lııi~ ük ekı.eri:rc• 
tinin şimdh·e 'kadar hiç bir mi.ılı 
!edakarlrkta bıı1ıınmadıihnı ~Ö) le. 
,..·r Ye şunları ilıivc etmiştir. 

"-Diz hart;ıda üç veya ı.Iörl om 
~~eke: lP.rııe 'i~ iJı :-. i~·e :ııyeccğ:n;1z 
husu~unda mün:ıkuşa yaptığıın11. 
ır;ıJ.ırrle gazclPler Atine sokakla
~,n~a ar;Jıldan ölenlerin folo~r:ırı.:ı. 
·ını ne~rndi)Ol't!H. (İerek M. Çörçı 1 

in ::erek lıa-:-ka hlr !rııdli?: ıleYlct 
'ldamının \llanliği n öte larafınd.ı. 
ö: 'enen tıtıtukhır gibi bir nutuk 

,;;; leınış olması lrc.'lsiif edı1ec&J: 

· .. hııJıJir."' 

l,d mehu!->lı.ırrlaıı ~I. ı,eorge şu 
">u7 leri söylem işi ir: 

''- Başkalan, müt,ınese erlılmi
ıccek kadar ~·üksek bir hayal ı;iirer 
ı,cn işçiler. gündclıklerin lesbilini 
kıılıul ctmbeceklerılir .• "' 

Yine işci melıu ... ı:mlaıı M. Bevan 
ıunrlan iki ay cn·cl S.ınsür mesr• 
e-.j hakkıııda 'anılan nıünaknşac1:ı 

• •lu;;u gibi ,\1. Crrcill'e şiıl<lctic 

lı•icum etmiştir. 
:\l. De' an bılh:ıssa ş·;~ le <lcmış· 

lir: 
• • - Muıakerenin böyle bir çık 
mıııa. girmesinden haşvrkil mesui. 
rl iir. Son gizli cels1;ılen i. nce )!. ;,.:or 
•ili ;;o .kadar gazcteci~e pek rozi.ı 
malumat vermiştir. Bun•ı l\l. Ruz 
\·eltin gazetecilerle ~ ;ıptığı lopial'
l ılrırla mukayese cdcmc~·i:ı. Çünk!i 
T:ııncH ne Ayan aııısıdır ıır• -ı,. ne 
• ıo;dur. Başvekil, .\vam Kamara<ı 

,ı;zasınden biri olmak sı folı le bu 
larzda hareket edemez• ı. l3n51".-k~I 
ı;:azclccilerfo konuştuğu ~ıraıia kc:ı .. 
ıli-.ine luzunıund:rn fazh ten!dt fır

•:ılı "ermiş olduklarını sö~ !emel{ 
'l!rt'lile onlara islinza clmi~lir. nu. 
lnı;ıiJ;z t:ırihinde J{Örülme;ni~ hir 

11 <'' i Sİ)'Rı.i tehdit leşkil eder.'' 
)f. Beven Çörfil'in Anıerk:ın ı~lıh 

sıı l hakkındaki ~.oı lerini ~·oc ukcn 
ı:-c·.:czelikler'' ılive vasıflandırnır5 
·e Amerıkada hlilı~al i~leriııiıı lıtı· 
yük zor!uklarl.ı kar~ıııı-.t!?lını ıl.h'c 
rlnıiştir. 

Hatip sözlerine ~li~ 1<' ' !Ham et 
miştir: 

"- Alman:ya ::n R) •.").ı .\merı1rn 
kadar iktisadi randın-nn vc;·ınek 
kabiliyeti ne malikl ıı. l\a~ n:ıkları .. 
nııı:ın sererber ediJmesin<len ben 
ü.; sene gaçtiği h:ılclc yıpabildiği • 
ıııiz yeğiıne şe~· :\lı•ırcfa birkaç biil 
l\lınım ve ltalyan i~:ıl eılehilmrk
ıcn ötcve ser;meıııişlır." 

;,\[. nevan sözlerine 111lı:ıyct verır 
ken derhal it.inci hir cephe aı;ı!. 
ıııasını istemiş ve 'L r· .• rdliıı ıkli 
lar mevkiinde k ılnı.ı>:• ı milli lıır 

felaket oforck tanif eı·.:iştir. 

SARK CEP!msıx m ;: 
Şark cepheı;indcki harck:'ıtn g~· 

lince, Alman !ebliği ıliin ~tı lıulıc.-• 
l~.d '"eriyor: 

Novorosiskin Ct'nııbu sarkisin· 
de y~den hazı srrtl:>.r i!'lğal edil. 
mic:tir. Ağrr topçumı\z Karadıeniz 
cahili aı_:ığmda dii?manın 5 naldı_ 
ye ~e-mi~nt batrrmıııtrr_ 

Tel"Ck üzerinae. zırh 1ı bir tüme· 
n~ mensup bir Alman muharebe 
gurupu şiddetle tnanııza ı;:eı;:~n 

dü~aru püskürtmü~ ı.;e batarya_ 
larmr ta.hrip etmiştir . 

~·e~.ı· rl..-varın edı':-·op. şe 1re j:(ıren ·" rııan ar e so ·a" art .ı 1 , d d - - ' lıt''\ ı:'vnct· • ra ~·o ur 
Şi.rrıal hatı ke-~im;ndc faaliyet, cephelerden (;a•·ı·uhnk \C mühim çarpısılınuldnılır. llu ~iliıhen•lrızlıırı ~· •; ı . • ~~ : .. 

ıniktnrda sili\.h ı·c nı iihinımn t irle • . ı · j 1 k .. l r ·' ' 1 ı .-..ur :ınıkerım mutcrcıın \ e ınu-
ke«if h:ı.rekeUerine ı"nhisar c~.mı·"'. • , 1) ır:ı' cc l'rc. nıur rı a:.ıua o' u ıı·a , , . . ... t d h" .. d.. d ,, ·ı ki 1 [ - 1 1 .. 1 . l . 1 k 1 1 f'.!'»l'l us a m, ntun unra ıın tir, m ıne e ot ugunı :ııı ııı ınvy,ıreler, mır ıım m· ro oynaıııa luı ır :ır. k d' . 

1 
t" lııı cihaz 

İagllterede 
Milli Müdafaa. 1~l('rindc 

çalışanların maaşları 
arttırılıyor 

Landra: 11, (A.A.) - Sjr Strad
ford Cripps, Milli mUda.faa için ça.ı•. 

§an kadın ve erkekleı;n maa.~larınr,1 
arttırııcağını bildirntişljr Bu, sene 
de hazineye 45 ml!yon ingiliı: liras!Jlı. 

mal olacaktır. 

yüklerini almışlar ve lı-:ııc!,ı.:lc 'lozdok ıııınlakasmrln Terek 11C'ı • 1 ken 1"ıntle s.es
1
er gedıren b" · 

hazll·J,·ııııı1ı.·.-Jardır. . . J • - r ·ar~ı ... ııı a oy e ;va ırgnmıyan il' ·' rını zoraıııııı;n ve ııet;"ııır;..c •ııu\a· -
Çörçil 

dedi ki: 
Hindistanda 

fok olun .\ lnınıılıırı . nehrin kt'ıııı1·1ı1- Jıali 'ardı ki, birdenbire aklıma 

I 
da rııticlaf:ıaılıı huluııırıakl;ı \C mu• Üı• beş S:?ne eYYel, bizim Ankara. 

ra<h·osunun me~hor ara•"'tl pike• 
lıiııı za~ inl:ı uğrıınıaklariır. · .,,. 

ri Omcr niza ~eldi. Hal<il•aten o 
Vişi, 11 f,1..A.J - Slaliııgr·ı<I ~l'L" 

ıanııınlar, arapı:a bilenler - \'•} 
rının ~imalinde şiclılc-lli ı·;ırpısrıl'ı· 
lar r.ere~·an olmekleıllr. 1lalı 1;1,. lıiz b;lmiyenler . hile ·- fü,t.:ıdın 

"izahatülarabiyye'' dh·e ba-:-Iı:rnn 
nııncla Timoçenko orduları kar:: 'beyanatını,, neka(Ja.r le\ kle dili" 
tnarruzlar yapmıslarsadıı. lıuıılıınn 1 h erdik ... 
CJHİ geri n tılrnış1 ır. - Hoc:ım, diye sifae haşladım. 
~taliıı~radın eenun h:ılısı:ııln , ... , nen bir an~.et hazırlıyorum, llarp 

hnlısınıla ''aziretin "ııııh oldu!rnıı;ı, ııs Z3man lıi1c<·ck, <liye ... Uu mev· 

yeniden taıu-ruz etmiştır. Bu kuv· 
vetie-r tayyarelerin yardımı ile yok 
edilmiş ve bu kesimde 77 Sovyet 
tankı tahr.ip olunmuştur. 

. vaziyet endişe 
1vericı değildi[ 

I'luslarııı .ı eni mevzilere çekilmek znda hirçok basnıuharririeı le ko• 
merburıyetinde"k:ılıiıklnrmı ,.c .\:• mı~tum. Herke-; ke::cl\• bil<liğiuc 
manların hura".''a •cfurm::ıdan lakYiyn gör~ <'cYaplar ,·cr;JI, Tabii, ho<'a • 
kıtnatı•.ı;:l'tirrliklerini ::'lloı;ko,·a r;ırJ• ını ihmal etmeme iml>an yoktn. 
)'osu dün itiraf f'lmiş.tir. Siz !m İ"e ne dersıni.ı? 

Rntı~Ku.b:mtfa \imanlar ~lı·atcjik Ü&tnd, ,senclerılenlıcri yazdığı Ladoganm cenubunda. ve Le. 
ningrad eıephesinclc bir kaç Sov. 
yet taarruzu ıı:kim kalmıştır. Dtiş· 
man Nev:ıyı ge~mcye teşebbüs 1 
etmiş is-:: de muvaffak olamamış. j 
tır. Burada düşmanın 36 deniz ta. 
§Itl tahrip edilmiştir . ı 

STA.Ll.V MÜD.1f'J.iSl: ' 
B e r l i n ıl c k i l t a 1 y ~ n 

m u h a b i r 1 c r i ıı i n gar.eleh -
rine bildirdiğine göre, Alınan m:ıh 1 
filleri, Stalingrat meydan muha
rebesinde Alman ku'\ivetlerinin ' 
iktih3.m oonmda bul•ınduklan i§i
tilıınemi.ş derecede bliyilk güçlttk
ler Uurinde ısrar etmektedirler. 
Volga nehrinin r;:ığ kıyısmda ·10 
:kilometreden fıi7.1a uzunlukta bir 

I 

:rer kn.plıyan şehl'in fiiliyatta ~m 
her altına ahnmas1nrn kabil ol • 
matlığı bilhass~ beUrtilm~edir. 
'\'olganm ~ki kıyısmr bi.rbirine bağ 
layruı kö:.>ri•lerin sayısı o kadar 
çoktur ki .Rehrc cforma.clan insan 
ve malze-me takviyesi gelmekte 
berdevamdır. 

Stalingrat etrafında tesis edil
miş ol3.n istihkamı-ar sistemi, çok 
iyi düşünillmüş bir si.stemdir ve 
istih!:imlar hayret verecek dere. 
cede sağlamdrr. A::-azinin vaziyeti 
de Sovyet :nukavemetine yardmı 
etmektedir. 

S':alingrat etrafındaki step ara. 
zi. dalgalı bir deniz gibidir, Bir
birini ta.kip ederı büyük çukurlar 
vardır. Sovyet kıtalarr, sihlahlan. 
topçuları Ye tan lcla.n ile buralara 
sığmmı~ bulunmaktadır. Şehre 
cioğru hücum crlen Alman asker. 
I.eri, hemen torrak sevi~·esinde a.. 

l,oııdra, 11 ( A.A.) - Bnş'\'ekıl chcrnımi:vete sırh1p 'hir tc-peyi işı;:.ıl ı;iyasi icma Herle bu n.e,"zıılarda 
Çörı;il, dün R\'lm kaınarqsında, t"fmişlerc!ir. ~a!ahb·Qt sahibi olduğunu mten 
Hindistan meselesi heklunda uzun Xornro~sisk şe.'ırinin doğusunun çoktan jr;pat etmi~ti. ı\<.ağı yuJm• 
bej anatla ıbulunrnuştur. Çörçil Hin• hulu nen rla~lnrıla sirlrlctli çarpı.ş• rı, ~iin<le birl<aç de1'a al<Jma J:;el· 
clistanda Yaıiyetin gün-den si.ine ıııoJrır oLm:ıklndır. Ru~Jarııı lrnr,.ı .d1'ğinc lııaınmak İ"tediiim bu !oUll· 

iyileştiğini, Sir Starrord Kırips'ln tanrruzl;ınt'Pt;~kürtülmü~t'.ır. lim onu, hic: Jıa;yrette bır;ıkma-dı. 
~uihlan sonra Hinı!i.stana istikla'. Menuuna c;ahip, kalemine lli'ı'kim 
\'criloceği h:ıkkımlııki vaadlerinin , bir muharrir ~İili a.eeJe etme<Jeıı, 
ne .bugün \'C ne de yarın hk bir' Ma6agaskarda tane tane ıınlntmağa b:ışJaclı: 
kimse tarafından rlcAişlirilenıiyece- Londra: 11 !A.A.) _İngiliz Har - ırnrp ne %aman bitecek• 
ğini söylemi'5 ve dcnıiştir ki: biye Nez.aretl tebliğ' ediyor: Madagaı;: Harp, gs.yet tahii olarak tıııraflar· 

- ,\\"rupa kaüaı' seııiş Ye niiCu• kar adasında. askeri hareketler ba:1 dan birinin pes demesile bitecek-
su A nqpadan fazlıı olan bu mcm• Jamış olup· müsait surette devam <:.~ Lir. Han~( t.araflarcla nlıiri peı:; di. 
leiketıe sivil iılarccle yalnız 600 in• dlyor. ye<:ektir ve ne zaman? 
giliz memur vardır. Son hadiseler Vaı;ington: ıı <A.A.) _ Hariciye Bir l•ere, tın ıam:ınm çol< ilerde 
esnasında da ancak 500 kişi iilmüş-- Nez.areti tebliğ ediyor: İllgiltere hi.1· olduğunu .,crhal ~öyliyebiUrim. 
tür. Ek~cr )·erlerde kargaşall1dar. küme.ti, Madagaskar adasında Dic~·> Yani harp, ~ok uzun sürecektir. 
Jlind Polisi tarafından ha!->lırılnıı~· Suarezirı i.§galinden sonra da bıı te 1 Zira, nmh:ırinlercl••n bıızılan he-
tır. Hindisfona büyük lak\'iyeler bjrın adaya mihver girişleri hH- uüz ~t"ferberlil,lNini tamamlıo.nıadı 
tıönderilınişlir. Simdiye karlar hiç kında yeter bir tedbir olmachğmı bil: bile •.• 
bir 7.'1man 11inılislancta hııgiiıık:j <lirmiş ve Birleşik Amerikanın tam 
kadar kun·eı Iıulıırıdurnın•nışhk. •laanbf ile me:z;l<lır adada askeri hd 
Hindi~lıınrl,ıı Yaziyct c•ndi;c vcrccel, rekctlerde bu!unmağı c!zcı:ıı A"Öt- ~ 
mahiyette ıleğildir. mi.ıştür. Birle§ik Amerika l1Uküme!.f, 

Filo/ 
Pa.-ıameııtc 
azalarına 

Bulgaristanın 
siyaseti hakkında 

izahat veFdi 

askerı mUltr.haza. ve zanıretlerjn Jıer 

şeyın üstün<le olmaer icabettiği ka· 
naatindedir. 

Adan.en tamam.ile işgali yalnız b:\.~ 
bin )yi bir ısurette idare edilmesi ~ 
kımmdan değil, fakat Birleşik mille~ 
terin menfaati bakımından:da. elzem. 
car. 
Tebliğin sonunda. askeri zaruretler 

ortadan kalkar kalkmaz adenın Fraa
saya iadeı:ıı hu.susunda lngiltere u~ 

Birle~ik Amerjkanın hemfikl.r bulun 
cuklaır i!Ave edilmektedir. • 

Yiı;>tNt.N VERD1Gt M 'LVMAT 

- 1'"al.:tt ii..,fofüm ... 
- Sabr~t, :tnlata.eağıDl, Jlıubin 

dördüncü scnc.,ine g;'Nllğimiz hnJ. 
de muh:ır!ı;1erı1en birinin hemi~ 

~eferherliğini bile yapmatlı~nt 
.lı;en<lileri söylf'yip duruyor~'.lr, 

- Hangi taraf meseli\.? 
- .Me ... ela, Amerika ... Hala rn• 

l\arolnrdan, hazırlıkl:ırrlan bahse· 
clSorl:lr, 1n~iltcrenin hile sefer • 
berliğini - k.:nlli nnulaı ma ~Ö· 
re - ikmal ettiklerini jclrlia. ede• 
bilir mi~·iz? 

teş eden tinlerce silahın ateşi ile Sof~a, 11 (A • .A.) - Ofı: 

Sonrn e\·lidını, bu Jmrp iiylc bir 
harptir l<i bundan han~i tarafı.ı 
tami.issıhha çıkal'!l~nı <lüsiinme~e 

l•i1e mahal ~oktur. Demin, iki tn· 
raftah birini n!le"' deın"~ i~·1e harıı 
biteeek demistiın, Cana l<alırsa, 
bu harbin sonull(la muharip taraf• 

\'ieyi: ll, (A.A.) - .. Madaga.skarj:. 
yeni bir İngiliz hRrck~t: başlamıştır. 
.Mazonganın 15 l•iloınctre şimalinde 
... 1 · ı·• br:fau ekseri..,i, bell\i de hepsi, muhakkak bir ölüme uğramamak Pıı.ılamento azalarınm ekseriye· 

için, ba=..ı.n günlerce yii.ı:le:i top- ti, dün saat 13 de başvekiı ve ha• 
rağa yap~mı~ vaziyette durmak. riciye n.aıztrı Filofun ·ba.şkanlrğı al 
tadtrlar. Razı zamanlar ateşin Unda toplanml§tır. F'ilcf, memle • 
§iddeti o cerecedir ki Sovyet kt. htin iç ve UL'J siya;1eti .iıakk nda 
tnlarının bulundu~u bıı c:ııkurlar, izahat vermi~tir. Mumaileyh, b!: • 
ateş snr:aıı ha.kiki ri:: •:ol:l)an ağzı ha~sa Bulg-aristamn beynd~.:.i!c~ 
nıahiyetir.i almuk..lad·r. \•aziyetinin çok mü32.it 0ılduğu ve 

Bu vaziyette an~ak rüyi.ık itina- YE.bine erk~nı arasmda tam b: . .
larla bir çukur,h.n br c.ukura at- ittihat bulunduğu noktusın,la ıs· 
hyarak il"'"r!iyebilmekte<!ii. Çün- rar etmiştir. 
kil ayağa kılknıak ve diiıı.ınana gö. İyi malümat almakta olan ma • 
zUkmek, bir saniyede yüz kere ö- hafile göre. bu toplantıl.ır, Uç gün 
lüme meydan c.kumaktır. Bu c;u • ôev:ım edecektir. 
kurlar, :iynı zamandı-ı. hirer tabii Miizakerelcr~n sonıtnd.ı. me~us • 
tank tu?.ağı vıl?.ifesini de görmek lar, intiha!> dairelerine gide<'ekler 
tedir. Don ile voıg-a araı:ımda 80 üir. Siya.si Bı;lg-ar malıafili. SoO.. 
kilorr.etrc geni~likte \'c 1')0 lıil°" ranya ekseriyeUnin toplantılarını 
metre derinEJde b:r ıı.ra:riv i ıbti- ı büyük bir n13l.t.a. ile ,takip etmek ~ 
vn eclen muhar".!bc mey<ianının va- foclir. 
ziyeti böylec1ir. • ---------------

o ey ıı.uc doğülen kuvvetlerin taarrıı 
k k lrolunu k:ın:ulını ~npırc1ntamn. ·a • 

Zl.l a ım ald~ktan sonrd. pcrı;em~c 
günü :ıabahı lngıliz lmvvetleri tSPrr'.: rak l•ir halde c.;ıka<'aktu·. htı! 
za geçmişlerdir. Bıı taarruz tamam. harı>, tarafeyn btı hale ı:ehlifr: 
l h k d · nıkit ~~·te,.ek, iki taraf dn pes ile• c a lllZ ıı·. Bu Jı:ırckAl adanın ba • 
luyıla.rmda:ı bırçok yeı·tcrc yöneltll • rinre:re kıtdar nıul1arebc <le,·am e-
miştir. de.cet< \'e harf), hnyat • memat cliı. 

10 Eylülde Mazongıı. limanına :.wc \ası oldu~ ic•;n hicb1r tar.,f liolav 
JüJoınetrc daha uzaJ,ı.a bµJunan An. !\olay ile<; ılenıe-çi kabul edemiv~· 
bıı.j:ıra ve Morondaraya a.sker ~ı!;a, ıi c2ği i~in bn lın;p <!ok mnn siir~ • 
mıştrr. Yalnız Mazongııt.la. 13 gem' l'ektir, diyorum. 
sayıJnuştır. İngi!lz tayyareleri, ada _ ("ıırada antrı>ttrantez şnnu c;;\)~ • 
rıın ıçerılerinc 160 kilometre dalını§· le:meliyim ki Ömer Riza DoğTU!! \ 
Jardır. konu ... mıırmz. Amf'Tİka ('umhurr~i· 

Vlşi tebliğinin sonıınd:ı. btitUn F-r Ruz\'e.ıtin snh"li mii'mec;ı.iJı \"i'
I•'ıansızl:ırın gözleri ve t<:mennile!'i, ' 'inin nıerrıleh<:timizi zivnr<'tinrlen 
ust.Un kuvvetlen:- karşı sıı.rnşan ·Mada bir İki ~i.in en·eıe tes:Hliif ~rli:ror
gaskar müdafıkrine mUt~Hecih old..ı du. Y.~ tuhaf h'r te<,.adiif e"cri .ola• 
gu ilave e<lilmel<tedir. rak ii'!t!\d~a mii:n~•rtımı;mı er-

tNGİLTEUE.Ni.N 'rEliWGi tesj ~iniinrle ı:n·1..etf'!erde t,'rkan 
Londra: ıı ( A.A.) _ Madagaak~· Kahire mnhreçlj he~·anntmd:ı 'il• 

da Lı!ego SuarC'7. tisshnur; i§ga)indeıı ki de bu harh:'rl ı:ok nzun siire<'e· 

larr, ~:ıbaJıtan ıı.1.:· .ını:ı kaılnı· diı • 
~.ii Hirürüz. Ha•ıp.; ~rnıı gnliıı r,e· 
hrse o ~rupun U.ııı• il ettiği men • 
leket hi:.'.•m~n gnlh farzt>i''İı '~ 
hir dnh:ı harbe~me,viz . 

O~·Ic ~apmr .. Jnr, 'lir ıle akttarıı 
fö.·tii gidip bıtla·ld:ırı , a!dt 300 
\;j..,ilik t nal lcdm1 biri ldmCen 
imha e-dilmi ... , cli~er taraftan da 
299 liİl1İ ölmii';', bir kj-;j ı>mkta kal 
mıs. 

- Bu ayakta k:1lan 1..'a. ağır ya• 
rah mı~'lııı~? 

- Var 'kıya,., et. 1-;;te ba harp 
böyle bir Jıarptir 'e "Onu böyle 
olaC'.aktır, ı 

- Harp hiterse ncreHc \ c na. 
sıl bitecel•ti;-? 

- Deminki siizlerim!e bu son• 
le de <'c\ ap \'ermi~ olm:ıdmı mı? 

- İkinci rcph.~ açılncak mı? 
- Açrlmıya.rabrını ka:ml • et • 

n.en, mantıkan rniimkün değildir. 
- Tıı.rih, hn Jıarbt?. ne islm ,·e· 

l'e,.ekti'r?. 
- V9.füth UE"'intı:ıj:;'Jln, hu hnrıı 

milletlerin "U~·anma harlıi,, dir. 
Tarih ne İ<iİm İ"te:roı.e Yersin. 
C.l:~JALF.DD1:X SARACOGLL'"!'\l~ 

CEVAPLARI 
(l'..eni!'~bah) ~azete-.ı 'ôahİbi Ce 

maleddin 5ar.ıçoi1'.lunıı, yeni mat· 
haasıııch'ki odasmda fıkrnsmı ya
~arlfen buldum. Reni görünce: 

- llayrqla ! · 
Diye o;oruu. 
Ziyaret ~ebebini anlathm, ~·azr

ı.mı brralmra.k : 
- Ben gazetenin ı.;jyasi muhaı • 

rM de~ilim ki, fıkra mubsrrtr: · 
yim. 

- Z:ırar yok efe-nıliın. Siynsi 
hir ga:r.etıenin sahibi de, hele gna.::·· 
tenin ba.,muharriri' "-eynha.tte bu • 
lunn~, Jlt>k iitfı ı.;:ylt! bir ankete · 
muhatap olabilir, <lcj!-il mi efen -
<lim! 

- Peki öyle~·se. m~ulemki ı~rar 
ediyorsunuz. hen l endi sah!ii · ka• 
rıaatlerimi <ıii~-li~·e~'int. Fakat de • 
<liğim ;"ib-.i.' tamami1e benim ~ahsi 
knnoatl~riııı .•. 

- H:ırp ne zaman bitecek~ 
- Benim kanantiml'e harp, an 

rak muhnrip tararlnrıhn hirinin 
;nkıJm:ı<ıı ile bH~eektir. R!lllgl tro
rftf e~velii ,-;ulncıtl• ': 'BL1 ~ualin 

ce\·abı buJuıuluj~u .7.nııı.ın ..,iıin !!l&o 

runnz ela. karşılık,,•z k"llmış olım • 
~ neal•trr. Renim lmnaatl'nıf'l" i!e • 
nıokra'\j eephelilİ yılolamıyaeak n• 
clnr snğlamciır. \'ıkıl ... :ı yıkı!...<1ft 
mihn·r eephe"i vıkıla.Jıllir ki b~ 
da 5l1 ~idi..,le ııeli kolay c::örillm ... 
mcktedir. 

- lla'"p hiter"''! n~rcde \e na
"'1 bitece!•? 

ili<: düşünmedt>n : 
- Harp muhakkak 'ıii A.vnıpa• 

du b;tecelitir. "\"ine benim ı.anaa • 
ti'nıce :'.\fNr. l>attiı l'Zn.~• !Sark illi 
ı·cpl•elcrılir. Bin:v•nn h·. h harp ya 
İngiliz ıodalnrı•::~n İr~ilterenln, 
:rnhut ela Juta'ln 4- lmaınanm Til· 

rnlrnao;;ı ile hitehilir. Yoksa. hir 
rrıf'mk-k,-~ ıfahiliaclC" kı,rnmlar cıı • 
kart.arak harb!n lıit:nc .. ;ni b.:!kle· 
ınE!k. bn~iin, i..,~ nnhrı ha'itrnruı.k 
İç~·n hü~iımetlcr clinılc huiıman 

ı-iliihfan bilmem~k clemel.:~ir. 
- lkinri rephe nı:ılal's.k mı? 
- F,, et. Zir.ı, ..,~net ikin'"İ cerı-

he ardmaısa hu i" nnl"'iitı~rmlll !'ii 
re-r ~ider. 

- Bu hnr?ıe. fıı.rih. ıı~ iı-inı ,e• 
Bu vaziyete ~yrı~R ;Jtı!1u dıı. ila

ve etmek tfızm~'lır ki harbin i:>aş

langıcımlımberi ilk defa o!arak 
kıtalar. stepin mutlak kunıluıfo 
) üz.ütlden lıic bir sığına!ta malik 
buhı'lJllaMalttac!ırlar ve 2sık::•lf'r,· 

i-:endilcrine sonbaharın· ılk kötii 
zevki.ni rntt.rrnn ııı.ığanak hali nele 
yağmurfarl:ı bir <;cık defa ~mlsık
iıım olmuşlardır. 

Gebe kadını 
dayakla öldürenler 

yakalandı · 

sonra Mih\ er ku'ivetlerıııın adada ko i:rini sö:ylooıi';oti.) 
ıuyıık;ar görmemelerl, F'rc.nsız uın..ı Ömer Ri;.;a Do~rııl ~ii:rle ılc\ arn re<"ektir? 
m \'Ö.lıSinin lüzumlu ;;ortııceek diğ .. r etti: r • • • • Gület~k: 

Fııkat bütün bu gürhikle're rağ
men, Alman kuvvetleri U91.Ll dai
resinde harek.etıe telce~ teker Sta 
linırrat et!':'..fındaki mevzileri isgal 
~ce-rek düqmanr kemirmektedir • 
ler . 

Bey koza ba~lı İshaklı !oyunde da. 
yaktan öldilnilen katlının. kutlller1 t•J 
tulmuşlardıı·. • 

Sekiz aylık hamile o!un zav!'.'lı 

l• atmanın ııynı köyden Urr.cr oğıı.: 

ıeubırlerin de alınmasuıa :nUsaade 
0 

k-h. ~h~n1:m~1 lmrlı.?ıd" ık~ ,.,ıte ha!• - Allahın lıPla·ı! 
,., unııt ed'ln . • ı ır• •r r:rı ~ ınnff'nı:HlıYc'l hıu · R1~'AT ~IAHMU'I' 

ııec?eıi ı U!Şt1. Halbuki, Vı;ı· ••••••••ll!IBB•••••••••••••••• .... dım ıı.l~ıg·ı talimat ıJaires!nde hareket ( ' 

eden Iı ransız umumı valisi, bu csa.3 ı s A T 1 L 1 K 1 
taleplerin müslihane bir ::;urette iscı. 

fına Jınkan bınlkuıadığından ngil~ 
kuımındanlığı isteıniyerck yenjden nd. 
rekata ba;,;lııın;,ğa mecbur kalmıııtı•'.., ROTA TiF Matbaa Makines; St:alingrad bölgesinde hava 

lruvvetleıinin yard:rmr ile yeniden 
bazı istr.~ iı:ıgal cdilmistir._ 
SO\'J'etlerin cephe ~iikünü hafiflet. 
mek için yaptıkları !'idaetli uıar
ruzla.r dola}')5iy1e ccreyen crlen Sovyet mukave.mP.tinin devem e
ınuhar.ebeler e~nas.nrta 54 rtüş_ deeeği gizlenmektedir Hatta La . 
man t3nkı tahrip rdil.nbtir. ;o~ Fa.c;~t..8:. ga~etesi muhabirinin 

VoJga.nm ,,arkında.ki ba\'a mey. ı!erı :ıUrdu!1;~ m;ıta 1 e~wıı .t?"0rr. Sta 
danlarına ~ece taam..zla.rı ynpıl_ l~ngrnt şehn ı;'i.zal ecl!i~e cl:,!~i. 
ml'!'flr. },uslar bun:ı. ragmen ı:ehrın itlısa. 

Mehmed v~ a::kadaşı tara!ınuıın sı:>_ 

pa ile clovüldıiğU anıaşı;•uıştıı·. Ha
disenin aydınlanması i~ıı, Lluıı geç 
vak.te kada.r mlldcleıumuu,! ile Js.•ı, 

ciarn::.a kumandanı lshak~ı kt>> ll.nt.e 
bir çok kimselerin sorgt.:ıannı yııp. 

Adada dosı bir sıvı! i tarıı teeasUe 
ve ~Iuttefiklcrin davıısil-: Franaanm 
kurtul~una ~ardım cuel" etmez ad.ı. 
ya bUtiln iktisadi ve maıı m~:ı.Iaath:•: 
lemin edl!ecektır. İngiltero:ıjn Mad:J· 
gaskar Uzeundc güz.u yoktur. Mada _ 
gaska ~ F'ranınz olaral= kalacaktır 

,\leınil'ketlmizde htr rtl olmıyan, her sahUe~·e ayrı renkler vedel 
lıususlyı-ts haiz 42 - :;7 ebadında S:!I ııahUeye kadar saalht. ı•.tM)o) 
ha:ıaıı bir tabı maklnesl ı.atılıkt,ır. 

Az m~sta.mel fakat yeni gtbj ı•lt>yt•n bu makinenin fl~at.ı nlsbet.N. 
ucuzdur. Tur,\I,• ~nln ıııtcnlll'n her şebrjnde morıtHjı ynpılıır..\k "'9t 
hıtlde tesı..m edilir. 

Rijcv bölgesinde dii"-man bii~i.lk \'!indeki S.ırpinekaya arlaı:mda ç:ar-
piyade ve zırhlı kuvvetleri 1Je ıır~mıaya devam edecekkrulr. ..ı: 

mışlardır. 

Surlarını lnka.r etmeıerlne 
men Ömer oğlu Mehmet'.P arkada~ı 

urza.ret altına afınnu~lardır, 

Tebliğin sonunda adadaki Jlra:ı _ 
ı::ız memurlarına adaya g-elen gizli J'l· 
pon ve Alman ~Janlarına ~ardım er~ 
l:kleı·1 tcbariız c t tlrılmekt4.'d,r . . 

Daha fa7.lıı tafsjl.it için: fi 
t • UI OAL.\.T ~ Ü?lı-YON HAN 6'.? - 83 !\o ".!! '{ \GtP ~ 

- ·T. \ :--, t\ ••· ..... t•r•A•.'•J•I\.· •• •.·e.lef.••lnt!I· Bılı ı;l'll"··' ll!l~liUlrl!al~&rıil'! ••• •Mı'ı~ı·ll017~1~ )_., 
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1 batlık 3 anındaki tartll 

O kadar gOç mD? 
Geçen, Guraba but~ W.r do.tu Si)'aret.e ptttm. D6nUtte 

durak yerınde tramvay beklerken iSla b&.Jlldı.. put& libl. acı badem ku 
rabiyesl gioı, bir ıey yeme} tçı.D c:r&rnıuı bakınırken, bir dUkkb vi~rinln_ 
de bu ·•nesı.ıe,.le{den blrk~ı ı~ iiit\i. 

.Almak için tezglba yaklaştım. Fakat tUraindim. Yitrinln plallti mt 
demı bu•anc.1rdı. Bundan bqk&, al!M~.ıer de, kapkara bir bulQt gibi vltrl• 

ntn ıtını 1'aplaml§tL Pa&tal&nn, kuc-,blyeı.rlll llatU aimalyahtı: Sinekleri .• 
yüzlerce "e yUzlercesı birinden k&llap WriJM koDUJOl', mldelerlD! doldur. 
maya çallfayorlardJ. Sonra ipince el~rı. •e ayakl&ril• y&Jaıı..-p duruyorlar, 

\ılrblrlerile cılveıeıtyor!arUı. 

Haydi, •.:ukkl.n sahibi, alneklert öldUrmeye ••atmııor, aln•k kl.lldı, 
koymuyor, ~lr vanttıAtörle buDlan dalltmay& aJW ~lyor, balkm •lh. 
hatlne ebenunlyet vermiyor. Aldın§ etmiyor. Falc&t bu ltreDQ mansarıı. · 
vı aıAkadarlard& mı görmtlyorT .• Oradan ıeçen bir belediJ• memuru. bir 
belediye menauDıJ, halkın •ihb&Ule tJgtli olan bir ilt•. necten h&MUtJet 
göetermlyor ? •• 

İkldeblr kaldırım kenarmd& .11U'duJı. 80ldaD pOtln. bJ:&' kelime 
ne, yan yattm, çamura b&tıtm diye, •noar atlCll&rd&fto karamelt., ,eker 
utıp ana ve babalarına bakan mtnt mınt yavrulard&D oes& alan kulakla. 
n1lı çnken 11-.ledlye memurları, neden bu gibi mUm>P yuval&l'UU görmll. 
yor. aablplf:•iDe ceza kftm}Yor?. Yoka, bu tll yapmak, wrgwıcile utr&,. 
mail kadar gtlç mtl? •• Bqmı &bp )'1lrilyen tlyat lflertnl yoluna koymak 
kadar kant1k mı? .• Arap AÇI gibi ml T •• BGtun YiJeCelı, ıtyecek illerll\' 
bir cfozon aitma almak kadar yorucu ınu T .. 

SQaU hayretin avt&ıdır gelen ...ıer. 

Kua laiicam 
Heı:ıkesin Parlsten kaetılı 1940 ın 

feci glinlel'inden sonra Paris lstas
yonlaNnda iki senedir böyle ka
lababk görilnmem.işti. Tlrenler da
ha haNket saatine iki saat V.riten 
ı:unantiyle doluyordu. &asen bun• 
hıra tiren demek te dolnı delildir. 
Hakiki sardalye kutusu. 

haal&rda yemek verme Adeti ta
ıumen kalmu,tır. Bir banda yiye
cek istediniz ml ılze ,u cJvabı ve
rlyorla: 

- Yumurtanızı •e yalınııi);. 
raber ptlrdlnlzse bir omlet yapa• 
biliriz. .Keabmıt bir plllclnb: '\'ar 
sa ba9&ımA yapmakta münddlndilr. 

• •• 
Sırllannda birer çnval bulunan 

yaşlı kadınlar vaıonlann basamak• Lflbanburı G1'an..Dükalığ1 
lan il-zerinde seyahat ediyor. Kibar GUeteler, LObanburw GraM • Dü-
baylarsa kapılara -,.ıh muallA.ld.ı şes, Anna d6 LObaai>urg'un 82 ya-
lidiyor. tında oldatn halde Ne9Jork husu• 

Bu tirenlere hücum hel'IÜD olma. ıl baltlıhanelerinden ltrlnde nr.ıt 
yor. Paris istasyonları yalnııı eu- eUIJnl haber TerlJ'Orlar. 
martesı günleri dohıyor. Bu Grad • Düşes, Prens Mi~cl 

ParislHer yazdan lstif&j!e elm4lk d& Braons'ın kızıydı. l(endısinio 
için tenezzühe çıkıyorlar diyecek'" de altı lacı urdı. 
siniz, hicte delil. Parialilel" teııez- LOknnbqt'W Gran • Dnkt1 olan 
zülıe delil yiyecek aramııa 11~ kocan Bnllnce, Diikalık tahtını, bü• 
yorlar. Her cumarteei lilnll p.. )'Ok kızı Marl • AdelAyd'a kaldr. 
risten ayrılan blll:Dn 10lcalatul 
çantalan boftur. Ftııkal puar ilk· Bu kwn, ,.een umumt harpten 
şamı Parise döneıteıı bu çanı.Jar sonra, mmtefJlderin tazyiki üzerı• 
dopdolu ıeliJOr. ne, 15 90D lcılnun 1019 da, tahtını 

Bu h{lcum yalnıe Parlse mabsw kı7Jlardetlne Şarlot'a terketti. 

delildir. Fransanın fMal .ıhnda Grand • Dllşes. Burbon • Pası& 
ollllll olmMın bOtlln bOJfi1k .-ı.- prena FeUlı:s'in kanaıych. 1940 se
leri cumartesi lilnJerl ~. neıi martında, Grand • Dilsel, şim• 
puartesl -tekrar doluyor. Fah:t J>il- dl, 48 y .. ındadır. Olen, bunun ana• 
haaa ParLI bu. bUMl8ta tam bir re- sıdL 
mr lamialatllıhr. Bm Pll81" aılq8IDt l • • • 
Peris i.t&QOnlermdMı blrhfniıle Dihtyatla ne lıotlor zelsele 
bulunanlar şu şe1cilde konuşmaları olqyor 
dinllyecelkle'Nllr! , 

- E, neler bulabtldin.lstieblım t 
- Çok bit şey bulamadım dos• 

tmı, biriı:aç tane enainarla yanm 
1cilo. kadar hıu fasulya alabıldim. 
Jlam\afih buna da ş6kilr, tam bir 
hafta ba'YUÇ yiye yiye imanımız 

ıenemlfü. 
~in :-Öteberi almak iein 

giflUlled yer hiç 'de yakın 7erler 
~lr, zira 7iyecek bir şeyler 
lıuflııltilmeık •e s,tın Umat içia hiç 
olma .. Parı.ten 100 kilometre u
zııklapnlk llııQlıdır. 

Paristen aynlan Parillilerin çaa" 

talan bilebülıln bot delildir. Yr 
meklerinl haızır oı.r.ıt ~ 
hır. Zira Fnmıllda oleller4e '" 

Çok kllmeler dlnyanın blrook yeriee 
l'llMte, pek seyret samanlarda zel• 
sele oldalnnu tahmin ederler. Cok 
:rulıt bit fikir •• Alimlerin yaptıkl8'o 
rı tetkikler, dtlny.cla, 18D<le nsa· 
ti olarak aoo defa ulılele oldulanu 
me)'clına eıkarmışbr. Bu b~taPÇll, 
aeaede, on bin do!a yer aall:ınıyor. 
Yalnn fil var ki, bu zelzelelerin 
çcılu, ancak alsmotrrala te11ir ede
bilecek kadar hafiftir. 

Tubalı f11 ki. bu hafif zelzelele'" 
rin faydllul" nrmıt: Arz kıtnnın 
ıerlin.lilini ıidetlyo1'111Uf. Yoksa, 
anın kıfn ıerıtn bulunsa. her. •id. 
detU Hbele akıl llmıyacak reli • 
ketlere selJtp olurmuş. 

TanıpD H lyOvaıro ::~;::::~ 
EPlenme tekliller 

C
D ta · •Yaııı4$boy1,13,k 

O fil a Ve O 
memuriyetinde 30 llra 

~ İstanbul ıc;inde beı paı 
bunlar:ıan ayda 'l:SO llı 
olan kimsesız bır _,ay 

.3 • Topıavan: Mazauer ısa amda namuaıu ve gtıı 

aile kıziJe evlenmek iat4 
hir) remzine müracaat 

Kaymbabl\sı ibtilil muharelbe. 1 karqtırdı, fakat tarif edilen kılık. 1 Müvezziin bahsettiği adanu ~- * Yaşı 17 boy 1,80 
lerlnde kahramaabgı ile tanmmııı. ta. bir adam bir türlü meydana ı burk sokağmda metreai Karolıt aeneMnbert htanbulda 
tı. Napolyon zamanında. Prusya. ı;ıkmadı. 1 ra111s:ınJa -..aber oturduğu yerde euesesinde çalıpn. 36 

Avusturya, 1span~.ı, Polonya, Buo+- Bu sırada iki ufak ümit dllıda. buldu.lar. Oktav Midi iı.minde o!an kimse ·z bir bay evlenı: 
7a, seferlerlode bulunmut, ölüme .ı\yın yedine~ günü komisere. 

1 
bu adam eczaei mektehin<W tal.e· :ur. (K~snfe:ım ıena D) 

meydan okumuştu. Restorasyon • Sertan scf.mğuu.Ja 5 numarada otu be olduğuna idılia ed·yoruu .. ı·a _ caa t. 
dan sonra da kral eıtki hizmetle- ran Daınu.r i•minde bir gazete D\U kat mektebe uAnulığr yoktu. \ ·~- * 2:7 yaıında a& Ura 
ıiDe mukabil onu Fran'iız ordu · ,·ezr.ii münıcaat etti. Bu adam ev. Lini at yarışı meydanlarıııdR geçı· ı mealeld tahsil için bir t 

ıı.undan ayınnamııttı. ,·eı&: Ba.ron Delann katilini taıudıN riyor ve hwnıırbadardaa ayrılmı. Amerikaya gld•cek blı 
Bu 1calu'amuı)ftrın torunu ve gmı söyleyerek söze baı,ladı: )·ordu. ' l •nı sırasnıda dahi kene 

oğlu oJoa genç Delar babalamuu - Cinayet günü Kolomp at ya· Talebenin otlası ara~tınldı, bu. decek, orta boylu, eımı 
mesleğinden a.yl'ılmama.k için har- rı!!lan meydanında gazete satı. rada yllks"k kiymett.e bil' tazı , .• ~ karagllzıu. okuma seve 
biye nezaretinde ça.lıtıyordu. Fa. yordum. Saat beşten sonra nefM bil' av köpeği vardı. Herif bunları t! tyı bir bsyanıa evleı 
bt a~i zamanda pirdi. Manzum nefese bil'İ!linin geldiğti.'ni gördllm. ııokakta baklaf;una dair yeminler, ledlr. (Okur) remzine 1 
piyesleri birçok ti.vatrol&rda tem. Bu adam çok heyecanı. görlinüyor ccliyor ve o gün poli9e götürmek I . . 
sil edihniıU. du. ŞahMJl tanJdıjmı biriıddir. Ga üzere olduğunu ilave ediyordu. Ş ue lfçı arıvonltı 

Sorgu hakimi buradan da bir, zetel~rin tarif ettili ndama da Ayın dördtlnctt ~ntl nerelenle 1 * 1" yaşında, llae 
ışık aram:aya ba~r, batti bir henz~r. Onu mnl pard,tıüsii ve oldoğano gttızelce izah edemedi.. kimaoıtz, daktilo " mu 
aralık bu piyesl8J'den birisinde ı.ilindir ı;apk&M ile birçok defalar t!\öz~ri bir çok noktada birbirini rlndea anlayan bir geıı 
rol abnı.' o~ Andre K~i ismin görnıtttümdtir. tutmuyordu. Madam Delann tts • 1 canenfn yazı ve beııap 1' 
de bir aktrisden şüphe eder gibi tündeki lmtta oturan kjncmın Ç&lı§maya amadedir. Bu 
old~ fakat bu 5üphe de boşa çık· hizmetçisi Lina BeFn onu katile benzer daim: ve clddt bir 
tı. Tab~"kat bir t\\rlu yürümüyor, Haber"·ın bulmaacsı benzetti. Fakat ka.t't hUküm ~ere- cek olan ,, sahtplerln!r. 
sorgu hlkinıinin ~l\nı ıukıbyor, ga miyordu. At yanşlanna difküıl Pi remzine müracaatt 
zeteler sızlanıyordu. tll~Yi hasbiliAneye Delfin Jlub * Hayatta k1meest 

8, run yanına. götürdUler. Delfin çaııpıak mtcburtyetinc 
TUllAF BİR MtsAFlR 

Ayin beıtinci günü akşamı yeni 
bir 18ihit tahkikatı beklenmeyen, 
bir t.anfa sürükledi'. Bu ıahlt Do. 
minik BoeöJ.ia isminde bir :\damih. 
Ve F1 dil Kah·er ıtokftğında ~ nu. 
manda oturao doktor Lavalenin 
yanmda ai'abac.'ıbk yap1JOrdu. Bu 
tablt komlserll~e m\lracn.t ederek 
tu Uadeyl nrdi: 

- Vak'a günü J.-aprcınnı kızını 
girmek üzere Tampl sokağına gel 
mittim. Kmn• bir i'i \'amır,, ıteli . 
timi fll'llftt bildi, beni kapr,eı odası· 
na koyar.ık çıktı. Bu ınrftda bllşın· 
ela silindir p)f..ca buhman blr a<lam 
yanıma gelerek bana Madam De. 
lan sordu. "Bu iı.imde biıi1'ini ta. 
nımıyorum. 'le<Um, eıRsen ben ka· 
pıcı deJillm, falat bir çeyJ"ek saat 
.. JU& "elineliis Japıeıyr banda 
bular. öğreneeeklerinizi ondan öğ. 
renirsiniz.,. Bu Mlam c:ök .ıml>ırsız 
görtlnttyorda. Daha fazla. bekle • 
meden Mldati merdivene doira 
10Ua.ndı. 

•'Bf~ dakika. llOllJa ba ada. 
:nı tekrar gördim. A vlwtlul ıte9en 
bjr kadınla kond!Uyorda. Fakat 
ondan da öjrenmek bıtedikJeri'n.1 
öPt_..di, 'herhalde, dra bu se. 
fer <le arka kapmm yanınd~ duran 
b'r delikanhya 'bat"1irda. Tekrar 
trapıer eduma «ek1I ve buıa tu 
suali sordu: "~izde kianl"nn 
bir defteri -:rok mıı(hı.,•,, Kapıcı o'• 
madıfnm ıııöyledtm. 

tlfsrar etmedi, fakat an.Jdaşma· 
dı da. evin lnönde lcaldilımd" do_ 
la1111aya balladı. BmlcJan 90ınra ka 
p1Cİ ~idi ve ba adamls kOlfuı,ta." 

Bu aı!uıala n.-Ier ~in kA. 
pıcıdan soraluea o da tm eevabl 
\ 'enli: 

- Konattaldanmı kelimMi ke
U.....iae t8rar edebiDrim: 0 Ha. 
dam KAbore hr.ada mı otararf . 
Hayır. • Mlln*ttn değj1. Ma&m 
llela.r •• O band:Mlrr.1, Ve 11tınra 
taV119Up 1tittl. · 

Tahkikat dalla fazla ilerleye . 
med?. Fakat ~rgu h&ldmi elinden 
gel.en lıel'!e:vi yaptı. ~bitlerin ta
rif ettili 9'klli bUtttn Fran•)-a 
göndertti. Sab}kahlarm listelerini 

t Hubr yataimda doiru1<1u, bu ada· Yıı.tl&nnda. ilk tallsmnı 
2 ma baktı ve kat'I l>İ" Jlsa'1!a: orta tabılllnı ı~maı ed 
l - Rııyir, eledi, bu. adam beni ve yeat ~Urkc;eyl mtlken 

öldilrmek isteyen adam c1-e~1dir. yazan bir bayan yirmi 

1 

8 
9 

Soldan ıc/la: 
t - Durdui?tt yerdr :ıjtırhRındar 

bir kısmını kaybeden, (milrekkcı,. 
kelime), 2 - 11'lemeyi tasvir için 
kullanılen çeşit tabir, bir emir, :i 
3 - Durgun, evin füılU, 4 - Dır 
emir, arabi aylarından biri, 5 -
Tren 'olunun parçası, yaslı U -
Yokuşun aksi, biiyük e\', i - Bir 
clns deri, bağışlama '8 - Başımı 
zı soktuğumuz yer, toplan balık, 

tutmaklık, eski bir Ti.ırk dcvlelı 

9 - Neşı<!li, A,ıkın kısmılarıntlan 
ıı - Yaşlanıp akll mu,azeucsıt'i 
kaybc!mN, hoş IAkırtı. 

Yukarıdan ttl<Jğ11}a: 
1 - Kaçaklar, 2 - İklisnt cclen. 

Bu kat'I ifade brşısnıda ve eJ- bir maaşla lıerhangi bi 
de bqka deli1 (}_, olmadıjı için po mak tatıyor; (A.E.~ ~ 

.lis bu ad.ını hrrakmaı·a mecbur caat. 

oldu. Mütelerrilı: 
Ayın 1' üncü günü Maoıid9D • 5.6 odalı, kaumte1 

ı;elen bir haber sorgu hl.kimine rl1eratz, aydmllk bit aı 
yeniden Umlt verdJ. llJnızlıkt&ıl ralJk dail'UI buluıwılı 
birı;ok sabıkalan olaiı F.mll Zefi • caddetinde Türkiye ec 
ren Milole İMllinde bir adabım e· Neşete lllUracaat!arı. 
linde kenarmda A nuukası i5I•n. • Emıaonu. Banqt 
miı bir kadın ,mendili ve bil' ev. caddelll veya caıaıotıt 
rak ç:uıtesı bu.lunmu.,tll. Bu ada- dalı, doktor muayeneba 
mın yakın zamanJMflR bir pardc· eıverl§li bir dalrU> 
ıı.U ve bir de ~alye sattıiı bitpa• ·•Doktor,. remzine miln 
an !k.fterleriyle sabt\ti. M'en<Uli ,,. tyı kullarnlmq Zil 
ve ltand1ll'allmdıı. .kan lekeJeri var- satmak ı.aıtyenlertn t11tı 
dı. Fakat bütiiıt bunlaıcba hda dUl'blnfn ev..ıma ~ 
Paris cinay.~tinde h'çbfr aüilaısı ol blld.irmeıerı. 
nuublnla dair ettiil yemi"ler ıUp Ald, ll1UI 
he u.yandmyordu. ı 

Pskat bu iz de yanlıı çıktı. Zi· Apl'fda l't'mls"" 
ra Mlff1enin cinayet ;,ıenclil* JıÜ1l lluyuculanmrzaa aaı 
başks bir yerde hınnh~ yaJmak· mektuplan ldarelm114Pl 
la me..;gal olduğu sabit oldu. lan b•rlf> h.Prgtln ube 

Bu iz de botıs c:ıktıktan 90nra. kadar •e aallf n dfw ' 

aorgu hikimi bıçağa 'e eldivcnk· ıan. 
re döndiL IA.E.) (At~ 8> ( 

(8.q'. ) (Bulunmaıı) (11: 

(Hollvut) (lcteaı kı 

(Kaynak) tKarcln) 
bir hadisenin husule lll'lnıesi, 3 -· BIÇAK VE ELDtVE'l\'l.J!R 
TemizHii sideren şeyin tersi, 'ir• 
danın girintisi, manevi leke, 4 - 1 Katil aleti olan b~nim ıız.rin· 
Kumanda, bir di!in konuşuluş lar• de f:ıbrilın alameti olarak F.N. 
zı, & - \"i'fll rlvi, Avrupanın ne-1 ııarrerl vardı. Tahkikat bu harl • 
birlerinden biri, 6 - r.~ni~lık, ler~ Lionda Noel f""Dı;njye lıı~llk 
mübalağalı hlkfıyc, alf~c bir m11.pza~Pna ait olc.1uiu11u me7da • 
·harfin okunuşu, 7 - Yüıe ıtlılüııc; na ~ıkıu"<b. Bu mllt.~56Cnin bıoak
lük, bir erkek i~mi, bır edatın ıcr- tıın bilhassa Repüblik meydanm • 
si, 8 - Bir emir. Bulgaristaııda k<>e da Gr:uıpazsr mlıtızıı4ltnda satılı · 
yunuyla meşhur bir yer, güzel ~an.ıt 

1 

yordu. 
9 - Bir hayvanın yavrusu, lıhık, BU ·m~'lda tetkikat ,yap•ldr 
fü - Mürekkep bir emir. 3·eııneiin Maiaza mernurlanndan hlrifıi eı • 
tersi, 1 ı - Kuşların gıdası. lıirl nayet gününden hir hııftı\ kadar 
sinJ... b9şkasının aleyhine le$vik. e\IVel akşam Uuri bu ~9'İt lm:ak· 

lardan bir tanetıinl satmıtı o!duiu-
Dünk/1 bulmacamızın halli: nu lı!Ltırlacb. 
1 - Tohumeken, Ç, 2 - A:d~ı. Piyer Kılfe isminde olnn bn me• 

Ze, İle!, 3 - Mad, \•ekAiet, 4 - A• mor bıçağı alan miişt"r:nin bir 
cibeler, Me, 5 - Kı~ ı, 11. Dil 6 - doktora. yabnt 'bir avnfu\ta bt>.n • 
A, Eye, Enise, 7 - Re, İ!!, Mor, zediğfnf söylüyordu. ~l.\hi<lin ifa • 
8 - Makine, tr:ı, 9 - Cin Şaki ılıı11in"! !{Öre bu ailarnm b~'ınd&' i· 
El, 10 - E, ti, R, Siınc, 11 - pek bir sitintlir SAS'I'•· l\zerilhle 

1 
Kiralar, Kav. 1 kuyu re~Ii bir pardıjtıU vardr. J\ı· 

(K.E t9) (Na.bide> f 
(S.A..E . ) (Sa.m.m!) 
(Vicdan) 

yıkla.n. koyu l«ıRtane 
di. Kısa boylu idi, -:el 
<ler izlerj ' ardı, eUer 
ler, ko'tuğunda içi 
t ~·li o!c.n bir çantıı, 
~emsiye ' r<b. Bo ad 
İ.'iter'ken "para"ma bt 
ndıian çok 8ağl. ~ 
tlemiıti. Bteağl alc1Jk 
Hnde sıla ~rkı tntmu 
tahtasms §ap~r glbı 
,·apmmı. Bı~alra be 
frank seksen santimi 
dik~m sonra mht'ıva 
tasma koymasını rica 
yer. Ka5e d:? br~RIJ 9IU 
tabm ~?1\llma yerle1ti1 

(lJ 

- - - - - ---~·----·-4·------~·- · - ~--··· - ·--·-····-·· · ····· ·· ·· ··········-··--
J1e11ıi ba uatte Omiıl .. &1- • Mtlrl _....tini byW. v 

zel wt ablö ~ .._. ili elcla. Ve _..... Wret Mil' 

fU ~ .,.... ... i .._. adal' - ..,..en bitmes, tU • 
pdl ..,.._ıı geliyordu. t w 1111 .. ti1tia. mihııetle ge 

etm.I bir pırlantaJJ wd, *"ili ...._ .....,. için 11~ 
tsüsHl b1r kadife cdmleee)'e, ..... '11r ....... -. ~ .. 
ı..,. 7-'ettirip iiiaa ile sak • ~.... anda ıni'ada vasisinin 
'ariana ona da öylooe ba Drif ~Ti hd Jlealret ve httrmet
'e ininimini kölf!Y• yerle!tittai! • le ~ için yumqak, i-
erdi. pek 7Mtııldlna arasında bqmr 

Uzan sunaııtla:. !:ı.:t1 kapaiı ,.e ~' l&aweti bitinneye ka -
......... bin, ,.. ..... ...w da,. o WlllJ'ltle blmela ~hşt • 

clinl.a tazyiki a! CUl\hl. umherekle- yordu. 
ri ~,._, "Urni:-, ba belııle • Nedin tonra bitkin, heye6Ul • 
maeden ~ ,...,.. =""'4ıle ..,. elan w.oıa• Wıo ..... , 
dana çWtı. - Bu, benim icat ettitpn ye-

SMl'i: • 81 bir 19eyt.aefıfı c1e1Pdf r. Jhoc1I. Siz 
- 16-..liı .._.._,._ D~ -. ........,.,,~ Wr ~-~lem K8t8 • .. -...uı. ~ .:Xiıtle k.....- remi)-eoelinisf .aylemilbDiz. tıte 

..,._ ?G.8di ır.c- ıııee.11& ,. • 1ııeıa tfe 1"I 1e1-ple ~rlrek kıyafeti-
~ Calta ...._ ~,rüi'nhlms 11e g1rcr .... 
Mn.W. Saaljni ....,,,u .. '".l1"n.. - ~.an1" e~!.. ıı~mek büy, 
ili • __.. ~~. le ....._ 'Wr 'ldyafttt ~"tirmelde 
t'-'t ?tla f~ ~ • • .. ,. .. .., ...,.mntıÜ dil oldu~ 

~.,.. ,..,--\ '~•::rto. Yal , .. ,. ~tyON•Bti 1"9 mi~. Fa, 
ılıılı Jl'Dıa.t A.'-nl ~yi,&nil. ı,.+ t1""9•w"89'tfWn""- lli, ba h"rekP. · 
1llUtleri:; ı.. ~l;S Jl.aJ A rtnPt• ftıtha 'bhlll Jhr tAlnm dtı_ 
be ' q a c~Tıtrıı tnfl't'tfftn ıı(ttnl7... ltim 

V .... ~ "9ytır. ~•r bir btiir net., ıfft•ihıct,•tor ·,.. Neler 
~ tıa o ı da ,-.._. biı' IU hlt."'flll .tt1Ltt. 11-.n bnnlan ta1Jav. 

-ıı- Nakleden: llaaller lllN 
,.ur ettikçe hjcabnndıan terliyorum 

ttm~d israr etti: 
- Btıui necim erkek Ranmaya. 

coklannı anlamıyorum doin1su. • 
İtte C'.omilin elbiseleri lıana pek 
i.ta. gidiyor.. Her ne kacla.l' biraz 
geniJ ise de lıo, benim erkek ol. 
ma. lıjam ilin ecleoek bİl'fey sayı. 
Jamaz. 

- Ya saçlarınız!.. Onlar da 
Cemilin ppkasma uyuyonnu der. 
&iniz!' •• 

Sabri bu etlmleyl llÖyler söyle • 
mez M"l'İ bir ba~ketle, mukaveme
te IGılln kalmad:w, genç lmm ba 
!llldaki 1&Vk.'lamı çekip aldı ve ay. 
ni nnılmda dudaklann•l&n fırla 
yen UDrltsis hlr haykıntı zapW1J. 
medf: 

- Ne yaptınuı• •• Ne yap«:mız?'. 
O gl?el, o mahteŞc'ftt, o tahii 

bir taç oJn.n ır~lar bir ma""'a" ,,.ru 
eu 11.JtuıCJn Pe•~ıft'tn olmuttu. 

Ş:mdi bn narin omuz.lamı ttıl. 
her Juvnlı'.lan ür.erin4e yüaelen 
ba.,, pek bkimslz k8'ilnu' bir er. 
kek saçmı andırıyordu. 

Gen.o im, gayet yava~ blr se~ 
le ve bemen bir nefeste· 

- Beni götllnnok İ'itemi}'oıdU· 
nuz.. Dedi. 

Sabri •ordu.: 
- Sevgili' y&\TUID bu.na İ191rln 

\'81' iDi idi ki f •• 
fjimdi ttmid vnlabıla kollan " 

ru-ında, bqı Sabrlnin JJÖPtlne 
ıfsyalı olduj'u halde ı.ısa ve ıık 
hıçkınldann sanmtılan icinde aL 
lıyordu. 

-- Vmiıl .• Glirii_vonunaz ki, ne 
zamand!lnbıtridir maztarı'bbn •• He. 
le bu izdirahnnı herkf'f-b•a hatta 
kendimden bile snklarunk mecbu 
riyfffle ba acı, daha fena bir ha1 
alıyor. Daha yn1ıcr olaynr.. Za. 
maıı olduki cdclıracapndan koJk.. 

tum.. Evet Omid sizi seviyorum.. lierrem Perçin dt"Ai), c 
Hem d~ cılğıne.."' "~viıorum'.. den l>a5ka biç bir erk 

Sabri bu it~rsfmı aı-ahl, heye. ze \er ~gim nnıhabb. 
CRn!ı bir Ses '\:e ıı.apsarı bir ıtima bir gonW meynsı ve 
ile ona. frsddarl; .. n, genç im.an ıla Ah ~nuum, hazan 
ba ~iyade scfm!duğanu. kollan ıl. döaeftk n:;vu11 o u~or 
rasl8' girnıeJ. i•ner gibi, klleUI· ketİmin f~ma bir cl1rı 
mek, ister gibi bir 'aziyette kal bir hodbinlik o1aeaim 
dıinu biasetti, bu hllreketlerin iı- )orum. Kendt kendim 
rnımda mf"!lut bir heyecaımı ae. lı bir a,J(tan -.İza,k kal 
'imli lirp:rml'l!ri dt' bisıohpı'1JOI' hdıitm, fedakirfiıia d 
da. · znman cidden ~ kiy 

- Bir va.t ~bi •• Bir ..,.... afbl lınybeıttiğiml lıissediyo 
delil! .. Delil mi! G~ kız, gözltıri 

- Btr va&I gibi mi!,, Yok ca ı.üzüfü5'e )·ere e'iılmiı 
nw •• Öyle delil. Ben 9(zi bir aıık lıyor \e lnee, latif tclJı 
bir nilanlı gibi ıeviyol'lllll •• Si. lümsllyoıdu. 
ün lroeanız , sahibiniz olmak mu. - "V"mid, bu -...ı 
kabilinde dilayacla maddi, mane. tıiiııdüntiz mö ! .. Kalb 
,i, feda etniy~ 1'iç bir kiy_ uıJU7a, aklınıza iyice 11 
met yoktur .. Sisi -viyormn.. B• danıttmız ant Qarçi. 
.. v:i gönlümll lyJe doldurma,, itin beniz yirmi J'8llll: 
öyle ıatkm blJ' hale getlnniıtir 1 gibJyim.. Kalbimcle lık 
ki. Benden on defa daha kiymet.. ulzin gtfnefinden ~ 
U,olan Milkermn Perri1ıüı b1Je. ml!f, seırpilmit 'ir &ek 
1tize v~e~ qaifetj yantıN bu fidan vaktile bir al 
la kendhni kudretli samyoraın.. lize tesadU oııa yeni, 
A'1muz b&na itte 'btl tanda gl.rlp, bir kuvvet Ml'IH. "'8 te 
çocukca kanaatler vereceık kadar dan ve kuvvetıll bir fiı 
U4J'i)ecJi. ... ÖJ'Je celiYGI' ld.. JOi <DeV 
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Hindistan Manzaralarından 
Atlı: Kuı·tulu~ Gençlik klübü leti manusmda olup, kli.ip lıLıı iai't· 1 •aı- .... uı:ır !ri<M·~ ~aliıw~ •we· 
~lerkezi: Sara meydanı :\o. Sü tatarına on gün rolldcletle talık olu• j Y.:llt: jr.Hhafl olu:ımak lizırn d!'lt" 
ikamclgfıhı: Kurtuluş nacak olan ve talebin foloj:iraiisiylc- 1 ~ı! giJ,j, merci t>lııntlı.: eh uı»nml 
İdure hcycti: birlikte bim ,•e :l<irc:::ıni taşıyaca'b. kaplı.mı tanırlar. 

H .. ""'- b .A. d Ne lfo•s. Yoı·gi Roııopulo, Kere:.te olan bir girme beyannamesini fıza- 15 - Her haııgı bi.- spor~ a Y ara a 1 Zam ı tüccan Aynalıı;e~me Reşat han 9/7 lardan lıi.akal üç ki~inin itiraz el· ne inti~ap eden gencin iıeheacbal 
Umumi I<ütip: Hasan Cafer Er· meıniş olması şarttır. idare heyetine <laiıil bulunan dok-

g.in, elektrik idaresi şeflerinden 6 - İtiraz alent yani umum ıiz:ı tor tarafından muayene edllın•i 

A 1
• H 1 Şişli Kocamansur Ş. Küçükyuva mu·vacehesinde yapılamaz. Ve ayuı ,.e ,·ücudunun 0 ~.;Joru y&pma#a el• 

1 an nası Yaşıyo
, •r ap. 62/2 1 zamanda beyanname üzerine d:ı veri~li olup olmadığını ·~m H-, 

Veznedar: Yani l\lakelaridi, Luv:- yazı ile yazılamaz. Böyle bir bal zımdır. 
mağaz ısı şeflerind.en, K:ı::u'.·ış Safa birçok idari cezayı müstelzimdir. 16 - Klüıı doktoru tanlındarı 
menlanı 96 7 - Klüp azasından her şahsın sıhhatleri bakıkında kat'i hükiim ve• 

Haydar a" ha" d Nı·zamı Alı· Han, on ı·kı· sene evvel, yazdıg..,ı Malıasip: Audon Papastrato, yeni kabul olunacak ôza namzeti rilerniyen gençler civ:ır h:t!Mıhıı· 
tJ muallim Pangaltı Bilesikçi Ş. Bile' hakkındaki - kayıt ve kabule ma• neler mülf'hassısı tarafından mur· 

cik ap. 217 / 1 ni - fikirlerini bir kft!tıdn yazarak y,:ıne ettirilirler. 

ş f rıerini neşredeceğini ilan etmiş ve ileri gelenler, mevhum mey:~~u a~~=~u~~.:~~:cı~a;SlEvkaf :Uer,a~ı~~nu::ı:a~ı~;;:khe~~~r:~ t:,~ in~~a; e~!~=ğid~~~-~ vü~~~~ır~:;: 

k'
.taptan bı"rer ·tane satın almışlarsa da, şı·ı·rıer, Doktor azası: YorEti Vasilyadi. di etmelidir. Bu şekffde olmryar. verişli olanlar, o şubenin 'kaptan 

· doktor Kurtuluş Yeni İstasyon itirazlar itiraz sa~·ıiam::ır.. hırı tanıfından ihznr edilecek olan 
Umumi kaptan· Yasemi Skendri 8 - Mülga }·er!köy. Sişll idman nizamnameye göre hareket ede:·· 

ha" ta"" ı·nıı·şar etmemiştir Baker mailazası şeflerinden Re~·oğ- yurdu ile Kurtuluş Spor Klübünün ler. 
Ju Yazıcı so~<Jk ı212 eskiden mukayyet ih::ıları bu ka· KLÜP /DA.RE HEYETi 

Hindistan ayaletleri, muhtelif İ batta topfarı vardır. Bn altın top_ ! terine yapı~tırttığı ctiketlcrtlel<İ KURTULUŞ GENÇLiK 1\.LtJBVNfJN yıttan müstesnadırlar. 18 - Kurtuluş Kıübü 
ı:ekil!enle İng-iJ~·zıere bağlrdrrlar. lar, mermi atacak şeyler o!ma - 1 ıı:ırayı ödetmek sureti!e hediye e. AN,1 NIZAJLVAAIESI 9 - Bu yazıya Yazılmamış hu- Heyetini: 

İdare 

Bu eyaletlerden Bengal.e, ~~m J m:ıJda. beraber b:ı.lk Uz.erinde çolc der. 1 - Kurtuluş Gençlik Klübt:, susat için Beden Terbiyesi Umum a) - Başkan 
b.ly, l'ıladrns, Pencap ves11.ıre gıı>ılc 

1 

nıilessmUr • NİZ!UI ŞAtRDtR DE gençlerin normai. bedent, fi!::-t -:ıh• Müdürlüğünün 28 num:ırah talimaı- b) - Umumi katip 
rl, doğrudan tloğrııya İngilizlerin AU Ho.n'ın se,-,·et kaynakları · ... IAki kabiliyetlerini uıu~al gayelcl'e namesi mucrbin<-e icrayı amel olu- c) - Umumi kaplan 
iıraresi altuıdadır. llaydaraba,d, 1 nelerdir? On iki sene kadar ~vvel, Nizanı, ve yurt müdafaasının kaplarına nur. d) - Yurd müdafaa 
I'acputana, Misor, G\"B.lyor, Burrı- 1 Bu servetin, bii~k lasnu, dün. yazdığı ıJÜrletini, bir kitap halin_ göre geliştirmek maksadiyle tesi" 10 - Her klübü olduğu sibi Kur-

hnzırlık 

tla, ve<;aire ;:;ibileri tle İııA'iliz hl_ yanın en zengin e}m.s..'4 madenle _ de neşretmek ü·ıere olduğunu ilan olunmuştur. Rengi kırmızı ve sı• tul~ Genç HkJGilbünil de yaşatacak 
nıayes.~· altında birer racnhktır. / ri'nden olan Gol'kond madenlerin e.tmiı:ıtf. Bu şiir kitabmın alelade yah olup b:nası Ja, Kurtuluşta Sata olan gelir ve kaynaklarından lıfrini 

Himlistanda, bir <lıe mli'ltakil den ırelir. İngilterenin valde kralj nüsba.Jarıum ta.n~ine ~O dolar, meydanında, 80 numaralı binada• teşkil. eden aidattır. Aidat seyya-
<le' ~et vardır: Nepal. Nepal devle çcsi Marinin malr olan ''Kohinor,, f.e''ka.lfıde nüsba.larmınkine de 100 dır. Her civar hnlktan olmak Türk nen 25 şer kuruştur. Daha fazla ver. 
ti, Hindistanın ş:maliııde, ecnebi 

1 

i~mindekl en kiymetli pırHinta ile dolar fiat tnkdir edilmişti, Şiir ki· tebatısı bulunmak ve 18 ya~unı mek M:iyenlerin bu miktardan fa?" 
forin kolay kolay giremiyecekleri bir ~dit Şeametli maceraları sa~,. t:ıbı basılmadan d:ıha, satı5a çıktı, gecrniş olmak şartl{lriylı: bu gay...... lası teberru a.d l'e itibar olunur.' 

• lıir yerdedir. Burası, Himalaya lıp dökülen "Hop,. büyült Katrina, l\femlel<etin iler~ gelenlerinden leri henim.-;eruiş olanlara kHilıiln Azal:tğa kabul olunanlara klilbe ilk 
t!ağlannın en yül~~ı.: ,.e s:ırıı ye- nm bükiiında.rblc asasında. bulanan lıer biri, me\'hum kitaptan birer kapısı daimo açıktır. 18 ya:ını geç- aylık aidatını verdikten sonra §r.a-
ri<lir. Dünyanın en yi&..~k tepes~ "Orlof,, naının<~&ki iri .elma.11, hep tane c;atnt aldı. memiş yaşta bulunanlar e~3 ., aza oı- Iık hüviyet verekası veritir. 
()lan.Everest teı>c• ·İ <le, bu devle. bu madenlenlen çıkanhnı1'tır. Bu ~5.hfuıe kitap, hala, çıkmak mayıp misafir ıl'la sıratiyle kabuı 11 _ Her Aza muntazam '\"e pı-• 
tin arazisi dah;Jindedir. Bu devle. Niz:unın bu kadar kiyınetli ta" üzeredir. Niza.mm ne umurunda.. olunurlar. şin olmak üzere aidatmı ödemeyi 
iin nüfnc;u 5,5 milyon<lur. Jnn varken, İng~~iz lira•u, dol;ır da O, milyona :rakm dolan hazine!li. 2 - Ebedi Şefimiz Atallirkün taahlıüt eder. "Oc ay müdrlclle üst 

Bunların kinde, lngiUzlerin. biriktirir. ne at.niıştır. · mukaddes Türk ulusu için dzdiit• üste _ l<cndilerine yazı ile ihtar 
himay.esl altında huluı~an Haydar * "' • * * * altı ana prensip klüp Azalarının e• olunmasına rağmen - aidatını öd.o::· 
&ba.<l dedeli, 13 mj'lyon niifu.. .. lu Afi Han'm ziyafetleri de meş • Haydarabad nizammın 88.1'3 _ sas prensipleridir. memiş olanların, klüpten ilişikleri 
ell z~"ı::ı"ıt bı'ı:• y .. rdı'r. Bu de,·Ie:tin"' hiirdur. "~k defal:ır, sofra.lnrmda yınd!J., biı'~ok karılatı. 500 ka.clal' '"""~· '" vv 3 - Gayesi bu allı prensip ~ayı.-- ke">illT ve hu '·:ı.ziyel bölge başkıın• 
lıül<iimdarı olan Alı' ifanın serveti be~yüz davetli bulunnr. Şu lttular ıfa cariyesi Vftl"(lır, Kanl:ınndau sinin çerçevesine girmiş bulunan lığına arzolunarak kendi~ine ibr:ı• 
Ve hayatı ise diilerdc destandır. ' 'ar ki, bu dnctUlerln birer bedi. g~zde olanı l>a.ı:ı hftnnndır. Bu baş her aza :rekdiğerine kardeş tan ı• name verilmez. Eğer ~i<len kayı• • * • v~ getirmesi mecburidir. sonra her lıtmım, hariı;te, kiymetli bi'r ()to -• • mayı millt bir vicdan h'>rcu bildiği olmak arzır.;ıında bulunursa eııki 

Hayd:ırabad nizamı Ali Han, biri,. on:ır dolar da, ziyafete lştı_ mopi1t1e bulunur. K:ıı;:ıb otomopi. gibi kliibe yazılan her ôza sporu aidatlannı öder ve 6 ay müıldct 
dünyanın en zengin l:ıirl<aç adamın 1 rak ürreti wrir. · lin per<leleri daima kıpnlıdır; çün sevmeıli. kliibe hizmet etmiş olatı• için kon~relere i~irsk edemez. 
dan bindir. Bundan cloln.yı, onun Nizam_, ~arşı.dan gp. ~tfğl zaman, kü niz:ımın l'ansı, halka. mahreın_ 

lm 1 i t <1" ları - Ölü VCYll diri - büf(il:lerini 12 - Yardımcı azadan her ay 
~a~yışı '"tı hususiyetleıi, r;J];; Mk, lıoşuııa gıden hır fieYı a ~H s er ır. l saymayı, kü,.üklerine yardım etme'" en a~ beş lı'ra ''erenlerı·n foto;o;..ar· 
gazetelere f!el'rnaye olmaktadır. • se, satıcı bunu hediye etmel< mec· Ali Han, kusursuz bir ngiliıce ~ ~ tt• 

b • • "'-·~· B ~ d la k E h d v v' yi nefsine itimat etmekle beraber Iarı klübün şeref albümüne konu• Hayda.rabad ni7.amı memle!(e urıyctinueuır. o-\:an o yı, onu<jur, 'n oı:olan ıgı ~gıence, 
1 ıuc!c istediği gibi salt~nat sürdii~ Hnyd9.rebad hüld\m<larmm !'la.ra • fil Sll'tındıı. JQl.plan avfamıı.ktıl'. • başkasını düşkün ve b ıkir görme- hır. Klühe beş sene devamlı oarak 
~ii için İnzjl.iLlere düşman değil, ymn. dönüşü bir lifentdir. Arkasın_ Tuhaftır Jti, bu kadar 7,.nı;tin ,.e meği bugünkü ahliik 1eiakkilerlııe: ve en az sene<le yiiz lira verme:ı·i 

J . a b' Ü .. hl t ··ı t k ba 1 • [ h t • b t uygun olmıyıın ha.1Ierden Jraçınm&• tatıhhüt edenlı-rin foto~arıan şeref ı,ilakis t'.ımamile dosttur. G~.i!n a. ır s ru zıne Ç! er, ı ıı. ~a şa ~a:ı ı aya ~"ll§ayan u zn , 
bii'-'Ük h~rııte, 1ngiltere'-'e, milyon 1 dolu ~emiş, sebze \'esaire !'>~Pet ':. ya~ız karyolafb yatar ve gözde- yı da sporculuk şerefinin en yiik· salonuna n.<>ılır. 

" " ı ı h • k d "" "k" sek va .. rnnnn-dan olar:ı.k tanır. 13 - lkamctgahlannı muvakka• larca tnafüz lirası yardımda 1.mlnn eri götüriirbr Ye bun a.rın cpsı !!İ olnn arısına a, nyo:a, ı ı yüz I 
"" • 1 · b~ 1 - J\lt''ıp dıı.'ıı"lı"nde işret c .. nck ten harice nakledenlerin aı"datı,~ .. ı 

mas., bu harpte ele ~ahilne vardnn_ 1de hediyedir. Ni7anı, ııra~ıra, bu dolardan faza ce.e btU'r gı \'er • · ·
1 

• "' • ~ " ı F-•· kumar o'-·n---·1
- veya oynatın· k yüzde 50 ''e in..ıirilmek surcıı···Je farda. bulunmaktan "eri kalmıımış h~pet eri doştlanna.. .-at. üzer mez. • J ...,......... • • .. ~· " 

"" siya.<;etlc u/traşma·k, din' Ye mille~ kllibe bağlılıkları idame cttirili'". 
trr. ' davaları peşinde koşmak, bt>den Bu aidatları tam olmak üzere ver • 

O. İngilizlerin sayesind~, ülke. \ terbiyesini ilgilendjnneyen oyunla• mek istiyenler, bu arzularını birer 
f.inde, tnm keyfi hır Mare 3·iirüt - İstanbul Hava Mıntaka Depo Amı· ... ıı·g"'ı'n.Jen yazı ile idare 11eyetine bildirmeli• nıektedir. Halk, geçtiği yerlerde, ' cı M oynamak kat'iyen yasaktır. dirler. 
yere yatar, hh'ktiındam. secıle e. 5 - Kliibe girmek istiyen her SPOR ŞUBBl.-ERI 

ı. - l\ÇOOO kutu "200 gramlık., mercimek komplrimeııt pazarltltla aa Türk gecinin aza olabilmek şart• . -
de~ , k • ' tm Almaca tır. Iıırı: 1.. - Kurtuluc Gen,.lik Kliibü Haydarabad nimmı Ali Han, , ~ 
Jıer sabah, şafakla bera.ber kalkar. 2. - !steklilerln 151 9/942 salı günü eaat "15" de Yenı Postahane ka.-. Kliip iızıısınd.ın lftakal iki kiJi halen fu!bol, basketbol, giire~, 
Onun uykudan kalkması, ~ilhane şrsınclo. bilyll!t Kmacı:yan han No. 9 ;ıo da Hava satınalına lf_.~vonuna tarafından tavsiye edilmiş olması boks. voleybol, atletizm, Pin~ • 
bir merasime tabidir. llir saz hey mU...-acaatları. · : ve bu talebi klilp idaNı heyeti ri- pong ve açık havo hareketlel\i gibi, 
eli, karyolMmtn etrafına dizilir, 3. - Şartname komisyonda görüleblllr. (9824). yasetine yazı ile bildirmesi şarttır. sporlarla iştigal eder, ve her şube 

amiri 
e) - Klüp doktoru 
O - Veznedar veya klüp idare 

amiri 
g) - Muhasip teşkil eder:cr. 
Bunlar umumi kongre tarafından 

intihap olunarak Genel Direktörlük 
talimatnamesinde bu hu~ustak~ 
maddelere tevfikan icrayı faaliyet 
ederler. Bunların kJüp binaı-ınıl 1 

harı uda bir gün - e'-vclce aral. -
nnda kararlaşhnlnuş olmak şar" 
tile - içtimaları zaruridir. Bt>' 
hafta üst üste gelmiyen lıza müs· 
taiUi :ııhledilerek yerine yeclckl~ 
elen biri reiıı tarafından intihap " 
luıııır. 

l'.:\tmll KO~GHE 
Kurhılıı-;; Gençlik Klülıü - fe,·k:ı. 

lfıdc alım! müstesna - her sene• 
nin ıırnı·t ay1 içinde normal olarnl, 
umunıt hesetini umumt kongre ak· 
telmeğe ,.e idareci terini seı;meğc 

davet eder. Bu danl, kongre ak.tin
den laakal bir hafta evvel nıahaltt 
iki gazete ile yapılacağı ı.ıibl ayn" 
ca klüp iliın t:ıhlasııuı da bu 
gazetelerin iliınları yapıştırılmak 

veya yazt!mak sureliyle yapılır. 
19 - Her konsre<le rızanın 2 1:; 

ü ek~eriyeti temin etmek ~arttır. 
2 /3 ekseriye! temin edileıniyeıı 
kongreler bir lı:ıftn sonraya talik 
edilerek aktinden ik ~ün en•el ilan 
olun urlar. 

20 - ikinci kongrede nisa,• 
ek::.eri:ret aranmaz ve intihap yapı• 
lir. . 

21 - İntihap unıuınt arzu üzer• 
ne mü,nferidin reyi bari ile yapılQ• 
bile<:eği gibi yiııe reyi hafi ile lek 
bir reis seçmek ve mesai arkad~ 
!arının intihabı keyfiyetini ona J:ıt. 

raknınk suretiyle yapılabilir. 
-;az çalmaya ve hanendeler şari<t -----------------------------~--B_u_t_a_vs_i_Y_e_o_t_aı_eh_i_n_n_e_v_am_a_k_e_fn_· __ b_i_r_k_:ı._P_t_a_n_il_e idare olunur. Bu 
ı-.iiylemeye ba~lıır. O da, bu tatlı 

22 - ~lutad her kongre akli la• 
__ ...... _m::ıı_-=ıımııı:n--mılll! rilıiııclen en az lıir hafta en·e: '.böl• 

ge başkaıılı/:tına, mahalli hüklımetc !·:walıır içinde gözlıerini ~ıır. 1!!111-------------
0ııun böyle erken kall<ma~ı, ,.. d unat U.:i-

ml.isfüman ırlı:md:ın olması yüzün_ uecc yarısın an sonra, " 
~·i nır:ılı epeyce olrnuştu. 

dP.ndir. Alt Han, tatlı nağmeler ''Büylil< millet Oteli" sakinleri 
arasında uya.ndıl(ta.n sonra luu • Sade-

' · le · derin bir uykuya dalmı~lı. 
yolasmdıın ,atlar, gtiıel carıye rı_ 
ııin tuttu'.klan altın leğen ibrikten re 42 numaralı oda, derin bir seı.• 

sizliğe ve karanlıjta gömülmüş ol• 
aıı<lec;t alır, !"Prilen kıymetli seeca 
<lesi üzerinde sabah namazını kı duğıı hnlde ; orada oturan kim. 

ya mühendisı Fransunnın ya • 
lar. 1 '- k t Hıı.ydarii.bad ni:ıamı, namazdan rım s:ıallen leri uy"usu ·açmış ı. 
sonra. kokulu bir su ile banyosu. Bir tjirlü ııyuyaınıyorrlu. 

Kapı yavaşça aralandı ... 
Nakleden : Vahit Organ 

nu ya.par. o, yrka.nırken, sa.hını, Ansınn gecenin derin sessizlıAi 
lmllanma:z, ı.a.bun yerine, kokulu içinde kapının öbiir larafmclan 
lıir ağacın lmbuğunu kullanır. hafif bir hışırtı işi,lilrli. Sanki lıir 

Bundan sonra, sırat gi'yirune. Löcek kapının tahtasmı kemirerek 
1 
firmalar her fırsatta onlarn suı· Röyle bir-vazifeyi ifa için Mı 

• · ı·"Pl"t rılırdatıvordu kac. tler tertip elınıeklen geri kalnıı· kooın seçmek doğrusu çok isabetl~ 
ı.ine !?:elir. Bu işte dört hızmetçı '" " ' ' " ... ., 

- 1' k t h "h )' F. n J dı bı'r kal'or. !Iiç o'ınazsa evdeki pawr ırn:la.nır. Bu dört hizmetçinin her ·n- n ayır, mu en( ıs ransu.. yor ar . 
· l kk t. · :ı. t rdı Gıcırtı•"ı bı·r bı- • "' * rarcı)·a uymadıftında lıir karlına, b•ri, elbiselerinin bir kısmını gıy. ı ı · ·a tıll r ı · ., • .. ~ 

dirınclite miltehaı.;sıııtır. Birlsi, {l_ cek yaıHn ı yordu. Knpının kilidini Kupı, büyiik bir dikkatle ve rı· bir erkeğe yapılacak r.mamclcden 

1 'ıı·rı·s 1• k·ırcıılı•·orclu ,.,.,. ... ·av·.ış arılırken, Fr:ınsua, uvnnık daha hnfifı ynpılncaihna şü~ııc renk gömleğini, öte'rd panto otumu ' ' J • -.. J ' J ... I"' 
A · · bl k ı 11 eı· ld ~ l>eli letmcrne-1· ı'rı·ı kn '-·oktur. Gelelim bizim mesel•n.·c. Go··1 ,.e diğer ikisi de yeleği ile çake. nı ve eıuın r arar n !<'I., ı•t> o u~ıınu ' , ı, .. - ,, ... .. 

1 b il d .ı ra' kt bellı· olını••acak kadar nöı· düğümnüz "ihi size karşı pelr- o k<>· tini giydirirJer, Bitisinin iı:;i bitti_ ler z:ıman aşının o ın a uu ı.. ranı · a " .. " ~ ., 
~I uman reltilir gider. lnhnncasını kavrndı. S..ıl eli.yle ele terini aralamış "e büyük hır dE•· dar kaba davrıınmıyorum. Riraz 

* * :ı; yalağının haş urund:ıkı komodin;n kaUe bu ~ece ~·arısı ziynı etçisirıi ıwnra 1nbancamn tehdidinden de 
· · _, l ki ·k f · · 11 h kl' ı kurlularaksınl'l. Ali nan, uyanılllitııtı dôrt saat uz<.>rınuen, e e · rı · enermı a t ı.. c J)'Ort u. 

ı:onra kain-altı eder, Bu kahYaltı, Sonra elektrik fenerini kontrol Ya.rıyurıyıı açılmış olan k,1pıdan Kimya ıııülıendisi, böyle söyli}~· 
tam br yemel{tir. Yemek kfttlları etmek için elini vorgnnın al!ıı,ıa S<' bir kar:.ıllının bir riiıgıir gilıi içeri rek ve <ı.iliihının namlusunu giize: 
altıncl:ındrr, En·eli. bir soğuk çor kıırak feneri bir iki kere yakıp kaydığını ~iiriinre, Fronsua ~·edk ziyaretçisinden ayırm1yarak, on~ 
bn i~er •• Arka<iında.n <lort türlü yu söndiirılü. lıir hareketle y;ıtağından fıılaılı yaklaştı ve elini mantosPnun cebine· 
murta yemeği ~elir: Sucla kayna Bu esnada yeniden duyulan lıir elindeki lab:mca ile şol elindeki C' rnkarak kii~·l'ık lıir portatif labanc:ı. 
mıı;; yumurta,• kaygana. 1'iym:ıl~ f!tcırlı kapının büyük bir dikkatle lektrik fenerini bu gerr. yansı ziya• sını ~:ı!rnrıp altlı. 
~·umnı1a, soğanlı yumurta.Bu yu nçıldığını hober ''erdi. retçisinc tevclh elli. Ye insanı i. Sonra gt'ri gel'i gelerek komodi· 
murta yemeklerini nn<liCJe etler ta * * * Iiklerine k:ı<l:ır donduran bir scsic nin yanına gitti Ye telefon ahizesi· 
ı.iıı eder :B:ıhnratlı t<ıvus kmiu,ı,,iı Kimya mülıeııflisi Prnnsııa kıı k bağırdı: ni eline nlarak en y:ıkın polis rner-

Fl'ansua son dakik::ıd:ı rlıııdcl:ı 
ııvı kaçırmamak icilr hüyfık hir 
clikkatle karlını ı:lÖ7lerken st>slcndı 

- Giriniz! .. 
Merkezden geldiklerini vr sfr"ı 

polis olduklarını sö~·liyen iki ki:< 
içeri ı;firrll ve kadını le\ kif etrnr
den Fran:rn::ıya vııkayı kısac:ı tır' 
Iatmasını söylediler. 

Fransua yerinc!cn k:ılkmoksız ı 
anbtm::ığ:ı başlıııl ı : 

- Bu kadını hıırn}aı hırsızlık 
yapıırnk icin, gece yarı...,ınılan scnr. 
saat ikibuçuk r:ıdrlelcrinc1e oclam~ 
girerken :rakaladıqı ... 

Fransua böyle söylerken nrtık It.· 
zumu kalmayım tabnncnsını kom ,.,• 
dinin üzerine bırakmıştı. 

Tahaneanın komoılin : ıı üz~riııc 
hırakılmasiyle, sivil polis o!~luklaı · 
nı söylemiş olan iki ııdamın Fr:ın 

su:ımn liurine atılması tıir olclıı. 

Kimya mühenilicıi I"ran<:uanı'l 
Klorof<0rmh hayılıpta sıkıca hıığ:nn 
ması ise lıir cl:ıki!rnclan frtzl:ı siirnır· 

di. 

'.\lühenrlisi, kendileri. ic;in z:ırnrrı2: 
bir hale getirdikten sonr:ı: iki ~ııı:. 
ıe polisle karlın al~liieelb her l:ıra'ı 
karışlırmoğa bıı5laclılnt ve içinc1e 
kıymcUi formüllcri11 hıılnıııhı i:ı· 
rleri ç-anla~, lıulmaklıı ~criknıl'ıl' • 
!er. it.in, yabani turna .etleri. Bundan y:ı-:;hırıııılo ı;ıüç!ii kuvvclli. ı·esnrclli - Eller yukarı!:. . . . . kezini aradı: 

.. unra. tathlıır •Yelir. ve ıck l lıir ndaındı. "Doya iş" ve:' Ayaklarına terlıklerını geçı rc.lık· - Alo! .. Ben "Boya iş,. fa brik,_ • * * 
Nizam müskirat kahve ça,· nik ve boya fnhri•kalorının en kıy-· len sonra, meçhul ziyrıretçisini ele:• sının kinıya nıiihentlisi Frnnsua'' Ertco;i giin, ö~le ohlııl'ıı hrılrlc hıi 

' ' ' • d.... ıı ı ;ı;ınez. 1çtiğj süt ile sudur. O, ba., melli kimya mü·hendisiydl, soıı ima sil~hının leh ı..'ı n ını 3 lut:ı~ L-tfen bıır;ıy:ı, Büyiik rııilJel olclı· li\ rnlihenılisin göı-iinın"•litıini giirPr 
b:ı adetle:-:nden a~·nlmaını~tır: günlerde vernik ve boyalar üzerinde rak <'lektrik dü~ıııesıne Yfklaştı 'C ne. iki Jlolis memuru f.'Ündniniz. oda hinnetı;i'iİ ,·nziyeli otel s:ıhi· 
) eı1e:i;ini, r,ntaHa tlei;'il elle yer.. yeniliklerde yapmıştı. Veni yaptığı ışığı yak!ı. Otel faresi bir lı:ıyanı cürmü mC'i· bine bildirdi. Ye bö~·lece 42 nıım • 

Ali Han. ekı-eriya, ~1tm i-:.leın.! vernik ,.e boya forınüllerivle pi)a• Az enci k:ır:ınlıitn. f.tÖmiilii Olla hut hnlinde yak:ıladım ... Şimdi br- marnlı odanın karıısı kı:-ılıın' mii-
l; l·ey:ız bir t'eket ~iyer. Ar~ sıra suda hiı: bir firına, rabrik:ılari~ !C' şimdi gölden dlişen hır nıır ile ay- şıımcln ve zara.rsız bir h:ıldcrlir... hendis yatağın içinc1r lıayıtın \'(' 
. ıa, lı:ı.lk :ırasında, ~iyn.h elb~"'e ile - f>oy ölçüşemi~·ecl'kli. clınlnnm•s gibi pırıl pırıl r·mıyor Beş dakik:ıy:ı kac1ıır mı? Pc•ki... hağlı bir halde bulundu. 
., .. riinür, Il-Oyrıunda, f!lmas, y;lhut Böyl~ gere yarısı kapısının kuı- rhı. •• Teşekkür ederim. 

:\Iiihı>ndi«i ayılttıklnn sonra Ynkı· 
; 1 ci ı:;erdıınhJdnr \ardır. Onu, hu_ <'alanması hiç şüphe yok ki hır,,ız• Ilıı gece yansı ziyan'l~·isi, urnrl.'.· Frano;ua ahizeyi ycrinc koyduk • 

d ~·1 yı çözmek kohıy olclu . 
.. 11si berberi tıra-. edn vo -.açları· tık içindi. Faknt acabrı bıı otel fa- (Zu gibi, bir erkek egı fabt nı>· tan sonra l;th:ıncasının n:ımlııo;ivlı<-, 

J\:ıdın yalını lınsın:ı oıl:.ıvrı gir -
11 , tanzim eder. Ilöyie iken. b.ımn rrsi li'ıleıtayin bir hırsız mı. yok:;rı rin yapılı. uçuk benizli, ateş dtı.• dcmindenberi kendisini tetkik e-

mişli. Faka1 her ihlim:ıle knrş: 
clıı tı~. c; olmuz, karma karı~d< bir dolapta killtll bu!urıan deri çanta• daldı ızenı; ve ıtiizel bir kadındı. rlen kadına, yanınrlfıki kananeye o- , 

·" r icabında onun ,·ıırrlınıma ı..o~m:>• 
ı..a'kalln sol<ıığa çıkar. ııın içlnılekl kıymetli formülleri Hali hazırda parliyi k:wbetmış turması kin işaret elti. Kendisl d1.:· 

SERYE11~ll\" K\ \ NAöl 

Baydaralınfl nilall'r;ın, altın 
ı1 .. ., , ... . ,iinıriiıl. ,.;'; lnt fa "ii"lii .. ~111 
ı1:ı•:ı e!cı i, ı,o.tu:darı, ara.buları , ·e 

b k.. ~ irin onunla ~elen iki fcılnvi rfı)rtr·· elde ctmek için rnkip bir firmıı olmaı;ın:ı rağmen u ·orılüğümd<.>n yat:ı6ının kenarına ilişti.., ' 
dan telefon tı-llerlfti lte!MJf~IM" H· 

tar:ıfınd:ın vo!Janan bir hırsız mıy~ sıyrılaeağı:na t>rnin bir lavırla vr • * * 
ıh? · . bü}·ük bir soğu1'k:ınlılıkla Fransıı· A~ırlar k:ıclar uzun görünen be~ numanlı .... Gdadıııki kendi llhizr 

7.:ııt n ııwn znıııaıııl:ırıhcri ''Ro:vıı nnın her harc-k('lini takip crliyordn. dakika ı;ı•~dl V<' nihn\'C'I k:ırıı ,·ıırııl- !erine tınl!lnmı"J:ı~ Vt' böylct"t' Fr:ı •· 
" r ı ·ı ı r· ·1ıı1.··ı 111,.ıkt:n ı'l: dn.~:·ı ~ ··ı:j şl~ • <!" ıs ·ı ır ı rn-ıııı ,. .. , cıı ıiv'"' ,ı ı:ı. ·r"•no;ıı"· flıihtchzi bir tn\•ırl:ı: rl•ı. ' .. ~ 

•ozamı:: .. a.1a.ııı!ISl! .. ımıı=ı:oa:ıımııııııc::ıı .. ma: .... - ...... __ ........... almLlllZllmmllm::lcz:lı:!"rgı------_,.--..... WliAWCl!•'wıa:K 

bildirilmiş olmnsı şarttır. 

FEl'KAı.4.DH KONGRELER 
23 - Gayesi idare heyetini inti• 

hap olmıyaıı. her hangi hir mesele 
hakkında rey lıa\kına malik 1/~ 
ıiı:.ı tarafından :mzal:ınorak veri'· 
miş lıir tnkril'e müsteniden aktedi· 
len kongrelere fe,·kol!ıc1<> kongre de· 
ııir. Bu kongrenin ruznameyi mü .. 
zakeratındn bir ~)lor şubesinin fes
hi umumi faaliyetin clurrlurulması 
gibi maddeler vnrsa, Bölge Ba~· 

kanlığıııa e naz 15 gün evvel arzı 
maluma! etmek elzemdir . 

24 - llu ana yasarl:ı zikret.lilııH • 
yen mcst>leler için Başvekalet Be· 
den lerhiyesi Genci Dircktörliiği:• 

nün 28 .s:ıyılı talimatname hıiküm• 
!erine ~öre lınrekct edilecektir. 

25 - KliibOıı nıües5is rızaları 
şunlardır: 

a - Diyoıııis Sakolakis: G:ılal:ı 

Xel'atibe~· ı:ad. 162 fahri! !!tör 
lı - Aleksandros Poliwnid·. 

Galnla Karam ustnfn Pa..-n ca<l. 
15--17 tüccar 

c - Hristo Leoırnridi: füırlıılus 
Sar:tmcyd:.ı.nı N'o. 25 miilt>k;ı;t 

Bıın'arııı cilınlP~i Tiirkh·c Ci!.11· 
huriycli laba::ısıdır. 

26 - Klüp lıesaplarınıı nıiitca.• 
lik Jıususat ~enelik kcın,ıre1lr.ıı e\• 
ve! ı!Jir C\ \'Ciki konE-.'l·cılc iııtilı:ı,. 
ec1ilıııi5 olan ınıır:ıkırılrr t:.rnfıı:· 
<lan tetkik, tı-fliş olunur ve nr-tic 
lıir hliİnço ile konı.wrcyr. :ırz•.:di!!r. 

27 _ An:ı niznıııııanı<' kliin t.z. • 
l:ırının ü~·fp ikisi 11ısl 1f'lirı.Je lıir e!,
c;prİ\·etin J:ıhriren vnki ıııür:ıc:ı:ı~. 
!arı lıaliıırle ık~i5tirikhilinir. 

2.'\ - KHilıiııı reslıi !ı:ıliııtle bil• 
c·luııle enıv:ıli Kızılav cemi.rc:in• 
ıerk ;·e teberru cılillr . 

2!1 - lştııı ııiz:ımııaıııp 2() maddr· 
llt'n ilııırc!lir. (17058) 

RAŞiD RIZA ·T/YATROSf: 
lfAUnlC ,.._. .....,._ 

iileor- ......... -.ı ~t ... ) -
HABİBE TEYS• 
''oov0-ı-~ 
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YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 

• 19. 
Haremaı;ası ilk mlijd<>yi verdi: 
- Nar t,aneı.iıui get,inJim etcııJ:. 

mız: 

ö:ıbek yava~çı~ haremağasmtn ku_ 

la~ına lğlldl: 

- Dedikleri kadar gü7cl ml? 
- Amnu eft>ncllın, gu.ı:ı>fül, lii!!l, 

rrnısl pek zaif k:ılr~·or. Ge<·I' sanki gök 
~ u.ı:linde güne, doğmuştu. Yıldızlar 
onun yanuıda sönük lrnldtlar. 

Özbek lrı dişlerini gö~terl•rl'k ~= 

rıttı. 

\ 'e bjraz sonra Ayı;eyl hükümda.-
rın hıu:firıına. ~·ılrn rdd.ar. 

AHe ~aray sahnesine 
mıı7. (Sar tanesi) rolünü 

bıı"J.a.dL 

çıkar çık 

oynı.unağa 

Bana g\n:ı'ılliniz! Her ~ yolu?l
da gidiJo'or. 

Dl~ erek, l'rens öz!M>ği altlat,mak 
tan e;erj durmuyordu, • 

Selime gelince, o da kendini egki 
sinden fada sefahate \'ermı,tı. • 

- Yıırı.ı; bu saı•unııt. bu debdebe 
elimden glderse Llr daha nerede eı;
lencceğlm. 

Diyerek, günlerını ,en ve ne,e•ı 

gt·ç~meğe çalışıyordu. 

Özbf>y·le Selim böylcct- kendllerfai 
eğlence , .e sefahate lutı>t..rdıkl.arı bu 
günlerde Moğollar da H(,medan ü?:'!

rlııden (ErbU) e dönerek, şehri mu. 
haııarae t~isl<"rd.I • 

- Bundan bire ne'll 1 

Bıwdan ısonı u, öz!>egııı -.ara) uı<lı Diyenler çok sürmed"D inkisar.& 

AJ'il\\'İ ı:'\nı- taneı.I) rolünde tıık~p uğradılar. Zira, Erbil !)abuk düşmtl!t 
edeceğiz. , .e (Akkuş) Erbil muzafferlyetinden 

Atabeyler de\·letinlıı "onu~neu pren ıı:ınra tekrar Tebriz~ gel<'ceğinı söy· 
el olan özbeğin aaıtanatına nihayet ; lemiı;tl. 

verdjrmeğe t;cbep olduı';u 'öylNıeıı bıı İşte (Nar tanesi) nln Sf'llm ta 
kadın mıdır ·: Yok~a tnrlhte adı ~<'". ı rafından Özbeğe hediye edildiği l'; 
çen liadJn Hacermiydi? , sefa.hatta dolu dlzglD l~erUediğı !ıu 

Hunu ileride öğrene<"ı>~lz. gtlnlerde Tebrb:de bu şayialar dönil 
~AlRt~ GÖZDESİ :Sı\RAYA .)Ordu. -

GtıtL.~CE Özbey kötü haberlere ıoankj ~a.!j'r 
::;aır Ciuının lmlağ'uıa bir gü .l nı tıkanıı'j glbiydJ.. Birşey duymuyor-

"o)·le bir haber fı!!ıldadılur: ,du. 
- Senin (Nar tanesi) Ö1bl'ği.ıı -.. ScUmln de beklediiı bu dı>ğil miy 

rayına girmi,, di '! '' 
Ta~lu•ntll şair bn ha~ri du~·unc'l Fakat şimdi tehliken!n deb,etini 

ı.evlndl. Selim de görüyordu. 
- Hiç olmazsa, ııel'gllm. en bü. Moğullar bu sefer ,ehrf' gi.l'erae, 

~ iilc dü"Şmaııım olnn Srlimin' t'Undffi ne yapacaktı!' 
knrtuldu. O blr taraftan (Nar t,.uıesl) llc 

Dedi. Selim knfinde, zevkinde de. ba"ba"a 1 bir da d • . da!I ~ .. ya.~ar ten, yaıı o a sa 
\'am ediyordu. Ozbe~in ıııua~ın _ ı 1 raya. hedjye ettiği Anenin (Nar ta-
eğlrne.e alemleri de durmamıştı. Sır nes') iti d ffak l ı 

" md bl yandan <in • ro n e muvs o np o amı_ 
yantll\D hı:ku arı, r • t 

11 
yac:ığını merak ediyor ve bu arada 

\'PTiri eğll'ıırn ve milll'U ı.m:ım e memleketin l!ıtllAya uğraması lhtJ _ 
ihmal edilen bö;\·le bir memlelı:t•tin maline kar<jr günliııı birinde Tebrlzden 
iı.kib~tinl tahmin etmek ~üç bir ı:: nasıı ve nere~·~ ka.Çu.cağmı dü~ünü-
defjldl. y·ordu. 

Aı.:ı.rbaycan lııtlklftlln\ kaybetm•'· 

;;e mahktUndu. 
Bunu ııaır Riza da gömıli' ve: 
...L Tebri?;, er geç Mo/tol istilA.smıa 

uı:rayacaktır. Zira bura.da ne devlet 
var, ne de millet .• 

Demı,u. Gerçek Tehrjzde halk d~ 
hüviyetini, şuur Vf'> muhakeme..jıı1• 
ka,ybetmllJ bir hııltle idi. flükümı•tlıı 
tıa,ınd..'l buhınan bu seflhlnfn, \'l' ~·ı 

raylarda sıralanan dıılkavuklarm sal. 
•~n-t~na nlha~·et vermek ldmscnlo ak 
lmdan ı:cx-:njyordıı . Herkes mütevek_ 
t.llflne ttantle Ozbeğe \'P onıın zfıüm 
'et irine ba" ej:"n.:~ bulıınuyordu. 

mr ı:-Un §:tir Rl7a: 
·•- Kiırler mcmlel;.etinde ya.,ıyo-

• * • 
ErbUin sıılmtu lıaben Özbeği dü. 

şündürmeğe baııt.a.ınıştı . 
Bir gün Hemedandan gelen bir J'ı>l. 

eu Prens Ozbeğe şuııJarı anlattı: 
- Akım,, efendiml.iln başını ken· 

dl eme kopara<'ağmı !UylP.dL o ne 
dedise ~·apıyor. En Ç!lk kr.ı:dığı &daoı 

Selimdlr. Selime ka~ı Akkur:ıun eslcj 
bir kini var. (Selim nereye kaça&, "· 
nu ko\·alayncağım ve ele geçirinceye 
kadar uğra,acağım!) diyor.,, 

Ô:thek bıuıu duyunca Tebrlzln t eh 
ljkcyc ılii5tilğiinll ve o.rt,ılt Moğol iti_ 
tıllsmdan lmrtulamayacağıru anladı . 

\ 'czirl11i ~ağırdı: 

- Tebli!(e yüz gösterdi. Ben (Na:ı 
ru ~!,. 

JJrmekle galiba en doğrusunu ~öy _ 1 ('İ\'D.n) a çekilmek ı~tlyorum. Tebrlzr;ı 
IPIT'!. · i. bir komutan bırakahm; şehri o müd<11 

Aklı ha':'ındn ol11ı11lar (Atnbc;vl~r faa et&ıin ve hllkllmetlmlz yıkılmasrn. 
dc\'lcti) nln , ılolacağmıı okad:ır emJo Dedl, Selim bu fikre iştlrük ett!. 
1":.:hınuyorlarJı ld.. Prens Özbek Uç gM t~i.ııde bazır· 

Bi'yle olmA"lnıı rağmt>n hiç kim!\: landı. MaJyetlnt aldı ve Sellme: 
nğLım açıp bir 'l'y ~·;sıemlyordn. - Sen bura.da mı kala<'all'Jm? 

r.u korlmnç günlerde yine soıı Diye 11ordu. 
6iiıU Tıı.~l,endli Iliza söy!Pmi~ti: Selim, (A.kkw:ı) un kendı hAkkm. 
"- Temı>linden ~ılulmağ'a mııb- da neler düşündüğünü duymu5to. 8• ~ 

l•Cım ol:ın bir ınf'mlf!l.:etin ahıılisl d.ı. vaziyet karşıııında. Tebrlzde kalman m 
ima hö~·lf! sucımu.,tur. ölüme mahldim miinaııı yoktu. Na.hclvlinl gidecek J 

milletlerin dlli!lP tı•lç gtoll! ve konu; lur:4a, tehlikedt'n bir dereuye kadar 
, mıı'imı nmıtur. Öhim tı lılikesi bu su· uzaklnşmıt olacaktı. 

rt•tle b:ı ~ göıııfnlr.,. - Efendimiz nere:ı:c gidl'rse, knlt:. 
nuz da ura.ya gltmeğe hazırım. "' .,. * 

S?.irin gözd,.~ı saranı glTdljtl giin _ 
d,..nberl, ôzbey IH·ndjnı büsbütUn eğ_ 
Jrnreyf', l<"l<i~·c \rroıj~tl . Gözü bir,f"~· 

görmiiyor \ 'e memkket i'llerlle hl•; 

dıı me~gııl oımu~ ordu. ı 
Selim: 

Dedi. Sell.-n de üç gün 1çlnde ha. 
7.ırlandı. Şehrin müdafaası tc;ln lc:.ııı 

edM tedbirler a.luıdı. Namnılu ve c" 
t'Ur bir komutana "ehrl tHllın edertık 
Nabcivan yolunu tuttular. 

(De\'l\mı , ·ar) 

istanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Talı ııln bedeıl 49759 lira. 14 kuruş olan aşağ'ıda yazılı 6 kalem atölfd 

mıılzeme~n ııa:-:arlıkla satın alınacaktır 
iste.kli <'rln 15.~.942 Salı günU saat 11 de Sirkeci Yeni Postahane kaı 

şuııncl:ı BUyıa. Kmacıyıın han No: 9/10 da Hava satmalma komlsyonun,ı; · 
bulunmn·arı. 

J,ı!3te '..: şıırtname komisyonda gcirüleblllr, 

Ç.ft ağız~ı demir uestereler. 
"Valfıranh yUlrnek kaliLe,, 
Okslj~n l<a~rıak malzemesi ·•Bakır Alumınyum, demir ve pik kaynııK 

telleri., 
Muotelıf hUyUk!Uklerde torna kalemikllngrı. 
5 :;nlrn::; komp'e oks.jen kaynak takımı. 
hluııt.elif cbııtitl.tl pirinç ve demir ağaç vjclns: 

Karar hülasasıdır. 
1htıkAr {2/237 

(9896) . 

H A B E R - 'Al<şam Posfan 

At yarışları 
At ya.rışlarmm onuncu. y:ıni son 

hafta koşulan önümüzdr.ki paı~·r 
yapı:acak. Tahmin1 crimız.i kısaca 
verelim. 

. 
o z . -cr.ı 

10uncu 
1 Abn Sahibi 

ıqmı 

11 EYLUL - 1942 

H!lf ta Programı 
AT l N 11 1 A b- - .. ! ~ı 1 o enoru 

1 
i{engı ti abası Ana..<4t i l rr 

... ...J 
Bir'nci kornya pro~ramımızda 

gürdü~i.ınüz gibi üç tn.y kayde • 
tıilmiştir. P.uı ada ~·ek n:ızal'da Da 
i.i göze çarpar. Fakat di'rn sabah
tanberi ya~an sürekli ya~mur, sa
lıa,yı ağır.laııt ırmıştrr. Çamıırh1 pist 
te evvelki hafta rakihi Cana geçil
riiğini unutmam~ gerektir. 

1. ci KOŞU (Sarıgüzeı koşusu) . . 
U!: la-:ında ı-ı&fkan Arap ertiek \.e di:şi taylara. mah~u"I, lUesafesi 1400 metl'e. ikramiyesi: SOO ı:rı>. 

1 

~ 

1 M. Bayram 1 c., 
2 . .\ . Er;,an Rind 
. l C. l\ökc Dabı 

lki yaııında Ye kazan~lnn ~·rkiınu 

flo M< 
1 
"·' i do 1 Al er. .'.) t. Alcı 1 6 . 

J 
Kır er. Küheylan \leram 3 Bayram 1 ~6 
At er • f(üheylctülda' J .\ lminıruhb·e 3 .. Atlı 1 56 t 

' z. ci l\.OŞU (Tepeüstü ko.,usu) 
40() fö·a.yı g~memiş tngiliz erkek \ 'e dişi taylara 
l~OO m~tre, i.kramiyecıJ: S50 lira. 

mahsus.· &ıe .. Rfesi , 

1k:nci l~Ol!U güniin en ('Iltcre • 
san koşusudur. İki ya~ıııd::ı ve id
ı.ı:ı.anlarmda aşağl ~.,ıkarı aynı cle
rece-'.e-ri yapan bu taylar arasına 
vu hafta hir de İn karışmıştır 
Burada k::.tl o1 ar:ı.k favori tayin 
etmek, b'.lhaaıta çamurlu pistte 
hangisinin muvaffak olacağını keıı 
tirehi!ınek güc;ttir. Burach hepsjıı 
den bir "-Ürp!'İz beklenebilir 

1 
2 

F, Allı 

C. Apayık 
\ 'arnclin l Uoru er 
'7 Doru er 

Lgalfer 1 Springboor<l 2 F • .o\ Ilı 

66 1 
wevootop Mrs. Atlans. 2 ı t. Alt;l 

Mesafesi 3500 metre ota~ üçün-.. 
c:ü koşuda ilk akh helen Sava 
Tomurt>uktur. Bu iki baş ıttın bü~ 
yük bir mücadelesi lı:ı'inde geÇ.e
t•ek olan bu koc;uja diğer rakiple
rine rağmen yine ikisini şanslr gör 
mektf'yiz. 

3 
4 
f; 

6 

S. Kar:>n ııwn 
A. Alman 
F. Allı 

&. • A :vn:ı ıı<i7: 

Rcin (°"'" dişi Lf!alfer 
Hu-.pa Doru rlişi Mıınıa. 

Zehrimar L<'ı:rn1rcr r.nuprll'roi 
Pınar \•;>,.noton Couprlt>rol 

Rastoca 2 1 S. 10:.ırao"m' '6 
i '\on 1 :ıl in 2 ! ı\. Alman i 4, ; 

l{ezban. 2 1 F. Alh r4~ 
l ilhi:ı. 2 A. l\\ nnııfö: ~-1.~ 

S. cü KOŞU (Tozkoparan hoı::ousu) 
»ört ve dalın. yukan yaştaki saf L.an Arap at \e kısraklara mahsus ıue8afe<Ji: 8500 metre, ikramı ·~i~ 

400 1ira. 

Dötdüncii koşuda Demet, K'l.ra
b b~r Davalaciro, A'('mdar koşa
caklal"dl?'. Bu hnftR çamur pisti se
ven Kcırabi~r ilk alka ~elen at
tır. Da.valaciro ya.bana BttJamaz. 

B,.sinci kOt:fttda da bizce en 
~anslı Tiryakidir. 

Pos'~a pulu satın alıyorum 
Yeni, eski, da.mg&lr, damguız, M . 

tj, perıı.kende veya kollekeiyon halin
ce posta pulu satm alıyorum. nısrmek 
için bildirilecek adrese gelirim. 

İstanbul: Posta kutusu, SS\ 
(17056). 

1 . .\ . Er~ıın Tomurcuk 

~ f. ır. Tekçe Savn ' 

3 f. H. ek~·e Tuna 

4 F. Yura! Tıırz:ııı 

5 s. ı.;:araosmnn "irli flaranl ..... 

'Oı; ve daha 3-'"tlkan ya~taki yerli 

1 F. Siın saroğlu Demet 

2 S. Karaosman Davalacira 

3 Şükrü Alemdar 

4 A. Atmnn Karabiber 

1 
l 1 fO Al at Ganrli Suade 6 ı r,~ • raın 

Kır at Kuruş Fınrlık 5 f. !\ 1 ~·· 6J 
Kır at Kuruş Sübc)hi 5 1 t. :\fçı ti• 
Kır at l<uruş Siihe~·hi 4 ı::-. ı\ Ilı 5)'; 
Doru al Berk ;\f:ıide 4 I S. l\n r:•n"•ııı · 58 

4. eli KOŞU (Alemdar ko-,nsn) 
!'af kan İngiliz at ' 'e kısraklara 

ra.m!yf1'Si : 350 lira. 
mahsus, me<ınfesi 24:00 nı.etre, ik· 

Kır dişi Ali5ah Yugonia 3 Bayram 58.5 
Al er. Vregaskon Siberiol'P' 3 s. Ka~aosm:ı• ıt8 
Al er. ümide il Aigruetıe 3 Siikrü f !' 
Yağız er. Stratfort The S. Helrec 3 1 

.\. ,\iman e5 

5. ci KOŞU (Handikap) 

Bakırköy Sulh .Hukuk HA.ldmllğJ.ı: 
den: 942/ 98 

'üç ve daha yukan yaştaki yedi yanmkan İngiliz at Ve ın~ra~{ıara. rnabıms 
ramiyesi: 250 Jjra. • 

Me"afesi 2100 metre, •l. 

.--.....,~------..,..-------------------------.-------~~--=----....;....._._.. __ 
1 S. Karaosman ME'neviş Kır dişi VrMaskon Miss 3 S. Karao~ma, 12 ~ 2 H. Özen AlceylAn Doru at Olgo Yerli 7 f N::ılçin l.0 
3 S. Raraosman Tiryaki Doru at Vregaskon Al nazlı i S Rıırno-.mrın 5 i 
4 fi. Tekin Acar 

, 
Doru at Sil vergi ov Kamer 3 rr. Tel.:in 48 ı 

Yeşilk,yde Kilise akaretlerınde mu. 
kim iken ölen pap&S Afksendiyoeot 
terekesjne mahkem~miZc.• el konmuş 
oldugundan ölüde alacağı ve ö!Uye 
borcu olanlann kanun medeninin 5r,ı 
ınci maddesıne tevfikan bir ay zarfıll· 
da mahkemeye mUracaatlıı.n ilan otı· 
nur. (5083). 

çıı~e bablsler • • 2 • 3, 4 • 5 inci koşular Czerladedlr, 
111111 bablsler: 2 3, 4, 5 inci koşalardalbr. 

• .. . , "' . .. ' . .. .. · - .. 

Saç bakmu: gllzeUiğt'n ea 
birinci ~dır. 

PETROL NiZAM 
He sa~ah, Oğle ve · akşam 

Her eczanede satılır. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dislerinizi hrcalavınız. 
. . . . ::~ .· ~;. . •' ::· . . ~ ' . -- . .. - .• ·. . -

• Kız ve Erkek kısımları - • 

BO~~~} S.~ -~rt:3 ~i~ ER 11 
Yatıı: ve y&tısız talebe kaydına ve eııkl talebenin kaydının~ 

yemlenmesine başla.n.mıştrr. !••"• A.RS"AVUTKÖY ÇJ.F'rSSARAYLAB - Telefoo: S0.210 

lılanbul Den;z. Komutanlıiından: 

Y l\Ş: "32 .. ·ltn fazla oJma.mak üzere yedek subayları1al! lfıtbuJ lmti'".a . 
ıuı:ır.a mııva!fıık oıanlardsn yirmisi deniz ordwıu lçf.n hesap .e mue.m .. ıe 
memuru vetıştırllmek Ur.f:re aıınacakttr. 

lııtekliıerin ka)lt r1 lratıul şartlan bakkmda ma.Jnmat tlın&k ıı:ıer• 
Mmuta.,:ığıınrza mUraca.at an. 19821 ı 

AnkaM Ja~Jarma satınalma komisyonundan: 
Beher lfUt!J>., .ı.250 gram k!isele 6150 grnm vaketa 115 gram kabara r.ı

visl ve b:l' çift ,ınlça verilmek şartile mevcut numune ve şartnamesine göre 
15.000 çi~~ ?!'it. ':lı'ic'el er kunduı:a.sı imaljye.sl kapalı za::-! usuıne eksiltmeye 
konulmuşt•:r. 1?ir ~1ft lrunciuranın ımallyeei.ne ikl yUz kuruıı fiyat tahııı:rı 

ed~ımiştir. E'!~!ltmeSi 17,9.942 perşembe gUnU saat 15 te J . On K. dal!". 
sjnJeki J. eatı"alma ko'l'liıoyonunda yapılacaktır. İlk temh:atı :'2~0 lira 1\

lup şartnamesi 150 kuru' mukablJlnde A!lkara ve İstanbul J satınalt.Ja 
komısyonundt:ı slma.blllr. Kanuni evsafı haiz iet;eklilerln belli gUn ve ~ .. 
atten bir ~·ı~ t ı>vve~jne !.adar kapalı zarf tekl!flcrlnf makt..uz mukabl!ır.0E 
komısyo~a yer::.-el&n. (7~85-9404) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Tabmlııl Fi. 

Olnı.l Kllosu 
18000 

6.000 

Kuru~ Sn. 
150 50 
150 50 

TemfD&fJ 
Lira Kr. 
4063 50 
13M ~ 

Raijna. zeytjnya.ğt 

.. ,, 

1 - Yukardıl yazılı iki kelt>m yağ ayrı şartnamede bir veya a.:vı-ı ay:-ı 

taliplere ilıale edilmek ve bir partide alınmak suretile pa~rlıklars H 

eylül 1>42 pnzerte&i gilnti saat 15 te İzmitte Tersane kap.•ı.ndakl 1ı :.. 
nıisyon~a yapııacak tır. 

2 - Şartnamesi komjsyonda görUlebilir, !steklllerjn hlzala.rm·f:l yllZllr tt!, 

mınat'arım ilgili tlcaret,..veslkalari!e oırlikte belU gün v~ ııaatie ku. 
misyona ve.meler!, (9711?) 

lıtanlıul Denfa Komutanlığından: 
• 

Dcnfa !:ııesjne vı: GedikU okuluna kaydolunan talehc1enn !erme sm'lv. 
lar1 15 ve '16 eylUI 942 günleri yapılacaktır Herhangi bir ma:r.Met yUzlln. 
den gelmıyenlcrlrı lmtihC:tniarr bu günlerden so;ıra yapılmaz Bfltiln ta'e'>-ı 

!crn bu fll.tihlerde ;{a.ımnpaşadaki kayıt ve kabu: komisyor.undr. saat 8 de 
bulunmaları. ( 11774) 

' 
' Oevlel 
~ . 

Dcmiry0Uar1 ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (72000) Ura olan muhtelit Çinko levha 22 10.'M? 
Mılıı K"runma kanununa muhalifetten suçlu Fatih Kızta,mda ~o: 12 

de kuş yenıı tlcııretLe meşgul Halil oğlll Mehmet Şen be.kkında 1.stanbu. 
Milli Korunma mahkemesinde cerey·.ın eden muhakemesi netjcı:-sinde suc;'u. • • • 

nıır f,!ii E'.liılt.olduğundan Mılli Korunma ka.nununun 14/2, 55/2 
63 

madd<'-o 1 y-- ·cA --L·". D L·sr~s ... 
P"t'şembe gU.ıt: &aat l5.3ll da kapalı zıırf usulile Ankarada ıd.ıı.re blna••"
da tcıp!aı:ıan merkez 9 uncu komlsyc.nca .satın alınaca:<tır. 

Hu ışe ~,ırmek l.stiyenJ<ırjn ( 4850) liralık muvakkat 
0

temın,,_t lle kanu
nu:~ ı11yiı: cttil;i \'eElkaları ve tekli.flerinl aynı gUn saat 14.30 ,. kadar ,.,..: 
geçen kom.syl>n Teisliğine vermelerı IA.z.ımdır. ı~rı mucı\ıice yirmı beş !ıra ağır para cezası ö<lcmesine ve btikU.n katil~ştı. U . U ~ U 1 · ı ı 

ğıı:ıcte \ll'lPti ı;uı;luyn alt olm'lk Uz:ere ltara.r hUlA.sa.smın Haber gazetesını.! · "f '-
nc~ıcdil.ne~!·~ ?.2/5/ll12 taıihin<le karar veri1~9SS2ı. -t Kayıtl.\ra b:ışhw.mıştır. Telefou : 20019-

Kc.rar hi.ilasasıdır. 
Jh.lht.i- 942/FS 
Mıllı Korunma kanununa rrıulı111efetten suçlu Taksim Çaylak sokak 3 

nt marnda mukim Hnsan kızı Sabtjye Yeşil hakkında İstanbul Milli Koru •. 
11& mahkcnı,tindc ccreyıı~ eden muhakeme:;! neticesinde suc:ıunun fiili sa!> t 

ı lıığtı'ldan MU11 Korunın-:. kanununun 21.55.2. T.C,K. 76 mnddt.'ll muclbl.a· 
elll Ura a~1r para eczMt ödemesine ve hUkUm katlle.ştj~nde UereU suç!•. 
ıııt nlnıt1k Qzere karar l::Ulasnsının Hnl>er ı;azeleslnde ne§rcdiluıc:une 3.: 

,,•;ı .r.rıhı::rle kF.ra:- vcrıhll. ~9881). 

1 lıtanb-~I Belediyesi ilD.nları: ;, •. J 
Şimdly-e kndnr PazJrlc.sl gUnlPrl !ırınlardıın 600 gramlık ekmek 1ta."-

111csinc nıu1ı:.bil verllmelttc olan 422 gram unun. badema y~1~ Pazarte.ıl 
l'ilnlerı Juı.u:aı;ne:ı tesbıt 'dilen b~kkallar vasıtastle ka.rne mukabilinde l J 
kuru~a w:riıeccği ilAn olunur. (9919), • 

şartııanıı>ler (1) lin mukabillLde Anka.re.da 11.ıerltez ve H1t.)dkrpa~a.:.a, 

fi<J.yc!arpa§n Vl!U.cslnden temin olunur. (9612} . ~ . 
1 - 15.9.942 tarihjnd~n Itibare; D.D.11 No: !u Ankara Banlly8 t arife

sine Eetiıne t'.f . Sineanköy bölgesl eklenmiştir. 
2 - 15.l 0.9·12 tarlbınaen itibaren kep~k, razmol, paapal ve bunlar gl'.i 

deAjrmenler,1e basıl olan diğer zahire gışası ve elek üstü maddeleıi. D D./ 
20fl Ne:. ıu tarjfenln 2. ve 3 Uncu kısrmlanna !dhal edılmııı ve bwılara a:: 
D.O / 211 No:. lu tarlfe llc D.D/223 No: ~u kUlçe bakır tarifesi k&ldırıımı,. 

Lir. 
a - Jı'azlı.. bilgi 1stasyonıardnn istenilebilir. (7731) t992:l). 


