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Ruzvelt dünkii nutkunda dedi kı: 
Almarila.ra karşı 12 yerde 

taa·rruza geçebileceğiz! 
BU GAYE. U(;RUNDA HAZIRLANDIK 

Cumarteai günü Rfltnazan 

.btanbal mt>Jtlllüğü.nden: 
12 eylUl 194.2 cumartesi günü ra • 

ma.zanr §eritin ipti&Bı olduğu ilAn o

lunur. 

MOTTEFiKLERiN YARDIMI iLE Vllkl__.....,....,M 

SOVYETLER ALMANLAR! V ilki geld İ 
l MEMLEKETLERiNQEN ATACAK Mi~~fir bu sabah Harici~e . 

-~-~~ -~-. ; l M~~t~~kite~~iı~~:Xeaı~::şı vM:~:::.::~:::~~~:.~~~~~~~ı 
~'m-.. Mf~8>....._, · •. :,-~,,, ~ 1

• kan dosttuğu. Mıaırclaki vııı:iyet ve ikinci cephe üzerin .. 
•;.~jl(~~--~ ; Londra, 8 (A.A.) - Rejıı Ruzvelt "Almanlar& karşı taarruza geçe • 

... ~,: 1 dtin rıı.dyodıı. bir nutuk etsylemiş ve d .. oeğimiz on on iki yer vardır. Bu gaye de gaz.etecilerle geniş bir konusma yaph 
Ruzveltle Çörçil a,n görliktüklert .IJU'&da miştir ki: uğrunda hazırlandık. Yaptrğımız urnu 

' Milli şef 
Lllebargazdaa 

ldlr neye gittiler 
LWelııorgaz '1 (A.A.) - Bugi . ..n 

bur1'ya gelen Milli Şet lnönU bun. 
cl&kl köy enatıtttıtinü gezdikten son 
ra ıııaat 16 da. Edlmeye nıüte,·cccih0ıı 

banmet buyurmuf1-rdrr 

Nevyorkta 
alarm 

Vifi, 8 (A.A.) - Ne,,. 
yorkda 9 dakika aüren bir 
hafJa tehlike itareti' verilmif. 
tir. 

Başvekil 
AKÇAABAD'da 
Beledlye ıarkıada 

balkla görl'tl 
Sara~oğlu bugün 
BQ§kaleye gidiyor 

Trabzon, 7 ( .A.A.) - Başveltf!in •iz 

aım oğ1eden evveı ıkametl'iı.hlarıno~ 

çr.lı§arak bazı ziyaretleri kabul etmlı 
ler öğleden c.onra askeri mtllld mUe~ 
l!le&elert ve bazı ımalAthaneliırt ~ez.• 

ml§Jer<ilr. B&§Vekilim.iz, bil!hıre Ak. 
çaabat kazasına gitmj~ler ve keoff 
bir halle kütlesı taralmdan karşıla:,• 
nıışlardır Ba§vekilimlz belediye pa ~ 

mı görüşmelerde bs.zı kararlara var • 
dık. Bu kararl&rın hepal de taarrUP 
geçmek hakkmdadır. 

Milyonlarca Alman Rwıyıı.da yenı • 
den acı bir kış 1;eç1reei:klerdlr. MUtt l· 
f!kletjn yardınır ile Ruslar Almanları 
memleketlerinden dışarıya a te.caklı.:. • 
dır, 

P~itikte, Silamon adalarında t'l("P 

ettiğimiz muvaffıı.kiyetıerı mihvere• • 
(Devamı 8 linriide) 

Hindistanda 
k argaşahklar 

80 tıı ıbe tevkil 
edildl 

Yeni mahsul şeker 
pigasaga çıkarıldı 
Toz şeker karaborsasında hararetli 

ahşverişler artık duracak 

kına giderek bir nıUddet kalnıl§Iar ve Vişl, 8 (A. A,) - Hindi'Standa 
ballc ile koiı~u§lardır. ka:rgaşalc1<1ar devam etmektedir. 

Gece umumi mUfettl§ tara.tından 4 Eyliil<l e 80 taloeble tevkif edil -
eereflerine bir ziyafet Verilmiştir. Baş mi~tir. Bomooy yakzn"a.rında da 
vekilimiz yarm Baekale'ye ha. !•..,t 1 cereyan eden bi.r ~.alpl!jınada 12 
edeceklerdir. 1 kişi :,·aral:ı.runtştzr. 

• 
Türkiye oeker fabrikaları §irketi 

yeni mahsul tekeri dUnden itibaren 
piyasaya vermeğe ba§lamııtır. DUr. 
bllbasaa ıeker bulamadıkları için d~ır. 
m&ga başlayan §ekerciler ve gazozcu. 
l&ra §eker vuilmiştır. 

Son zamanlarda şeb.rimızde şekeri•ı 
de bir kara borsuı teşckkUl etml§ bu 

lımmaktadır. Çikolatacı, helvacı, ;". 
lı@rleme fabrikalarının fektre ihtlyn-:. 
lan !az1a ve maliyet meııelesi o kı.ı

d&r ehemnılyetli olmadığmd~ bilha~. 

aa toz şekerin pjyaeaaı çok y\lk.sel • 
mi§ elaltmdac mUhim satışlar olmu~
tur. BUyük bazı şekerc!!erin de bu 
ticarette rol aldıkları ve ~eker fabrl 
kalan §irketlnrlen kendi ibtjya(la.1 
içln aldıkları şekerleri yüksek fiyaUar 
ıa. devrettikleri a.nla§ılmıı.ktadır. 

Bir müddet devam eden bu kar'\ 

borsa eatı§la.rmın yeni mahsul ıeke • 

rin meydana çıkmasile duraca.ğı mu • 

hakkak g5rüımcktedlr. 

Stalingrad 
batısında 

\ 

Et f igatları neden 
gükselıgor ? 

Ruslar yeniden 
çekildiler 

Kasaplara göre nakliyat mDşkilall .. 
Fakat bol palamut çıkarsa 

Almanlar Terek vadisinde Hazer 
denizine doğru i~erhyorlar 

Berlln 8 (Badyo) - -Bolşevlkk: 

Bir mUddettenber1 düşmekte oluı 1 Maamaflh kasaplar İstanbulur 1 Stallııgrada fazla miktarda yeni ih~i. 
et nyaUan tekrar yllkselmeğe baıta. bu kıt için et tht.iyacmm bu aylıı.rda yat k•ıvvetıerl getırml§lerse de kıta • 
lnıftır. Son bir hatta .zarfmda fjyat- dUııUnUlmesl mecburiyetini de gözön~·- !arımız ııerı hareketıerjne devam ed·· 
la.r Yirmı kuruş yüluıelml.~1.lr. Topts..t. ne koymakta yokaa geç<-n kt§tn an yorlar. 
cı kaaaplar bu yükııelifin ıtmdll'.k tecrübesinin tekerrUrUne mani olun11 Yeniden birçok müete!ıJçem mev:::. 
de\'aJıllı olwyacağmı ve nakliyat va. mıyacağmı da na.ve etmektedirler. !er ve binekler, Alman kuvvetleri ta. 
Zlyetj dolayıslle vaktinde ... ayvan ge • rafından jş~aı edilmiştir, 

lnell'181!fnden tlerl gelm~ oldufunu !~~ Ag"' u sto sta 1 o 6 Vt~ı, 8 ( A.A,. ) - Slallngrad ön Un· 
leınektecllrler. ..ıe muharebe tlddetıe devam ediyor. 

l<a.aa.pıa.ra göre bu BClle et flyatlfl • tt f · k • l\fareı,al Tlmo<;:enko, şehjr etrafındı:ı. 
!'Dl.Dl da.ha fazla dÜ§lll.esi mUmkUn l • mü e f gemı ki Aımıı.n ~emberini gev;ııetmek jç~r. 
ken lk1 eebeb bunu önle$~tir. Bun • tlddet'i mukabil taarruzlar yapıyClr. 
ıardan blriat bu ııene sığlr gelmemeaın batırıldı Almanlar şlddctıı blı muharebedı·n 
den koyun etinin başlıca et olarak or_ sonra ba.\tlm bir tepeyi, Romenler ıe 
tada ka.lmuı ve ihtiyacm bununıa V1~i, 8 (A. A.) _ Berlinden c .. nupta Volganm ormanlık bölg":;: ı. 
~al!l mecburiyetinin ha!ll ol. bildirildiğine göre :ıon 24 saat oje mUstabkem bir mevzii zaptetırı•ş • , 
ı:n&aı, ikinc.ilf d~ balık çıkmamaeır.. zarfmda Alman ıııil8.hları 24 dU:j .erJJr. '\>ıfkasyada Almanlar Tereı~ 
dan dolayı b&lık tiyatıarmm her 9l • man ~ini batnmı<ılardır nebr:i.nı Ru.o nıukavemetin1 kzrı.rllk 
ıut hB.lknı yiyemiyece.Sl k&.dar paha • Ağustos ayında batmlan · cltlş -' geçmişlerdir. 
lt 0lnıamdır. Şinıdj palamut mevsimi- man gemilıerinin adedi 106 dı\ D.N.B. ıı.jansma gtıre Almanlar şll'!"• 
ne girilmekte olduğundan eğer ps•a. Bunların mecmu tonilatosu 69!• diye kadar cenup cephesindeki muıı. 
lllllt fazla çıkar Ve fiyatlar dü.l}er;<e bindir. Aynca n mqttcfik şi1cbi rebelerde ri8 R\L9 tümeni Vf! 39 tuga. 
et flYflUarnım da bir miktar dU,eee. de h:ısara uğratrlmrştrr. Bunların yıru imha etmjşlerdtr. 
ti lnUba1'kak görtllmektedir, tonilAtosu da 130 bindir.. Londra, 8 (A.A.) - StallngratlJ.-

.. 
Almanların esas tazyiki şimdi şeJır'r. 
~arbma ıntikal etmiştir. 

Dün gece yansı Moskovada ne§red:.. 
lP.n re~mi Rus tebliği şöyle diyor: 

7 eylül günü kıtalarımız Stalingr '· 

\ Denunı S ün cüde) 

Çivi yGk diyen 

iki Yahudinin 
mağaz~sında 
Tam 12199 
paket çivi 
bulundu 

<Yazısı S ıiııcüdel 

Ankara 8 (Sureti mahınıaada 

giden arkad&§rmızda.n, telefonla) -
A.merika Birleşik Devletleri Re •,ı 

Ruzveltin ıahs f mümeesili Veııdel 

Vilkl bugtlD saat 14,30 da husust tay 
yare ile Kahircden Ankara.ya gelmtı1 
tir. 

Vande! Vllki tayyare meydannıaıı. 
hUkftmet adına protokol umum m·ı. 

dürü SelAJıa ttin Arbel ile ha.riciy~ 

vekAletl kalemlmahsua müdürü Şt 
di Kavur t&rafmdan k&r§ılanlJllşh. 

Alnerika büyük elÇ!si Steinhar1!, 
(Deva.mı 2 incldel 

Üsküdar Yerlimallar Pazarındak ı 
suüsttmal muhaken1esi neticelendi 

iki memur dörder 
seneye mahkOm oldu 
Matavassıtlık yıpan Reşat 3 sene, i!ö ı"t 

satıc ı da içer ay ya~ ac aklar 
Bir müddet c'V'~d Üsküdar 1 p;s ceza.sır.a mahküm edilmişler • 

Yerli mallar pazarlarında bir ftu.. dir. Diğerleı-i beraet ka;;enmı:<lar• 
Hstim.31 olmuş, pru:a.rm şefi Mch dır. 
ruet .>\r;fle ~:ıq memuru Ali bir· -------------

~e:;~~.i~~:ı~:j:a:xat~~:~~ Batı c ö 1 ü n de 
d~ ~ 

Suçlulann Üsklidar Milli Ko· 
runma mahkeme!linde görülen mu 
hakemelcri dün bitirilmiştir. Şef 
Mehree-t Arif ile ss.~ memuru Ali 
aördcr sene. mutavasSitlık yapan 

Rer;at 3 se-ne, seyyar satıc1 Yorgi, 
tıic~r Mehmet Şerif, ~eyyar satıcr 
Hal.'il, Bünvan ve Habil:ıe adındı!· 
ki kadın d~ üçer ay müddetle ıın .. 

Maya tarlalarına 
girmiş uıaa 

Ahnan tümeni 
geri çekildi 

(Ynzr~ı !: unci.iıle l 

AN KETiM i Z 

Harp ne z~man 
bitecek ? 

Erı Son Da~ika Başmuharr,ri 
Sadri Ertemin cevabı 

(En Son Dakika) Ea,muharri
ri, K\it:ı.llya mebu~u Sadri Ertem, 
(Ha.her) in yazı ;5leri odıNnıla 
otnnnu5, sa~ılacRk blr velücliyet 
le her gün yazdığı adedi ba'linc• 
mez ~-:ızılanndan kimbilir ka!;lll' 
cr.-mı yaaıyordu. 
Masasının üzerinde her znmn 11 

a~ık daran Serkldoryan paketin • 
den b ir cigan. daha ald1, tazeledi 
b;r t:ıne de bana. ikram etti. Za· 
ten onun ci~ara paketi sebiJüJ -
lııh gitndlr. gelen alır, ~iden a • 
hr, abruı.zlar!ia twendisi ikrftm c• 
der , ve Ustftt ~nele • • M rt 
pllket rit:&ft kel'! 

Anket haro-Jftmalct& ehln~mn 
Lilcllği için beni göriince, stinnet· 

(Devamı S üncüde) 



Vilki geldi!i- Bira hoilaşacak. 
Öaiblllzdeld laaa 1111 labrlkanın tam 
ranlf !manıa çah,tırflması karar laş;ı 

g~mi in5ant. ~.yda bir milyon to 
nu bulacaktır. Batırılan i.se mü -
hf'm:ıdi-yen azalacak dört ay son 
ra milttefi'.t!erin aylık gemi zayi
atr 350 bin tonu geçmiyecektir. 

Bu harpte Amerikar.m ·3imdiye ıw bllyi>k ve orta elçllerile bu el~i. 
LO!ll!r ukıtnı vıı .YCl'li ~cnebt ajar.!I. kadar yaptığı barut, istihsalltı ge 

~· '9brlu U:t.ere J.n:f.ltere lıiiy'.!.k 

.üçMj • s.. ~t :~m•:• a btlyük e-lçut :1 
CU!'•.a.la~ı V• .... t)il.ntik Ct'IOle<::. 
,.. llt11uı.k etı~ olan bUtür. devlt!t. 

· ~en harpte dört 9etle içindeki ima lut. bUm mUm<ıs!!llleri de tayya ·e 
:UA.)'da.nmda ha.t.ır bulunmaltta. ld!. tilt yeld:lnıınu geçmiştir. Tank ima 
lv. Va.ndel Vilkle'yi getiı'mekte ol•ın 19.tı da Amerikanın programını aş. 
ta.)'yare saat tam 14.25 de meydan 11. nn~tır. Her tUrlU t()p ve harp mal
-:eı:ıode gl!rUlmUş ve bir tur yaptık. zemesj isthiealıitı da keza böy -
tan sonra inerek jstasyc.n binaııı ö. ledir. 

Bu malümatı aldıktan sonra nUnde durmu§tur. Bu esnada lst!khO.. 
le gelml§ olan ,ahslyeUer tayyarenin mihvercilerin zaferini düşünebil -
.)"anına gltml§ler ve tayyıı.reden inE-o mek akıllıca bir hareket olmaz 
Amerika Birle~ik Devletleri Reisinin tılnın:m.,, 
mll.messlline• "hoş geldiniz, demtıh:r_ Mısırda kıtzauılan zafer 

Misafir, ~clirken MıQıra uğrn -
a jr. Amerika bUyUk elçh!i ilk olarak, dığınr, cepheyi geıdiğ·ini, gereral
rrotokol umum mUdUrUnUn ve or.ı ~rle olduğu kadar Mkerlerle de 
takiben de t.arlclye vekUeti huırıı;E gföiiştUğilnU, ordıınun man~vlya
kalenı mUdUrUnU misafire taktim e;. tınm !:Ok yüksek bulunduğunu söy 

~di ve "3yle devam etti: 
miıı ve bunları takiben de Ameri':a ,,_ Mısırda bUtUn cepheyi gez. 
bUyUk' elçisi dlğeı· şahsıyetıert de diı'n. MUfteik kuvvetlerin orada 
a""ı ayn tnnıtmı,.tır. Bu takdim v•J 
"· " ko.zantlıkla.rı zafe-r henUz bütiln şli 
tanıştırma esnasında Am~ı1kan b''. ınuliyle dünya efk§rı umumiyesine 
yük elçisi tE: rctimanlık etmekte ve bildirilmemiştir. Romel taamızu 
Vandel Vilkie lıo;t ge!dln:z dlleklerlr.e 

durd.uru.bnuştuT. Mihveroiler son 
l<arşı leşekkUrlerlni ve kendilerlle tA. taarruzlarını bUyUk mikyasta bir 
rııımıgı olmalarından duydugıı ınem_ istikşaf hareketi olarak gösterme
nunıyetı ifade eylemekte idi, ğe çalışıyorlar. Eğer böyle bir kaç 

:M:erasimln bu safhasından sonra 
iı:ıtiqaf h:ırck'!ti daha yaparlar 

Vilkie Amerikan bUyUk e!çisl ve •:!L ve aynı neıtkeyi al,trlarsa Mrsırda 
ğer zevat ile ıstaııyonun çıkış kap._ mihver orduoıu namına bir şey 
ema kadar gelmi§ ve bur:ıdan ken - kalmaz! 
d1ler1ni kar§ılamış olanlarla vedaı~.. Bu muvaffakivette sekizinci or. 
§8rak otomoblle binmiş ve doğrucJ. du kumandanı general Mongomeri 
Amerilta bUyUk elçiliğine gitmiştir · nin hissesi btiytlk olduğu gibi, İn-

Bu ıabah Kahlreden kalkarak, giliz ve Amerikan hava kuvvetle
Rozveltin şahsi mümessjlinj Ankara rinin rolU de mühimdir.,, 
'1& getlren ve Pana.merlken yolcu Vilki, Mtstrm art:rk tehlikede 
r::&kll~sl tayyarelerinden "DuğlıMı olmadığı kanaatlnj neye istinat 
ııc, s,. tıplndekı tayyare bu yolcult.k ettircllği su:ıline de şu cevabı ver. 
esnasında sadece Berutta kısa bir • t• 

nıış ır: 

tevakkufta bulunmuıtur. "- Mısırda taarruz durdurulmuş_ 
Van.del Vilkle'ye Amerikan haber tur. Almanlar tank kuvvetierjnın 

alma büro.sundan Raif Barner ıle yüzde kırkmı kaybetmişlerdir. M!lı • 
Garduer Kova refakat eyıemelrtedir. vercUeıjn bu taarruzda tankları >11" 

Ziyaretler 
Vandel Vilki bugUn ea -

at ond:ı. Hnric\ye Vekili Numac 
Menemencioğlu tarafmdan kabul 

iyi cin.stendi. 270 kadardı. Bunun en 
aşağı 100 taıı.efli tahrip edilmigt;tr .. 
Halbu kl, İngiliz V1l Amerikan tank. 
lan gittikçe artıyor. 

edilecek, ~arşamba günü İngiliz HARP NE KADAR SÜRECEK! 
l•üvük C'lcisi ta.rafından ~refine 
li; zivaf~t verilecektir. Kendisi 
buradn.n gene tayyare : le Tahrari 
ve M('S]covay:ı, oradan da Çine. gi 
decektir. 

Misafirle millikat 
Van.del Vilki dUn saat 17.30 

da Türk ve }'&hancı bafim mümes
sillerjni Amerika elçUi~nde ka. • 
bul e<le-rek kendilerile w:un um -
dıya göril~üş, 9UaHerine cevap. 
lar vıcırmi'Jtir. 

MJcafir sözlerine başlM'ken Tür 
J,iy~ye ilik defa. ge~ni sl'lylemig 
ve "A!Ilerikada., bir ~ok ®atlan 
bulunan TUrkiycye gelmek:k çok 
memnunum,. deıruş ~ şöyle de -
vam etmiştir: 

,,_ Bu.."ad3. f<)rüştU~ gue. 
t-c<.iler A.T?ıerikada yirmi, yirnü 
~ sendir yeni ~·e kaly 
duyulan h:ıyra.drğı biıliyoı"1ar mı? 
Amerı"kalıla.r AtatüıttU bu. dev.tin 
en hilytllt adantlamıdan bili ola. 
n:k tanırlar. MakBadımrz 'nlt'kiye 
ile ya.lnt'E >bir dMtluk kumıa.k de
ğJ l, bu d'l9f:1~•J Mki~af ettirmek
tir. 

Vllkl'ye sorulan .UalJerden blri de 
§Udur: 

- Harp ne kadar devam edeb\. 
llr? 

Vilki §U ceyabr vermj§tir; 
- Harbin ne kadar devam ede. 

cetını bilmeme imkıln yoktur. Fakat 
ııonbaharda mUtteflkleriıı harp ha_ 
zırlıklarmın !i!U tesirlerini bark :ıu. 
rette göstermeğe başlayacağmı aöy. 
leyebUlrjm. Amerika on mUyonruk 
bir ordu hazırlıyor. Bunun dör't mil , 
yonluk bir kuımı şimdiden ha.zırdr: .. 
Bu devrede tamamile teçhiz edildik_ 
ten sonra §Upbeslz ki, teıırt göraıe. 
cektlr. 

İKİNCİ CEPHE 

'"- İklnoı cephe bence şimdiden 
mevcuttur ve lluıırda ~ılmııı bulun. 
maktadır, Eğer Avrupada yent o•r 
oephe açmak meseleaf eonılınak iste. 
Dl.yorsa, böyle bir eırada bu cephenin 
açılıp açılamıyaca!mJ söylemek bu. 
ausunda askert bir selAlıl.yetım yo'ı. 

tur. Bu lf askeri mUtebaa8I8lara ha_ 
vaı. edilml§tir. Şu kadar var kj, A. 
merika efk~ umumiyesl Avrupa·Ja 
fkjllcl bir cephe açılmumı eon dere. 
cede arzu ediyor. Fakat dediğim (ibl 
bu hususta karar verebilecek ftzl. 

~rimiz bun<lan sonra seya. 
b~t ~rthı.n hnkltmda izaJıat ver
mis, seyahcttinin çoı: iyi geçtiğini 
l'!Ö~I§. sözü bu seyahatle takip 
ettiğ'i ~yeye getirer~ demittt.ir yette olan yalnız ıuıkerı mnteh~a·s. 
ti.: larclır. 

" - Harbin sevk ve idaresi bak 
kmda. İngilizlerle Anı~rikalılar a
nrsında ve Amerllmda Amerika -
libn- al'aıSl!D.da bir fikir lhtillfı mev
cut o!'dufu yol'and'& propaganda 
yan~. Röyle bf.r ihtliA.f yoktur. 

AKŞAM n:MEat 
Vendel VUki dtht ak§aın yemeğini 

Amerika bUyük elçisi, elÇilik erkA.rıı 

ve Amertkan kolonlslnJn Deri gelE'n. 
lerı ile birlikte J19ml§ttr • 

A~ri~d:ı. muhale~ partisi re. Belçika NıDayİİ ayJard&nberi pet. 
ist olmak srf:ttile buna en doğru rol sdmıtıs& içenindeyml~. Binae. 
cevabı ben ve!'ebilirim. İşte bunn naleyh Almanlar Bel~ikada <la. bir 
anlatm:ı-k i<;in seyahat.e çıktım. A- leY llazanamanuşhv. Belçika ve 
ın~ harıp gııayeıleri ve zafer Holıiııad& altmlan tngiltereye ta. -
~ ıııB'lct arasrnda yftzd-e yftz it- lflDIJDŞ. Bel-:ika kömür madenleri 
t3Wk T&rtbr. su. altmda bırakıhnış.1 Fakat Al-

-'~a •arp ~tmm bu manlarm Pad6kaJe kömttr hava -
1-f:ıl mterıe ~rmeğe ktfi o1du- &Jna el koymalan Fransız sanayii 
~dair dimde rska.mla:r- vardrr. ~in ağır bi'r daıiteymiş, Şimdi Fran 
'-tııe hımtnn kah ede~ u~y&- sa dışardan kömttr getirmeye mee 
<ıt!!ılıı mıemldcctk efkln umumi- bur kalıyormuş. Fakat bn ge~ 
~ bııaat vermek iırtlYonmı.,. barpt.e de böyle ohnu!f, ŞimdiP< 
~ lıarp gayrelerl ~i ~dantı!llı yolnnuı,. Zira Bel• 

Ytıl! rult'"*i~n .Am.eribnm ı:lka, llolanda ve Norvec; gemileri 
lıup mıııktmeti !9tthtıia.1Atmdan müttefiklerin emri altında bafu • 
rt.-.ındl 'ile Amerikada bu ağus- nuyomıuş, 
.._ Ml41e IMO tayyare imal edil- Madam lero da orada idi. Bize 
~ 1ııuamı ,We altmışxnm başvekilin Matmyon otelinde mo. 
b9llp ~ oNufunu, bir sene hacnial' l~in bir yuva lmnlnji;TI 
-. Wtl ba biı!ar -.nan bile haberini verdi. Kendi~i de ol'9da 
~ tıtl iıBtilıılalttm ayd11. llt imi~. ~ mulıaclrlerJıe konuş• 
bflt ~ bulacafır:ı l'lt\y~emil! muş. Onlal"bl atımdan bize ~ ha· .._ .,..erin •~ta mtttte 1 berleri getinni~ 
--.. MI !IOe ita tonluk gemi 1 Bfr Ahnan tayysre~i dUı,ürill· 
t.aca:alı:liıom !1tJı ettit1eı1:nj slSy- mii,, Pilotu 1'7 Ya.,rnds. bir ı;"GCUk
..,.,. 111-.a enap vermi.tfti::-: IJllr.!. Tayyare pa~u1anmı,, pilotun 

'--~ fflııde Y'l\llıtz bit- j &a.ğ ;u>lu ve bir bftı<'ağy kınlm1', 
ı ,_ h4ib • lbhı tonhtk ge. j fıı.kat ., mi'l:ralyözU i!e mnlıl!A'irle
rtı~ 1'lll'!I •1.:e. ÖJ!Um~ S.?!•U. : rin ft:ıerinf! at~ ft~maktft denm e
. ..,, 1- ıoene ,...._ Am.:-rtkuın -ı;,..l'llhlf, ~inirl~rine hakim olama• 

H üe!i ve karışık 
maBar 

1nhisarlar Vek!letin:n verdiği ruek meeburiyeti de bB.sıl olmuş, 
l:ir kararla l&tnnbul ve Ankara 1' bira. gazinolara idare iLe verilmiş, 
h>ra fabrL'ltala.rınm önümüzdeki yıl bazı gazinolara yalnız fıçı ile bira 
l'Ülü.rı imal ltapasite1erile çalışma. verilebilmiş V'e bayilere imkdn ol• 
ları taıkar!'lir etmisıtir. du.kça bira tevzi olunmuştur. Fa~ Hut1si Nstf:arı tosbit 

eden hw twzamname 
neşredildı 

Bu sene, gerc:k Anık ara, gerek• l<at öni.imüzdeki Yıl bo ı ' bol taze 
ııe Bomonti faJbrikalarında bira is bira bulunabilecektir. 
tihsalatı yüzde 50 dıerece!':'lcle dü Ayrıca İrak, memleketimize ar· 
ç.ilrülmüştü. Buna seb ep aryıa is - pa göndererek mnka:bilincle bira. 
tihsalatımn rtaıha millıin! ihtiyaçlar almak :istemektedir. lrakla bu şe 

d
Ankarn_,d .. anl .1ı 11' lıdirildiğinc . göı~~ il'in kull:ınıhnası zanrreti. idi. Bu kilde bir anlaşma da yapılacak • 

gı a rnau~•e erm n ve umumı sıı. J.. . . • • • • 
h t' · ı ·ı r 1 azıının yuzdeıı bi!'a ıstıhlfıkinı tahd1t et- tır. 

a ı ı gı cnr ıren cş~a ve e' l ----------------------------

!~s~:~nv~s;~~~:~~;:n~~~t;rcn ıı izanın~-ı· Vek·ıller·ın tetk.ıkler·ı 
Bii~n gıda ın:ıddclerin~n vc umu• •• 

mun kullanmasına mahsus ot~~ ..,,~ d ~~A " t 
siıhhi mura!rn:Vcyo tfıbi buJuı1i't1' l ~1n1ittt ~lf lla!alf.ada, lktısa 
eşya ve levazınun lıa i ı olacağı hn• V IJ ZI ~ V f. .. ll' 
susi vası1a!ar ve bunların ne gU i iJdll ~ODguJd8rA1ı8 V8 r&lı 8~ 
h.alkr~e ?ozulmuş taklit ve.ya ta~ . Ad8"81Qf·IDda te .. kikler yapıjerlar 
şış cdılmış sa:Yıla.ca~ı Jıu nnanrna• it" . 
mede ıe.<ıbil eclilmis buluıınıaktııclır. , l\lalatya, 7 (.A.A.) - Mtinııkıı1<~1 kada.r olmuş ve uzun tetkiıklerde 
Süt, pastörize süt, ' y'Oğurt ve kuy • v<ı.klli amiral Fahri Engfn dün şehrl" bulunmuştur. Vekil mey~n mınta· 
mak kaplarının. tizerine w'°ıflarıııı l ~ıze gelmiş ve b~şda vali olmak llzero kası ~lan Sapancada tetkıkat yap
ve neviJ.crinl gösterir birer elik€:! 1 VılAyet ve partı erkAnı tarafm<lan mak Uzere Sapancaya hareket et• 
konulacaktır. flunların istihsal etli•~ lrnrşrlanmıştır. mh;tir. Bu akşam İz.mitte olacak · 
di~i hayvanın nevini yanlıs gösle, 1 Münaltala.t vekili resmi ziyar'?tlPı• ur. 
riUr, !>İiôtün Ye y<>ğurtun İ~<'risiııc ı den sonra bez fabrikası ile demiry?~· 
su, lıın:. kar, kola , ve-saire konulur. '.arı işletme tesislerini tetkik etmiş 
tam kiı~,nı:ıklı o'maılığı hal<le "hn• ve buradan şehre kadar uzatılma'lı 
lislir" dhe eti.ket ynpıştırılır i~c kararlaştmlmı§ bulunan demlryolu 
ta#şii;-in ~ıeni )'apılacoktır. Süt VA·• l ııun y.aprlmasına bir an ~vve! başlac 
sıla.siy~ ·in.sanla-ra bulaşan hastalık · ! mast ıçln aıA.kadarlara icabeden cmi". 
!ara lutulırımş, yahut Civn nrseneki· leri vermiştir. . . • 

'yat gibJ ilaçl:ırla son üç. gün •içinde Maıatyalrlıır, istasyon ıle gebır ar". 
tedavi ollMıan havv~nların ~üllel'i. ~:ındaki münakale gUçlUklerini ort·"' 
.. 1 .... ,.. 1 • rl · k' ı· dan ka!dıracak olan bu kararı btiyük $OZ e goıu~r < erece e pıs, tr ı, 

yıırım SARI içinde gözll' görüHir bir sevinçle karşuamxglardır. 

miktarda tortu yapan siltlcr, kanlı, İKTiSAT VF.KtI .. t 
irinJ.i Sütler, :c;altlıık şarH:ınını harz ZONGULDAKTA 
olma}'an ahırlarda ·~!enen hayvan Zonguldak 7 (A.A.) - Ha.vzamn. 

da tetkiklerde bulunmakta olan Jktı. sütleri, fena kokan. rengi boyanmış. 
sat vekili Sırrı Day yanmdak1 vekil.. tadı acı, ekşi, !kesilmiş sütler, ağzı, 

bez, ot, ve ~amanla örtiilü kaplarda iet müdiranı ile cumartesi gUnU Kal"l 
bulunan sittler, zamnnıll'rla pastöri- bUktekl demir . ve çelik teslalerim 
ıa~youa tabi tutul1111aımş sütler, ka-. gözden geçird\kten sonra dün Zengul
laysız l>akır, pirinç, çinko, kurşun dağa gelmiştir. 

İktısat vekili vilAyeU, partiyi ve kaba konmuş sötlcr. sıhhala az ve-
ya çok z.ırar vere<'ck rlcreeede be. 
zuk sA,"Ilarak satıştan menedi~· 
tir. 

Nizamname peynirleri tam yağh, 
yağlı, yarı ya*lı yevan olmak üzere 
beşe aynlnuıkt11 ve her J'K'YTtfıN'lc 
bukmıı()aı. Mit yuğını try1r1 :lyrı !(M~ 
ternM-ıkte-dlr. ~He ol.duitu gibi pey; 
nirlerde de aynı ~atb·cUer ıa.qş iş 
sayıJacaktJT. Nizamname biitiin ıır· 
ela madtleleriyle içlkflcr, ~rubun, Çtj• 

cuk oyuncak-ları, ltıvııkt leva:umı 
hakkında da etraflı hiilı:ii.mleri 
lrnl u nmntc ta.d ıl'. 

belediyeyi ziyaretlerinden sonra Zon. 
guldağı Kozluya bağltyacak olan do 
miryolu üzerinde açılmakta olan t4.:
neU 'g&mll§ler~r. 

Sırrı Day Havza içinde kömUr Is • 
tihsa.ll ve amele ıııeri üzerindeki tet. 
klklerde bulunduktan sonra bu akşe. .ı 
şehrimizden aynlacaktır. 

Z1BAl\T ''EKtllNtN 
TETKİKLERİ 

A<lapa.mn, 7 (A.A.) - 3ıraat 
Vekili Şevket Raşit HatipoğLu diln 
Arlfi~ye gelmi1:1, vali ile parti ve 
hfU.kevi ba~kanları tarafından kar. 
~anmıştrr. 

Vekil, .Arifiyedeki e 1ma f'i.dan. 
Kömür bayileri yeniden lığiyle toht:ım islih istasyonunun 

taf;it eJildi ç;,a:kşmafa.rı ve veriml.eri üzerinde 
.~~de bulunduktDn sonra, 

Ma~n kömürll 
88~ olan ~· A:·rlapazarına gelerel< demir ve 

~erin adlan ksza kaymeJr.amtarı ve'- tah'ta fai>.ıikalıırJJU geçmiıttir. 
Partinin t.enaHri!e teebit ~.n:tııı 
b k • ~~ k..__.,, _.____._._ Zimat Vf'kfH Gökçıeören gölU• 
azı ee ı .,..,,...er -r ~rm . 

· ı nün kUPutuhnasmdan sonra mey• dan bahisle boledlye iktnıe.t mOdUrl 1. ,, .. •1• • • b d k" ,.,,ft alt.&c t... .. •• --. """--"- n.~ . , uana Çns.an ar&Z'~l Ve Ul"R a oy-

Vatman ve biletçi 
darhğı 

Baadal lbHyacıaı 
gerıde bırakmaıa 

batı adı 
t&tanıbul tra.mvaylarmnı bir tllr 

lU doldurulamryan vatman ve bi • 
lctçi ihtiyacının ks.rşrI:ınması iı;i eıı 
buhranlı cevı·esinde bulunmakta • 
clır. B::ındaj ve malzeme tcda:riki 
nıiişkülatı dola.yrs:iJe tramvay a -
rvbala.rmm adedi yarıya yakın 

azaldğı halde yine vatınnn ve bi • 
1Mçi bulunamamnktadır. Şimdi 
bandaj tedar.ik ediln'ıcğe ba§lan • 
dığından arabaların adedi .çoğ::ı.lm 
ca ne yaptlacağ'ı hlareyi çok dii -
§ilnd'Üırmektedir. Yavaş yavaıı ls • 
tanblıl tra.mvaylarında vatman ve 
biletçi meseleSi h!ınclaj meselesin
den daha ileri ~afta yer alınağa 
ba,lam~tır. 

Kızkulesi takviye 
ediiecek 

Çökmeğe mahkfun olduğu ilk 
defa gazetemiz tarafından haber 
verilen KIZkulesinin tamiri için 
~ayanı şilkran bir süratle faali -
yete geçen Münakale Yekilleti ta• 
rııfıru:lan verilen emir ve tahsisat 
iizcrie devlet limanları işletmesi, 
bu tarilii abidenin ıizerine !<Uruldu 
ğu kayalıklarda dalgıçl<ır vasıta • 
siye] yaptırdığı keşfi ikmal etmi!i 
tir. 

-· • 6ıım llarıısıada 
insan 7 .. 

DfJN\';\NJN her taraf.lnda. 
her gün harp meydanla• 

nnıla ölenler oluyor; bunlar ara• 
blndıı. ancak bir general veya 
ı;ol{ zaferler kazanmış bir tayyu· 
reci bulunursa iov.nini veriyorlar; 
ötekiler tam manasile "meçhul 
ıı..,k,er,, olarak kalıyorlar. 

Ölüm haberleri yalnız harı• 
meyd:ııılanndan değil 5ehirler ve 
köy!erden, ceplıe gerilerinden de 
geli)'Or. Bomb~ırdmıe.nhudan ö -
lenler olduğu gibi istila ko\"\'et:~ 
ri tar:ıfmdan idama mahkfun edi• 
lenler de vardır; fa.kat bunların 
&ayısı Mla bir ihtilal deuindı.: 
olduğu kadar çok dcğ.i1ılir. l<'ra.w 

/ 

s:ı ve Rus ilıtil~lleti ~ırasmda.ki 
bİyasi idamların flayısım ke1ttlr • 
ıne'k im.bil olamaz. Yt!rlerce. bin· 
lerce. bell(i Qn binlerce insan gl• 
yotin :ıltında ean verdi: ltu~unı':. 
tli:ı:ildi. 

İdam mahkfunlannm •• oklu• 
ğu zamanlarda onlanıı eon dakj .. ._ · 
kalan hakkında haberler verilit'• hdl 
dl. Ölüme giderken ılnirli nıi detJıa 
yo'ksa sakin miydiler? Bağrrdı!ar 
mı, ağbdılar mı, klifü? mtt etti• t 
ler? Bunlnn bili'rdik, fakat §imdi 
bilemiyoruz. HattA o kadar ebem· 
miyet verilen Belfasttaki idanı 
hklunda bile bu Çetlt haber a}a

maılılc. Daha sonra, ortalık biraz 
nurulup cb daha mühim h&disele
riıı hararet ve ehmımiyeti ualm 
ca imbat verirler; bııg\ln ektıik 
kalıuı tar!lf da taralıe mat olar. .-. 

Tarihte idam srratı;mda kahra• 
mruıca hare"ı<et edenler, metin 1sr 
da\Tan:ınlar hiç .Je az ~ğildlr. ~ 
cmııanh tarihinde eelllida: 

- Elini ~tkı tut, gi\zelce boğ, 11111 
bana z~hmet verme ı tnlf 

Diyerek ~1at hediye eden, cel• tara 
Hıdın b:lh~i'şini peşin \'eren veııd1'• 
1er bile nrclır. Fakat idam sıra • ı•r 
Mnda en büyük metaneti göste• ve 
ren adam sanıron ki meşhur ta• 
&&\'VUf şairi Neslmidir. 

Bu büyük Türk ~ibi Halep ei .. tun 
\'a.rında Ne<Jim ismindeki nahiye- tır. 
de göriinmli,.Ul. Bir kabi.leaia ~ 
yl okluğu :ttalde haklmıdan yaz. 
geçmiş, dünya saltanatım karde• t 
:o:i Şah Handana. bırakmıt, deın·iş t 
olmu5tu. Şiirlerinde glvurluk ot- 1& 
doğu iddJa edildi. Mtlftll onun ha 
idamına fet\'a verdi; diri dir~ de
r.isinJo yüzülmesine karar verildi. 
ldam yerine göttlrilHlrken mllftii re 
diyordu ki: ba 

- Bu aOOnım kanı mnnlardu-. ~ 
Her kimin bir uzvuna dokunana 
o uz\'u lte-snıek laznndır ! 

Derisi' yii:tüliirk~n fı~kıran kan de 
müftünün pRmıağma bu]aştı; bi• 'u 
risi ihtar etti: s 

e; .... e !l'-3'8,ı:...e .,.. • ..,.m_on.•••· ~~ ·}"' +-...;;.c..-·_o;. k I ·1 • b 
la.rın dur\HXıl&n teNrU< edl'ıecek'f!ü:. .u ~~n T"mten e tı .mış ~ 

• • 1 • 1luns.n. ~r.alda:rd6ki mahsul ve.t;• 
Tasdikli !;et.ede ıal~rt lru.Untnl)'a'l.' ".~!'ı_.· ..-: ,, k'k 1 d'kte 

. . ~ıuı yeLın<.ıe tet ı tlY e ı n 
bayilere kömlir teV.llfi iııl v~ - H--..:ıh~ · · · ' 

ktlr &orıra C"CU&vtoe b11tmı§tır. 
ce · HaAoıV..;;e.., d•r ve tahta fıtb· 

'• ı·-&P"ts-
..., '"ıi.1ı:ab.mıda1ti tetkiklerinden sı>nra 

Sadeyagı bGrlla)'a kuruluşundanberi kendilerinden 
Sadeyatmm ftearet ve · zahire ~~;, •be-klenerı verim elde edilemiyen bu 

sa.ama almaea~ aaW,ıhneictadır. Şetı: ilti müesı!ıcsenin islfiln itini birinci 
riıniziıı. tanmmıı ~yaıt tacir1"rl :derece~ eh~yetle . gözön.iinde 
borsa.ya çağrılarak bu hull'U8takt fi • l:;ulunduracaklermr söylemiştir. 

Devlet limanları işletmesi fen 
heyeti, Krzıkulesinin sağlamlan " 
masr ve truniri için planlar h:ızır• 
lıa:m:ıştll". Bu yeni inı;aa'tla kule .. 
nin bütün düyada f:;;tanbuı için · 
sembolleş.mi~ Sıiması değişmiye • 
cektir. Yalmz k<ıle bekrileı inin da 
ha rehatlamasını temin~ edecek te 
Eisat vücuda getirilecektir. 

- !Uüftü efonı1i, fetva.nız mu4 ~on 
cibince parmıığınm ke!'lmek lazım 'iov 
geldi; şeriatin htilmıtt yerini bul. ııa 
nıalr! 

- Ben misal olarak ~yl.ecUm; u 1 ~ 
şeriat~e bir ~y lf.izım~lmez! ar. 

Deı·.iloıi ~ihlilen Ne5imt bu salı· 
ne~'i ,.e ~özleri !'lti'.•iınetle seyre
<lip dinliyordır. Şu ~Yti okudu: 
Zahidin bir IY.lmtağın kessen dö-

ner haktan kaçar; 
Gör bu miskin ~ı:ııkln postun yü

zerler, :ığrnnaz' •.. kirlerj sorulmuştur. Adftpazan, 7 (A. A.) - Ziraat 
---o-- Vdt"li Hendedtte tetkikler yapa • 

Drmtlııpınar ge/.Ji ralc gec! şehrlmiz.e dönmüştik-. 
Yunanistan& ııon ııe!erini yapan Kx. Vekil. bu salıP.:h Parti ve ha!kevi • 

zılaym Dumlupınar vapuru Plre&!n rı:i ziyaret edoer1.:k zirai iı:ıler halt• 
!imanımıza gelmi§tir. !Jnnda. aJa:lrnlJlarla görlişmü§, saat 

Dumrupmar bundan sonra Yuna - onda Arifl;yeye giderek lköy ensti 
nistana gitmiyecektir. Wstl ~lıı,masr i'le yakından ala -

Yazan: 

'Alekıander Verf 
28 Çeviren: 

Muz:aller Eıen 

~·an muhacirler yaralı pllotu öl • 
diirmüşler. Delikanlı son nefesine 
kadar Ya.§0."rn Hltler diye ha~ • 
makta. devam etmiş. l'tlaclaro Jero 
bo harelketi iğrenç buluyor. Bir 
Ahn&nm yUksek bir vat1lnperver" 
M< ~1§.kki c<lcilıileceği gibi. 

Madam Jero Hitlerin Pariste 
yeri~ lstecliği İçin bo ~hri 
bombardl'llla.n etmedi~ni Aiiylüyor. 
Andre Pertinaks iki gün evvel 
Gıını~i görmüt, eski bnfkuman • 
üanın nec:ıc"İ ye~"ndeyru". Hare -
ketlerindı:-.n ötürü hcııap \'er.ef'eği 
ı;;ünü hekliyormu<ı. F.ğ,.r bugün gel
mezse illi ciltlik bir kitnp yazarak 
Fransız milletine h.~r şeyi olrluğıı 
gibi anlata<'lllmn.Ş. 

Birte,lk devletler ııefi'ri Bülit 

l~RıtSa ve Belçika yollarmda 5 
milyon muhacir olduğunu söylü • 
ror. 

Annesiyle beraber Paris cİ\'a • 
rnıda küçiik bir köşkte oturan An 
~fakdonaltla beraber yemek yedim. 
Her gece Alman tayyareleri otur· 
dukları köye uğruyormuş. Diin a'k. 
Şam bir u~ak düşnıü1'. Köşkleri 
korku~ bir infilakla 5anıılmış. 
Fakat csmlar J;ağlanı k:'1ınış. 

Romye Fi:raro ga:r.ete"iinde 
Fıandrdaki ordu tecrit edilse bile 
denizden yardnn alabileceği için 
miihim bir kun·et olarak kalacaktır 
diyor. Mana.<,P.ı bir mütalea eğer 
Almanlar IloUmyi \'e J{aleye ~ir • 
Clile~e bn yardımı nereden ala -
b.1ir? Sonra ba'kalım İtalya ve İs• 

l{ız kuksinc, 1stanbulun beŞ 
yüzüııcU fetih yıld5nümünde esas. 
lr iblr Şekil ver'i'mesi ve buradan 
;>elki bir 5.bide icin i~tifade edi1 • 
mesi düşilnüldi.iğiirır1en ~imdilik 
1llevcut kule binası hali a~lisj ile 
muhafaza eaı:.Jecektir. Fnkıt kule 
nln is tinat ettiği kava-1Jk uzun sc 
neler mukavemet edecek şekilde 
takviye olunacakt:rr. 

ııanyadan ne ~ıkacak? halyayı 
)'İlle eatın alabilecek miyiz? Ve ne 
ııahasma? Li\'8.lin Ronıayn .ıdtt.jği 
söyleniyor. Fakat bunun doğru ol. 
duğunu zannetmiyorum. R-Ono La• 
Yal bile oJ-;ıı hiçbir Fransız ınıırah · 
ha!ı'ınr kabul e<lemiyeceğ:ni bll -
llirm;ş, İngiliz elı;i<ıi Samı~ Hor 
Malıritte ne yapıyor? 

1935 df! motilrlü or<lulara. dair 
ı:ok ehemmiyetli hJr kitap yazmış 
r.'an albay dö Golün de ortnda.n 
kayboldıuğn ır.öyleniyor. General .Ji~ 
ro Almanların eline e'>ir clltşmU~. 
General Biyyot evvel<'c söylencliii;: 
gibi bir bombıı lsabeti'y1e değil lut. 
~·arken bir otomobil kazMı neti<'e• 
f!inde öJmüş, Ro panik \'e delirme 
ruhu 8 giin :);t!Tkinde geçti mi? 

Pazar 26 'faşıs. 

Sabahın saat altı<ıııta doğru sid· 
detli bir topçu at.eşj'yle uyand"un. 
Runu dön geceki frrtınnnm deva.
mı sandnn. Gece bu fırtına ı.ıra • 
!>ında. Volter nlltımı ilıerinde kü
rii'k bir lokantada kalmıştım. Pen· 
cereden dışarıda yağan :rnğmura 
l.uvnın ''e T\iilerinin ısıklarına ha 
kıyortlum. 

(Devamı l'&rl 

Kendilerini hir gayeye tama.
mile- \'enni~ olanlara i~ık derler. 
Mct.:ınetin bu <leneces?nl de an. 
eak a5ık1ar göst~rebilirier. 

Kadirean K.AF LI 

f KOCOK 
• Yeni umumi meclis intihap St"' 

cimi hazırlıklarına devam e<lilnıck• 
lcılir. 

tnıllıap defterleri bııgfin a~ılacak 
Ye ayın 14 üne kadar asılı kak
cakl ır. 

• Şehrimizde hulnnan SOmcr 
Bank umum müdürü Hulkı temas
larııırı ılevam etmektedir. 

Dün umum müdürün iştirakiyle 
Feshane mensucat fabrikasında bir 
toı>lantı yapıtmış ve imalôtın art!P 
rılması görii ~iilmüşlür. 

>i< 1stanhul lise ve orfa mektcıı 
muallinılerr arasında Jm sene an• 
cak 70 • 80 muallimin yer'eri dL ... 
ğişHrilrniştir. Kadroalr av sonuaa 
kadar tasdik edilmiş oalcaktır, 

* Tophanede Hamam çıkmazın. 
da 8 numaralı e\•de oturan ıktııırıt 
fakültesi talebesinden Hailde F.dlrı 
Ozsay evinin taraçasrnda bay~ın hl• 
halde hıılunınuş, kaidırıldı~ı Sen 
Jorj hastuhanesinde ıfe ölmü~ıar. 

Kendisinin iske1ıılc ile çaıııa-?ır 
usnrken <iüştii~ii. bn"ını t.ı~a \'tır1 
<lıı~ ıı. neticesinde öl<lüılıl :ırıl·mi• 
nııslır. 

~ ı 
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Londra, 8 ( A • .A.) - Mısır cephe
sinde. batı c;ölilnde 87! faaliyet ol • 
muştur. Rir.at eden mihver kuvve!· 
}erinin gerilerini miittefik seyyar 
knv•etleri, topçusu n tayyarelerı 

iz'acn devam ediyorlar. 

Alman hususi 1ebliği 

3 ·se e .. 

içinde 

(Baş taralı 1 indde~ 
Jer umursamamalıdırlar. Midvayd· 
elde edilen galibiyet büyük bir Japo : 
taarruzunu önlemi§tir. 

MrSir cephesinde lçınde bulunduğı. • 
muz tehlikeyi biliyoruz. Buna ka?";ı 

tedbirler aldık. Biz vazıYetten ünıit • 
vam:. Hiçbir tarafı ihmal etmJyonı~ 
Amerikan halkı bundan emin olabil\-. 

ihtiras 
m s·· 
I htircu,' hem iyi, lıem fena ve hatta tehi ikilidir . 

Muhteri& adamdan her çcy beklenebilir, azgın bir 
at, ancak kuvvetli bileklerin dizgini ile zaptcclilebildiöJ 
gibi, ihtiraı da geme alınmadıkça, insanı uçuruma J~ 
riikler. 

Ou.etıeye J6nderilen 
Cvrak cert -nllDfll 

lar;·---------------
~hul 

ıa.rıı 

\'C 

de 

!t'.e· 
edi· 
:ınn 

nılc 

ran· 

....,, ............... ~ 
Dünden ( 

Bugüne! 
""woıı ..... .-.ıı ............. ;;;. .................. 

Şark cep'1eı 
mabarebelerl 

ln.l•i S-S ~deki horckA.t hnk• 
lr .. kında dib:ılrii Alman telıliğı .şö,>lc 
b'ıı-~: 
gi• &Vd.,.,..,, muharebesinde Alonn 

unn 1le &emen lalla1an §iddetll çarpı§n'D 
ı.,. aıamnda yeniden era.zJ kazannu§ 

klu-~. Dl!ıpn•n tlmalde Alman ku;l'l 
aki· llll. . ~leriDe kar§1 kuvvetll pi • 
iliı .. ,Yadıl :v. t.aı:ık tetkWerj ellrcrek ştd. 

mi <ieıu. 'fllps:jpMI hUcwn.La.rmda. bulun • 
ı?ar ~ 1*8n bu hücumlar pU8kUr. 
etti• ttUmur 1119 .AJman kuvveUerl dUşm.aLa 
mdl kUll! kayrpl&r verdirerek 108 tank 
ıenı· tabr:tp e~. Hava kuvvetler•. 
fant ınble<aeeımen.r l>ata.ry11.ıarmın lıi _ 
uta-~ lıaı'ıeket eden motörlU ?i. 
iraz l'ad&..ttlmeOlerl ve tanklar bu hare. 
ele- kAa .palf ölçllde iotirAk etmiştir. . 
ahn lia."nL..bT'f'8tlerimi§ ~hlr ve civarına 
llSik ~ .,. pce e.kmlan yapmışlar • 
ıır. dıır, ,tlıler tıaratt.a:ı bava ku~tle • 
lrn• ~Al pıce Volganın doğusunda.. 
etin~ 1IOlı ~daıdanıu bombo.rdıman 
ldlr. 13tnııilUT. 

Ndn'in PM be tısında dUoma • 
ooğ', lllJl mQt.eaddit hQ.cumlıı.rı pUskUrttıl. 

ınae '" bul J"l"lerde kar§ı bücuır_ 
ccl• tara geÇllmj§tlr. Moskovanm §lmıı.1 
l1l.İl'• bataınd& 1IQMt. meyda.n.ları ve teıtı. • 
ra • ıer ~ bombardıman edllmt, 

tc• ve dtlfman 1ı1f8 kolla.n tes.il'li blr 
ta• ııurıette bom! , ıııJIUr. 

ıım... pwrıon cenubunda d~'-
ı el• tını a...al l 1 .... n akim ka.lm.ıf • 

iye- tır. -
be- IAdop psınnon een•!bund& dll§. 

VRZ• tn&DıG nıUtı.ıaôıcUt hGcumla.n: pU.ldl;. 
rcle· tlllmlf ve depıan çok a.#tr kayıp • 
n·iş ı.ara utrat;ıım.ıştır. Karşı btıcumla ·• 

ol- 1a. kuptılan dt4ıman kuvvetleri w'. 
nun lıa ~· Rlı!ls.r bu ııarekAt .,,. 
de- llumda ı.200 ~ kaybet,mlştir. 

ildi. IAdoga g6ıt1 üzerinde bir kara.kol 
lftli ge.m1.ıslyle biı' romorkör bombo. ''' 

betmJ.mıŞ ba§k& bir karakol geum"y 

du. li! 11ı; romorkör de tasanı uğratıı • 
1 rsa. llııştır. 

Röyterin Moslcovadaki ınuhabirı 
lmn de Slalingrad mulfarebc~i hııkkınılıı 
hi• ' u mallımatı veriyor: 

Stalingrnd et.rafındaki (forumda 
mu. \on 2j soat iç.inde s.ıtl!ıh T:tr<lır. 
zım 'iovyeUer şehrin şlmııl batısında Al. 
~tıl• •lan sol kanadını piiskürtmiişlercl ir. 

' Pnup b:ıt.ıda Alman baskı~ı nrl • 
im; ışsıı da Sovyetler sıkı tutunuyor• 

~r. Büt6n secc. büyük Alınan 
.ah· 'ank tcşkilled altı uçal..snvnr batar~ 
rre• 'a5ının me-n:Uerine hikıım elmi~ler• 
lJ: dir. Bn bataryalar toplarının oğzıııı 
dö· a~1 indirereıK 45 Alman tankını 
ar; kuııanılmai hale koymuşlardır. 
yli· Altıncı bataryada -;ovyet tank ve 
:'... rıiyade takviyeleri Alman t:ınkları
nn- nın geri kolan kısmını hozı;unıı uğ · 
ler. rataralc pfi~kfirtühnüşlerdir. 
111• 

.l 

Orta Kal'kasyada Almanların Te
"" nehrini ı;eçmeğe nı nvo rfnk oı .. 

rlu'klıı.rı l\lndok çevresinde Soyp•I 
'1:.ıva kuvvetleri 50 tank 'e birkn\' 
'iıı kamyon tahrip elmiş. 1500 A'· 

1 1"1an ökiürrnü~lerdir. Raşkn bir 
'\()\•yet hava h'fiıoaınundn 30 tank ve 
tnlıhimmat yükhl 300 ikJmycın tah• 
tip edilmi~ 500 Alman olrlüriilmü~· 

se• ı· · ur. 17 Sovyet uçaAı ile 20 Alman 
uek~ u ""&ğı ara:ı:mda yapılan bir haYa 

~avaşında Sovyel pilotları \lın ın ıı· 
c.:ık Çakıarından 9 unu dtişiirmiişlcrılir. 
:ıl:ı· ING/l .. TEREDEKI 

GAZETECiLERiMiZ: 
ncr 

Rö~1er muhabirinin işaratına 11öro 
Elhumey.ın:ıl bölgtsinde müttefik· 
leı-iıı cenuptaki mayın tarlaların\! 
girmiş olıın bir Alman tümeni geri 
ç.ekilmemlştir. 

Cephenin diğer kesimlerinde do · 
rum, mihver ta.ıruıundan ev\·elki 
hale dönmüştür. Cephede mihver 
tayyarelerinin faaliyeti hafifc;e art• 
mıştır. ( Alman tayyaresi düşürül· 
müş. diğer bir çokları da hasal'a 
u~rııhlmıştır. 

\'işi, S ( A.A.) - Batı ı;ölftnuc.~ 
alınan haberlere göre, Alman bam 
kuvvetleri ôüşmnn tank toplulukla· 
rına TC hir ha,·a alanına taarruz 
clmişlcrılir. Vukııa ge!Pn lıavn çar· 
pış,malarında 15 müttefik uı;ai!ı 

tahrip ed ilmistir. 
fJ,;j Alman ;ıc;a~ı k:ıyıptır. 

Uçan kaleler 
işgal aıtuı dakl 

topra "'lara 
büca ·d ettiler 

Ruen §ehrinde 80 kiıi öldii, 
150 kişi yaralandı 

Vi~i, 8 (A. A.) - Müttefik tı· 
çeki.an bir haftada ikiru:i defa O'" 

larak Ruen §ehrine taarruz ctmi~
lerdir. Şehre yüz kadar bomba .ıı
tılmıŞtır. 80 kişi ölmiiş ve 150 ki· 
Şii ya.ra.lanml§tn. 

Londra, 8 (A. A.) - Ameri • 
kan ~an kaleleri dün ~gal altır.
daki memldtetl«e taarruz etmiı-
lerdir. Holandada Roterdam ve 
Utreeht taanma. ~-

Biittm uoan kalelıer salimen ne
lerine dönmüŞlerdir. :l?. Alman u
çağı tahrip edilmiştir. Amerlknn 
uçan kalıeleri yapttkle.n 12 gün • 
,düz a.1aıunda. yahıu: ikl uçak kay 
iletmişlerdir. 

Londra, 8 (A. A.) - .~ 
giUz ha va kuv.vetleıı:ine DdJ9UJ) u· 
~aklnr batI Almanyada hedeflere 
taarruz eimif}lerdir. M:Uhim bir 
dahili ]iman olan Dı.rl.sbcrg de ti\• 
arruza uğmmT§l.ır. 

\'işİt 8 (A. A.) - J...ondnıdruı 
tiltlirildiğine gör~. rlün İngiltere• 
nln merkezinde bir hava tehlike 
işareti verilmi~ıir. -

Çivi yok dt~1en 

iki Yahudinin 
mağazasında 
Tam · 12199 

ingilizler 
Zırblılarıaın, kra
vazörlerlaia çte 

birini; deoızaıtııa. 
rınıa yarısını 

kaybettiler 
Böylelikle 1ngilteıe deniz. 

de üçüncülüğe düştü 
\'i,I, 8 (A.-\,) - Alman ba§kumar.. 

danlığmın nt'§rettiği bir husus! teb • 
liğe göre, 1ngUizler S r;encllk muhare. 
be devresinde saffıharp gemilerinin 
üçte birini, uçak gemilerinin yansırı, 
kruvazörlcrinln üçte birini, torplrlo 
muhr!p!erinjn üçte birini ve denlza.ı -
tılarının yarısını kaybetmiştir. Böyl.ı. 
likle 1ngiltere denizde tuttuğ'u 'birlı • 
cilıği kayb<ıtm~ ve üçUncülilğe d~ -
müştür. 

Şark cepbeılnde 

Bu harp, §imcijye kadar yeryüzünUıı 
ı;örmU~ old•ıtu savaşların eıı çetini • 
dlr. Bu mialı görUlmemig meyd.ı.n o. 
kuyuşıı. kar:ı koymağa kuvYctlmı.zin 

y.:tip yetmediği sualjne cevap verm3. 
Y! ıatikbalin tarihçilerine brrakma • 
malı: Biz kendimiz (evet) diye bsğ'ı.T. (Bftş tamı 1 lncide) ı..n,·,·etlerinin dcni.ı ,.e kari\ hın• 
malıyız... r:I görmÜıf bir c:ocuk gibi neşetj 'etleri'ylo işbirliği sistemi ' 'e ruo-

\'a.şington, s (A. A.) - Ruzveı. ka~tı, "ullah Jmrdeş(m, istersen törlti kıtal:ı.r i!s\'e e<lHtli. 
tin hay.:ı.ti önemde birtaknn ka • 1'onu5ahm,, ıl.edi. Rusya, <Mınl. ) <jisteminı 
rarlar verild.iğine dair olan söı: • - Harp ne zııman bitecek'? lrnbul ettikten sonra u.razj~jnj 
leri ile A~anyaya karı;ı taarruz Yazı~ını bırahtı: dünya ihtilalini vapa.cak kl!wetle-
ynpılacağı hakktndaki vaadi ve - Bence harbin ne zaman hi· r~ bir kı.le lıulin1! koymak nrr.u-
H.usyanın muknvemet-c devam e · teccğini anlamaılan e\"\'cl harbin rnnda idi. Rusya, bi'r ta.roftıtn 
deceğı yolunda verdiğı teminat na ıl ba,ıwığını, nllS'll jnki5nf et• proleter de\!eHni kurdu bir ta • 
tütün ma\ıfellerde münakaŞR mev tiğini hilmek lazımdır. raftnn harp kabili,.r-<~tini 'Ç{uv\etlen 
zuu teşkil etnıektedi!". Almanya • Bira7. dü!';iintlükten !ionrıı :,öyle dinnek i~in oınnn~ilc"mck dhfw· 
r.ın Avrupa harp sahasında mağ • nnlatınağa ba.:ıladr: nı plinh tardı. 1D36 danberj 
~ı·ıp edilme.~ icap etti!Zi yoluncia - Bo harbi doğurnn te-zatlazın "Rusya -sarkmcbn c gm·hınct.ın 
Huzırelin söyledi~i söz müttefik muka\'emetj olduı;-tı ızibj harbin fn..5i tler e kapianrr.ıştrr. Zdte rı 
taarruzı..mun hanzi harp sahasmda tlört ;pi neti<"esiz bir şekilde inki• Ru~ya çe~e\'re düşmanl.!rl::ı. iha• 
ôaha fa?.l<\ muvn.ffa.luyete eriı:1c ~ ~afma da te7atlan besliyen mu • ta olwunu5tur. Rusyn :ııc~ten 
bileceği h:ıkkmdaki nazariyelere kave-metlf'r sebep olmu,tur. ~-emberl yanp çlkmak mecl>uriye • 
r:ilıayet venn.istir. Bl!ıllunla bera • .Hu harbin sebebi ile muka\'e• ı t:'riı1edir,, s(lzü Rn~adn lif peb· 
bcr Cı.ımh~~ ayrı ayn 12 ınet derecesl a.ra>m,la sıkı bir il'- 'tlep,ı halini nlnıı tı. ihlafaa bul· 
nokta.da yap~eik bi.tyiiik mütte • tibat me\'Cottur. Bu bakmtdıın ~.esi, GYJlİ-•adnelerde, umumi büt • 

(lfaf! 1r.rafı 1 :ncideJ fik lıikumu jıakkTndaki sinleri bu harbin süriill g~dcn mücadelesini ~c nazsran y\~rle ~ctmi-ı beş 
dın bausı1~ cenup batıl51Jlda ve Novo hi.icumun ibu ~ne değH fnkat gele· yaln1'7. bir maç ,·eyahut at )anşı arttmlmı.sb. 
roııiıık ıle Mozdal< kesiminde düşman cek r;.ene yaptlacağmn dair kuv· seyreder gibi mlitalea etmek ve lngilte~~ Fr:ıp il 'c: Amerika 
13 şlddPUI muharebeler yE1pmışla.rdu. vctli tahminlere yo-ı a.cmaktadır. zrun:ın z:ı.man göze 4;11rpan here ise yeni · ho.rp ~in J019 muahede· 
<.'cphcnin diğer kesimlerinde değlşlh canlı mnnıaralnra bakarak netice le.rinin deği,t:.metz.l:1ğini temin· dıne 
lik yoktur. Almanya ile Romanya ara. hakkında tıpkı maç seyrinde ol• ği\Wt: gönniişl~'Nli. r.unlar. ~ld 

Sovyet yüksek kumıı.ndnn!ığınm bu Bcnıda mühim iktisadi <loğu gibi sempalile.re göre hü· askez,Jtk usuUeriyle dünya niz.ı • 
muharebeler hakkında. neşrettiği laf. kiiınler ç,•,.armak a.cı.lıı y.erinde ol· mınm m»!rtf:ı.za crlİle<'ei;rine koni • 
vllatlı rapora gere Sta.lingradıİı ba. anlQ§ınalar ıuaz. Bir devletin dış politika.r;ı diler. E·r. en onl;ıl'ıtı sos\'al ıro-
tıaında. çok atddetıi çarpışmalar oldtı§ Vi,J, 8 (A. A.) _ Bübıc:şten a· bir .tempati, bir hi. , bir şür, bir nıloşbrı, totalitcrL<>r n'.'.?\ in.den bir 
tur, Bir Rus blrliğı arka arkaya dö.,.!. lınnn bir habere gi.\rc, Atnlanya lıey«an ıtne''7UO delildir. O sa• \'aZJl'et nlmalnrın.l t!'lk:ın hırek • 
Alınan bUcunıunu pUsk1ırt.tükten ııo l ve Rcma.nya a~~him iktı ı:ece milletin menfaatidir. 1cabın• mısordu. Kttleler , .c bü\·ük filo • 
ra yeni mevzilere ı.eldlmlştır. sadi' anifa.~T.hnr.a~nmıljtır. da bliyük t'CSarcte ihtiyaç gMte • ::lar ishomi \'e nblub iİe Alman-
St•lingradın cenubu ga.rb;sinde Al. ren bir msııtık, hir hetinp i,;.J.iT. ;ranm lrımıldanamıyacuğın? emin 

mame.r, l>Uyak kunellerle l.n6l'ruz.ı' Bu h:ırıı, bUyıik harbin yarııttı- balonnyorlar<lı. l~te harp lıo~le 
~er ve ~ ~ttDe tıı.rde<l!l • Soltanahmet ı->ulh Mabkerneal C. i;ı te;ıatla.rdan cloğilu. Bu t~zat- başladı. ' 

"miflet'dir. Taarrwıa 1Ştlr:ı.k eden 31;\ ~''ıpthıcU HAktmffiındeıı: lar muhar.plerin harp ı>otauslye • - Şimdi de na-..ı! bitcl'eğfni 
t.ıktan aekı.zi tahrip edilmi§tir. Ahmet lılub.lıar'\'ftl~ ve Eml. hni arttırmaktadır. Muba1."ebe üç cö.rü5(?lim. 

.AJ.maDJarm za.ptettiklerjni tddla. gr id ı .. n .. ,..,_ ~~ıet c· ı . ne Tasvire ve !IW+ı~eyl"'IC Ner- up eo OJı, u~ ,,,._ ~ nra• ıgara.sınc an bır nefes c;~ti 
ettikleıriıNO\IOrooiski bölgesinde şiJ. <.,ı da 1- .... c;ı · d vam etm kt .. b ı... k •- -~ ' minin\pyı&n ve .m~ mutasa·. . n 1\.,.. .. ~n e e e· oa ır • .., nezn etoe uc\·am t:iti: 
detli 1.muharebeler devam ediyor . .Ma rır olcluklan lstanbo~nU ka.z.ı.. llir. Bu devletlerin harbe hazırla· - Bugün i~in yü1,de y'Jz. kat'ı 
ıwmııf\h Ruslar, Almanların bllyU., 
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dahilinde Dayahat,mı c:ıab.Alle.sinae m~lnrı da harp ~onrMı mantığının hüküm vermek reümkün rlc:_it'dir. 

larvveUerle .taarruza geçerek ınUd11 • 'fara.kçılar sokat}mda eski yeni l0/J2 bu iiç ide<ılo,jlye naana aldığı ~iinkil harp mcc;. ulla filemidir 
faa .hatlarına girdiklerini ve bir ralıt>e ~ekle göre olmu:ıtur. \"e yeni .) eni si• 1n iı'~rle kar,...Jac:• 
artıklarını t raf ed'yor Ruıılcır bu mu kapt ve 3ô ktitWt·- \ 28.nar.sel ve 25'J ,.. -.. ,. :. ı ı . ·~ r Bugiin muharL'ller safında. bu • mak nıümkünfü.r .. ~ıu:al> Polon'a 
h bed ı Al k t.ahrl ada. numa.ralı w Mahmulpl!.§ayıve'l - , are e 2 man tan ı P er. !unıın Alnı.ıın;\'n, Jtalya, .Japonya. harbinin s<munda '.\.'1lhııt l'rn""n,ıu 
• ı.1 400 Al ··1dü u 1 dir vakfmdan ~ ~tre murabbamda .... • em'!>' er, manı o nn ~er . nın bir laraftRn harp onrwıı 6UllUta ESaSrncla bı'r suJh elde e• 

Al G ı -•· {•3Wi)~~ kı)DDetl muhammenCli V\l nıanlar, rozn petrol mınt~a!.. dünyaı.ım unla~"J~Jnn, bir yanrlan ı dilmiş olsaydı, mı"hvcr .'·u'-·1 e "u' • 
Ustll.nde odası olan kA.gir ikl dtikkftn -• ""' " •· 

oa ilerlemeğe çalışmaktadır. Alman'n lıu zihniyete ~öre hnııırlamşları :r:afere kn\ uAA. ıU" olurdu. E;ı:.er 041 
ikl ..ı ıı. ve gene EminönU kazası dnbllind(· ı ~ "' rın geçt· · erl ve Terek suyu vadu~u ~.,ki bir tarihe k:ıdar ~ıkar. yazında Ru<ı,va ile AJman,·n ar• • 
. Dayahatun ma.h~iı:ıde eski ve ye ıl .. an.nılan bır neh.rin cemıbunda Rusla.~. . it:ıl~·:ı, büyük harbin galipleri 6ında harp hı lai'ken tn.,.·ıİtcre •1ı-

hu d k 1 la 
l4 kapı ve 37 kütWı: ve 29 panıel v~ "' ..., e.nsı:ı:ın cum e ere Aman n nte!- ile muzaffer muahedeler imzala • mih,·er ara..<ııntln bir sulh imza • 

k"- "I d ık B 256 ada numaralı .Mahmut.pa ayıvell "" ., r yer en ç armışlardır. arş. <lığı h:ılde muahedeleriıı muhteva• lansnydı mi'ln'crin zaferi hir sene 
ka bir yerde cenuba doğru Uerlem!.'{e vakfından 7S/ô0 metro murabbaınc!a. ı onu memnun eılememi~tl, İtal· eno:cline n.'lzarnn hiç olmıa.sa 
.ava.şan Almanlar 23 tank kaybettll. 12800> llra kıymeti muhanımeneıı Siı· ~-uda ~eni hir hnrbe hazırlanma~. )Ü'lde 50 azalmıi olurdu. Hattf\ 
ten sonra çekilmeğe mecbur lca.lmı~ - ı ~ap bjr bab hane ve gene Emmö.n:ı auuc;11 tlaha Verc;ay ve hunun 1 rıihwr muhitlerine balnl:ıcak 0 • 
lardır. kazası dahilinde .Dayab&tun mahalle. k:ırcfa~i olnn munhedeler imzala· hırsn hnrp h.•t.slndığı zaman ıstra. • 

Alo kova, 8 - Röyt.er muhabiri. bt'- sındc Tarakçılar sokağında eski Ye y.: ııırk~n bir tema~·üı halindo flrtn- tejilt Ü tün!~k, lınrp ekonomi j fuı 
<iırıyor: Staıingradln §imal balısındn. "1 18 kapı ve 39 kutUk ve 31 pal"S:l ~·a çıkml~tı. Bugün halyan orcfo. timlüğü, mih,·cr <'cphe!öinfle İdi ''e 
ki durumda son 24 saat ıc;ınde satt\h 've 2ô6 ada numaralı MahmutJ>8.§A··: lan genel kurma~· başkanı olıın o zaman mih,ercil•r (mumffer 

veli vaklmdan 14 metre murabba. ·n " • vardrr. General u~o K-ı,·allero ~nlh maa· ol<luk) diyorlardı Ertesı· ..,..l <mu· 
• ,_ ..,..1 ,.4~-"ını pU•k"·· (760) lira kıymeU muhammenc)j r..'ı· 1 • J tta • ,,. Ruslar, ~an""" ....... _. " u. • hede erın .. en ı.yan murn•ıJıMı ;:.nffer ola<'ax....) dediler. &mdı" 
,..·-upt Alman tazyl.'t• ~ap dukkln ile Sarıgilzelde Molla Alı k d l!i"'· • müıılerdir. '-""" a jl olara .. ,· ... on.e.rken ltalyadald hn ~ (mumffer nhnalı,\u) div. orlsr. ik'ı 

R ı dayanıyorlıır renart ınaha~nde orta.çeşme ve Nu. artmı§tır, Fakat us ar · mayu.u ılk ıfade c•lenlerdeıı biri' tarafın z:unıın ••e .. ~J,ra hnrn .,. ...... . 
,...;,-"6r toplam•J. rıbaba sokağında 3 mükerrer ve 1517 ,,, .... ,., ·•· -=> ... , Alman tankla.l'l u~ olmuştu, Ilo toına;}iil a:mmi hAddi· re'! Ye ı'stı"h al dere<'clerı" kn~ • 

T 
m.rın namlu belediye çap numaralı 189 metre mı.:- "' • .,. taarruz etmiılerdir. op - ni M. osolininin idn.rec;indc btıldu. la tmlaca.k olu...,.. m'ı"ıt•-'•kl~ ... 

~"tank tahril> c rabbaında. (420) lira .kıymeti muham. . ...... ~ ,....,... 
tan ~ğı inditjlerek "'" • F.a'}ıst tcrbiy~i, ftıc.i t iktrsadi harp eko-"""ı'c;1'nc ı'ntıbar;ıan ,.1"t • meneıı bir kıta arsanm iuılei~yt:u - ~ ,.,.... m o 
dilınlJtlr. 1 t ı.ımnmda furuhtu takarrür ederek ııy. nızamm ın ~rafln·i olan korılOra'-• gide fuıtlinl~ektedir. Bilha B 

Ta.htakaıede 6 ve 1' numar&J.al'\.•a Bir hava htıcumunda. mUh mm!' Y0n.l~r Ye İ<itjh.,.alin fanzimi, ılış Amerl"..m .kencJf~jııj hfr r-o~"--. 
30 k ha edilmlo: 151)'' rı ayrı mUuı.yedc,·o va.zolunmuştur . 'L:Ul • ı->···•.l 0 

inıaat malzemesi ticareti ile uğrapn yüklü O amyon ım "' "' il.On >a, ıç politikn h•ı lıarbf be,._ mefhumu <lc~il, mnll 'e ekonomı'k, 

paket çivı 
bulundu 

U K fkasvacl.\ Birinci açık arttırmaları P.10,9i2 I "' 
Jak ve Nafta!ni adında d!"'er bir ya. Alman Oldilrülm~t r. a • •Yet'.~ şartlnm !?:öre hazırlandı, cihan~ümul t.jr meflmm teı.:-..,kı' ~ - •t k ola tarihine nıuaadl.f cuma günlı saat l4 - -
hudinin bır hayli çivileri olduğ'u ba:. 'Ierek nehrini geçmeğe muvlil a • Jnpony;\, hüy:iik harpten ılün° etlJkÇc 'e bilhassa Almıın:ça\"'J an· 

k d 60 81 ya ta.hl'\fo ten 16 ya kMar icra oıunacaktrr. Kıy. , b h . d • • . • • 
de satmadıkları lıaber alıntn.ıf ve dtn Alman tan larm an Al n moti rnuhammcnlerlnın yüzde yetmı.. •• •mm u arpt~ en 7.ıyn e ıstı • lıtezi ha.lincle gördük~:ı diğer mut 
kaçakçılık blırosu memurları kendil·. \'e~~ ha.sara uğratılmış. ı~o ma bt.§lni bu!duğu takdirde 0 gUn ihaJ~ı fade eden menıleket11 lıalinde. !:ık• 1 t~fikleri harpten viız <;eliNic!er 
rlne mU§teri gibi mürıtcaat ~de?f>k öldurillmUştilr. kattycleri . 1 caktır Bulmad , tı. 1918 dc:-n 19'?0 a kadar l\lıllet~ 1 Lıle o, harbi ı.onwıa l<adar sötilr-

\ " · 8 (A A } Alınan he.va )apı a • 1
" L 1 ,.., • t• l' "•· 1 k ! çivi ı.temivlerdir. ,,ı, . • • - r h• takdirde en son arttıranın tnahhlıd~ er '- enııy:: ı ,'.}O ıta,.~sınn "a( ! · nıek ga~·re~inılcdi'r, Runun için hu 

Yabudjle:, kendilerıne malları ol • ku\'vetlcrı d11rın-ı<l:ın \ olga ne 1 b&.kı kalmak ü on gtin mUdti k1ıh'h . ~·anı .Tapoıı;yl\ hu zamanun harbin uzun siirm .. cıj muhtvnel • 
madığl cevabını vermıglerdir Bunun ri iıur"ndc nakliyata taarıı.ız et- temdit edil" ;~:inci arık a t etlr. UemoTtr:n:lt bir iı;o Ye rlıs politika dir. )'nlnrı., ııUııı dört rcnr ~nl;. 

ktc., · ı s· k m"vnalar tah ,.re 1 
" r t.ırm.. · t b.k t • B ··ad üzerine ma~aza aranmı~ ve memur - ~e ~ı ır ~r.. ırço ... llU'l 19.10.9•2 tarınjno mUMdıf pnar. ı ~ı.zRmı at ı e h.. .. '~. ~u et laHığun111 sö~·li~·rbllirim. 

lann hayrotten ağızları bir kano "~ık rıp edılmıŞtır. test günU saat 14 ten 16 a k l('ın•!,. .ı:ıyıonya tekaınııhınli ~·ap • - Hnqı hıterıe ncreilP 'e n:ı· 
kalnıışur. 'l'aman yarımadasında bı.ıl•~an ._rıukılmacak ve 0 giln en :,k adar 1''· mı<ı, artrk hü~i~~' em~rysli',..t e- MI biter! 

zıra: 
1 

Rus kuvv::t~ri. ~imdi temamıyle ;ııaıe edile ktir İpotek arttırana m"ll"r nrka'lmılan Rr.ıkr.a ko "cak - Anupada biter. 
- Çıvimiz yoktur! diyen yahudllc . ı ımha edihni!: bulunuyor. ~ııı.a.r\ıı. :#!"er· alO.k.a.d , l'la.hlbl ala. lıir hftT Almıştı. - İkinci cephe n~ıhcak mı~ 

rin mağazalarında tam 12199 pııJ;et Kararlerıiz &~hiH boyun~ yap~ gaynmenkuller Uzcnncıe~7r~ak~:;: ,\hnllllyn, hnrpten m~~liıh _cık· - Henüz :kaaj dei{ilinı •. 
çjvl bulunmuetur. f ma.kta olan çar ... ışınalıır bl\tun 51d h usile faiz ve af • nıı5tr. 191!1 muahedr.lermın blıtlln - Bu harbe tarilı ne isı'!TI \f" 

tletlyle devam etmektedir. Ruslar us k m~sr a daır olan ld. Pğrrh~ı orıun üzerinfl~ tesir bl1'ft!<· rceektir 0 
' 

Mallar müsadere olunmuş. muhte . • • . . 1 k (llal:uını evra ı ı:nusbıtelerıle on ~ "' • w • 

kir yahudjler milli korunma nıahkE' • Novorosısk hmanrnı gerı :ı ma U fınd b"ld" mıcıh. Snlhtın 1m1alan<lıgı ~iinden - Onn da tarihi )"87.aca~lar <I• 
mesine verilmişlerdir. için ka~r taarruzlarda bulunmu9 • g n. 7;:'~d ~ k: ırmelert . lft.umdır itflmren, kenıiini, cli.inyada \istiin şün ün. ' İngiltereddd B&zeteeikr ılün şc• 

ıas- reflerine. verilen öf;le zi~ arcıindc 
bulunduktan sonrA !:;den ı:ır.ıfınrhıı 

yle İ>obul edilmiş, ve n\:şam' üzeri rl~ 
IJ;r h.ııva nanrhğında ıbir 'kokteyl pan•• 

retlerindrenbeti İngiliz milletinin 
umumi hattı hareketindeki dikka
te değer değişikHğin Üzerlerinde 
~ek büyük bir le<1ir brraktıihnı ila 
ve etmiştir. 

larsa da hi~bir ı;cy yapomam1şlar• ~ksı 
1 

ad~k a an tapu a~cıUeı1lc sa. \'aıif~l~r ~örme?;-: nem7.'!t telakki Konnsmnrnrz hittiği l'1lk1t ıııüı 
dır. ıı t :~an h ça. e~ı§ bcdehnın paylı\~. eden A lmanva, ".eni hir hsrbe ha• t'.J. mno:ml:ıki <'İr.':l.rn tııb1a '11"11' 

Alman kuvvetlerinin hir kısm: nıa~ trıç alacaklardrr. Müte • 11rlanmak 1~nıretini l1~setti. Ru tekrar hor;ıı.ltnı:ık ·;,•11 içcriv,. gf•. 
Terek havalisindc H!l7.er denızinr. !'6kım verg ler hls9edarlaı.-a ve tell~•- 1nrnr•t Ritl•r rejimile tekiimü· nıi ti · 

·ıtp ~inde huıttnmuşlaidır. 
liaberıcr 113%ln kısa bir nutuk

tcp ~a 'l'~rk gnzetecilmni ı:ıclamlamıı; 
:ııı• .u 'ZlYarettcn duycJuğu sevinci bil 
fo• CJrmi•tir. HUeeviu Cahit Ynlçrn 

~:ı;liği cevapta·. l:ıgiliz millelini 
ı) zırnıe a11Qrak Tı.!rk gazetecileri 

wt 
(ip 

ıi:-

ett 

'" 
,,. 

v:v-r l!"'oHtt-on ve Kanterburiye 
tn~~lcız: :ziynrctlerden iba.hset~iş 
Uen ~ ıccnup kıyı ~hirl~rın
nasınd «; ~-a.pnkları 21yaret CS· 
o:cı ~ bir hava a:kmmda şahit 
ret u il~ z::ı.man c:ördtlkleri cesa
rin·d; ~~n. ve ~:ıi~lc.rlnin kendile; 
~ıni eö 1~ ~ır ır.t.ıba hasrı ettı-

R Y. emı$tir. 
ila~Yın Cahıt Yalcın, son ziya-

O zaman yine h:ı.rp esnasında 
olmakla b<'raber insanlar biraz la· 
knYt görünUorlardı fakat bugiln 
her tarafta görülen azmi ve bü
yük işbirliği ruhunu ır()rmedeıı 
ge<'~n. 

Hava nnzırlığmda., bir çok yük. 
Eek ş:ı.hsiyetlerden başka son ha
rekata iştirak eden bir çok av ve 
b<>mba tayyarecilerj h:?.ı:rr bulunu
yordu. Bu suretle gaıctecller ken 
dile:rine sualJer ~rmak ve tayya
rceilrrin rn!lceralan hakkında rloğ 
111dan do.;nıya nııı.ıfı.m:ıt almak fır 
f;atmı bulmu~lardır. 

donu ilerlemektedir. Y~ ve vakıflar kanunu mucibince v•. liin c.; i1cıtUn. m~rh:ıle<:İnc vİ\"11 o· • RJ<~/;;-\T ]t~HMt,. 
General Zukofun Smolensk ~ rıımesı lAzım gelen ylnnı senelık tP- '~''· 

Moskova yolunun şimn!lnde yap ,.,z bedeli.ve ihale pulu ve tapu ma1.. Alman~~- 193.) He 1939 araıı>ın· 
makta olduğu faalıyet aı:a!.nııya rafları müşteriye aittir. sa1 ış pcş'11 <fa c:ulh ıle\·r~inrl~ h1'rıı el<on•mı·. 
yüz tutmu<::tur. Londradaıı. alman ı•ara tıc ve tapu kJlydı mucibince ve "'İ si ... tl'Jl1;ni t.nrarnk ha7.•r1nnflı. 
hir haber, bunun OOotı 7.a.manlaicl'l 1"'ra ve ifl&.s knnununa tevfikan ie!"a Zir.ı. A1mırnvanm Hlt 8 ma~liıhi · 
yağan ~iddeUi yağmurlardan ile· <'ciilir. Arttırma §ıırtna-meteri IJb'J i. ~·r.tiniıı en lıii~·iil: ~hchi, mi.i•te • 
ri geldiğini ı:ıöylemektediT. lfm tarlhindtn itibaren mahkeme dl. hklcnn :ıhhıka hııttırdı . P.n ~c • 

Vişi, 8 (A. A.) - Do~u cephe· ''anhanesine talik kılınmı§:ır, Tail~ o;. fer. \Tml\n toııraklannm ıllnnıi 
ı;;nrle Alman kuvvetleri ilerlemek· ınnların kıymeti muhammenJeri:ıln knlı:t;·w·fi hir ""'"'~ı\\'r\ karşı ıuı • 
te<lirl er. Stalingra.d önünde ~:enı yUzde} ed; buçuk nisbetindc pey akçı. • ·a,,ıı_l · , nzt,·,.te e;n!mlrl•ı. SıınrA t Y. 
muva.ffakıveU.er cl1e edilm'~tir. ııinı hamilen o gilo '''-' o "Mlte lı,+a ı. mım tnnrPJilnnıHln rlı1f' <::<lf lmc"İ 

Timoçenko §İmaldc ~:ışrrtıcı bir- lıul Sultunahnıet Tapu •'e h.ııdııst "<' ,...n...,•rıın '""'"W\f1 1""1!\.h"•ıll•r ,,, 
keç günlü'k taarruz yapnuı:;sn da hinasınm alt katında dair,..• mai1 ~1tı.1t. ı,0,,..c:11 mrınlpketlr.rtl.rn tiMrPf 
l-,ı.:nlar hiçbir n~ticc v,.rmcmiştir l!:nda Sultanahmct llr.Urıı:-1' ımJ11 hu • ..,., ... ,,~,._,,.; vn1nvll'I vııılmt 1 horı•
Bu tRarruz'ınna Ruslar 108 tank klık mahkemr:ıi ba .. ktıı.ı)('tın .. 912 .ıı '" """'"""ıı ".,,._,,,.~~ rnı:.n~" fıJ\ • 

I..aybctmlşlcrtlir. nıım<ıra. il<' mUnı a'ltları ı'"ı:ı olu'lur lin<l,. ("l•I e•lildf. Rıınln:m hn.rn 

Paristen Almanyaya yeni 
bir i çi haf ilesi gitti 

vı~i' 8 ( '\ . ' ) - J'arıcıin ~i . 
mal ·,;:ırmdnıı .-00 l:icıilik yeni b1 
ı~<'i kafile~i .Almanvava harck~ 
ctmifltlr. 

Kongreye davet 
Kunıkapı cmt O<'~ğı rcl llttndcn 
9.0 !H2 ı,:arşnmb:<ı gilnU akş:uı 

toııat W.80 da ocatu~ z.ın l!IP..D('Uk !;Gr 

;re t icra edllei:ı"'i:iııdcn nl!tkad':lrlar· 
nJ<'71.fır ctin ve sa.ıı.tte parti nııJıı , 
nırrk..,.ı.l;ııfl' bulıınmnl:ın rkn ol•ııı r 

1 

c 

·ı 
ı• 

Cı 

~. 

r 

T 



Mollanın kavuAn? 
Y UBAZLAHI>AN deRIJ, ıarlf, nUkttaaiı. ,iir \'c !lln'at aşıkı 

hocalardan birine, herkesin kılığına, kıyatetlııe kanşaıı. 
kahyalık eden p;1razıtlerden biri yanaşarak ı;orar: 

- Gimlerdeııbcri dıkknt ediyorum, karnğunuzu ı.abalılc~ ın 
basık. ö;:Jc vakti ')an giyiyor, ikindiden sonra nrkaya niıyorsuııuı. 
Uunun sel.ıebiııi merak ediyorum. Anlatır mısınıı? 

Hoca bırdcııbire şaşırır: 
- Ne sebep olacau .. Öyle, ıılitl ıUzell 
Bu CC\'3)), billahi herırı tatmin etm~ı. Hocııyı muhakkak sü~· 

leınek azminde olduğu için, ısrar eder: 
- CcllŞI giızclmı'l.. Nasıl olur elendim, bu. hir guııc malısuı. 

l.ılr hal değil ki ... Kaç uımnııdnnberi <levam ediyor. 
Hocu, buınuııun listündckl gözlüğü, alnına kaldırır, sakalını 

~öy bır sıva:ıaiı, sonr:ı şu ccvahı verir: 
- Sabahları. uyku mahmurluğuyla aklım darmada~ınıktır, loJl

lamak için kavuğu lınslırırıın, bu baskı öğle~·e yakın ağır gelınc~e 
b:ışlar, kafam terler. biraz hava aldırmak İçin, yan giyerlın ... lkiıı• 
dıden sonra Oıt arknya alır, cunbasma çıkarıp dün) ayı seyreıtirı· 
ı-im ! 

Hıınn öyle beli)or ki, arlık bizim de inceloıneleri, tetkikleri, 
tahkikleri, süz.el söıleri bir tarafa bırakıp, şaııkalarım111 be tır:ı 
rnk, şu ılo~ınık. ker;şık, bcrbıd :iaşe işlerini lıir yoluna ko)"lnnk 
liızımdır. Vurguncu! rın tabiye taktiklerini botn'!Bk, karalarını 

ezmek zamanı geldi. gelıcli dcAil· hattl seçti bile. 
Tel.kik, tahkik güzel ı;oz, iyi şeylerdir. 1neeler11u<ı.:n bir şcıy 

yapmak, hakıııılıklar doj:jurabllir. Pakat, bu incclcmcyı ıki yıltlnıı
lıcri yapıyoıuz. Harp ekononıisini kurmaya başladıii1nııı sünrlcnM 
beri gii7.cl söıltr ııi:iylüyoruz. YurıunculuAu önlemek ıçııı, bir c;;ok 
teşekküller ıkurduk. Birlikler yaplık, bürolar çalıştı. Olnıı mnlıiıul .. 
Vurguncu takliRi kartısmda bunlar para etmedi. Sat~ $erbest bı· 
rakılıd~ı ıhaldc, bit çok )'iyecek ve ıiyecck mıadelerini, cskfıılnılcıı 
daha pahalıya alıyoruz. Ve fiyatlar da günden güne ylikııeliyor. 

Vurguncular, haberimiz olmadan kavujumuzu alıp hızi cnsca,
lıı.k bırakmak maksıdlyle, cece gündüz tezvir ,.e nlılik•ızlık ıne• 
kiklerlnı çalıştın)'Orlır. Hu hakikat karfısında, yapılacak tek şe) 
kalmıştır: Ce.ıri harebtl .. 

·n; 1.:ôbıuu btldl/I def tein tedbil" vardır, var1 
T~ABDRI 

lıtanbul Deltertlmlıfr.ntlanı 
Dosya No. Nnj Kuh&mmu 

btdell teminat 
52186-46 Topkapıd& eıkl Arp&emilll yeni Be1f.&lt..ğa 

mahalle*1A Arpumlni yelcu.tU llOllellftcla 18 
No. lt 76,50 met,N murabbaı a~_tlmamı. 100 8 

52301/62$1 Auanıyda eıtkl Dtlp Kuam yua Yalı ma. 
lı&ll48inlıı Nki boetaıı derunu ,.at kumaaı 110. 

kalmda e11ki 76 yeni 236 No. lı HO ada, 80 
panel ana, 

P.l/S677 Kurtuluşta eüt Jııl,imar Aııdrea 79111 Koç 
ylgtt aokal'JJlda eakl i yeni 6 kapı No. !ı 44,f>9 

metre murabbaı ana 
52301/195C Beyotıunaa eakl Pugalt& yuf lıı6nU mahal. 

lel!linde eal<l ı~ ~ B&bU ııokalınöa eakl 
81 yent 76 numara!& 64 pafta l<K &da 48 pır. 
aeı 172,50 metre murabbaı araa. 

55100/3422 Yeııiköyde Dere 80l&ağmda eski iT yeni 45 
num&r&ll ev. 

A.2301/684 Akaarayda Yalı mab&Ueelnln •kl hamam 
yrnı Mahramacı n m&lıallea Petklrcl llOk&-

ğuıda .. ki 11 yeni 20 kapı numaralı il met. 

3G 8 

150 12 

180 14 

7::?0 M 

l't.' murabliaı ara&. 81 '1 
5515~/109 Gözlepede uk1 K&Ytfdatı yeni demin:l Faik 

aokatmda ukl 2' J6lll 26 kapt 19 taj No .• 
ıı &hpp ev. 800.40 61 

Yu\tar~a yazılı f~ ~ 21.9.MI paaarteıi gUnU M.a~ 14 te Mil. 
n emllk mUdilriutUnde mUt-.ık&ll komllıyonda ayn tyn ve acık arttırru 
i\11 aatııacakhr. btekJlle:ln ııtlt\a btıvlyet cllMaA!arı ve temtıuıt maktur.. 
l&rfl• birlikte ihale aa&tlııde komt.yona va ru.ıa izahat iÇlo mjlll emili k 
ıırı.Qdllr~Ul\!Jı-a mUracaatl&rı. (8677), 

işçi ahnacak 
l.tanbul. Elektrik,, Tram1Jay ue Tünel l,letmeleri 
Umum Mütliirliiğiinden: 
ıoı~tmtterlınl.z Şifll taml.rhaneai için göııtereeetı ehllyet.e göre !aattf! 

•O kunıfa kadar Ucret writm&k aurettıe 12 marangoz, 9 tornacı, 9 tene. 
kecl 3 planyacı. 8 kaynakçı, 3 dökümcü ve 9 bo~ ilttlyaç vardır. 

Askerl:k?e aakaaı olmıyan ısteklilerin nutuıs hUvi)'et euzdanı, hUanUh:ıl 
klftdı, 4 adel vcıııka fototr&fı \'e .etmdlye kadar ça~ olc!akları mUf'ıı. 
aeselerden ft1ı:ımış iyi hiamet vealkalarlle blrll.kte 9.9.9'2 çarp.mb& gtln't 
ııaat 1' ten 17 ye kadar 1darenJ.n Metro hanı zemin katmdalq zatt!f].eri v ı 
Sicil mUdllrlUğUne mllracaatıan lUsumu bllc!irtllr. (9522) 

H A B ER - 'Ali,am Poıtaıı 

Tarihin büyük davalar' 
---- - - - ,_, sC' - ,,.-,, -- ,,_ -

·•· Toplayan: MaıaUer ESEN 
Umumi sellmet lu>nıltesinılen bir !~nda hnjOst mecİ{gte kürsüye 

uostu ale~ hindeki bu hazırlıkları tıktı, snçlulinn mecli!lle l<'ransız 
I Dııntona haber vemıi~ti. Danton mahkemesine Iı'rcuıtıız ada.letine isı. 
gıi1<1U ,·~·''ninıse bana dokunma• yan ettiklerini sblle!ll. Ve şo ga· 

1 
ya c.e&:ır.et eclemet.,, deıll. Te,kir riıı dU!4turu yumurtladı: ",'\dalete 
l.arannı haber ,·erip ı-·ra115ada.n ka.rfı ,gelen, hakimlere hakaret e

l kaçmasmr t.a\'slye e<l~n ba~ka bir defi suçlul:tt muaataadan nıatırum 
1 iJototuna dn: "J nsa.n gitti'ği )'ere etnlirler. Buna l<~rat vermenizi i~ 
1 ,·atanını ayakbrmm nltmila bera.• ti'yonun." 

IJcr götüremez Ui" cevnl>mı ,·erdi. SenJUst mecliste Miz söyferke.'1 

mii.na \ardı. tJu manayı Daiıton lJi. 
le 1ıörmUş, mahkenıe de'a.ın edip 
dururken yerinden kallönış ''e 
Jıal"klrs. haykıra. arkn/Ja~ın:ı: 

- Demolen, CıcmişÜr, nu alçak 
katillere bak, ölUme katlar peşimiz 
~ıra ~eliyorlar! 

Nihsyel i'eiS mahkemenin bitli • 
gİni söyle<li. Dantlın hayretle soı
dn: 

- Mahktme bi\ti mi? neiı da· 
ha b!\Şlıun:ıdi sıınıyortlum. Öyle ;ra 

8 lYLVL - 'nil2 
. - . 
~ ~-.. ~ ,. 1. \ • \. ~ , ,. 

• ..... \f -,~/. , I •. : ··· ·· . • . "i -- ,,,,. ... ~-·\. ---- - - ... __ 
(~ .. rlllıll~ 

ba§lılı yıumulakl ta,. QeqetMbal f 

llyerek s&Dcte.reeıek ob711GIU&nald 
tıcarf mabJyeU b&b olmqan dçWI 
ıaıııarı paraaız netrol•ur.) 

Evlenme telılilleri: 
11- Yat 28, orta boJlU, kara ıfM 

kara ka§Jı, gllz:elee orta tahJ&hl. ev 
lerinl mUkemmel bilen, ld••esb l 
bayan, ayda en az 8Ö lira •U§lı. ~ 
35 ya.şiarında bir bayla evleDDMk 
temektedir. (Salacak 7), remzine :m 
:ra.caaı. 

:to Yll§ 28, boy 1,1111 Jıjlo eG, 1*lıl 
tinde blr çocufu ?NIUlıan dul ll!r 1 
yan, bir evt ve eıyül olar., 80.86 » 
ı&nnda ayda 100.120 l1ra ıcaaa 

bir b&yla tıv1enmek istemıü~. f 
T. 45) remzine müracaat. Danton ıntıhaliemeı;ine \~d nisan mcbwla.n da tehdit etmeyi unut· 

1793 tl.~ 1Y.l~!.ınmı5tı, Dantoncn be- madı: "Btırntliık1 hıırekeileriniz, 
raberlnfle irili tifalih bir ~ok ~uı;lu sözlerinizt reylettniz suclularla n.
\ arclı. Buıı.ıır arnsmfla Kamil dii ranız<la !;Ok uza'.' bir metfa.fc 1m • 

bizi suçlandrran delilleri go!lter • iş ve i,çi arıyanlar 
mie<liniz, sııhitleri (llnlemediniz. * Orta yqtıa, eıld 'M ~I )'Uıll 

l\lolen bilh:ıtısa göıe ı:ar(nyot'tlu, lunduf;unu lsbnt etmeliflir" eledi. Fakat m:ılıkcme bitml": sıra Jüri- bilen daktilo ımııanan. orta ADadc 
Hakimlere fln sıkıya talimat ve- MecliH 7.ayıf bir eluııeriyetle hü· nin kaı'imfuı. getmi,ti. \'i!Ayetıerltıden bltltıtıe etret'llAll 

.JUri bir s1nir buhranı ft;:el'!iinlle eden ve resmt bt'r dalride calıfmtt 1 
iiii. Aı.a D:ıntonu mahl•Ôm edemi • bayan; yUkaek, zeagtn bir atılll.tn J 
~·e<'eklerfni 

1 
nçık~sıı nı;ıj;R sö3•1ll 1!&.p tşletiiıe bakmtlk nyt lhtl1&r , 

~or<lıı. Faknt Robe'.!piyer adamla· allenı.n ııezdl!ıde ç&lıpıak utdMıd 
nm jüriye kadar göndertli ''e on· dlr. (Baht&%) remzine mtırMJMt. 
lara :ı.-:ikün al:ıif.\ . u ~~zıeri sısr * Hayatta ldmaelf bültmm.tjü 

rildl. Malıktrrneye iki'tnüıl<1eiumunıi kiimctln i'stediği kararı \'ermiıtti. 
konau. Reic;in a!'ka tarnf'ınılıı bir l\falıl<emenin bundan sonrn.kt cef 
ıtcnccre aı;:ıldı, hu penoerıetlen nö- seleri gör.yaşı ile karışık bir ko -
betle umumi selamet komitesi a • melliden başka. bir ~y <leğtl<lir. 
~a.tıınılım ı;ri~i h!iltimlerl Sllt~ıılnrı . r:eisln arkıısmdaki pencere se\İn~ 
ı e ffln1eyirileri kôntnıl edl\'on1ıı. ' lerinı'lcn aiıııları Jrnfa'idannn ''a • 

Danton mahkeme ~~lontınn ~ir • rnn umumi selamet ~;omitesi aza· 
eliği \•ıtkit bir 7.!\brt ~cülit~ <lay:uıR· lariyle doldn, Mnhkemfl <ıalonunn. 
ma(lr. ~nç1ulnra ,toğrıt ~itti, :.li:lı • bir penoereclen btı.kn.n hn Ç<ehroler· 
~·arnk Dantonun nynklartnn l<a • cl-ıı .. B?r ker(' ~·nk:\'nılıJ, ıı.rtık1 öl
panflı. dürmeden bıra!mıayJ7" <liyen bir 

1'9<11: çatı§'Mak mecburiyetinde blail oe 

Ne müdıleiunıumtlerin ne rle hi-

kimlerin .clini!c !;ur:ltıl:ır nlcvbin<le Haber'ı·n bulmacası 
ehemmi~·etı! \"csilca \'aTllı. 

"Bu rnah~eme değildir, hUkfımC"' Ytl§l&.rmaa ilk tahtillnl blttrmlf ~ 
tin aldığı bir siyaset tetlbirielir, 1 orta tahsUtnt ikmal edemtmff ti 
devleti iclare edenler Roheııpiyerle ve Y~nl tilrkçeyi mUkemmel öW;'j 
Dantonun bernbcr yno;;;ııml\cıı müm· yazan bir bayan jirmt bei ot1dl ır 
lüin tleği'ldir dlyor~r; (lii~iinlinüı., bir maaşta berhtngt blr yerde ~\ü 
Robespİlf'rin ölümiin\i i';tlyorsanı:ı: mak lstfyot', (A.E.) re~ atit 
Dantonu ber:tet ettirini'z. Yahut caat. 

Rei!i Dantonun hil\·1yetini' tes • 
bit etti, S-Olll'll onu istic' nı• etme• @r--...----r-....... '"'T"....,.....-\"--r--1......

den lJtcki suı;lulanL g<.'ı:ti. Sank! 
Dantonu ı;öylctmcktıen U.dcta kor. 

da Dnntonu mahkum ediniz. Diz 
lıükmlin\lze 'ksn~nııyonı~, yalnıL 
hakik:ıti olclu~ ~ibl söylüyonız. 
Geri!ltjni ~iz bilil".!iniz.,. • ı---r--+--t--+--+-

ı J.-+-r+-+--+--+--t 
3 

j l.uyordıı. J<'nkat nihayet Dantonll 
~öz \'Ctmiyc mecbur C1ldu. O \'tıklt 
manaara değiı:ti. HRlk heyecana ı, 

Jliri hükumetin istediği lmrarı 
,·enli. -Oanton \'e arkıu1ıı.5lannın 
ı:u~u oldu~a. hükmetti. 

ıteldi. Söz söyl.i~cn Dantonun sııc· 5 .ı-+--ı--t--
lu olduj:;'11 unutuldu, hcı~tcs onu hli- ~ & 
kim, hlki'tnlcri ucıu t:anıyor<lıı. 
8özlert srk sık allmılarla k~ildi. 

Ml\hb:~··-'le jürinin kuıtrmı bek. 
lemeden idam hük111lhıi\ 'ermi~ 
Jınttl i'damı bn<ıtrrmıstı. İli.mı da 
tebliğ etm~ Uzere su!:lumrı ça· 
ğmlı. f:tk:Lt hllkUm tcbUğ ecLıeM 
medi, ılra nahJ<Onılar bağırmaya 
çağtmıaya. b~şl:ldtfar. O bdar ki 

Bu manıar:ıyı r..~neere arka.,ındıı.n 
~t>yredenler korlttular \'e pe-ncere
yi bo' lmn!uıraır ~~lcl 'dilel'. 

Reis fa7.ln t<:laşlanrlı, ne olıırsa 
obun Dantonu sıı-ıt urmak iı;:tedi 
'C ona hit.ap etti: 

- l'oml<'hınut bltl\Z dinlf!fl!'eni.z 
teni\ olmiıt.. 

Ve M1nr~ rnaJ.~eıneyi ert~I ~U· 
ne bıraktı. 

Ma.hkcmenin ıaptırıı ~·nr.mak bir 
m~le oldu. Zo.bıtta De.ntonun !!Ö:ı.: 
lerinden bi~o~ çaildi \'e değiş • 
tirildi. 2 nisan g\inünt' alt mahke
me •Aptr ~u rtimlf.lerle bitti: 

"Darıtonun ~i kt~ılitiı"tı. suı;· 
lonun müşkül va.ziyett~ lmhJığnıı 
gören mahkeme heyeti sorguyu ~-.. 
nna bırnkmrya katar \'en'li." 

Mahkeme rei8l 2&bıtlan gazete. 
lerla neşMtmekten korktu. Anook 
mahkem.Min 8 ni~an günkll l'el&e
si do bittiıaen sonra r nzettltre iki 
zaptı hirle:ftirerek ,·erdi. Bu zıı 
bıtlarda Dantonun Miyledikleri son 
aerece lmıaltıhtu,, manıvıız bir §ek• 
le ır;okulmu tu. 

Danton ~öz &öylerken ıron,·an• 

t:lyon amsnu!-.n birt<f.<iarmın <lin· 
ltıımesinl lıtemioıti, FRkat bu hU • 
lcfunctin hiç it~ gelmiyen bir 
~;\·di. Zira m&hkcme relsJ Fabr 
i!:in l&hitlil!'e gelen Kambona bir 
gaflet e9Cri olarak Dantonla l\a. 
mit dö Moleni naınl tanıdıAmı &or
du. Kambon bu !tuRle lw..M':ı ~u l'e 
,·abı verdi: 

- Tanının, ikil'<i' de cUmhuriyc• 
tıs hakikaten hirmet etmiş =:..-nm.· 
lu ve faıUetJi in,.mlardır, Durllda 
bulunmaları ya kaatlıftlır yahut 
kötü hir te~{llif ~ridir. 

l'akat 'mahkeme Dantonun i te
ıliii ~ahitlerin dinlenrnl."Sine ka • 
rar \'ennişt?. Hi\kfımet buna kartı 
da kdbir aldı. 4 nisan toplnntı-

~ Kıunil c'lö Molehi cebren r..alondım 
__ ._...._ __ 

ı;ıkarm:ık Ubım geldi. 
Soldan sojJa: Dan ton da he)'ecanlıyt'lt. A~r lıir 
1 - Her ,.e ile ile n~tiınc kil. li.:anla: 

b::ıhnt yükletilen ll(lnrH !cin kulla~ _ Al~:tklar diye: h!11nn1ı, 
nılnn bir kısa cilmle, 2 - llal'gııı. tıimrli ben ölüme girlerkcn arkanı· 
hktan kurtulan (\'tışa ! ) ı· ·1 kısıl5J, )"a'*'8tn climhortyet tliy~ b~rr. 
a - Pııpnz me >lcl!lnc rnen up, t:· maktan ubntntyııcnklar. 
zıık, 4 - Bir emir, bir cb; mobil· ÖIU.ne giden mahkiımlardan 
.}U luhtnsı, !'ı - Fnzla krndislni he· Kamil dô Molen at'da!:.nır!nn kendi· 
ı;ıcnmekllk, huturun nrlrnclnşı, G - s;ni göz y:ı~ta.rtyle uğurlayan J\a.• 
Tnrl:ıdaki mahsul. bc~ı::irin ld:ırcsı rı<.mıı tlöııtlii: 
'n.sılnl::ırındnıı, 7 - Oyunrln k,\y. _ Ne<lf'n lmr~myo"'un ! ıliye 

beden, 8 - Efrnl, adnm, ııoln, 9 - tıaykırdı. Dantonla beraber eleği! 
Irak ekseriya :neydann çıknnsı miyi7:! 
ı::üç olan hir şe~·. 10 - Oudıdıı, bir !\lahkfım1nr Sentonore sokaiın • 
lt:ı)'''anın yavrusu, 11 • - r.enişl•ği ılnn Robesı>lyerin e\'İnin önünden 
pek n:ı:. :ıyın tekerlek olııın ı. geçiyorlardı. Etrafta J11.ın~ere:ı1inin 

l'ukarıılan aşaiiı: hUtün lm\'\'ctiyle b:ı~rnn Ifanıll llv 
1 - Bir şeyin iki noktn ımıc;ın- Mot .. nin ~esinclen ba,ka hiç bir 

ılııld ı1liİ!emndi lınrekclirıe \'Cri!E:ll ı;ey Jşi'til1nb•onlu: 
isim, nnm. 2 - l\ımılclamn)n ın _..., FrAmnzlsr, tswatır Ji'rnn!lın • 
kııli olrnı)an, bir se~c ){ı~ ık ı;urül· tar, sizi al<latıyorlar. Fr:rnc;:ıya 
melik, 3 - E.\kiden )azı kıırııl· Jıimıet etlt"nle'r'.i H!füır\iyorlıır. Sizı 
ınak içiıı kullonılırdı. \'üze gliliic.i R:tstilj yıkmaya kinı ~:\ftı'd!T' Olını• 
lük. güzel sannt, 4 - ?liikrnırııc.l, hur'yeti rran .. ayn. kim h-:ızandtr~ 
h:ıfızasındıı saJ,Iıqırııı' arı !'> - Tiir l ., ı· ıı .... "'I 1 h , J < ı . \:un ııo u o en, en ... 
emir, soru edatı, 6 - Birden bire, Sonm Rob~o;piyaitı e,·ini gös • 
ıplik toıııorı, 7 - Giizel sözlti hay~ tl'rclJ , e ili'we etti: 
\onl:ır·, 8 - Zil'U tılızeden, bir edr.ı, - nu av mutlaka. yıkılacaktır. 
P - Holkedcn, ~ıuuııtlıın murredı, Robegpiyerin C'\'İn!n önünden 
lO -- fübise Ye camnşır t~zyiıı:ı geçerl\('n Dant<>n ela b:tğıı'Dlıştr: 
lındarı, geçici lıir iıınre sohip, - Ro?>eı.;piyer, ıen ite Rrkum 
11 - Kudurmuş, elinden nıuntn· ılan gel~el;sin. 
zam iş gelmiycn . Baıı tnrihlerr. lnııııııııık llizıın ~e-

J)ii.n/:11 bulnıacumı:ın lıalli: lirı.:e Robtsp:yer <>ılns•nda bıı ter• 
l - Scnebnşı. Ay, 2 - lf:ıcle\C· yatl'ırı işitmiş büyük bir korku 

ren, 3 - ::-,;ezir, Ha~vnn. 4 - Ft. itinde in'enıi-.ti: "Jfata ettim, 
Beşik, Ve,' {i - Yfın. Aıl, Fus, G - Dnntonun lmnı beni bo~acak.,, 
Ehil, M, Katil. 7 - <"ay. <Aıkala;-, Giyotin önüne ~clinıli. Mahkfını· 
8 - E, Eritilen, !l - l\otl•gat, H, 1 hm!an en ~n<"İ Erol Sesl gb·oti· 
Y, 1 O - Er, :\c, S. Fa 1 l - Nt'i. ne çıkıyorC!u. Çı1tm:ıdan C\'\'cl Dan• 
fiuJı, J\:ış, tonla "iOn bir «1f'fn ÔllÜ';'nte'J< İste. 

Aldırınuı 
Al8f14a ı.illılalet'I ,._ ... ~ 

ımyueularıınnıuıı .....,... .... 
nıekttıpları ıaart....._.. (..
ıarı llar1o) btrğtl9 •"""9 llle1 
kadar •e snat 11 clell ..,. ....., 
lan. 
(Ateş 6) (A.G,) (BultiUaU 
(E.N,S.) (F.D.K.) (lata! k&Clla)(SN" 
(Kaynak) (K&tctn) (Lilt U 
(M.E.49) (Nahldtll} (0Jnar) (P .... 
(S.A.E.) (Sotnlml) ı 

di .Ce}!it i'IMinl ayndı, O ftlıf 
Druıton tatihe ıniru kalan tUllJı 
!erinden birini c1afta iO)'leeliı 

- H:ıY'an herif, ~meli !ile~ 
ba1lar111uı bol ı.oı ipli~ Ont 
da men"'1eme'Z!lln ,-... 

En son sıra Dantona pWli 
Dnnton giyotinin tahta .. a 91kti 
mllf:n1r bir baln!la bütiift -flffl 
lı?r! 11Ulldil. onr" celllh dllMllı 

- OeUit, det.li, kafamı bca hal 
ka güster, zira o nhmete aejer. 

Cellat Dantonoa bu anual 
yerine getir<li. l>U'9ft ..,_ NOllw 
rından yakaladı, dört tarata cer 
dirdi ,.e hn.lka gÖflterdi. 

Ort:ılığı korkunç bir ~ım 
l•nplnmıstı. Bir <lt.'kik1' kiıue Dt 
fes alnmadı. Sonm pnra ile tatal 
nııı<ı Jılikümet cblkavnklan lıa1 
kırclıl'lr = 

- l" as:ısın <'limhurcy.et. 
Ve bu "'ırnda kimin nyletili 

nıı?aşılmayan bir feryat kopta: 
- Frnnsımın hnşı ke.ildi. 

-SON-

1 arı hin buyuk davaları 

Tampl IDlvarı 
cJnareu 

Bn illkk:Lte lleğer d&\'&J"I yamıCIU 
itibaren Haber ıiitanlanacla 
olmyac:ıksmız. 

------- ---------------- --------------------------··---~~~----~-~·------ --- -Bugünlerde ruhundft o kadar bü
yük bir asabiyet, derin bir telit 
duyuyordu ki, Vm141e ait bir mese
lede iyi bir vasi gibi ~tnfh ve ma· 
kul fikirlerle konoşnıuına iıokin 
~·oktu. Bi'lha<ısa o pek sevdiği vU• 
codu bir bs.1.ımısmm kollarrna bl • 
rnak demek olan e"·Jenme l§leriıı. 
den soğukkanlılıkla hahSt>tmek ni 
hayat bir riya perd~lne bürün -
mek demek olacaktı. Böyle ıteY ise 
Sabrinin hig bot1anmadı~ bir teY• 
eli. 

Sonra en nıtthlm bir sebep <Le 
birdenbire ~n.k her ~yi Nai • 
meye 1timf edeeeğinclen, \'e bit .. 
.. ıedibrf halde sırnnı ağzmdan kıL· 
, ırac:a,'ltltbn korkuyordu. 

İ~te hlivle büyük limitsizBder
clen, nihayctsir. ynllilanlan birden• 
~irc güne~li dii~\lncelcre bata (ı. 
ka ~aatlcr ~~;reli. 

Ktndi!iiıı\ i>~llı:ıht •,anıyor ,.e 
:;iılünç olmal<~, berkll!lln nğnnın 
~"'km ~hi c;iğnenmekt.m kfJrlcoyor
ıfo.. il«! keıl,.ri ''f'll-:ımi~omm" ~i 
Af.»h;iir :nt>r~cn buluıı ~artlı'1 
~ ~ llirf.a.fcnn t~ir !ebeplerf, "a. 
·,;o. , ... 11İt't111' 1'i51eri ele kentfülni 
,,,~ ~rt'ftAn !!Arı . .,:'do. Bu 1a • 

ntta nilaay...ıs, 90D derece fed bir 
utırap vardı. 

Cnıidi' • bUt\ln ıuhlu~una. insana 
itlmstsızlık telkin e<lf".D a\"sreliğj. 
ne ralma1iddetle ~lllyordu. Bıı 
nahunllll artık gftyrl !'!Uori bir ha• 
reke~ obna&ta. Onu kenCl~in.e bu 
del'e4)9 ballayabllm~• lı:in genç kı• 
zın bu 9afiyane "uhluğu, :n nreliği, 
kelebekliti klfi geliyordu. t'ıni-· 
din bHtUn hııreket~rin<'f,..ki hN't'A• 
ilik tabii bir hal •hyor "'" i'~te a.. 
bll ba hal ODU IOn dM~de caıi· 
beli bir afet ıtekline sokntort"lu. 
Adamcsğn bu karanlık dlişün • 

re~rin bulutlan içinde k:ı~·brıtur
ken Ani bir doğnSJa o mnni<ı ''e ya 
muşak bakışını, o iki d:ı.ml:ı. iri giiı 
yA~ını tekrar görliyor. son derece 
tat lr bir ~giyle bn ~ü1cn c:.cneınin 
titreyen kıvranmı tekrar gözlr.ri • 
nin kar,tsmda buluyordu. A iı o 
:ı::lilgel~r İ!:İnde an•mm kın·,ıfa~tı· 
fı o sal..1tan.e, ikAyet•İ7., l\kAn göz 
yatları! ... 

AcıııbA bu beJu, \'e 1 u ı:&1. VR~ 
in,, kllçlik tlmidin bu !llz kumku • 
nuumım ruhundaki tll'lım mıydı! ... 

Alı el~r bon<ttn emin ölabil .. ey· 
di !... O ba ka<br büyUk hir ka • 

~il. '2!1fjfbifilt1i!ffı1 
~ ~ ~ 4 -· • es d &AAS:WWWUM s sw ffP: 

• 59. Nakleden: Mazaner BSEN 
rancı değil bunun i'ınkin d;ıhilınde 
bulunduğunu dllşlinmc-ğ.I bile cana 
ıninet bilirdi ... . .. . 

Sabrinin bu dU~llnrelf'rc ~llmut· 
tlüğU n\'nı snatte Omid, yastığr. 
na göntUlerek, {'.·!l>tiği ıztırabı ılu · 
n1nn içinde Allnlun:ı anlatıyor, 
mini mini bir kız ~lbi titreyerek: 

- Yarabbi! di)·orılu... 'r.raı.
lıi !... Rlr 7nmanlnr nnhıyacıı.k, 
his!ledecek diye örlllm lmpıı ·or,lu ... 
l~te !ilimdi de anhnı:ı~< İ"'ternc•li· 
ği, 'urdumduyrnazlrktan ı::e:ıliğl j. 
t:n. i'çlm JU\rÇ!lnnı) or... l'ah'nrı • 
rım !la.na Alfa.hım' ... 'Rıı meseleyi, 
ruhumun bu fırtın:ı. ını 2'nlıımMı 
idn ona yaıclım rt !... A llalıım ! 
füın:ı :rncnk sen kadirsin, on~ ha. 
lini :ınlat! ... 

-8-
RUyUI;, -::ichletli bir rü:r.dr hrıhıt~ 

lnrı .lağıtmr~tı. Y3ldızla harelenen 

~em~do. lm~ıki f.topeltırin ıırka!lın. 
dun ı;llne~ aoııauğu r.amnn o;ulıu 
iızerlnele flnkin hlt nUu:ıi'ş tit· 
rt-fllesi ko~uyor \'e uz:ıklar~akj t e • 
p.eler bu renkli 'e yrluınmııı g;tıi 
panldn.ynn d;ıorin glfül~r nltıntla 
dnh:ı ~·esil gö.rUnüyortln. 

Bn ı?;ilne!oili 5t-mny:ı. bu dnrgun 
mıwi bir ntlB'I n.ndıl'l'ln il•nitc, 
im att •imclil1en l<ınımrş hi'l<oiııi 
'eren riirnriit bayırları\ Mudanya 
rıhtımın~ doğru ilerleyen tıek ıtrnı: 
hir tlelilmnhnm hı>l<tığı f.~\kıı'lde 
lıir surette nl!kııo,ını celbedl3or • 
du. 

Bu r;ocıılr, henli7. on besinde ya 
,·ar ya yoktu. Çok kumral hnşı, 
~ok n!lrin endamı, larhert fanila 
clhi"~"i n?tınd:o.. bH!ıbUtUn zayıf ve 
ı:ırif bir ~kil alıyordu. Hele p~k 
>-ık ş:tpka'lı biraz mahcup \'e nıütc-
redcl;t dur:ın c;:chrcsini Jıırrm rü7.
,!!;ır r;öm1emi~ bir c:iı:t"1c kadar tn· 

ıe görUnüyordu. \'ilrüyU ünde 
mazlum, lwrkak bir ecla \'anlı. 

S:ıbalıın hu tC'nha "S\ntlerindı• 
r~k erkenci 'blrkaı: yoleuclan bur:;kn 
t!las~n gi\tlinilrl~'r·le kimse ~ol<tıı. 
V c bıı roruk ctrnfın:ı ı-ck 81. dik• 
kat ediyor. Konuşmayordn, zihni 
l•iiyük, ;\·ac.:iyle hiç lll! mU E""''"irı 
o'mıy:ın lıliyiik bir dü~iinceye da.· 
ını:ı~ı. 

Birini 2ra~-an bir 1'rlem t:n rlvle 
bnhi!rlı: c:alışan amelelere bir ~ey 
or<ln, Onıı izahat \'erip bir şeyler 

tarif ~ttl1rr. 
lı;lerinden biri-.i', elli metre u

ınkt.a. ıleni:ı: konarınu:ı hareketsiz 
lıir ~ölgc gibi duran hir bahriye. 
lı~e 1":"-ıret ederek: 

- işte, ılM:ll, sonhı~unuz gcnıi· 
uin ikinci sUmrisi orl'ltlıı duran 
zattır, 

Yolcu, gayet tatlı bir sesle a· 
nıcley.e te5ekl•iir ettikten sonra, 
kısa \'e pek kıs.~ adımlı yürüyU~ 
f;Üyle ı:enı1i .. ine tılrİf eılilen zata 
rlo~ru ilerlc<U. 

Bu. aJmld:ırı ağarmış yaşlı bir 
ncla.ındı. \'üıUncle tuzlu deniz 
rüz~arlnnnın kavuT<luğu hıtlc h1r 
bakır rengi \anlı. Dalgaların Jınfif 

hafif s:Uıillenle sakin birer ırpıJ. 
tı ile teneffllıJlinU seyrederek ca• 
garn mı içiyordu. 

Delikanlı derin bir nezaketle...,,. 
rlu: 

- Acab:ı. (Sülün) yatmın ikiııri 
sÜ\ arlsiylc mi mü,orref oJayorant. 

f; .. mici, n;-ımdnn kısa piposu" 
:ııı pa:ı.iı.ii. ne bir tın ırla ~lkarllı, 
"nğ f'hyle de kalın sırma kor• 
donlsr arasında birtaicmı harfle • 
r:n pnr•ldadılt ggruıen Mpkasmu 
ulı1ı. Sil\'nrJ, f!h·esln<1e ııiddetU bil' 
ı.ı!rctte b:ı.hriyeli ahengi hiıtsolu
ııan sesiyle ce\'1lp \erdi: 

- ı-;\'et, ben (8ll1Un) tin İkind 
~\J\'aı·i b·im. 

- Sülün Mudanyadıubr. delil 
nıi? 

nahrlye?j imim dudaklnnuı 
sür'aHI.' lmnıldatarak: 

- C.falibn aemiyi tanmıayonna
ııu:ı:, J.ecli. Şur:ı.ya bak•nıa.. •• 

D~likıınlı güzle.rini kaldırdı, 
bahriyeJlnin i~aret ettiji nokta,a 
cloKt'u bakı!ını te\'irdi. Mavi dal • 
galann kUcük \"e şi'ria "upmnaala· 
rı fçlnclc sahilden bir Puta uak· 
ta bembeyaz, harekete huır bir 
gemi gonlü. (D..l\"lllDI vv) 
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Veylnoe, Rıza 'lebrizde kalınağl! ''- Bb. :>ana, J'&rdım unıarak ~:31. 

ilik. ~ bl.u teselli vere.teğin ~·eı: je 
oıvg..ıUarda- ~ ı;ert davnuuwı: 

.\.rtı.~. bui himaye edece!' kiım;ı:miz 
ı.a.Inıa.<Jı. }loı;ollara. ıı:ıırl:t bı.·~ıuı e~f. 

«'.ıgh . ., 
Ocdiler ve beledhe reisinin ıtlf'~·bio. 

oı• atıp tııttul41' .. 
liafü, mogoUııruı •~ tNllğı ,..·erg{l..-ri 

·.-erıneı:.;el<te ıı.rar gtısterf11C<' , Taşkı•nt 

1i &Rirln kard~i olan belediy~ re:.,i 
nirı.lt•nblre .) ilzü.ııu mogollarda;ı Çt:' '\·ı.- . 

dı \'t' ahııliye h lt.a.bon: 

mecbur oldu. ~·akat Sclim.lıı yapt;ı~ı 
şeyler( dü.,ündükçe hiddetinden küple. 
re blnJyordu. En sevdiği blr kızı oru•n 
elinden zorla. alan vezjriıı tı.Aktm .>l
duğu bir ,eblrde ya~amak pir RızP. 
~-a çok ağır geliyordu. 

1'aşkentU Rıza. uşağUe kODUfUrkötı: 

- Ya gUaün hl.rinde bu hı>r(f tek. 
rur ge>lir ~·e iki 8eVglllmdt'JI bl.rlnl AA. 

ha almağa kalkcşmıa., ne yapanın. 

Abdullah? 

Baş, Diş , Nezle, Grip, .Romatizma 
Nevralji, Kı_rıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Saç bakımı gttze]JiiiD en 
birinci ~arttdtr. 

PEl BOL NiZAM 
Her eczanede aatılD'. 

11 Dr. lbrahim Denker ~ 

----·~ı i CABIND A GUNDE3KAŞ E ALlNABJLjR ııaaıuaı. Bez sim mat 16 a. aoan 
Be1otıo • AtacemlL ·8lı.lmapcı 
cacliteet Qtiplttk~ 90lmk No. ı ı ... . . ' . . . , ·• 

Diye ıınrdu. Akıllı u~k: 

- .Merak etmeyin, dedi • (1'ar W-
"- Pekli.la, dedi • .!\e uıter&eniz o'·· 

:e ,ı ııpmağa ben de ha.ı:ırnu. Şeb.ir JP 

clbirli~lle nıogol konıutanır.ı kuvalu.ıı . 

.)anındaki bir avuç Rtlıyı k&elim ve 
y•hrl ru!idaha eJcJiru ... 

oe!!ıl) ç uk zeki ve anlayışlı blr kızdır 

Veziri idare eder. Ve o Vt"Zhin yaııır l••ım•lill•••••••••••••••••••••••••• 

Halk bell'tliye reisinin tekllfini li.8.

bul etti. 
Bcledjyc n•i•t bundan o.ııra, Tebr'z. 

\lekj k.ıı..rılc~ini Selimin tecalilzlind · ıı 
korumak için çareler urayacakdı. Ar. 
lrk f;rbll beyi l\luzafteredd!nden Tf'b. 
ılu bir _,ardım ihtlm:ıll kalma.~.,u. 
Zira, ( Al,ku5) orduslle bt.>raber, Mo _ 
rn ft<-reddinden ~ almak Ü7f're Erhjl t> 
'aklaıımı'.I bulunuyordu. 

ı1ı-te ( :-.i ar ta.nebi )ıDi 'l'a<:kentllııjn köş 
kündcn knçırdıld:ırr zıunan !rakın . e 
A.7.erba~<'anın umumi dnrJmo bu bm'· 

deydi. 

l\IEKTUP 

Biraz ııonra Taşkentli ~. H•• rıı. . 1 

canda?<! kard~lnden şi>yle bir rnekcur 1 
uldl: 

''MogoUara karşı 15ehrl mUdnfau a 
karar \.ermiıııtlk. Ahali böyle lııtemiıı

ti. Buntuı üzerjne ilk ı,ımt.ı: !JPhlrdek' 
nıogol komutanını öldürmek oldu. 

Ondan sonra mogol muhafızlarını da 
kılıçtan geÇirdlk. Şehirde blr tek m . 
~ol kalmadı. Herkes aevtı.tyordu. 

Mogol ba~lrnmandanı bunu haber a
lıncB ,ehrl muhaııara etti . ve~ g\ın 
içinde ,Hemedanı zaptettl Ben ıııehır . 

den bir köye kaçarak kurtuldwn. Fı. 
kat zavallı HemedanWara. yüzde J"e' 
mi::i mogol kılıclle ooğrand. Ahali 30. 
J.aklarda bjr hayli mogol öldlirdült'r 
(1) Fakat, cqJar ı;;ok kuvvetliydi. Biz. 
den çok .,iddetll lntlh:am aldılar '\'e 
~l!hri :ı-akrp harap ettiler." (%) 

Şair Rıza bu mektubu okuyunı:"> 

ııııikMsir oldu. lUogollarm l:atlH\mm. 
<hın ÇfJk korkan şair, Tebrl:dn de ay-.ı l 
l'lkıbete uğr:ımıuımdan endlr:e ediyor. 
du. 

l';iıı irin uıııığı: 

- Artık her tarafı ınogol at.ışj 

.. a.rdı. En az tehlikesi olan yer bura. 
tııdır. Selime lnzıp Şf'brl terketmek, 
hoca~·a kıup oruç bozmafa benzer. 

da bulundukça, .Selim başka blr kııdıo 
peşlnd<' koşmak Lhtiyacmı duymaz. 
Şufr l<endl durumunu ölç.erek, Wj ı. 

ğın ııözlerlnı ancak bir teselli diye ka 
buJ ettı. 

- Mademki ben tki sevjrflirule haf· 
başa ya,arlcen,- blUö. nar ta.ııMlnl dli. 
~lineblUyorum. Selim de Nar taneıılnl 
~el·dl~I halde bir başka kadmın IH'
şlnden de ko"ablllr, dedi. 

Gerçek, o devirde birkaı,: l'levglliıı 1 

olan erkekler pek çoktu. Bu. lrand."n 
o havllliye geçmJş kötü bir haydı;. 

Bllhaıı1'a zengl'11er sarışın, eıımer 

kumral kadınlara ayrı ayn gönlıJ 

vererek, hepıılnl birden btr araya t;op 
lnmal<tan zevk duyuyorlardı. 

(Devamı var) 

(1) Mogol tarihi - Moraja.: C. 1 
~. 1153. 

ı z.ı ~ r ecep 618 ve 15 afu_stoıı 1~1 

18.SO Şarkılar. 18.00 Program n 
memleket aaat ayan. 18.08 Radyo s.l. 
lon orkestrasr. 18.45 Fa~lll heyeti. 19. 
SO Memleket saat ayan Vi! Ajanı ':ta. 
berleri. 19.ilS Faııııl heyet;I pro~rano. 

nıo devamı:. 20.U5 Radyo gazet.esl. to. 
'5 Fllm parçalan. 21.00 K ODUflD1l. 
%1.16 Korular (Pl.) 21.SO, Konu,n.a. 
~l.ilS KJaalk T\lrk ıntizltl programı . 

22.SO Memleket; saat ayarı, Ajans ha. 
berlert ve Borsala.r. 2%.45. 2!.50 YB. 

nnkl program ve kap&llJI. 

Cebir yardımcısı kitap 
Ortaokul S Uncu sı:nıf için matema. 

tik öğretmeni Ali Rıza Baygo taru.. 
fmd~n yazılan bu kitap blr çok çözlU. 
müş problemlerle beraber Çığır kita. 
bevi tarafından 40 kuruıı fiyatla çıka 
rılmıştır. Tavsiye ederiz. 

ZA Y1 - !atan bul liman riyasetin _ 
cen almış olduğum 354/ 1793 reia ,...._ 
hadetnR.meml ZR.Yi ettim. Yenisin! ala
cağımdan csklı6inin hUkmll yoktur • 

Ahmet o~lu Mehmet Karadenb: 
(17043) 

"'h 

Yapı ve imar iş l eri il anı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - El<slltmeye, konulan iş: Ra.dyo ditizyon postalan Etimeınıt Lll~'I.!. 

yonundaki amat•Jr binasında yapılacak illve ile buraya yeJliden yapılacak 
anba r in~aat• i~ltrt bazı tııdiltı.t yeniden ekslitmeye çıkarılmıştrr. 

Keşı! lıedeli 47685.57 liradır, 
2 - Eksiıtnıe 17,9.9-i:Z perşembe gtl.nQ saat 15 te Nafia vekaleti yapı 

ve imar l~len eluıiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacl\ot 
lır. 

:ı - E:.u,iı<me ~art.na.mesı ve buna mUteferrt evrak (238) !ki yüz o•u-ı. 
~kiz ku!'uş bedol mukabilinde yapı ve imar işleri komlsyonund'Ul alınatt'ır 

-t ~ Ekııntm~ye girebilmek !Çin tstekl!lcrin usuıu dairesinde S57tH'~ 
nı: bin beıı ytiz yetmiş altı lira ktrk ik1 kuruşluk muv:ı kkat tem·nat vemıc 
le:i \•e Nafia w1a.letinden bu iş için almmı~ ehliyet ~slk~ı ibraz etnı<! 
!eri l!~dır, 

Su vesikayı almak lçjn lstekWerlo ek.ııUtme tarihinden "tatU güa!er: 
h4'i.':, ~n az Uç glln evvı:I bir Lstıda ile nafa veka.ıetl.ne mUracdat etmeleri 
vt ~·.a.ıaı~rma en az blr kalemde bu işe ben:;r..er 30.000 liralık bl · il yapt:k. 
l~nr."' j•ir jşi yaptrratı idarelerden alınmu~ Ve!!ika ro.ptetmeıer1 muktE'z! t•r 

~ - 1stek1ilerjn tekrı! mektuplarını l.hale gUnU olan 17.9.912 perşen•r,e 
i1lt'~ saat 14. e kadar eksiltme komisyonu rel.sl!;!ınc makbuz mukablltn~~ 
~c.ri lAzımdrr. 

P <Wteda olacak geclkmeler kabul edilmez. (7360.9419) 

1%,,- ' 'leniz satınalma komisyonund11n: 

Bursa Pazarı 
• 1 

Hasan Hüsnü Siph ioğ lu 1 

Suı tanhamam Caddeııı, 4 Tel: 20626 

Yatı nıekt,.epleriDe giı.lecek çocuklarınızın Ya tak, Yorgan, Bat tatılşe. 

çarpf, Havin , P ike örttiaü, Çamaşır ve bUftmum tuhafiye eşyumı 

ehven fıya~rb ıı.ağa.zamtzda bula.biUrsiniz.. 

·r---------·I).K-ORTA-LİSE-------· .. • 
KIZ 

ERKEK 
~ r•lebe ltay:ıı iı,:ln pazartesı ve per§embe gUnlerı m\iracaat edile'blltr. 
Eskı talebe kayıt!P.rmın yenllenmesjne 10 EylUle kalar devam edecekti.· 

Şt:HZADE.HA'.~ 1 POLJS KARAKOLU A.RKASl 

•••••••-- reıeron : ı25M ~--••••••ıl 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları laletme 

Umum Müdürlüğünden 

' Kaptan, Çarhçı, Ş•.>för, Yağcı, Gemici, Ate~çl aımacakttr. Matl!lp §e· 
raitı haiz o•anı<ırm Galatada İdare merkezindeki BB§ En~ktörlUğe 14:t 

racaatıarr HAn c.lunur. (9599). 

lat. lv. Amirliğinden: , 
72 lik Harison tiPi müceddet veya müııtıı,mel çorap ı.nakineel almacakttr . 
Bu makin eleri ııatmak arzu ed.nlerln mufa.sl!lal teklif mektupıarmı bf.'f 

hafta zartın:ıa Tophaneda lst. Levazım Amirliğine vermeleri. (9B33) 

Çevalya satın ahnacak 
Münakalat Vekaleti Deolet limanları lıletme Umum 

Müdürlüğünden 
Yıllıl: UıUya.ç olarak 15000 adet Ereğli, 15000 adet kok, 3000 adeı orta 

pasa ve 1000 adet kUçük pasa çevalyesl ıeatm aımacaktır. 

Taliplerin 115.9.942 akşamın& kadar nUmuneletjle birlikte "telle ıanı . 

mak auretne takviye edllmiı çevalye teklifleri tercihan t e tkik edilecektir •• , 
'f~kJitlerlni idare merkeZindekl Levazım MUdtlrlUğline tevdi etmeleri jlJ.r. 

olunur. (9703) 

Gayr·imenkul Satış ilan,-
ı.tanbuı Emniyet Sandığı MüJürlüiünden: 

Zehra ve Vahdettin 112(15814 hesap numarurıe sandığımızdan aldtk. 
lan 500 liraya kar~ı Çar~ambada Tevklicater mahallesinde kiremit cadde 
sinde eııki 32 yeni 30 numaralı bahçeli evi birinCi derecede lpctek gö~t!!r. 
mlşlerdir. 

Dosyada m~vcut tapu kaydı 81.ll'etinde mezkiir gayrimenkulün ıı.yr.ı 

semt, mı.ınalle '!"(! ııckakta aynı kapı numaralı hududu sağı Kosti hane(:li 
solu Tanıt~ tııı.ne.ııi arkaır. Anastaır Refa oğlu hanesi önU tarjkil'lm ile m~ _ 
dut bahçeli ı.;v olduğu beyan edllmi§tir. 

Mezkur kayıtta Zeh:-aya •it ;rımm hissenin bin Ura mukabilinde A:ro1, 
Tanbıırcıyana ıkinei derecede ipotek olduğu beyan edilmiştir. "Bu !pot.ık 
sandtğm ve mü§terilerin 1.ukukuna mttesslr değildir.,, İkraza eııııs olan m ... 
hamroinı r-apl•nı mucibince mezkQr gayrimenkulün umum nıesahası p;g 
ml.i'e mural>lıal olup bunU'Tl 91 metre murabbaı kısmı üç buçu k katlı bed~n 
duvarl-ın U~ir içi 8.h;ıap b1ne. zeminidir. 

BİNADA: 7. oda t sofa ı mutfak 2 hal~ elektrik kuyu ve kumpıınv.~ 
suyu vnrdır "iınlen o;r oda faz1adır., . 

Vadesii!d<, l:>orcmı verılmemeırinden dolayı yapılan takip U.C.erinc 
1
32<>2 

numaralı kıın;;.nun 46 ne~ maddesinin matufu (0 ıncı maddesine göre ııa.tn. 
ması icabeden yukarda yazılı bahçeli k~glr evin tamamı birbuçuk ay mUd . 
detıc açık aı ltırmaya konmuştur. Salış tapu sicil kaydına göre yapılmak. 
tadır. Arttırınay:ı. gjrmek istiyen (!l25) lira pey akçesi . verecektir. Mim 
bankalarım•~d.-:.n birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş blltün 
vergiler belPciye rer:ılmlerj ve vakıf icaresl ve tavi2' bedeli ile teU~liye !'ll

sumu borçluya &.ittir. Arttırma §&rtnamesi 8.9.942 tarihinden itibaren te• 
kllc etm<'k .stıyenıere sa:ı.clık hukuk l§leri servisinde açık bulundurulaca~. 
tır. Tapu ı;jci> kaydı ve :sair lilzumlu ızahnt da şartnam~de ve takip dosyıı. 
sır.da v!lrdır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa <;:. 

karılan gayılınenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telı\kki olunur . B'. 
rinci arttıı ma 9.11.942 tarihine tesadüf eden (Pazartesi) gUnU Cağaloğ!un 
dH. kAln san.:lı~ımızda. saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat iha.!e 
yapılması için t<.klit edilecek bedelin tercihan alınması icabederı. gayrimerı. 

[Alf't l'ıedell 

ı.. Krt. 
:..1'f ei' 9t 

tu-C.9 oe 
~ '"' ~ '"' 

inşaat ilanı 
Teminatı 

Lira Krı Pazarlığı 

23156 19 11.9,lOJ'.? 
937 36 11.9.1942 
9:-;7 36 12.9.942 
48, 7(1 12.9.!l42 

.aat1 
15 
1:\ 
11 
11 

... kul mUkelfof~yetlle Sandık alacağ"ını tama.men geçmiş olmaııı şartttr. Akel 
talrdirde sC':-> antıranın taahhildU baki kalmak şarUle 25 11.9i 2 tar ihi'le 
miieadif (Ç;\qamba) günU ayn[ mahalde ve ayni saatte aon rttrrması ypt. 
lacaktır. Bu !lrttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakıl&. 
caktır. Hakları tapu sicilletjle sabit olmıyan ata.kadarlar ve irtifak hak~ ! 

sahiplerinin l'U haklarını ve hususile faiz ve masarite dair lddıalarmı ilAıı 
tarihlrıdeıı 'tıbaren 20 gP.n içinde evrakı mUsblteler1le beraber dairemJı:; 

T"IP•l'Ga yUJlı .iöit k~lem !n.y.lt.t !Şj a:;r~ nyrı ~ıı.rtnamede bir \le ;"I\ 
qrı •.rn tal~I<?ı·& ıh~e edil~k ırı.ır~t!lc pazarlıkları hlza.l~ında y.:;.. 
7 N ~'*t r·~ .!l!l~~rdc İzmt: :~ ter.a:ı.ne İ{•ı :ıt:>ındrıld kom!syor bir.asınJ ı 
-;~'Cl.rt'. 

2 -~' ...,.._.n.ı Juunil teııtc~!Jı:!r ?.~i f ~~ rtnarn~ v;, pı·ojeienc.ı 
...._, .._ 'rt:nain,•c .. !A ,f6?t>b!fü?tt. 

J - ~J7ıo.:..Cr~. bı) ctlıl ~lel'I :ııı ı>lı..lıla:uı.a ıir.l.r !'\arla :.1Ujtlr!ilk!erjnden a. 
1:.&.::1.itlıır.ı. ~,,-~v~t. t'Wiıt:aııo.J'\O: "..., ::ı ;~;a.rınG:ı l c.7~i! te~inat D'!Akbıır.. 

l'-ftlo: ~.._t~ lr'>nı ı;ila v.:: -.a~to l<cmiByc-oa. ıııt;t~t?.an. (~71). 

l 
l;lldirr..1Plerı U'ı..b.nıdır. Bu ~uretıe haklarını bildirmemiş oıanlarla ha.k!acı 
tapu sl~lller!'t ı;abit o1mryanlar satı.ş bedelinin payla.şmll!lmdan harjç ki\ 
!ıl'lar. Daha fazla maınmat almak istlynlerln 939/ 980 dosya numarıı'51le 

ııar,::Jı~ımız hu~a:k 1şleri aervisjne mü?'lıeaat etmeleri lüzumu HA.o olunur . 
DİKKAT 

Em.nı~rt r.andıA'ı : Sandıktan a l.mAn· gayrimenkulü ipotek gösterm!k 
!.ttiyenlere muhAmmlnlerimizin koymuş olduğu kıymetin yU2'de krrkmı t e 
cl.vüz etmı·:n~I< fü:cre ihale· bedelinin yarısına kadar borç vermek sut-eti'e 
kolaylık gostermektedjr. ( 9757}. 

~ıe:on: '2468. 

•e!vlet DemiryoNa-n " Litftanluı lth,tme 
~ Umum tGal'CIİ ilinları ~ "'"'~ ~•i.1'J 

Muhammen bec!elı 4609 (dört bin altı yüz dokuz) lira oı&ıı ham auA
tar çekmec~ ve sa.r..dık kulpu, pencere t opu, ve horozıı, pencere mand&ll 
ve lstına~ drnıiri clbiııe çengeli gibJ 10 (on) kalem .bı:rdavat malzem~tl 
(16 eylUJ 19+:o çar11amtı& günü saat(H..304 on dört ot UZda Haydarpapoa 
gar btrıa.">ı tl1>h;!inc'ek1 k1Jmiayon tarafından açık ekalltme u.auıue aatm 
ıı.lmacaktır. 

BJ ışe girı:r::E-.k :latlyult>rill 845 (U~ yilz krrk be§) lira 68 (a!f.mr§ MU) 
kuruşıuı. muvakkat temtut ve kanunun tayin ettiği vesaikle blrllkte e&. 
siltme günll saatint' kadat· komisyona müracaatları lıizımdır. 

~u l§e alt =aı·tı.amet:-r k omisyondan pa.ruız olarak dağıtıln:.aktad.ır. 

(9391) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları ı,ıetme 
Umum Müdürlüğünden 

, Akçaabat. Pulathane., Ak ça.y, .Alanya, Amasra, ·ı.ntaıya, .Ayane•k, 
.Bandırma, Bartm, Bodrum, Bozca!l.~.J, Burhaniye, Cide, Çıu:ıakltale, OOill. 
Ecaabat, Erdek, Fatııa, F ethiye, F inike, Gelibolu, Gemlik, Giresun , Gö!t • 
va, Görele, Hopa. İmroz, İzmit, Kar&biğa, Karamursel, Ku,adaıı, Lap.alri, 

Marmara EreğllBi, M'.&1'111ari.a, Mers':ı, Mudanya, Mtlrefte, Ot , Ordu Payı.•, 
Pauı.r, Rize, Silivri, Sinop, Sürmene, Şark!Sy, Taşucu, Tekirdağ, Yirebolu, 
'Onyıı , Zonguldak, Ayvalık, İskeleleri mtlnıriye tarl!elert bu kere t!dfl e~ 
m~t~ • 

İ17bu tarife hllkUm lerjnin ı. Teşrinievvle 942 tarihinden tttbııren ta t 
bik olunacağı ıl4.n olunur. (9608). • 

Deniz Levazım sabaalma 
Bomlıyoaa llAnlan 

3000 kilo kayn&mı§ bezir 
5000 kilo ad1 bezir 
5000 kilo Rafina beZir 

,_Tahmin ~de.il 
• Lira. 

7800 

117~0 
10760 

30300 2212 !it. 
1 - Yukarda e l.na ve mjktan yazıh UQ kalem malumenln 9 eylül 9'2 

tarihin de Ht11t 14 t;e pazarlıkla ek.siltmeai yapılacaktır. 
2 - Şa~•.name!li hergiin komisyondan (227) kuru§ mukab!Jtnde aım... 

bilir. 

3 - htei.lılerin belll gün ve saatte Kaııımuapda bulunan k~mJııyonı1a. 
hazır bulunmalıı.rı . (968a) 

* •• 
1 - Tahmin .olu.nan m~cmu bedeli H906 Ura tO kunı§ olan 13 kale!Da~ 

takriben 9a16,500 Kg. m anilA halatın 9 eyJUl 942 ıartbine raııtlıyan Ç&rf&ı::ı.ı 
ba günü saat l ö t e pazarlıkla ekıılltmeııt. yapılacaktır. 

2 -- Teminıı.tı 2285 llra 96 kuruş olup aartnamcsj hergiln komlıyondcln 
a!tnabillr . 

3 - 1.;,tei\111~rin belll gün ve ııaatte KaıımıpB.§ada bulunan lroın,isyo;dt. 
h~ır bulunnıalan. (9689) 

' Belediye ıntihap defter-
ıe-ri bugün asıldı 

rıtaatıaı vaıı ve Belediye Beis. 
llllndea: · 

İstanbul umumi meclisi azalığı için 1. tetriniev. 
ve) 1942 tarihinde baılıyacak olan seçimde rey ver. 
mek ve aza seçilmek hakkını haiz olanlar hakkında 
belediye ıubelerinde miltetekkil intihap en-cümenleri 
\arafmdan ayrı ayrı hazırlanmıı olan intihap dfter. 
leri b-.ıgün ıaat (9) da lıtanbul ıehir hududu dahi. 
linde bulunan Adalar, Bakırköy, Betikta.ş, Beyoğlu. 
~eykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Sarayer. 
Üsküdar kazaları nahiye, köy ve mahatlelerind~ kay. 
makamhk, nahiye müdürlüğü, köy konaklaı-ı ve po. 
lis karakolları ka!)ılanna asılmıştır. Defter!er 14 ey
lül 1942 pazarteıi günü saat (18) e kadar ası!ı kala. 
cak ve b-.ı sllatten sonra askıdan indirilecektir. Hem. 
şerileriu bu defterlerin asılı kaldığı bu nıüdd C't ;erinde 
bu defterler! tetkik ederek iıim ve hüviyetleri defter 
lere yanlıs veya mükerrer yazılmıs veya hiç ya.zdman)l' 

·ı 

bulunduğu \akdird 14 eylül 1942 pazartesi günü saat 
(18) e kadar mensup oldukluı kazaların b'eled!ye fU· 
belerinde mütetekkil intihap encümenlerine müra. 
caat etmeleri lüJ;um-.ı 1520 sayıh beled;ye ka'l'-.ı~unun 
15 inci maddesine tevflkııın H"" ,..Jım•1r (97f;~ '• 

• 
latanbul Jandarma aatınalma komi•yonundan: 

M titcahh;t ram v e hesabµıa 5 eylUl 942 de açık ekıılltmeye kotıulıuı t.ır 
kiloı;ıu 3 kur•Jş S s::ı.ııtlm muhammen !iyat).ı ( 3721500) kilo odu'lu:ı .ıc11ıt. 
nıeslne istekli gcimedl#'ı cihetle bu be.p taki açık eksiltme on &1Jn uza~ıl. 
mlştır 1k!ncl ek.'.Jiltme 15.9.9i2 salı gUnU aaa t 11 de tetanbuı J . Sa. Al. it'> 
mteyonumu1.da yapılacaktır. Şartname parasız kl)tnjsyonwnuz 'an aıso:. 
Muvakka t teminat (860) Ura (48) kuruş olup isteklilerfıı yarılr gUtı ve 
saat te kanunen ıbrazt jcalıeden vesika ve teminat mektup ve,v.a m&kbu.l&L 

riJ.e komiııyo.11umuza gehneieJ'! . .{9687); 

ı 
1 

1 
1 
~ 


