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1 arıhin büyük davaları i HABER'in 

1 
Bu dikkatle oku.nmağa 

~ değer yazılarını 4 üncü 
ıaylamızda mııhakkak 

takip edinfa 

'.l:ELEFON: YAZI lŞLERt: 23872 tDARE: %-18'10 * Sl!,"'NE: J2 

Mareşal Timoçeruko kuvvetleri 
Don ile Volga arastnda 
büyük bir taarruza geçti 

Taarruz sürülerle tayyare ve yığınlarla 
~ank tarafından destekleniyor 

:;;ehlr medlslııe parti tara.lmda.ıı göstcılleıı yeni !lıunzetlerden: 

l'llkaek Mimar 'e MUteahhlt Ziraat Bankaaı mlidnrt; EmnJyet Sandığı Müdttr muavini 
Alman tayyareleri k 

• 1 Atinaua 
bir infilak 

Ragıp Devreı Mehmet AH Tlney VAlaf Çakmur 

steplerı tutuşturuyorı 
~...,~,._ Moakova, SO (A.A.) - Cepheden 1 lstanbul Umumi Meclisi 

Seçime yarın başlamyor. Parti 
namzetleri ilan edildi 

Parti Reisi meclis azasından 
beklenen çahşmaları izah etti 
Şehir Meclisine IJa defa yeniden yalnız 

20 kişi namzet göst&rlldl 

Milli 
Şef 

' 

.11gittere ve Danjmarka 
Krallara doğ um yu 

dönümünü tebr.k ettiler 
Ankara, :19 ( A.A) - Cümlıurrei. 

si İsmet fnönünün doğumlarının 
yıldönümü münasebetiyle İnı;ıilterc 
Kıralı Majeste altıncı Georgcs Cüır.· 
!ıurrreisimize bir tebrik telgrafı MareoaJ Tlmoçenko 

son gelen ha.berlere göre, Timoçenko J 

nun Don ile Volga arasında. 80 kilo _ 
metrelik bir cephe UZerJnde ,başladığı ı 

karşı taarruz, sürillcrle tayyare V3 

yığınlarla tank tara.fmdan desteklen 1 
mektedir. HattA. Rua kuvvetlerinL"l 1 

Don nehrini aşmağa. muvaffak olduk- 1 
ları söyleniyor. Sovyet orduları Step f 
te 11erlemeğe devam etmektedirler 1 
Atman uça.klan bura.ya. yangın çrka. 
rıcı maYinlerle dolu fazla miktarda 
kaplar atma.kta ve etrafı tutuştur 
maktadırlar. En şiddetli savaşların 

cereyan ettiği noktalarda inf.i!Aklarl.!!. 
''e ııtep rlbg!rlle havalanan toz, boru_ 
balard&n ve obUslerden yUlueıen du. 
mana karı§arak güneşi karartmakta . 
dır. 

(Devamı 3 üncüde) 

-Bir çok itaJyan 
askeri öldü 

2000 kişi tevkil 
edildi 

Londra, SO (A.A.) - Yunanisla· 
nın merkezi Atina şehrinde bir 
nezi toplantısı yapıldığı esnada bir 
pnflaroa oimu~, hirçok İtalyan as .. 
kerleri ölmiişltir. 

Cllmhuriyd Ha.'lk Pa.rti11i yokla• 
ma ta'!imatna?fl~i hükümlerine u
yularak 11 kazada. y.ipılan yokla• 
mala.r sonunda !.stanbul Umumi 
Meclisi ! üncü intihap devrESi i<}in 
afili ve yedek aza.lıkla.ra Parti nam 
zet.kri teebi.t ve bugllnkü gazete.• 
)erle ilAn cıdilmjştir. 

Vfü\yet um:ıımi mecHsine Parti 
t;Mftnda.n göst'eril~ namzetle· 

tin yalnn: yirmisi yenidir, diğeırlc- çekmi,, Cümlıu:-reisirniz de İııgil_ 
rl meclisin eski a:ıastd:rr. tee Kırahnın bu telgrafına bir ti!'" 

Meclise namzet gösterilmiş .1}an şekkür telgrafı ile nıukabclecle bu,. 
yeni aza şunlardır: lunnıuşhırdır. 

B::ıJurköy kazasından ~lediYe Ankara, ~9 ( A.A.) - Cüınhurrc-
tefti.ş heyeti reisliğinden c:mokli isi İsmet lnönünün doğumlıırırun 
'l'evfi:k Ur:ız, Beykoz kazasından yıldonümü münasebeti;vls Majeste 
Kunduracılar Cemiyeti Reisi Al• Danimarka Kıralı ile Cüınhurreisi· 
dullah Vahdi, Beyoğlu kSZ!Bından ı rnlz arasında tebrik ve teşekkür 

Slvasta ttlyler lr· 
partici bir cinayet 

Mihverciler zecrl tedbirler :ll· 
mışlarsa da mesullerl bulam:ımı~ 
!ardır. Evvelce rılınını~ olıı.n 3 r~: 
hine kurşuna dizilmiş. 2000 kişi ıl . 

tevki( edilmiştir. 

Amerikan gemi 
inpat programında 
Ne kadar zaman kazanıldı? 

~ ., 
Arjantin 

Mihverle 

1De<çfünt ~ U:ıö!ilt? 1elgrai1ı1ı ıtaii edıiıujştir. 

V urgunculuğa 
mani olmak için 

Bir adam katım, kııı, yeleni ve ••alı 
taralından mlşterellen balta He 

parçalanarak öldlrlldl ı 
bt ve titiz halleri görUlmüşUlr. Bu 
vaziyeti gözden kaçırmryan zabıta bU 
tün tahkikatı aile elradr Uzerine teş. 

(Devamı 8 üncilde) 

Va~1ngton, 80 (A.A.) - ln,a edil
mekte t:ulunan her gemi içllı pı og-ra 
rama. göre, ka:>.anılan vakit heS&.p 
edilmiş ve btltün btiyUk zırhlılar lC}IE 

41 ay, tayyare gemileri içj_n 12 ay, 
kruvazörler için 68 ay, muhripler tçi:ı 
203 ay, denizaltı gemileri için 118 ay 
ka.zanıtdrğı anlaşılmıştır. .. ~ munaseue .. 

tini kesti 
l Belediye yeni bir büro 

'
1
/ teşkilini düşünüyor 

Sivastan bilclirilditlne göre, burada 
fecl bir cinayet işlenmiştir: 25 ııene 
denberj zahire ticaretile ufraşan Şev 
ki Daı:ıd&n adında. birisi, beş defa ev. 
len.mjş ve son defa da 15 mcr bir kadı. 
nı nik!hBız olarak almıştır. 

Şevkinin bu kadmdan 18 y8.§lllda 
bir kızt, N!zım adında elinde büytı . 
tüp yetl§tirdlği bir U§ağı Tiı karde _ 
_şl.nden çok ktlçllkken yetim kalan Tu. 
ran adında bir ye~ v~rdır. Tura-: 
bUyUmtlş ve ~refli bir meslekte yer 
&ltnl§tır. 

~9YARIN9-.... 
ADtay Nou Blyo 

1 
-

dl .ıaneyroJa gitti l stihsal bölgelerindeki be1ediye- Bir VA KIT gazetesi 
almanızı tavsiye ederiz ıer her gün bu büroya gıda 

Londra. !o (A:AJ' - Bu aab&h maddesi fiyatlarını bildirecekler 
erkenden buraya gelen bir telgraf· 

Şevki nedenl!le 6 mcı karısı ile bir 
türltı nika.ha YB.Iıa§lllamI} ve bu kıı

dnıdan doğan kızmı da ölen beştncı 
kartsmnt adına nü.tusa gcc;trmı,tir. 
Bu arada. ye~nlnin paralarma da ve.. 
ztyet etml§ ve kendisi.ne mirasmdaıı 
beş para vermemiştir. 

Çünkii "Vakıt,, okuyucuları icin cok kazandı bir hiz· 
mette hulunuyor. Gazetenizi bedava okumuş· olmaktan 
ba.ka yü:ılerce lira kazann:ıanız da mümkün olacaktır. 

name~ g8re .Arjantin mebnsan 
meclisi, mih"ftll" d~etıerlyle siya. • 
gt m<inasebetleri nkesilmesine ka. 
ınır vermiştir. Bideı!}ik Amerika 
bahriye Dll%In albay Nox Brezilya_ 
nın mer«ı:m Riyo de Ianeyro şeh
rine varmı' Amerika kıtasının At. 
lantikteki müdafaa üslerinin vazi· 
yetinden memnun oldu~nu söyle. 
miştir. 

Halk birliklerinde 
umumt toplanttlar 

yapllacak 
Birliklerin randı
manları ve tenkitler 

görlşliecell 

VllAyetin vardiği eımir üzerine 
b tr nahiyede Halle Birlikleri. reis 
ve azaları toplanarak, ha.Ik birlilı.• 
terinin faaliyetleri, alınan netice
ler tesadüf edilen milşkülat, alan• 
nuı,~ icap eden t.edbirl~r ve birlik• 
lıcri alrutaJandrra.n saır h~uzlar 
bzerinde görüştnclcr yapacaklaT • 
dır. 

Bu akşamdan itibaren başlrya. • 
cak olan bu toPlantıtarda C. H. P . 
~inin şimdi ıkna edilmiş bulunan 
ocak ve semt ocağı kongrelerinde 
halk birlikleri hakkında yaptlmış 
o1an tenkidler, ilen s\lrillen miitu.• 
ibtar w çarelerden de istifade e· 
c!ile'rek bunlara göre gereken tetl• 

Bir lu11m pirinç ve zeytlDyatı 
mabteklrlerl adliyeye verildiler 

Nihayet Şevki Daşda.n geçenlerde 
da Kaımn Civan. da piri~~ satmak para toplamak Uzere köylere çıkmış 
tan imtina. etmiştir. ve bir da.ha. dönmemiştir. Şevki Daş. 

Vurgunculuğa mani oJnıa.lı: için 
§IC}ıriımizde blr bfiro kunılma.~I dü· 
t,.ünillmektedir. İsti.hsal bölgelerin· 
deıki belediyıeler, hergün bu bUroa 
ya telgra.fla muhtelif gıda me.dde
ltt'.inin toptan fiyatlarını bildire• 
ceklerdir. Be~ İktmat Müdür • 
lil.ğli d~, bu fiyatlara mutat mas • 
raf1ıa.n il!ve ederek perakende 
sattşları kontrol iÇ'in tedbirler ala• 
caktır. Anık.a.ra.da bu huı:ııusta tet• 
.ldkler ~'11.pUmak.tad.Ir. 

Aftat Diyama.ndioğlu Eıninöniln danm bir Cinayete kurbe.t> gtttıguı . 
de BsBdacroğlu Dim'it:ri Sarı, Be • d1l§Unen zabıta §ehlr dışında yaptığl 

· yoğlunda. ~roda :zıeytinyağını tahkikattan bir netice aıa.maymca 
fazla fiyatla sıa.t:ı:nı'Ş'lardir. BaJrkpa• ça.I.ışmaıarını ııehlr içinde devam etti: 
?.8J"l!Il.da Vası1 ile yine Aftat DiyL• ı meğe karar vermiştir.Bu ara.da aile'
tn.andioğlıu peynir vurgııncuhığu çinde de tstıovapla.r vaşlRJDıştır. l 
yapmıştır. Önsel ba.kkaliYe mağa- ~k NA.zım isticvap eE..aasmda te [ 
zam sahibi de 60 kilo buğday sak• ı' 11§ ala.metleri göstermi~, Şevki. Daş. 
lamll'}tl?'. Bunlann duruşımasına da.run nikahsız karısının ise sorulan 
yakın.fa başlanacaktır. sualler karşuımda gft.h korkak,gA.h Ul 

25 kuruş mukabilinde belki 100 
bel ki 500 Milli Piyango biletine 

ortak olabileceksiniz 
"Yakıt,, yarından itibaren yepyeni bir sekilde ve üc yeni 

telrikasile 6 sayla olarak cıhıyor. 

T afsHatını yarınki VAKiT da okuyun 
Diğer taraftan belediye rktmat 

müdUrlüğil, pirinç, zeytiny8ft, 
peynir ve sadeyağ gibi gıda nw.I· 
delE'l'inde vurgunculuk. yapan muh 
telif kimseleri milll korurıma malı• 
kıanesine ve:rmi,ıir. Bunlard:an A• 
dapıııızaıılı Melm:.et Ali Çeltılrıc:i pi· 
~ fiyatın.m yilkselmesine Stıhp 
olmuş, Fahri Umar pirinç sat1ş1,1• 
da fatura. harici fiyM istemiş, Mr.• 
zamkis Agatangeloe ve Gedikpa.,a 
bakka~ıa.rmdan Mehmet Ali fıihi~ 

fiyatla pirinç satmış, Vezir hanın 

Stalingradın vaziyeti 
pek vahim şekil aldı 

iki büyük 
tasfiyehane 

Tekıastaa Rasyayıı 
nakledilecek 

Londra, SO (A.A.) - Vaşing• 
tondan öğrenild1.ğine göre, Tek • 
saııtan ik.i -büyük ta~fiychane pat• 
Ça halinde Rusyaya seviiedilecek • 
tir. Bu fabrikalar hzvacılrk m:ıh • 
rukatmm istihsalatinda kullanrle.· 
caktır. Fa!m1calıı.r kiralama. ve ( • 
dUnç verme kanununa göre veril· 
mektedi:r. 

Vlşlc!en gelen haberlere gire 

birlerin alırınıasma çalışılacaktrr 
Halk birliklerin.in kunıluşundan 

beri bu umumi toplantılar il'k c'lcfa 
Yapılacağından bu SU'l'etle birlik 1 ~· 
rin şimdiye kıadar v:rmi!S ol• 
1uğu randrnan da. aym zamanda. 

Mareşal List Stalingrad 
cephesi kumandanı' 

öğre.nibniş ol~tır ViJi, 30 ( A.A.) - Doğu cephe- 1 demir fabrikalarına derinbmesine 
Öğrendiğimize gö~. yakrn b!r sinde Almanlar yeni lerakklle r kaY. nüfuz eylemi~lerdir. Sta1i)l8radın e~ 

um:wda şel1rimiza.e halk birlikle- 1 rleylenıh;lerdir. Stalingradın cenup bü:rük harıl fabrikası olan Oktobr 
rinin vilayet tarafmıfon umumi : ve merkezinde ılerled:kıen sonr:ı fabrikası hücumla zaptedilmiştfr. 
tefti~IE"ri yaptmlarak muamelatı J şehrin ı,i~alind-e bulunan aınel:? ı Stalnigrad muharebesi arlık son 
tetlci;c olunacaktır. ınalıaJlelcrıııe, tasfiyebancler ye safhasına girmiştir. Mosko,·ada Sla• 

Ungrad müdafilerinin vaziyetinin 
pek vahim olduğu itiraf edilmekte. 
dir.Şehrin en büyük kısnn Alman• 
ların elinde bulunuyor. 

Londra, 30 0 .A.) - Slııliııgrı.ıd 
(Devamı S üncüde) 

İngiltere ile lsv\çre 
arasında radyo servisi 

Londra, SO (A.A.) - t11g1ıtere !l~ 
İsviçre arasında yakında bir radv 
serTI.lt l§lemeğe ba.şltyacs.ktrr. 
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Rus Donanması 
Boğazlardan 
Geçebilir mi? 
&eçemez mi? 

Ras(ar Kal 1 i il &! a 
nasıl !stili ettiler? 

Peynir ekmek yiyorum, aç kahyorum, Bu.:~~~~~ e~~r7ül1::!:ı: 
Ol.an 8,5 liradan k y k . mı.fk:ısyaya girm'ıJ oımaıarıdrr; 

-----------------------------------------JngilU, lnire,, F arnsız gazeteleriJ İ'>u!liinlet 
de, lnı mueleyi münakaşa edip clwuyt>rlttT. 
Buna dair yazılan bir yanyt, lıviçre gazele 
lerinJen birinden iktıbas ediyoruz. 

98rll8C8k fakat ŞI geziyorum. O sa temız henilz Şimali Knfüasyada, Terıel• 
nehri boylannda bulunuyorlar; 

Vilfl~:t memurları kooperatifi 1 en herkes hırsı7 mıdır ? fakat yıldrrrm gibi değilse de ~ol' 
Q.evlet tef;ikill&tınıda ça.h"ia.D üeretl.i, 

1 gez ' /;,,. • ,, geÇmeden bu memleketi büsbütün 
mıe.&ş,l:r, gii.Ddı'.tliltli, mütekait, dul istila dtmeleri uzak b~l' ihtimal de-
yetim !?ibi maaşlaı'l mutemctJ.eı· -·- Beıııİal bafka kilnsem yok, i fendi. bavulunuza ben çalmadun, ğildir. Ac:ıba ne kadar zamanda o· 
tarafmdaa d&ğıtLlan memurlara ha~ tiey; beu bııgline bugün al. ı diyorum, bte ••• öyle oJ,;;a, 'kaçar • Iaca'l.t? Bir ayda mı, üQ ayda mı, 
a,ıtık ~ar.mm yansı lc:ıdar mmm aküe, naınusonıla. ya'ıyo - dnn. altı :ı~da. mı yoksa gelecek yaz 

K ARADlll'llZ :tısv.sasmdüi as. j taratm<lall igıal cdilcliiti ~dirde lı:n:di ac:ı.eclttn". 1.stiYOOler bu kre.. rum. Benim İQin §8llt.ayı Çaldı da ı Ama, benim gibi bir yetime YaP ı;onlannda mı? Herhıılde muhak • 
keri \:aziyet, btı&.-tinün. en Sovyet donıuunasınuı boğazl~rdan di ile c iun, kıin.üır alabi.lece'kle .. '~ık 'ık geziyor, diyorlar, rira. e<le• tığıruzr çekeceksiniz. Her ~ece ya.· lmk olan bir şey v:ırsa ve Kafkas· 

uaa.a. iie karşılanan bir meselesi. ~e~mesi mesclesi~ti. göL~nb.ıuıe bu.. dil'. Tevziata ay başından itilbareıı r~ın Alla'b için söyleyin, bn diln • 1 tarken Allahmıa dua edıyorum. ~·ayı istila etmderl ınukadd~rse 
dil:. Alrnanlanıı., ){ırmı lrn.rşısın - lundurmıya lüzum göriileeekllr. 2U ~nr..cıMtır. Odun alima:k istiyen y:ı.ıı'u. &ık gcun herkes brrsız mı- 1 Zat.en oğlun ıla belasını buldu, ya. fazla. uz..'\lllıyn.eaktrr, 1st;JA mildde. 
dak1 ;r.arımada boyunca ilerlemesi, temmuz 1936 .llfontrö muahedena- lıedlir ~az, 10 çekiden faz- c.ırr Ben :ıyda 4@ Ura kazanıyo - 1 Kadın büsbfüün köptirdil: ti Ru<.Jlara göre pek kısa. sürecek" 
~n devam ediyor. Malfını ıue:;i, muh~l:ip bir tar:lf gemiıcri • la a~atd!lr. Bir Çeki meşe rum. Peynir elmıe.k yiyonım. IM<in ! - Ne oıı;uş oğluma, ha ne oı. tir • 
._. Ki deniz kenannda, Türkiye ıııu, merbut bulunduklan limanlar odunu s.~ lirad.TT'. Kcsnlm~ 0 Ja• ı;ık geziyorwn. Kab&hat n. bu! j ınu, oğluma Kafkasyn, hele Şimali Kafkas-
IWllifıJ~ kadar giden ;o.cbıiş bir J üaıı hiç olma1.sn, ayn ılüşm~~ bu - rak alaoa.'k'!am. 790 !kuruıştım v~r.• Eğer bunlnnn cantaııımı ça.lıtay• - D:ı.ha ne olac:ı.k lııte ••• SUrUm ~a tarihin en güç ve en u:mn z&· 
,.dl uzaruyor. Ro.<ıler icin ellerin· lanrrutdıkça, Çan:ıkka!e bogar.m · leeekt:r. Giirgen !kestane karı<,iık ılım, nüfus k&ğld1tn r.ebimdeydi, ııilrüm sUrlinüyor .. Bugün hura<1a, mnr.dtı istila edilebilen bir mem • 
de bulunması son derecede lüzum <la.ıı geçemiyecekl~rini ta.'!rih et • olarak ~lintiş 800, kesHanemiş idarede sicilli de değildim. Pırrr yaryı başka cliyıuda. leltetidir. Çetin Ye sarp dağları, 
la oln.n Ji:ma.nfar birbiri arkasın • nıeliedir.'' diyG!'. ~ iklll":UŞt.ur. M:emıtr.ınr bunu dört karardnn, Kim kime dum dnnıa, n:adm bayılacak gibhdi. Niha - 0 il'nğlar kadar sert ,.e dik bnslı 
dnn Almanlann' elılın-e gcçi;yor. Ş.. İ~h~ ga:ııete i, Almanlnnn li- taksitteJOO!eyecek.1.efldir. Kömür al· beni nerede arayıp, nerede- bula- ~·et mübaşir gelip ilfr••hıi! de keri• inoıanlıırı Ruslarla iki yüz yetmi~ 
da var ki, Alınan bnhriyes~, )[ara,. nıanlnn işgal etmekle Rns donan· ma!k ~iyenler de 100 :ıı·ıode:n. az c:ı'ldardı? ~ Ye çağırdı. sene döğüstiilcr; hill'um!ara. karııı 
denizin gp .. rp ııahi•indeki limanln• ınasmm oı·aları1un a.yrı1111&"iı.nı 1000 kilodan faıitıa. al8.ımyacaklal'• Bu kadar •afı bir solukta söyliye lla.hkeme, hamalın suçunu s:ı. - ko:rdulnr. l\lüdnfa.a edenler ara• 
ra el at1lbilseydl, Kaf'k~·ada sm·· dOftıııırnn;.ı mer~t hı_ı.lunduğ~ lı ~ cin-. Kömürün lldl<>S'll 10,:> ilı:un'..Ştur. \'eren l<ara yağrz bir genç adam· hit görmUş \'e kendi~ini 4 ay mUd- Eoı~da. dağlım da sayıyonım; zira 
'et lkuvvetlerile muharebe ~den ımn1ardan ayrı dtişm\18 şeklınde Kömtiırün te'"21İi og.ünü. ileride Han dı. Ortd. boylu., geniş omuzl~ par- ôıetle hapse mahkfun etmlşt}. '-im.ali K:ıflmsyarun clü~mnna kar
:\hnanlarm j~j çok kölavlaşır - görmek ,.e bo RJıs donanmasını, edileoektir. lak s.i'yah saçlr, kalın kan kaşlıy- Kadın "oh olsun!' gibilerden §1 mücadelesinde dağlann başlı 
dt • 1* möııasebetle, \'li.divo.stok ~ ~selerdıe ç::ılışan dı Sırtında lm~uni renkte yepye- h~bir ~y söylemeden d1§ar1 çık • bu"tna ~ e mühim rolleri ,·ardır. 

. • * • 1Jlron'tat donanmalarına iştirak ortlalar ancallt peşin para :ite ki~• n.i bir spor cek;t ayağrnda. 'ı;ıiitlü tı. Fa.kat şık hamal ol<luğu yerde Rn'I ~rlığı kendi~inl b:-ıans im· 
t:tmek gilıi bir müm.hıuıaya sap • mftr ve odıtn a!a'bı1.e.c5lerdir. lmh~·ermginde itlııa ile ütü!enmin ~ala kalmı~tr. Dir iki . <ınniyE> Ye ını.rn.torluğunun ''nrlsi saydığın· 

!rlesM, belll askeri, hem de si. 
psidir. 

A ~ri ba.kml(la.u, zengin Ka.f• 
b6 -~~i ele geçirmek için 
eereyn.ıı eden muharebeler. iki ~a. 
yeye istinat ediyor. E'\rveli, 11'.oır 
iardan alınacak zeogin iptidai 
Dıed~ kaynaklan, Alma.n jktısa.t 
~~temine b?- W• · r:ac*. Rir Alman 
amiralinin l i.;k bir Ahna.n ga· 
.-teslııaeki ~.~da nnlattığı gi• 
:ııbi, llıtiyük bir kısmr, Rwıl"rm Kar
kas ordusuna tah:>is olunmuş olan 
Kuha.n bqğıhı~, ;;özöniin4'.le hnhm • 
ila rolm.:ktad rr. 

ım!f gtiriinüyor. pantolon, ayaklamıda. da gıcır gr rmde sa.l!andr, sonra tıtrek adım· ı'Junbcri gözlerini lstanbula. dik" 
Bu ~leyi, yalnız Türkiye hal- Bek t8VzlafıDB cır a.yaldro.bıJar w.rd1. Mesleği. ise, harla dışan çıldı, do~'TTica pencere misti: diğer taraftan Hinclistana, 

E.debiltr ve Montrö nıımhedesini'n hnmalhkt1. So'.:tı da, kendisine t.a• kenarına giderek ba§ını duvara. tarih'n en btiyük füt.i'hlerini kendi,. 
tef9lrini yapabiUr. 'başllllll)'Or ·~ımak fü:ere verilen bir valizi çal· dayadı. Scı;e.,;iz sessiz ağlamaya ba5 sine ccken o zenJ,,>in ,.e masallar 

Bmidan ba~, Rruı donanm11CJ1, mak suretik emniyeti suiistimal lnıfr. Kenıliı;;ini görerek hnlinıe acı· düm-ı:.;ı memktltete ~evirrni~ti. Her 
ınüşkiilatn. uğramadan boğadar - Bu ayın ilk haftae:mda evlere l.'bnckti. Valizde 2500 liralık mıi • yan blrlmç ki~i etnfını aldı. Bu iki tam.fa girfon yol cln Ka.fka"Ya• 
den g~. Türkiyıı. boitazları BA;o 1.-ok k.örath\i. tewıiine ibaşlıanacaık • re,·hernt İJ.lCl'li kum.aş \'daire ol· arach htıyfl' sahibi bir nVTikat da: dan geciyordu. 

,8& bile, Ege rlcnizimle- yerle,m~ tır. Evıvolce beyanname veren her.. tluğu iıldia o'ımuyordo. - Merak etme e\·ladım, ben se- Şimıı.li Knflm.:;vaya ilk Raı !lal· 
cfan mihver devletleri, Rus donan· kese mra numara!ar.r c'lağrtılanŞtı. Da\acrsı kısa boylu, ,tşman ya~ ııin ~y:z 19.;yibam yıı~~! dmsı 1591 de oldu: fakat Klıor<& 
lmt$!DI biiyiik hasarlara u!:;"l"lltma - Bu numara. ~lerinıin müracnat lı bir kadındı Somıırtlı.an sura.tir, Dıyerek ka .. tını \'erclı. l akıt ha tin kum:ıncl••smıla Terek ,.e Sufa.1.: 
dan geçirmezler. günleri gnzetderle ikin ohınacal • he:rkcsren ~ilphe eden ta\'Trhydr, mnlı hiçbir !'k!Y tcs'idn edemiyordu. nehrini geÇen 20.000 ki'şliik ordıı· 

Hi\) 'tiplıesiz, Ruslar, ~n kan· tır. Ya.'n:ıız: 14caırethane, meğuzn., A'lcta ne ~aıutıp yapılncak ye ela· Ağladı, ağlıulı \e neden sonra kıp dan bir ki<ıi hile l\'locılı:ovaya döne· 
n '\emtek anını, ellerinden gelıliği ıllilkltan gibi sdba kullanan yerlere ,.1\ t-tti"i humıı.l lmrtardacak ı;lbi kn'm?'Lı gözhrini yumrııklarilc si· medi. 1604 <le ]0.000 ası;.erle bir 
lmdaı· tehire çnlıı,acaklnrdır; fa. • !rok lköınil.rü verilmemesi için dün hfıJ.im.i', .. mUd<Jeit!Blwniyl hntti. her• lr. ıı!Je kal:ıbafrğ11 karııı't1. ~itti. F>ÜTii Kazıı.ktnn mUreld•eP yeni or. 
J,at ır.ö3·Iiyelim .-.i, bOylf' bir \'azi • ııl:iı:sat velmlet:inden emir gchnis- J;;esi -emnlyetsiz bah....şlarla süzU - N1H \1' ~A7.t <lıı cl:ı. Suhl• nehri k~nnnuda im• 

Imnd.:ı. bulunan Rus ve AngJo - yette. enterne edilmelerini, pek" ti~: Kal~ferJi .apnrtrmanmft !ii5 • }·orilu, ha c<lildi; harp ın~ydnnmı 7000 
Salcson kn-uetfclrinin de, &Y.DI ~c- tah:unmiil edilm&i; bir ~Y a<Met - muır ~C'l"i.lece'.ktır. Anlattığına göre, o gün An:ulo· Tarı.hl Tu""rk ölü dolduruyordu. Bu tarihten son 
kikle, Kafl•as nıa.lısul&t servetin - ruiyec-?klıerdir. • l'uYR tayin edilen oğlu ile Haydar nı.. 118 sene Kafkrısyaya taarruz 

den istifade ettilderinin do .iJıti • Sınema loccunnda ı.m-~aooıı tirene bineceklerdi. mUSl.kl• konserlerı· cesat~ti g1isterilemcdi'. 1636 da. 
mal dnhi!inde buhmcluğo dfişltnli· H . t yakalanan çi.lt r - Oğlum ile ben l\nde, hamal Uürciisfu.n l.ıralı TeinlUrns Da.ğra· 
lii~or. USUSİ ınşaa a Birkaç ay evvel, §ehrimiz sine. arkamnda '\':lPU~ binrlil<. Haydar --- tunda bir kale yapmayı teklif el• 

Fılhakı"ka Kafkasyama cenubun malarındruı '1.>'irF..sind~ Ayten :ı<lıo• ı l•a,nya cıktık. Tıren1n kaHanasına. tiği halel .. rar yanaşmaclı. Devamh 
daki toprak, bıı arazinin §ims.lir. • çı·mento öa evli bir kndrnla Tan'k: adında 10 ib5<ik!L vardr. Denkler{ yerlef} • Bu sene yeni Rus taarrıızlan 1722 de Deli Petro 
den oo'k d!\ha ~ bereketlidir. Ge- bi~ locada biç':rnsiz 'bir vaziyette t.irdiğimiz sırada, o teli!!! an.smda. kOD•8r.l8r zamanmdıı ha.abdı: GUrctistan ve 
ııe bu Alm:ın amira.!i aynı yıı.zı • _,_ bulıınmU@l:ı.rdt. hn o.danı ~lindeki valil!den birini AzerhRycan htiffi. edildiği halde 
sm<la, Kafkns ordusu ile tra.nılaki Te rint evvel Asliye yedinci cem mahkemes"• ~·okctti. bazırlanı:9 or Şimali Ka.fltnsra yarım nsn: sonra 
J?us '\e Anglo·SaJ.~n l<unetleri • ne Vt>r;Ien kadınla erltek mııhake· Hmnzlığı ti:rende anladık, bnşr hile m\lstakil ve hlir yaşıyordu. 
Jlİn, mtlttefilderde hissedilen to - OD en anının nı~ e-rı sonun a. 'Jel' ay " şer nm: a. Cl:J er '!: ll e ı. ıra a • Rtırslar <lai'Hara yıwas yayaş &okut• k t 1 1 · d 2 1"' t ı f ı d kald z• b Geçen sene yaptığı tetklkler ve ver. 

!!!: ...n "'dd ı h • td 2500 ı·ı.....•ıl< " amız diki konserler ile büyük bir varlı';: " naj sıkıntısı dolayısi,e, Aoem kör. I 6"n mu ete a.pıs ceza.ama çar. \U a en az ...... e,,y m-•· urrulUnU taki'p ~ttller; Terek 
ar"lrlı_..811"8 ı ı .ı_ ı n • ı kal h.. gösteren İstanbul lıonscrvatuarı ta • ııın fe:ıi 'ıısıhlsile ia.5elerlnin müı;kül iL laca• u tır m.I.§!.llr~. 'ı:m ı . .uenım anam< an nn u • ııehri hoynnc. ,.e Hazer dentzinilen 

oJncağı ii:ınnıı.tin<lc bulunuyor. öin mücevherlerim icint1eydi. F.n ribl Türk musiki heyeti bu yaz YS.!>I- Azalt ılenizin~ kıdar Kazaktan 

,.:.~~:.:~~~.~ ... ı:~,::;.;" çalışılıyor [R@QK HAeE!~!~J "";;::~ e:::..:;-;::,~-;:·;:~;,, : ,;.::t.~~;;;:-:.:;:,c;:. ~';'~:;:;,·;:. i;;';.~:~:'.' ;;.?:::~k~~~~~:r; 
lstanbul vll&yeti emrlne verilmlş o. _Bu ''ali'.li sen mi taşıyordun? cağI bu mevsimin ilk kon.ıerine haz..... la k 

Almany'1ıda, bıı ilıt!'malin oWtı.k lan ve husust ın'"aatta kur.lanııacak o_ J/. Son zamanlarda şehrimizde yeni H b • h •·--• w !anmaktadır. Bu ili< konl!Prin prova _ on b:ş ~irmi mil uza]t 0 ra uza-
"" zn,,-" 1 l w t h · " - nyır eyım, 11 .. aumm og. '· lP "'İlll:vordu. Rerlıangi· bir yerde 
,,,_ • .JU 0 1 ugu a m n o.unuyor. lan çimen o kontenjanı ey!Ulün dah!!. mahsulden az miktarda kuru fasuly;! luncln,·dı. Ben sihirbruz ıJeX.:Jim, ki lan yapılmaktadır. 
I"l' rtl ı ·· Ji ı " 61 Dn:<trl•1rtn tnrr lZU olur~a. top atı• •ı men r. rnm ara ı;ore. :ı.zerı ~ ilk gunlerlnıle tül<enmiş ve eylUIUr. gelmeğe ba. .. !amıı;ıtır. Bu yüzden fi - ba\'ulu yolı.:-rleyi'm. Bu sene konscrvatt:ar tar.hl Tür'. ı 

1 · · i 1 · t" t f'I l!l'• 7 
- - hr di~cr nnl•iYcler<len Ye Juı g eı-ııızıııt - •z ıcnre ı o.,o, · ~.000 son ~'lin1ennde busuııi J.nşaata. çimen yatlar, 64.60 kuru~ arasındadır. Ma. T!renin 'kaHrmııcıma. anca. b~ musiki heyeti geçen senenin yedi kor de~ ynr<lnn isten:rdi: sıra ile her 

toni!;.to lıaooıin(le, 114 genü~len to verllcmemlştlr. Belecliyr mUhen _ amafih yakında yeni mahsulden bol ıln'ı::!•n ,-.u·dı. &n den"i yerlesti - serine mukabil altı konııı.r verecek • ' • . • .
1 
le-

1.bnrctt"r Buıın 11 k s <I .. l .., - . . . l<nln :ıvn1 ıj;;ııretı '\'el'.ıHC:;!ı :n z ·~e ' • n I r ı. illi a 11a - disleı'inln yaptığı tetkiki-ere iat.ina. \. miktarda fasulye gelip fiyatların dil· rirkcn ot;lu: tir. Bır konser eksık vcrunıcsine Be •
1 

, w "is hk b t ooyu 
ıms bulmıu~or. Buntlan ba11ka, re-1 den belediye fen l~leri m'!dUrJüğü t.ı. şeceği söylenmektedir. - Aman, tiren kalkmndan ben beb şehir tiyatrosu kome-Ji kı.smmnı m l sUren ~n:ı•. ts .;n k aher t :: 
ııupt.a. toplannıı11 olaıı ordulnrll, şi· rafmdan teVZi edilen hmPıst inıaat!il Jf. Evvelki gUn yapılan kontrold anneme yer :ı.yıl'aymı, fli3•e yum· yeni binasının sahnesııun vaklinJe 1 <lu':;. h~r~tat ıs~ ~~uca il • 

ln" iden S'.;'lillı Ve <:<']llııuıe gönderi 1 çimento ihtiyacım karşılamak Uzere 1stanbulun muhtelit semtlerlnde 125 r:nz~bn fırl:ltlı, g-itti. Ba\'u} da on· baz11"lanmamış olmasıdır f.ı. bıldıJ".! m, ıl 0 ur u .• 
leh elceği de pek nz mümkün gö • birlncıte"rln ayı jçin yeniden konten, esnat hakkında ceza zabıt.lan tutu•. da::rtlı. Tarihi Türk muslki heytıti geçen C.n:fco~:~·a~~~~::ıi~a; l:~~~i 
riıl. r; <'Üııl.;i Almı1.nlıu simdi • jan verilmiştir. Fakat bu parti içi ı muştur, Bunların suçu. &altıkları Ş:ıhitler ılinlenllmiş, yapacak Ecnekl kadrosunda ney ç-,?an b.r 11a.. nrı s rl ...,. • t J" .,

1
,IRnn 

c en 'a ıa VoJ~nnın bir ı~ol<tnsını 1
1 

k 1afcre u <l: tı .... u ıs e ... n:r..~' de müracaatlar glmdide11 o kadar ço .< mallara etiket yap:~tır.mamalıı.rıdıı· hir şey li3.hn:ımı<1tı. ll5.kim, kara • nat Arın ayrılmasmdan başım kııdro. • U"rl · bU iiikt\\T. Bir rllerinı1e 
İ"""al eltni,.ler, Alman tayyıırelcri 1 

tur ki gene ihtiyaı; karşuı.nmı~ olmı. :f. Varidat umum müdürü lhsar. nnı Ji7dinnck Uzere tarafları dı - ııunu tamamen muhafaza etmekte _ 1ı znıc •Y ~ • • ~ 
(e, Astrnknn ha\ alisini kontrolle· yacaktır. Buna scbeb dt' bllhae.sa b1 Pırnarın maliye veka.leti mUsteşa · şarı ml'!lnlı. dir. Daımt encümenln ııeı:ec!.~ beş bln ~apan <11•.er el en~ıılı:; ~ılnh ~Jdu. 
J.• .n 't-·1

- bnlı•"durncnkJa-"n• 1. ibi kU Uk blr , • 11 h:ı'd<> Rmıfara. oncu!ı\k ettiler. • •• .......... "" ... .ı:u • ayların yazın ba.,lamnı§ olan inıaatm muavinllğine tayin cfüldiği. haber alıı1 Uer ikisi cfo dııııa.rı ~ı'kar cıkmını ıra g ç munzam tahsliıa ı 
1
_ f - . ·r 

1 
k Ro"'va 

1 Bu, sili.lı \'e cephane göndermeı bitirllmesl içın çalışt:dığt son zaman. mıştır. f.aflın, b:un1tlm üze-rine doğru yı;. kabul etmemesi dolnyısilc başta bli \' '.\S'\'":t. ı"t ncıı ç~r 1 
• 

11 

nıer.._J i mühimdir; ~ünr,,ü cenubi lar olmasıdır. Jf. İstanbulun Jrnrtuıu, bayramı ge_ riiclü: yük sana.tkB.r Münir Nu:-ettın olma.J; irin <lolrn'! mlh·on ı'n!lamı, hesan• 
Ir "'-- h ı . • z para ve z:l]ımetl'1 mal olmn,ıu. "~ ııw. yu.nın arp ~anıwii a.7. nki· Öğrendiğimize gore, Ar..ıtaraya gi~. le"ek salı gUnf11tlr. Bu ml nasebetı~ - Alluhten l<0rkınaz mı"ın, Uzere Uç kıymeti! rükrıUı: h:!yete nt. 

1 
b lr f";ı , .• 

1 
k 

f ._. t' A m.,,n :ınn u ( re<:e \,a ... ar ı 
~n eıw '• ır. mif olan belediye fen l§lerı mlidür:i vilayet blr kutııımıı progrıunı hıızırlu Foen 'l Ba\ ul -=cnrJ,e değil miydi! Ni- hakı geri kalmıştır. Faltu ı b!r mUn-ı. " J:ı l .. 

1 
n 1 .. jk. • b' ı l' ı h , .. nm'.l•'" mrc ~u· o nc:tı nn oı u ıncı ır yo • ra m c.enu Un• lstnnbuldn. hususi inşa.ata. verllece..t mıfilır. O gün bir geçit resmi yapıla. dn yn.J:ın s;jyfüyorsun. '! Ifzi yııl; knle veya b~ka bir şck:l ti" lmdro :d 

1
. •

1
.
1 

·ı , ·ı 
1
• fi vı 

l 1 1 Orsk l:: ll d · •a "': cmez: r, n.n •n ta!IVR, < l) m ımnn t ·:ı.n, azer E:ll.. olan çimento kontenjanının da artt·. caktır, Geçit resmi Sulb:.ııatımette.ı tın, kül ceUu. nun kuvvetlendirilmesi ,. bıı kıvmet-
1 

hl 1 rl d n 
11 

rde · flc· 
~iı · ı · arimulı:ı. olan Guryefe gidi - ı nlma91 için teşcbbU ııtta bulunacak - ba§Iıyacalt ve Taksimde sona erecel:. Jl:ımal ela ~dı: 1i aanatk&.rların alınması m~va.::ı·~ ~~1 s:ı P.e n e • ~·er 1 ~ n t 
~ ' O ,jJer, bumda :rilklenecekle tır. tir. Resml daireler o gUn tatildir. - Artıh farla oklunnz ha.nıme görül ektedir g•l b<ı'f!C''stdenlen almaı;a. en '"''" 
r; 1 ımı1 9~·; .B!lldhıı giltUrebilir - m · yor; ~imdi hnrp Ya«ıtalnn \'e hal'J' 

Jcr. Bn n:ıhil <'lıli' ka~ıktrr ve .. -------------------------------... -------··----------·--------"!. usulleri d~ ı;ok değismisl'i'r. rı . re de uzundur. KADIRCAN KAFLı 
D"•cr l;ir ilıtinnl deha va.r: Pelutt Alıma.nla.nn sayı ve mR.b.c • anlattı). Ora.ya gidecek yerde ih • 1---------------

(.al ntof (Greıılınr~)dan TaPellcle me bakımından çok üstün olduk • tiyar Piyer'l ve Liyuba'yı gönuc 
Ot .{ d'.\ it nı:erayı Kafkas :hat. lannı da kabul etmek )lzun. J<'a • ğe wttim. Kadı11 ha.na. kir.ız ve 
ti.) !..ı .~OSl't()(Josit:a, buradan da Ha kat bngüntin :nsnnlan o zaın1tna kahve ikrnm etti, Yarım saat o _ 
ft1' denizi Wl'Rtaıdl~ Baküya, mal· bememiyortn.r. Bngtin eı1cekler turdum '-e sahsi tztırnplarmlllan 
2eme nakJetnM!k. Burada da, yol yuvahınnı (faha. faz.la. diiŞliniiyor. lıahsettim. Fakat btınlarr sö,Jler • 
uzuyor ,.e mesafe S,000 ile .f.OUO ve kadınlar da.ha ~o!;: ağlıyor. Son ken biH'yorum ki, ben P:ıri'>ten ay 
liilom"'tre arasında değİ'liyor. ra 1914 de Bu~yn val'dı, Fransa ııhrsıım hu zavallılam1 çrke<-oği 

Görü)Uoyr ki, Almanlar, Kara.de :::::ı}:d~g~~n R~ı~IJl~ry~arrokk·ı dbin kat ;ıakha f~~tla o11n~h·ak •• Onla~. 
niz linınalannı clJerine ge9i'nnek- ,.,.. .... - Yaı:aı>: 49 Çeviren: un :ıyn ır en n§a la yıne gc• 
le, cenubi Kaflmsyayı Rmıyaya Prusyayı i'stila etmemiş olsalardı Alekıander V ert Muzaller Eıen ritşiirliz'' dedim. za,·nJlı l'iye;o 
hsğhyan yolla.n, c1ainıa, daha kav· Alınanlar 1914 <le tle Parise girmiş • amca! Kıı.rısilc beraber hu lıiiyl~~-
H1Ji bir surette isgall~ a.Jtmıla bulunurlardı. bir daha göremiyeceği'm... Dünye \'atam olan Turda_ l dünya. fel!iketindcn ıenel ölscy(l,\ 
hukındorabll:reklerdir. Bunun İ!.e, Fn".ınt bunlıın hıraknlnn; 7.at!n malına sonsı'".ı bağlı olanlamm Pıı.r·sıeki '."On gün!.. Birkaç gü!l• Iıer hald<> &ıaklnnmla clalıa lı!ı.)ıı:h 
ımf a..'lkeıi bn'kımdan, pe-k husuıi bunlar ~Jddcnheri tıel,ra.rladığr.n <i!'ğilim; fa.kat kitup!arımı da dil denh~ri Pa.ıisin 1.nı>tı ihtima.Jle!rl oll.'rdu. VedalL'!'jlrken ime-aklaştı 
1 ir ehemmiyeti ,,l'dır. beylerdir. Bura<ln. anlatmak iıttıc1:. 1,;tindükçe içinıj acı bi..r keder harı- ile knrşı:!lsmıc;tık, Cnmartesi giinii t;ımız z:ı.mnn yüziiınc hatan sert 

..... 
Siyasi bakundan 1 e, bn mesele 

Kar.ıderu'zde, mtihim bir RU"i do • 
mınması yüzünden 111lzil<tir. Sık 
c.:ık, bu donanmanın Ttirkiyede si • 
liilttan tecrid edilmesi ihtimalin • 
Oeıı bahsohmuyor. Hatta, Ankara
nin, büytlk gfmileri, nezaret altı • 
na n.lmalr J~ tedbirler iU.'haz e~· 
nAP.l<te olduğa <b. !~yfeni:ror. Dey
i.j TeJ1;ftf İtıe, §ti fikirde buluna • 
n\k: 

ğim Şey P:uisfeki son günüm Ye hyor. Bu ldtaplar on ii~ senelj:, harbiye nanrl•ğm<la miibhem bir salm.!ını Mla ııuratımd& hisı;;eıliyoı 
Pu.risten çdu~nndır. Kcn<ll husmıl guzeteclliiimin, belki' de benim i. iımlt rnrdr, pazar her ~y değişti. gibjyim. Onlara 5000 fr:tınk hınıli 
en<lic-el~le meoıgul o)mnl< nere j çin tamsmiyJe bitmiş olnn bir mcs Alm:ın1ar };sn nehrini get;tiler lım. Kan~ı bana bin frnnk ::Jaha 
yarar! Bunlar An-uımmn irinıle l lrğin hatrralıırrdır. Pr.risi, Pario;ten ~ma~sonıı doğru ilerlfyorlar; mo• bırakın brrııkmıyaeıığırnı sordu: kı 
vaşadığı lıliyült ffırianın karşısın - g~n bu seneleri ve Paricı:n A'· tör!ü ktıV\'etler Ruene ~::ıldaşryor. 5nca "hayır'' dedim. Sonra yıllar 
da O kaillır liÜCliJ şeyler ki'! •• Ilu• nıpa lbe{ienivetini temsil ettiğini l'nzıır gtinfili '\-ıı.zlyet tehlikelj bir r:anberi' tanıdığım dar MkaA°n çı1;:. 
ııun •a ~rnber P ıristı-n ayrıiısnn ı dü,lindilkı;e, kalbim ıztırapla bur. ı;.el•il alnuıttı· 1 tım. Oaddcye dönen kö,,e•le ,fan 
yü .. dJcr acısr bir mı\m:araytlı; nr. Jm u~·~r. Pt>l'is1n yerir.de dur•luğu O giın P:ırl'<ıte yeni h:ıbrrler LUfevro ''P. Manona l'nst!!'c1diın. 
kıımda ~«inect;c bir iradr olmı • nu hilıvornm, Ve Pariı:ıin hi.li\ ve- • ıııızın Pnn~tun bürosund:ı. bir ı J:m berahcı-inde hir '\aliz ta~rytlr, 
yan b'rl..""U tane zavallı ihtiyıurı~ rinde c1dttğunu hHmel< insnna .dıı ~az.ete<·iler tnpıantun vnrdr. Fa · bu \'al~de Anntol Frıımıın ınel< • 
liıraktnn; ya sonra r.imdi benden Juı çc.r ız~ır.ap '\iel"İvor. 1 nt oraya gitmd< istemt'dim,. (l>a· tuplan, el yazısile bJr ecıeri. e' le· 
rok nznklanla. olnıı Puri~Ii tam • Şimdi Turd ·rm. Frnnsnnm cen h-1 sonra .Jllbcr ba.ıın nazrnn İngi. n:rlfen 8Ö;\ "e<ltğl nutirnn h~sılı b:r 
~ıklar~ .• nun'ar nra'!ındtt reı•he - r.eti, R-0hle f.',itıl bir<;ol< hlh·ük a • liz • Fr.m~n iş birliiine tlair ya • sa~·ıı;;ı \'ar: ona bn ki\ğıtlann çok 
d .. olnntar dft. \"llr: bunlan he'ld cfamlvm \e mnattee si\f Şotnnm f--ancı birtakım sözler slt\'1 

Hırsızlıkta tekômül 

ANI. \!3ILIYOR Kİ, hırııırıhkta 
rln bir tekamüle iloğ'ra ~:. 

diyoruz. Artıl<, çalınacak oıeylerin 
J'8r& vesaire gi'bl lııı<ldi :ı:atlnde 
Juymct ol:ınlnrma ehemmivet ,.e
riİmiyor; durduğu yerde !:~mdığl 
günldl J,ıymetini arftracaklan ter. 
dh ediJiyor. 

"Fnln.n vere ~İren hınm:, yalnrr. 
'ırect"-k ~almı !" gihi haberlere 
rnstl:ım:ınıız buııu i ·bııt ~tmez mi~ 

Bu zn't ''par:ı.'' çnlmı~ bnlunsay. 
dı. rlln ofacnk bu pal'a belki Jny
uwtinclen lmvher1ecc'kti. Fakat yi~ 
yecek ı;almett bö;\·le mi~ 

Nevadan taarruz 
BİR g~etede ı;l\yJe bir ba11. 

lık goNlllm: 
11So\')'etler Neva.dan taarruza 

geçtiler." 
Neva bizc1e, bir mosiki maka.· 

ımclrr. Ac::ıha bu taarruzun ba ma-



t5ıınıbl w~ .. ef~J"=Ao' !O.UOUril 

hakkı tank uı 
R .. llI!dıtJ yer: V&k:ıt Matb&U 

~ONE ŞAB'DAIU 
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H.00 Kr. 
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o..ut~ye ,11Ddeı11eı:ı 

Evıuk cert ftrUmf'I 

,~, .............. .., .......... 
Dünden l 

Bugünet .....,..,.. .. , ........... ,,........, 
.Japonlar neden 
Ruıyaya taarruz 

etmiyor? 
Londrauan Brıtanova ajıı.nsmm baı:. 
lu.Jııur}rin,11 temin ettiğine göre J&. 
bıııarm Sıbır~'lada Ruslara taarruz 
ll'ıenıclerl Almanları hiç memnun 
ll:ıcmektedir. Japonların Ruslan boz 
ııa u~ratmaları netioosuıde Rus -
r Avrupa cephesinden birkaç tüme. 
~ıblryaya nakledecekıerdjr. Bu da 
ınanlarm ytlktınü hafifltecektir. 
F'akat Japonlar, şimdi yapılacak 

r Sjbirya seferinin ikinci bir ceph! 
~ak olacagı ve lıunun Alma.nlardaa 
1 :ıı:.de mUttefıklere yarıyacağr kana. 
lınctedirıer. 
Japonların sadece mihver müttefik. 
tll'c yarclnn ıçın hiçbir tehlikey ! 
ı•n:ıek ıs~emediklen aşik&.rdr. 

Dığcr cıbetten .Almanlar, Japon • 
l.rın uzakşarktnn yalnız müttefik. 
h·ı değil blitün Av ·upalılar: kovmak 
lcdiklcrinl anlaıı.oğ"a başlam11Iar • 
ır. 

~Gtt.ızı.EU. .. \ YIWP.\DA 
·\Ar~UZA GEÇE<JCI( l\ft ~ 
lngiliz radyoeuıua beytt:ılitt& bulu. 

lan bir 1ngıliz ~enerall ~nları ıöy . 
llllşlir: 

"- Müttefikler yakıncla Avnı. 
!lada ve gı\lip bir ih ı irnalle Fransa 
•a taarruza geçece1kı cl.ir. lngiH1 
lonannıası ile 1nsil iz luıva kuvvet· 
Itri müttcfi~lere müessir bir yar. 
<1ınıda lıuluna-cıı,Jdardır. Almanlan 

.ıtltasıüp edecdimizden emin oldu, 
~uı: sün taarr.ma geçeceğiz. Fran 
-~ milletini vıılkttnôıı haherıfar et. 
,ltıek hususundaki '\"aaılimizi :\'erine 
Seli receğiz,,. 

1

!lANSADA. 1'.EYKll' EJJJLEN 
ElUKALILAR: 

Amerika bUytlk elsill~nin re5. 
l'lli bir 'kaynakhrn öğrendiğine "Ö· 
re, dün 1evkif edildikleri hilcliri. 
len Amerikan tebaasından ha~kıı 
1 ıoo Amerikalı dnbn işıwı allın<la 
bulunan Fransada tevkif erlilııniş· 
lir, 

'f'e"'kiC edileıa Amerikalılarm arie 
di şimdi 1780 i tıulmuştur. Tevkif 
Edilen kadınlar "Zoo,, lok:ınlnsıııa 

~ilmiştir. Bunların Yitlcl'e nalı:. 
!edilmeleri bc'klenmekierlir. Tevkif 
erJiJen erkekler ise Saint Denis ma 
htllesinde loplanmt'ilır. Bunların. 
1-ıtrinci kanun ayından beri 280 A
tnerıkalı tulağın hulunılııs11 Compi, 
esne tecrit hmpına ~ürı derilecek· 
lcrf tahmin edilmcklC'rlir"' 

M.RK (,'EPHESİNDE: 

Dünktı Alman lebligi şark ~phes1 
ha.rck~U hakkında §U malumatı ve. 
ti,} l)t'! 

Kafkasyada. ve Terek :.::enubundak! 
Alınan lru.vetlerl, sarp ... rmım!ık ve 
dağl.Jk arazide kuvvetle tahkim edil. 
llıJş ve inatla müdafaa e .iilmekte bıı. 
luıımu§ dU§man mPvzller'nl ele geçir. 
tnl§lerdir. 

Alman hava kuvvel!erl Tuapse hav 
tıı.mnı bombalamış ve Kar::ıdenlzdc,t'r 
ta tonajda ıki gemiyi haııar:ı uğrat • 

llı~tır. "" 
Stıı.lingrad için yapılan ı;arpı~mata.t 

e.>nasındıı. dün, inatlı muharebeler ııo. 
llunda §ehrln §lmal ıuaroı:ıdaki top -
?ak.larda d~V8.Illlı tnarr113larla birçok 
f;edlkler açtlmı9tır. D11§man şıma!den 
berl kendlııl kurtarmak lçinboş yere 
taarruzı.arms devam t'f mi:tır. 

Cephede bulunan M.1car kuvvetıerj 
J.n&hall1 taarruzları ua9arı ile bitir _ 
tnl§lerdlr. 

Cephenin merkez keslnıintiekl ha • 
fit dilpan taarruzları muvnHa\,fyet 

le püskUrttllmU~tUr. 
Berlind-e asker! bir kııvnnktan ha • 

ber verildiğine göre eylillUn 15 §inde!\ 
2.8 ziDc :kadar geçen zaman içlnd~ 
Rualıı.r 964 uçak kaybet.rriflerdir, 

Al:m.an avcıları hava zeva~larmd~ 
!!16, ll&ra ordularmm bava karşrkoy. 
lrı.a topçwıu 131 Sovyet ı;avaş ve av 
il~ dOışilrmilşlerdir. Ba~ke. 17 Sov. 
l'et uçağı d& y~rde tahrip edilmiJt!r. 

Ayni mllddet za.rfmdR Alman hll.· 
• ~sinde 77 u. 

. . . 
. . •·• ~ '.. .... ': ;' ·" • · ~··.ı• ··.~";~ ..... ·. " 

Tlmoçanko 
taarua geçti 

I 

(Ha§ tarafı 1 'ncideı 
Diğer taza,ttan bildirildiğine gör:ı 

Alma.nla.r buCUne k&d&r Sta.ıfngrad 

.b.s.ra.belerinde bazı mevztt UsttlnlUklel' 
1<azanma.ğa muvatf&k olmuılardır, 

lzveatiya gazeteaine göre, Stalin • 
gradda Volga nehrini a§Illa.ğa sava. 
şan Alm.a.ıı efradr yüklü birçok dub'~ 
Sovyetler ta.rafından tahrip &d1lmif
t!.r. Stalingradm be.tı ~mai na}mln. 
de Ruslar üatUnlüğ'U muhafaza. etme..<: 
te ve Almanlal'ın ııı.g kana.dm& lö.ş.r. 
fI taarruz hareketleri yapmakta.dİr • 
Jar. Geniş bir cephe üzerinde girişi _ 
len §ıddetıı bir karş ıhUcum.da Alman 
lar, yüksek bir tepeyi işgaı etmişler 
ve Rus kuvvetlerinin bir kısmını ku. 
§11.tmak tehdidi göatermişlerdir, Ay. 
ni gün biraz daha ııonra Sovyetlerin 
yap~rı bir 'ka?'§t taarruz, bu tepe. 
de Alma.nlarm, mevzilerini aağlama .. 
larma .mani olabilmiştir • 

Kızıl Yiidız gazetesi, Stalingrad BO· 

ka.klarının günde birçok defa elden 
ele geçtiğini bildiriyor. Dündenberi 
Rwılar, Stalingra.dın dofu "ımalindeki 
va.roşlarda jki Alman tümenini olduk. 
lan yerde du.rdurmaktadırlar. Bunun 
la beraber Almanlamı bir tank grupu. 
adı geçen bu var~lardaki i§Çl ma. 
hallelerlne aokulmağa muvaffak ol -
mu§la.r ve mUdafil-er çek.ilmeğe muva.t 
fak olarak Stalingrada malzeme ge • 
ti,rmek J.çin Volgadan geçen gemileri 
devamlı .aurette bombardıman etme. 
~e tıep.mı~&rdır. 

Mozdokta.n gelen ve Almanların bu 
kesimde yaptıkları yeni taarruzu inat 
ıı mukavemetle karııtle.§ması üzerine 
d1lpanm Uerleyeımediğinl blldiıren en 
aon telgraf haberleri vardır. Almırn 
ıar, btı haberlere göre çok yUkııek ka. 
,..-pma uğramışlardır. 

Sovyet topçuıru ve tankları Grozni 
~etindeki Alma. hücumuna 
kar§ı ba§lıca rolU oynuyodar. Bu ceiJ 
henin keııimlerinden birinde harb."? 
giren 130 Alman tankı ve Civar ke • 
ilimde harbe giren diğer 00 tank Ru.ıı 
topçu11Unun ateııile derece derece tah· 
rip edllmektedlr. 

T obruk her gece 
bombalanıyor 

Londra, SO (A.A.) - Pazartesi 
geees.i 1ngili.z ha.va. lruwetlftine 
mensup uçaklar yeniden Tobruk 
limamna ta.rruz ıetmişl~r ve yan. 
tr.nlar çıkamıışlanlır. 

Muharebe 3ahasında. hedeflere 
've dti..<;man iniş alanlarına da ee
ı:up Afrilk:ı.lı pilotlar taarruz etmi' 
lerdir. Tobruk eylül ayında be§ 
gece mü.stesna her gece oombalan 
mı~. • 

---0-

Kalkiitada yeni çarpıfmalar 
oldu 

Vişi, :lO (A.A,) -· Kalkütada 
yenid~n polis ve halk: arasında 
çarp_~a.lar olımuştur. Bu .çarpış • 
malarda iki takbenin öliüğü da • 
beri alınmaktadtr. -Amerikan a•kerlerini lcztıyan 
gemilerin batırıldığı yalan ! 

Londra., SO (A.A.) - Alman deniz 
altı gemilerinin Büyük Brltanyaya 
Amerj_kan ukerlcl'i getirmekte olan 
taşıtları ba trrdıkları h:ı.kkmdaki Al. 
.rnan tcblığı, ~aıstanba§& La.snj edil • 
miştlr • 

--<>-

Göringin ilk zevcesinin 
kız kardeşi, Stokholmda 

villa aldı 
Stokho1m, 30 (A,A.) - Gönngin 

Uk zeyceıılnin kız kardeşi Konte! 
Fally Vllanovjtz Moolkldorff namına 
Stokho!m C1,varmda. hUrü1< bır vi~ 

ııatın alınmıştır. Kontes duldur. 60 
ya§mda.drr. İtalyada misafir bulun • 
maktadll'. Stokholmun en iv1 mahal 
lelerinden birinde çok gli.zel 
Tardır. 

bir av' 

~ak kaybetmiı'j buıunmai•tadır. 

MAREŞAL PETENtN MADAGA.S • 
KAR VAL1S1NE IUESAJI 

Mareşal Peten, Madaga..~kar umu 
nıl valisi Annet'ye gönderdiği bir 1l:lf!. 

ııajda bilhaı:sa şöyle diyor. 
BUyUk Britanya Madngaskarı zat>. 

tedebillr, fakat toplara ve ınakineli
tUfeklere kar~ koyan a.srl b~yük ma.. 
nlayr, Fransız ka!mak hueueunda':tı 

kudretli iradenizi bertara.t edemez. 
Fransızlara ve yerlilere hitap ede-:ı 

meBBjın bir yerinde de şöyle denll • 
mektedır: ı~ '). 

"Tanklara ,.e uçaklara. kar~ koya.' 
bilmek için göğ'Uslerindtn başka ai • 
lAhlan olmıyan ve zafer ümidUe de .. 
ğil fakat vatana borçlu o'dukları fe. 
dakl!.rlık duygusile gtin!e .. ce ı::arpış -
maktan çekinmiyen kahra~anlıklan 
dUnyanın her tarafmdakt kadirşiıl.ıu 

tn8&nlar her za.maıı. takdirle anacak 

Gandi 
Ruzvelte bir 

StaUngradda 
(lla~ t aı"Sıfı 1 incide) 

•clırinin Taziyetı gittikçe ci{ldiyet 

1 
hc&hediyor. Almanlar, bir an ev 
veJ hedeflerine varmak iı;in mut; 
m.a<liyen takviyeler getirm'!klccliı. 1 

Eıı şiddetli muhorebeler, bilhassa 
Stalingrndın şimali garbi mahalle 
lerinde olmaktadır. SovHt tebligl 
Altnanlnrın taze ::,o bin J>b :ırle kuv· 
veli ve ı;;o tank ile Ru; lllC\'Zİlcri:ıc 
Yaptıkları taarruzun akim bırakıl 

Bir kaç düşündürücü söz 

mesaj gönderdi 
Ruzveltin mutavanıt sılatile' 
harekete geçmesini ictiyor · 

Nevyork, 30 (A.A.) - B}rleşik A. 
ımeri.kaya geçenlerde 'donen Amerika
lı müellif Luiz 1''işer, Gandiclen Ruz _ 
velte hitaben şahsi bır mesaj getir .. 
dl.ğini söylemiştir. 

Gandi, Ruzveıtten, Hfndistartı !:'K. 

ılığını hlldirmi~ler<lir. .. 

Ji. Dü~mamrı en tehlikelisi kendisini dost gö~ferendir 
'i· Anlamaciığımız geyler bize daima büyük görünür. 
"" iyi olsun. köt~ olsun herkesin vicdanı bi1dir. Hü 

ner, onun sesini isitebilmekteclir-
JJ- Kimse. hatalarından dolayı kendİlte acındığım 

istemez. 
~Adetlere uymak iatemiyenler, bilmediklerini bil 

mek istcmiyenlerdir. 

sıvasta töJier 
,,A 

lstanbal 3eblr 
Meclls ör ertıci b~r ci afet mazdan kurtarması içjn mutavassıt 

aı!atıle harekete geçmesınl ıstemek. 
tedir. ~ 

:\Ioskova rady0ıt11na ı:ıöre, ba:tı 
yaşlı Ruslar da Stalintıradın ın ud·ı· 
Caa muharebelerine iştiral- eyll' 
ınekle<lir. Hnlkııı bir kısmı da Al: 
ıııanların nıayıı koydukları Ycrleı 

belli~ erek Ruslara bilclirmoktedir, 

~ -taratı 1 incide) (Ba.5 ':!lrnrr ı incide) 
cmeıkli vah Sa.it Özsoy, naklıyeci ı mıl etmışttr. Boylece şu !ecl hakikat 
hayri Alcyüz, nıühcndi~ mlıle:ı!ıh!t mcyoann. ÇL'ltmı~t r: 

Mısırda 
Bommeı mldalaa 
tedbirleri alıyor 

So\·yet Karadeniz filosu. Alınan 
!arın ı,;.ı H"ker çıkarma teşebbü~ı.l· 
nü nkim bırakmıştır. 

Uagrp Devres, doktor Suat Gız, N'ıkıUııı,z kadın.s. Şovldııın yeğeni 
cıoktor Semi.ruın:;is Tezel, n.ohcrt Turan ıntlkam hırsı ıtc birl~I 
Kollej müd\irlerinden Hiiseyin ve Şevki Da!i'danı öldUrmeğe ks.ra-r 
B~ktaş, Ziraat Bankası müdı.irü. \'crınışleruir. Bu ı~tc genç JQzuı. da.ı MOSKOVAY 1 GORB l'tlZ/l'ET 

ılloskoua, 30 (Radyo) - Stnlı~ t.frhmet Ali Tiner. eczacı İsmet muvafakatini aldıktan sonra ı«ıo..lim 
radtla şiddetli muharel:ıel('r tleva11~ &"'Iner, İş Bankasır müdürü Hnli!ı tekllfılc uşak .N.lzımı sUküt.;.etmeğe• 

tiıılıire, 3n (A.rl) - Rö~ ,,_a. ediyor. HaYa teşkillerindcn ~·ardıın Kaynaır, Emin.önü kazasından Em-1 kandırmışlar, cına.yell tertip e~·. 
jan~ınm hu~u~i .muhabiri biT~ ı:ıöreıı düşman tank ve piyade kuv• ııiyet ,Sa.ridrğı müdür mı.t'avinı y,;. lerw.·. 
yor: Yctfori, Stalingradın ~imal bııtı mıı kıf 'Ç.a3ınıur, mimar .ZelU. Saya:. 
8 inci ordu devri~eleri Rommelin J halleleri civaırında1'i mevzilerimiz; felsefe doktoru Safiye Erol. Mc • 
aldığı teı>tıhala ılair ~er gC{'C ha •• ardı m'<Jına hüeumlard.1 buhııtmu~ kez Ba.nkaST müdürü'Sadi B~kter. 
herler ı;eliı mc.ktcılirler. Ilu ha.bet!- , lardır. Bütün bu hücumlar püskür Fn.tih k:ıı. ı.':Jlldan tÜCC3l' \'ac;fi Ak· ı 
lerin hepsi bir tek neliceyc nrma:.• tülmüş, kıtalarımız. tullukları ınev: t 11 ·:e C<'ıü'.ICI HRmd• Sanal. 
l3dır ki o tla Hoııımclin şimdili'-: zilerclc kalmtşhr. 2!1 tıınk tahrip, PARTl RElSINİII\ ı;EYANATI 1 
.kafi b.ir müdafaa '•aıiyetin<lc 1500 duşman subay ve erini imha Yeni namzetl .. rin !lam nıüna" • 
durduğu keyfiyelitl~r. Romıuelrn ettik. beti:c Cüm.huriyct Halk Parhsi 1 • 
askerleri. deniz ceııhcsinin bütün Almanl:ır bilhassa bir teırıenin tanbul vilayet jcJare hey.eti reisı 
uzunlusunca Gatta.ra ovasına kadtlr raııloarmdııı ,yapıan muharebede hü Kayseri mebll5u Sua~ Ha~Ti V'ı
toprağı kaz.makta ve di!.:enH teller rük zayiata uğı:anuşlardr.r •• TepenJ; güplü matbuat•~nına. §U ıbeya .. 
germektedir. iınlerindc takriben 700 d~man cc- ııatta. ibııhmıımştur: 

Gerçek bu son on gün z&rCmda sedi sayıJmıştır. !l uçak düşürdük, R "- tcrta.nhul umumi nıeelil"li ıllı1 • 
ı>ahnı.daki müdafaa tcrtiıbatında w. fank 'V'C 28 kamyon ve otoınobiJ c.üncü intihan devresi azalıkları 
değişiklik görül'lrriiştür. Rommclin tahrip ettik. i<.:in Parti namzetlerimiz ~yın ls· 
ı.eyyar ıkavıvetleri 'hfilfı şimalde-~ YolBa.;filomttta. memıup harp ge_ tanbı.ıJ lfak.ma llan edilm!i.;;tir. 
cenupta iki ~rup halinde.toplanmış milerl 1~ ·tıteşiyJ.e iki~ tabura yn• .lsta.nbul viliıyctini tcmı>-il gibi 
bulmıuY<>rlar. İtalyanlar.ı i~e..her iki kın ciüşman~piyad~ı·Öağıttılar n ı-er'!fli lb'r vazifeyi hza.nmrg olan 
k~imde gene Almanla~dan tak-Ti-· kısmen imha ettiler'. Lu arka.dn.şlarm dört yıllı:".c calış • 
ye nhnakto.dırlar. Hemen h'em<m Slalingra<Iın ·~iınai 'b'ıtısında fııRJ ,ma devresinde mesuı icra ::nakım:• 
'l'obru8a kadar giılen deııniryolu hareketlerde lbulundn'k, üç gün 'larrna. ya~klan kurucu, koru • 
münakale.lerinde hicbir Jıızlanıı:a de 4~18-:.wp;.:r.J;havau 'roJtt(' yucu ve huluou yarclııml .. ::-la. vfüı.· 
Pliimeti görülmüyor. IllHill.ll sehe.1,;, 41 'mitralyöz tahrip ~12-~ya•· Yeti': :lıer gün artan ~e:thnn~ 
lokomıotif noksanı ve müttefik l>oın· lkın clüşınar. kul"'Veliniıofmmı ettik. ı;areıer l:nıl"S.ca.klanna emm:om. 
bardırnanı olsa gerekti:-. Düşmtlllln J\.lozdıM( mınla3öasında~ öncüleri Yeni meclis nrkadaşbrıınızclan 
elinde IJ.ıulunen bütün gemiler. er_ nıiz, birkaç düşmn:n hiieu.:nunu pü; l'artinin beklcdif!i -yalnız toplantı 
rnd naklinden ziyade aklın kalan kürllüle:r •. Di~er bİY'. ~e!!imde küçli!• esna.<11ndnki <iar fııaliyete mün'lın.sır 
son düşman hücumu esnasınd·ı. Al· gruplar. fiütOn düşman 1..-uTvetleri kalmayan Ye lıugünün ana dertler<. 
ruanların ka~ l>elliklerıi malzeme1ün nin tazyıkı ka~da hidayeti~ n~ te~kil .~den ia~ , P~~lıhk, 1:'"lı 
yerine konulacak m.atzrmc n:ıkle. L"eri çekilmişlerse de sonradan al· rukat, munakale. tenuzli.k, sııglıl: 
tlilnıesino lahsi~ .edilmiş bulunması dığı tabıiyder~ mnkal:ıil ıaarru.,.:ı ıühi işlerde her an artan. faideli ve 
muhtemeldir. Zamıın geçtikçe, Rom· gcçereli 'Khnanfan:çıkış nokL.-ıla~;. a~·dı k.esiılm;~ m~ai~.ir: Sayın Y~l~• 
mele indirilen darıhenin ehemmi na atmı,Jar.dır. uın Ye beleaıyenın büt'iln m~ul ın· 
yeti gitgide dalm belli oluyor. n.ı'; N~oros!Bkin· e-enap doAusunda ~an:a.:rm~ .:ırn i'.'17~ daha ~!iye Ve 
darhe düşmanın pltinlarını haftalar bir RMnen·ıdal tıimerıi, mevzil~ri• ıler~·~ goturme..ı: ıcın ne gııç ı;ıırt• 
ca devam edecek şekilde alt.üst ıe mize hücum eimJştir. B&briYelileri lar ıÇ~ndc ne kadar çalrstrklarım 
rlen parlak bir :rnfer -•ınu~tur. .. · J- ,,,_,,_., • • göriiyoruz. .,. .~ mız, c uşmanı PÜ':Yı<Ürtmüşlr-r ve 

300 znyie:t verdirmjşJerdir. Ru rera~atli arkadaşlara en mü-

Almanların elinde 
300 denizaltı 

var.mış ! 
Şimdiye kad1JT 200 :Alman 

denizaltısı batırıldı 
~loskova, SO (A.A.) Sovyet 

ba.hriye.slnin resmi organı olan "Kızıl 
Filo,, gazetesine gorc, Almanlarm 

.elinde halen .300 tane denizaltı gemisi 
vardır. Zannedlldığine gcire harbin ba. 
§mda mevcut denizaltı gemi1eri 71 
dl. O zamandanberl Almanya, 400 de .. 
nizaltı gemisi daha inşa Atmiş va bu 
ı;emıterdcn takriben yarısı tahrip c. 
dilmiştir. 

Sovyet gazclE>si, mlittt'fik Ucare• 
gemilerinin daha az sayıda kayıplara 
uğramalarını, rlenizaltı gemllerinP 
!.;arşı mUtlafarı tertibatındaki stlratll 
terakkllere, denlzyollarınm dikkat1~ 

intihabına, kaıfilelerin dUşnışna zara'° 
verccel.: §ekjlde tertip edil.me"111e v~ 
Alman denlzaıtı gemilerine kar~ı ıs. 
rarle. ynpılan taarruzlara atfetmek -
tedir. 

Yeni Ginede 
Müttefiki erin taar
ruzu inkişaf ediyor 

e ... ~ir ve müsmir :nırr!ımı ·rapın:ık 
lılAREŞAn LIST ST.U,INGRADA ha,ıa l.o;otanhulun aıiz lınlkı olmak 

GET,'MIŞ.' hıere onların nıiımcssillcrinin anıı 
lonara, ."I(} (.ı\,A.) - Vişidcn v:lzifcleridir. 

lıilrlirllıdiğine ~öre Alınan kuma:ı· nurada hu <ıl'refli va7.İfc\'i sene 
da h<>yetindc tekrar deği~ikJ.ikler Jer~e :rapmı~ olan ,.e ycrlerinı yi. 
yapılmıştır. Stalın~rAd rophcsi ku nı: parlimızin J,:iymctli fıza~ına dev 
mancl:ını mareşal Fon BO<'k azledi • retmiş bulunan eski arkada~ları 
lcrek, :Yerine Fon List p;etirilm!c;liı• 5,ygı ile anıınz. 
<ienernı Hol! rl(', List ile birllkt; Yeni mecli 1,c:1zıındığı (20) ı:en;, 
Statin~rncl cephe<>ınc ;<('imiştir, rn~rjik, olgun, bilgi ~c\'iycsi Ytik· 
XOYHOS:lSKTE 70f)0 TELEF.\.T fek. tecrlibelı arhJılnşlarla yapılı. 
· l'loo;koH., 30 (.\..\.) _ Mmık~• c:.ık sıkı temaslar, yapacnkları e

va rndyosu, Almanların 50n beş ciınlerılc, "e çıı!ı,malnrda gii lr. 
gün zarfrnda Novrc-..;isk doğu ce· recckleri 'iiırhesır. olan dikkat T" 

nub\ında 7000 telefat verdiklerini alfıkn, Parti 'c· h:ılkın müşlerek 
L:Idiı-iyor. nıüznharctilr nlırııkli hir- birlec:ıne· 

Vişj', 30 ( .\. \ .) _ Doğu Cf.'r• ~e ula:;ınc;ı renilıiıcyecek daui gör. 
nesinde hwa faaliyeti fnzla <'ll • lll ih o ruz. 
nnıstur. Alman hava kuvYetlerine Çc~illi hnlk dil\'alnrını rlı:ıima n
menrup u~aklar P. ı'.ka ngel lima • Yanı:ı. ve yurda ha~lı enerji sile li". 
nma taarruz cfü1·ck ~-angmlar er • kir 'e tetkik sahıı~ına getiren de
karrm~lardır. , ğcrli malhu,ılın aYni 'ol da arlan 

Volkor kesiminde Ahrınr; U"nk • :nırdınılıırından rıslrı rnihirığni de. 
lan 21 Ru.."l tan~anı tahrip etmiş • ğiliz. nildiı-ici ralı~mnhm :ırasında 
lerdir. ~ardımcı hir nılıh ı;:ü~lcr,,ı·eklcri 

Iü.fkasyada, Terek nehri bovun t"cllıir ne knrhır :..ı~ melli olncaktır. 
ca ile:rlemckte ol?.n Alman bıv • En ağır lıA rrı va ıh et feri iı;ind .. 
vetler:ne mensup 1ıc1klar 13 Rus sıılh •arllnrını idame ettirmenin 
uça~r dl.i.']lirmcğ'e m•ıvaffak ol • rııııciıe-.ini gihtcren c«'iİ?'. şefinıiz:n 
muşl~t;ırr. 1 emrinde ve clrafınd:ı lam birlik 
~ St u:grarJ _üz':1i~de 23 Rus uça·/. h:ılinrlc ,apılıın ivi 'c ura~ız çalış· 
gı tahrıp edılmıc;tır. ına hiç hir ı:iin heder olmnmıştır 

DEYLt EKSPRESE Göo• I """"'"" \'e oma) acaktır ... 
Londrıı'. so (A.A) - Deyli Ekııpre'I SF.ÇİME l'ARIX ll.\!3T.A!\'lYOR 

b'lJ.~etesinın askeri nıuharrlrl Morlev Btitün kazalıı l'lla seC'İrne vann 
Rişrırd yazıyor: baıdıına.crılc ,.c n biriııciteşri~ al«• 

Fon Bok'un sonbahar ve k111 ta.!:>!. ~ıı.mr Eona erecektir. Bu husustaki 
\"e~ı hakkında n1Uz21<eredr bulunma'< hAz•r'r1dıar hi1irilm'stir. 

Londra, 80 (~.A.) - Yem Gi• üzere umumi karargAha 0!lmiş ver---------------
nede mlittefiklerin Japcınlara kar 

1 

kumandayı general Hotha bırakmı, 
şı ba.şladı1:larr taarruı: hareketi oınıasx muhtemeldir. Fıır Bok, belki 
müsait bit' r.uı'<'tte terakki f'djyor. de Sta!lngrada hiç donmiyecektir. 
Bu sabn.h cenubugarbi Ptı!=Iİfik ;rn• Bu değişikliğe bUyük bir ehemmiyet 

OlresancJa fı~dıkll 
emek yapılıyor 

~v yaı;..ırmak ve •este 
.:.ın ı;.evkıyı karısı\izi.r ea.. 

b.. h • w\ :mı§, kerestelenıı~ultmö·t 

ğun ı boş bjr damda ol:luğtı.n.u-®yle. 
' ,. 

mıı; ır. Bunun Uzerıne 9evkt ka:n.sı • 
nın tarif ettiği yerdekı 'bof .daıns 

saklanmış olan Turan ellıid~aıtı. 
ılc amcnsınnı Uzerıne hilcum #ID.1 ~. 

hırkaı; darbede ba.Şını par!:flp:ara1' 
kendisini tildUrmüştUr, 

Katil clnayetı müteakip e..meamır.•. 
cesedini boş damın arsa.st!l'I 

yere ,göınmü;;, Uurine d 0 dtaıaı'cI· 

lar getı.rert'k bır d~var ordürml!§tt.tr. 
zabıta esrar perdesini açtıktan"lsonra 
bu arsada bir aramR yapmış, Şevk• 
Daşdanın cesedini balta ile parça pa~ 
ça ecli!mlş .bir ho.lde t..ılınuşt-ur. 

KaUI ve auıı ortakları yal•alandık • 
tan sonra faeıanm ikiDcı sahne.sı açıl. 
mıştır. Şevkl Daşdanın karısı neza. 
r<ıthanede asabi buhranlar gı-çırlrken 
J.".:.iem kılğıt istemış, vasıyctnaıneye 

~er blr .mektupla cinayeti oldı.oğu 
gibi anlatmı§, başınr duvarlara vur _ 
mu§tur. Kadının Y.BZdıtı bu melttubtı 
18 yaşmdaki genç kıza. gösterilince 
o da. renlıklar geçl.rmi" ağzmdan kö, · 
ptlkler gelmlf, doktorun mUda.halesf. 
ne rağmen kurtarııamıyarak olmü~ .. 
t Ur. Yaralı olan kadm ise ha.stancya 
kaldmlmı~trr. 

Şüpheli bir ölüm 
Bir adam eczacının 
l§neslnden öldtlğl 

iddia ediliyor 
Müddei.umumilik ve zabıta şftp

heli bir öhim hadisesinin tahkika• 
tına el lkoyınu, ibulunruktad.Jr. Ha• 
tlise şudur: 

Rumelihieıe.rında İ.'.:kele cadde • 
E·:nde obıran ve bur:ıda esnafbik 
yapan ~'"nak Melımet admda biti 
dört gun evvel bir sıtma krizi ge-' 
~irmiş. bir eezaneY'e müracaat et• 
mi~tir. B·ırada Bo~nak Mehmede 
tir. ecza.cı tanı.fın1an en:ek:;iyon 
yamlmt<;, fal<at he.stanın ı,ıhhi va• 
ziyeti btt teda:vi neticesin.de Wizele· 
ceği J erd~ tüsblHün tehlikcli bir: 
hal aim1ştrr. Ha~~ evi:-ıe dönmuş-. 
gere~ i mi.!t.hic; bir buh:-enUı geçir• 
diğinden aile!i tarafından .erteı:i 
rnb:ıh Esnaf ilast.ıncsiue kaldtnl • 
m~tır. 

~na.k !>{elunct. tedavi altına 
alınaığ1 Esnaf h:ı.st:ı •ıeshüe ·mm 
s.a.ba.h o1mü!", a.ilesi efradı da mü:i 
deiunn:mi\iğ•; ltılrııc:ıat edel'ek, 
hastalanmn ~cı tarafmdan.~· a· 
pılan ti.i!ne neticeııinde zc1ıiTlene .. 
rek öldüğiinli iddia etmişlerdir. Bu 
ılıbar üzerine ad!i~·c doktoru :Kü • 
mil ttnsalan dün hastaneye gide· 
rek Boşna'.( Melımcdi'l cesedini 
muayene etmiş. ot..ı;ısı yapılmak 
Uzıcre )forga kaı::tırtını,:t.ır. Vak•a. 
{:tjafında. zab·ta da tahkikata de • 
\•am etmektedir. 

Jilet ihtikan 
Gahtada, Bankalar caddcslnde 

elektrik ıı:n.alzemesi ve saire ticn• 
retile u~?~~ı:ın Andon Kasapoğlu 
adında bir tacir, 75 bin .r.•let .. Bır 
sıe'' roa.rkalı urns biçağmı 6 kun:...~ 
tan ~·ıtt?ğ'ı h1\1de 4,5 kımı~tım ı: • 
tura vemı.i.ş, böylece llZ!'İ lin PY 
rimeşrıı klr temin eotın;.-;tir. 

Andon Kasapoğ~u ynkal~. 
ve ll1fll1 korunma mahkemesince 
•~v'ki! olunmuştur. 

rargahı t~"nfından ner;"redHcn res· \·ermcğe ıı~~um yoktur. Yalnız şu nok Gire-sundan b 1dirildiğine göre, 
mi tebliğ bunu teyit ectivo.~. 'i'ebF· tayı kaydetmek geretir ki, Stalingra? ekmeklik hal·ltava yüzde 10 nisbr· 
f!e g6re Japonlar, Morı:- ·bir.in ~ı . mukavcmetı, Almanların plılmnı alt. tiı:ı de fındrk kariı;trr:ma ınıretilt 
hı.alinde Stanley dağlannd2. Yu • j list etml§tir, ,.e Almanla,. yeni bir yapıfan yeni bir ~k til"'i be~~ • 
rabau üssünden atrlmrnlarciır. ,J 4• I kumı:.ndanın ve herhangi bir yeni nilmiı;tir. Rıı eh•nı:ıfa e~ğin daj .. 
ponhr, bXçok malzeme l ır:ıknrak 1 harp metodunun, Stallngradr zaptet. ı ma bu S1C!'Ctle y:ı.ptlıı:ıası mnvııf'ôc 
şimale c;:.ckilmişlerdi"". Japonlar, ınelerme imka.n vereceğini umuyorlar görill-niiş, '!rl!'yfİ)"et Ticaret Veld • 
müttefiklerin ilM"lemesin~ mani ol Jetine yamm~. 
mak için yoparda. biır•ok mAniahr 

Göklen1e dabıı çok kuVvetlen. 
mck, dftn.'-a bava('.ılıf;ıntn lıamlt" 
ıerind~ bir adım bile ~de ka~ 

Ramazan Takvimi nıamAk ~ç.in TilTk H~vs K11nnn14ı 11• cs.lşall!anaa elienhd~ ~elıl 
Ofhı Jt • A~m 'f"atın bmıA.k 1 iti Jaul:Lr ıte11tek 9t:ı.lml, Fitre gt\; 

ve b:nik;ıtlar viicuda getirmişleı • Şubeye Javel 
ıli. Muttefikl"'r n ileri hareketi ue· E . ÖnU Yerli ~. Ş. dım: 
vam ediyor. Yeni Ginde ,Jap·m Voterır.er Yd. Tğm. Mehmet Ar!f 
hava meydanları ve Ruı:ı~naki ii~· Q~lu (3133) kayıt No. h Halld!n 

('ıııırpwba UJH, %0.%1 6.17 
1 lerinrle va:r.ifcmizi nnntmıralım.. leri de muvaffakıyetle Lombalar.• 

1
1 ıse2 sayı ile ErnlnönU Yerli Aa 

-. .... nuat.rr. fiUbesine milr&G&a.tı. 

_ _.. 

J.ırda,.r 
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Rıqanka Kapelfo... v· h~b· · .. 1.. .• ıı er sa ı ıne, 
nun '!__umu ı yakamı bırakl 

c - '\ 
\ 

-..Japon BaŞ\lel<ili 

General Toio'y 
suikast 

• 
1• rannzra ga:zetelerde, ba tlUikaste JoiT yo:ılmı• ~ördi: İ 

ğıımi:.z bir makaleyi., a.Mkrıy• cdb.:!cle:- ;rrc.rhlyetlıt> 
bcıidağwımz iç-üı naklettik 

Lcı ~kıat &uH«rmöan den'lf Raa, \M n---.ıı 11lata lalı 
l Jo.uıtrııır itt&r.t dav•t etıaif, lttariJWUli fMaA ~ gorll&yı pı. 

ı joD'mi!, ~·•kat l&fkıı. yemek hak ..ctM ... lledi ltedm6: 

Vencdikte Kcıpello sarayının balkonunda ba.slıyan 
macerası tarihin ve adaletin esrarını çözemediği bi 

ölümle neticelendi 

To~hvan: Muzaffer E.sen 
-- F.~mı, tataıııı ift&r olur nıu T 

1 

Dj71i dU.SUwnUt. dU,UluDU, ama, bual&n tedarik ecırnen\ı: =~ J APON &":!vekili G.'.!ncr:ı.1 To jo j E8ki· bir .Japon hariciye 
yok çanJ:i: kende dünyalık yok. ile onun selefle:-ioden olan Okmnn: , 

t~l..A1l1 •·'-- nk 1 • Akıma kom§UnWl kegtal gelmiı. ı.ı...yııuı da kafa.aıM girmif: "olur Hirota~ ~ı, haz\l'an aynu!ıı, ' "Bu~n, tam bir tered41 
V!l'.r-nmJJo. BAi·• : lerintbu a~i!~~" .b;~u·~;:;u .. -, ·b:.Jf ... ::~~ !I ""' bir 90jkast \'Ukubnlduz-unu öfren- de bulunan luristiyaol·Ir on ~- ,~ ... ::uu 

11 
dı:;, c.!uııu:1ı,, karanıı&Iıfı içinde boo&la~ durur)qa, doatl&ra k4rtr & ..., 

!V.ı~lik Z•nnsn f°''~ıcıw St~n- ı llıJMlkA ellcıri'bde Bonav:ıntari • mahcup btr vazıyet.e diltmedeıuıe, k•ClYi· almaya karar vermif. ,.6 mittlk; fakat hadisenin nu\hiyeti ~klinl vereeek olan Japonla 
ı··.ı~ l em:ıliM~n h:ıh~"tlerkftll .. bu. den P1m.İI bi mckt la .. .. d" l<omsumm·n keçisini oUadıfı yerden &lmıf, blçatmı za#lamlf, hayva. hakkında bi'r ~y öğrenemefü~miz fJJJtlan tadil edilecektir." 
.. 1~1 :ı~u1. :.:r :tf\'"Örd(J; b~~ i \'8 etteod r;üJı r de bu u!oekt~:ı:;c:: nı kE>srui~. Ysrııımı satm11, taUI veaaire almlf, yansmı da kızartmlf, için, ~leyi t~şrih edemedik. D:?memiş miydi? 
)"J•!;"r.ftı<!hr:u ;ı.._,ıl,.ı,-n başka ışı \'ap verdl ıclı;afülerinl :ı.ğırlamı.,. SOn gönlerde, bu ııuike.st hi<li~e· Şu su.ikaat hidisetinden de 
;. :.lrtuı.'' f.!.:.r. Veneclik ba ·~ ,,.e ; «knç ku.a b"r sllrtt 1\§k mektul>u K')çirJ.ıı aal!ibi Deryadil, rind, bir adammt. Ba.ba erenleri mahke. lii la&klmıda aldığımı7. tafsillt, bizi, ~ılJyor ki: "yeni'. nizam''nt b 
.::ğ1encc :'}elıri ~oJırctini çok ~-"İ :ıs. 1) yudıktan ve ı cevn.bmi a.ldıktnn meye \'E.>nı~emiş, kad!ya. şiklyet etmemi§, ı,1 dUnya. mahkemelerioe fikir yllrilt~Uecek halt> getirml' - ~ihi te)iikkileri, 8&1'1 ırk 
.'tıa.nlnl"'!laııberı mi!lıafa.za eder. sonra günün birinde l'iyer Kıı • Jcğil ahrew•J<.i büyük .mahkemeye brrakmJ§! Gel zaman git zaman, ti'I'. Vile tnm:ımiyle hazmed!Jem 
'lirank& Ji:ıı·c~lorıım ~ocukluğorr petk• !'.arayına ginndk f.;.satım b:ı.~ e:-enl~r de, kODlfUBU da kalrbı dinlendtrmlfl•r, ötekl dUnyaya tık evvel 5urruımı söyliyelim ki, • aksiiliimeller bile uyandırma 
ılnn .. ye.nl ~ıı.tr~. sarayında. ba.ba.s1 elde etti; Ka.pello '8raymın zaten goç~U~ler. bo m.el"ftklı mnlfunntın, biıe, hııka- tidaclını gö<ıtennis bulunmak 
v~ U\'ey rutı:~·-~~rn..c;mıla ~•km~ bpılan ardma kadar a~ıktJr, iı:;i Ke.,;uıJn sahibi Ulı.. Tannya davaaıu aıı.ıatmlf, ~ iıltemiı. dar g~ gelmesi, Japonyanın Bu hadlst>nin eh~mmi-yeti, 
~.unl ... r ;;~ırdıgı tııribte, yanı olsun olmasın herkes içeriye gi _ Allat.: bekta~lye ııorı:ıuı: dünyıı y\\ztınde, münferid yaşafüğı ferid bir \'aka hıılinde olm 
l)t;3 yılm~a, Ven~k. yine bir rer, sadaka istlyen dilenci,er, be· _Bu adam aend~n dav~cı. Keglalni almıpın,. nı ve bilhaıHıa sanslirliu ne kaclar clad1r, İyi mo.lflmat alan mah 
ı.e\ k , e cglence sehnydı. Iliyllnka dava karnını doyunnağa çalı~an _ Hayır AJlahım! Böyle bir suç IJ!enıedim. &iddetli olduğunu bize öğretmek • kmin edildiğine göre, l!'ener 
nııı annesi Pclloğrma Morosini kr dalkavuklar bu sarayın b:ısİıca. - öyle a.ma., ben a.lıp keat.iğlnt, yanauu aattıfnu, bu pi.Ta tle t.edlr. jo ile hariciye nazın Togo, s 
zı~~ büyüdüğünü gö~:?1eden öl - ziynro~ileridir; bu k;la.balık 'nr.ı. öt~beri lll1ığır.ı, yarısmı da pi§irip ahbabl&rmla beraber yııdiğinl bL Bb:. bu euikruıt haıfüıesi önünde ııumb ela, martta da, iki def 
~us ,.e babası.\ enedı~n en. zen_ &ında Piyer de gfü.e (arpma<lan j- llyorJnı. · dtişilnöı'l<en, tafıııilô.t nlamadığı • Jıa, su;'kast tertibatına maruz 
~. '.e en i1erı geI:n aıleJe~ı~den !(eriye girdi. Delikanlı ihtiyn.tlı ha. _ Hakiqı., baktığı davada ıahit olur mu T mna btı.lcarıık, bövle hl'ı· anikast mışlar. fakat po?isin unruldı 
lı~r!!1ın km o~a~ı L~kre~a. Gr~ı~a. reket etmi~, laya.feti'ni deği~tirml!j Tanrı, bt~ cevabı haklı bu.lm~. demi§ kl: \'Ukobulm:ıdığını, hatta, Tokyonun l\.cıre milliyPtperver)erinılen 
nı ıa.e <"Vlenmıştı. fa63 .'.enedıgın Biyanka Venediğin başlıca !'üsle • - Hakluıın, fakat keçinin sahibi burad& .. o, ~yi aldıfmt stıy. bunu tt-kzip etmiş olduğunu ela tcrtibat~ılar ;\"ak1y1 ele vcrm 
lıuhrnnlı Yl~.armda!ı ~ı~ı sa.yı.hr... rind:?tJ biri<ıi mercan gerdanlıklar IUyor. Ahhı:ıblarm d& yediğin~ f&hadet ediyor. Bwla ııe diyeceksin!' mümkün görüyorduk, Sonra, bir dir. ' 
~lulenlzde Tur'k. ha.kınıı!,_etını ve I göstermek lc;tiyen bir snbcı kılığı. _ Bir ada.m, hem davacı, hem f&hlt olur mu All&hnn! propaganda uçurtması tla olabfür- .Japon~·n. 1904 de, Koreye 
tıcar~~ meselel~ı Venerl~ge sıkın. na girmişti. Bugün Ri~·anka deli Tanrı, Bektl\şinln bu iljra.mıt dt. dofnı bulmuı, Bu eeter emretmı,· tli; fakat haberler, alikayı uyan· ri himaye<>ini tanrttığı w tOl 
tılı gunl~er gcçırtm~teclır. Fakat kanlıya daha ~el güriin<lii. Genç _ Kec;lYi getirin! daracak bir şekilde, Va..,ington ka • ı da, orasmı 0l:\ponyayn, ilhak 
huna ragme!ı Ve~~<lı.k :t:evk ve sa: kız fu:.ki'katen beyaz teni, kumral Kcçly! ~tirml§ler. Tann Bekt&fiye gtieterıııi§: nalmdaıı :;~ti Ye Tesmi İngiliz a· zaman, Kore kıralhji;mın bir 
fadan geÇmıs dcgılclır; yalnız t:e ~çlan gökün ı'rklarm "Öre elô. - Şlmdi keçi §abıtllk edecek. Bakalrm buna nedlyecekeln! jansı da buııu tey!' etti. su bile Y01<to, şairleri m 
hirıle. herk~i sııran neşeden Iliyan· yahut 'ye~il Q'Öriineo gö:l;rifoe Ç('k Baba erenler, bir filozof gibi kataamı ıallryan, •ivrt •akıllı ke~tye "' * >f. 1'etlerini "sakin sabahlar ıu 
kıı hısscc;?nı ulamnmakt_?dır. Ri _ giizeldi. ~ bakm~. sonra Tanrıya d~nm\1§: Haberi veren, Ameri'kada bulu • heti" <liye terennlim ediyorla 
y~~n.~; baba~ı 'e. nnalıı;:r: ~~~ ı;ıkı Bn ilk f[9.l'!Jıla511lnda iki se,·J;cili" _ N-, z:ı.lımet, Allahmı! Mademki keçi burada, ver e&tibl!HJ, be- nan. Qm·Kore halk birliğinin mu • Kore h:ılkr, o zamanlar, bn 
hır 1 tıbda<l 1rersınrJe bu;vutüyor. n'n y:ıJnız eU ri b'r:e11ıf. .kine· nim y~.kaU?: r.rrak! met11ilidir. Bn zate göre, suikast kii G:ındi gibi, kansız moka\'e 
IJ.r; lnzcağız Rinlto nhtrml~rında. g~r~ du~akla~ ·hirb!ri~e d~ fi.ili, "Örlen'' ismindeki Kore ted• innnı:rnr<lu. Şimcli dt>, pnsif m 
Sen.1\fark me;\Tclauıntla gezınmek, kundu. tl'çUne" bir görüsm d fı; Ka(lı ola dııvacı, muhzır dahi f&blt, hiş cemkyetine memıup iıir ndam • 'em~tlerinıle ısrar ediyorlar. 
;\ahut bir ~on<liilc bin;ıck kan~l. ı:;eceni'n kara:lıklan arası:d~ 0~ Ol ma.hkemenln hükmüne derler mi &daletr LAEDRf ınış ve bn gizli cemiyet, si'rnıliki ,Ja1>0nya, Koreyi temsi1e ç 
Jnr ara;ında dola5maı\ he\esıne du. Piyeri sarayda götürdiiklerl o. Iıal<le, Tok~O<la, Vokoharnada, O. ise d<>, muvaffak olamadı; ç· 
lmpıldıı.,'1 halde bu arnılnrma hlr dada B"yanka korknd n öl\i n'hi Hkada, ortalığı tedhi5 etmiye ça • ;\·irmi l:>eş o;enetlenheri. buraya 
turJii murnffnJ< olamnmak.tn ,.e ha. bir hal;~, gözleri l•arıı~~ ,.~ pe;f~e • ~ ~~ htıyormu~. Tedhi~i daha o anda, ret eden Japon ntuhacırlan, 
~.lf~nm wcn tatlı scn;Jerınl ewle l1?re dikili, sa.raydan çık:m her sesi ~7i\'al5 ~ ! E::t1" ~ ~mıe;r--~ JapM jandarm:lları tarafından te• bini ~ec;medi. T.mıin olundu 
j!cc>ııme~o rnrehur .mlmaktrıdır. öinliyerek beklivordu 1ki se\'cll'' ~~\;;,; B ~ ~ ~ ~~ \>elenmiş, gilre, Kore köylUleı•inden 100 
Esasen ltnl~a<I~ y~kın , akt~ ka. • sarayda rahat n:hat d<irüşemi~ : ~.~ Eğer, bu Çin·Kore halk bjrllğ~ ı.i~i. Ça.n·KaJ·~ekin çete ~kı 
d,1r zengm 'e ılcrı gelen aıle)ere ceklerini anladılar. Hiynn'ka bir reisinin sö3·ledi'kleri rl,,ğru ise, bu nn. dahil olmuştur. 
nıenqup icadın \e kızların sokftk - çok kunıa.:ılıkl&r ,. b'r havi' fe _ Güzellik YG§t ı Frıın5tı başvekili m~ur Mazn_ ihtilalcilerin ,J'aponya.da barınabil· "' * • 
ı~.rda rln!" :-ı:ıları i~·i bir gözle.~~- dakirhklar babası:a. ~eyd~~a. a • lsveı;li lıir miııle'kkık, güzellikle rin'i gUıcllij:tlne bendetti~I zam:ı.ı.. meleri, her dalde, enelce komu- llha'kın ertesi' ~Unll, Ra.,·a 
run:-1" J l :1'''.1t hnlJ an e' lerını,n çılan ktic;ük bir kapının :ın:ıht:mnı ri~·le şbhrC'l knz.ıııın ış olan kadın. l\ırnliı;e An d'Gtriş, 43 3''a5ınrlrı .. '•. nistUie me,·letmi5 \'e enıpervnlrml bir Kore mitli hlikfımeti kuru 
ı·cn b!l.' ~C' N"', etrafını .. aran hal elde etti. Ph·erin iiyle bu klllll a· !ara d~ıır bir ist:ıtistik ,·ücuda ~~. 13 ündi Lui'nln karısı, o yaşta, rıleyht:ı.rı bulunmuş olan b:ızı te • tu. Bu hlfüfırnet, bugüne kad 
kmılmı, 1 ndınlnrın hnvn ve ı?iıh ih rn<.mcla 111 ıulnrthk b'r yol nr•'ır· Ilı ıııişlir. Bu isl;ıtistilk göre, kadın henUT. tahta rıkıınıı~·acnk kadar kli- ı:e'kldlllerden bbnaye göreblhlikleri clıula me\·cudlyetinl idame etti, 
ti.' açln u ı,nrşrhl,~. Gülle~, ~~flan Piycr. a.:afannda ltarı~rlıu•tırıln~ Uiızclllği, herkesin hükmcıti4 i gibi, elik olan o{llu 1-1 üncü J.uıye vasi ni hatıra getirebilir. Jıarbin ba.'langıcında ise bn m 
Jar, ıtır nr. 'nsemın~rl:- sus~u hah İ!Jaretl bekler ''e ba işareti gört\ı' ııençliktc drğil, olgun ve hııtt~ iler bulunuyordu. Mlk&<lo tmparatorloğnmla, i~i· Jıum hUkfımeti temııiı tde.n ka 
reler. Çilgın zc' k ı.a?ınelerı~c çın ı:;örmeıı h'!mt'n 1mpıyı açardı, Ar_ lemi) ynşl:ırrln. rn cazibeli haliıı.i lsveçH nıiidekkik, bir çek tnrllıi lerin har.ıt ı:ıartlnrr, ,laima pek Çin - Kore halk birllğ'i'nin bula 
~m ~tmckt~, . l~a~luılar. ~edık~dıı tıJı: ilıi sevgilinin sa.aietlerine hiç ıılırwklatlır, Kırkına hasmış, artık kndınlBrın, en ptrlak güzellik dı•_ ağırdı. Bu merolel•etin ıınnnyiioin, ğu Vaııingtona nakletti. 
ı~ers nfü.• b.rb rını çelucıtırmekte, h"r diyee...-t' yoktu. Haft:Mla hirknç ~iııcllılderıni kaybederek ihtiyarl,ı_ virlerini sıralayarıı.Jı: bir fülc \'ıi· dere~yli.lı; mutlakıyetindpn, en Çir.~one halk birliği İlle• ,Ja 
Jıer h~ilmm, lıer kmn hnyatımn defa Biyanka $ar:ı;vch her)U}ıı ıı;rn rnnya başlnımş 'Jlun kadıııl:ır için, cud• getirmi~ ve bu listeye ,::öre de, ~tiksek Iıapitallzm rejlnıin", bir· Innıı Mançurh·i isti18Jan üze 
eı.ı d l "fhnhırı ~özetlcmmel•te • dukt!\n sonrn sivah bir l'önl:\ hür;i lııı ıırticc, hiç frna bir müjde d". ka<lın 110ı~lllAinln en cazibeli hu dt.nbire, g~esi işc;ilerıe refah te· teseklı.ül etnıiştl. Bnnun ilk k 
d r k ·ı· · ~ · · 1 ;;, 1·ıctı'r. ~u.~lyetlni. 40 ile 50 yaş arasın•!:; nıin etmcımi!!tir. Blli.11is, Japon H• tesi <le, C:ıng-KaY·~etdn ~Vt 

• . . • llf're se,·gı ısın:n e\'ınf'I gıı er \'c ~· ... "- d 
! ap .. llo 'ar11yı hır cephesınl hır o-dan .... ,,,.,k "-·" fal•I," ılo"ıı•rdı·. 1 1. kk Jıulmu~.tur. nayii. dünyanın uört kö~ı;uı eki olan 1,,1ııng-Kin~ıle \'ÜMJd bulm ... ...."" .,.. • .. .. svcı; ı mlide ·ık, tarihi kadınlıı. 

Jı:ıı~:ıı .. , b'r cephp<;i de l<iiçiik mey- . h Otello ı·l· Vı'vanalı Lapıcı o mltthiı:c rekabetini, irşı;I yevmiye· tu. 
rın, <'n çoı' ıın11i yaşla cazibclı ~ , llC 

iiun:ı 'nrdır. Ycncıl!J.te fot?k çok o A~K TEHT.,fKEJ,t BİR Ol'~J>UI~ iııılıınduklnı 1111 ve etraflarında clo Vlyanada, Şekiıpir'in "OteJlo" ,u le.rinin :ıı.hğına istinat ettirmiştir. İşte, ,Japon başvekiline k 
lnıı bu mevıfon,.ıklara Jfampi, ya. · Ondan sonra, ba~lıyan ('jn har- vukubulaıı sıılkastin sebebi hu 

Fakııt bir sonteıııı_rin "er-eı.ıı· ,.,. . laşanlrırın gözlerini kamaştırdığını oynanıyormuş, 'fiyatru müdürüne • ,.. d . w Jıut nnmpi~elli <lerler. Ru r.srayn ,.. .• hl. sımuı e Cet>helenn ço;.:ıılması \'e suiknst fliili <le. bu cemiyet 
ra:ra ,.,,_ dönen bir U!ö,sk, Iliyanka il' bit etmiştir. şöyle bir teıkere gelmiş: .. _ ... _,. .• 1 h 1. b' •. t . '.'ı nıun 'e sara' dan daha alçak o. • "'"'"' • y'"MU<•en, ı~ı erin a ı, ır .. a rın fedai! ?rinden olAa. ge"ekb"r: " 1 nm a.:'----g~I ku"~ı·1·ı, l•a1lı<lnıı' <>ir·"l' Tarihin kaydclliğine göre, "dil ''Büliin mahalk! bilir ki, lıen, çok lan c>" .... :rdNı b'.'risin n lıalkonumla "',.-ıco..., ~ ' .., UJ • - daha fenala!'mıı;tır .• Hatta . .ı\.nı!;lo- kat bu, J:ıpon dahill !dyn~ti 
ten sonra kapı.VT arka.dnn ı.ıür..,.,ii • her Elen", "Tua'h Parls., tarafın. hiddetli ve kısk:ınc bir adamım. , k . • 1 J · :.ıl< oı•.ı iircl bir delikanlı görün • Sa son mnhıtlf'n, bu yüz< en, · a • lıa.1 1• ruhiyatı 5nünde bir-şey 
1<":\'.·İ\'ennekle iyi bil' İl' .Yaptr~ını ılım koçırıiclığı rnman, 48 yo~ındtın işi iliğime göre, müesseseniz, mı?v. d d . • t 1 d x... 1 n-.1·. ın kt~dir. Delikanlı hergün sa • pony:ı a :ı.lulı m.ese ~er oö .. ca - c e etmez. ""'ıı:;imi7. gibi, bu ha 
·.andr. Bı·v...nka "a\•rrı·ı1•01·nden rlı'l' • ıı•:ır.ı <ic"i'cli. zuu hav"tırndan alınrnır bı'r pı',·e<;ı· :1: h h · 1 • .. t 1 ,. 1 uh b J'·ondaılır. Ba:r.nn öğle üı.er ~ .,- ~ ,., ~ ., " "' · " ·1 ~ · ,.mı Ye :ır in ii:r.erııH c te~ır ~(\s • t'!, Japon efıal'1.rlıjtı g:evşemez 
uüp de kap"". a....,ıık 1'stevı'nce ka· Yıınnn:l allın devrini yaralan temsil ediyormuş. Piyesi vazan mu- ~ • cı· ı Jc :nı b l omln g'".:irir, \'e akşama "·" .,,... · ~ lereeegini fahmın e ıyor ar. 
Pil dft:\','an<h. Gen" kızrn ,.e onun Prrikle~·iıı karı~ı "Dilber A.<;pn• harrlr, kimbilir, meTınu, komşu_ B ı · t' 1 h • ·ı · · B• leş•k A •k tlo::rru öt !,j dclikani.lnr gibi Ri - .. · un ar, ıcı ıkha ta nııncı erının I r 1 merı it 

)nlt(){fan p:ün~'n hntıı;ını seyrede JuıNlketlerini biraz uzaktan gö1et rn", ~2 y.15ıntla iken, güzelliitini'ı lattmdan topladığı mnlümalla 'ii· iı:-i olduğu irin, \iz<.:'rinrle rlunmya O 
r el. yerd b n.ondrın bir adını bile li~·en !!le\"!TUi'sinin he:ret>anı çok l'n C'OZilıcli günlerini y:ı.şıyordu. cudıgelirmiştir. Şimdi anlamak i.;. lüzum gönnüvornz. Bizim bilcı:~;miz nın nu··tusu 

·tı.)nlınaz. Göz'.,,rl' Eiyankanın bnl_ lıü~"Uktli. Ağır ana.htar kıliılin içer lG::!I• ele doğan ''c JiO:> de ölen liyorum: BİT.den bahseden piyesi<>, ~ey iıe, .Japon a~kerlerlııin kahra. 
konun. <iır. Al«;;aru lizer)eri Ili • !'>İndedir, rnlıAt rah:ıt dfiniiyor, fa 1'.ırı~irı zeJ,fısı ve güzelliğiyle ışöh_ kapıcıs1 bulunduğumuz evde haysi· manhklnnnın <ln. lc;ba~ etilli ~i1,i, 
~ "'rı. rl!ı hnlkona c:ılmr, deJilmıılı lı.at ka,pı bir türfü :ı.çılmıyor. Bi~·an rrt kaıanmış olan Ninon dô Lank·. yetimizi kıracak bir şey var mı, bu gizli içtim!ti buhramn, ordunun 1327000 kiti &rtmJ 
'c gen~ l ı:ı: birbirine bakarlar, ~a ~51,~nmei;e de, .l<apı;\'ft ,·urrrıa. 1 J~, meşhur~ salonunda en ~ok pres- ~:ok mu? Bunu gözünde ı,ıönnck, ve milletin fectaJdirhk hi~ıııl liıerin· va.ı'ngton, ..:9 (A.A.) - S&yım 
dı n.da hafif bir giilümseme gn <la. cesaret er1emı;\·or, nr wrnnı~ı tıs ıopl.ıdıı.ıı zaman, cllı yaşını kıılağımla işitmek için benimle Mn_ de mü~ir nla.mryaeaktrr, ,Japon. rosu bırle§ik Amerlka dnletlerl 

bel1ri-. 1 .. leur" nalı bıı.kııf arla bir lı ! Genç kız ka.r:ın Yerdi. Artılr fiecmi5 bulunuyordu. d:ım Şmit namına iki kolluk Lileti larda, bflyru:lıtnn. nrtıl< tere<MI fusunun son sayımına naz 
taknn ht.: lerı söyler: eller manalı talil dönınüt5hir. Koo::l h:u•·a ao:ı'.ı • ~Iatl:ıııı dö ~l"ııtenon. 14 ünr.'l giintlermeniıi rica ederim... ctmfş bir m~_,iyet i'll!tan)ıı.rı ol • 1.327,000 kişi arttığını bi.odirmek 
isaretler ynpar. I<'almt hemen bun. nın yanına dönclü, koHarı ara..,ınıL Lııiyi teshir ettiği zaman 40 ya-ı Kimbilir, saf kapıcı ile hİri$İ :ı· cioğu ,.e onlamı heşerı)•eti ytl'Y •. djr. 

, lan birine ac;k far:r.etmi'Yellm; bn atıldı '\'e iırrkrrdı: !<ııtd~ bulıınuyorılıı. nu kutiretinl, lay etmiştir, Yalnız tiyatro müuü seltmiye <fa\·ct edilmiş J{imseler oı· ı Bu artışm, harbin gerektirdil 
h~ bOH\i de "nll sıkıntı<(;..dan kur• - MahYolclok. 14 Ün('Ü Lui ölünceye kadar da riiniln biletleri RÖnderip gönderm,,: <loklnn kan:ı.'lti yPr)e~mi!ttir ,·e bıı tihsal artı§ının doğurduğu reta 
tulmak irin bir mc<:"'ale, yalancı <De\'nJJn ,·ar) nrnlı.ıfnzn etli. diğlni bilmiyoruz. lrnnaslin a.te5i ilP. ö!üp iildüriiyor. yabancı memleketlerde ya§ıyaıı • 
bir d~ur. 1 far. rikaJıların harp dolayısUe vatana 
~ Bonnvantari, ni·yankaya mCı;ı olmalarından ileri gclditi zı 

<lair ~ ınııallelinin bildiği her - Ben mogollarıo ye bfıJıassıı (Ak. 1 UkUyen ıru~·et, aşktan başka bl• dllmektedfr. NU!usta kaydedjlen 
'"en; ~..,.snı'ay hizmetçilerin kut)un ve (Cebe)nln flklrlerlnl ya . teY değildi. artış son 10 seoe ort&laınaıu1 
flen birisi v&Slfasi'le daha tafsilat_ kmdan bilirim. Onlar Kafkaıı dağları_ Koôon nereye gittiğini, bir yolcı. mislidir. 
h izn.hat.. da elde etti Şinuli gene; nı a9ıp Tifllse gitmek lst;yorlar. Sl-ı lnğun sonu nereye varal·,.i1;ını bihııl. l9U dekı doğum aayıaı 2.728 
lm.m ne yaptığım, ne yapmadığı. bot yere telAş ediyorsunuz. ~ahınız 3. yordu. Blldlfl ve ınıındığı bir şey bulmuştur ki bu son 10 ~'11 ortalaıt 
uı ve ne y:tpnıtik istediğini bilmek. kıllı bir adamıa., (Akkuş) ile pek ça. ,.ardı: rlacer \·e onun 8e..,1?i<.I. nın ikı mls!ldJr. Aynı sene içine 
~cllir. U:onk, <leliknnlrya genç kı• buk anlaşabilir ve yurdunu onlanil Kurnu Arap dilberi or.aı. yolda ,uıı !enler 1.44:!.000 1 bulmu~tur. 
•on odasını, gecocle.ri ~zerinde uyu· elinden kurtarır. Jarı ııö;rlllyordu: Yaş vas:ıti!li de biraz yUkseıır 
cln.i:,'U yn.tağt ve yatak in:en'nıL~k~ Dedi. Böylece ara.dan bir kaç glln "- Der.im erkek ırnrılrşiın. hail 1940 da 29 iken 1941 de ?9 3 oı 
t>ibiui:ğo ''n.rmcaya ~acl!U' lıer ~eyı geçti. Her k&fa.dao bfr ııeıı çıkı~·ordu. YAZAN: ISK.ENDE.R F. SERTELLi lenin çok itimat ettiği memurların • tur 
:uıl:ı.trnr;trr. Piycr Vcn~diğin eylü· Şlrvan1ı1ann bir knımı: dan biridir. Sen beni mo,ollarm ve v· ol kazalarınd 
fünOn ıhl< ızecelerin<Je ~·unarak j -- ~aha gidip nkrtnl soralım .. ona Kobonu kandırar: (yani Kalküy&11111 ttmal taraflar•. Atabeklerin elinden kurtardın nu 
~·atağında ~cm Jıtılyıılari~ \,ef>le _ )'Ol gl>e~.crellrn. - Sen kelleni buralarda çok ucu. nı) battan bap ete ıeçumek 11lyı'l hizmetini kardeıılm hallf~\e arzedrr 7693 ki 
J~n ;;ene; Jtı:tm o:;araydJlki llayatmı Diyor, bl~ kuınu da: za satacaksm &'lbf görünüyor. Ben tladedlr. Bunu kaç kere söylemı,~:. se, ondan hilyük ıttlfat görUrııün. 8 3 ,. lldti 
;:;ör~n bu taflfiiolt snyosincle - Bh.ln> ,_bir '81 eöytemeğe yü. de senin yüzünden burada heder olup Bu tlklrde olan bir akı11<.: komuta • na gelince, Bağdada ,·ar:r varmın. LO:ıdra, 29 (A.A,) - Dün ne 
takip cdeH~. 7lim•lı "" Mkkrr.ıız yı•ktur. Biz onı gideceğim. Eğer akJm vaoa; sel de ıun Bafdat elinde ne iti varf O eı. çlftllfimlze,,ııder, ölün(eye kadaı ıen iıtatistiklere göre, barDin ı 

Bimnkft, ~ t.omşmr.uıa da~r Şl"mabta ;re.u9t.D bJrakrp kaetrk. Şlm Bağdada gidelim. Orada biç°l>lı' telL eaktan korkan, ve ateoten sömle t mesut ve bılhtlyar oluru1 .. kanııı.:: ve eti senesi zarfında lngllterede ) 
:.AfıJilf~t al~ .çok gecilcn~tl:.. tli bu 7öz ~a lmrııJlııj:ıe yol mu Jike yok. Bunu sana llk yola çıktıiL yeri.ne kanlan yapılmıf "oeutu ttı,._ kavruı:ı: blı ıilem lçlndtı ya,a~~... zal:ı.rı."?d;ı. olrnlerln saym 7.693 
D.clilonlının adm:rn &n..'\~t:ırj fiÖ9terl'ttfiıt~ O yapaoa~·mı b\7.daıı rnn; gün de ııöylemlttlm Bmulaa. cU. eden bir adamda. Bay4l, h.nıs 1 Kobon bunlllra ınanryıır ve ııev{;l:ı. mıı~tıır. 
oiclci:'Ullı:, MedİCİll!dr~ :1&tmı nkra. i~I h!Ur. s:>nrıı. lrao ve Türkistan e-llerln4o iliz ver~ B&tcl&& yoluau tutalım. 811 si:ıtn MSzlerlnl <'an kqlağll<' ılinllJ'or . B•ı rıık::ırı harbın ikinci yılınr 
b:ıamdnıı ı-ıon- ... zen6Jı b:ın • Diyerek ~ili bulU1'•"1rdıı. hoımr ve rahat yüzü göremJyeeek • t<'I bizim IDtıı kurtolot ve MAAle& yo. 1 du. ni Eebeblerlc ôlenıerln aayıı 
;;er &h•ie'tilerin,. ~ -e-ntc • Kiiylerde ıupanl&Tcl.ıın ?ılc.• kim. &inlr. Nereyi'! gitseniz:, mogoll&rl• ludur. Uı:nn ve yorucu u!: yoleıı!ukta.ı 2.400 ki~! ncltsandır. Bun'..Ulla b 
ıJndo bir ~N -1lifli oMni'.;'lınu r..: tC'krılr ~ha dönnırk "c Y~hut karşıla,acaksmız. ' eonra Bağdad:ı ~·:ıkla~tılu. son mıllı sen~sl.ıe nazaran bu 
~ Dclik:anb ~ det"';lltlir, ş:ı.lun yanına. ıtttnıok meyllnl göster. - İyl arna, mogollarm baka yt1.. UZUN BlK YOL<TOLUJITA.V o gect'yi bir lı"ılC\i k3hil~I aru . rak::m d~ oldukça yllkseKtir. 
aa., Jıalli bir ailteai:n <:ııc·,ığıl'lıır. Tni r•m1 ı. l.: ;, :..N hAIA ldrkııyor ve rlimlyecetını kim temJn E'dlyor~ SONRA ıund:\. gt'IÇlrdUcr. Harbin llçUncll yılmda geceleri 
Ye Sohiatilerin Vcnrılik anonte11i· J\i•. t··hliluı.ı g"Ün geçti!<~ bllyiı • - Bağdat onlara çok uzak ve sa. Çok zahmetlı ve 1Dllll btr 7olen • Bu kabile ctr:ıdı hllllrt:'.\.f' tıal;lıh~:. sc~~blerl" Olcnler 4.500 U bulmı; 
al iıdsro efl"lll :tmr:ı.-.m•ı. ~'11.l!ma y~, l;tıır'Çt!ktc'b korkaJaeak bir bal alı_ pa gelir. Mogollar timdi yolları üs. lııktln IODra Bat4at ejvarmd" bir A. le IDOfhurdu. Hneı-r h:ı\1yetjndc·ı Son cığustos ayında bu ylbl kr 
~ffiı·:-iııl iir"Tı-n~in ılivc ~i"in · yonlca. tiindekt ınemleketıert lstUA ediyor • rap JdJybe ~. bıahat~lir.ce knbllc 'Jelhlnılı•n dP lltl ela dlenler 502 kişidir. Bu rakr. 
r. .. n-ırnı~t"r, • ı ınr. (Akku!J)un flkrlnl ben de bl!l. Ko'bon ,..... C90r , . ., a.tlJcan b1r 1at \'e ll<ram ı;6rnıl:o;ıo. çok scncıcrdenberi bjr aya yol 

lnı ,.~, '·"'Ttf,. ~:\!nl7 kılı,"•ılar ıı-.r ._ lcJl~:J\"l"'r a..-..md:ı, ,·;ın. Onun maksadı yuklln Kaftrı&• 1lllGC'OI ~ı lıaraya kd&r .a_ (De\!ı•.mı ,·arl ı:ırında tslenlerlıı en az mlktanr 

·~ ~~~tU~r. ~;ııi i~~r:~:erle lı~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ttr~ekteoır. 
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-ceJe kaia:ıq ll'leeıe,_ lııııı .ma9'ara.ı - 900 '1.X.lMı tartlahıe ka.chu' 

blllrmabrıd 1$1~· Jla,..,..I lfnnleDem:llbfn cbl•rlnı ~tr-ınek lbeıre 
1--- ahla plmendtrler. 

aş-Diş 1 

30 EYLoı: - 1942 

POKER 
TIRAŞ Bl\:AKLABJ 

aım t&hr1f •tmee. 

' OUdl 111DlUfMa 

Be.r J"mle 2 OK 8 8 11111 

bt1ıeldamu &raJllUS . 
Ve Sütün Ağrıları Derhal Keser.Her Eczaneden Amyınn Şirketi Hayriyeden • I 

Mekt..plerin 1.10.942 de açılması dolayıaivle \a:i · j••• 
. .... . . .. .- .. _. , ;.,,· ... 

fede yapılar. değitikliği gösterir cetvellerin vapur veıı 
iskelelere asıldığı sayın yolcularımıza ilin olunı.r. 

R~smt dairelerin ilan işleri 
Hakkında mlblm bir 

T. iŞ DANK.ASI 
. lASARRUI 
UESAPLAU 

ı lklncltqrua 
r>e~dde.sf.ne aynlaıı 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 Uralılı 
l • 600 • 
2 • 250 • 

100 
50 

• 
• 

~· ::s -llJ 

.... 
""" 

1 
'ruhmhı 

bedrli 
8384.5~ 

7148.70 

Uk 
ternJnat 

:J 
628,83 Haseki, Ccrrahpata, Beyoğlu voe Zührevt haatalıldar 

hııst&nel.eril.e ZeynepkAmU doz · nevi, Edirnek&p• 
Sıhh'lt merkezi ve ÜekUdar çocuk !.J.kanevinlıı yılltK 

jhtlyacı için almacak muhtelif cins kuru erzak. 
506.1::1 Haseki. Cerrabpap, Beyoğlu Ye ZtlhreYI hutahklc 

ı:uuıl.&neıerUe Zcynepklmll doğumevi, Edi :-ne kapı •ıh· 
bat merkezi ve ÜskUdar çocuk bakrmevlnlıı yıllı'c 
ihtiyacı için almacaıc 1883 kilo ıadeyat. 

72~1.no M6.07 Ha,tahanelerle ıtbhJ mUeaııeMttakl hayvanlar içi 1 

alınacak 47100 kilo aaman ve 15000 !kilo ot • 

Tahmuı bf dellorile ilk teminat miktarları :ıuk&rda yuılı l~ler ayn ay. 
n kapal: zart 'Jsuhle ekııntmcye konulmuıtur. Şartnameleri zabtt n mull. 
meUıt miır!UrlUğU kaleminde görülebilir. lhall.elert 9.10.942 cum\ günü aaat 
1~ te daimi ~r.cüı:ncnde yapılacaktll'. Taliplerin Uk teminat mı.ı.kbu.z veya 
mcktup!uı ,.e kıınunen tbrau 111.zımgelcn diğer vealkalartıe 241!1 No, 1ı ka. 
nunun tarl!atı çcvruindo hu:ırlryacak1an teklif mektuplarını !bale gUnU 
ııaaı "H e kaGar daiml cr.cUmene vermeleri 10.Z.mdır, (269) 

Tahmin 
b..'Cleli 
oo~.oo 

• **" 
(C'mlııa.t 

67,:50 TemtzUk amcleltne tahta ayaknbr yaptırclm.ak ıı.r~ 
almae&k bef nıetremlkAbı brml&nDUf gürgen. 

1375.25 103,15 Karaağaç mQeııaeatı için almace.k 9 k&km kereste 
8512.91 26~1.'7 Kl!prU!er için alınacak 2'.227 metremllrA.p keres~ 

Ta.!ımln bt:d~l!erile ilk teminat miktarları yuk&rd& yu:dt J.oler ayrı 
ayn açık Nailtmeye konubnuştur. Şartnameleri zabit w muarnell.t mü • 
dUrlUğU kahıımlnde göıilleN.Jlr. İhaleleri 2,10.IM2 cuma günll eaat H .. te da. 
imi "nc!mıC!ldc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ınakbu.ı veya mektup . 
lan ve kaftunen ibrazı llımngelen diğer Tet!fttalarlle ihale ,günO aaat 1' te 
daimi eııcUmende bulunma.!arı. (275) 1 
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Tebliğ 

Şimdiye kadar resmi delrelertn UtA1anllm IMp'tae IMwıt 

eden DWrkr.7.l latanbulda Ermram Bamndald ('l"llrtı: 1!ılaarU OemQeıt 

Reaml JJ6u itleri Bllrotnı Llmltıed Şirketi). tasaıı:re laallndedlr. 

Tlcarel kanununun 232 nc1 maddem mUCiblnce mı"k•meııtn 
ıa.nihlne iktiran etmtı bir §Urek& karan olmadılmdaD ıcrswıım 

H.anm:fal.I Şirketin muamelAta dev~ k&bU delildir. Bı.ı Mbeple 
,ılnll\f'1lUZ.111 doğrudan dofruya ~ 

ııtanbul Ankara caddesinde 
Kaya Banıadald 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilAnlar Kollektif Şirketine 

CÖllMrllmMlnl rkıa ederiz. Şimdiye kadar r.:n:uram ~daJd 
Şirket.o giSoderUea ll&nlaruı da Şlrketlıulze te\•dl edllmHlnja bücllri1. 

metıllll tanlye eylerla. 

Deniz harp okulu ve lisesi hastahanesine bir 
eczacı alınacak 

Merst:ıde bulunan deniz harp okulu ve ııaeaı bastahane.edne bir ec.. 
ıaet alınıtcaktır. Kendlalne 3656 sayılı kanun hllkUmlerine g6re HO Ura. 
ya kadar ücret verilecektir. lııteklilerin denlz mlllıteprlığma m11rae&&t 
!&n. (824€\ • 10401). 
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