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Stalingradda iki sokak 
daha Almanlara g~çti 
Bir Alman taburu imha edildi 

Buzdenizi 
cephesinde 

Kar yag ıyor 
V'11İt 23 (A. A.) - Moekov~ 

de.n bildirildiğine göre, Buz deni. 
1:i cephesinde kar yağma.ya. başla
lllıştn-. Her iki taraf kış itin ted
birlerlni alma.ktacbrlar. 

Rıı•yada talim görmiif 
Polonyalılar nerede? 

Loııdra: 23, (A.A.) - Vaşing_ 

fondaki Polonya sefiri. Rusyada Ui
liın görmüş olan PoJonyalıların 
şimdi Kafkasya ile Mısrr arasında 
bir yerde olduldarını söylemiştir. 

Madagaskarda 
l'ranıızlar maka. 

vemet ediyor 
T o~alar çarpl§malara mües. 

ıir aurette müdahalede 
bulunuyor 

'Vlşl : 2 3, (A..A-) - Mndogaskar 
ıwfasında Mayyobi dola~ larrnda şid 
deUJ bir çarpı~ma başlamıştır. 

Fransız kuvvetleri mukavemet et -
mektedirler. 

Vifi: 23, (A.A.) - Madagaskar 
mulıareb~Ieri hakkında neşredilen 
Fransn; resını tebliğinde kayded~l. 
<fiğine göre, 21 Eylülde Majunga yo 
lu ilzerinde, Tnaviveyc 35 kilomet. 
rPUk mesafede bulunan Maritzi ci. 
varında şiddeUi .nuharebeler olmak 
tadır. Fransız topçusu çarpışmalo. 
ra müessir surette müdahale etmiş_ 
t.ir • 

MogoHstan ovala
rından geçmek ~ çın 

Japonların yaptık
ları bir taarruz 

~inliler tarafından 
plskilrtlldl 

Cunlting :· 23, .(A.A.> - Salı aL 
.$llmı neşredılen Çin tebliğinde mer 
ı,ezi Sulandıın Moğofü;tan o,·aJarı. 
na geçmek için Jııponlar tarafından 
lapıl:ın başka bir teşebbüsün de 
\.:inlilerin müdahalesil·le ~eri püs.. 
kürUlJdü~il bildirilmektedir. 

Tebliğde iltıve edildiğine göre, 
Protof'ta bulunan Japc>n kuvvetıc~ı 
Sanı:tiensinEf(ze'dekl Çin mevzileri. 
ne tank ve topçu kuvvetleri i1e ta. 
arruz etmi,ıerdir. Taarruz eden k.,l 
seri püskürtülmcden cvvf"l üc; Ja. 
Pon knmyonu tahrip edilmiş ,.~ 
binden lazla dü~ınan askeri ölnıü~ 
'"Cya yııralanmışhr. 

Cem~l>; Cinde topcu hiıııayesin ı 
de Kantondan şimal istilwmetınc! e 1 
ilerlerntğe ç.alışıın bir Japon miH 1 
tl'zesl Faşyenfn cenubu şarkh.ln c::: 

Yaralı Rus askerleri geri 
çekilmek istemiyor 

Dört kath bir binanın içinde 
nasll .döğüşüldü ? 

Kafka8yanm arlı daflarmda Alman aakerlert 

§iddetll 110kak muba.rebelerl devtm Yüzlerce esir alınmt§tır • 
Berlln, 23 (A.A.) - Sta.lingraddıı. I bir düısma.n grupu imha. edilmi§ va 

etmekte oıan p iyade, JatihkAm ve bom Bolşevikler mW!tahkem mevzi ha. • 
bacı kıtaları, y eu1 mahalleleri bo~e • j llne koydukları binala.rı:.ıı. kapılan a.r
"1.klerden almıı:lardır. GUnlerdenberl kAsmda. hafit ve orta bUyükUllı:te to;ı. 
bir mevkide dayanan bir rttiı:man gnı. 

1 
lar yerlC§lirtnl§lerdir. Bu toplardan 

pınıun mkavemetı kırılmıştır. Bqk... dördil t&hrlp edı!mj§, diğerleri de ut. 

l ngilterede 
Kadın ayakkabıla. 

rının ökçeleri 
köseleden 

yapılmıyacak 
Londra., 2S (A.A.) - Yeni bir 

karara göre kadro ayakkebıla.rının 
ckçeleri aza.mı al~aklıkta olacak 
ve köseleden yapılımyacaktır. 
Diğ-er tar3.ftan resmen bil diri 1. 

diğine tröre ekmeğe, imali Sil'8 • 
sında kalsium katılacaktır. 

, ' iNTiKAM! 
Bu meraklı, heyecanlı roı:uaııın for 
ma.lanm kesip saklamıyorııamz. bü 
yllk blr fu 1e.t kaybetmı' olacak!lı 

lllZ! 
Bugl.tnden teu y ok formaları top 

!ayınız:, Çtlnktl bir Ud glinlUk nok 
sanlarmw ldarebauemJzden t.edarjl 
etmek fı rsatı henüz ka('mamı5t:r 

radıkları haııarattıın dolayı at~§i kes. 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Şelırin şimalinde bolşeviklerin bir 
gedik ac;taak için yaptıkları ümital.oı 

gayretıer pJlskUrtülmüş, bu taarruz 
daha gelişmeden tayyare te~ddllerimi. 
zin lıombalarlle önlenm.işUr. 

Stokb.olm, 2S (A..A..} - Ofl. 
16 aydanberi devam eden Alınan 

Rus harbjnin en millıim b~d1sesi, Rus. 
larm Stallngradda hUcuma geçn:ıele -
ridir. Almanlar, Rufilann pazarte!ll 
gUnU Stallngradda hilcums. geçtoiklr.. 
rint bildirmişlerdir. Bu hll.cum, §im • 
diye kadar olan hUcumlarnı en şiddet
llst olmakla beraber, pUııkl!.rtU!müştür, 

DövUş şimdi şehrjn !Çine intikal et • 
miştlr. 

Berlin mahfillerlne göre, Alman ta 
e.rruzu yavaş ilerlemekle beraber Pi 
ıt.na göre inkişaf etmektedir. 

KAFKAS DA0LARINDA FİN 
ASKERLERİ ÇARl'IŞIYOR 

B"rlln, 2S (A.A.) - Doyçe Alge. 
ma.yne Çaytung gazete11lne göre, K&f_ 

kasyanın yUk!'ek dağJartnda barbede.-. 
A iman kuvvetlerinin yıı.nmda Fin ta • 
"ı ·ır lan da çaı·pı§me.ktadir. 

STALINGRAD CEHJ!lNNEME 
DöND-C 

Vlşi, 28 {A.A. - St)llingrad febrl-
n ln harabe yığınları araSL"lda göğU'! 

(Devamı S üncüde) 

lngilız taggarelerı 
Simali Fransada 3 elektrik 
~ 

santrahnı tahrip ettiler 

Cin kıtolarının tııarrumoa u(lraya . 
rak a~ır kayıplar 'erdikten so n ra 
sert dönmek ıor:ında iuılmı!fır. 

Londra , 28 CA. A.) - İngiliz 
bomba uçaJtları dün, fena ha.va 
fS3 rtla.rına rağ:m~n. i§gal altmda 
bulunan Fransa ve Holandada he
deflere taanıız etmişlerdir. 

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

Şhnali Fransada 3 elektrik san• 
tıalt hücuma m.al'll.Z kalmış ve her 
ilçü de tahrip edilmi~tir. Burada 
l'çaklamım pek alçaktan uçmU§ • 
forclır. 

Holand:ı.da u~armıız hava a. 
ianlarına taarruz etmi~lerdir. 

MÜŞTEREK BAHiSLERE iŞTi
RAK iÇiN UMUMi ŞARTLAR 

!l'um G iııeidıt). 

Tahran ile Bağdat araaıııda 
hava •elerleri ·· 

Loadra, U (A.A.) - TahrB.11 Qa 
Bağdat &rasmda hava seferleri bugün 
l>afeyacaktır. 

iSPANYADA 
Karaborsa lehind 

hareket eden 
10 belediye 
reisi hapse 

atıldı 
J _ _,, __ 

Ayrıca para ceza 
arı da 6deyecakle 
Madrid, 28 (A.. A.) - Memur .. 

larm va.ziıfelerini suiistimal etmıe. 
!etine karşı hilkfunetç.e ittilıaz e
cıilcn 3iddetli tedbirlerin ta.tbi'kma. 
geçirilırı:iş ve Ot'Cn$e eyaletinde 
ıo belediye reisi eeza.landmlmış
tır. Bunla.mı herbiri bir ey hapse 
'Yle para oem•me mahkf1m edilmiş. 
tir. ~xa. gören beJ.eı:liyc reisleri 
hü'kfinıetin gıda maddeleri ha.k.. 
kmdaki talhnatınI yerine g etirme 
mek suretiyle kua. 1borma. ~in.de 
hareket ~şlerdir. 

ikinciteşrin 
başına kadar 
Kımseye kömUr verilmtye
ceği haberi doğru deg ı l 
Bugi.in çıkan blr aabah gazetesi ikin 

CiteFfn başına kadar hiç kimseye kö. 
mUr verilmiyeceğini., yum.ıştır. 

Etiba.nk lstanbul kimlUr tevzi mer 
kezi mUdllrU Şefikten keyfiyeti tele. 
tonla. sorduk, §U iza.batı aldık: 

"-Hiç kimı:eye diYe bir kayıt yok. 
tur, Y&lıwı yeni ordino kElllmiyoruz 
ve §imdiye kadar paruı ıılm&rak ko. 
silen ordlnola.n ödemeğe çalı§ıyoruz. 
Bu 1§ de ltl.20 gül'! :ıUrer tahmin e. 
deriz. Kalörlferli apartmıa.n .sa.hlple
rinin mUra.caatıarmı kabulde deTam. 
ediyoruz, 

KOçUkpazarda kanlı 
bir boğuşma oldu 

, Üç kişi, kadın yüzünden bir 
adamı bıçakladılar 

Dün gece KUçılkpuarda bir yara. 
lama vaka.sı cereyan etıni§, üç kieı 
payl8.§a.madıklan bir kadın yUzlllıden 
bjr &'"kada§larını ağır surette yara • 
l&nll§lardır. Hadise şöyle cereyan. et
mi§t,!r: 

KUçUkpaZ&rd& oturan tnebalulu Em 
rullah oğlu Mu.5tafa, birkaç giln evveı 
bem§erileri Y~n, HUseyin ve Mirza 
ile bir kadın yüzünden kavga etmiş • 
Ur. , 
Kadını f~& kıııkıınan BUseYin Mir. 

za vo Yasin, dün gece Kilçükpazarda 

Basya için 

Kafkasyada 
kurulan fabrikalar 
Kısa zamanda 

açaklar yapıyor 
Moakova_ 28 (A.A..) - Tu &j&ııaı . 

nm verdi~ bir habere g!Sre inkıt&lara 
ve kayıpla.re. rağmen Kefkaaya ve 
Don bölgelerinde fabrikalar ta.hmjn 
edildiğinden daha az blr zamanda ta.'t' 
yare imal etmektedirler. Sak&l.o! f&b. 
:rikaları kendilerinden tstenllen m.ik • 
tardan fazla tayYare imal etmişlerdir. 
EylUl ayµım 2s Uncu günü için&! ha. 
va kuvvetlerine v6l'ilen benzin mikta.. 
rı ağu11toııda verilen miktardan yUzde 
otuz niebetjnde fazladır. Balro tasfiye 
haneleri bu niabeti de geçm!şlerdlr. 

Arjantinde 
asabi bir 

hava esiyor 
(Yazısı S ttncüde) 

T&§fıruı onü.nde, Muata!anm 3'01Unu 
bekleml§le?" Ye Baat 22 de evine dön
mekte olan arkadaşla.rtnm hep bera. 
ber üzerlerine atılnll§!ardır. 

Neticede kendisinı blr hayli döNilk 
ten aonra. da bıçakla üç yertnden a#U' 
surette yaralam!§lar, k&Çm!§lardır. 

Y&ralr ~ygtıı. bir halde Oerrahpqa 
hutanesine kaldırılm?f, nçlul&r 'bir 
kaç saat sonra kanlı bı:Ç&klat1le bir. 

Jikte. ya.ka~l&rdır. Yara.!mm aıh

hl vaziyeti tehlikelidir, 

Amer,kan tayyareleri 

Bir Japon kruva
zörünü hasara 

uğrattılar 
V&flıııton, 28 ( A..A.) - Ba.hriJll 

nezareti tara!Inda.n :neşredilen bir teb 
liğde §Öyle denilmektedir: 

Cenup Pa.tfifikte, 19 eylül, Blrl8§lk 
Amerika ordusuna meI1$1p ağir bom. 
ba tayyarelel"i, Uçankaleler, Giza & • 

dasmI bombalamışlardır. Bu tayyare
ler Rekata körfezinin ııahillndekl tP. 
eiı!ıleri de bombardıman fltml§Ierdır. 

Puar eünü Dutlas pike bomba tay. 
yarelert Guadıılca.nalm §imali ga.rb1-
slnde bir Ja.pon kruvazörüne hücum 
ederek bu gemisi haaara uğralmt§lar 
Reka.ta kör!e.zi.Jıin sahilindeki tesiale: 
ri bombala:ml§larchr. 

••• 
Y~gtoa, %3 CA.A..) - Bahrlyıe ne. 

zaretinln tebliğinde dün :ıtk§am hava. 
dan bombalandığı bildlrilen .Tapon 
kruvazör, Se.lomon takım &de.ları böl. 
geainde battnlan ve huara ufratııan 
Japon gemilerinin sa.yısmı en ıışatı 
22 ye çıkarmıştır. 

Karne usulü kıs
nıen kaldıcılacak 

Yalnız geliri sabit ve muayyen bir seviyenin 
altında bulunanlar kart ile ekmek alabilecek 

, 

4iğer vatandaşlar için ekmek 
satışı serbest bırakılacak 
işçi 9e esir 
mübadelesi 

V'ışi, 28 (A. A.) - 550 kişilık 
yeni bir ~i kafilesi dün Parisin 
garlarmdan birinden hareket et• 
m~tiır. 

Vi~i, 28 (A. A.) - Bugün Al
manyadan Parise yeni bir esiT ka 
filesi gelecektir. 

küçük memur ve müstah
dimlere gıda maddeleri 

tevziine bayram.dan evvel 
başlanacak 

Ankal•a.cfan bildirildiğine göre cideri..nin de mali.ret f'ıatI tıurln· 

O E N ·ı z t · D E hUkümet, önümüz.deki ayın sonun. den veya ona yakın bir karla ve 

1 da Ankara. İzmir Ye !stanbulda.u fakat karneyle mahdut gelirli V&-

ma.ada diğer vilAyetl~rde karne tand:ı...~Iara tevziinin temini cibe. 
Dokuma sanayiinin inkiıalt usulünü kaldırac;ıktrr. Bu hahc.rj tine gid.ilecektir-

ovvelce bi2 de bütün refiklerimiz. Bu vaziy~t k3rş!Sında geliri.eri 
için den önce vermiştik. Yine evvelce 1 bu se\-·iyenin i.ı.~i.nde ol&n Y3.tan. 

Blyllk bir ıutraı bildirdiğimiz glbi hU'kmnet, karne : aaf]ar, bc!~elet-jU tıeaun ec1~ . 

k" .. Dlavor ile tevzi&t:ın gelirleri muayyen ı ceklni ımlard&.11 yaprlaea~ ve -~r 
IU J bir sC'Viyenin alt.mda olan vat:.>n. 1 ~.str,o satıls.ca~ ekmdnni ~ • 
-- daşla.ra hssredilmesj husnsunıla ı Jcr.ekkrdir. 

T• 1 v k·ı· tetkikler ynı)tırtma.ktndrr n.ı o:ğer ~1 Tel~ iı bf:k!T. 
ıcare e 1 1 ~vzue. şimdii"ık okm<'k itb.;'1 e .. rildiği gibi ~- memur ?-: tnft,. 

h l 
•t • dilmiştir. Yani hükılmet. l11tıuı. t~lıJ~ vortı("(lllk etdl\ ıııeıM•I'. mu te 1 müessese• bul, İzmir Ve An}aı.rada eJ<meğ"İn, lerj h:~iaı': f!a ~ .. ~C C. 

ancak gelir1 mahdut .-e ..,..yytn ~!"Cdı: · Ta.h:mlı! ~M1~ ~ 

le, ··ı· tetk.ık ett•ı ftt1lnd:vJtara n n la ~tl1 1 ı5~ddd ~ t...~Mra \:: : 1 temin ~[I ttdbirlıe!' alma)i.a.Ölt l nd b-1 mıı.&1~ ~aN • 
_(Yazıs& 3 üncöde) BiiAıb.Jrc.. dij'ct· 118.Nli g-,& u.;l • Da ~~. 
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ŞARK CEPHESiNDEKi VAllYEt-· Propagandanın havacıh1<dakı yeri 
~-------o,---------~ 

HAKKINDA EGNEBi 
GAZETELERi NE DiYORLAR 

El komya 
kararlarınL karşı 
işlenen suçlar 

IB fi ır Dil ©.\ v ©\ 
(b)@} v lr c§l lfifil o 

Ruıyada, yeni bir müdafaa tabiyeıi tatbik olunuyor. Bu 
yeni ş;stem. "yüluek müdafaa komitesi,,ncle sözü gecen 

ilri generalin eseri imiı. 

-o- Jll ("'") 
Temyiz mahkemeıi Adliye 
vekaletinin kararını bo:du 

F RANSA!\"JN l'<'n"etı ormıı. 
nmın ,11imal kenarındaki 

uü:ılükte büyük bir hrt\a mitingi 
lmrulınustu. _.ı,.,..ıpada k"ndlne 
p.iı\'enen meru!e-ketler uçucıtları 
bıı bnyrıım:ı istlrak etnıit-lcrdi. Al· 
mnnl:ınn me~hur ha\"a li<ısü Fis. 
ler, l'rnnsız Detruvayn gibi cilınn 
ta;ryarci~inde ince hare!{etle. 
riyle tanınmııt .-hsiyetler<len zi 
Yade bu havn c:enliğine kıymet 
veren nokta, Anupa dedctleri as 
kri tnyynrcciliğinin garip \t? ferıli 
akrobasi yarışlnrma tayyare ,.e 
tıı~-ynreci göndennitı olmalnrıyiiı. 

ı ıııetre kadBr llcri<te yeraen 1<~nıı: 
\ ''e ~ iil,!.elrııeğe b~lııJı. 

Do.11 ile Volga arcuında Onlor ~o'!'<'! ordusunun <,nbırsll. 
Ecnebi n keri munckkltlerııı lııtı lıi{ını, bu urctle, teskine ı;nlışı)ot· 

ınin !erine göre, Uon nehri han.ı. lor.,. Dı~ or. 
~lnda, ıkl ıuil)ondon ftııla ın .. nn bo • • • 
#azlaşı3 or.nu oı)Sıı·:mı .. nın saye'ı Nahit 
Ru•ların kcndıkı ır.I l:urlarmnl;ın Şar.ghayd;ı:t \'e lııl>ınli) le Jaıı<•n 
Alınanl.mn da, talinflradı ele geç'T k.ı:rnnklnrından gelen !Jlr hoheı e 
rek \·oıı:.ı nehrıni knntrolleri I· söre, Rııshır, birtokıın Cnhriknl•ll't. 
tına plnı.ık \Ul<'li')- lc .~ tı ok:ın':ı kl. nı, maden köm!irü ve ıir ma
dar irı:nek 'e H "erdenızlnc ulaş •. • denlerı bulunnn !)iblr:rırnın Tomsk 
rnk r •erkczl Ru~)ıının Koiko•> adı. hııvıılisınd~kı Kuznıet1k hnv::asınll 

ki orduc;h le irtl~:ıtını kc•mıcklir, nnkletmislcr. lngiliz ve Amerikalı 
Jloğu,11111, ıki t:ır:ıfıoı dıı, !Jlitun mütch~~ı lnr, So'")el sınnl lstiho;a_ 

hQeuınlıırı butıln ıııukıı \ < melleri) Jc liitın tla \'ııiışıyor'nrmış, 
de,nın edi\or. lı:ıl)anın "(\!i\nnu., Hu hoberler coJ, tekr •• r cclildi ve 
nhrlndeçı\,on ''Koryerre dclliı Sı·· herlıalıle, hnkiki 'OZİl l'll, l.ıir dııt·a 

ra" g:ııctesl bllt', iRu~ ınukO\'ehlct bilcliri\"orlar. 
ve müclafan~ının çok şiddetli odlu. 
sunu tasdik eılcrck: 

"Çok bü~ ük kuV\'elwr kıı1Janılı. 
ypr ye harp nıalzı.;mesi, lıe.snpsızc.a 

israf ediliyor .• , 
Di)·or. 

* *. 
Die Bund' a göre 

lsviç.rede, nlm"lnca çıkan ~·uı • 
Buad'' g:ı7.cteslnc inanmak kn.bils", 
Ru.o;lnrın malzeme israfının, yeni 
kabul edilen hir mOıf1(aa $istemi· 
nln te:ı::ılıiırü şe~linde kabul ed:ı_ 

ı~lc icabelll~ oı-. 
Bu Qa1.eleni11 Moskcvaıhıki mu· 

habirinin ~azılığına göre, bu sislenı, 
Sta11n'in eırohndn, blrdeM>h-e gl\. 
rOnen. ıki senenılin, Golovan llt.• 
Yuralycf'fn ılhamlı:ırı m:ıhsulu inıış. 

Muhabir, hiıynk ırmumt erkanı 

harbiye reisi Sarıo~nikorun, hiilli, 
me-ı:klini muhafaza ermekle bera• 
her, !lfÖıden epeyce dlı~tnıtünn, hu. 
na mukabil "yük5ek mfldaf:tn k';ı" 
mite.si, nde. altmış yıışında hulu. 
nan eski çar ordusu 7.Rbitlerindc:t 
(tenernl Golo\'an ile otuz yaşl:ırı.ı· 
da, lnm komiinl!ı olarak yetişmiş 
olan peneral Yııralye:'in yer al. 
dıı1<1arını söyHiyor. 

Yine .ıpuhablre fıÖre, şimdi~ lı:ı
dar tanınmamı~ c~an bu iki 11enerıı. 
in J1cllsi de; t8cnıkç..i, yani harple 
ne ıkadar kabflsr. maltlnell sllllı, 

tuık Te atır top kullanılmasına -:a
raftar bulunuyorl:ırmış. I~ondrndan 
Ye Yuingtondan, ~ıkı '11cıya, malze. 
rne istenmesi de bıı yüzdenmiş. 

••• 
Tek bir endiıe 

lkneht g:ızetelerinin yaıdıfın:ı 
göre. tatbik olunnn tabi.re ne olursa 
olsun, Kı:ıılordu başkumand1nın~n 
tek endişesi, bir emeli varmış: Va-

• • * 
Japonlar ne diyorlar 

Blrlco;lk devletler Amerlkosı, S ı
lomon adalnrı clvnrıncl:ı vukua g('_ 
len deniz ınııharchr i hakkında u· 
zun raporlar neşretti. l~unlar, bHa •• 
raf gazeteleri tatmin etmcmi~lcrdı. 
$imdi• gaz4llcler, bir dereceye kn
clıır ftimalln, ilk Jnpoıı tebli#iııi 

neşrediyorlar, Bu leblil!c göre mu. 
harebcnin ilk kısmı şöyle cereyan 
etmı .. ıır: 

"AAusto"un 10 uncu ~ünfı, sa~t 
17 de, Japon filosu, S:Uomon ada
lıırının cenubunn doAnı il "llyordu. 
Snaı 22, d:ıkika 3:i ele, Japon anıl_ 
r11l gemisi, ılfişmnn gmnilerine tes:ı· 
-dür elli. Herke~ vr.ııresi başına 
k~u. Düşman göriınii ·or. Sanı 23, 
dakika <l!i de h:ırp başladı. 

''Dü man kruv:ııörlerlnden biri· 
ne lorpll isahel t>llf. Alevler içlnd~ 
battı. Amiral gemJsi pro}ektörlerly_ 
le ctii,.man ttcmilc.-rine hcdcnerinl 
sl>steri~ordu. Düşman gemileri pek 
ynkınrlı ve Jnp(ln Remileri lnrafın· 

don sorılmıştı. H:ırp, borda borda. 
ya ıdbl bir ~ekflcte cereyan r.lti. ı\• 
merHca flloııu, bn harpte, "A" sın·. 
fından 5 krU\'HÖr, ''D" sınıfınd:ııı 
bir krllVH&: k:ı)iıelli -.e bir de 
muhrtnlerl n~r yıırtılanı!t, 

"JaponlJr, !!1 tııvyar'l kaybettiler 
~e l1rl knı,·nılSrleri de hafit zaraı
lara manız kaldı. Muharebenin ilk 
Ü(' günfinde, düşmanın 58 la)'y:ıre5l 
<lll~firDldü •.• 

Yunan adalarındaki 
halka yardım 

kit k.ı7.Anmak. Kızılhaç lzmirden 1000 
Kr~lln :ır:ıyı, havaların fenB J 

gilrıı 'Jne kadar valdt hzanmalc ı~. ton un gön eriyor 

Ba çoıı~ saçı~ra 
ait takibat devam 

ed.scek 
Ankaradan bildiriidiğlııe gore 

elko:r.aa munmc es ne tabi tu· 
tuiını.fl ols.n her ne\ i gıda 
ınaddelcr nden mlıtevellit dav;ı.1cı.
rın talcibine ve cezel:ırın lnfazrnu. 
aı tık lfüı:um ka.Jn°dıı;ı hakknıcln 
Adliye V ckftletinin mliddelumo • 
rr.iliklPre yaptığı tamim ha.kkıudn 
temyiz nınhkemesi UçUncU ceım 
dairesi ka.rannı vcr:niştir. Bu ka. 
rnrda '"Elkoym:ı k~rarınm k<ılk • 
masına rnsmen işlendiği zaman 
n1er'i bulun:ı.n bir karara göre suç 
ugkil eden bir fiil cUrUm \•as.fını 
muhafaza eder ,.e binaenaleyh da
\'alar takip ve ceza'ar infaz cdi
:.ir . ., denilmektedir. Temyi?. baş -
mllddeiu.murnfsi karara ıtiraz ey
lrdiğlnden temyiz umumi heyeti 
toplnnaralt UçUı:ıcU ceza dairesinin 
kararını mUzakere ve <:kBe'riyctle 
bu kanıra iştirak etmiştir. 

Piyango gişesini 
soyanlar tutuldu 

Meğer bu bekçiler, bekleJik. 
/eri ecza cleponınu da 

•oymu§lar 
EminönOnde bir piyango .gloeainb 

damını delmek surettıe 300llra para 
fic 800 Uralık piya.ngo bileti çalm • 

Bu uf:ık tayyare mcnlanını yU·ı 
bimlen fn:da bir seyirci kütle i 
kaplamı~tı. Meraldılarıa ytirl<le 
~ekst'n·nı on sekizle )'İMDİ beı yıı~ 
urasınd:ıki gençli'k tc~kil ediyor"" 
du. 

AcıJıı mera..<ılminden sonnı bay. 
rama batlandı. llk uçuşu, Fransız 
fabrikatörlerinin Fnnnımın 1980 
de in~a etmiş olduğu iskelet tay" 
yıırcylc yapıldı. Bu hareket 908 
den bu yans, ikinci db7a bıvbl. 
uin ha.tlangıç arif t'tlhıe kadnr olan 
devredeki tayyarecil!iin vaziyetr 
nt göstennesi bnlmnından c;ok r 
1ikalı ohnuıtu. 

Buna sivil piJotlanıı §&hst tay. 
)ıar'fıleriyle yaptıldan hava ean· 
bazhklan takip etti ve ha uçqlar 
milletler ha\'a sanayilnin teknik 
ölçülerini, elemanlarm1n kalıt'1iyet 
d"recelerini meydana vurdu. 

Halk eabırımJıkla, rağbet etti
ği toplu akrobasi mllsabakalannı 
k'diyordu. Asker uçuculsnn tt.. 
çerli filolarla yapacakları hU"e. 
ketlerde, dalıa ziyade memleket 
mfüla.fsumm mehengi olaeak ne. 
tiee1er çd<anlacaktı. FranSIZlann 

mıııtır. Ett'mp11 yüksek akrobao;J m~tebi · 
Yapılan tnhklkatta hırsızların bl • nin üç beynelmilel 3ehrinden te. 

tigikteki Hasan ecza deposunda.n gir· 1 fekköl eden tmmızı ~ytanlar tr 
dlklcrt tcsblt edllmlş ve depo bekçlle. losu harikutide denilecek hare. 
rlnden Yusu! ne Mahmudun halleri 1 ketlerle, bu konkura İştim etmiş 
§Uphell g!.irUlmU§tUr. Bekçiler sorgu . milletler aıasmda en öndeki de 
ıarmda: receyi karta'f'ftlAk ~,..ırq ol. 

"-Biz 7ÜftlZ eoa depOsundan bin da. :-:-~ 
Ura tutarında kolonya, dl§ firÇa..Qı, Bundan sonra: halklft çalgoaua 
sabun çaldııt Ba~a blr şey yapma. alk1'l•n arasmda Mker uçocular 
dık,, demtolerdlr. Fakat bekçl!er Em. teker teker n~ağa ve ferdi kabi
nlyet Ddncl şube mUdUrlUğünde tek . liyetlerinl ortaya koymağa b&şla. 
rar sorguya çekfiinee suçlarını ltfrat dılar. 
ederek gl§en1n da.mmı nasıl deldlkle. Bunlar arasında bir de Porte" 
rlnl, para ıle bfletlert nAStf çaldıkları. k.7.ll -'""'ba"lı vardı 

1kln 
. 1 .,.... • 

nı da 116ylem~rdlr. EmniYet cı Şbndi 'lır& 00 Portekizli hava 
~ube mUdUrJUğü çalman paralan mev çocuğun..'\ gelmişti. Çifte aatıhh, 
dana çıkarmış, biletlerin de gizllce ~-ıJ<lrz motörJli tRyyaresinf meyda. 
teslim edildiği yerlerden toplattırıl. nm bir kellftrma riizgira karşı 
maaı fçtn l!zmıgelen tedbirler aımmıJ ~ekti. Hopnrlörw, Porleld:dinin 
tır. utmak ltzıere olduğunu illn etti. 

fayyare meydllt'Unf1a ko~ğa, 
te'>erlelılel'İ U:r.crinde ı1ıçrama~ 
bn'lla<lı. Niha:\·et hnlktan elli 

1 1 · • ı · ı t bmir aahllleririe civar \;ulunan Yu-
"l ıı:; nı ııı1 rmiyor. S\"icre gazete- * lzmirden blldlrlldğlne böre tzmtr 

lerlnclı.:n h ri 1. ınüttefıklerln ~fos. nan adalanna Kızıltıaç tara!mdan vilAyetlnde mUatahsil, bor,.landııw Bo•uk 'l.A••aga•ı ıahtleri 
k _, k' ı ı ı d h gönderilecek bin ton un ls;ln bu ada. " b" ... n .. ., ... .. 0

' n.ı 1 r P anlı arın a, ti mese- hububatın yUzde 07 a'"1· ödemı....tir. H tl rı l t tkik d .._ ı · " " " "ıı.~ lardakl mihver makamıan, muvatıı.. .,, •9 ava.gazı saa e n e c en ..,.._ 
l"lllll uzun uzun ı:;vruş[ı.ı<hı,.~nü \"e Ticaret vekt.leti. bir emtrkı hububnt lcd:vc ~l"ll ve ayarlar dalresl, ııon Ik! A ı '* k 1 ı " d kat cevabi vermtıııerdir. Aalan adlı &J ., 
nı:ı o - oa son arın ıu Yuı en, ••lı•ını ... r .... Rt "ırakmıı•"". 1 d '---·k ld &.. habe veri I" 1 · • • 1 d k · • h" bir mot6rtlmUz; unlann sevkine ba§la .,_ " .,. """" "' ...- ay iÇ 1\ e uv.ı.u O Ur.~ r • 

en• ışe erını sıı eme 1 ·ıcrını ıJıfı• * Memlekellml.ze vargel tarak de- len 150 ıınatten 10 zunun bozuk ol. 
ren bir tclgrnf neşrediyor. ml§lır. nllen tpllk bUkmc maklnelerl gelmi,. duğunu tesbit ctml§Ur. 

"'*. 
I lir. Bu maklnerer, Almanya, İsviçre Blrko.ç gUn evvel Yedl1rule gu; fab. 

Yem boruar ı:mirdelıi ltalyanlar a•kere ve lnglltercden gctırilmcktedJr. İlk rlkaııının kömllr atma 11.l~ti kırılmış-
ltsılyan gnzeıc]cri, Moslronıdnıı çağrıldı partiyi, diğer partiler takip edecek . tır. Bu yUzdeıı kömllrll ocağa elle at 

Relen. milıtefikl'<'rdcn sııan haber. hmlrden blldltilditinc göre 1.zmır. tir mo.k lUzumu hıunl olduğunda.n tuyik 

lh:nü1. on metrelik bir irtita 
ulmamı tı ki, akst tali yetifti. 
Portet.;zıi yUzba~ınnı motörü bir 
il~i çırııındı \ci.anareyi ~kemez 
oldu. 

PortE>kl:dlnin \'er~eği iki karar 
'arıh. Biri, ha1'1un üzerine \"e J<en 
dl hayatını kurtararak inmek, 
hnlktan birkılç ,yi.iz ki!}iyi feda et. 
uıek,,. Diğeri ise. misafiri oldnğn 
memleket çocuklarını kurtarmak 
i~ln kendini fedn etrnf'k.. 

Port~izli yüzbası ikinci ~ekli 
Jmbul etıni'I gibi tayyaresini te 
reılcliitsiiz olarak bRoııyukarı dikti 
\e g<'r1ye dolru meJ ılan ortn.t;tnll 
de' irol. 
Çığlıklar araaında ta.yyare mey R 

danına tarptı \'e derhal alev aldı, 
Halk bu genç ytizbapyı kurtarmak 
t!;in ıaldırmsk istiyor, fakat alev 
ler khnseyi tı.yyarenin yanına 
&0kmuyordu, 

Hopl\Hör tıusmo1', halk nefessız, 
Udeee meydanda ta'llPn J'&n~m 
elriplnin aluJdayan sesi var. .l'lie 
çare makaclderata kimse mlnJ o. 
lamadı ve yttzba~ yanarak öldil. 
Bununla beraber bu bJlyUk ı.va 
bayramı sona ennedl. Herkee aı· 

rumı savdu ve ~atlar prağrama 
g&re nihayetlendi 
Sıra mtiklfatlann dalthnuma 

gelmitti. Her ıurapan, her ıtah. 
sın hediy~i veriliyor •• Askeri pi
lotlar yanpaa g•llnce, ffoparliir 
halkı bir dakika dldtta davet edi"' 
yor ve Portekiz mili mareı ça.lt. 
surken, ukerl pilotlar aıumdakt 
tAtk 1lfUI birtncılik direiine ve fa" 
kat yanya bdar Portekiıı bayrağı 
9eki1Jyor. Birincllı1ı '9refi ve gli. 
ntln kahrammbf;ı Portekizli yiiz· 
bafl)'a veriliyor, Raik g6zya,ıarı 
anamda bu kahraman hava çocu. 
ğunu allaş1ayor. 

Bu bayram: propaganda matuıa 
eliyle gidilmiş bl'r yabancı mende. 
kette, Port~ldslinin aafetjıle .nr 
11ı&~lel\e11 b'tr bHfı e olib91c ka .. 
.PAnm1'trr. Bir hava çocap kahra· 
manca eanvermlıtir. 

Her hava başramımla ba h&di. 
.seyt gören ve l~itenleri... alallıan
.,. İapanyol yllzbaflsmı getireeek, 
onun hayalini canlandıracak cid .. 
<11 bir propaganda ,· .. ih!ai, Por~· 
klzHler heııabl!Ul ne bijytlk bir 
kanc;tTr. Ve inanarak diyebiliriz 
kı: Yabancı memJelket çocukla.n. 
nnı maı;um ötu,Jerine ~önltt rıuı 
ohnryarn.k e1.11mı. lıanmı ba.lışla· 
~an bu Portekl%H ve onun gibileri, 
ken<li topraklan. bayntr ve mem 
~ketin tocuklan icln herhangi blr 
milK tehlike l<ar~smda neler yap· 
ınazlar ki ... 

Porteki:r.li ytlzbaflrnın öfOmtl 
böyle bir hi'ssi. yabancı topraklar· 
tfa a~ı)a.m:ı1d:ı, büttin hir ömUr a. 
rurıluğu11l"a yttpAbİlecefi hb.met• 
lerin en hUylll\inll memlekete 
ynpmı!} oluyordu, 

BuncJsn daha kıymetli bir 11ro. • 
paganılaya da ra~tlanama~. <\yJe 
bir pmpaı;antla ki, ber lıarfi bir 
a1"11Ç kanla yarıJmrtı ve bir tutam 
t<UIJ.e yaklrzlanmııııtı. 

A. ~ARKLI leri isti'tna fle 'kar~ıJayorlnr, Hali~ de buıuııan 19 yqıııdaa 36 )'&§ma ka. ~ Haber aldtğrımM glSre İstanbul azalmış ve ocaklar yanmamağa ba,. 
Koryt"Tre dt>llıi Srrn g:ı7elesi. Türk• dar ltalyan leb&aın, askere çağrıtmı,. tra.mvaylan lçln Roma.nyadan 400 lamışlır. İlk abone faturaıan tevzi 
çe tabiri kullıınarak "yem horusıı" tır. BilAh altıM çağrılan İtalyanlar, bandaj da.ha ,Yola çıkanlmııtır. Bu edilirken faturalarla beraber evlen <•> Bundan evvelki yudar '1, H 
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•nmanlarda kö~cn b 
.. mılıi t'lllip ettikleı·ini \'t:)D baz 
boy c hareltetler yaııt.~darııu () 
~ oruz. Bu ne biçim şeydir'! K 
ııek SJ\'l'I midir, dar mıdır, ~·l)k 
büsbiit im li:oş.e değil ıle hafıt 
, iı. ~f'ı,ıinde ruitlir? na husus 
f.ıtfsilit ~erllmiyor, 

nu uııulti tatbil< edenler ta 
gruptandır. l'ank denilen müt 
&ilfılım hnrpteki rolünü bileni 
için bu hu usta ri"ıiir sıı!ıi'bi ol 
o k:ıdar güç değildir: bu !llra 

Almanlann hep )arına llareQt 
rl )'llptıklarını, dtişmıı.n cepheıdn 
cep açtıklarını da h:ıttrlarsuk 
kolnyla_şır. 
Anlaşıhlığ1nn göre tanklar t 

nrnıs cephe-si boyunca düz b 
r.af kurmuyorl&r; ortadakiler ile 
liyorlar; «-nahtaldler de birbiri 
den derece derece geride ve ya 
ıla kalıyorlar. Bô)'lece taar 
.kuweti kabn gövdeyi bir çı 
manzarası gikteriyor. Delik del 
mek ,.e gedik açmak 'la ane&t 
böyle sivri şeylerle mllmkillu:lltr, 

Tarihte gelip geçen har~len 
köı;ı•li hsrp usuJU tatbik edilme 
miş delildir, 1''akat onların pe 
!:)oğu, hattl he11$i dbrt kötelidlr 
ordu ve tUmeıı kare- ~klinde c1i 
ıiliyordu; kö"8)ere "Y& ortala 
toplftr konuyordu: böylece her 
raftan gelecek olan taarruz 
karşı kendisini mlbnldtn oldağ 
kadar kuvvet ve emni'yetle kora 
yabiJJyorda. 
Kö~li veya kare §eklindd< 

harp usulti en !:Ok, belki de daJm 
m\ldafııa halinde knllanıbr; tathi 
meydanı d& ecnebi memlelcetler, 
hu!lucıiyle Afrika oi)lleriyle or. 
manlandır. Zira orada oria be 
un her taraftan lııukrna 11frama· 
ğa mahkftmdar. Ç61<1Kt \'eya or. 
mımlardaki kaV\'etlct pek hızlı 
hareket kabiliyeti olan unsar)ar. 
dır; an~nm ve beklenmlya bir 
taraftan saldırırlar. Almaalar bu 
r..sulft. ksreyi bir \<IS!ll.eilen kafir 
kö. eye doğru ikiye bölmek ve bir 
Uçken halhıe koymak saretiyle, bu 
üçkenin de yalnız iki tarafmı kal. 
!anarak üı;öncli tarafını bo!' hıra. 
karak. tat.bile ediyorlar. 

Kare tekl:ndeki' kö~eli harp u. 
1tulttnü en mükemmel surette ~' 
blk eden kumaudan Napolyon 
Booapart'tır. 21 huina ıses de 
Nil nehrinin !tol aalıillnden Jit
rüyettk Ehramlar civanna gel. 
miştf. Mısır ordusu Murad bey 
kmnanda"Jmda bulunuyordu, Na. 
polyonun emrinde be6 tümen V&l'

dı; kuvve~e tlsUlndll: her ttlmeıı 
ayn bir kare yapb, kendisi ortadR 
yer aldı; satında Deze ve Rey. 
niyenin 1m~i'Yle Duganm karesi. 
M»lunda Bon ve Menu'nun karele" 
rl vardı; tı>plar ve atır atc!Jli si. 
liihlar yerle tirilmi~tl. Harpten 
"\"el, i!;lnde "atker~r, sizi kiU 
Ehramlann tepesindn kll'k Mır 
ıeyredlyor !" cllmlesi de lmlnnan 
bir nutuk söyıediti ınePardar. 

Ehramlar muharebesi Napol" 
yonun zaferiyle ve Mısmn latill· 
!tjyle bitti. Aynı harp •alil daha 
!ionra. Fran'!ıalar ve İngilizler ta. 
nfmdan hemen hemea bltün 
ırıttıııtemleke harplerinde kullanıl" 
tir. Körü körüne tatbik etmlyerek 
)'elli bir icat "*" verenler AJ. 
mım 1ar okta. 

Kl\DIRCAN KAFJ.1 

ccrle~halı bir mmcalc ·w-ı:ı.or • hazırlık yapıyorlar. gilıılerdc gelecektir. birer rehberde dağıtılacaktır. eyl11l H2 tarlhlnde çrkmıeıtır. 

Gıııelc, miittefilüerle. nusİatla, ~--------------------------------------------------·--------.. uzun uzun eğlendikten sonra, bir 
Tlh1t r1'rası :ınlatıyor: Aynı evde oturan madam göre Halta yoliyle telgraflar Aparlıman Nhiplerine ilan 

"\'al:liylc Osmanlı ordusunda, llilkit.la. boyuna atlıyor. Slnir'i«ıri t'rallaız radyosuunclan daha hrzll BtR gazete, apartanan ... 
r>livarllerin yem venneııi için "Yeıc tamııımen bo%ulmn~. Altı bomba· gidiyormuş. Sonra Sen Par ıo· hiplerinia ~ illn1ar 
lıorosu" calıyordu. Süvari hay\·an. aın dilstüğtinU itıtmlş, Dünyada kantasıında Jilber ve Habl ile be. !>i\tonuna illn v~nnelerı lôin dik-
tan, ba 'bonmun ar.kasından, ke•\- ba bdar ko~ "~ İfitme<liğlai raber Yemt-k yedik. Feylresof ol" ı.-atlertnl ~ktyor ve: "Bot dairele-
i!MerhM )'em vcrllecc~lni ö~reıı. iddia ediyor. Korkmlan yarı deli maya ~hş.'lrak maddi ve maoe\'İ rini'ıe iyi kiraet bulmak l!;m kl-
lllişlcr.di. ' bir~ Kanadaya, Amerikaya, ce!<lftretten ba~iyoruz. htakı>ı. ~ük i!1nlamnızclan istifllde edİ11İ'& 

'Tem bonısıı'' çıhnınca. sünri _.,..,.e olur• oJwn gitmek fııti. \e tazlu bıdık yedik. Şimendifer. diyor. 
tılları, sn-inç, ~nbırsıziık nlıimetlerı yor, Boşlann e\'inl elinden alarak if'rln bu tt>şlt gıdaları Parise ge· Acaba tstanbolda, bugtbllerde 
~stcrirler, ldşnerler, yem torbala- orails lt!'r fabrika kırrat"tlklarına tirccdk imld.n bUlmalan ~la. bu lb\na ôyap hardret fldeeek w. 
"«Mn i>M"Unlıınnıı :ıınlm:ı_"ını bek. inamyor. Zavallı kadın, \aktlyle «!ak bir teY ben bea sırada timen zlyf:tte bulunan apartDDaD nhibi 
ler.lerdi. Hitleri ne kadar bef;enirdi. Hitle• di'rerlerin ya~cak başka iııleri ,-~r mı dersiniz? 

''Yemen harpleri sıra ın<lıı Türk rjn Rusyada f'arlıjb yeniden Jru.. aılnlıyormQ1. Oradan ,JilherJe, yankıuı ohnıyacak.,, Fakat ne \ar sanıyordum. • * • 
lutalan, araJ>far tıır:ı-Cından mnh:ı· rat:'Jtğına da inanm13tı. Bu ziynret harbiye naurbğma gitti".(. Kapı· olursa olsan, Allrianlamı Som tt.. Perşenbe 6 haziran.. "Hava,, lltUI 
ura olundu. Süvnri :ıll.ın, g(inler<:e bt>ni «le müteHSlr eotti. nın önünde asker elbl~ıyle Lanj rerinde üç köpriiha~ı Jrurm:ılannn. Harbiye nazırhğına gittim. İ"I. ' } 
Yımt yemedikleri için, ku\'vetten Büroya <lönUnre kısa blr klgraf Droı;'61eti görUJ·onım. "Haberler müsaade etmek ~ok kötti olur; fa· lerin pek de fena gitmediğini öğ~ " ANDIK bu havagulnc1ea!,, 
düşmiişler, yüriiyemi)orlardı. p;f;oılerdim. Sonra b&ldial Orrof. ııasdf" J..anj cevap ''eriyor· "Jyi., kat Veygand ha köprUb~larma rentnce se\lndim bu Jırada Elete gibi yn.zdara ıazrielerde 

"O ıaımanlar Yemen· kumandaı:ı dtm bir ~ilrii sucuk ahlon. Dana bil"eniı. bu iyi kelt'mesini işltmrk a•dımuyor; derinllğinf' nıll<lafayı ,.e aş!lğt Soma başka bir .nokta ı.ık ık tesaclttf e<lilmeye ba~landı. 
lıialonan Ml1şlir Feyzi P:ışıı. ıhay,·an. eti konı;ervl'!ti' bulunmuyor. ee tatb eey, Bu sırada Heralt tercih ediyor. Demek oluyor ki Uzarine 11i<l<letll bir taarruz bekle.. lfntta biri!i, havagazinden IİkL 
Jıırı «RJ"l"ete,(llelirmek icin "yem be· Cepffden haber almak imkan· Tri'bibı gazetesinin muhabiri Con AlınanJarm nehri g~ei'ine ina. niyol"ilU. Deylıl' Ekapr.- ~teein~ l"et eden pzıam& bu 1-fhğı Jrof-
~" çal?nmUln~"mıretti. Boruxu ı-n. 8-drolar dunıp djulcnmeden Elyot geliyor. eepb~n dönerken nıyor. den birisi Konkort meydanına si. muştu. 
~ silnıt atlan, dertıat lmlakl:ıR aynı tebliği ~rediyor, c;nbalıtan bir kaza geçirmiş, bir ayağı alçf Bugün Sakrek&r ~1i~inde bir perlel' )apdırken gönnli~. Deyli Yaı.ı battan atalı llaftCl""9in 
nm dllcliler ve can1ondılar. Bu sa- beri taamıınm başladığrnr bildiri. da ve ko:tuk değneklcrlyle yürij. &ürü Fransız 1'~1"8.n1'a için A)lnha Trlgnltt..n Grimbunun doğru oJ. yokluğun~ hıwagui ,.-ille 
.Jl8de de, 11'ric iualan mahasaradan yorJar, yor. Albay Toma Vey.gand tara• )ah-ardı. Sen .Jeneviev bir daha madrğını söyledl: fakat Balon1a ''ba\'a" verildliinden bAluıettiilJte 
hrtuldutar . ., HO!lman birahanesiaıle J,iyoşıa.yı fmdan kullanılan days.ııak nokta. imdada yeti,ip blr murize ıı:öste • ormıınınd:ı dUn akşam !'İperler göre "yanma,, mn nur1 mlmldba 

ftalyan ıruet~. bn fıkrayı antnt_ gördUım. Beltden yine 200 frank laraım tekniğini a.nl&tıyor. Vey~ rerek Parki kurtarsaydı ne iyi kalııldlğı ve mil<laf• tedbiılerl •, oldağmıa akıl erdirmek st'otlr· 
lılttan sonra. lc?Mİtdan lmsa di~ ltopardı; sözU... inanllına ,·iliyet· gnnı:lm mU«tafaa hatlanm dera"n. olıuaktT. lıilchjr ha1doridakl rivRyetler 11ze· B1l YllZlyette ~ 1'a ı.ftltao 
... : lf'rfn hi.ri'ainde bir it bolmoııı. liğitıe lruv\etlendirmi~ oldoğunn Oradan daireme gidiyor ve rine nturduiu otfJlde pa.nlp laen. zinden,, "yanmadık ba llangadw- · 

'f.ondradan. V~nctan Jı:ı. Bütün :ubda,Jart Paristen a•j bildirıiyol'. ''Tanklar müdafaa hat' Malta yoli.vle ga7.eteme bir tel. 7.er bir ha\"ftnm '9tiiini i1lve ett;, den,, demek daha oofra olma! 
%ıl-Or<kıyıı Ytlflılan tclkını.!n:te bö,.. nldtfl ~İli ya)nnhktan !!ok tmm arasından 517.Sft bile ~pho /!l'ıtf yn7.lyorom. Söyled~lerine tnrımmı mı• ı mı! 
tı: bir ''yem Jıontsu" lıar~tldi.r. •---------------mıırm ______________ ._ ____________________ .... _____ _, Bürhan Barç~l 
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•ıstilM muharebeler devam etmekte. 
ı.ilr. Alman piJ&Cle Ye jellal&Alll mut. 
reseleri birçok yeal bina blokb&YlllU 
upt.tmifler, bir bolfevik srupuiıu da 
ftha •ylemiflerdir. 

Koekondan _.,ıen teJsra4ar, Sta • 
JJrıarad muh&rebui.Din fidCJeti UMriıı. -------------1 de durmakta, ıehrtn cebeiıaeme d&l. 

Döiideö ....... l 
Bugüne' 

l•k ceplaeılade 

duğünü bildirmektedir. 
Ka.fkaıyada Terek nehr! boyunca. 

arutnin a&J'Phtına ratmen Alman 
UerleYifl devam etmektedir. Atman. 
lar bu mmtakada Hazer deni&indeD 
1,30 kilometre uzakta bulunuyorlar. 
LONDBANIN ~'EBDtGt MALOMA'r 

Loadn, la (A.A,) - Stalin&'l'&dda 
Mihver hOcumıan aynı .,!ddetle de • 
vam eylemeklle beraber P•aılı bir i. 

ltalillgrad muharebe.al oUn de bil. ıı•rle)'ifte bulunulmamı:tır. Ruı!Ar 
ttbı flddetilf dev&m etmi§tlr. Alma 1 tzbrfn içinde iki aokak kaybettikleri· 
'-bUel. Ruaların tahkim t-tmif oldu- ııi iUral edlyorlarea da 1\tu keetm. 
lu 8lloJarm ıötüa gögUııc çarpı§ • Jerde kazandıkları bafanlar bUDU te. 
lllal&rdan .anra ele geçlnlc:litlnl bi: . Jtıl etmektedir. 
~. Ru.lardan esirler alınmı, Otla gece yarıaı Koıkovada nqre • 
lır. temtD lfmallnde Ruııar bir ta&r· caııen reaml Ruı tebUtıne göre, dün 
._ &ecmlflerae de muvsitak olama. Rus kuvvetleri Stalingr&d ve Kosdok 
-.ıarm. au.ıar burada :ü tank kay. ta §lddetli çarpqmaıarda blllunmut • 
'-taDsmlerdir, Tebliğde blldi?-ildljint' lıırdır. Cephenin diler keıılmlerindı? 
... Rualar 21 eylül gece.ıı torpido nıaddJ bir değiliklik yok::.ır. 
~erile bUcumbotlarmın bima~e. Tehllte yapılan lllveye cbre, fthrln 
'iade NoYl'Oı9lakin ıimal batıamda bi!' cenup varoıtarmda iki Alman alayı 
~ aaker çıkarmayıı tetebb~ hücuma kalkmıı ve bir tabur• yakm 
~· Alman harp gemileri bu .4.lmaıı kuvvetı im.ha ed;!mlıttr. Di 
-.."°"'1 akamete uğratmqtır. l'lr 'bir

1

kealmde Ruelar, 9lddetll blr 
_.,___ 111uharebeden ıonra lld ~atı terkey. 
--- hava kuvvet!eri Gevefdachul,; .__ · lt•mlf!e1'dlr. Bu muharebelerde 300 

--maaki d\lflnan mevzı:erlyle Tu. 
.... llmenmdakl semllel"l bombardJ. lı lınan öld\lrillm\lf, 10 ıanlC da tahrtJı 
~CZldtt.ır. Kubıuı bölgHiyle Hazer e ,llJmiıtlr. 
--. &ruındakt aahada Alman kıta. Şehrin "im:ıl batısında Rus kuv• 
~-- kuif blr baraj ateılyle mü. \'etleri ta3rntzlar yapa.rall Almı.n.. 
--u. edllea ve birçok .aıra mevaller. ln.ra ağır zayiat vefdirmişlerdir. 
dea IDOtqekkll bir düşman battını iki gilnd~ 3000 e ~akın Alman 
hıtnaaa muvaffak oımuıtur. öldürilllmlştilr. Bu kesimde 12 /J. 

lakoje ıehJi bllcumıa zapted1Jmlıtfr. nıan uçalı ~ ve ~ tank 
l>cıa cephuinde ,Alman hücum kıta. bbrip ~. 

1arı Dabri ırecmıııer ve sat kıyıda 3~ M~ plell llil' qıpaf• 
~ ı., 8tlllııısft6da R1la ~ kaear em mevkii tahrip etmlflerdir. .bwei ~ •'te"*aJ&lle mil• 

1arını ::=::1.ı!:U hüoaia.. •mıme!., 9"Jlllltle t&wlf edilmek• 
DGtmaıı alır kayıplara utr&dJ#ı te '\'e yinlr '*9* ~rln ıc. 
~ v--.ı. din hUoum etmemJlt.ır. ri çeJıiJmbm* ~ devam et. ,y---- tikleri ~r, :...::::.....7' .. llma1 b&tmnc!a dQpnan• Gelen blr habere göre, Ruelar 
~ ldlcumıan bllttın 811Uflara 
~ 1aznetı cenupta Almanlan iki~ 
Jral'flllnda erlJDlaln mukawmetı grriletrnişlıPl'dir. 

Rije kırılmıltır. StnJingradda dört katlı bir 1 bi· 

büytlk -~--~!tl~~-~-~~liıJitiil!iit ...... ln.lftlr. Bu htlcuni1ar, Jmmen bql&D. hakkında IU tafsl1lt vft'Umeltte-
llçta, kısmen de karıı bUcumlarla dir: Almanlar, bu bittayt, mitral• 
Plllıktlrt.UlmllttOr. 28 dü,man tanlu )'ÖZ yuvaatna çevirmtl}lerdir. Ru&. 
tahrip edjlmlftlr. for yerlere ,aUrllne etırUnc binaya 

Diler taraftan Berljn radyosunun yaklaşmışlar ve el bcımbalcırile 
"1teı1 mubarrirı gent'raı Dltmer dllD mitralyözleri tahrib eyledikten 
lktam demlftlr kt: .BODra llüıaya hUcum etmitlerdir. 

'"Rlıaıara J<arıı çahuk '\etjceler al· ~rdivenl-erde ve koridnrtarda şıd 
llllak mOmkUn değlldır. En çabuk vl! detll botuşmalar obrıq, nihayet 
.. t-. saferler, dUımarun mlnevi binayı ele geçiren Ruslar, içinde 
:-U'flemetl yanı dövUıme azmi bn:. buhman blltttn Alman ukmeri • 

darbelendltı zaman aıu:ur . Sovyın ııin maktul dUftillttnU gtlrmOtJıer
._.rlııe karp böyle bir :aa.fer ka:ııa'1. dir. 
1'ak imkanı J'Oktur. Rua ar bu den . Kafkasya da ılosdok mıntaluuat'. 
:?.!_.t&hammW etmeğe ve karıllı•< cia Ruslar, bir Alman hUcumunu 
~ darbe lndirmeğe o:anUıtü bir pUekUrtmllller, 4 ~ tahrib eyle
ile N e&blbldlr. 8ovyet!er blrlltı mitler, bir b&1Uie yalrm Alman 

iuLrwı harp, dtlnyanm t'D kuvvet:, CtOma.tik silah tqıyaD erleri Öl• :trt l8fkllltiyle muhRrt'be dıımek • clümıli3Jerdfr, · 
.__· Ona dls oÖktUrmek ~tJD bir ı. Novoroeiak' cenup dolumnda 
........ Alman hücumla" pOtıknrtttımtıe • 
'1tht ~ .. AJman hava "uvvetıerl • tur. Bir Rwı bahriye mtlfrezt11l, 
... _ ~ lat htkıumlanna hazırlan. N'ovoroeiak batmDda receteyin 
-ktadJr. mot6rbotlarta bir lluw: h.~tl 
lllı~~da guete81 halkı ıkaz ederek ya)'llllUJ, 60 dlltman 8*trlle 2 SU. 
_--.uaaıun y&lJUZ alev çık.ıran ,,bomba. bayı öldtlrdttkten aonra ayiat.aıs 
~ *lınakıa llrttfa etmiYecettnı ayni geri d&nmU.., bir dl.prtan bUCUUI" 
,_.ın.nda bunal bir mayt ile dolu botunu da batmluttrr. 
... a ... cın bombaları da atacatuu yar. . Volkofta Sinavtno Ntlgeatndt 
-tadır. Alman bUcumlan, alır kayıplar 
~ q JUCIDl&n möndürmek i- ~erdiriler'lt pl)llkUrtUlmtıı. bu ke-. 

~-ıc.lrd&n t* s.tıtade edllmlıtl Bu e.imde 10 Atman uç:ıfı dütUrW=-lıbıaıarm dalD1an tıaer}nıte göz . mOıtUr. 
_ __,.. mü.- bir takıın kOeük oda 
~ 1&PlbmttJr. PUlf ırıtlt!afaa tertt. STAl.fNC1R,DD,Kl DöGt.'i'ş, 

tr inceden IDC9Jl8 gticden geçiril l\fôskova: 25 (A.A.) - Almaı'. 
:::• Te blrcok. :v..Ulkler YM.Dıtmak. lar Stalımıradda iki şokalı daha 

zapletmişlcrse de cenup Tar.>şların 
da yaptıklan taarnKlRr ıerJ pQ'l.. 
kilrHUmo,tnr. Şimali ıarblıle R•.ıs 

mukabil taarruzl11n nellcesinde Al 
\ftuss n bllSef&k Amerika bUyük eı. raanlar lkı günde Uç btn u,ı kay. 

'il amıraı Btanley Kolotofta görUı • belmişlerdir • 
'-Gelerdtr Vadel VOJd. Stallnle de Birbiri arbsından ıelen resmi 
~J; ft rete Ruzveltln bul m&h leJıraf haberlerinde muharebeni:ı 
""' ~ tevdi edecektir. tJlddelinden bir .. , kaybetmeden 
... ~ 8o9J•tlerln )'81Nl'&kta olduk şehrin sokaklarında dumen ve iM 
~ bartıln uaubtellf aörtlJltlflerbıı çok içinde devam r. lili b'1dfrihnekle. 
l,)ı &ll1amlf •• blSyJece Rwılar u.tOnde dlr. Alman ve Rus btırum kıtaıan 
~bir lJltıbe. bll'ümqtır. il. &616s IGIQae, e•den eve, tüfenklt. 
~-""-l, lloüovada ~ sllld ile f•kat daha ziyade el bom 
'-'-bıan .. t altıda da#& çıkmak. balari71e ç.arpılftlaktadırlar. Uslil'l. 
'- .._ fa1ırlaı&ra giden ı~rJa hallr ' lilk aık ,.sık bir taraftan 6b0r tar.Jfa 
...__ ~adil'. , ıeçmeltedlr. Bir IE•imde Ruslar 

Alnonlan ıerl atnılf)ar, bir milden 
~J yAJIUDI fa:rla bir sahayı pt!I abnıolardır. 

, ... Sovyet resmi teblilin~e yukarı. 
,.._ _ , ~~ ,. da zikredilen 10kalıa saptı, Alman 

~-... ,.11 ,.ııucllD1D iSolU lira 3 tila tlffp , 10 :a..._ t kani. 
..::·ruııaıa drtllecekJerl ~~ • J'OD, ! top Te 1 1dnbl&e ....ı ol 
~ ...,_ llulrlamnak için )'91D"m dulu kaydedilmH1eCllr. 
~ -.tllk 1ı1r mlllll•t verUmiftir ıf<>zdok bölgesinde Alman ply. 
~ aDe ~D ancak alt\ libre afu". de ve tank hQcu'Jllan ıerl pbsltllr. 
...... :rl7eeek maddeal t.quımaam-' tOlmfiştür. ... ,....,.41 No.umallk ~ ....... 

Denizlide bUyUk santral Saadeti sizin arayıp 
bulinanız lazımdır 

Saadetin, durup dururken ayoldfllVlll .-lecefİni aa. 
ıuınlar ya.le tloluan tlolau oltlanırl•. 

Şimdi~ ltailar eöriilmiif l.le tea6il -'ibniıtir iri o, 
irim.eye gitmemif bellıi, Nllflete hOliffa M1111lanlar ona 
6İfnUftİr. 

Saadet daflar ııi6ülir ... O, •ea uerir .... yerinden lrı. 
mddama, belıler ki een ona gideain. 

Arjantinde 
asabi bir 

hava esiyor 
Karışıkhk 

Çıkmasından 
korkuluyor 
•eı110 .. 11ar 

18Jall•tt•• ....... 

Dealıli n (A.A.,) - Ticnret • 
V rlıili Joktor Behçet Uı, bu aabah i 
5.30 da Deftblijye &elere.k 'h&lke
vlnde I>ea111i4dl garbi Anatlolu 
dcıılnlm& kooper&t1tleri birliği ve ' 
lloo~mtitler idare heyetleri az. 
tannm yapt.tiı bir toplantıya rı • 
yUet etmiftir. Bu toplantıda, do· 
kuma fjya.:lannın yllılmeJmesinin 
sebepleri ~r. Veıkiı, 
c.okumeeü&ra iplik te"8Ündı ve te· 
min ettikleri iplik nisbetinde en 
iyl kalitede dcııiaaa teelim etnie
Jerindeki lrMltrolün kuvvetlendi • 
riJmeeini ve dokuma.Jarm mevcut 
limit~ prkeU taratmdan memlea 
ket dahilindf' -.ı.ta •rıe•.l:Jmeai 
hı•IUPtala."'IDcie allkadarlara emir
ler vermi•, kooperatifiel'in bugün. 
ıın prt:lar dahil:ıtde )'ilk'endikl~ 
vasifelerin :IHamJyett.De ve yana 
i~ln de bu:rb1tlr bulunmalar: ıu. 
ıumuna i•aret ıetmiJJtir. Mli~eaki. 
ben Oll'fl(la bi.r a-inti yapan vea 
kil, muhtelif mileaeselu~ ve dWt
klnlan u'"l'emıt ve halklıı k~n\6. 
!}arak tıetkikltr yapt:Jıtan açnra 

DÔNYA 
-;=::-ooNCJYOR 

= = 
f'aimen ID9fliz l.ıatnkıU ale:rhine 
mııhk01oe7e müracaat t!derek baka. 
reı dnuı •eauı •e bir mil)on do. 
lıır zarar ai:JMı istemiştir, Fakat 
dedikoJu ,....usla.it fstemey~n ~ 

merikan mahtemesl bu d :n·uı bar. 
bin sonuna bınkmı,tır. 

. Buenos Aires: 23, (A,A.) - Rcı. 
sicilmhur Castllle 3 bin millik bir 
:-eyahııllen sonra BoMvyndan dön. 
ıniişlür. Hükumet merkezinde asn. 
bt bir ha"a esmektedir. Bllrada b tr 
karışıklık ~ıkacajttna d:ıir bazı ~y. 
elar ,·ardır. Ca,stillo mebusan mcc. 
lisinin milı,·erle .n.llnasP.betlt'i in k.-. 
!tiJme~lne doir \'erilen takriri mQ • 
:·akere t!dt'ccği hır sırada dönmt•ş 

bulnnuyor. 
Sevahati e!lnasında CastllJo ta. 

r ..r~ıı . ftı tam o•rrak muhafa• a ,. le 
IJill·rek kU\•\•el!i bir htlk-met ku 
rulmuını istcdilinl blldi-ınltli • 
Cümhurreislnir> hükömct memurın • 
rı kıulrosu'\d::. lı:ıll~ bbıneıie dl' 
t;işlkhk yapmak :stedill ma:6mdur. 
Ca!!tlllo mfJll demok~at partlsinı 
gelecek 3 Oncn Relsictlmhur seçi. 
minin fcaplanna ·unan bir tekle 
sokmek fst~ekledfr. 

Dııer cihellen haber ahndıltna 
JÖr"' Almanya sefiri, Graf Spce mO 
rettebatJndan Roclolf Goldschmit 
tarafından- yası:a 

0

atektup boldun 
ü teeuftrlerial bl~ • . Bu 
meltapta ArJaatln dlifpllnı.lt bir 
-.aleket olar4'1mıl fi" edibnefrte 
-.e Allllanyanın bu memleteti ıap • 
telme'll t .. .u.,.· ?lunmak~a nır. 

9 30 da treJ11e yıotana den.m et
mittir. 

Bfıtln koopentftierin itli:vt-eell. 
le-rf :pJilderi matl6t' evsafta bC'~·a. 
mlk ve dokumelan da apre amch. 
yteile ıı~elı etmek bere. hallr 
bc.ntam tarıtfmdan Denizli mer. 
ktzinde bir nntral lnırulm•aınll 
.luara.r verllmiltir. Bu karan tatbik 
içjJı bir mu~ gelmiıs, tetkik
ltr ~ ?e bir ana aatın 8 • 

lın...-.ile tller. bql&DJIUfUr Ma 
küt~ 8fl*'il edilen ve 6 ."1 a; 
fıOnl'& ..... bil: hale ıelebil@eet o. 
Lua ~ ~in bllhqa dcımuna 
ıuayjinin ~da mühim .bir 
>vcblnı olee•lrQ-. Of* IC!ilar 
ba lıaıvdan ....._,nundur. 

YeniSisfem bir 
vurgunculuk , 

Milll Korunma .midde.iumum~i 
Ai ~urnazca tertJıp edilmiş mühi~ 
bir' ihtıki.r hadisesinin tahkikatına 
el 'l:OJ*llf JMallnamakJadır. HldJH 
şudur: 

Talihkelede 4temir mal&cme ve 

1 1 1 

Mi9ter Grifin hutanede, çı. 
kar çdcm.az ~iahaneyi 

boylıyacak 

Nevyorkla Sen Klira ismindeki 
liiks hastahanenin en enteresan ha~ 
tolarmdan birisi de "Nevyork An. 
kirer,. isimli haftalık mecmuanın 
baş muharriri Misler Grifindlr, 

:Mister Grlfin bir sün hns\ahane
de yatarken iki AmerHcan ~ivil po . 
lis hıutabaueye ıelmı, ve hasta 
nın odıuına ıırmifUr. Bu sırada 

Misler Grilin sapsan yatakta 18 • 
tıyormuş." Polislerden birisi: 

Siz ntan hainisiniz, demiş, tizi 
hapse ıöhirecejiz. 

Mister Grifiıt cevap vermit: 
- Ben kalp hastasıyım bir yere 

•61ilremezain, 
Doktorlar, bamıuharririn IÖ&le. 

rini tasdik etmlfler, fHndi iki polis 
,uaa. odasının kip .. ınd•Dlllilll W J 
~l)'or.lllaf. 

Ilımdan birkat daha öfkelenen 
Grifin mecmaasında Amerikanın 

harbe ıiriti aleyhinde )azılar,.~ .. 
maya bqlamqtır. Amerika Jınn ti r. 

bltarallken bu yaıılar aleyh nde ı..a 

nunt hidrir "*ibal yapılmamı~lı., 
Fakat Amerika harbe ıirdlklen 'e 
bu ılritln a..inden 'Aylar ı;eç lıli. 
ten sonra da Amerikan IUf'leler n 
de bu ç .. it yaı.ılar•~nam eUilın. 
den hük6raeMal~i!nibunlar ara. 
ıı.nda Gh1tltt- ateyhJnt:le «le "ınem. 
leketin mOdafaa faaliyetini boza. 
cak Ye maneTI kuvvetleri !.:ıracak 
teldlde n.,riyatta buhınmak sur-.ıa 
dan öt6rD laklt;ata ba'1aını..tır. 21' 
suçludan yalnız GrJfin buınn :ır.ı !f a 

· mıtbr. Nilı&)'et bnstah:ı"l••de olduau 
lılrenf1mlt ft ft"9Ya .,el~' uruhnu~. 
tar. 

Girifın bu illih:ı ın ı n lı.ıks1z oı-iu 
llma \ kendlsin fn lıo7.•ıınuıluk ~·.ıp. 
Jlt8ilılını a67l6yor ' 'e lıapi han•H 
.-ı.ek ~yl olmasını b<>kti ~.cr. 

Miater Griltn iki 71ldaa heri ·A. 
merikaD.11l en mPşhur ıdainllrtn 
dan biridir. Bu şöbreUnl fn»ua 
Bll.fveldU Cörçllle )aplllı hu,..maıa I••• 
kat aayufnde liııznn:uışt:r.- J11itW 
Grffta~na . •nanmalC ı•.· 
na ~tia '8l'6pu eausada 
t9H. ıtt1rbaı....,'ile.Wahltitil 
miş ve Mister CörçU .... }kanın 
bu harbe Ririşti~ : ni '1hs~.: 1celın.e. 
siyie nsJflandm.ştr, 
, Mister Çörçil bu mak~yf 11 • 
lanl:ıMş "'e Grirl n isminae hie kim. 
MYİ tanunadt8ını .da illft ......_ 
tir. Fllbt b8fl'D~ flbladıe ı .. 
rar etmı, ve harp ~tnde olufft• 

B••aıan Talıwtml 
(l&Wf•-A 11.1 H.D U 

Allpm Y•t.rt m.&k 

Cenup batı 
Pasifikte 
ilin..,, ..... 

r1a ıaau,.a artta 
•lAt tlc:ueti YAPan Sami Abual adın 1------------------------da birt bu çeşit malıemenin son ~lelburn: 23, (A.A.), - Cenap 

batı Pasifikteki mtitteflk umumi 'ka. 
rargiıhının tebli~lnde mlltter• ha.. 
va kunellerinln Buna Te Buka !ı•. 
va meydanlarını bombaladtkları 
kaydedllmekteı:llr. l\lilttefik byyare 
leri cepbarae depolannı, bir kaç mo 
Uhill m&Ynayı mitralyöz ate,ı altı. 

na ahnaralı yaqınlar çıkannışlıır 

Ye ıece 1Afll ulanan düşman kıta. 
lannı Jıayıplara ulnıtmış)ardır, 

MOttefilc han kunetlerl ayni 
zamanda Koltoda ve Rı baul'a da 
akın ederek han b.1taryalannın 
tiddetli ateılne ralrtMn limanda ıie 
mirli bulunan ıemilere taarrm et.. 
mfşlerdlr. Bll)'Gt tonaJct.a bir gemi. 
Je iki tam laaıtiet la~lmfftlr, 
Bütün tayyareler fisler1ae d6nmo,. 
titr. 

Şimali ıarbl keaimtnde keşif fa. 
aliyeU olmuotur. 

Baın Birlifintl• tliirdıü 
toplantı 

zamanlarda kıll~şıması üzerine, e.. 
Unde mevcut malları çok yüksek 
fiyata satmak ümidiyle sakJamalc 
istemi~. bu maksaU. 'da IJ(ıya Refık 
fsrcndiyar adında bir lilccara f.0 
bin lira borçlanınış ılbi bir senet 
bazırlamıfhr. 

Bundan sonra da d!lkklnuu ka 
/ 

patmı, ve kendfalne müracaat ede0: 
Jere: 

- MaUanm haclı edllmlıtı.r: 
db'erek salftıaınıttır, Fakat el al 
tından da )'(lksek fiyatlarla nrflfte: 
l'f bulmu, Te evvelki dn dtilnı 
nın arka tarafından mallarını ta: 
çJ.1'111.ıa h•tlamııtır. 

Bnnu haber alan memurlar der 
hal nka yerine, kO'fnıuolar '" mai. 
ler kaçırılırken ~() methat "" 
ifade yakalamışlardır • 

M . 
alltır mllaadere ohınmuı ve 

mOddelumumllttıı •erilen TUrsuncu 
derhal tevktl olunmUf(ar. 

Senedi hazırlatan Refik lsfendı. 
yar hakkında da auça ittirtkten ı J 

llbata başlanmı, bulunmaktadır, 
HaJk partlelnin tatanbul .idare he

~U ret.eJ KaYMrl mebuau Buat Ba,rl 
OJ'l'Uplü De Bum meuuplarmm tanq 

ma tOJ>l&ntdan dtln ötıeden IOlll'& lm•llill ........ 
Baaın BırlJll '-tanbuJ merkelmd4 lllllla .._1_____.. yapılmlftır. - - __..,.,..,. •••• 

Toplantıda Y~ LGtfl ~ da !ete:ıbal 
hulr bulllllmllf, .............. ........ ..,...... .. lııaelan ~ laad 
meaelelert " 1la aNda 'N"'I- ..... ....... IMftJa ...., ..... ._NÜ.r 
dl1l'WDI bahf,9 sanma oımuıtur. 8ua = ~~ dlall~. 
dan __.. JdlaaQr tedartki itleri • • • • .,._ ~: ••• 

RU MAA~AYA 
Dikkat ediniz 
PiJM&mD • gUael, en ..,lam 
5LAMBALI 
RADYODUR 
~tı IMr kueye unua ömrü 

QUn ft !Ved•k parça ve 
llmbuı boldur • 

- ' 

dlğ9r llltf7aclar •traıaMI& -tml ... 1 1ılrlncltetrta ,.. ... lletilrtaı 
ro,m,ıer yapılalf n Jİartt relalmlS kasam parti IDel'kal -t 1', 1 blrta. 
bu be.btaleri derlD 1ı1r IMlfe ınClll • citelrfa P9"9mbe BeJ'DllU kaauı par Türki1e umumi Aacentuı 
,erelc be1 biri hakkmda çok aamtmf ti merkat aut ıe,ao, 2- blriDcitetrta TÜRK RADYO Lf. ELEKTRiK LTD, • C!IRKETI 
baaaUer iahar •Cnıiftlr Ktltealdbelı cuma P'a tlh kaııııuı parti merkut a. W y 
daveWler ~y 111aaa1111~ tas olun . at 14• 2 blrinclteP'bı cuma l>mln&all. Gaıala pcl9ta ıwuuıu 1601. t.a.ıcu ; 6DJ 

mutllardır , kaa&Bı PBrtl mukesf aaat 11.ao, a 111. •·--------------------------• rinclteırln cumarteeı UlkQdar kuar. 

Bir lnailiz tayyareai denİZf' parti merkezi(kllprüda ıa.21 npurıa' 
clı&..._"I aaat H, a blrincltepi.D cumartell Ka. 

..,... dıköy k&aaa ııartl merku( uat 11,ao, 
Lali..., ti (A.A.) - Cebelllt 4 birlnclteırtn puar BJGp llUam psı 

tank bava meydamndan hareket ti merkeal aaat ıo.' blrtnelbttrln pa. 
eden iki mot8rltl blf fngiUz bom. sar Bakırköy kUUJ p&rtj merk-tzJ 
ba taY)'9ft!i tilleden IOllJ'a Uma· (Sirkedden ıa,u trenUe, aaat 14 
nm methalindıe denize dtıeerek 11 blı1nclteır1n puarteat aanıer a . 
atfl al~br. Mot&rlü botların ıuı partt merkesl (köprdden 10 Ya· 

..Ura.tle hidt.e yerine Yetışmlş ol· purUe). 11,•11. 11 birlncitefrln paarte. 
malsrma raimeh ölen w yarala- 11 Beykoz kUÜı J>&l1i merlım (BU. 
ttanla1' vardır. y\lkdereden H,1'0 vapurlle) H,41, ı 

~· 
bftmetl pek sallamdır. 

Leninsrad dolaylarında kış tim 
diden b.ıtJa.1U$h.r. Burada ~inJD\İ. 
no kesiminde ,ıddelll bir Alınan 
lalc1m ....., ..... 

blrincit8f1in Alı fllll .balklYl uat ıı. 
• blrfncltepin •lJ BeJOlhl la&lbri 
aat 13.30, 1 blrlnc1tql'lla •il $eh.re • 
mini ha?kevi aaat 11,ao, " bll'llıcııe. 
rln CAı'f&mba Adalar lcUUI panJ 
• ..... .iKllJclıdla u ~ ~ 

Orman Koruma Gend IC. Sıılınalma Komaayomuwlan · 
1 - Bir/Wertn llat.lyacı *- IOOO .._ 1af1ık elbUenlD dıJdmt kap'6! 

zarf uauWe da(IUDe19 lluaulmllf'U'..- ..._. a. 1ılriacİtefl1D M11 pertem~ 
g\lnll .. t Hı. Onnaıı llonuu .-. s. ...._dald aatmaıau llomlay:ı 
n~'1S Y•l\>.ô&oakt#. 

2 - Jılıabaat- ..... IOttUCI m. ... -•ht t~aUData '111 Ura 5f 

k:.ııı.ııt..ı. 
ı ·- Taıtplıer lb&Je .. t1Dda lılr _., • ,_.,.. u.ctar ... kQf mektup. 

ıarw krolayoN "nn1f oıaoeıcıa.,.,.., (81M ,..,) 
-=~:..:::::.;::::;~::.:::..::::;:;::::.:;::;.,:;.;_.. .. -----------------· 

Ormcan /(orumo C..-i ('.. Sze 1 's• IComi.yonantlar.: 
ı . tcar1U1ı.trt11 ._... .. _. edil_. atma Dpü zart uau;ıı 

eluı\&f.1111199 -. ... ıeı ır • ..,, .. • •!111~:: '=-ı:-~,. &•il U 
d• 0...1! ~· ,.... " --·-- - ~ _,_..,....,_..ıa 
aıaıtrr 

• • .......... .... --~ lılır -.at ......... -- telı:IS& lıalstlcp. ...... .............. , •• ar ?Q mwq 
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Tarihın büyük Alman müfrezelerinin çıktı 
Elburz hakkında biraz iz 

..... - - --9-

Zeb rllyea kadın 
Ortada kalan bir 

Kapı ön ine bıralcılan antlplrln 
kaşelerinin esrarı nuıı anlaşıldı ? 

.. 2. Tophyatl: Muzaffer Esen 

kelimei şehadet l.. Kafkas şahikalarını, 19 uncu ası 
B""TA~I- ............................... _ ı....ım... şairleri, birer hürriyet ve güz 

~ıur, Pe~:ıiç~r c;:~ı :=eı:::ua~ö=-:~z:~::~ı:.:· timsali olarak terennüm etmişi 
Yaıtlı ka.dırun oğlu Paristcn kaMlılastığı garip ~-akalan h:ıtır Neden •JJUÇ tutmadığını ııoranl&ra da ıu cevabı nrir: 

dondukten sonra 1stıı.syonda ma layarak ~tredi. - Daı.a ayı görmedim ki oruç tutayım: B 
dam De pi•.-e 1·ıe ı.arsıla:;tı, iradın Mö yö Deıpi'-'e 28 sonkanun lB Alman tebliği, yUıba11! ı irtifamda.ki "Ko,tan • 

J " ttam8}.&nln on b!§l olur, ceceleri ort.&lık, s11Ddllz Clbf &fdmlan.. Qo • d ki b" 1 • U ij d 5n•3 t ij 
'"anlı lıg·ı anlattı 'e ı"la" paketinı l"OS de e\•lenrnı·.,.tı D"7•Un Uı1 rt emrın e ır r ag es e '" me re Y 
,, "' OJ • • u.; • d.ğı bu urad:ı, kahveye gider, ayı görmemek lı;tD dalma yere b&k&r- 21 ~ ki "K b k'' t• 
Mcdi ~ 1• \nl•jt nldırabi!eceğini iıl rıümlen itibaren de lcnisi küfür !'porcu gruponun, :ı.gcstosta, az e ır. 

ktn ön!ıne ufak au bfrik.lııUsl çıkar. 1'am atlay&eafı mrad&. Pil au.. Elb d•x.,. "'68., uk· Le ı1n rad U · · feda". }':ıI.at l\lo ... ö Boııt.·i ora.la ler ,.e haknretli>rle dolu imzasız rıız _ ... m " ,, metre Y ı g nıveraıte~ 
" J ya. QUrco:. :ı.yın lftklarua 111.§ir; kl:x.:-de k t • ö ı · d "Be ..,,. • mıı 1-..ıc l onu.:tul<tan onra an 1 )r "Ok mel tup~nr n!mıc.tı. r.e ~ bulunan en ~Ukııe e .. r erın en re. ın, 

·.ı "' "' " - Hı.y Allahım! der. Aciz kulunla yarıp mı cıktmT Bir ıaldl'l.ıı R ı ·· · · ue,ine ait iliıcların tamami" le Aradan uzun z.'lman gettikten pesf.oe çıktıklarını ve ora)'& gn. usyıtnm ta ~ıı ~ .. .,tısı'' 
" oruc.u ~.;1r. gökteki atı yere indirecek ne vardı? b - • • ı ·· ı · rind Elb 'dan gclmi<; olcluj;"ll ce\abını ,·erdi. &onra daha ağır bir hftcl1"seyle kar. • * ~ ma Alman bayrngıoı dıktık era <ı eıe e, urz 

l\ıadnnl De Pı• .. e 'e ""ldden ta. ıl"~tılh dn hııtırındftll r..tm1nn11stı ui btldJriyordu. ken: 
,, ..., - "'' .. "" ,... ~ · lftar:lan ıonra, çubukları tellen'3jrlp, luı.bvelerUıl 1çeljerken, ev B ı 1 "Corn d" d ~ 

mruni~lc miısterih olmak 'ftin öte J!I08 eylilicle Mnclam Despi)enln n habe'r, clvar dağlann A • u ıye evrınde. 
~ r.ahlbl bat.a ert:n.ıerfll eormUf: • iJ ğl b 

k"ı :kom ulnro dn ba ,·urdu. Jo"akat adresine bir po:.ta pnketi gelmi5t.i man orduları tarafmclan tama a annın nz tutma me 
tıııtmın prtı kaç? • 1 ~.._- h 1•-· de ı 

l İ\ arda biç Jdruse jllW- ısmarlama. Kaymaklı ~ekerlemeleri ihtiva e" mıy e işgal olunması halinde. ~U. m1Ul'Z a\'a .,.ın bo n 
..,,, Hazrc.t gayet clddl ceva.bı vermlt: ] bi 1· D" 

mı tı. Kadın en ~:ıkm eczacı flliı. ılen bir po~ta paketi. Şekerleme. ze r ıpor h&\'ndisi o)abl ır: ıyor. 
t.inı olan ~.atu meyd:ınınJaki ee. lerln istir edildiği kutunun üze" - E!r: çünkü bir ~rop spcrrunun, o tepe" Bu cofnft tetkikat, - Nnaı.! bir? &§ defli ml '! Savm, S&llt, hac, zeklt. kellmef p.. 1 ~la 
znhane .. e de uırradı,· orada da rinde Şekercinin adreıi de yaz.ılı: ye çıkmaya muvaffak oluııu, oraya ' a,.. nnm Alp dafla 

" "' 'ıadet, •· d f ı o:rle bir p:ı.l.etin bu ecz.ahanecle "Bor Bono seker 'e pa'itacısı, bayrak dikişi. mtinrerit bir 'hadi ·e "a ar arklı oldufunu 
. -, Nere.de a etendJm T İlk Udai bizde yak. - 1ldat u.da tok. 1 _ ,. "ı d ~ı .:a 

~ npılm:>.<lıgn ce\"abi.vlc lo\r.nla tı. Hm:r so1;;:ığı.,, ı .. inde k:ıldıkça. Kafkac; daila. ·• P l\1; annua. yanarda • Ortada kalan blr keliuıeı ph&detı_. f( lb k" K 
Bu , :ızjyet kıı.1'5ısında mndam Ş::kerlenı.elerckn kağıdu sanı. • • • nnm lıJıtali manasmn gelemez. a o ı afka9 '1Ji'9ile"i 

llespb. c :ırs.c;hrmal:ınnı tlaha ııe· nıış bu1unnnlannm nçılmı , sonra~ Berlin<len ~elf!n haberlere gö" cok ''olkanlar vardır, B 
Blr Ramazan gllnll, Beiaql hamama gider. Natm çaf.u"u', lıue 1 "lh 

ri"e ı::otUrmegw ~ lüzum "'Örme<U. dan kııpatılmı5 gibi tltırıuı man1.a. re, Elburz \lnğınm en y\ikcıek te. 11 ıuııııa. merlce,- ln•mrnd 
.r ·~ "' sabun aUrdllrl,lr, adam&luUı bir yık&nır. Giyinmek için, cöıııltttne ei k • 

Pakt"ti hizmete' ine verdi \'e sıkı rası karşı">ında ~üphelcnen Ma· pesine çıkan grup, genernl "• ya m hır Jeolo)lk devi 
:lttığı zan.an, cebinde on p&ra bulunmadığını hatırlar. Ne yap.m T f 'h 11 .,. 

&ıln bir tenbih cttJ: elam Despiyc kocasının !tiekerleme. Llnz'ın kumandasında bulunalı R R nue bulunuvor1ar 
tıln r;onunda, rezil olmak var, batta dayak yemek del K '"· 

- l\lari, bu p:ıketi mutfaktaki lerden yemesine mani olmu5 Ve dağ llpol'CD f1rk1t'lmm rn fandJJ'. Rıt<R<ılarda, %ehele, 
• llo:1& kor dolmaz, doluya kor &Jmu, hamamdan _Glkmak 1Ç1A. .._ y· cı 

olıı.ba kov. Buntin l"ııhut yann bu ı~te cok i abet e•.misti. Ba müfreze, 13 aiu!lto!lita, El.• ı:e ır. 9emahao, bu vth: 
"' d bıı değU bir çare bU!atnaz. d f 1 !>tıhjbj cılmrsa ı?eri veririz. Ka m o gün sckerlcme)erle ho- ban mıntakalımı v~ Kuban nehri C<>k e a ıır feliU<et-e u 
~ - 13!mız Allaha kaldı! 1 • Fnlmt paketi arayıp soran ol. rnber ~'Bor Bononun clükkamna kaynaklarmı heıııif vazifesiyle, Ne Şchnn ~eelrdi~i son ze 

nıadr. gittl. Diikkftn sahibi bu Şekerle. Djyerek eııerinl açar, Tannya •ıtmrr.: vlnnomiskay" kasabaıııının 60 ki. l·-tlcri 1.90'> ife 1920 sen 
,_ • - Alıal:.nn! der. Ya bana yüz para ıhaan et. §Ur&dan namusumla J ı· 

Tesadüfler birbirini koulıM"lı. mer.:rın kendi ine ait olmadığını ometre kadar ccnubundakl Çer· < ır. 
)_,,. , çıkayım, yahut da ıu hamamı yık da blr dellk bulup 8lVfl&Ylllll • * • Birisi Desplyelerin e\·inde misafir roy cuı. Fakat dlikkinmdan ali kesk me"\"'kiinden hareket etmişti. 

b Te.aadOf bu, baba erealer duumı bitirir bltlrmez, bir JV aanm.. 
J nldı. IUisnfirin b:ısı nğnyor,lu; nan aslu şekerlemelerin kutusu. l\füfl'88. daha ağustr. .. un · 14 ün. KAfkS!l dağlarmrn tepe 

k tısı olur. hıı.mam yıkılır, Bekt&fi baba.it da kendin1 pef~m&aa 80k.ala d Antipi'rin ltli.<;e.leri, ba.,ağnsını na onan hu ~kerler meı"ftkını e, araba yolunun nihayetine gel ıle, F.lburı:. hiç !11Uph~. 
• d • al•r ... V&. flslUnU bqmı Cfymek için kal'fıdald mucide dalar. şdyte bir ke mekten ibaret olan \'1lzifelerr uyan ırdrğı içm ıJCl<erleri tahlil dl. Bundan sonra, mil yatağı•t• rnUMdir, Onun şöhretini, 

ni ynpm:ığn imkan bu1do. ettirmek üzere Mıidnm Deıııpiye kenar& c;'.!killp giyinirken, btr de bakar ki fakirce kı7&f•tl1 blf &dam. takip ederek ilerlemiye mecbul"l. nında. mavj semada hoş 
J l '-LJ' 1 • cller~i açnııı: n c ı, .....,, ıJ sonunda sekerleme e Yet gardU. Efrad, ıilih cephane· zara husule geitren Bd te 

BEKLEN"•h:EN BlR HEDİYE rin hıer birinde bir insanı öldüre. - AUl\bm bana p&r& ihMt •U !'iini, kend~i tacnrordu. ınin rder. Ru manzaraw. 
ek 

, _ _,, Dlyo öua •diyor. "".r ,,. 
Bu S·-da Medam D-piy,._ de c l\AU1? Arsenik oldnğu anla· Yttzbaşı Gort müfrezf'sl, %&h. mek için, en muvafık ..,. ".. ... """ ld · Balıa erenler dayuamaıı, &damm yanma ıııokulur, lt'tlJ&llDa' ,, 

korku .... a, cndi.:e" e benzı· • .-0 blrfa. 6' ı. v ha d 0 metli bir trrmaruntan sonra. aym tivle Oıır asilzadelerinin 
·' 'J " ··" B h - azgeç zret, er. nd& para De ıezer. Demin ben y'1&pen la. 

kını has. '-r 0,ıuımı,.tr, kadın 1 bu u '"usta ~ılan tahkikat ller_ 17 sinde, Elbarı daltnm 4200 ra· olan Kisfc\'odsk me,ki'idir. 
n: ı· _, . tedirn, t:aır.amı baorm:ı yıktı. Şimdi de ca.mi)'i.~ertr: o MmaD ne 

hislerin<lcn Madam Godar'a hah" ayemeul. Hlç bır düşmanı olrnıyan 8ell kurtulursun, ne beni kamh noktama ı:ıkahildi. Burası. \"Crhk'den otuz kilometre 
setti. Kndına Antlpirin kiteleri. Mösyö Despiye kimi itham edece- lıular ve karlar içinde · bolun:au l!lılilince. '?591 metre lrtlf 
JJİ nasıl bulduğunu aı;rk açık söy" ğinl bilmi'yordu. Nihayet yıllar Böyle eyyamı pmm Nyle olar Nenma LADKJ bir Rus ukeri nsıd merkeziydi. Uermamit rt:ıfma «-ılnhna 
ledi. Fnk:ıt Tenorun dul ka.rıı;ı geçti \'e bn karanlık mRcel"!\ unu. Ruslar. kendi1erini o kadar emni. lnnır. Bu dtt~d11n da. El 
ümitsizliğini Ye yeisini yenmeğ~ tolda. Fakat Mösyö Despiye post.a Yette boluvorlannıı ki. Almanlar, rıımudıyeleri pek gtlzel M 
ı;alı nra.k Madı:ı.m Decıpiyeye böyle ile ~önderilen paketin U7erinrlc onları gafil avlamışlar ve sih\hn Hora.lan, Çarltk devrinde 
ı;eylt-ıi"n_ gülünç \'e ~ocukça oldu. makine ile :razılan,adres kiğıclmı davranmalanna meydan bırakma kazanmamış bulunan 
''unu iddi':ı. etti. Herkesin bildlğı itina ile saklamı,.tJ, dan cıilahl:ınnı almı~lar. rır-hri" mAnacımdaki "Piya 
, c bol bol kull.aodıgıw Antipirin -r Alman mUfrese~ tlc14etll kar dan da Ktbf'I ~rWllr. Da 

"' ı\RSENtKLt ŞEIO~RLEMF.LER f ...._ 1 k •.:1 ] tt• 1 .:a hı zarnrsız bir ilacın kocasının ani inana arma Ve pe • sıuc "' ı sn. ~on zam:ın arua, Il:ı.ku ... 
VE l\IİDl'ELER • • 1 ohimUne sebep ofa.n mUthit has. gaga (gecele;vin flıfmn altmila 86 < emiryoliyle Moskovaya 

talıkta hiı; rolü olamıyacağı npa· Kimyahane midyelerin tıthliline Greta GaTboya hayran adamın koleJı.İYoftll deTeCe) rağmen, daia tmnanm:ı· mıcıtı. 
ı;ıl• me~ <landa) dı. Sonra kocasmm dair raporunu n.ncak 190fl yılı ya devam etmiş ve 21 af;tıstoAta, BUviik Ru!I ~airf Paıld 
ı-.iddctli bac;nğn ı Antipirinleri iJkkinun ayının iptidasında ,e· Kenadanın Vfnnlpeg ~ehrlnde etmemiş, Greta Garbo'dan liahseden !'labahm 11 inde, en yUksek zln·r- senesincle, bir Kafkas o 
yutm:ıdnn cH"el b:ı~lamıştr. rebiJdi; rapordan öğrenilen Jıakl. Anrlre i~mlnde hlr adam varmış. ne kadar J.:llap çsmı,,a, onları da ye cıkmaya muv,.ffak olmuş. kumanda eden ı:eneral R 

1c! gücü Greta c:arbo''-"J ait ya7.ı, satın almıştır • * • · · t" el Pi t• Indıun Despiyenffi 'icdaru bir k:a t müthi~ti: Mid) rlerclen her ., " · nan maıye ın e. ya ıgors 
pnrça mü<ıtcrih olmuştu. Fakat s hiri'sinde birkaç insanı oldurece'k resim toplamakmış. Gazetelerde, Grcla Garbo A~ıkı Andrenin. za- Kıtfkıut dağlarının merkfl!z ım· mi!'! ve or:ıdn ilk ropıan 
onte<;rin 1909 da \'ukua geJen bir kadsr çok miktarda Arsenik Yar· mccmuııl:ırda sinema yıldızına dair manla, hayranlıifı ııevşcmiş olacak mmda bulunan Elburz dağms olan "Kaflats esiri" ismin 

h' ıli~ kadında yeniden birtakım dı. ne kıııfar yazı çıkmışsa. kesıııi~. kA• ki, bu ıayretinden istifadeye k<'- erığrafya<'ılar, "ön sesle'' dll"orlar. 5elini yn7'1T!ıc.tı. Şair, bu 
en li eler uyandırdı. l\Iösyö Despiye öliimden kurtul. Sıtlnr:ı ynpıştırmış ve Lu k!ı~ıtları yulmuş. Şimdi, kollekslyonlann~. Bu d~, biri 5633 metre, diğeri hir Çernf'!il kmnı tasvir 

O gün M"osvö Despiyeye Vcsin.e mu,tu, Midyeleri yeseler ve sancı" dn cilllelmiş. Sonra, yine yızdız yazı cildlerlnl ve kltııplannı bir :;593 metroe i'l'tif:unda iki tepe9i Kn, bil' Rus askerinJ sev 
i ta )Onund:ın bir ihbamııme ger lar iterisinde ölseler hiç kimse fotoğraflarını, gazetelerde, mecmu• serıi haline getirmiş. Ücret mukıı· vardır. Bur:uır. sönmUı, eski hlr snretten lrnrtardılı hald•. 
di. Bu ıi'hbnrnamede namına gel. bir zehirlenmeden Hüphelenmiyc. nlarda <'•kan resimlerini de topla- bilinde halka seyreıtirl\'omıu$. ranarc1a~rr. Elburz'dan, 144 ki. onu tcrkedlyor, kız da 
nıiş bir sepeti alma~ ~in Jstas" cek, herkes ôlüme bnyat midyeıe· mış, bunlardan da bir kolle~slyon Andre'nfn serglslnd~, "lllhl gtt.. lometre mnrabbıu bir ıııamat'ı İ!f <le'l !llU\'a :ıtılar:a.k bojuhlyo 
~ona gelmesi ricn ediliyordu. rin sebep olduğunu i,erl sürecek, \"Ücuda (fetirmi,. zel" e dair 80.000 ıazete yazısı, P"al eden 22 comudiye inmrkted1r. Puşkin. Beştau ile eteiin 
Mö yö Despi ·e derhal lstuyonK gazeteler bayat balıld:ınn, mlrlye. Adamcıı§ız. bu kadarlada kanaat 20,000 reı.im, 2.500 kllap urmıı. Bn dağın dimudivesl ve karlan, "11ti1!0~ lm~ahası buhına 
gitti, !erin vesairenJn yenmeınetıi için Koban nehriyle Terek mnağınm ı;uk tepelerinden. Elborz'un 

Sen Lazar istasyonu mesajeri tı.üton sütun yazı yazacaldudı. ban kollarma su verir. tepesini "iki ba'1ı ejderha 
kısmına bıralalnucı olan ha paket Simdi karı ,.e kO<'anm kafa'>m. Cümlwrreisinin lıedüt Elburz :vanAr<'İair. ~oktan sön. '"elamla.nnRtı. 
9 J<i1o nğırlığmdaydı ve iç.erlıind~ da korkunç bir fi'kir uyanmı'ltı. mu, olmakla beraber, şark kenft 1887 !lfmeıııtnde de. meı 
~uz Jtadıı.r midye \'ardı. "Uzerinde Şekerlemeleri 'c midyeleri e\'· Birleşik dev~l~r Ameriıkası, ıe- 1 dı. Ne yapsın? R"ahnna, teblz tcıl- nndan kllklir•lll rraz çıktığı gö. Şairi Termontof'da. 
gon<lerileıı erılen ba@ka gönde Jeriue kad:ır yollnyan, b:ıhçe fol. hü rUlmekteıtir. Da~an inen mnal( "Ağnrmış ahnlı Kııflcas" d' çeıı yük harpten ev,·el, dün)a 1 grana ilAn etmek geldi. 1 u fmJ u hU 
renin de isim \e adreııi yazılıydı: ııısmm arkasına ll~ç paketini bı" cenneliydi, Paranın, rahatın, zevkın 1 Haber, bütün Ameriklya yayı· ar bon1ftf'a. me!lela bunlardan renn m e ' ve ey. r 
J,nnı dö ){oen. rakan adam aynı insan değil miy. saranm Hli'ısı oredııydı. o eski Zil• 1 "kUcük'' dl'01ek otan ''Malaka,, toprağı! s~n. yabanisi11. fa 

Mos'-'Ö Despi,·e, Mos .. ·ö I.aru .. -u di! ~kcrlemelıer ve mirl.~·cler ze· lınca, herkes. cilmhurrelsinfn bd:- rnnajh etrafmc111. 22 dereci" sı. kn<lar güzel~ln!,. dJye I 
,, " " .r manl:ırda füıliç isminde bir de r· · k d" t ı b k ı s1 

a.kiden tanırclı. Hatta 'nktı .. ·Je lıirli olduguna· !?Öre Antipi'lin ki. ını Ye e ıs n ° oş a an yuva • cakhkta. bir "°" asid karbonlu e~·l@mi•ti. 
-1 ~ cümlmrrelsl vardı. Melek Ribl bir d" · ı ı k fil ·-ona. mümeıısillik bUe etmhıtl. FaM r.eleri de zelıfrll ofam:ız mrydı? na onmemesın ıın ayara m ""'' L-aynııJdar vardır. Daha 9onralan, "Tolıtoı 

bir adamdı. sir oldu. Kedi, elblrli"iyJe arandı k 1' 1 • lrat bir enedenbcrl nrnalnnilt1 her Bu taraz.iye :ıklılına millii~·inı t1 Elhun'la ·•an 9~1e" nin diğer genç as er ık seM el'1nde. 
türlü miınasebct lcesihıl.İ'şti, O geldiğı için Mösyö Despiye 7 ilk' Cümhurrelsi Kuliç'ln "K:ıplıın" Te bulundu. Kullç'de çok sevindi. tePelen·, .. su tak1ılml 1'attı .. ~ilsi9 <laitlanna. onun ebedt 
Jınlde bu hediyenin 11'.inası ney· l.inonda bir ıst:Ua. ile s~n müd. fanıinde se\•glli bir kedisi Yardı, B·r Bir Franııız ıazetesl, Amerikanın ll"!'jnln zin·rlerinde.n epeVt'f! yilk. hllr nıhlu lnıınnlarma ha 
4Ji? Yoksa Lanı kendisiyle bar.,. deiumamiliğfne ba~'llrnr:ıl~ Tenn" gün, kedi, beyaz saraydan •:ıkarak o mesut zamanını hatırl:1yanık: sektirler. Bu 7.İrvelerden biri, kalmı~tı. 
mnk mı istl3ordu! nım öltlmü etrafmdnkl ~üpheleri. kayboldu. CümhurN!isi pek keder.. _ Amerikanın 0 bııhti)·arlık de. 5198 metre irt:famda hnhınan Elbnrz, dnha kimwnin 

Mosyö De!lpiye bunaan emin ol' ~ bildirdi. (Devamı va~) lendi. Kendisini aratf1, buldurama• virleri ncrcdd "Dih • Tstu". diğeri 5141) metre baljmııdığı m~lıul bir diyar 

m~~n~m~h~~~P~Lr------------------------------------------------------~~~rihlerdehl~~~n 19 
dr. Fakat :ız lcal m, daha mektu"" en asır boyunca, nefyedllen. 
huna ce\'ap n.Imaclan 4 aont-rin. - t5te ben de size buna 8Ö31lyecek 901\a bırakarak KrpçaklKr l\znlne A,•mpa Rmıyn"ı şehi'rlerinde 
de midyeleri nfi~ r.tıe yi) ecekti. tim. Ortahldan kıırlar Prl_l ip tekilin- yürüyelim ve onlann < Hnl'r) dt<n ren en Ruı şnlr)erinin hey 

O gün Mösyö De.c;piye Pnrjsten c:ıe. gldeceğfnl% ler (Erlvan) olmalıdır. (Tuna) ya kadlr uzanan toprakları. c.ıiirlerine mevzu olmO'lıtu. 
~~en ~-nyın bira.deri ı·ran U\:ı Belkl de Ermenlıtanı bar))llz fet,bedcır nı lff&t edelim, Eğer bu fll bu lıtl ba. • ::- 4 

Bnllıır'ı, yemeğe daHt ettJ Ye: lllnlz. ıarmaz ve lıaeka ltlf'rle ntraeırMk Elburz'a ayak baınnam~h. 
- Hazır, dedi, semin de tanı. - lvan benimle harbe tutu5maz mı ;,ann Kr~an alt btmekte ço~ h ı\'et .• J86R &ene•lnde, 6ç in 

ilığm L:ırunnn gönderdiği midye" aanryoraun! l'ÜÇltlk çekeeeflz. iağ sporcusu, o mafnır te 
lcr lle \'ar, l•endimi~e gitzel bjr - Hayır .. bu ceııaretl gl:lııtrr~eğln. (Akkuş)un canı ınkrldt "ıkıtbllmiAti. 
2iy:ıfet Çt'kcrlz. den emin d«'ğlUm. - Ben kendime cı.tvenı,.-ormn. nal tngiUzlerdl!'n tıonra. azun 

Fn•mt l~yın birııderi bu t11klifi - 'Fa Roz:.eta ·· o harp ederse! YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi bine l'ÜVenl olmıyan burMl.a kalım man. E1barz'a kimse eıkmadı; 
knlıul etmeyince midyelerin yen. - Bundan nl' çıkar! t;rmenllere • 31 • Dl.Ye batardı. knt bu asırda, bilha"!J& Rus 
me 1 bir (!{in clnha sonrnya kaldı, mogollarrn ne kadar kuvvetti olduğu. Koman.an eözJerlJlı dlk"a.tJe dinil . lalindenberf. tepeye edcmak, 

5 ildncitC"5rinde l\lada
0

m De pi nıı göııterlrslnlz:.. Rozetan da bu su. ur bulunnyorda. ~ol ordıılanaı ~ veya bize yealerden btrk&o komutao flkJrlerln: ~ide bir spor haline J?edil. 
~c m!dHleri öğl .. ~·emef,'1 için ha. tttlf'! elde etmı, olurırnnın:• (Akk'ufJ arkaclatlarnaa tonla: kal"fl lııqkaJd.ıracü, lllslmle boy &I • defllUrerek: )l;lbarzdn. "Mon • Blaıa" Klı.• 
2ır)amağa ~ IMlı; bu sırada }>09 (A.kkU!f) dU1Unmeğr b ladı - l!:rmenlataa tballle ytll1lmek ... cnteeek bir kuneı ,oldV. l:rmeaı.. - Arkaclqmmın illttt:.;ttıııl pek de Çıkrlm&'ll )'oruca olsa hDe tell 
1adan mPktubun ce\·abı rıktr. Haeerln bu konuşmaıtan babf'n ttyonım. Ba ftlotml .akttlıe(lebotaY> tua pclenek, llelllı de lllt kaa dök • manaars detti. cledller. ilk: klımenla li deilldlr. İyi kılavmlarla. 
Lııru !le- k, fakat kibar bir Ji. yoktu. da tervto etmlftl Siz ne denlalz . medea blltUn eeblrlerlal •ptedeoejla. kallıladea korkun 1ok una. blSyw dni "Porenlanhlll ~hc1ilıleri 
t-:ınla h

0

r! bir hecliye ıton•lermedi Tanguf, mogol ordusun 1tı Ermentııı. Komutanlar al'Ulllda Komandae Fakat.,. fettan bir Udm111 taJttmı devlrmete ayyen yol takip ediline. te 
j; ni \e ~ilrı.."\sebet.'i z h:rİ!llinin bu t•n Uaertne yürümeılnl. Ermenlıt.anı batka bepsl: Tekrar aaata. Berkee menim döt • pbaelr" ._ 111 koJayea.l»aenmlr lr.t çıkması Pek dfl! g&ze abDa~rlMI 
ı e J nıll adınm kııı-rştınlmı, ol. fethetmesini l•tllordu. - İyi olur. Glbllln blriDde K&fkub. ti. lay otmua cere1ı:. bir St!y değildir. 
ı ındıuı c "k üzüldtlğiinll yazı· (Gtlzel RozeınJ Akkıı,ı. • kafasınd.l t:ıra tehdit edecek Ermen~ bat- - Nedea aidatla aoa1111u ptlrmL Elbun'a. son on tene 
lordu. blr lallfbam hallndf' yerlett•P kalmrıtı ka 111r kuvvet yoktur. Onlan ea r.a. 7onaat l:Ddlfen ne1• 9l7le de bl• Ba teplantadaa btrkae ıtln IODN ylizJeree delil. blnleree a.. 

Bu \&zivet kan,19mda Möı1yli - Acaba genç P.:nnt'nl81an tcmıll • yat ZIUDa!unda TUl'lllaU&k. Uerde "'· de bilelim, dediler. (Aldnlf) 90D branaı vera.ek nııare1. tı. Ha.ttl, mtthfın k anette 
Desıı:·ye yinni dört saat dü3un. fal gerçekten bu derece gu~cı mf3 dJ ! ha gtıclUk çekeri•. .Koman meydaaa oddıı dl. mUfrezelerj bi•, tepeye tıdal» 
clük•en sonra henüz el slirmediiU • * • Dedllf'r. <AJdıut) ı - Ark-daılerl mr~ 11ıa • - Ne olana olaa. ~ yorlardı 
'-epeti beledfy!: Jftboratuvann3 gö hkbabar - Koman ntOln cevap "ermlYor, tmda (l'ÜRI ao.eta) adlı itli' kra)Jçe .. il~ , B•dan mabat, SoYJet 
thrnM'ğe karar •erdi. (Akkuıl ma31etlndek• knmutanlan neden auMayorT ftl'dır. Ba icadın o lııadar 8dl v. tet- Dl,yaHa. nm garp uAlpinllm' İDİa t.I 

Fakat c1:Lhıı tftblilin reı1ml neti. topladı. Deyince Komu .az .ı•: tan lllr a.lılütar ld. '*1 onda bil» lltr a1spm llaoerle -.w,. bbmt. -•=-
f'elcrinl anlamwn c\\el ma1Jsi• lb toplantı• ErmPnl!ltftnı JOok .... -Belt Ermeni••·-- -·- -- • _ _._._.._ ... ~etine •U'll. topla dal ... .. ,_ - _,, ... ..,.,,,_ 119n- 'V'llr&ralr avlar diye 'kor. ta. eafala llldincJe de iddialı Mr J 
ne bar ~ :;ttl!il'en Mfüıyö De.<ıı: - k elan tanıyan lbtfyar Ttı· ırut da hıa kuvvetli ofatuaa ftttbılllflyoram. Mo- ~ram. Buaa ftba, cı.e.ı--. • '(De·--ı -·) -!'in. 
,. haJMmda .birbiri &ıtlulna ·- ·- --._dalla yarew•k ı.u.~ 
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Z3 EYLUL - 1942 

Bir muziplik 
Yazan: Valllt Organ 

Genr •e gnzel iki liııynn Ankara gencin birisini arıyormuş gibi kom 
f~rında duran Toroıı ckspreııiniıı parlımanlara baka bııka gcldlf;lni 
l inci mevki komp:ırtımonlarııı• görünce; Sclına:n dirseaiyle lıııfı(• 
dan birinin ]lencercsinden sarkıııı ~ ce dürterek delikanlıyı göstcrıli ve. 
dış:ırısını seyrediyorlardı. - Bok Selııı:ı ! Şu genç mulıaJ:. 

lelerinden uzun bo) !usu o~ın k:ık birisini arıyor ve c~er bir 
· 'edA şakayı ve muzlp'i{;i çok sc- sürprit: olmazsa bulmasına da \':t 

ven bir kızdı. Şcyıant gölleriyle. kH yok. neredeyse Jıarcket kampa• 
sardo gezenleri seyrederken bir- nası çalacak. Ben knrtır verdım. 
denblre bir muziplik dli~':ndü \e Deminki projemi buna tatbik edc
Profosinl hemen fakülte arkadaşı ccğiın. 
Selmaya anlattı: llu esnııda hareket kampanıısının 

- Beş dakika sonra trenimiz bu• çalınışı, Ncclônın sözünü yarıda 
tadan hareket edecek. Hareket kom 1 J.:e~ıi. 
llo nnsı çal'!rken seninle daha cn·eı .. · Genç, lokoın~tifin yanına kaddr 
tlcn seçeceı:ilıniz bir dcliknııh;rı clı g:ımi~ti. Şimdi, mc~üs bir tavırı:ı 
ıniz~ sclumlıya!ım ve sanki kırı.. ,.e son bir ümitte; aAır alfır 1(111'· 

Yıldnnhc:.ri tanışıyonnuşuz gılıi dan ayrılan trenin kompartımanı... 
"yani ş:mcliye k:ıdar neredeydin'i'' nna bakıyordu. 
der iİbf işaret edelim. Delik:ınlıya y:ıklnşmTşlıırdı ki, 

Bu arada zava!Jı kim blJlr nasıl Necltı elini sallıyarnk genci selAm· 
şıışıracak ve bizi nereden tcınıılıitı- l ladı. 
nı hntırlıyohilmck için kendini · llııyrc: ı .. Meyü, bir tavırla saBn 
zorlarken biçare kim bilir ne kı· 5• la hnkınan genç bu ,·aziyel kaı 
l\klara gırecek. şısında nfallıyacıığ; yerde yfizUndc• 

Aıkııdıışından daha a~ır başlı o. ki sis buluUnı ı birdenbire rloAı.ı• 
lan Selma. bu mnzipliği hiç de doğ• verdi \'e o dıı eliyle Neclüyı sel!m
ru bulmuyordu: lôdıktan sonra gittikçe hızını art: 

- Yol .. Necliı! .• llu hareketi h 'ç raıı trene yetişmek için peıonciı. 
ılc doAru bulmuyorum. Hcrıı arın koşmaya başladı. 
Bizim gibi a#ır '!>aşlı kızları lıöylc E\'cl.:ıki iıo~obın çarşıya uymatfı, 
bir şey hiç de yukışmaz. Hem sonr:ı ğını ı;ören Necl6, bu hiç ummııdısı 
Ya başımıza bıılta olursıı, o zam<n '·:ıziyct \'e Sehnanın tekdirkar söz .. 
ne ~aparız?.. lcri karşı ınd:ı afııllilm?ştı. 

- Canım ne çeklnl)orsıın .• Bun- Selma: 
da rena bir şey yok ki, Jıem zaten - Gördün mü şimdi • başııııızn 
tren de o 7.amano kadar hıırekct el• gelcııleri. Dak hcrir ne kad.ır pış
nıiş olur 7.a~allı (lene kendini şaş. kin. Simdi başımıza musallat oln• 
ktnlıktnn kurtnrınCBva lrndor lreı:t • cnk. Bütiln kO'lrnhal ı1cnılc ••• Sana o 
rn.iz blrkac y{iz meO.e!ik yol almış kadnr söyledim bu seYdıırlan va"'. 
bıJe. bulunur. ı geç diye. Hep o dik kafana göre bil• 

NeclA bir yand!ln Selma~ ı reket eltin; diye söyleni)'ordu. 
•kua etmejje uğraşırken bir yan· ı Rıı csnaılıı, gene, gerideki korr:~ 
dan da velfecri okuyan guıleriyle p:-rtımanlardan birine atlnmış ve 
!!3rı ba~ta:ı aı,akt tarıvordu. Büfe ön tanıla onların kompaı1ırnanı
lararından, oldukça yak1ışıklı vücu- rına doltnı geliyordu. 
duna söre dikilmiş clbi esi icinde lkJ gene kız dıı vaziyetin bu şek 
bir knt daha gllzel sörilnen, b·r le girmesinden renn haırtc şaşır • 

H A B E :a - Ak,am Poata1t 

1 Haber 'in bulmacası 
i l-+--1--ı--r--
1 1-+--+--r--
l ,_t-lıll 
ı.1--~r
.; l-+--t--t--1"-t-ı•r--r-
6 ~~...t'-r-
7 

G 
9 

Soldan sağa: 
ı - Gevcı~. (rııürekkep kclimcr, 

2 - Sonuna .kadar mt,·cul olacak 
olan, dost l>ir devletin merkezi 
3 - Tersine büyüyen ağııç, can~ 
sız cc5et, 4 - Arapça (b:ılı,ı), bır 
~ey siiylc) ip başka bir ~ey ıkasdcı
nıek, bir işi yapnıll'klık, 5 - 1-~zi~et 
içinde Cimilr geçiren. 6 - 1'&vln\la 
gelen JJir zar, çünkii, i - Bir sıfut 
e<Tatı, IJaltk lutm:ı ''a'>ılnsı, herşey 
onun üzerine kurıılur, 8 - Enkek, 

mı~ ve mahcup lıfr vaziyet" düş • 
'lı:islertlı 

adak. bir sıfat edıılı, 9 - Saklıul!I• ı 
rak, 10 - At·ı, ll'!rlotlaki bu~dny 
mahsulü, l l - Jl:ırap ,.e bilk n 
rulubet. MÜŞTEREK BAHiSLERE iŞ 

HAK iÇiN UMUMi ŞARTLA 
Yukarıdan aıaOı: 
1 - S~cıJler ,2 - ~fuhammeddrn 

!Onra yerine geçen, AUabt"de bir 
harfin okunu~u. 3 - Vücuttaki lo
kenin tersi, flynt mı1n..ısına gel"n 
iki harr, kışlık çiçek b.:hçesl, 4 -
Tavur, eskiden esnafın b:ışlarıııa 

sardıkları şeyi "ntıın. 5 - Notıı, 
,:ıönlU ferah (mürekkep kelime), 
li - Bir erkek ismi. alfahe<k hir 
harfin okunuşu, 7 - İç uzuyJ.ırımır 
dan Lıiri, nakliye Y:J\llalarındıın. 

8 - Cama~ır diizcltme vasıtası, 
çi#nevip yn~sıllarak, 9 - Meşgııll· 
yetin tersi. inleınek kı·Jiıneslııdcn 
evvel iki dda gdir, garaz, 10 -
şeref, bir cemi edatının tersi. bir 
sonı edatı, 11 - Birçok insnn. 

Dünkü bulmacamı:ın lıalll: 
1 - Karısıyok. K, 2 - Arasıra, 

Ayı, :i - Fıçı, Abalar, 4 - Akan, 
Kozak, 5 - T, J,, K, !'anta7., 6 -
Ulaşan, Kına, 7 - Tarator, Ş, ;\(, 
R - Av Kılıı, Mıı, !l- Nıı taşa, Amnn, 
lO - Bacı 01'Ç, 11 - No, Ikın, 
Zar, 

Haber vasıtutıe Ankara sonbahar 
at yan§lan ınUJterek bahfalerlne 1.§tl · 
rak için &§agıdakf 'Umum! ,arUarm 
bilinmesi lAzrmdlt': 

tıpkı bilet satmrı gtbf llAve ede 
yanıtan sonra alpar9 edilen bile 
reırmı hesaplarmın bll4nçownu 
dak olarak göderecektlr. 

Bu itlbarla, her okuyucuınuz 
ae, o hafta ıc;Uı aipariş ed 1~ bil 
ııaplarını tetlcik etmekte acrbc:ıt 

1 - Sipanı kabuJU her hatta prog. 
ramın guetemlzde çıkacatı cuma g1L 

nU aa.bahı saat 9 da ba§laı . akpm 19 1 
a kadar devam eder. Erteaı cumartesi 
gUnU gene -.at 9 da .ıılparı, .kabulUııe ---------------ı 

tıaııanarak aaat l~.80 da nihayet verj. l,•••••••••••• 
llr. 1 Q 

Gazetemiz aaat ıa te intl§&r etti#! ksürük ve EritlŞt 
için ilkbaharda oldufu gibi aynca 

tabedlJe.n program cuma aababı aaat TU RAL 
10 dan ftibaren Vakıt Yurdu Kitabe. 
vinden tedarik edllebUlr. 

Gazetemizin bnglığt yanındaki aipa. 
r1f kuponundan bir adedi mukabiljn. 
de ı liralık muıt.erek bahis bileti si. 
pariı edlleblllr • 

2 - Yırtık ve Uzerlnde tahrffa t ya. 
pllmq blletlerln kat'§ılığt ödenmez • 

Kompl'ftnt!lerı deı·bnl ıse~r 
eczanedo kutusu 83 kllruıftur. 

latanbul Aallye 9 uncu huku 
kimliğinden: 

42•520 

Beyoğlu Aynalıçcşme Atlama 
kak 8/9 numarada mukim 

Delikanlı onl:ınn kompartım-1.n- (O...tembla bh1DCll •ffuıad9 

a - Herhangi blr kO§U)'a, prog-ra.
mm guetemlzd1! intl§anndıuı aonra 
yeni blr at kaydedrurae, o kOfUnun bl. 
letleri oynanmaz ve paralar aahjplert. 
ne iade edilir. Uzertnde c'efl§lklik o~
mıyan diğer !kOfUl&nn blletıerı oyna. 
nır. Programda k&J'lt}ı h1lrhangl bir at 
eonradan koJUlara lftirak ettirllmezs~ 
bu at üzerine oynanan btletlerfn pa • 
ralan iade edilir. 

Samı Şf!,!ell tarafınd:ın muı 
Yahya KAhya Neva soka k 20 nu 
da mukim Aalye aleyhlne açılan 

larma gelince karşılarında durup bafhk yanındaki tarlb oeı"fe\'eelıd ek 
selamloclı. Sonra sordu: 

- Arredersinlz hayantarl 
e\'\'el Ankara Palasda değil 

U7e~ cGnclerec.ıell olra)'DCmJanmttwı 

Siz nz tlcalt m&11l1ell llab obmyan kOçlk t.. 
mlyc!.. IAnlan parum ...,... .. ar.) 

niz? 

Şaşkınlıktan, 
kurtulan !'\eclA 

' d d ·Evlenme teklilleri: ar.<a aşın an ene· 
mahcup bir tavırla 

cev.'.lp verdi: 

- Evet erendim. 

- Tıı.mnm... Garda ~izi •n"7ot. 
dum., Siz elinizi sallayınca hemen 
sizi tanıdım -çe trene atladım Den 
Ankara Palasda şef prsonum. Tre· 
ne yetişmek için acele ile Palasdan 
aynlırken dOşnrdO!tünGz inci k·J · 
yeııizl size teslim elımek için lı;r 
otomobile nlla)·ıp gara koşmuştu.."'\. 

Az sonra, Gazi CifUlği islas)'lr• 
nunda, Ankara Palasın .. f ıraraoau 
aldılı bahşiş ile trenden indi. ltd 
geııç k~z da sonu fena bilebilecek 
olan bir muziplikten ucusc:a 'WI th• 
lelik düşürmüış olduklan kıymetJi 

kolyelerini bulmalarından doiıan 

bir ~evinçle sötftyorlnrdı. 

-

-

• Boy 1,8'5, kilo 156, u.eııln onuncu 
amıtmdan a;ynlmq, .Anadoluda tanm 

mlf bir &lleııln bh1clk evlldı , ayda 5C 

Hra mUflı dnJel memuru blr bay; 

15.22 yaılannda, orta gtıı.elllkte v1: 

balık etinde bir bayanla evlenmek la 

temektedfr. Bay d6rt ay aonra Ana. 

doluya gidecektir. (Y J.) tUWJıe mu 
racaat. 

Al4mnı~: 

(A.B.No.I) (A.G.) (B. T, '8l (Bulun 
mu) (lr .N,8.) (F .D..K..) (K•uıetım 8) 

(Kaynak) (L&le 11) (M.m. f9) 
(Marmara) (ôsb&b&) (P:l'.) (P.A.) 
<2. R.U.) (R.& kbı:ıA$) (8.A.E.) 

(S&miml) (8.Y. 18) (Vlcdan} 

(Y, Bal f1J) 

-

-
-

' - Ödenecek blletJerlD paralaTJ 
Ankara hu.susl muhaaebealle yaptığı. 
mız mukavele mucibince banka va.11.. 

tulle g!Sndcrileoeğinden o<azanan 'bL 
letıerln k&rfllı!t Ç&l'famba v,. per • 
,eml>e gUnlerl !Sdenlr. Bugünlerde pa. 
raıarını almıyanlarm biletleri ödea • 
me&. 

6 - Haber mUeaaeaeainden bafka 
.Ankara at yanılan 1çin &par!§ kabul 

j edecek diler mUeaaeseler bulunuraa, 
' bunl&rın hu.aual muhuebe Ue bjçbir 
• remnl aniaıma üzerlııe yapıllDlf alpa. 

Jifler mmıyacaj'ı " bwılarm sırt, o 
mUH-lerın f&ıı.l tefebbtıaJ.erij,e S{. 
feluden bilet almak 8UJ"9t,fJe lftirak 
edecekleri bUinmelfdir, 

G&setemlz, yaptıtı anla:maya göre 
siparl§leri telgrafla bildirecek •e hu. 
eu8l muhasebe bunlan 1lkbahar yan§-
1.&rmda olduğu gibi yarıgı henplanna 

cıu t&lll.k davaam:n yn.pıl:nakta 

muhakemesinde mUdde.'1cyhin ık 
gaJu meçtıQı oldufundan da'\'etly 
dava arzUhall mahke-:ne dlva r.hıı.n 
talik ve gazete ile iJ(ı.n erUldiğl 
gelmediğinden muhakemc."lin gıy 
lcraaına gıyap kararınrn 2e s::: Un 
deUe llAnat Jcraaına ve tebliğ ta 
den iUbaren 5 gün ıçinde itiraz e 
dlğf takdrde blr daha mahkemeye 
bul edilmlyeceği mahkeme gUnU 
~.10.942 aaat H e talik edildltf E; 

karan makanıma kaim ulmak U 
ilAll olunur. (17109) 

Gökten gelecek tellllkcye ~ı 
hwrlaamak, milletin bütün fertJ 
Dl ayn ayrı dütündüren bir da~ 
Bu 1"116VZU& hloblr Tllrk vataacıaeı 
yı1aız kalamaz. 
dJr. 

... 
E 
C!: 

"'C = 
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r. "8A.NILUJ 
"· r A 8 A R 8 tJ 1 
tlll:SAPLAH 

• lldadleıfrta 
Kelfdesine aynlac 

ikramiyeler: 
l &cMt 1000 Ur&lJlı 

1 • DOO • 
J • ıao • 

100 

• • 
• 
• 
• 

lltanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan 

J1Drtan Tahmin natı Muvakkat temin&t 
kilo Clui Kurqı Sa. Lira Kun!f 
30.000 Zeytin ~ 12.l H 2110 85 
30,000 Sabun 79 89 J 1198 85 

Kiktan, c.lnsi, flatı Ue mimLkk&t temfnatı yultarda yazıb iki c1ruı 
malzflme taıtnamealM numune •• evaatma uygun olmak ,,a .. tile 5.10,942 
cuma gün!! ı:aat 115 de latanbuJ.Ta.k.eim J.Sa.Al,Ko. numuzda kapalı zarf 
ek.llltmeıUe :alınact.ktır. lkl kalemin blr arada veya ayrı ayn iııt:klllere iba· 
Jeaı eatzdir. Taahhüdün 't>aflamuı ve lfUI ıııraamda yapılacak ıtamga ro 
mt, ...-gt, mukavele, t;endnat, muayene murattan tevsik edilmek 1&rti1f' 
aynca mtıtea~id-:: ödenecekUr. Ödenecek vergi, ihale tarlh\Dde mer'i olal'l 
kanun?ara g~r. Sabun çuval8ız almacak ve kabında çuvalla• aynca aa. 
tın lllın·ıcaktır. Nilmuneter her glln komisyonda görWOr. Şart.naıne 2615 Jru. 
r•J11 bcdell.? vrıılir. :t.teklUeriD temlDat mektup veya makbuzlamu mubtn1 
kan•ına uygun, kapalı zarl. tekllt mektuplarını ihale vaktinden l>lr sut n 
vellne kadar komiayonumuza vermeleri. (998•). 
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H A. B ER - Ak~am Poıtası 

Resmi dairelerin 
nazarı dıkkatine: 

ltn-elC'.f men.-ut 'ff Kaarll ('~f,Jed llt birlikte "8 ... ktt 
""" ( Hnml lJADlar ı. ı.. ş. t taafl1• 11aı1Dt '(lrmh llMa. 
lwın:aktadır 811adaıa -ıtr.ıa tuetetrdzdP a,..n!d~·~• 

l&e•m• tl&mr ıı.9.94% tartıaıa.ae )em.idea ı ... &ıJnl.I Me. 
.._ ,,., tıquyaa 

Tlrll Buıa BlrUtJ Rumi llAalar 
Bolleldll Şlrkett 

Oılııet,emida IMaJldaD 2Vl't'• llAa llt!frfDf! TH1lt1hlr ""l'lt 

ıırke, .e ~kldlllerl.e tılc:btr sllk•M kalmaıhtındıtP nun. 
daa bö.) le ılAnlanlUr.J ö •19t llat wr tarUaı clab.lhılll'I .............. 
Ankara caJtle•İncle l<.a)la Hanıntlo 1'ürll 
Ba"' Birliği Resmi ilanlar KtJllektil Sirlı_.ti 

wtru~lat yollamaısrzt ve bedellrrlal 'dP ~ynı &Clrftıt ıöa. 

dtrmf'aUJ rlcıı ederta. 

Beyoilu Yerli Aakerlik Şubesinden: 

Yedek Tob. Ttm. Hall&D Fevzi oğıu Re:at 39174 
Yedok P. tejnıen Cafer .C9222 
Yeaek !:'. tetıııen Hüseyin of~u Ha.abl Karabuan 6:1233 
Duy. T~. Cemi\ Ünal 
Top 'l'fm S<tcil Yedievli 
Nal,llye T,'111, hzet o&lu Arjt Hikmet Beton 166"6 
Tbb Yzb. vhannu otlu Toroı Bahkçıyan 36792 
Top. T~. Yıhya ottu Adil Soy.r 3N8S 
~kh Top Yzb . .Ruln? Akbe.far 328/!ll.C 
Yukarda ıal.ır.leri yuılı yedek wb&ylann ac.le ıutHlbıtze 111Uracaatları 

11~ olunur ( JZ~S.10865) 

la\anbul Vil&,.eti ye Belediye Riyaıetinden: 

?duhte!\f tıuihlerde ıruetelel'Jıe ll&n edilen Nafia mUdUr\l\:ıı lt&d'roaun. 
daKı ll'l:nhl\l Tee5&11llıta tattpıer aramda 21.T.H2 tarihinde ysp.ısn mU.ı. 
ıJ:lK<l !ırtih:ı.ntna girenlerin k&tl ellllyetı görUlmemtı olduğan1ar. mUraca•t 
clktr.k dlğt'r istekliler :ırasm.d& IUO.tu tarihlne mUAdt pu'Wtell 111nu 
ısıı.:een evvt-! ı1aat onda Natta mt1dUrltltu dairesinde müab&ka imtihanı 
yarılmasma !Uzum huıl olmuştur, 1 

Me:r.~rin kanununun 4 Uncu maddulnde göeterl!en prtl&n ha.17 taııp. 

ltrln m.zkQr tarıbe ka.Sar vlla)"et Nafta mllcltlrlUIQne mllracaatıarı W.a 
O!IOD\.r. (10326) 

-
-

-

-~ 
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U-.El'WL - IHI 

POKE 
TIBA9 BIÇ&ll 

QJdl tabrlf etme• 

.U4J yumupur. 

llttr ,erde P O il E 8 

b"91duau .. ,...., 

lzmit Deniz. Satınalma Komiyonunclan: 
Ulnlf K.llon TaJlmlnl 111. 

" .. 
1llOOI 
1.000 

Kuruş 

UO.H 
llO.M 

Yukat6ı yazıtı iki kalem yağ ayn ayn tartnamede btr wyot a 
:ere Jhalc edilmek ve btr ,artlde !tllCmak aurettle pazar\ık!&n ~4 e 
pel'§etııbe gunıı aaat 15 te 1.zmltte TerHnekapı.mıdak1 komfa)'Oi• 

ı j'apııac.ıkt:r. 

: - ş·u•naı.ı:csı beielslz o!arak komlayondaı: alınabllir. 
lılzalannd'l )"azılı tcmlılatlarını llg:fll ticaret vealkalar.le birlikte be 
ve saatt(; kcnı1-'yona vermeleri. (10176) 

Kapalı zarf ilanı 
Aı. Fab. Akyazı kereate fabrikaaı mildürlüiücd 

Akyau ukerl kere.ııte fabrikası lludunıu kazası lçin.iekl 
M; biu t\ç yUz yelmlo llç metrektlp ve üçytız on lkl deelmetlu 
köknar v J meııe tomruklıırmm nakliyatı kapalı zartla ekalltmeye k 
tur. 

1 - Eka!ıtme 9 tqrlnleneı 942 tarihine mG.ladU cuma sana -
da Adapazanndıı park karpmıdakı tabrtkaııın yoıı.,ma d&lnatı:de 
caktn-. 

2 - &ober metre mikA.bmm mubammen Ucrett onbeo ıtra eW 
ruıtur. 

3 - M:ıvakkat teml!ıatı altr bin lk! yb etll dokas Urad:ır, 
4 - Ekatltmeye girtıl>ilmek tçtn ticaret oclumda k&Jltlt b!.luat 

t!a{r vcalk<\ ibraz etmek ıo•rtttr. 
1 - Şartna~.ı dört yQz on yedi kun11 bedel mU1rabl.ıtftcf6 

mUdürlU:ı,uı1en alm&c&kta. 
& - h!ekWer muaYJ19n günde aat ona kadar kapalı l&l'f'Al'llU 

yon:ı nrmel•rl tltıı olunur. (10140) 

inhisarlar U. Müdürlüğiindena 
ı - idaremiz k&myonlan lçln (20) adet aktlaüWr puarlslda 

atmacaktır. 

Il -:Pazarpk 29.9.H2 t•rtb.lne raetııYan .1&11 JOntl aaat 10.IO da 
taı1.a JHo.zım §Ubulndekl alım koml8yonunda y&pllacaktır. 
ıu - httkli!erbı puarlık için t•11n edilen gtlD Ye R&tte )'ll8de 

•emne panılarile blrllkte :ıdı geçen komJeyona gelmeJerf Din alumar (1 


