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Geçen ıeneki ihracatunU. 
65 müyon lir11 

Geçen bir MDe zarfmda teJırim.R. 
den yapılan ihracat miktarmm 6l:i 
mjlyon lira rutannda olduğu tica et 
odasınca tesbit edi!mi~tir. Bu SE"ıe 
ticaret tutarının az olacağı anla,ı . • 
maktadır. 

öni ıdirnedea Stalingratt ,a göğüs 
döndller göğüse r11uharebe 

lslanbul 8 ( A.A .) - Reisicümhur Milli Sel lmıe~ 
lnönii refakatlerinde Maarif Vekili Ha.an Ali Yücel 
ve grup reis vekilleri H asan Saka ve Hilmi Uran olduk. 
lcırı halel~ saat 23 le Edirne ve Kırklareli ıeyahatlerinden 
lstanbula avdet buyarmu1Jlardır. 

Vllkl, Bar:lruye Vekillmizle blrltkte 

Hariciye Vekilimizle 
iki saat görüştü 

Amerikalı .safir bu sa1Jah Ataturkun 
muvakkat kabrine çelenk koydu 

AJ:ıke.ra, 9 (Husus!) - Ameri"a ' Vil.k.i, dlln, refakatinde Amerikan:.;ı 
cümhurrelsi Ruzveltln bueıuıJ mUmeıı. Anluı.re. büyük elçls1 Steinbard oldu~.ı 
!!ili Vende\ Vllkl hükümet erkAnımızla 
temaslarma devam etmektedir. 

Mısırda 

devrive faali-• 
yeti ·ol uyar , 

Londra, 9 CA. A.) - Mısır cep
hesinde, <jlrnm ve merkez kesim· 
lerinde yalnız devriye faaliyeti 
olmu~tur. 

Pazartesi günü müttefikler bir 
U<;ak, m.ilwercile~ 5 uçak kay • 
betmiş'erdir. Delta mıntaka.sı ü • 
zerinde 3 Alman uçağı tahrıp e· 
tlilm.i~tir. 

Y.anantstana bir 
ıs~eç beyetı geldi 
iki laveç gemiıi de lSOOG 

ton buğday getiriyor 

Londra: 9 (A.A.) - Avıı.m K<>
ın:ı.rasında iktisaıii harp nezareti 
J>arlamento sekreteri Ding!.:foot, A. 
ğuııtosun son günlerinde Allnay.\ 
bir İsvec heyeti geldiği, maksadı 
ı11n İsviçrelilerin himayesi allınrl; 
Yunanistana ithal edilen gıda mad. 
delerinin ll'vzlini kontrol etmek ol 
ıluğunu söylemiştir. Ilu he:ret Yu 
ııan rn:ıhsttllt!rini de bir derec•eyl!: 
kadar kontrol edecektir. Dinglefoct 
29 Ağustosta Pireye 15 bin ton K'l. 
nada buğdayı yü\lil üç İsveç gemi 
~i. seldlğini, 15 bin ton yüklü dalı:ı 
ıtı:ı İsveç gemisinin yolda bulun iu 
~haber vermiştir • ---

lngiliz harp konseyinde 
iki Hindli 

,. Loı:ıclrs, 9 (A. A.) - !ngiliı 
. arp kabineslnin ilk konsevine 
~:~ e~ek üzere i!eri ~ele~ iki 
:f tlı dUn 1ngiltereye gelm.iş:eı -
ır. 

halde hariciye vekAletine giderek ha. 
rjciye vekilimiz Numan Menemenci • ı 
oğlu tarafından kabul edilmi§tfr. Mli. 

lıUtat tk.1 ııaa.t aUrmtl§tür. 1 
Misaflrlmt.z, öğle yemegi.ııt, Ame .1. 

ka büyü kelçjıılle beraber Şehir gu· -
nosunda 1emlf ve öğleden sonra. sa:ı.t 
16.30 da Büyük Millet Meclisinde Rı, 
la Abdillballk Rendayı ziyano.t ey1.t • 
mlştir. Mr. Vllkt ~t 17.30 da. gen~l 
kurmayda jkinci Reis orgEnere.l Aıı 'll 
GündUzU ziyaret etmiştir. 

Mr. Vendel Vilkl şerefine, ak,l:!M 
ilzerj, Amerikan sefaretinde bir k~!t 

teyl partı verilmiştir. 
Hariciye vekili Numan Menenıentj 

oğlu akşam saat ııekt.z buçukta, M Br. 
mare. kö~kilnde, mtııafirimiz şerefine 

büyük bir akşam :tJyafetj vermiş, rı. 
yafetl bir mare takip etmiştir. 

Ziyafette Vilkl ve Amerjka.n ııeth-ln 
den başka müttefik memleketler mü. 
measlllerj, m1!J1 müdafaa vekili kor • 
general Ali Rıza. Artunkal, Ucaret ve
kilt Dr. Behçet Uz, hariciye vekllC'ti 
erkAnı, matbuat umum mUdllrll, yer]j 
ve yabancı gazeteciler h~ bulunu. 
yorlardı. 

Mlsa,ftr diplomat bu ıabah Ebedi 
Şet Ate.UlrkUn muvakkat kabrini ..ı.. 

yaret ederek çelenk koymu,tUT. 

Evvelki gece kalp 
sekteılnfen ilen 

Rıza Nur 
Bugün öğleden 

sonra gömülecek 
Eski Sinop mebıı'!u d.:ı.ktor Riza 

Nur evvelki gece ka:p scktcs:nden 
vefa~ etmi::tir. 

Riza Nur, son devir siyasi ha· 
yatının bel !ibaşlı mücadeleci s; .. 
malarında.n birisi olup 1879 da Sı• 
11opta doğm~tur . .A'sked . Tıbbiye 
rtıC'ktebinden ytizbaşı olarak ç11< • 

ınış, ı 908 inık.ılabmda SinoJJtan 
mebus se~lm.işti'l'. 

O devrin ı politiı;-a cereyan • 
lan arasında İttihat ve Te ; 
r:ıkk ~dc-n s:vrılını'i. hiiniyet \"e iti-

r1ı .... ...,.,, v ;; .. ,..ad. \ 

Ruslar şehrin batısında 
yeniden geri çekildiler 

Kafkasyada ,-
Alman ilerleyiş; !l 

devam ediyor -Balfık Jııyılarında 
asker Jllllfi dlrt 

Alman gamısı 
batırıldı 

Londra; 9, (A.A.) - St:ı.lingr:ıd 
yakınlarında kanh muh.arebeler de_ 
,.am ediyor. Şehrin batısında bir 
kesimde Alınanlar büyük tayyare 
kuvvetlerinin yardım ile tank "~ 
hücum neticesinde Ru.~ kuvvetleri 
yeni müdafaa hatlarına çekilnıeğ"" 

reecbur olmuşlardır. Almanlarıü 
cenup batıda yaptıkları hücumlar 
püskürtülmüştür. 

Novorosiskte Alman tank Ye P• 
yade kuvvetleri Rus hatlarında bir 

gedik açmışlardır. Ruslar şiddeti • 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~==~=ıi 
(De\'amı S üncüde) ı~ 

Vargaac11lan a blttla mal· 
ları mlsadere olanacak 
Mu.htekirl~rin her türlü san'at ve meslekle 
uğraşmalarının da men'i düşünülüyor 
Ankara.daa bildlrlldlğlne göre mUU korunma lm. 

nunu htiklimlerlınln vurgunculara karşı daha mUe5-tir 
olabllıxıeslnl teml.a Jçln ceza lı.llkümlerlnln bu baknn. 
dan fklncı blr değt,lkljğe tabi tutulac.atı, fakat vıır. 
guncular hekkı:nda öltim ceıa.sı kabul edllm.iyeceğl l 
haber verilmektedir. 

Milli korunma kanununda yapılması dilııUnWen 
değişiklikler arasmd.ıı nırguncunun her tilrlU aa.llat 
\'tl mcııılekle (ştlgalinln men'i ve bütlln menkul veya 
gayrimenkul mııllarJıDm müqderı·sı glbf bir ceza da 
v:ırdır. Böylelikle, cörüm ile ceza arasında teva:r.liıı 

temlni cihetine gidilmektedir. 

,. 
Almanlar 

RUSLARIN 
r~ UKAVEME
TiNi ÖVÜYOR, 
~imanlarla dövüten aakw .. ı 
)er dünyanın en mü'ı.:eaasıp 

askerleridir 

Loııdra, 9(A..A..) - Dnn gece Al
man radyosunda aakert durumu inat. 
çı mtık&vemetJJıden sit&Yitla be.lıaet. 
mi§ ve demJ§tlr ki: "Rualarm bu ka.
dar §iddetll mukavemet göatermıete 

n&Sl.! muvattak otdUklaruu anlıya.mı. 
yanlar vardır. Fraııa birkaç hafta L 
çinde dtl§mllJtür. Fakat Ruayada T&

zjyet ta.mamil.e ba§kadır. Şimdi çarp'
ean askerler dtınya.nm en mil.tea.u:ı:p 
askeı:'lerldir. Ru.Byıı.ya k&rft ha.raket, 
gUı;Ulğtl, o zaman görlllmjyen btr a.. 
don olmtl§tur.., 

Amerika 
Franttanın prote•tomnu 

reddetti 
Lond.ra, 9 (A. A.) - Amerika 

bava ktrvve-tlcr:nin iŞgal altmtla 
ki Franmd~ fabrikalara taamı • 
:ruııu pro~o eden Vişi hükume -
tinin notasını Amerika ı-eddetmi;
tir. 
Amerikanın Vi,idPki rnsslalıat • 

giloZarı La.va! e Almanya için işli • 
Yen Frı:ı.nmz fabr::ka.'aıınrn bomba 
lenmuma. i..~ikbalde d= devam e · 
dileceğini lbi"rdi.mıiştir. 

Belediyede 
ba salJ~bkl toplantı 

Bu ııabah belediyede, vali muavı :ıl 

Ahmet , ıtınrkın reiBliğ'lııde bir tot>J!l.tı. 
tı ys.aprlmtştır. Toplantıya, beled•vc 
reis muavini Rtfat Yenal ve {vjlAy~'; 

memurlar kooperatifi) idal't' hey~ti 

de iştirak etmiştir. İçtimada bugün\er 
de çalışmağ'a baş!Iyacak olan koofM'
ra tifin mesaisine ıa t k&r&Pta.r a.ln a. 
ca.ktır. 

Başvekil ' 
Ankara 
golunda 

YOL VERGiSi 
A NKETiMiZ 

Kemah, 9 ( A .A.) - Barekllimtz 
dlln sabah §ehrlml.ze gelml§ler ve ıs -
tasyonda kaza balkı taraımdan kar~ı 
lanmışlardxr. İstuyonda etrafım s&-

1'8.n halkm dileklerini dl.nllyen başvcı. 
kil yarım su.t tevıı.kkufta.n ıııonra ye~ 
ıarma devam etmi§!erdir. 

"'"'"' Dlvrlk, 9 (A.A .) - Ba§vekmmi"-
dUn saat 13 te kazamıza gelmişter:!lr 
İstasyonda kendilerini karşılıyan halk 
la, ihtiyaçları etrafında konuşan sa • 
ynı Saraçoğlu, e11.at 15 te halkın ro~
kun tezalıUre.tı arasında yollar~a de. 
Yam etmi§Jerdir. 

* * * 
. . ·, .. 

Çetlnkııya, 9 (A.A.J - B8.§veklli • 
miz dün saat 18 de buraya ~lın;~!or 
ve istasyonda Sivas va.nsne . ıntihap 
daire.erinde tetkiklerde bulunan Si • 
vas mebusları tarafından karşılan • 

a liradan bqlaJ ıp 

36 liraya kadar 
yükselecek 

AJı.]aı.rıv1aıı bild ir;Idiğine göre, 
Nafia Veık&letince hazırlanan ye• 
ni yol vergisi layi.ha.sı yakında 
başvekalete se .. ·k~dlle~ektir. Lflyi • 
haya göre yol vergisi 6 liradan 
başlamakt:ı. ve diğer vergi nis
petlerine göııe 36 li'r:ıya kadar 
yükselmektedir. 

Amerikan 
taryareıerı 

Giritte Suda 
~örfezini 

bomualadılar 

\ 

mrştardır. 
1 

Londm, 9 (A. A.) - Orta prk 
B.ıtıv2:-illmlz yarım saat tevak•ıf .A.mcrik:ı.n hava kuvv~tlcrl umumi 

tan sonra yollarına tlcvam €~mişJerii~ karargihm<lan bildirildiğine göre, 
Ankaradanı blld[rlld!ğlne göre :,;·r Amerikan ağır bomba uc;flklan pa· 

mtiddetten~ri yurt dahilinde seyaba'. zartesl günil Girit arl:ısında Suda 
te bulunan başvekil Ştikrll Saraçoğli.·_ l:örfczinde ~edıefle~ taS\truz e~1 j 
nun yarınki perşembe günil .AJlka.raya. mişler Ye hır ~f"m.tVi yanar bıt 
dönme&! beklenmektedir. halde bıra.kmJtlardır. 

Harp ne .zaman 
, bilecek? 

Nadir Nadi ve M. Zekeriya 
Sertelin cevapları 

Nadir N&dl 
(Yamı 3 rmı-!ft!e' 



çıkmazı ın 
ebep er·ı 

-1-

vazan : RIZA ÇAVD RLI 
lNE Jlinll me ele:.i hnt•kın · ı ı;c~pleri, birçok iUiınleri clü~ün -
d:ı., ~lm<llye lmdar ya.zıh'• ~l~rmüs~;iir. 1;Jnylli ve. ~aftan sr;ib! 

rımızm temas ettilderi' bir me\'zu· ıkı bliyul• !'ılim, bu bırlı\derr bny 
ela )iirU\·ec~~iz. Znnneıliyoruz l•i: retle b::ılmıış ve bunların taııı Türk" 
Hindist~ın bugUnkiı \'tlZİyetten lii'J' olcluğuııu söylemişlerdi. 
kurtulm:ısmıb muhalif nkille1ere O z::ıman bu iki f\liıııe <'e\·ap \'er· 
mensup ha.ıl;lnr b\iyül• lıir rol oy. nıek l~in "Tatar lisnnlnn h?kkuı 
namnktndırlnr. Yine bunlar bü· dahi tetkilder' n:ı.mın<laki lntabını 
3 ilk bir hürriyet \'c istlkllil isti yen ~-:ıznn Abel Remusnt da, g~lyn bir 
liderlcri'n ka.r~"mda, tam bir engel oevnp olnrnl< tizere şu sntırlan yaz 
l•larak belirm~te, hal'iu lmırnı ve ını5tı: " ••• I.ama mezhebindeki dl· 
tabaknlnrn avırm::ıl.tadır. bİI,lin ile Hiyemrşinin Romn kili 

Halı., biribirinrlen ~~,rnn bıı ~esiyle nynı olması meraka. saynn 
J u\ \etler nedir! Buııln; n:ıı ıl te"' turihi bir me ele teşhll cdiy1Jrsa, 
cssils etnıistir? lıangllermin e\·vela husule ge<lcli• 

Bodizml nereden gelir? .!\ledeni ğini tetkik etmek limrudır,, ('?i 
kültürel Hindistan neden bonlnra pek tabii obrıık bu (la beklenilen 
mani ol:ınııyor? Biz bunlnrı tetkik Ve i tenilen bir cenp olnnıa<lı. 
cdece~Z. \e göreceğiz ki bu ayrı BugUnkU buluı;lnr is~, Hıristiynn"'
ayn nl id~Iere men up halklar ti· hğı, CGki Tilı~t rlinJnin bir yn' ru n 
zerinde Türkliik bUyü'k \'.e kültlirel ~ınrnk gi>stcri~·or. 
bir hi?mette bulunmu tur. Rucln· 1 Hintlistan<la l\endi Bodlzmlerini 
ııın iilümtinclen iki a .. ır sonnl, Bıı. ~'tlynıılar TUrkler olılui,ru gibi, 

danın nzetmiş olduğu nl.ide oo Mü lilmanlıi,'1 dn ynyanl!lr Türkler. 
6Cklz subeye ayrıldı. O zrunnnlar ilir. • 
Hindi mnın cenup lusmındnl<i halk, Bugiin be bu i'ki akide salikleri': 
Budanın vazettiği ve hnlis esaslara Hin<li tnnın hürriyeti bais me\'Zuu 
ftikatlıı. <ıacldt lrolmışlnr ve l<endi\. "OMuJ;ru bir zamuncla, blrbirlerlni'r. 
lerine Hic;snna:•a i mini, \'ermi5"' rakibi olarak belirmektedirler. A· 
)('.:r(li. Budayı bir Allah ~ibi t:uıı · caba. iiyle mi? Akide bir rcl oyun· 
mayor!ıır, falaıt onun bliyiik bir yor mu? 
evJi~·n olduğnn::ı inanı~ orlardı. t lfunlnrn "e nodistlere knrşı bir 

A!tsine otnrnı, Hindi tnnm Türk~ cephe alımı;; olan Biralımaııizmiye 
lerle rnec:kün im:ıl kısmı, MogoliS" ,,.elince bn dn Hin<li'stıını Arllerin 

• e ' ' tan halkları, Kanı hlm Türk Şeb. b1ilasındnn en·d me,·cuttu. \'ani 

GümrGkler
deki mallar -57 

Gümrüklcrdc'd m:ıJlr.rııı ith ıli 
için mıntnka tk:ırct nıüdüı .ığu ~ı. 

rafından nlill.aclıır ithıılfttı:ıln··a te~
lignt yapılar. k , muhlN \'C'l ihi1 r•ıni 
yazmıştık. Gl lüçı;:ırıı tciı!F;:ıı ~o_ 
pılmış, hıınlnnlaıı 57 1 ıniihicf b'~
me<len mallarını ç< t-.nı:-ıkrdir. 

il 
KU 

Bugün büyük 
törenle ~ut anıyor 

Uugün, güzel lznıirlnıizin 'kurluhı. 
şunun yirminci ~ ıldöııüıniidür. Yir. 
mi yıl öıırc hugUn, giiıcl lznıır. k,ıh 
raınlın Türk ı;il\ ıırılcrıııin şehre el•· 
rişlcrile düşmıııı işgaliıııh•n hurıuı. 

muştu, 1!6 Ağustos giıniı b::ışla~ .1:t 

büyük taarruz, bii) iı~c Baş•mman. 
danın ''ordulıır, ilk hedefiniz AkCl~
nizdir, ileri!., e.nrindcıı so:ırn, 9 
Eylôl günü, ho~ k lıir guıılll' lzmi. 
rln kurlul•Jşu ile ga) esine u:n'jmı~
tı. 

Bu mün:.ısehcllc huFıün lzını, de 
büyük nıer.ısiın l apılmakladır. 

rinde y:ı.ptıldarı umumi bir ktima· rürk Dr.1'idilerin bu toprn'klarn 
da, Mıılıayana ismini \'erdikleri ye. geldiği znmanda teesstls etti. Şa• 
nj' ıne-zheplerlyle Budanm all!hiye- ıoonhğm en es:ki teslis sekline 
tini Jmhul ettiler. Bugtin dunyu· milattan Uç bin ~e e\'\·eli'ne ai~ Hakimin salahiyetini kulla • 
ya, Çine, JRpon~-nya ynyılmılJ olan olan bir nğaç resmi ~fohen ... Jo • nan katip tevkil edildi 
Boclizmi <le, Tilrltlerin Buda dini J)nro'da meydana çıkmış ,.e 'ir Fatih sulh ecza mahkemesi kl!.tıb: 
k'lnde lmrdu1ıLırı suJ,...nin a.kiclesi· ,Jobn l\lar.:hall tnrnfından ""Ö2:iimü. Bcract acllfycn!n yaz tntili devresin • 
dJr. Tıpkı Şn.mnnlikte o'duibı gibi, zün önüne 

/ 
konmu tur • ., (3) ,e de ve hAktmln ızınli bulunduğu sırada, 

Yeni' Bofümıin içinde de bir ço~t Blrıı.hmanizmin bir TUrk eseri ol· zamanında beyanmune vermemek rna. 
Allahlar yarntnuslardı. Çlinkti bu, duğun·ı. U!rrece 15\iphe bırnkma• hlyetinde bazı davul:ırı hl'l.ldm glt,j 
l\anishkn Türklerinin hakim oldu• makta.dır ~özden geçirml:ı, kararlar vermı~. 
ğır topraklnrda ~-:ış~ynn Ku hıın • Tch btr halk eliyi~ bu ülkeyi." tjr( !) 
tatnrfannıı. \'e Tıbctın J\Ioı.rotlnnna yayı1mıc: ohın bu akideler yni ik· Vctdlği bir knı'nrdtı para cezasmıı, 
ı:ok uygu!1 <~ü~liyord_u . . ( 1) • limdc 3:eti5en in nnlar arıısındn: muhakeme mnsrafi 13demefl'c hUkmc • 
Şamnnı~ı~ın kolrlınli de ~1 yalnız İktisadi deği, fa1iat siyasi dcrek dava olunanın cezasını te•1i• 

bu n;ıezhebın ıt;fne sokmuslar, bır bir nyrıhk da , Ucuda :getinncktey· e\.ml~ttr. Katip Bcraet, tıOrS'Usunda 
tol;; ~oda.!arı bu Jc;;ı..-tc ytı!;ntarak ·fli. 1921 sencsiııcle Ilıntteki niifus kondlslntn kalem işlerine alt tnu:lnı>ı. 
ı'r:lerınden Ami<la Budiıııyı "Metçi" dini noktndan u suretle tnksiO: leleri yaparken hAklmln izjnll buluı. 
(;lnmk kn~uı ~tnıi. lerdi ki bllihırP. ediliyordu: zrn,26ı,ooo Rfralıınnn duğu sırada bu l~lerl de yapıvcrmckl · 
:tınları hır ~ok. 't!kutları ile bern. mezhebi s:ı•1kleri; l 1,5'1,000 nu. kendi sıfat \le saltıhiyctlnln hududu'lu 
er, bu dn. Rınstı.vanlığn. geçerek di t (Bonon s mı·ıyonu mnrtı'~'"an~ geçmediğini söy!emi!! neticede tevldC "t ,, . l" .. • " sa ya \erilen aknp oldu. ~lüs dıı mütebakisi Seyl:rnda ve Diı- olunmuştur. 
tnkb~I Buda,• ynni Bodhisa.ttvn~'rn mımi) de· 68 735 ooo Mii'!tl"ımnn· Per:te elrimiz. RuRen ERrel . dbl ',' •• ll' :r ll' ll' 
'nzn n un ardı. Bunlnrdun bir· 22,000 nüfusu l'ahudi ile, 100,000 geldi 
~ tn.pmmalan :4onralan hristi' • niifu lu 7P-rdfüit medıebi atikleri Budapeşte elçimiz Ruşen ~ret dUı:: 
yanltk alch.Mese1ıl mn'kadesata ta ııi bunıvn iHh·; ctmeğe liizum J:Ör- Pc§tedc.n mezunen §Chrirn!ze gelm!_... 
nhbüd, takdis soyu, mabetlere mııh müyonı~. tı'r. Ru§Cn Eşref birknç gUn kndnr 111. 

sus mınnbr, lmhurd&nlnr, tcsbih· Acaba llindic;tan, hnli\ orta çnğ tirahat 1'.lttikten sonra vazifesi başıtın 
Jer, lrilisderdeki terlıipler, dun. zilıni~·etfnıle ya.sayım insanlarla dönecektir. 

,.e uyınteritc ölii lisanm kulbınıı- tl"ı m""Mnclur kt ,· ."'k"ı<lc bu •-nı~nr G · l · 
tft~- dtin .. -~ ~ " ·1 azı bu varı ınşaatı 

ması, u.nuı ynfaıo ve tarikler kııvYetli bir ~urctte hii'k\im Ye im· 
Katolik rahiplerin b~lftn il tün~ Unkapanmdan Srırnçhnneba§ııın ka. 
d <lesini siirtlürmekt.edir? İşte bizim dar yııpılmaktn olan Gazı BulvarD!\n 

eki yuvarlak tnıs ve bu tm§rn t 1 lll 1 .-ı•w• • • . • • n ı etme : istt>uı•;ımiz nokta, hn 1 ilk kısmına. aıt fnaaat 29 ilkt""rin -ıc 
acnıy:ı uyını, dindarlann bekllrhı:.. 1 d _,, ...,, 

• '"6'• no •tn rr. Ve h\itUn ynzıt"ıfarm tamamlanacak ve bulvar Cumhurlv~~ 
ftırafı rlinub, perlıizler, evliyalnmı •-· bil"- • • • 1 u .. ,,.ıne uımeyen hır lıakiI.ııti ba'""".,.,I günll meraslmlo açılacaktır. 
nzı.z C1' smısma. gcçirihncleri, ı;:lle, ort • ~~ .. • "· -· 

nyn. ıcoync:ı&&1-. ,,fani olan djn Ankarada demiryollar f:l&nıııh ekme4< yani J,it.oryn denen ~-ihlir. 
liy.lı ..• Gr"bi, bu Tih"klerin icat et· meslek okulu 
tı1;;1eri \'eyahut da Şam3110.mden 
ynen alarak yeni Bnıllmıi'.re jliıve 
le<lı1deri akideler, olduğn gıöl 

Hırfst.ir.tnhğn g~ivenli. R:ıtti\ 
Şamanh:ktnhi 11Teslisi,, bile alma• 
ğı mıutm!lclılar. 

Bu da bize giisteriyor ki fsa. ve· 
yahut lsanm dinini ne redcnler, 
m.un müddet orta Asyniliı Imlmı,. 
1ar ve Ttirk erc'ttjn n.l~lnn bo akf. 
~Ieri, tıynt'D Hni<ıtiyanhğrn ·kine 
Mıkmuş!ardrr. 

Hı:ristiyanbğm en e-;ld Tlirk itl~ 
Jmdt ile ynni Şamanlığa !'!rkı bir 
müna.c;cbct ,.c alil.lmd3. btılunmnsı 

Bir gemici kaptankö§künclen 
Jü§lÜ 

Şirketlhayriycnin 21 numaralı Ara.. 
ba vapuru, dlln Bilyükdcre kibrit fab. 
rikasının iskelesine yanaştığt mnıl!n, 
hamt olan Mrsmtı zıet1ceslnde gtımlej. 
Jerdcn ŞilkrU, kaptan Jtl:S§kUnden VP.. 

pmım küpeştesine dU§IDU§ttlr. 
ŞUkrU ba§mdan ve muhtcljf yerle • 

rinden ağır yaralanmış, baygın bı • 
halde Bey~lu bastancafne kaldml _ 
mıştır. 

Kongre 
Beyoğlu gen~ljk kolfibll başkan. 

ğıncL'ın: 

Kulfibfımtlzlln ıdare lıln38Ulda H.9. 
Ot2 tnrfhlnl' mUsndlf pazartesi gtın!' 

sıuıt 21.SO d3 inikat edecek olan &00e. 
IUC kongrt'ye davcı olunan azalarımı • 
un hazır bulunnıalan rica olunur. 

RUZ1'"Al\IE: 
l) Hcyetı idarenin 8eÇhn zabıt vıı 

rnkasının tnsdlkl 
l)ReyetI lcbrcntn faall.>et rnponı 
3) l\ffiraklplerln raporu, 
t) Geleeek ne bUt~nln tasdiki. 
M Ucy~I ld:ırc seçimi. 

Mürnldplcrln ~mt. 

1) Vill Durant: hlstoire ... , 
n 245 

2) Recherches seir 1cs langues 
tı.rt.ves, p. ~96 

3) Modern Revicv. Calcutta, 
april, 1932, P. 367 

Bu 3bahki tehll~ i53reti çok 
!.ürmedl Tekrnr 10 n kadar güzel 
bir uyku uyudmn. 10 da sabah 
kahvaltı mı yaphm. Bugün 1Jazn:r, 
1.-ııhnltıda sütlü, tereya~h ~·iirdder 
ele \"ar. Gazeteleri okudum .• Jurnnr 
da general Diırnl 1',landrdııki ve 
Somdnki ordufann ayrılım~ oldu• 
ğwıdan bahsediyor. Fnkat V ~y· 
gandın plfulbrına itimadı \'ar. 

Vcygundm il\i gün e\-ı.·el u~akla 
Flnnd onlusuno teftişe gittiğini 
ncı~-n. \'llruyor. Generalin uı;nğı bir 
kttç defa ktrrsunla yaralnnmı~. 
Gen~ml dönü ünde deniz yoliyle 
\·e bir de troy.er1e gelmic;. Bn 
destroyer de hıwaılan hücuma ma. 
ruz kalnu . Fransız b:ışlmmandn• 
ııının hnlukaten bir plilnı var mı• 
Yoksa bütün bu hareketler ordu -
ııun maneviyn.hnı ylllc~ltmek için 
racıgele elınmıs tedbirler mi! Gene"' 
ral Dü\'nl mnkale5incle Fııı.n<l or~ 
dosunun çc\Tilıliğinılen bahstıclen·· 
lcrle :ılay edjyor. Ve onlara "otla 
kurmnvlan'' io;mini ,·eriyor. 

Pöti w Parirlyen ~zctesi harpte 
i.ilen J;ran<ıız m~buslannın isi'mle• 
rint anıyor. 

''Ltitin •da iklerinin el yazm'.l ı 
mctJnlerini bulan yonılmnz fıliır 
\'e ayni zamanda mebus Feliks 
Grıı, c:nn meydanmıla ölmU. tiir. 
1!12R <lenb~ri Sorbı\11,Ja nıetı 
konff'nınc;iy~ iı'li. Bu yazılar bir te 
ac1iif rnii? Yok'ln bir manası mı 

'nr? Y:ınj' Nazi çiım~j altnutn e• 
zilen grekoromen ınerlcniyetinin 

Ankara <lemlryollar idarcsı yeni b;. 
naya taşındığından eski bina (dl'

miroyollar mulek okulu, haline ko _ 
nuıacak ve cUmhurjyct b:ıyrammdn 

nçılacıı.ktır. Tahsil milddeU 1lç se ~" 
olacak ve orta.mektep mezunları mU. 
aabıı.ka. ile alınacaktır. 

l"nT.an: 

'Aleksand er V ert 

bir tims:ıli mir 
Parisin )i:ırnr :ıbahı, okaklıır 

bombos. Odeonda liiic;e hnşınrln 
bir lmlı\'ede oturdum. Dantonun 
lıcyl>eline baluyonım. Heykelin pi 
y.crtc .. tolincle ı-.,ınlıır ;ralrrh: "Oii -
ret, yine cilret, dnim:ı diret.,, Bu 
giin Hnıin ciiret1 mr? Bizim mi 
,\lmanl~nn mı! Aklıma l\lilfor-
ılun G:.ımlenrlcn b:ıhc;cdt"rkcn ynz
dı'idarr geldi: "Oaml<'n o katlar e
min Jd,, Gnmlen kendini şu suret· 
le müd:tfaa ediyor: "Şinnl hat• 
tından n.lrnnrnk Helçika~'n gönrlc
ıil<.'ıı onlul!ır benim rızam olma • 
elan ı;ön<l,.rihli. Bunu ısrarla jqti • 
yen lngilizler<l~r.,, Diyork bnnn 
-.onkanunıl:ı. Qn•nlenin IlclçlknJıln. 
rn. yaptığı teklifi anlattı. B:ıslm • 
mandan "yn s!mdiılen AlhC'r ı.ann.• 
hnın mfühfna ını hize terk.edersi· 
niz, phut Belçikn ilerde bir isti· 
Jii~"n ui:'Tnrsa biı<len ;\"R rclnn iste • 
mezoıhıiz.,, demi tJ. Fnkat general 
<le<Uklerinin hiçbirini ynpamrı.ıh. 
!'\e Alh!!r kannlını ''nktiylc iı;;~J 
cılelıilcli ne de Hclçikayn ynrdım 
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• z m 
.sviçrede çıkan ''Jurnal dö Je ev,, gaze
tesinin bu meseleye hasrettiği bir aş 

makales ni hulasaten naklediyoruz 

. ç OOUiiLUGUMUZDA el :ıy 
sı kndnr, bellıi ondan b 

az bliy\ik ,·eya köçllk, yu\'ar 
bir kağıdın kennrlnrını kiiçllk aı 
lıklarla keser; ke ilen kısuniarı 
1.ıiri· bir tnrafn, diğeri mnlmbil t 
rafa olmak üzere b\ikordik; sonr 
oııu rilzgfırın gittiği istiknmet 
cloğ.Tll hntifı;e yuvnrl:lrdık: o gt 
tık~e hızlanırdı; hızlımırdı; biz ti 
nrlmsmd:uı koş:ırdık. Düşı-rııe ka 
tlrrır ''c tekrnr yo\';\rlnrdık. Ço 
znm.'Ln :ı.yni işi beş on kişi } u.pıı. 
lıir r.e~it yan_:ı çıkardık. Di'ngilsi 
olduğu h!l.lde bir mUdtlet ruzı::·" 
onılııde )'11\'arlaııqı gi<lcıı bu te 
telr~rleğe "'ıC.) tnn ıırnbnsı dcrLlik. 

Geç~n sene, Alman • Runıen 
<>rrlu!.u, B:ıs:.ırııbya) ı i~gnl cttiğ~ 
zıımnn, I~usl:.ınu Kııı-:ıd~ni;1, do· 
uuıımn!.ıı, Ocie~)1 'e Rus snlıille · 
rini müıhfnll eden Rus orduları· 
un büyük ynr<lfmlnrdo. bulunmuş· 
tu. l'nlmt Odesaıun, Sirn toııolun, 
li.ert lıoğazıum Almnn orduları. 
nm <?line ge~esi, Rostofun dü:r 
mesi, J{arncleııizln sark "nhille
rinde bu !tuınn Tuapsc ile Nornro· 
İ'>k in A.ııııanlnrın e!inc geçmek 

üzere lıulunmn"ı, Itııs donanma.<ıı· 
mı. pek fena bi'r a·~,bct hıızırln· 
nıaktndrr. 

Ru clonnnm:ıs;, bıındnn en·eı, 
1\nra~iz nhil sularmd:ı. fanı 
hir ııaı,jmi}eti hniz bulunuyordu. 
~imal 'C tınrl' -;abilluin<le lıuh:
nnn d"niz ilslcrinden İ!litifaılc e
den tlonıınmn, lmı·ıı. ordularının 

lınrckctlerino mUhim yar(lımlarcla 
bulunu ·ordu. ' 

Si\'nstopoldaki Rus nmknYeme• 
~'nln bu kadar uzun sUrm.esi, dı>• 
unnnııuıın ayesinde icli. Keı-ç \'e 
Uo tof rlüsüncc, Rus llonannınsı· 
mn vaziyeti müsliiilleşti, N o\'Oro
&i"k lim:ı.m (fa Almanl:.rm cllne 
geçti. Tuııpc;e linıanmm dn di.iş
mesi rnnkndder olduğuna göre, 
Hus donanmnsınm i:.tifnde edebi· 
leeı:ti Ü ler, yalnız natumla ı•ek 
tle işe yarnmıyacnl;; h:ılde olan So· 
hum ve Poti l:ilmanlıın olacaktır. 

Bir donanınn nekadar kU\'\ etli 
.. ııurs;ı olsun, hnrel<et Uslerinllen 
mahrum bulununca ve;: tnyyare hü 
cıımlnnna maruz knlmca, bir işe 
yurrunnz hale gelir, nihn~·et mah· 
'ohir ~ider. 

:(.~:(. 

Halbuki Iluslnnn Karndeniz do
unnm:ısı, yaban:ı. atılır bir denfz 
ku\"veti değiltlir. l!HO i<ıtati ti'Ic • 
!erine göre, Rn.,brın Unrndeniz 
rlono.nması hliyiik bir !lnffılını-p 

r:emi!;incle~,. bir tayyare gemi in· 
<len, dört kruvnıördr.n, 7 torpito
dnn di.irt kafile muhafm gemi• 
den: 30 - 40 tahtclbahlrden, bir 
ıliiziine ceb tnhtelbahi'rinden, e· 
kiz nınyn gcmi<;inr~ıı, •lört atiilye 
"efinesimlo;:n \'e on lmdnr da, cır 
frer p;emilerdcn nılirckl;;cpti. 

P.u kocnmnn <lonanına, ~imdi, 
oncak mnzohıııu, erzak ,.e cepha· 
nesini akıbildiği natum üssüne 
<lnynnarnk fanliy.ctte bnlonnhili • 
yor. B:ıtırm eldeln g&'d<.>rsc, donun· 
mnnııı <leniz iızerinde bir i5 ı;cire· 
bilmesine imkan kalmıync::ı•<tır. 
Halbuki Ilatam, Almnn onhılnrı 
Kofüasynı:ln ilerledil\!;e, tayyare 
lıüeuml::ınna m:ıruz kalncnk. bir 
\is olmak kı~ ınt'tini kaybede<·cf.• • 
tir. 

Rus donanması, nncak Datum 
limanından c:ımniyetle istifade e -
ı!ebfüliği mücl<let!;c, me,·cudiyeti • 
ni muhafnzn edecclrtir. Bntunı 
foyyıırc hiicumların:ı uğram lY8 

ha5J:ıdığT ~nJ clonnnma clıt hıı':!ı-
1'111 ı:ure ini nrnma~"a mecbur lm • 
lacl\ktrr. 

dmemek hakkınd~ki sfu.linü tuta. 
bildi. Faknt büt\in bu özler Gam· 
h:ni nıat;ıır gö;tcrrcıne:ı, Ganıten 
lmskumandnndı. J~ğer llel~ilmya 
lngilizlcr <ırdu f?Önclerilmesi için 
ısrar ctmi~lersc ,•c bu tekli(ı' yıt 
redd~for ynlıut istifa edebilirdi. 

'Muhaciri 1< bir ııe\'i dilenme ve
&ilesj oldu. Bugün yanıma temiz 
Jn:ra.fetli il<i ibtlynr geldi. Bfri l .. 
nin gözleri 1;.iir. Sıulaka ist~cli \'e 
ilii,·c ~tti: •'Şarlru\'tıtlnn Jmçtık. 

Allnh Almnnlann b21ii ını ,·ersin.,, 
Sonrn Jonpnrnnstnki Rus harı

nıı geldim. Delmı: "\·e gnrsonlar ılt
ğ'i~meınis. I•~ ki İ~tihnm dmııyor. 
Fakat Idm eler yok. Garsonlnr 
kencl' nrnlaTında Pa·istekf pnnik • 
ten l•ah<:ediyorlnr. 

Bnrdan çıktıktan 'onra bir müd• 
r1ct soknJd:ırda :re1flinı. Otobüsler 
i~lcmlyor. Bnzı hatlar<la metro hi~ 
le kıp:ılr. Büroyn gitmek için tak• 
<:);re bindim. 

Pnıisb tngitfz gRZefeleri bu • 
1ımmu;\or. Yaln~ hu sahah tcıyyn. 
re IJe gelen E,·cning Standart 

1 

Bu halde, Karadeniz Ro do· 
nnnr.ı.-ı<;mın, bugime kadar talı • 
riıJteo lmrtulmu~ olan bli 111• kı • 
mı ne ;\'Up:ıcaktu-Y 

Onun için yapılncnk üı; ~ey 
\'Ordır: 

1 - 'l'ürkiyenin müsaı:ule"'ilc 
Iluğ:ızl:ırdnn tıfap, İngilizlt rin Al•· 
ıleniz donnıunasınn iltihak etmek, 

2 - KenıH Iıcnılisini hatır· 
m!lli, 

3 - Tiirl:iye Jimaıılarmn ilti• 
en ıetnıcl,. 

Ilirinri tıeklin tnbaklmkunıı im· 
lıiiıı yoktur; çünl•li Türkiye, sı1n 
bılnyıı bitanı.flığını muhafl}tla etti• 
fü iı:in, Rus donnnm::ı-;ının Uoğaı· 
lnr<lan geçmesine ınllsruule etmi .. 
yecektir. Zaten Tilrki'ye mfüınııde 
etse bile (ki bunun lml•anı yok
tt!r) nus don."lnnınsmm l\clalard~ 
nizinden, kolay kolny ge!;me'lı J<a• 
IJil llcğildlr: OnUne, bir taraftan. 
Alm.m • h~lynn tııyynrcleri, bir 
taraftan ela İtalyan dorınnnıa ı ı:ı· 
l•.nca'ıtır. 

tkinci_flıtimnle, ~ani nus don!l.n
masmın h<.'ntH lteıı<lic:;fni batınnnsı
oa gelince, hunn, pek ihtimal Yer
ıniyonız. Rusya, hcrhalcle, lıir is • 
tikbal Um;diyle, donanm.:ısmı ha • 
tırmıılc İ'4temiyCt"ektir. Fak:ıt, Sov 
yet nusy:ı., büyUlc selıirler tahrip 
eil'1'l<en, koslrn<'ıı mmtnknlnrı ha· 
rnbe haline ~e\'İrnıe"ate tererldiit 
etmezken, 'lor.f.nmncıını da ~O. 
~ünden ı:ıJu\rinn'iı mUmkUndiir. 

So\'yet Rtı'>yamn, ihtiyar etlere· 
ği• hnr~kct Iınttı, olsa ol :ı., yul•a• 
rrrln söylcdiğimlx üçlincU ~lkl!, 
ynni Türltiyeye ilticn lteyfiyeti o· 
labilir. 

Ru halde. Rus donnnnm ı, Bo • 
~:ızlnra \'e :!\larmtıra lleni.dn.~ de · 
~il, Türkıyenin Karıulrrıiz snlıfün
lle bulunan Trabzon, Snnı'luu \'C 

~inoı~ limnıılRrına ilticıı e<lebilir. 
Tür)iiye j. e, miJJetlnr nr:ı. c ha· 

kuh1 istinnt ederek Rus donan • 
nta.,rnın ilticasını ka.lıııl edebilir 
\'e harp ~emllerini sjlfıhtan tcc ~ 
rit eclen~< donanma miirettebatı • 
nr dıı. neznrct :ııtma. alabilir. 

Blümental ve ortağı 
mahkemeye verildi 

Kolumblya mağnz:ı.sı SD.hlbj Marsal 
BIUmental ve ortagt Rebeka bugl.in 
fhtiktı.r suçu ııe mllll konınmn mah. 
keme.sine verllmlşlcrdlr. 

Bunların pek uzun bir zamandanbe.. 
rı se.rmaycsl 75 kuruş olan snnt ka • 
yışlannı 150 lruruşa sattıklnn tesblt 
cdllmlşUr. 

Ekmek çeşni6i Jeğiımedi 
Ekmek çeşnisinin d~ğiştfrlldiğ!. 

halitaya bir miktar arpa ke.rt§t.ını -
masına başlandığı yazılmıştı. Toı;ralt 

mahsulleri ofisi, bu haberin asılsız o!. 
duğunu blldirmtşUr. 

Sağmalcılar kooperatifi 
Şehrimizde bjr snğmalcılar koope • 

ratifi lmrulmuştur. Koo~rntlfin llk 
iı;Umıı.ı diln yapılmı,tır. 

' 'ar. Londra Pnl'!'se n:ııaran claha 
normal görünüyor. lU.eSel:i bu gn. • 
7.ete 16 sayfa. Halbuki Paris ga· 
zetclcri an<':ık İki suyCa. çıkıyor. 
O\'r s-:ızetPsindc Madam Jcne,·ie\' 
Tnbuhıin siyasi mnlmlesi ancak 
ııer~izln oJmnnbilccek kadnr kii· 
tük harflerle dizilmiş. 

:Fnkat "Şeytnn ar-ihas•'' o za 
nınn bisihlet denilen n:ıkiJ 'e e • 
lence Y!l.Sıtasına halk ara"mdn \'c 
rilen isimlerden biri) di. 

İhsanlar son bir ıı. ıroan cnel 
~amıınlnrda bir \'c}tı il'i tekerle 
E;rin llçünC"ü bi'l' i tiwıt noktası ol 
nuık ızm de,rilmckteu kurtulamı 
yuCJtğını amrlnrdı; l:ıugtln pc 
bnsit olan bu iılet kendi,.inden ı;:.ol 
karışık ''e mlihim olnn bi~ok ica 
hudan niçin geri Jmlmı~tıf t ,.t 
insan zeki\.sınm gnnıhetleriııcle 
h:ri de budur. 

• Ş~ytnn nrnbalnrmıı. bi:ıen l'üı 1 
6porcubn Anlml'n ile bnıJt ara 
Eonıclak~ me nfeyi on be nat gi 
kı n bir Z..'\Jll:ıllda. a1<1ı1.ır; ba 3 o 
en a.,ıığı Uç yiiz liilomctncdir; bi 
adam y:ıya gitmek jstcc;c ıı.Itmı 
smıtte encnk n.lııbili:-. Demek k 
iıı nn I."'lldreti, kudl"Ctin taıııı:ımıfıı 
sayesinde dört misli ıırtmlnuş o
luyor. 

llilyalnr ve lfıstik teJ(crlekle 
olmı:ı :ıyclı bisikletin bu gilnl.U 
lnymetl gUiünç deııcl'ek 1..-ıı<lnr a 
kalırdı. 1842 de görii!en ilk bisik 
let ilıi Mi tnhta tekerlekle bu t 
kerlcklerdcn i.inılelcini ~C\'frmeğ 
ınnh u ild pcdnlden ibaretti. Jln.1 
buki bu l<ı bugün artırıcı ~rkla 

\'a ıtasile i,iç ~ş misline çıknrıh· 
yor, Dab!\ sonra 1860 sent'lerindc 
kocaman bir tekerleğin nrkao:nnda 
minimini bir tekerlek .güriiyonız, 
lıugi.in çnrldann .gördüğil vazife 
ön t~kerleğin unormnl bir _ekildc 
l>üyiitiilme ile ehle etlilmek i'sten• 
nıişti. Bir mrııa:ılar, r,rtnl:ırmdıı 
at mankeni bulun9n il~ tel,crlekli 
bisikletler de m0<la .olmu to: hat· 
ta bisikletlerin her çesicli o zaman 
hir "Jüks,, til: bugünkü otomobil 
gibi ••• Ne uvnlh bl'r liik , değil 
mlf 

Bu .knrlar -ga rctlere rağmen 
tnm miinnı;;iie bi.,.ildet denilebilen 
Çelik seytnn arabıılıın ancak 1880 
ıınesincle ynpılabihli; gittiJ•«;.e da· 
Jm lruV:ınıslr, d:ıhn ~üzel bir şe
kil :ıfar:ık son ,.e knt'i ~~Jı-,i:vetini' 
kn7..!lndı. Şim<li ordnla;dn. bl~ı;;İklct 
bölükleri \'nr; rnrasiitlcrle gökten 
inen e~kcrler y:ınlarmda birer de 
scyW.n :ırnbn ı indiri orlnr: he· 
men onlara ntll)"l\rl\k c:c~·tnnlnr gj. 
bi et:rnf'n aldırıyorlar. Türk halk 
zeldlsmın ses-ıelert'e en·eı bu icadn 
ver.<lii:'i i mjn ne!mrlnr yerincle oY. 
dui:u sim<li isp:ıt edilmiş bnlunu • 
yor. 

Bizde bisiklet spom ilcr11y,,r: 
bu kolny \'.e ucuz nakil \n ıtti. r ço
cnl< oyunca.fa olmaktan ziyade gfln 
ilik ihtiya~Jar için lmllnnılmah. 

Kadircan KAFLI 

Fıçıc.ıhktan sonra 
Sepe ellik de 

taribemı karışıyor? 
Fransl'T. rnılyO"Su İn~iliz gnzete • 

leri' için tel lz telgrnf nlmayn ha~ 
lamı!!. Jlemen gazeteye bir teı • (Devlet limanları l§letmesln.fn c:ok 
~raf yazclnn. , masraf etUği ve bilhassa son yıııa-. 

nu nl•ş:tm, Harbiye nezaretind~ da tedarik ve ithaU mtl§kil!leıml§ olan 
Jo\'ery Koks J\nlombiyn. rııılyo. bir ihtiyaç maddesi vardır. Bu rnadJo 
<.unda. tlinlediği lıir havadisi nn • kömUr nakliyatında kullanılan ve çe. 
tattı. Bir Alman clip1omntı Frnn • va!yc ısmi vcıilcn kUçUk kUfclerdlr. 
sızlnnn c;nğl:ım lıir eephe<le tutun• Bunlar o kadar çok csklmcktedi: ld 
mağn bnslndıkl:ırmı bunun için s"ncdr 250,000 kadar çevalycnın t;eda. 
llitkrin ılerhal ı;iztj• jl' hını kul- rlkı icap etmektedir. Bunlar Ercğ!i 
tunma~-a b."lslıynrnğmı söylemi.;. dcnUcn tipte kok, orta ve kilçUk pM 
Alhay Torna enteresan Jıir -sey denilen tiplerdendir, ~u çevıılyeleri 
!'Ö;\~lcmecli. \"nlnıı iyndn Almcın!ar yaptırmak kolay olmamaktadır. ÇU!I. 
iki dda Jıücum efrnjc; iki<tinrle de kU son Yilla.nb memleketimizde sepet. 
JıU'ikllrtUbıli , v. s. Alhny Som ~ı- çiler azaımıı.ıur. Buna da sebeb UzUm 
m:ılinıle'kj Almnn r,e lcrincl.en hah ve meyva naJrJlyntının yarı ynn)a 
setmiyor. Yalnr;: Bu1oııy~ knler;i. , kUc;Uk vcı yeni tip sandıklarla yapıl _ 
nin b!llii. I•'mnsızlann eJ'mle oldıı· mnktn oluşundan dolayı sepetçiliğin 
ğunu \'e Almnnlann kaleden U" son )'I!lı.rda. bir butrana uğramasıdır. 
znkta oldııkl::ırmı siiyledi. Pari!I Halbukı bundan be§ on yıl evveline 
i:Terinc yapılan bu ~obnhlci nkm - kadar lstnnbulda yUzlcrce aepet4,l 
da altı Alman u'=nğmm dU.ürUl<Jiı- vardı. 
ğUne dair olnn snyinyı da mlnn- Fıçıcılık aanaUnln öımesj gibi sepet 
ltıdı . .Alb:wn gör.e Frnm;ız nçnk sn. çillk aanatlnin de kısa bir mUddct zar_ 
'ar h:ıt!\rynlnrı yalnız hir 1ck n· fmda optndan kalkması v.ı sepet ya -
~ak diicünnü~lerdir. Demek oluyor pnn ıyt ustaların kaybolması ibtlmn • 
ki Uf'ak-;:ıv:ı.r batnryAlar h:ı.\·n hti• li a!A.kadar maka,mlan dll;,UndUrUrkeıı 
r•umlnrındn Jıiı;bir ise ~·nrnmıyor. ticaret odası mesele llc ehem.miye•!i 

(Devnmı '1lr) surette mC§S"Ul olmağa ba§lnUU§trr. 
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1 ~)'er: vaıat Matbauı Manş denizinde çarpı§malar 
&BOM!: ŞA.KTLAW · Lon<lra, 9 ( A. A.) - 1 n giliz 

-~ ' Tllrlıcl'• l!:Clıetıl sahil muhafaza servisine" m~u.sup 
lllDr ıı.oo Kı. e;.oo Ilı, gemiler :Mans denieinuc mih,er 

•• f'hıl 1.60 • 14.00 • kuvvetleriıe il•i muvaffakr~ etlı 
rb.ıs ~00 • flOO • çarpışma ~·apmı~lardır. 

ıya· [lds t.ŞO • !LOO • Birinei c;arpı~ma. CherbouTg a • 
bir Oazete5e ı:öndt'rlletı çıklarında cereyan etmi!J ve bir 

•la'ii l!:\'TB.k prı ''l'rllnı~ <.lüıµr..an gemisine tam biı isabet a.ra.·--------ıı nıı 
~ ,... .................. ......... 
ll ta· 

:~:)ünden E 
~ 

~~ Bugüne 
·a!-~••••••••.-.......... ~~~ 
~ok 1 

~~~ ~~~!!~~~c~c~~P~~~ı:J. 
~:.ır ı · ·~· · ı 1 lı k ı liO)ledıgı ııttl rnıır an ~onra 

~ de İngiHz BJ)\·cl.ılı <;örçil .\. 
.Kamarasında hı:ırp clurunıu E~. 

z~- da beyanatla hulıınurnk demı-ı
A" i; 

·e· • Maltaya .on semi kafilesinlrı 
aaı, bu kahraman kale adanın 

lki hnı ve mukavem.c tini uzun ayl'lr 
• tnlin etmiştir. Elde edilen neıı. 

ol· ı göre, donanmanın verdiği lu. 
~ı - r fazla olmam.ıştır. 
ek IE:p akını, harp uzadıkça aay':ı 
ok ak !:etin ve vah§l çarpı~malar . 
' t. ~lrısı olmu~tur. Bt!n, Dlyep il L 

• te !hu, tam gelll§!ıkte hareka t•n 
<idemefli bir hareket gıbl tel:tk o.j 

ruın. 
rl< 
b· 

~an, limanlarmıızda ki faaliye: 
b:ı<la, >c Amerikan ttırne1ılerınl"' 

ibi l:t1ı ve sUraUı bır sur€tte ge!i.ş• 
ol Ilı.da. bir çok malumat ve ema "! 

lldebilir. Fakat dtişman ne za -
"e :nerede ~Ucum edeceğjmizı ~il 
r ve bu hususta tngilız ve A:-ı • 

teCsırleri ile yardım görmeme. 

ap!!hire lngl!iz knıvıı.zorU, •'! 

~a.nberra .k.ruvazorUnUn Y": ıııc 
turyaya teklif edilmi~ .ve A\1.ı·· 
ı a tara.tından kabul olunnııı: • 

le mi:;ı milletlerin yenı ticaret ye 
in aatı, torplllcıı.me mJ.kdaruıı 

clarak scı;;wış ve torpıllenmo 

il.rı Uzerındo durmuştur. Denızı.:,.. 

llar daima. ı;ok ağırdır. Fakat 
IUZda, ağuı;toııl ı ve eylll!Un ı11f 

elde edilmiştir. 
lki!lci çarpışma Douvre~ a~:kla· 

r nda vukua ı;elmi(i ve b''!' tirar~t 
gemi:>i hasara uğra tılmıı;tır. Refa • 
~at gem:lerindc de h:ıQ"r elde e
üilmic;tir. 
Beyrnt • Hayfa ye/unda ilk 

tren işlc>di 
J.omlr:ı, 9 (A .• .\.) - Eir ııjans 

lıu')'.'!"İlle göre. Beyrııt - Hayfa 
at.miryolunda dün i k tren işle· 
mc' c b:ı~l,.m!r.L.I. 

,:111 :rnm:~n1:1ı·da ~ii·:e~·c; kanalın 
ela yrıpı!en bir döne:· ı,i)prü ile ılc 
Be;-..·1·ut Kahire~·c lıa~lanmı<: bulu· 
l.UYOI'. 

· Çinin Vacy;n~ton sefiri 
değişti 

f"nııkiıı!!: !l, ı \ .. \ .) .:_ C:iıı kalı •. 
nc-;i \'ıısifl'•lnnıl.ıki Ciıı ('( ·i• i Ihı•_ 

hinin is.lif.ı (•lliğiııi '<' ~·erine \'ı•.ı. 
tı.ıcletııiııiıı ı. ':ıı ı tlildif,ıni ııt'tfi• •• 
yor. ran1':H.;d.; ııu,hihi k:ılılıH' \ti l. 
~ek 111 ii,,ı,·irli~r l;ı' in ı·l•ıır\ ni~ r - ı 
linrkılır. 

Dü)Crt b:,. 1u:ır:--- 1·0 fCJ'Yt;ll'c~i 
i lıi ev: yı ~tı 

Ohjo, !I ı .\ .\.) - .\nı•'rlkırn "- ı ı. 

<;un.ı rne:ı' •ıp bir honılıa ıır;.r,·ı 1'"' ,r,, 
ta bir jkanı •t-:,lıh m:ın,ıll 'ire dil•,. n 
par-:~.;:rnmr~. H•ı evi \'tlrnııAı•r ı~ I 
tı-bott:ın il>ı loşı \'c ı·:ıl', rııı hlr k '? 
olmli,., üç l·d l ~ nralnıınır tır. 

Halit tücc9r
başı öldü 

Cenazesi Balıkesirdcn 
§ehrimizc getiriliyor 

Atatürke ait 
bir film 

Otlmrlklerdekl 
e,ya arasında 

bulunda 

Şark cepbeslnde 
(Ua5 tara.~ı 1 inci ele) 

nıulrnvemete devanı edi.}orlar. ş· 

nıall Kafka~radtı ~lozdok'ta Huslclı· 

bit' nehri gcçmeğe muvarrak olan 1 

Alman kuncline hücum , et,ıniş'e 1
1 

' '<' bu kuvveti ağır kayıp vcreı cı· 

rckilınrge mecbur clmi~lerdir • 
SOl'l'ET TEBUGJ 

Lonclra, 8, (A . .\.) - <lece y:ırı!>i 

:\lo.,.kornda neşredilen Sov;ı.et leh 
lisi: 8 E.rHılde kun:etlerimiz St;ı. 

· linııradın hotı Ye «cnup balı~ında. Ebeıli ')er Al:üiirk'ıin re,nıı vı.: 
Xo, oı·o!>i'k , c \losılok lıöl.ı;clerin lıu:.u~i ha~ alını ıc,.bit e,Jcıı. l>ı r fi hı 
ele cHişnıunla çarpı-.nu~lardır. Di bir lesaduf neticesinde nıeHl.ına ç ı. 
ser mınl;ıkalarda e"a~lı dcfti~iklll. karıJmışlır. Filmi lıiı· Anıcrikıın c_ 
yoktur 

Pcralörii hes,. allı ~ene cn·cl çel\. • '1 
Lonclrıı: 9, (A.A.) - ·' osku;·a. 

Ruh güzelliği~ süphc yok ki yüz güzelliğinden rfoho 
coh istenir ve daha coh aranır; IH!le bu iki güzelliği hen· 
dileri.rıdr.. toplamıslar bulunursa böyleleri düyanın en 
gıpta edilecek insanlarıdır. 

Dünyada, yüzlerini güzelie§tirmeye calısanlar kcı, 
dar ruhlo.rını da güzelleftirmeyc calışanlar bulunsa~•d( .. 
1nanımz. difrıya, daha baska 6ir dünya olurclu. 

, 

"Anketim.iz 
nıislir. d .. sı ı· 

, t .. rü ıın gelen raporlara gore .• a ıng ha il" ı - Bunlan bı'lm•k ı'A.m· fal- .L Bll .\luel·ı·ı·an fı" l'nı opera o. · 1 "Cumhun·,·et" 1'n ,..en" sm "' • L' .. .-• • t:ıd çevresinde .\iman taarruz an J " "' • .\l:ıliıı ı..ıc.- ~akın 1rkac\a')l:trı •·c Cü·•' 1 Ki l k l lıarı·irj ~a.clir Xadicin ->nele fa· ınak lazım, 
. r·ı· l ıırdıırulınuşlur. {' ... ·ava ının u. od d - İkı'ncı' ~pi.- <>rt•l---'· -··. lıııı ·i.ı eı Tiirkivc~iıw nid bır 1 ıru l•at ze\kle d;jşenroi5 asın a~ıı. ~ ·~ ..,,~ ... u 

. • se t. lrn~ında nu!>J:ır karşı hücum ) apı Nudı'r Nadı' ma""'"ınm ·u· 'er;nde ffİ" diisiinıneden, anı· <;Üratle: ı·eyırınck üzere hundan lı ·~ ·· '1 · • ı ı ı ı · ,,. """" "' • ,,. - · 
, ~ orl:ır. Hus hücumu şıc r el ene ll ' • b" _ A"ıldı bile. Jlum>n .... ddı • cn·cı meııılckclimiz.r gelnıis · c .ı:.ı duran ciaara paketlerınden ır .., ..,- ..,, 

1 ·ıı !irs<' Alnrnn km•,·eUeri ~·eri dönme o 1 . .kr tt' (01',.,ep ba.<.kını Y. apı1d1P...,. _., ... L-ll·ı· ııı c,·e\·1· 1· 1111· .~ ıı·ı·. t•ı·ııııin ıı "1 ~·Ll l"nes''n· a.ldı •·ana< a ı am ıe ı ·• ...... uu ... . , ın111takacla 6 lıatıa için<fe :rnıxı lank .. • ı • .,, 
.\l.~tt"ır•·u·· 11 lltı•ıı·ı· lı·,1","lıııı h ıiz lıu. ·· ü ,,_. eksik olmı:van ı-em• uu,tuğumuz i~in ba§muharrir illi-.. " ' ' '" ğc mecbur ol:ıhilirkr. Ruslar tnı \·c yuz m.ı...... · • 
lıınıııaktuılır. · 11atik tebessumü jte: yepten beh<.etmiş oluyonla.) 

ı ~ırııotmı:;.laı·rlır. Her halr\c hu nıın. d ' _Bu harbe tari'h ne i~ \.C"' 11 11 filıııılcıı lıa1.ı ırnr•·:ılıınıı .,_ w- - Sor bakalım, de ı. 
k \t lu-ı· la!,aıirı ı:;.lcr ,\Jınanlann ıırztı c ıgı - Ha.rp ne 'lan>a.n bı'ı---'·"· l:ııılı11!d:ı lı .ııı~ı.t"-ll ~.~pılarn o • ~ 

• •• t ı"ıı ~eld!cle ıtilıniyor · --Anım~ vaptın ha·. ha.rp b'ıt•r• liiııı huıurundo •,cnıli~ıııc ~os t' • ... J ... 

n11si;ır Xovorosisk mınlalrnsınrla ıııi-.. n• Eiı<>ıli S('f. fiİrni ;ıJ;ırı opcr·ı. ~e biz ne ya7,acağız? 
~:n·a~ın dernm ettiğini Ye Rmlarııı 

füı t' illifalt, lmlunnııısltı. kaı·~ı hiıcunılar yaptıklarını hiitli --= SKi'~lhmsu• yoa:ıkmna.rsamz.ız. llıı filmi .\ın• rik,1° Ciiııılııırrei~ı .... 
1 . ı ~ ·· 1 rh urlar. ""onra cı'ddı·ı~e·-•· od~da dol•"' • l1t>Z\Cll ılt' ı,:iirııtİİ> \"(.' \lıı ur"lll "' r.,;;; •e& ~ ...,.. 

'

., 1 ı' ll .\LTlK ı,nJL\f\I:'\.\ ASKEH ıııaya ,.e anlatma"a ba!-ıladı: ~ ;ı'.ı~ ı~ile rr,·!,:ıl:ıdr ;ı :ı.,:t' ar 11• ~ >. 
r 1 1 l)oı ÇIKAR:'\IA _ Her ı"'tı'ma·ı lıô.dise ~bı' har ıııu".· Fakat "oııra hu 1 ııı ,:ı) • ,. ~ 

:\lv~km·a; 9. ( A.A.) - ·ı il~c: Vi;J n .. ha b 
ın 11-;, l l'"". bin lle kendine gore ya ''ar• 

'l lıılc!iri' or: Alınanların Ilaltı1' kı ı.; l •·• bi J a tııı :\oıı ılcf:ı r~üııı .. ii\l!'rcl"kı ,. :} a \' 1• ' dır, Na!tıl ki .,.yo op, r t ya 
.,. ~ ıl:ırıııa askcı• rıkarm:l lc.şc-bhiıst .ı·- h t •. ın k:ırılır!,cıı lıir kıi~rrlc 1,;ı'ııw· fı ım. ' .kanunlannı ur.ger aya. ın .. am • 
ı. ııü~ktirtülmüs,lür . .\sker )·üklii ~ ~c · t "\dn.nı-lrr <il' ıııc~ cl;ın:ı çıl,nu~, filiııı ı'O". htrına. uyduramaz'>a sıyasc • 
k ı ı i lıatırılmışl;r. il \'apur lop ve d • 1 b baka-'· dı'g-AP ırol lıncli hıınları tctld?, l'drr 1' 11 laı·ı a bır lar e ..... "" 

· \ ·ı ıııilral~ özlcrlıc lılirıım edilmi.,lir. kkmd h .. k.. ''eremezler lı11 f ı lıııi ık ~iirıPfı~ '"C Jıc111 C' ıı ıı ı GöGts ı~öliüSE lıılrp ha :ı. u um • 
,~ l:rlrcli.vc rdsi Liılfi J\ırıl ıı · kr.ı_ Hayst de-m.~k zaten sürpriz d~· 

~JUJ L\ REBELEll ı dik 1 r·n b'r& fhrll<':ı lı:ılıcrıl:ır cdilıııi~lir. ,. . . . .ı mektir, bek enme §eye. ı Haı • 
· \ ~lıhrt· Pa~ıi H' ~ı:ııbıınl l·mıır" I 'ı~ı : rı, ı.\ .A.) - St:ılıngr:ı<.ıııı birini ko\alaması demektır. rp 
... •. ~-: ' . " lc\'İ lı:ıhcr hal: ında \C );ichrin kenar mahalle de SQ6val haya.tın bjr tezahürü ol• :\ltı<lıır 11rııınr ık 1.ıc 3C • 1 · k .ı ··-·· ··-·· •• " • 

· 1 r·ı · , ılın ıılrnm:.ı,, crı .'a ınınua sogus goguı.c ÇOK do.lrtrna anre bunda da daima yeru ,·rrıııı-; ,.<' ııı ı 111111 • • • • ,.,-~ .. ~ 

. . . . . . nı ~dilıni~tir ~ıdılcllı ınuhareLeler oluyor. nu hiı.dİsf'.'.lerle karşılıı~ ''!!bu l·e· 11·111 ,afııhıın' ıııurac.ı ' v • • • • • 
.. r· . 1. koı>ı:-c~ıııııt nlııı nıcıı kun·ctlcrı bırçok tne\•kıl€r1 e ni hii.dı'sel.-rc .11:öre ancak yakın :"\ıJıa,·eı ılının ıır · • · · · · · · R 

· b k k· lıııını"lır le geı;ırrnışlcrdır. !\o..,-orosıskte uv, bir zaman için muteber yeni hü-nrn~ı nd:ı muta ı a • 
.. .. k . t' haİ7: olan hu r· lcırın sıon ınuk:ffemct ırnnıplarıll'. kümler \'erme~.c ınccbunız. Hıı)uk ·ı~mc ı ' . I• b d·ı·. L' fk . d· Al' - ... _ 

. T .. ki ·enin her tarafıııclıı ı;ö.; 1 :l'l" e ı 1) or. na as) a a n.aıı "193!) da, Almanyn, yıluıruu 
lım. ur .) • lnrın Grozni ;)'>elrol havzasına vr harbini yapmağa meebaTdur, har 
lerılecC'klır • IInzer denizine doğı·ıı ileri hareke. bi ~vam ettirecek 'kaynakları 

li de,·am ediyor. &0nıroz olmttdığr idn bazbl. yıldınm 
Rıza Nur 

(Ilatı lnrafı 1 int'İclc! 

rece-ktir! 
- En müna.aip İ5mi ·~ro Kı.

.f&t 7 Gündeki mtlkft~irtd.e koy• 
ma,tUT. 

- Ne idi! 
- Simdi habrla~nım. CTan) 

kofiekoıiyonunda 1mlabili~in. 
REŞAT ~IAlllHJ'l' 

Milli M·üdaf aa 
tahvilleri 

15 eyıo.de sallşa 
çıkarıuyor 

Tahliller 11rramlye~ 
li ve laizll nia,.~k 

1111 nevidl~ 
ınrta bundun evvelltı aylara u~s 
bir !;)'ilil• vıırdıı·. 

Uzun seneler İstanbul böl;e:ıl sicll 
ı:c:fliğini yorulmak bilmez bir gayr:?:. 
le yapan Haut Tüccarba~ı Ba]ıkcsirdr 
kalb Eeklesindcn ölmU,ttir. IJıı.l't 
Tt.ıccarba~ı Ankara _ tıılanbul b1.!nıt · 

ı~t mukavemet yarışma. giren latan. 
bul bi.9iklet kafilcslnjn reiellğj,tıi. )118 · 

pıyordu. Çok klbar, terbiyeli ve ~ab;. 
kan im insandı. tyilıği ~ol< severdi. 

ı 13.i' fn ~asına ginni~. çtkmt§lıt. 

Mosko,·a, 9. (A.A.) - Pre.vda S'f'- ~eklinde yürüteuıeme kaybeder,. 
zeteeinin cephedeki muhabiri bir Sav- tliyorlar<lı. o :laman Alman~ a tek 
yet bırllğınjn Briansk cephe.!lndc stra baı;.ına. idi, arka. ar],aya. birkaç tll• 
lr jil< önemde iki tcpeyı j~gal cttl~i •i ı:c yıldtmn harb~ yaptı ve 1940 du 
hnber vermektedir. Blrçok c.-eirler 11 • lıt•m lı'r:.ın.,aYr Yenmek, hem İll'l• 
lmrnışLır. Bu tepeleri gl"r! almak lc;iıt 3. 1L~ 1 ;\'llnma "aı~ak sQ_r~lyle o 1.a.· 
·, cidıı yaptıklan teşebbli:J e.k!m k.ll- ııt:ın idn İngiJt-areye ~ı <.lııha 
nııştır. Ayni cephenin b~ka bir ~-.!. Ü"tUn bir dun\m elde etti. Duna 

Ankllr&, 8 (A.A.) - H&.bct a.ldt,,, 
ınıza göre hasılatı tamamen milli ?Ll 

dafaa ihtıyaı;:larını lıaı ~'.l~mak üz 
ilı.raç edilecek olaıı ruLlı müdafaa taı. 
villeri 15 eylülden 30 eylült- kadar ~'!. 
tıııa çıka.nlacaktır. 

:omuz sonunda, lng-iltere ile bi~
dcvlcLıcr aı oO!ında harp ııiyıılh:ıt! 

~rp planları uıerlndc Laın bir er. 
~ yapılıntştır. Bu anınşma, dllı •. 

1i ı ner kısmındıı btilu:t harp sa~a 
t· lı. şaml! bulunm.ı.ktatllr. 

n ~ran ayı Ue eylUltin ilk hıı.ttb 
il 111G°,lıı; hava kUV\ otlerı Alınan. 
il etine, ;;eçen yılın uynı ocvr~.st::. 

ılan bombaların bir mı"li da~.ı:. 

tnı atmıııtır. 

ırcıal;i ba~komutn.nlıl<tR radikı.J 

lhiık!u yaplmaaı "e M"l1uya • :r 
ıtet noktası ve yenı bir !,ı:ıcr vt . 

lsı ıcap ettiği açıktı Hıırµ kı. · 
H 8 ı.tıci ordu komı..tanlığını. ~"
l Gott'u tayin etmeh \Jzere ıc 1 i. 
't bıı esnada generaı Gott ra· ı 
~lle olmUştür. Ben bu~ılnlHl tı:ı. 

nıemnunum. Buşkouıu<an ~. 

l Al1!ksander, 8 incı oruu K1ıı::ı~ · 
acner&l Montgomerı Vt' ~enl .. ı .l\'ll 
Da§kaDI Ulnk lllU lj!U8Siıldl l,:t:t •• 

Mac'er dy elı:ibi. lhtıynı;ıa ımı .... 
ın otan ve elimızdekı ekıp!.: ~ 
tiaı.nı teg.kU eden bir ekiprtır 
'ncraı Ohinlek kenı!ı ta le bj liz~. ı. 
nezun!yct almıııtır. 
hıre.aan nızmeucrınden jstifade e. 
~ıı:ıız Umidl.ndeytm. 8 inci or<ı • 
h hakikaten her zamankınden ııı 
tu11\rellldir. Alaığı takvıyeıer ., ka 
buyuk onnu,tur ki bu ordu. 1'U!ll 

;u ittbanyle yeni btr ordudur. (ı 
llizdeki bjrc;ok aylar Z'lrtınde Mı 
1 lllUdatea.nm muvatfakiyetle ıd·ı. 
lçuı. maharetımlze l.ti madınız. va'. 
~Çen lıaftaki çarpışma. ııarıtı s ... 

e nıemnım.iyet verici bir mahlyı•t 
leA'ıld,ir. Cesaretle yenı ge!lşmel"J 
l~ebfü~. 
..ınertka.n uçar kaleleri ha va her. 
• Yent imkln.lar açmıştır. 
loakovada ben ve M. Hanim'\ 1 
1 Sta~ lıloıotot ile berşey1 açık. 
"e taın bir eamiml.yetıe t11tkik e• -

au.. ZiD:ıamdarlarına kayıplar3 
fed&k&.rhkıara bakmadan mum 
l O!dutu kadar ırtıratıe Rusyan.n 
~ kopıak :tı:usu!!undakj dtı • 
it "Zı:niıniz hakkında. itimat telk r 
lrd1k. M'.oakovayı ziyaretimden son 
~!linlda beli.rmi§ olarak kalan key 
h, 'R.U87anın sonuna kadar HltJ(;. 
ı:nıe çarpışmak ba.tıalndekl .e&.rım -

iZ e.ı.nı1di.r. 

~ lliba.yet eu !!Özlerle demeci'.f' 
ı vennıettt .. / 
·- 14. ~elt. mflstakbel ueeil . 
ıe uııu~ 
ti ınn ..... _ . ba- ibret o!mak Uzı.. r 

Halı TUccarbaşının ulıJUğU b,.ılrn 

terbiye!'i lstan bu! başknnlığ•na tl! • 

"'rafla bildir11mış ve orada mı ı;orııı\ 
~ d' ıccc;;i. yoksa 1stanbııln m: nokle ı e_ 

ergi sorulmuştur, 
Müdurlük vaziyeti ailesin<' bılr.J·~·-

mlş, :ıııesi de ancak dün c~vap vere . 
rek merhumun cenıı.:ı:t-ıı!ni alı11rll1Pı, 
üzere akral:ıal:ırından b:r·ıoını Baıı.-c 

aire göndereceklerinı söyı"'mışlcruir 
Bu zat bugUn Balıl\eslre hrırek~: 

edecek ve cenazeyi alıp :;,P;i ·ccckıi.-. 
Merhuma Tanrıdan rahm;ı t tl.i!:r, 

kcdcrd~ı'e ıı ilesini taziyet : deriz. 

surette ı;al:ıcHk.tır ·ayni ı.aınanda ,.Q. 
7.& saa :-. da çe.lmı~ c>la<,akur ... 

SARH. OEl'HESİNDEKt IL\REK \'l 
' Oiinkii .\lın.rn t(•bliı'.';i S:ıı k ecı' 
he~i h.1r~l-iılı h:ıkl;ınıla ~u ınaliıın:ı~ 
tı Yeri \CH': 

Hnm. kara hem de deniz istih 
kam~ olan No\·oros'ski.n zaptı için 
,·apılan muhareb~lerde düşman 
~on cerecc fa.zla miktarda kanlı 
zayiata uğramış olduğundan şiın • 
diye kadar ancak fl.7!:i8 esir alın· 
ıntştır. · 
Şim<Hye kadar alınnn raporlara 

göre, birçok harp malv:mesi ha • 
ricinde olmak üzere 14 zırhlı tank. 
her çaptan 90 top, bir zırhlı tren 
ve 1>:rçok o-emi zapt edilmiştir. 

Novorosi;k çevresi.nde hala ken 
dılerini ~icldetlc mürlafan etmek
te olan dü:;rr::ın gı uplariylc sava:i 
lar yapılnıııktadır. Tahı ip tayya -
releri adeta yere ııürünürcesinc 
nl<-a'<tan uc;ma.~c sureti~" e Sovye~ 
kollarının -;ehrin cen•ıp doğusun -
dakj sahil yolu üzerinde bulunan 
taı::ıtl:ı.nnı boır.bardmıan etmi~1ir. 
Düşm:ının yüz tayyaresindcn 

65 i Terek üzerinde yap:n~ oldu • 
ı?.u netices·i.z bir kar~ılrk taarruzu 
t;$r.:ts•nda yok 01muştur. 

Stalingrad kalesi bfü~esinde ~! 
man kıtala.n ctii~manın inatlı bır 
mukavemetine rağmen tepeler Ü· 

zerinde-ki bl rçok mevzileri elde et· 
ınişlel"di.r. 
Çok kuvYelJ i bornbn ııç:ıkla rile k ı ~:l 
mesafeli 'savaş lıçal,J;ırı ordtınun h'.ı 
rekatını de:stekleınişkrrlir. Şehrin 
çenubun<la Volg:ı nehri iiıerinrk 

hulunan k(ipriiler 1:eceli ~iinrliiıliı 
bomharc!ım:ın eılılrni~tıı. Drıj:(u C'C'P 
hc~inin orla ke'iiminılc ~·atnız. rnev 
zii '<ıtYıt~hıı olmuştur. 

Meşruti~· et mecl iıtini ıı tı, ürültüleri 
İ< ınrle daima cı~kkati l,cken bir 

, \';-ı ı·lıJ.tı. Trbbi) emizdc de ortupedı 
kt.irsli.sünü kuran Rıza Nurclıı ve 
tıbbi mcY:ular tizerinc1e yflzdığı 
ııiyasi münaka.şalarnıdan az de. 
ğ.Jdi. 

~illi mücadele içinde Büyük 
i\iillt't ~teclisinc iltihak eden dok. 
tor Rna Nuru cracla Arnavutluk 
kıycıml:mndaki hareketlerini hıı
uı ::lan ~ik~ek kuvvetli lir 'I'ürk 
ınilli; etçisi ol.ırak göriırü.z. 1 l 
c.! ı tlik Türk tarihi bu i!ti devir a
r•t~ınd a Türk kültUriine ,·akfedil
ıniş ı:;üıı lerin dcğci·1i mı:ıho;u lleıi
dir. Rıza Nur Büyük Milkt Mec
lisinin ilk ve i,kind devresinde 
Maarif vekili, Hariciye vekil ve. 
1 ili, srhhat vekili, Rusya ve Uk
rayna ile muah,.de akdinde mu
t ah has Ye Lozan müza.kerclcrindı: 
ıkınci murahhas olarak hizmet et· 
ıııiı:tir. 

siminde 350 Alirıe.n ölclurulmüştUr. rllITTnen tn::ı;ilte.reyi p~nemedi. 940 

RO~IA l"A fiORE ~-atından itibaı en ,·ıldırım barple-
Roma, 9 (Railyo) - Stokho'nı• ~·inin nı"ıl:ısı \ie'>ilme~e başladı. 

rirn t-ilclir:liyor: I ı.:unn. rağmen ~iirü:ır·orm: ki harıı 
Eovyet RLiSy~da ~talingratl ve bitmi":> değild;'r, \'.e bıı ;;i<li~le ya• 

d~ğer ce??°!ıe1crdc tehlike yaklaş • ı.ınd:ı bit~~ğin"! rlai,. alametler 
1 trkca An ;lo · Sakson gazete mu· ric ortnda 3·oktnr. 
l•nlıirlrri vaziyeti sarahatle t.ildır nn .. yaı1a Alman)·a her nekadar 
meğc başlnmııslardır. • yıldırım h:ırbi yapam~drysa d.a ~=-

1 Ncvye>rk la:vıni~ ı:ı;azcter;ıınm c:en "enrılcnberi ehn.e gec:ınltgı 
ıııu.habirine göre :-;trlliııgrurlda toı)r:ıtdarh bin;ok ham mn<l<leler 

1 
ınuharc.-lıclcr en sem ve kdt'l saf· n•enbaını kazandı. Un suretle hıu• 
hasır.a giım'stir. Sov:ıret müdaf.aa• bi uzatmak imkanlarına er.işt~ 

. sı sonuna yakhış.maktadır. Şehır • Şimdi' ıtörliyoruz l<i 1939. ela ılerı 
tld<i s!\'il hftlk tamaınile seferber , ürülen fikir harhin, yanı ha~'a. • 
edilmi~tir. Bu ~ivıl halkın mi.kta· tın akışlarİna u~ıgıın çıkmarlı~ı 
rı 45'!.000 dir. Bu habk muhtelif ~in iflaı;; etmhtir. Df"m 0 t, t.i .\1· 
kesimlerde muharebelere iştirak mnnya yıldırım ha.·hi yapm;1dan 
clmektcdir"er. da ~al;-ıiıb olmıyabilinnis. 

Sta.lingradın her ta.rafı enkaz B~nj,11 ,kan:ıatiıne ~öre harp u· 
Jııılin-ledir. Volga boyundaki bir· zun .,urrcek ve yeni Jmmpli'ka,,.. 

1924 den sonra si;·asi hayat- çp;. fabrik:llaı·dan bugun e!\cr bile yonlar milletleri daha bin;-0k :.ür 
tan {'t"kilerek Pari$te ve Mı-.ırd:ı kalm:tnıışür. prizlerle ka~ı kar.-oıy:ı hır:tluw:ı.k· 
vtu~n Rıza Nur orada Türk Bi · \'İŞİY:t; G()RJ; ur. 
lik revüsü adınd:ı bir mecmua çı. \ 'bi, 9 (Radyo) - Rornadan _ Harp ner~e , . .e na<ııl bite· 
karnı"" ve h:ıssaten Namık Kemal t.ildiriliyor: . <»ek? 
iııerin~ oı:ı.n tetkiklerini bu :ua- Alman a.skerl mahafiti Stalıı\• _ Halll ka:rada yapılır ,e bu 
da n•o;;r~tmiştir. Nee;rettiği nser- graclcia Ru'3ların göstermekte 0~ harp de _ eğer ~niin birinde 
ll"rini.n ~a:-·ı:ıı 48 i buluyor. '.H ka- cıuklan çok çetin mukasemetc ra.g bite1n;e! _ ancnk t.arı:ıcla bitehi· 
dar d:ı nec:r~dilmemi!ı eser hıız-ır. men buı-acl~ vaziyet muk~~.<ler ~-- lir. 
lamı;;tr. Son ıamnnlarda neı:re baş kıbe-t.ine de>gru i·n1kişM ettı.gım bil· _ 11-inr.i ~phe :u:ıl:\c!l.k mı'? 
larhğı T:uırıda~ adlı mecmuanın dir:ır.ekt-edir. Rusl~r S~ali.ngı ndın _ ~inei cephe hu ı:.rnc açıla· 
J8 incisi ~rkmıı:1, 19 uncunun kağı. şim:ı.linde muk~b.ı_ı hucuma geç• ınaz lmnaatincley:m. Uc~: i~iıı ele 
clırıı t··iarik ir;in a~ öldliğü gece- JJ!İS oJmalan yuzunden V.llkubu- bir "'e\• -.öyliyenıem. 
nin ;lk .. am! ke~rfüi B:ı.~rm koope- hm bliyük tank muharebes1 ken • _· ·nu ha;lle, tarih. ne j<;jm \e• 
ratifine ::'.'elmi'lti. Bu mecmua mil- di~ne u.mdulkları faydaları ver· kt' ., 

k ıd 

1 

R l ··sk"'rtUI rece ır. J "'et·n esa«1 un~uru ırk. an o u. men:ıiştir. us arm pu u .. ~e· _ nonn helki (İl•İ•H'İ <'İ~.ın 
:fo. <Hlin. kültürün millivetteki &inde Alman topçusu pek muhım harbi) denıck daha uygun olacal<-
rolü L'.l.ii. bulundu~u id_ıiiaı;ına da- rol oyn:ımLstı:r. .. . .. trr. 
yanrr. Kıtap h:ılındekı en ~on C· Alman ta~-ya •. elen .Rus mu~a- T~ekkür ederek ayrılclrm. 
"eri HlicumlaM Ce\'a!llarıın dır. fıı.a Jı3tlan u~nnde bır an b.le · 

durmadan bombalar yağdırmakta• .•ı. z-...,KERh'A ~ERTET}IN' Rf7." Nur Taksimdeki Sü"'liin a. ·' ,,, -
katınclaki t!11 l:ı.r. Tayyareciler ancak hnmu· CB\'AJ'L.\RT rıartun anınm ücü;ıcli 1,. · cr~ni a 'ma~{ icin biraz tevakkuf 

dairene ya1nız başına oturuyor. etm~kte. sonratian d<""rhal hava.!n · 

du. ırnrak tekrar homb::ı.rdımanlar:::n~ 
Merhuımun ccnaıe~i bup,iln <lı·,·am etmE1ktcdiı-ler, bu tayyare 

JG.JO dı?. Be,voğ"u h:-tQtHne$inclen :ıü(·ıınılr.rı bir cirı.kika bile durmak 
'feFvikivc camiine nak'e<li!ecek, ·• l:tilmemektedir. 
kindi n~m~zını müteakip Feriko:ı· --------------
<.ıcki :.üle kc.l:>ristanınn rlefno:una • Tiftik fiyatları 
caktrr. mttınlamtcak 

Kendisine merhamet diler, aile· 
~:ı;l tn~i)·e eclerir.. 

Olüm 

<Tan) hn5muharriri M. Zekeri· 
Tl\ Sertel LoJtdra seJah:ttine ı:ık-.. 1 • 

mak lizer~ytli. Harel<ct;n<l~n hır 
!!i1n en el 1,endir;;lni Tanılnki 0'111-

.,mch ıi~·:n.et ettim. 
- Ne i"tirors:ın ~abuk .. ;;~le, 

dedi. 
- Anket .•• 
- !\{e\ZUU'.' 

Bu tahviller faizli ve ik"amıyeU r.'. 
nıak llzere lkl nevidir. F~iz.l! tahvil -!. 

rin faizi yüzde 7, lkramlydı tahvil . 
!erin faizi yi.izde 5 dır. fkıamıyel r 
lı;;lnde kırk bin, onbeş bin ve be~ bın 
liralık bUyUk ıkramlyeler vardır. fit.. 
ranuyelcr senede iki de.Ia çekllccekt:r. 

Hnııumızuı lııtikraza genj~ mikter. 
rfa i~tlrakini temin için tahvillerın n.u 
him bjr kıstın 20 liralık ltı.ıpUrler t: \.. 
imde ihraç ecljlecektir. Bu kupürler -
deıı başka 101), 200, 500 ve 1000 lira 
lık kupUrler de nırdır. 

Yeni tabnl!~rin ihraç fiyatı yüz ta 
93 dlr Meselfı. 20 liralık b'r ta.bvU lil . ..,. 
!ıraya satılacaktır. Y(;nl tahviller u. 
muml ve hususi idareler ve belediYG· 
lerc.:ı yapılacak arttırma ıe eksiltı'l'I 

,.e mukavelelerde teminat olarak "e 
milU cm!Ak satışlarmda satı~ bedeli 

..olarak tizerinde yazılı kıymetle kıı.buJ 
edılccektlr. 

Bu tahvillere aıt faiz ve ikramıye • 
lerlc llfa bedeHeri lH!r türlU vergi.dt'n 
muaftır. 

Bu tahnller, fara.ta 20 ljralıklar 
!hrac; fi.yatları olan 19 liraya iJlemi~ 
faizlerı de zammedilmek suretUe \"e 

yalnız 10 k•Jruş komisyon nıukabU:r •. 
de Zi.ıaat Bankası ~ubeleri tarafmd:ın 
ter zaman hamilinden satın alma.bile 
~ktlr. 

Y\!nı t.aın-merı satID alanlar, ıııt.o -
dlkter1 tak•l!rde, bu tahvlll"r mukıı"''· 

ımde naldt yerine amort~man lll!f.· 

oığınca şimdiye kadar çıkarılmıı o~nn 
tasarruf bonolarını da vcrcbiljr. 

Yeni tahvjl!erln bUtUn banke.•ıı.rda11 

tedariki kabildir 
Halıumız.ın, hasılatı taman1cn orc'u 

muza tah.,ls edılecek olan bu lstl" 
raza, devletin dığer lstik,raz.ların t• 

cıduğu .gibj, buyük rk~bet gbsterroc 

ğindcn eminiz. 

Kongreye davet 
C.H.P, lt'ındık!ı semt ocağı tdı;··• 

heyetinden: Ocağınııun 1912 ~ ıl' 
kon .... rcsi 12.9 J!Jl2 cumartesı gün~i ' 
at l~ te eski Salıpa;-.ıırınc!aki ocak •J· 

d kayıtlı &u;o naı:mda yaprlı:c.'\ ,ın an 
1arın ~dme rı r,ca olunur 

ZA Y t _ L!nıan ır!areslnde::ı atı1 • 

,..1 n denizcilik ehliV"tnamem llt' "" 
" 

1 ı k 't .... ·anı· ı-e ınenııı~~el'iotn tecayUn ya pılc • 
dil -.?erde nıa.Jıkemelt:re sev • 
b ~ l"esmen söyle~tır. ln • 
~te:k~~ı bu e1'zler. if tlrak ,.L 
dI ır. Avrut>aQa kurtuluş sant• 
tı Z!llne.n • ki bu saat mulıaiik!lk 

Leningrnd ı,;enher ccphc~iindc 

düşmanın yapım-, olduğu bir ı;~k 

taarrut.lar hava kuncllrrinin i~•i. 
rnkilc ld~nwn kıırşılıklı tıı.:m uzlar. 
hı pü:.l,ı.irlülıııü~t:ir. 

Vefat eden Doktor Rıza Nunın -~ 

nazesi bugtin saat 16,30 da Beyo~ı:.: 
hruıtanesinden Teşvikjyc camisine 
nakledilecek ve i'kindl narrazını mii •e 
'\kip cenaZC' namıın l<ılııırlıkt{lrı «1nn :ı 

l• erikoy mezarlığın& detnedl!ec€'kth' 

Bazı tiftik tacirlerinin, fi.yatları R•t 

tırmak i<;in hükümet nezdinde te,e•ı
bUqJcrde bulunduklarr yazılmıştt. B;ı 

talqı n'ctderiilmiştlr. Geçe;ı ;-ün tift " 
ıhrac"'t bırli~inrr'? yapılan to1?13n•· :( 
1n:;I' z korporaııyon mtimE'~.oill de ~a. 

7.ır bulunmu~tJr. Mümessil hllkO.n • · 
tin l<';:;-it <'tt.ı~i f'vıt+ıarıiar v1lks"~1 

1jftık satrn almıyacaklarını bıl<l!rın:<'· 

tir, 

- H:ırp ne ı:ım:ln hit"' '"H" 
.\ele-ta ,·apar Ye>a !reni knrırır• 

r.n~ın, ,.e Amer:ı::ın rıra~jJ,H~:nj 
lı:ı ~ırlat!\n b;'r İ'"t~r:ı 1 içiıırle he 
ınnn -.u f',~,!'!~J ,·erdi· 

- l·:ı 191-3 de bitıore•:. .re 
. .-; ·~ ,. ,_ .. ,br ... ntt~lf. 

_ Kerccle 'c n1 .. ıl tıitceck':' 
\,,,ti ... ıir:ıtle: 

sıma alt •(10 lir!.' 1 • "' 1 " 1 1'' 

1111 wyl ett,lm. Yenlsınl a!A~ıı~ıı 

<ie.n cııktııjnjn hı..ikmtl yokı•ır 

ı;;a:tı•lldı>na ~ell;<·ni· :..ı" ···, • 
hll)\ ltmrnil Kayakçı ( ı i03 I ı 
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1 ı.arlt}llJ. büyQk QC!v9ışr! 

~ı TannpD BuDvaro 
Kazık havası l 

"Bugünlerde en çok kullanılan kelime hanıisidir?,, diye bir ani.ti 
açJJacak olsa, lıerke.s şu ce\"abı verecektir: Vurıuncu ı .. 

Vurguncu, cemiyetin içinde her zaman mevcut olan bir mahluk. 
tur. Normal zamanlarda. soğuk günlerde, töreklenen yılanlar aibi, 1-ı'. 
rılıp büzüliırler, ıııe' cucliyeUerini göıtemıezler. Fakat, ortalık bırıu 
karıŞtı>. niızık 7;ınıanlar gefip çattımı, bunlar, güneş gömıüt Kobr.Uaı 

,, . Cünavet:n 
·I· 

sıui yuvalarından çıkarlar, faaliyete. ıecel'ler. İplik sibi ince, fılkuı ÇtF.rE CİN Al.ET 
muthış zc.hirlı dıUerıni, cemiyetin bünyesinde gezdirerek, patlayasıya 5 ikiacltetin 1891 günü çıkan 
karınlarını doyurmap, cwıiyelin kanını emmele batlarlar. Bunl.ıı· i;&Ueteler .,.....lileri hryecaııa dr 
ı1:in memleket aşkı, vatan se,•gisi, millet gayreti yoktur. Böyle şeyler_ 1t\ardü. Çok ciiretli bil' tanda bir 

nedir bilmezler. aiJdikleri şey şudur: Kasalarını ve keselerini doldur 

1 
çl'ft cinsyet hahtri bilha88a ölüler 

m:ık !.. den birisinin yüksek "uufa men • 
Halk, "'·urguncu,, 1'elimesl h:ık kında ne diyor ? Bu söz hak· ı.up olqu bu me<r1eleyi günün en 

kıııda fıkri ncclır? .. Uledcnl>eri bunu anlamayı merak edı:; ;rdunı. J~c, İ rniihlm \'&ksı.ı haline soktu. 4 tı0n· 
cvvelu bizıın matbaadan ha,ıadım, ilk sorgumu edip ve mütefckkı: leŞrin günü akşam Uıeti madam 
d(.).'tuın Sadri Eerlcıne sordum: . la baron Delar, Tampl sokağında. 

- "Vurgun., kelimesi hakkında fikrin nedir?. Bu latı, adlandır ı 4;t numaralı :ıpartımanında öldü • 
nuık limıngelse ona ne isim verirsin'? r\UmUş, ve hizmet~lsi Delfin Hubr 

Sadri Erteı.ı, (\akıl) ve (Son dakika) için yazacağı nıakaleleıııı boğazı yan keeilmjş olduiu halc.fo 
:ueuuunu ulamak içm. ajans bültenlerini karıştırırken, kaşla llİİl j ulümclen bir mucize ile yakayı 
nrıısında şu cevabı verdi: ı kurtarmııttı. 

- lnglllz yakm ! 70 yaşmda bir kadın olan ma • 
öteden, bizim ıazelenln yazı i~ieri müdıiril, Yekta .R:ı~ıp atıldı· dam Delar bi'rlnci katta genit bir 

- c~tad, dedi. 5una lipı desek daha iyi delıl mi? .• lkisl de iş. daire i!f:aı edlyordu. Katlm bu 
lctır: daircıde !tt:ırt aymdanberi Harbi· 

Genç ve zd>l mes:ekta'1m Kadri Kayabal, .ııür< !) sadaruıı por. Y• nttzaretinde yüksek bir memur 
ruııklarıle tara~ anık: l!lan otlu \'e :m yaşındaki hizmet· 

- iğneli fıc;;ı 1 t.ledl. ~isi ile beraber oturuyordu. 
Dırkae muharrir arkadaş:: • 4 Sonte,rin9'ttnü saat tam .; te 
- Ccuzlaını' mevzu! dediler. • .. ~ çeyrek ,·arken polis ~arı Jublo 
lauh.barat ıtlennüe c;;oh~n artıdıt1ır da ,u cenbı vcrdlfot: 1 TampJ bulvanntla nöbet bekliyor-
- Maya tutmuş bir mevzu! du. Göpünde lejyon Donör nişa • 
Matbaadan çıktım, öteye beriye baş vurdum, muhıelıf meslekler_ nmm ~dl bulunan i'htlyar \'e ki-

de hiıı;ok kişileıle konuflWD. AldıAım ce,·apları olüu~u gil.ıi yaıı- bar bir bay yanına yakla1tı ''e tlt 
yorum:. rek bir sesle: 

Tüççara söre: Her gün çıkan bilyilk ikramiye! _ Çabuk, dedi, 42 numaraya 
Kahveci)·e 11ore. Telve! gidiniz. Adam öldiirdüler. 
Sütç01e ıöre: Terflos gölü! Polis derhal 42 numaraya ~it • 
Kasabı sare: Dilnyanın şenlilH ti. Binanın 8 ,·lu.canda birtakım in• 
Hııkk:ıla göre: Bal peteii! 1 !!anlar bir kadınm etrs.fında top • 
Sebzevatçiye ıore: Alacak defterlıdn imhası! lanmıılardı. Bir i"kemleye otur • 
Ekmekçiye göre: Hesap kesmek~ ıııaı olan ba kadının boju.zı yarı 
Kunduracıya göre: KAr .kapısı! 1 yanya k.efkti'. Ve yaradan boyu • 
Halka 16re: Bilemedik, kaldır vurl na kan üryorclo. F'Uat kadm dur 

Fıkaralan g&re: Xarakoncu~Os, Gulyabani •e ölüm: mııdan kanayan ha müthl! yara • 
Zenginlere ll&n!: Vız! Y1' raimftı birkft~ kelime ~yliye • 

f,;aliılı sazino aehlplerine 16re: Xaıılc ba.uı! bildi: 
ET u.biplerine ı6re: Munzanlı kontul"ltf ... - Oteberi almak üıf're dı,.rı· 

Öyle bir ka1Wnu aıikna tarhü lan:lm e11leklm. , ya çılonış eve dönüyordum, Tanı • 
Mııclrln, mDateclrln birden ol.-uıuaıt canut11/ ıı>adıilm bir adam lberime atıl(lı, 

Uedr.i. 1 beni f1evirdi Te koyun bolıuhır gi 

~WM~~:;~;;;ia;;;;;;~;;!;;::':;;;:::ii11~;:e=~~.~=;rr~;:;~:-=R=!.i!~ :;:~~==·::: 
~- -..... -~-- .~~ dan g~en katıh goster'f'rek yar• 

• dım istedim. 
F elemenlı lıralirui 

Amerilıa Jto,..,~aintl• 
relemenk kıraliçesi \'iUıelm .\• 

rnerika parlılmenlOılll huzurunda 
Hollanda siyasetinin ana çiıcilerini 
anlatan bir nutuk 5Öyledi. Felemenk 
kıraliçesi Amerika parllmentoım 

huzurunda söz söyleyen uçuncu 
~ırhancıdır. Bu suretle eskiden Adcı 
olmayan bir hAclise yava~ yava, 
an'aneleşiyor. Bu an'anenin harpten 
sonra da de,·am edip elmiyec•ih 
şimdiden kestirilemez. Fuat Ame
rikan mümessillerinin miıter C6r. 
çiUe yahut Yunani.Can kıraliyle 
d<>Anıdan doAruya temas etmesı 
herhalde faydaJı ve enteresan bir 
şeywr. 

Hariciye nazırlanmn p•llmen
todaki nutukları n bunu takip r!" 
den münakafalar hiç de canlı şey. 
ler delildir. Çünkü bunlar evvelce 
encümenlerde !{izli toplanhlarc'ta 
düjünülen lqmılın, inceden ine,,. 
ye karar Yerilen ıeylerin bir tek. 
nndır. Bir parl6menloda asıl k,... 
nası encümenler Terir, Halbuki bir 
ecnebi devlet adamı ııöderJni l>u 
fekIJ haıırlanmalara Ulıum Röster
ıaedH tıöyliyec~I için Mtünceler 
idıaha cenlı'<daha samimi ~lar. 

Ajagl.nn Ml)'CI ihti)'GCI KaPICI, kirat"ıl:udan hiri\inin 
uşap ve bqka bir klraeı ilk kata 
çıkmışlardı. Pom de oalann srk:ı
ıtından Kitti. Yemek ııalcmanu geç 
ti, bifüik odaya girdt \'«" dehşet. 
J.e geri çeıklldl, Vatftğm boyunca 
bir k:\dın kan d•lga."ı irersinde 
hırt ü<11tU yatıyordu. Boğazı batı • 
tan~a kesilmişti. r.::;ak yalnız 
dera)'i, eti, sinirleri \'e damarlan 
kemnekle kalımnut beo1 kemliinin 
ilk l<Ndrnı hile zeMlemi!ıtl. Olü • 
nlin boynunda bir altm kord1>n v~ 
m•vi tath bir ıflmüş madalyon 
\"ardı. 

Alaçl:ann suya ihtiyacı, milsavi 
derecede dellldir. Sanöberiye fas
liye!fnden olan alaçlar, ' yaprak!: 
alaclıra nazaran daha az suya muh•; 
taçtırlar.· Camların bir nevi. günde, 
9 litre SU)'a ihtiyaç gösterirken ~ı· 
ler bir nevi 17 litre isterler. Kanı· 
laç 85 litre su ne doyarken dişbu
dak 97 litroe suya muhtaçtır. 

A.lalıa ~anmtulaınJa 

' Polis memurunun yanında durdu-
Şimali Amerikanın şimal! l(arbi• fu eeset ~anun yatak oda<11mdl\ 

sinde Te Ksnadanın yuklnsı"lda bu- C>ff1ilrtım. baron Deltnn ceıııedi i· 
Junın Alaskı yarımadası, 1,520,000 di. Bu \'Uiyet hrşl'!!ında poli'i 
klJometre murabbaı, rani Tlirkiye- derhal komi<11ere haber ,·erdi. Fa • 
nin iki misli bllyüklükle bir yer ·kat dalls vaka yerinden ayrılma· 
oldulu halde norusu &6,000 kişidir. dıtn en·eı kaplt'I Maıton yemek 09 
Buraıı, Taktiyle Rusyaya alt ikeıı, d1tmda baldalu ilzeri kanlı bir 
Birleşik devletler Amerikası tara• bıçaiJ poll!lf' uzattı. Bu !ll)'ah up
fından satın alındı. Hatırmıza, bu h bir mutfak 1>~a~rh. 20 santim 
tlmal J<utbuna yakın melekettc:, bnyunda ~ini ,.e k~kin bir bı -
ren seylkJerJrtden 68.şka nakil Ta• çak. ' 
sılası olmadılı ıelir. Cok ahlanırsı
nız; çllnkü burada, tayyare o k.ı.• 
dır çolctw- .ki, her şey onmıla nak4 
!olunur, Kışta bile, iş gören, tayya. 
relerdlr. 

GENÇ. ZAYIF BtR RA\' 

HldilH' verine ge1on kc.mi&erin 
iti' hlıme~l karlmı dinlrmek, son. 
ra ölttnttn oda•ına gltm•k oldu, 

Toplayan: Mauller iSiN 
Ilizme~i kadın inleye inleye ha • 
ı;mdaıı geçenleri bir defa da komi 
sere anlattı: 

- Bu akpm saat 4 ti çeyrek 
geÇe öuberi almak fü:ere c;arıııya 

gittiğim \'akit hanon yalnudı. 25 
dakika sonra dönclüm. Arka nıer
ılivenden çıktım, \'e kl!la bir za • 
man mutfakla kal~ ayakkabıia 
nmı çıksnlon, sonra lambayı yak
mak üzere y.eme'k orla.4'ına gıttlm. 
Henüz limb:ıyı almıştım k; sık gj. 
Y.nmi'll \'e başında slliıı.dir fal'ka 
buhman genç, znyıf bir bay ma -
öamm oitlunun odasmdan çıktı. 

Elinde bir hı~ \'ardı. Sordum: 
"Ne i'tiyorsuntız~,, mınJdandı: 
.. ıbiç_.,, Sonra başka. bir ,;ey söy· 
lemeden ttıerime atıldı, kolumu 
tattu \'e lnçaimı hoğ1ızıına yeTJe., 
tirdi. Rııykır<lım, çırpmıhm, fa'kat 
yere ydnlmı,tım. het'if bir eliyle 
ağzımı tutuyor, diler e11yle arka• 
dan boğunnı keAıneye çshahyor • 
du. Bereket \'eni'n ki br. 

Haber 'in bulmacası 

Soldan sala: 
1 - Tehdit edilmek, 2 - Bir 

renk, çok delil. arapça 41yorıullluk. 
3 - Yeni Türkçede (rahat) 4 -
Kısa bir zamanın tersi, para dolabı, 
soru edatı, 5 - Alfabeden iki harr 
yanyana, alrabede bir harfin oku
nuşu, 8 - Bir sözün mulınlifini 
söylemek, boğazdan cık:ın şey, 7 -
Bir emir, arapca OOtuO :l - Geni5 
lik, şüphe, arapça (su), 9 - Ahd. 
bir şeye tıpatıp benur şekilde,10-· 
Bir spor tllbiri, e!'.ki alfabede h.r 
harfin okunuşu, 11 - Bir kadın 
ismi, valide. •· 

l'ukandan oııa(Jr: 
1 - Jlerşey onun içine konur, 

şikAyetli, 2 - Jlir :\mirnlimiziıı 

soyadı, bir emir, 3 - imal ediş, 
temiz. 4 - Bir emir. bozukluk, 5 -
Yakın rlcğil. bir emir, 6 - Söz ile, 
7 - Bir mu~ikl aleti, atrabecte lıir 
harfin olıunu,u. Yunanl!'.tanıl:ı ya· 
ş:ımı~ eski Tflrklerin reisleri, 8 -
Nota, küçük çocuk, 9 - Spor mü· 
~:ıbakası, reis; 10 - lran dilin<'" 
(su) hayvanatın ı;ırtına konan b'r 
şey, 11 - Neşeli, bir emir, 

Diinkü bulmacamızın halli: 
1 - Vurabalıya, 2 - Ayılan, 

S:ı, A, 3 - Ruhani, frak, 4 - A~. 
Akaju, 5 - durur, Haltı .. , 6 - Ekir., 
Yular, 7 - J.. Yutulan, S, 8 - Ernt, 
Man, Fa, 9 - Akar, Hak, 10 -
Avukat, Dana, 11 - Dar, Ç, Redir. 

Çak elinden düttü. Ber.i öldll .n.ıü 
toanıh! Korktu mu? Yoka& evde 
)'apM'Ak baeka iıi mi kalmamııtı•! 
Buna kestiremiyorum, fakat git • 
ti. Nefesimi tutuyor. lnlememeye 
çahp1ordam. Kapmın açıldığını, 
kapandığını ftitti'm, merdi\'enler·
de ayak ~leri ol(lu. Bütün kuv • 
'etimi. toplıylLl'ak pencereye gil • 
Hm, pencere~i aı:tım \ e haykır • 
dmı: "Adam öldilrüyorlnr, yeti • 
:;in.,, . 

Beni işitmi,ler, fakat sijzlerlmı 
anlamamışlardı. K-.tii ağır ağır av 
hadan gidiyonlu. Tekrnr haykıT • 
dmı: "Kati'i tutun, beni boğazla• 
dı.,, Fakat hi(. klm&e müdahale e
demedm herif sokak kapsından 
~ıktı. 

Ba ibdeyl ,·erdikten sonra Del 
fin Huvr sen Lui hastanesine na~ 
lohındu, Kaclmın •loğazında han • 
çere lılzatıında bel santim boywı
da derin bir yara \'ardı. Arka ta • 
rafta ise 5 ,·eya 6 bıçak darbesin· 
dea husule gelmit daha büyük bir 
yara bulunuyordu. Bet kemlğini11 
etrafını s:ıran etler de kesllmit • 
ti. ı 

ltfadam la baron Delann hiç • 
metçlsinin bu yan.dan sonra Ya • 
~ıyabilmesi ancak çok sa~Jam olan 
btiny.esi •yeslııdedir. Bu •ilam 
kadın S-4 hafta sonra ayala blk 
~ bulunuyordu, 

Bu taıiJıf.e FranHI pelisiJıia em
rinde telef on olmadı~ ci'hetle ko
miser uzun bir telgrafta emnhuri
yet. mllddeiunnıml8inl Yakadan ha 
berckr etti. Bundan biraz evvel 
d.e hart.iye nesaretİllin bir bademe 
81 zavallı kadmm otlandan bir 
mektnp getinni,fi. Mektupta 98 
kelimeler vardı: 

"Anneei'ğim, 
"Bu ak~ yemele gelemiyece

ifm ~ beni alt.t. Geceyi arkr 
daılamnıa beraber ~~riyorum. 
Gece yansma doğru gelirim. Ba
na iyi eğlenceler temenni et, seni 
öperim.,, 
Hakika~n kadmra otla çok geç 

~rldi. Vakayı bilenir öğrenmez 
yıkhnmls \'Urulmuta döndü. Anne 
ı.ini'lı öldüiU apartnnanda gecele • 
yemiyeceii için akrab:\!>ımd:m me· 
ba.4' .ıe,·ölonun .e\ine gitti. 

Saat sekizlleo eWE:I <11<>rgu hiki· 
mi Pos~ cinayet yerinl" ~eJdlji , .• 
kit, emniyet lmlrl Goron \'e ha,. 
müf Pttl'ş Jom tahkikata ba~lamı~ 
lardı. 

Vaka çok karanlık ,.e çok e!4rar. 
h görtlnilyordu. 

EweJi hldlseyi giir.nlerln ifa
deleri toplandı, 

S&at 4,5 a doğru kapıcı ycrlni 
ı.121 Antoanete bırakarak müşte -
rilerden kira toplamaya gltmit • 
t 1. Bu o;ım<la silinclir ı::apkaAı e • 
lintle bulunan bir bay kapıcıya 
müracaat cflerctk baron De1arm 
dai~i'lli sonnn,tn. 

Ba 2!S • 80 ya~larmda k~a boy• 
Ju, ztt~"Jf vttzJU. Aolı;:nn, kar,. bt • 
yıkh. dik yakRh. ko~ mavi par • 
dösiilü, gri pant:ılonlu. köpek de
risi r-~d1\'t"nli. kibar tf!•.nh bir a • 
damdı. Bir e'ind'! hi• e\·rnk ı:•n • 
tası. öteki eJlnd.e de bir 9emsiye 
,·ardı. 

Bu adamın sualine kıtlllf'mın kr-

: : 1 • ~; ' \, \~ 1 I . . , • • y ~., fJ ' • , J L { -..___ ._.. ----' ....._._ -- ... - -

(Gueteml* lılılllll 
bqbk JSD19dakl ..... '*! .... 
Uyerek sf•dencelr 
~rl maldyeU llela elmqae 
IADlan pMUIS ............ , . 
Eolenme telılill.ıı · 

caat. 

Mütelerrilc: 

. •.•odab·-==~ rifentz, aydmlık bir 
r&lık dairesi bolunaalarm 
caddealnde ııır111,. u•M'blde 
Neı-ıte mtıracaa.uan. 

• JCmtnöntı. BaJaoellapı~ 
caddelli veya 08.lalol'unda. lkt 
dalı, doktor mua,..uhaDHf 
elnrifll bfr dmlre9f 
"Doktor,. remzine mtıracaat)an.~ 

• lyt kulluıllJmt ..,. 
aa tmak letfyenJertn Mt8dllı:lert 
dUrblnin ev•fmı (Dlrll&lal 
btıdirmelert 

Altlırın1S1 
Aptıda remtıd.t ,..... .... 

lnlyaealanmmm ··- - ' mektuplan ~ (-. 
lan barlc> lııefS8m •"'hl i1 
kadar ve uat iT .......... 
lan. 
(Ate, 6) (A.G.) (B.P.) {Bulunlli 
(E.N.S.) (F.D.K.) (İdeal bdm)(ıf 
(Kaynak) (Karem) <Lale 
Qt.°!: 49) (Nahlde) (Obr) (1 
(S.A.E.) (!amlml) (Bala~ 
(Vicdan) .. 

Satılık yemek aoı.a 
Lokantalar tein çok elTerişU 

kullanışh. hem taık&mllr hem oJ 
la kulanılır, 1,80 boy -ve 1,10 e~' 
8 gözlü. sıcak su Te fmn tertlt 
bulunan bir yemek Soban 111~ 
tır. İsteyenleıin Vıkıt matbaası 
Orhan Temele mft1'8Catlar. 

7.1 IJU ce\·abı \'enru.tiı J 
- Birinci katta, Mlıl&. Av-,. 

ba~ar. l 
Ad.'UD te,ekkilr etmi! ve • 

merdJ\•enleri (ıkmı•tl. 
Bu .dam galiba katlan 

mı~ olac:..ktı. Çdnıt birillci 
durm&DWJ, ikinci kata kadar 
mı" \'e bu katta oturan m 
Hofmanm kapısını varmuıta. 
elam Hofmanm biamet.;isi 
&rl kapı~, aÇIDI" ve aralann 
kısa knno~a sr:~itti': 

- M~ D9Jnr e\'"eler 
- M:ıdMD Dfıılar mı? 

yorum. 
-•Tanonıyor musann? 

bana blrinri katta, Mlclaki 
o:duitınu 4:öyledl. 
-Yanılım~ .._ 

kattır. 
Silindir qpkaft act.... 

tonra merih·•n1Hi inütl 8-
yareti sr:ıulo balan U.. Beri 
knlt:ı maclam O.lum kapltll 
rırncava kadar dair• ...,.... 
pamamı,tı. 

--·-·---------·-·-----------··--------------------········--········-------Halit, aerin f.Ut d•Jaaddı m. .. Falıat, acaba.. Bisim bayla g 1i i i ii ~ -- ..; '-'ı• Em:• misô • môy ... ktir. il-..;,,..._• 
kabargalaı-r, 11111111, bi~imli «'verte~ kODatmak mır.. ~ I n~? Hiç ıliinl ı ~ herh:ı.nı:t bir t-eUi olaauz. B• kadar ldl(ııllk 
ai, yan 8fllmrt ~lebek kan&tıa. Sualin netİce!llni daha ilk ıc.&i • _ 1'~1 J~( !f;J !1'1 1 1 : t-eYden kat'i.Yetle t:nıin olmak ~Y için atlamak limn dıelll. 
nnı andınn be,.U yelkenleriyle ıneleıdıea anJıyaa deli'kanlı kibar ~ -·- --- - • - ·- ··- - - - - - mümkün mllt!Ur? kat ~~n içinde ana eolr · 
ufkun "* ve ""'* dola lll!lllİnİ I• bir taVJrlıa NhriyeUnin tinini keA - Öyl~ ollia bile t- 1 · hlitün ka cıık bir şey olmaclılma dal1' 
zerinlle tat1ı ve~· bir ıö•re ı1: • 80. Nakleden: llazaller llBN bahati -tuındi lU.erimc aıara1c Mizı ~emın etmeonıı lhandlr. 
balitnde ~lmiı,tl. - Bea Sabri Pekla lamul Jc1. hiçbir ln88'u1;)·et altr,·a bıraknır· dı ya? .. M(ll(l•ll sizl llerlaall~ 

SIUla ~n ba tatlı umaaın- tibiyim.. racağmı. noktada sshile ~ • 
d, b8ttlıı ihtiqm_ ;yle kendini ....n.,. BaJııoi••" .. _uL--•- ba d-•a billhrre \'SZİ)'et deiittl, :Şt~r zan• Bııhriy@li ellerini kaldınp indir- k"'• tutm·-· .. ız, ._ ..___ 

•J •- •y "' ---.. .,. .. - En•t ~- ~ayet &irin ıa -- auzu •-• 
tc:iy.lda. ~. bu mantara kar. dalı. ziyade dlllkatJe ı.ktı. Bu aettiiimden bllsbiltün başka bir dl \'e: ''atta oluşunuz patrona hot görü • Jerfno it.ut etnwaız' A-
u .. -..a... ..... _k bir m ·-~ L!-•-" ı.-a t .,.~.. " . -kil aldı. zavalb "'OCUk burada - Sevgili çocuk, dedi, Bu ar • J uc .,.,..unn uu,.. e..., ..... .._ - e~ıua ,.e mutahcde netıee • ..- ~ ttrse hana danlma<'tıktan lr.uıka Göz! .. ...:-de bir "-

1
•& , ...... 

del'ft ....ıııüma-·11• Birdenbire --- d la da bttyll!; bir tereddüt içinde kal• zunuzu yerine getirmeğe maale - n "' "''... - • 
&.. _... ,._.. IHll e tAlne 9lhll ~hruinin yavar- belki te'4tkkllr bUe erlecektif', Fa· ne~inin p.nJtılan 1aaan a.-o 

''" aii.•JecUti' muhit \'e gttmiyl tek- lak lanflldddan U'MQldald ki • dı, Bin mll~ktllltla heyecanına ga- r.ef lmkin yoktur.. kat blİ sörpriıclm memnun olmıu• - Oh, bu bu•u•ta kat,.-• 
rar ~ tdlrlk etti ona bu vapur di4 (ük ıözleti glble,e tutuhn11! aynı lehe edel'f'lt: Bu kad:ı.r carlP bir teı.llri ser- .., J 

ier «emiJer gıöi <lemir \'e taltta· lal' _.tbl panldadı, lekl bir tobes· - S."yın bey 8abri bu seya - delmekte hitbir mahzur giirmiyen ~D !.. diıeye mahal yo' Dedi. 8-i 
dan ~ bi.•lini vermiyordu. ı.Um ba oehreyi aydınlattı. \ 'e Mil hıtte b:?>rnber bulaomamdan menı del~nh. yll&il ttvaptan mütees • D~likanhnın ~lrzr.I. mnvj ~i\ı1e • misinde alıkoymak •ı.m.._ 
Ba yat ona l~k yem<enH, A'iim'*' bir ..... sordu: nun olae:ıkb.rdır.. t-ir olarak !IOrdu: rl dnldu '\'e hil"llz pUrtblenen tat'' hiuini iki defa tekrara llMet 
"·mm& llAlsth bir..,._, «emltl _Çok lli, öyleyse benden bir Diye devam etti. Ona h'r sür· - Niçin! 'e sbenktar bir •esle f'e"'8P 'er- madan nerede olun• olsa 
telllı.de ~Jhlyord11. beklediRiniz mi ,·ar! ııriz yapmatl ~tiyomm •• Veo.. - Çünldl uiz yavnnn.. çünkü di.. ~ıkanm... 

fri:ti ~•r.ıtc f1911dadı: Delikanlı, büyük hir tf-l'Mdllt İ" Kttçt!k, zttkl göz~er hlJi sual •O- hlrinci sth·arinin \'e)'a gf'mi ıahl- - Eh ne otur şayet rıstron be-
··- Ne gti.zd ltir gem&r.. ~İltde bir dimleye batladı. Ardmı ran bir gttlft~le puhyordu. Li olnıı patronumun bir emri ,.e - ni ~tmlez, YJlttn lmlnnn~nmılan 
0...ic&, tasılikklr bir tnırla .ıeti'l"elDeylnf'e batka birine ııısnl • O.nç sözünde devam etti: ~·ıı. mHs:ıad.~ı olınadnn hiç kimse· ho~lanmazsa i<11tediti r.aman beni 

l'ft41> vcrdj: dı. O.a da tanu;mlı)ıtımdı ve Dİ" - Dll91lndlim ki, dP.r Aiz arzu yi· \"':lpura yolcu sıfatiylc "imaya rıka1'lm!\ktnn da iciz kalacak de-
- )l}r9',, pıs.,ı. İMe, •Ji~r lılir 1Ma1et .._ıtni yere indirerek: etsmiz, benim g•yem hbıl olur- ~alihiy~tim yoltttır.. l<'arzedel~nı ğ•Mir ya .•• 

IDl'DI. - Sizden bllylk bir ?ntul iati- do. Metıell öyle zanne<liyorum kı ki ı1lzin yatta olu!'unm patronun thtiy3r vemicl bu manzara kar· 
-- Jlllly ..,_: r.tt MraJarda ... ,. ~. Din laea&z, bay Sabri siıf ist-.~niz bey ~abrf olmadan cıınmı sıktı. Bu tRkılird• biltün Şftlında l<albi yumu,ıyllJ'ak kabul 

er! PM'I• seyahati 1ttUdc1etinee l;en - ben SülUne bineblllrim. Enginle • mes'uliyet ~nim Hı1tUme yüklene• t.der ribi bir itsrette balanda \'•: 
- a..._ lhD rietww- t.. - ·1i•i!fl lten\ller bahntne.ti:'ftnı nn • re ~ddtktan scnrft orftıya çıkma- cektil'. - Dojtru dH,UnUyonıanuz, de-

nı •"1ıe ....,__. ftb •• A"· 111r,.oı'1am. Bu hai'U!'a Mir .,ern • mm lıi\:bir. zatan r:ıktur cleit - Ben bay Sabrlnin dnnlmıya- cft. &nr- bn hicll~ natrona pek fe 
~ .. ııAııt ...u.iMıq ;6rclııllr ~ Jftr kararnnrı: 7okt11, rrakat mi!.. cağından eminim!... na bi'r hareket gibi de görün· 
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1942. harbinin yenilikleri'. H ı T 
B UC'f1NLEftOE lJindblaaclaki l'RUftur. Aftptiaabu Hint a.16bu 11• 

Mopalk nedir? Seri .-.. to.Jar m~•Mmıın azlığından cok· bera~er J>fr~~~ ~;aıra n•lia-: • ~· fıı'WU ·.,•o.kınuyor. Eln HindistRn 400 in......,_ e1 •i • --- Calll ~ 
· • • • • . mi:yon b•;ıl'lı besleyen bir ınenul• camii, Akradaki "IMtmıllilıl, Şah 

V ALNIZ bir defacık bir tek 
l 1 - aorcı• Bir tarla· 

Dm .ıtsna.nnda manasız bakıtlanaı 
gPkJtiziln• çevlrmbti. Koyler ~ 
l:t.bı'ap çeJuneJDlte bendJordU, 

''Ythiiytlşllllls iler1edil<Çe tat•· 
dıklan l!nak çlivaUannın altında 
ezilmiı köylü grup1arile kartıiafr 
3 oroz. Banlar gazetelerde Alman 
Laydutlsnnm g.eldfğioi okuyarak 
kotbn ve yots. koyulan köyltılei ·· 
dır. Şimdi köylerine geri dönüyor
lar. O dehtet A"linleriaden S'onra 
)"urtln.nıu oeak!arını tekrar l»ulon
eu karşımızda mdl!Jell bir gttl\i§le 
Aülüyorlar. Banlar araamda bir 
kadının hayali hafızamda lralciJ. 
•yaz bir ata bbımitti, başında 
renkli bir örttt vardi, kollan arasm 
da hir b'!~k. Atm arkaamdan bir 
erkek Jiirilyordu. (}zerindeki RWI 
elb"ine r_aimen ba aılamda f.ev• 
ratın anlattığı köflillerden 1'irisi· 
ilin hail \V.,, 

Ba satırları AllQan orilulanıını 
wkasındsn ytirUyen bir asker ya• 
nyor. Dona doiro ilerleyen bu as· 
lrıer tuna :ınlatmak istiyor: Bular 
g~en seneki tabiye 11iıtemlerlni 
1nnkml!lar. Me\'ZÜ makav~etteıı 
\·azgeçmillerdir. Çenberden kurtul. 
ataya ve arkada Cftph;ı kurma.p. 
~ltJYOrb.r. 

BU hikayede anlatılanlar dopu 
iae Rus tnavvetlerl ~'Urken acele 
etml;!er n• föpn.iı yakmaia ne 
le alaaliyi botaltmaya muvaffak 
alallilmillerdir. 

Fakat bu satırlan yaııan 'kelam 
llon kıyılannck bir kasabaya gıe. 
lince mansara birdenblre deii§ir. 

•"8ir sanki bir :r:elzeleclen ra" 
rap olmuş gibiydi. Her taraf Jlktk. 
EvlKin çopnmı çatılan İl.ÇllllUI, 
l'UY'Ular gf'Dlt yaralar halinde, 
tl!fJa ;n!t&D baiınaklan gibi Meye 
lıerlfe atdnuı. Yer toz f~inc1e. 

"Şehirin ~ı:erkine doJra ımıv 
llilS ilk adımda, bir sokağm orta 

~-Teri.nele kanatlan kırık bir Sovyet ..,,.....,. 
bsıncla sokak tamamen -enliUla 
doJu. Araba ile geçnıek iınklnm
Sobk Amerikanın son imalitmdan 
olan Sovyet kamyonlan tarafın· 
ıJan tı'kanmış. Bunlar arasında ba• 
ura uğram~ ve patlayışlar ytizün· 
hJı birl>i.rfne ne kan.nıı tanklar 
wr. Hepsinden alev çikıJor. Yanık 
odanla.rdan ve et~rclen çıkan ağır 
ltir koka boiazmım valayor. 

"Yerden iki boynuz ç:tkınq. Bu 
topraja g1.Jmftlnıi\ş bt"r inekten ka
lan SOR artıktır. 

"Harabeler, duman, pis koka 

ıl!ltibmetfnde hareket edellilir. 1 Bır defa dalın, yahut daha do19 

1 
ıııerıkadsn gelırken hır A.me-rt~ ket oim:ısaydı 80 milyon müslj.,! Ekaeria ......_ su b w. ıevtha 

Aıleak aazarfyatta ~r ...... r m9U iki defa daha - Afr.ikada Ve uça'k ~"n<leu kendisı UıeTm. 1 U'll 'cin kullanılan bu azl1k tAbirı yüksek birer ör ••• ~ Bmıaua 
katte ~ok. u:qal ,. arazlJe uma. Sovyttt Rasyada - harpte en r de bir pike boral>Mmman teer..t-.ıo.i I ıta~tı._,._...a bir tebessnm gelire- Tac...-lıM lllıMlh:u!llllan 1:9rtlındao 
miylC! uyabiJ•n bir teHütt!dÜJ', hemmiyetU noktanın i~ ba~lamak yapılmasını !stedi. Britanya v.,,.. fteirti dWQaun ea dılö ....._. -rı o 
. ~göıı MoWUkler 7alna yerde ~ıere olduğu açıp r~. Fakat çnlan takdir •r&er ki bttttla 1'.ü- - .:.~..... ıa asnndu itibarın 'ı lank ......, d 0 

' htisr. 
oeğil hsva4a da nP1111ot, Bllttin ile batJmnak demek yenı ,._ bas· cum edm tayyareler ~ri ~ nıii lilrrA.sı .-ft .. arbr Hindistan yarı.. ı Tfdfe 
kış iki büyük hava mtitehM!Hsı gr lamak demektir. Kopye eden mu. dfüdiriiidö. Yalnız l;tı tayynrd"'• ,..:!.M?ı:dM ' ........ ~:;r:Jrunütler n lıattt 1 ~::.~~ tiz- r 

00
"; 

n9rnl Loeheır ve ~ baron vaffak olamaz. rJn az ,ayılı oldakJıarmı lıuu~ ı.·u . ~d tic;mel "ıuı kur entlild rinnit~ııdfr tı..rmsı 
Riht Hofen hu sistemiu havaeıltk• Bu nokta pike bolntMlrdnnan malıdır. Bir harp ,;emiıı;inP. k.a.~ sa ,:1• ıı:t.. .... e nı ilk halifeler Y. Hi ~ -~ c..t ·--...-·ı..e': 
ta JIUll bllullaeajnu &eHit et· ta~ de göriiltlr. f J'8Pl)aa hürumD mavaftllk c~r nı~ <'." ..... · --1~. 5~"' • • rın ndi.ttaaı. ~ •\illl -~· 
tller. $imdi nftda stublar av ~ bo-n-. pike bombar~ ~n ıa---.lrin ilek ÇC)k "':'.kt.-· Hmm~tr.:ı <!l"IJ~ğım z gıpnış memle-~ .ları u.&am. Hiadh\mnı halli d,!lıı 

• . ' ,,__ ) u-·- . 1 • lı:etıolu rü•ı. ~.üf prenslerin yaaı?ta ,...,.. ldew hftaı lleof • ak'UIWı 
tanarelerı ve tanklaıa h\lcam donan uçaklarmı teklmll ettiriyor- 1 da olm&<ıı ve agır kayıpha.l'!~ o~ı·n. lç'll!tl ,. . d rdil MUldın 1971 if1ı ..,... :....__ ş Iİı 
tayyareleri m~hrek olarak t.op. Jar. Daiır,ıa yeni ualler buluyorlar. maktan korlmısmAHI #iel'e.dlr. e • "· l"tıt e er. • 

8
. Te en lil ""'eri or.. ~ il n 

laıuyu. BilhM8& tanksanr toplar.. Son •tnkalar, Dorviye 217 ler ae-1 Sovyetler an'anelerine hit~ o· :~! yd~n:-11:•:=65 6-~~erı 1~:: 111d~ı asırda 1llA1kılii slst .... 
la •iJUalaniiınlan tanklara hücum rodinamik bir firente mtleehbet. .. klrak t~iara ~ :!hemmi7e• .. an be 

1 
e d eü :.. 

1 
1 ı m "· 

ta.y~lri bugünün Zll'hh bvve~ dirler. Bu flayede pikeısiain 9'0• •erirler. M,....pl Jolmf gibi Ml· ;·1
;. t a~ an:ı~~n : ~ s=~l ar Jngiliı ff Y r ilk zamanlarında 

Jetinin en bUyiik dti,,pıanıdır. ıtwıda düşmanından iki metre I' yilk Sovyet kanta.adanlnmıdaıt bir • 
111 ı~ııknö a tl 

8 ~ ar:nı 1""i'' er Jngilizl(,rle --..onan- ahali anauı-
. Bu suretle bütün kq .,...ten 1tlkseklikte birkal dn.kika dbpdilc eoiu. harbin toplola hazantlttc::av vckı b" me er 0 :.m a;~ .;;ru ı da anaşm---klar olmuttu. Fakat 
008 dmm&m11 ve dllpwuna mua• kaJahiJir. lniı süi'ati azaltıınn,ttr. n:l .kanidir. yhaük'~ dırfnzamat~b. kmldı e ın İ daha sonra ilti taraf birbi.r·y~e lyke 

• B'mıenael :h tansreni dah L•m ar ra a ı a . , 
diJ bir §ekilde haurlaJUllJI olan ~. • Y eclef' • • !'- Alman Jrararg6hmd& tt_>pçuluk llındisl il yarımadanaın her t..- anlaşmıştır. Bw an aşma bu harpte 
Sovyet ordusu karp&ma yeni te • UMtteeuır ol81', • il_._~' deha ql mitıella!Km maretal Fon Lip<lir. rııfında müslüman vardır Pırht en de devam ~r. 
kilde latleam eden bi,r ordu ~tı. görür ve dalı& i>i ...,... alır. lfare'8l Jl'oa U, BavyeraJHllr • • ı 

1--n:.. ---~--..a- . ...aau- L-, , ...... _, ... to · büyük m0sl6man kalabah,ı Be°"a Hindistanda llUeriyeUe milsl11-Yinninet una llopltk e.iBtemi' -- _..,.._... .. ._.._._ mu .uuı.un suu.y.ua: _,.... P etra • ı d P d im H hl . . 
• • • hatazakir mebaslardftn s· Vil • fmda eıı:m· • Meli iti ın ha e e, ençap a ve ' • ırar mantarla Hindllls arasında ıhtil6r. 

nın ~· mm'9'al llelnınel harbe D9YİH9 Jrarlıi7e ır s· ~ ~ "'~~ e ~ Prensliklerinde, Efganlatan Te lran lar çıkmıt boa bu i!ıtilaıO;:r altr 
piyadeyı tanklula q tanbavar Ceyea • G-'--'- .., -n lik~ ır Bii .. r. -:......._ ha~• • L.. ... _ • hududu civarlannda 86rfinflT. ve kanlı ıaamaralar alm1.Şlır. Bu 
toplarla beraher IOkmaww ilk defa YDll!I •&jljuvD _. - e zaman YL:I< -P- ıu.'f&aarının -· Mü ı- 1 -zü d d.li 
o d '1nm ,. zarfmda pike tana.releriaden tam . §lllda ~ aı1 ıllr. 194.0 4a .s uman ar yu n en arap ı lhtilAOarın sebll>i ekseriya dint 16· 

it lltWr. • ~ -1ı"lmediiin?n Mbeplerinl Majiao 118*..._ ....... kuvvetle'' de Hindl~ana_ girdi Te yayıldı. Htı ~' faı4lları ,,. Y•YıiJ taralaMdır. 
Bu harbin en ~ v-!'r llOl'Dtuttu. Naar ba 81llıle u oenhı re komuta etmittir, ..... Lenill 1 kın ~ksenyetıne gelince baniar Hındlctaaı .lda• eöenler bu Tatlycl 

kalanaclaa bir tanesı ~n bir- \•enniftir. , nal ~ JW alauttrr. g- Hindıstaıiın h~ tarafında J"'l)'J1mıs karşısnıda çok unşık bir me ele ;ıc 
kat • .., evvel KUll'edeki Brıtaaya _ 'Omit ederim ki hu lt_..taki Foıa Yp ....,_ toptM ~ olan ordu dib~ konu~hmhı. karşrka1111Ya, Hlımmaktııdırlar. Hint· 

umaınl bruribmllan yazılan hur1* 1•• eok ilerlemit ohnm ~ kr~'teaima kan·· Bütün, Hindistan '1Dtlsllhnan?a:ı Ulu vıe •lalil•..ı.r Mı iıMi.:Mbn 
i3888 wm•Nll Wıt veallcadır. s· Y-'n n ... · . 1 bet HU taraf icbl. mea ..:lvet , o-Ba veaikada bliaea' kelim.esine ar )'Dm e.vaHn fmalMe dir. l'ailat m~ta .. !!IOnra t.o- Arap ırkından delildir. Buaıar oilk Mr 

3
, • 

lal' __ , • 1 JWyeeanhydı~ P1I bAJıfm glirli'. aı bir~ tef)dl-ederlllr. Biat IWk ....... im ar çamı• 
i1ID ..,~ldır. • • - Bu Wi cJıegp. DaJaa isallat ....... ...., Lwr Al-.ıı ............... elııerW .._.. ...., Mit wu.-. ;! h uılar4 
~- RommeJ ••• ~ •tiyorum, dem.ittir. . ~ AtrMa topçql11p de 6--eri w ltllbMU Babiıchr .......... .._ 9"11 lfıabatm:o 
~~· 8e4eee •a.Jik V9 bdret Meclis reisi derhal 1ddabale et. haJrlanda m ...._. Wlllllittil': hanla Rindlıllda ıelmlf Tldleria Gaflı Rinf!Dn anw 1 H sınır 
Hdir. y.._ ba kadar> •• fal;la miıtir: 1918 ele -A1ıııila eidu.aınun 488f) torunlandır. Bunlardan başka isllm rartıarmı o~ uıWnmak fçlıı 
delil. - Bu eevap lrAti de&:• ı.x...ı. tcıpa 'ftldr. 1920 d• 'ba orcluaa eli i · k bul 1• b tJe hareket zamamma tıtldilinl aaır. 

.. Bommel •1~ r.- ....,.ı Ol• olmakla bmaW ikUfa ~eeı'bi"': Nlnc1e ,-. ........ ......., sı:ı~ıfar:ından e~n::.Ou: bS::.r~k mıf Te Paf7a]ar ltWıM1e hıırekel, 
ıumıza ~ıyen bafair .lıılr AL n~. lanmla 21 ,.. top ~ yerli Hintliler de vardır. geçmitti. 
maıı ~raJıdlr. Blttbi W1fik ko• Bu ~ ......,ferinden .. - t• d8 Pelon,a ltallli-..,laclr. laJAm medeniyetinin kllltftr, lliru D,.... ı.....,. de lı9na yardı.n 
::::...ıııa:.:ı-:...=i~ rfsi İngilis mlteh..,.lal'lnm pike it ftldt Aha topomıa ltialeNe Te ~nat teraWdsi, tlserlne yaptılı etmek lstedlW • ._ Mlıllüm-.. blrli
mada Boaunel adDu .......... ıarr bom~ fnanmlıımalan • ajlr topa ı.arp .... ,dıııiıme lılrdl. teıdr. hlldlmdarlua tr6re clel:,ıntf • lf teli JI' ıt AJf Oana bu h:ı 
aı , ederim dır.. • ll'Nn!n ...ı ~ Wr tir. Bual8n kllıl6rtl..,. sam-..ıd _.. - Mi' 1tlllıı11117et lllste .• 

rıea • 80- mart sayam.da Deyli Meyi bayii ma1zeMe lelldıt ettJ. Ba Al- l derecede rial'-ıt Te J&811batt • df l'lflaıt m111 ......__iyesi~! 
"Pıl•otojl ~~~ buA'~ .Peteei uçaklar tlzerinde diyalok ımn ~a bir kat claha te let"dlr. Pnbt htnıu yıkanlar da otel ıd:V. eden ..ıwwıll edalayıfları 

mn ve zaruri bir llC\luar~. aaı ıteld-lde bir makale yazdı, Da ma • klmttl ettirdi. Sivastopol herine llellh belden ~J'f' 
ta.kdirde krtalarımız<la Rommelin kalenin p~ke bomba.nlnnanlarmdan Alman toplan 50.000 tc>n "~İk _.. - 1 

_,_ v -~~ .. ~J!.mıeic~~· 
••t k" · ı rd n ttl f ı. H. " - uz-.hr. e ~ nemn nıı.lledı c o e ı ınsan a an !I n, ev""aıa· basheden knımı §Udur: tılar ıani 2500 vagon. doı... ~ ,LSG8,.. ~. lfttlllfft&: 

... _, L iL - ~ M torpil .,,.... 6oiid' ~ -Stalill ~tililll'imln sekb 1·..ı SS metre ~ dl.- . 
"" ledmis dtlşmandan al8iı imi'J. ve hatta. 1! metre kallilllmtlaJ'" ıo .etre __.....,. ıo ...... Hiad mlıliiGNt..ı.n ...,_ bu 

Bu metnin alt1na ~ lngr Ytlbellr subaylar lll'asmda da bn dı falaıt yine~. Tflllai9tlh genitliliDde ve 5 m.ı&;. ııı.ı.la. ~ ~ Hindtatıl'lı 
liz kU\'Vetlerinln ba!.&amandaıu fikri besleyenler varm11. Bdmfıer. klm l'llfteadeıd."nde top bir defa imda ı.- PAllİt ~ ~ d.....,_. 10 ıaibo• _.ıonaan n 
kocamsn imzHmı koymQtur: O- danan a9&klanmız da iyi llald~ deM daha lmimndı. Dem~ ........ u. D.'9r bir .aa .. r• UI Ilı .W dln79 .... Mderaılıauı llalle 
hinlck. iıöniş. Battl bazdan pike bolr de giden en alır toplar hitıbiriae llir olsllla ...... b•Nliai ..ue dBmek illere ~ ._.. aılılıları 

B1rnz sonra ıimaU Afrtkada bardllM1UD lüz1RDsoz olllol811u ve batlı sekiz !ll01I siatem lolromotif 98 llilometıe gw. ilri WE-tılif. n 4Wlldlr. 
harp ballacb. Ve 1...ondra p.Rtele- btr işe yaramacbinu iddia ediyo... •1llllulandlım, N .. lillan ife1i • bir baJ&J fupa• ve altı Myak 
rinin dediklerine gire bu U1'p bat larmıt. efade W adam a.rheat !ldlteat p•. v.goadaa .at ıddlil 1ıir ıiml..s;. lncWs. m 1 1 1 1 m • • l ıı. 1 

larken lagilia komut~: "Ne - Aakerleri'mlze sonuıuz. OnWr sinir. Çaplan 815 mübnetredlr. ferill. lmvvetlndea Wla bıal +· vabmlıwmın blrri191. '"• lsdldlle-
yapaeap?" Aalini IOrllla&lar, size pjlr,!o bomhrdnm.nlarnun bir Ba toplar bir eı.kd .......... a.cıır. UWfılDUUll lstf)'Orlar. rakat d"!-! 
''Rom.mel ne yapuakf,, clge dtl • cehennem oldupu IJÖyliyeoekleı- huan tasan pılımalifle hareket Jllll'p.,....... ..U •• 1111* Dlluulleria. diı'f'UIQ .... ,.larmı 
!:tlndtiJer. cJir, .uJer Ve dikilir. 1f4ıkJ •tllblann MI b'91i11i a • da flln etlnlflenHr. mnclbtu mt• 

General Ohinleiin 11a1ibtlan - Harp gendlerine laırtı pike Balestik mtitflaavslan blyUk ultacak sibi p......,llll. ._.. selesi • tekilde. laalltdilinc • eCftl 
emri altında çabtan ... a7l&l'ltl bombardmıanlan hakkında ne dü· 9&Pta bir güllenin mtlthit kuvveti- f.&nkm ve ~im klJllleti eksilme • sin Rint mDsl6ınanlan bır."ada @.. 

Afrı'Jra Alman ordnsa hakkındaki ttlnWiiyor! nt anlıt.tmk 4çln IU ....... yapmlf" mittir. l'üat ~ ....... ..,. hemmiyetli bir rol ~ de 
kanaatlannı cleifl~ - Bir hıgDiz harp gemisi fi' lart:br-, Bir btlyllk dellb topmuua meta .....-. ftm edecetierdfıo. 

aramnda Dona yetlıtik. Onttmtlzcle 
yol birdenbire bir lnit halini ah· 
~r ve köprüye kadar gidiyor, Bu 

'lıtipril ~imdi 90kaldan dolduran ... -----------
bltlln kıtalarm gayaiydL DUJman 

~~--

bu köpr8 !layeıdnde ordalıtnaı :ve (Rlbıkl aW9dall ~) 
1m1lz~~mi Jnırtaneatnu umuyor. Delikanlı içini ~k: 
da, Şimdiye kadar g~tılimiz yol- - Evet, dün sece kendinn Pa ı• 
lar ~intizamla geri çekı1- tere parçalatmak ıçln hfese ılr~ı· 
ll1it olduiunu gösteriyordu. Fakat ğımde bir parça anlamııtım. 
nehrin tehlikeli ,;eçiş r.erlnde Al· Nermin, korkudan, plerlnf fa!" 
man a(&ldsrmm öldtlrlldl datbeler taşı gibi açarak sordu: ı,ı 
indmni' oldukları apaçık g6~8. .,.. Parçalamak mı? .• S.p?,. f 
)"or. - Leman için. Leman. :ınJamı' 

.. Kıp:n Ye ~ Krernlln- akaınıa• daima çalgın bir aşk!a 
de kanılan kurma1 ıabaylar kOll · evdllim bir kızdır. Fakat o bu hi,,. 
feramılan Alman hap usa1ibdl sfyraımı hfçe sav-'ı ve t.andisinl 
~- :-ı..e ~.-a.w.u. .-....:. Ba a· ".,. -•Ti'- Q•3' "'" ..... _.,... Ankaraya götürec.>. k olan b1;isinin 

• 

Bir puse • 
ıçın 

Nakleden : Valalt orgu 
.... kartı lroya.eak sil&lun ellerbı· iıdlvac teklifini kabul etti. Fakat 
de o!du!una kanidl. Bu •llUI 5! neden kadınlar bu kadar hain ve lfyle balhyan bt.ı saf l{illilciın- s 'I" na olarak devam etti: 
toalak Klem • Voroıllof hliC1UD a. fenadırlar?.. mlmililiui his~cdere'~ memnun 1-- - Alı! Leman da siiln gibi ty; 
)ÜM(ydı. Fakat beri tarafta AJ.. - Hepsi dellll diye Nerm n prr • dular. bir kız olsaydı... Do~mu şu C•· 
•anlar da Bue ıı.nrhklanıu göz ö- te~to etU. Birdenbire, delij(anlı eiddiletü: milinizi kıskanıyorum. 
lllllde tatm .. W' 7eni hir ..ıriJe E -• - Ve siz perende atlayıcııııını Nermin içini çekerek: • .. _--'la-••, ba tah'-. e ....... ..,._,_ - vet, ıuz mftstesnasınıı. B 
~ _,,. •:ıt .. ~ ,,-...... B da ·b· d ı çok sevi;ronunuı öyle mi? di>e - en de, Cemitm slıln glbı ........... _.._.:.: ~ · u esna onun 81 ı ot emet ::- d k -3--.. ·-• ---.. sordu. sa 1 Ye vefaklr olmasıaı ne ka• •- --• .. r •Jman oıd- ._ rin-ln Ozerine uHnan Nemıinin ... d 

- ~.. n. -- ~ • ..,...... Eh• Sö ı ı.x..• p..a. · i ar arzu ederdim. O :r:aman. ne k11-__._.__ _..___,. __ ,_ ._ı.:ı lini teRcaUc okpdı ve devam etti: - .... Y e ,,_,ae, -• s z d 
--~ ~·~ .... ..-..- -- o A h h -•·r.- ar b:ıhtiyar olacaktım. edecek veJ'de • kilometrelik bir - Diln akpm Leman da müsta:.· fedak1ı1r ve ka ramanca aru D 1 --- U:_..-.... _ ._. ___ ,.__;;;..J,._..~ bel ':&evcile sirkteydi... itte kafese tinhle o kızın kalbini kannma~a e ikanh kolunu '>nun belinı: 
- _...._ .... .,---_. f • geçirel'ek: Japtdar. 19'1 ~iman nrdUMI bir <Jirnıemin sebebi o idi. Onun ({Ö1.ii- muva fak olal>lldlniz mi. 
konserve kutuuau ftÇjl.11 tirhlltoa 'lÜn önünde kendimi Pantere pal" - Hayır. Sirk daltl·laltan ıt0,ır:ı - Peki, şu halde niçln7.ı. 
ll"bi kıvnbyonlu. 1942 de bir~ naJatmak istiyordum. C1iııkO. viıcıı- onları gi.zlJce takip ettim ve mu..- Fakat sözünü tamıımlamaclJn b'ı• 
ıtı'l>l h~ket etti. Ba n1?tiee)'e var 1umun ve kalbim 1n çe'dili ızhraL;, fakbel kocasına benlm hakkmıdş: denbiı:e "Panteri'' dbe haykıra
dıran hsrek~t bir y•nl1jJltir. Faklı• kan kanımla ğlSsterQJek; J>u vahşı ''Pantere .Jlkhrmadan kafese glntt~ rak Ryaifa fırladı ve sf\r'atle en y : 
&ilki zamandan beri matt\m olan -nan:r.ara ve dök01en kanıiıila da • si ne budalalık. işte f:lcfalar Mll;? kın aAaca tırmandı. 
ltlr yenilik, Jnsan ve •illhtua J'8 ·un yeni afltını zehfrleml\'lk istiyor- meyc!1ma ,geliyor" dr.ıtfllnf du .. ~ H:ıkilcaten Panter, civardaki 'fun
Plhn111tareketJeri Makedonyalı Fi !um. Beni anlıyor musunuz? .. İş dum. Ö, b3yle. benim budala oktu- dahkı .. ru1 arasın-lan çıkmış ve si k 
l'p v0 Napolyon da kullanauf)ar "111di- .kafeste $izi neden ~rmeü•• lromo dft$'11nt1~·orda. faHkıı:nıetinde ağır alır ilerlemf' 
Ilı. Yirntincı unn lhtiyacma t&re 'tınU sfdn busel!rlr.fzl hiiısetmedi. _ Şq,•halde ı.fı, bura-n eiinnc'len 1t• ba~lamı,tı. 
ilJöyen ve yenile"'~ bu siaf.embı l'ftimi anladınız mı kaçan sevgilinl:ain arkasından t4if!a• Nennın, hay\Tamn ne'llnclen ko· 
~ adı Mnpttlkttb'. Nermin Bttlerek: mak irin geldiniz. Bu dk om1 t:ı• şarke11 ıJ, Ukanlının lmtundu~u ai1al• 
!iOllllk motörltl kare demektir. ....,. Cok tllhat •ıoll'UIU. Ben de, savvunın fevkinde seTdJllnlri ııö~· ea de~1 ~ini sall•ym'ak seıılendi: 

'l'anıdar, taaımavar toplar, piyade "ende atlQJCm Cemili kıska ı• terlyor. - Sevdiltiııl• hı sfzt bu vaziyet 
.ı.v -.ııineleri istlbkim kıtalan 1ırmalr için sW iSpınDtttha. Ve .ben - Evet. Onu pek çok seviyor" te görmeliydi. Herhalde hlı: te h-:ı• 
~ ,btlcmnbQtlan. erzak ve )enim bir baetn ldn 611mit bir. dum. Şt!nuza IJ{tmezclL 
...,,hunat hepsi muayyen bir toP: sayarak kaf.- IJftdillal" 7llnne.•• - Peki, ya •imdi? Delikanl: ıctıl•rtk cev:ıp Ttm1l 
........... Ba skt.emin iyfliti şun- miştim. Çok tuhaf dettil mit.. - Şimdi mi?., Katı bh' leY s~l.. - F.si •1- oı~3"dı füphe ü: h"' 
-=._a..ı pli.yor. Toplandığı mer · Delikanlı da gtUdft. Berallerce gth Jiyemem. şuma -ntmeedi: talcat timdi .• 
kiııt ~ İAtlkametlerde Jiarr lilşt81er T8 kendilerini 9MllJM1tl be.• "Hemafnin etini a~brını" ara5ı• - $1mdiHi. Al,ahınsmulı: ı,,, A."• 

laiıın Letnanwzı size balı'1ama3p 
nı temenni ederim. 

- GOie dle; sldn de Cemil lç!n 
şaıwıns açılt olmn. 

Nermin birdenbire geri dönerek: 
- Artık Cemilin benim ftln h•t 

bir kıymeti kalmaDUfJır; diye pru 
testo ettikten sonra Panterin arka• 
sından: 

"- Torkemadal Buraya gel! .• " 
diye seslenen-it koşmala 9hatladı ... 

••• 
, İbtiya'r Panter kendililinden v~ 
kimseye zarar vermeksnin slr"(e 
dönüp kaf~şine girdi 

Nermin, hayvanın sabah kabva 
tısı olan eti pa-çalar balinJe j'v 

dirme-k için yanına ıid:p otvrdu. 
Nedense o sah:ıh, ihtiyar Panter 

onun IÖZÜ!le bambaşka bir tekli·? 
görnüyordu. Adetd ıencleşmıf, d ,• 
ha cana yakın ol:nuştu. 

Mernain, aya~la uyuklayan Pa:-• 
terin yanından henilz kallcnlamı,. 

h ki: kendisine hiç te •18f>ancı 
geJmiyen bir ses, daldılı fallı hu"• 
yalanndan uyand·rdı. Seııfn -salı• 

bini Jfönnek itin dalgın ve mahmor 
balu;la.rta seıfn .qeJdill t•rafa ba,ı• 
n1 çevinll. 

Sabahki gençH. G611erfne lna .. • 
mı:van bir insan tavriyle aya~rı 
kalkarken sordu: 

- Ne lstfyonunnd 
- Kafese, Panterle sizin yanını 

za gelmek fstlYonım, 
- Kafese slrmet mi? •• Sebept •• 

Niçln7. 
- Bir busen içüı! Dellk1ph 

rafına bakındakta~ sonra #.aJD 
etti: 

- Bak! Sfrt ~ IW• 
:rahns leOJn l~ ..,. laf• .bus' 
iol• ılnnelı ... ~ 

••eır, . 

......... eephedenhlt"Umed.e" ................................................ ______ ....,.._...;.._.,..;... __ _.....__. 
"• ~ vurabilir, tJ.qturJarı ---------

.,,,.~'-·'"'~ 

NapolJanta 
cerrahbaşısı 
Franaada. .,. _........_ Napol• 

yon'un · lıasu blab cerr.abhaş15· 
mqbur Domlnlk l.6neı'fn ;r6s0n 
cD öltlm ~nimi ltutludı. 

LArrey. NapolJ'Oll'un maiıetindr 
İtalya, Mısır Ye lspan111 MArlerJne 
iştirak etti- Te imparatorun son de
rece fevecclihiinü kuaadı. Napcıtı 
ypn, ona. hem hasa k.1t•atma cer' 

rabbafı yapmlfo beın de badisi• 
"imparatorluk baroau" mt••un 
,·erınifti. 

Napolyon, Senı • m.a .... anıla 
öldiilü uman, vasiyetnameai.Ddi, 
"taaıdıklanmıa ea faalletll.Wit" 
diyerek ondan baJuetnıif ve Hfııfi
sine epeyce para bD'akmıı,tır. 

Dominlk LArrey hakkında, fO 
bir fıkra nakletıuektfff r: 

Eyli\' harbinin fel"d#I ~I. b r 
evi, hastahane w-.... '9ti~klt 
metaulıuilf, Bir .alJlt ...... H! 

- lmparaa,r ~ Wlt)'11111)' .. r. 
harpte ö1ea .-e...a - alill teaedini 
laho.it etmek llıe«-, tferl•I. Morhıi11· ' 
ı-'e .......... ll' 

~tınee. ~· tıiae tltv:. ...... : 
- Jnç durmadan gidini•" h•r 

._... ..... belki de »ar&Aıaa ....
r.i'öllecellm o;ekiz :,'qı ,.,.... • 
ratıp da, cok ranl: bir n:t9 ..... 
mı, oba btle, lir • &le a+ac 
,rldelTlt'lll. 

Dlrr ba~ ... r. 



Bu haftaki 
lik maçları 

.: 

ls tunbul futb~l aju111ı6ından : 10 Doğu • lstllilAI hakemler: ~: . 
!'"ener atadı: bahnttin, Ziya. • 
10 Hilll .. HnlJc hakemler: l\ih:ıt, 12 Beyoğlu • E)ilp: hakemler Bu 

H.ıyri, Neş'et. . lent, Zeki, Sait. 
11 Fener • Süleymanlyc hakeır.. 1G Vefa • Altınluğ: hakemler r,,. 

ler: A. Arem, Muhtar, Mueyyct. şa t, Hayati, H. Üzer. 
1' Galatuara:)' • Davutpnşa Şekip Hakem idmanları ha.fladı 

Fa~ lfiinür,. Futbol hakemleri ııecen ~ne o'. 
ti Beykoz • lst. spor hnkemJer: d~u gibi bu yılda çarşamba günlr· 

Muntfer, Dr. Nurettin, ııadık. ri saat 18 de Be:ro~lu Holkevinclf' 
Sefff. 9tadı. ıçalışmaya bnşhınıı~l:ırdır. 

lstarabul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
A§ağ'ıda ein9 ve miktan yazılı malzeme satın alınacaktır. Elinde ~·ı 

.:ına ma.?J <'1tnlar tekll!l.•tjnl 15.9.942 akgıı.mma kadar Yeni Poatane ka·nı. 
smda BQ)'ftl: Kn:acıya.n han No. 11.10 da Hava ııatınaıma komlııyonuna lr'.A 
dlnulut, \97'9) 

Htktan 
10 adet 

IS • 
1 .. 
ıs .. 

Malzemenin ciwıl 
120 llk pota 
ıoo lük pota 
80 1uk pota 
20 ilk pota 

Samanta.ıııyen tozu -'00 K~. 
ıeo .. 

1&00 .. 
" .. koruyucu mad 1· 

Kadmiyum yuvarlaklan 

' 1000 " 
200 H 

Kodaluı .. kadut., tozu No 1 
SlyanUr potasyum 
Mavı gözlUk • çift 

. . .. Omuza kadar uzun kollu a~pestos 

• adet 
6 .. 

aoo Kg. 

Adet aMI 
SOOO Gl1"rte fırçam 
1000 Apdeathane trrçuİ 
~ Tahta brçaaı 

1000 Bmanda fırça.11 
1000 Borda 
aooo Çaıaqır 

eldiven 
Uzun aspeııtot önıük 
Atkılı upeat batlık 
T-:urda pirinç 

! - 'htımın ohman mecmuu bedeli !US Ura TS ku~ olan yukarda cine n 
mlktan yamı hçdann 11,11.942 cuma günU ı&at H te par.arlı!t 

•kıılt.meat yapılacaktır. 

:! - KaU ttroir.&.tı •71 !jl'a eo kul'U§ olup §artnameaı .-e nUmuneaJ herg4ln 
komir.yonda görülebilir. 

a - lstekli:erln ııeru gi1n •e natkı Ks.snnp~ada bulunan komlayonda ha. 
Eh' bu.unmalan. (9173) 

l11tanb.J.wDean Komatanlığından: 
Denb ~8Uine ve Gedüai okuhma kaydolunan talebelerin seçme mıav. 

lart 15 w 16 eJ'lül 9f2 gilrjeri yapdacaktrr. Herhangi bir ma:r:Pret yilzihı. 

du getımyenlerln l.mt:ibenJan bu gllıWerden ııonra yapılmaz. BUtUn talel),, 
.ern bu priblerde Kasnnpaıadaki kayıt ve kabul komiııyonunda aaat 8 de 
buhlmaa!an. (9T'H) 

l.tanlıtıl Jandarma Sattrıalma Komuyonundan: 
(IO) s;ift epor ıa.tlk ayakkabı. (80) adet atlflt faııll!aı, (80) adet aU~t 

doau, (10) adet Seıııtbol topu, 18,9.94~ cuma gUnU saat l!S te letanbul 
Taksim J. S&lın&lma ko~jsyonumuzda pazarlıkla eatrn alınacak ve derbııl 
t eeftm edllmedjgi ta'ltdll"de gtinU kararla§tınlarak kaU temJnat istenilecek. 
tır, 

LlMik ayakkablla.rın numaraian doe.yaaında hergUn g8rWUr. Kanu:ı 

~ ht!l.lı: ıate1dilıertn paza.rlık g11n ve saatinde koml!ıyonumuza get. 
meill1. (97ll ) 

--------------------~--------~ lstanb:1t ' ava Mıntalıa Depo Amirliğinden: 
Bebertnc L .. nin edilen bedeli (80) lira olan (896) adet (200) ?itrelık 

ı;aıı...nall bidon paarltki& aatm almacaktır. Kat! teminatı (8564) lirad•r. 
İatekWerin l6.l.9f2 Alı gtlnll •&t (14) te Yeni Poetane kar:ıısmda büyük .,. . 
Kmaer,,.n ıın No. 9. 10 da bava aatmalma komisyonuna mUracaatlan. 

(9776) 

Ticaret Olift Umum Müdiirlüğünden: 
1 - Ticaret o!tsL eijn!Se bQ1uııan a§a#Klalq m&llan satroa çıkarmaktac!n. 
J - a ,, 'Iahta 1amdwa çimi "muhtelif ebatta .. 

b • Demir Oi.t (muhtelif ebatta) 
c .. Demtr Taril (200 litrelik, 20 kilo ağırlıtmda içleri haaı ·~, 

dıfla,n boyalı Ye kendinden kabartma ku§aklı) 
d ., Sut lroettk 
e ,. JUt tpUğl ~.ı, 2 Y• 3 katlı) 
f ,, Jilt kaıı&vite (~ııhtelir ebat ve eVB&fta) 
z ., Jüt Ç\&Val <muııtelif ebat ve evaaft&) 
h ., Saç levha (8 ve 4 mm. kalınlığında muhtelit eMtta) 
t " :hı~t demiri (mubtelif kalmlıkta ve boyda) 

1 - Yukarda.kı mallara ihtiyacı olanların daha !az:la izahat almak Q. 

z.,. Yenı Valde lıanmda 5 inci katta Ucret ofisine mtlrcaaUan. (9509) 

lllanbul Defterdarlığından: 
Dewya No. Ctn!ll Muhammen 

6\l\2162 
bedel ~mlnab 

Beycğtu Sütlüce mııballe8i llhrabor aokağında 
eJlkl ve yeni 50.52 No. lı 111528 metre murabbaı 
araa 12396 930 

51217/llH Mttldlyeköytlnde 7 pafta 64 ada 1 parsel No. ıı 
72 ~831 mette murabbaı ar.sa. 6662 650 
Yukarc:ı yazılı gay:rımcnkuller 28.9.942 pazarteaj gtlntl saat 115 ~ .:ı 

milli emlı\k müdürıtığtind" müteşekkil komisyonda kapalı zarf usullle ayn 
ayn salıklcaktır . lalekli!~rin 2490 sayılı kanun hUktimlerı dalreılnde bazı:-. 
ıanmıı telııtf m<'kluplarını ]bale gllnU a&Bt H e kadar komisyon reiııliğlnc 
tndf ~\mt:.t.ri ve niltus hüviyet cUzdnnlarını ibraz cyleml'Jerı muktez.jd:· . 

Jl'azla ;ubat için Ml\U E.ml~k MUdUrltlğtlne mUracaatlan. (9510) 

•"'Jet Demirp.tları ve Limanları ltktme r 
L , f';. Umum ;dar.esi i~nları r 

:Muhammen bedeli (72000) lira olan muhtelif Çinko ıevta 22.10.94:1 
p#"~rnbe. gUnC eaat 11S.3il da kapalı zarf usul!le Ankarndn idare btnaıım . 

dıı. top!aDan merkez 9 uncu komisyonca s:ıtm alınacaktır. 

Bu işe ,;lrmek isti~enıerjn ( 4850) liralık muvakkat teminı.t ili! kantJ. 
n1m l•yi.r; ettı:;i vesikaları ve t ekliflerini ayni {'.'Un ıaat 14 SO a kadar '~· 
reoen Jtom:~·on relellğlne vermeleri IAzım<lır. 

Şart.namrler (1) lira mukablliL.de Ankaracıa ı.ncr.kez ve Uaydarpa~a.la, 
Haydarpqa ve~sinden temin ohuıur. (9612), 

H A B E R - Ak,am Poataıı 

.... , .· ..-• ~· .• . •• . . ; • . ! . '· ....... ,, ._• .. , ,. • ~ .. .,. 

9 EYLUL 1942 

ıa.ao kan§lk makamlardan 1sr ... 1 

ıar. 18.00 Program 18 03 ıaaıı beyı:ı.; 

18,45 radyo dana orke~tra11 19,30 H IJ 

tıerıer 19,45 yurttan ı&eshu 20.15 r11 ~ 
yo gaz.eteııı 20,4a bir ma~ ISğrcnlvQ 
ruz: Bayrağim 21 .00 koou,ma 21 ı 

mtlzik 21,30 Temsll 21 M rjyasctıctıırt 
b.ur bandoau 22.30 Ha"'1erler 22 eıt 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma t·~~sUrllk ve Bro.ışıı 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese~ TURAL 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABILIR Komprjmelerl derhal 1<eııer. He . 
ecunede kutusu 33 kuru,tur. ı 

-~.--' ...... ~.~ .. . , .. _.;: . . . . .... . . 

,-.-K 1Z1 LA Y--·, 
HEM$tRELER OKULU 

Dt relctörlüQftnden: 
ı<ayıtloı 15 Eylüle kadar devam edecektir. Orto mekt•bi bitirmiş, 

18 - 7 ~ yaı orası, sıhhati tam olan taliplerin Aksoroy Haseki cad
desi Hcm~ireier Okuluna m!iracoatlorı. Telefon: 24483 ı 

• .,.,.. .. as 

_. ................ •aa•a&11 ...... llm!R•~sımm .. Z11 .. 111&i9llSZ"fa 

POKER 
TIRAŞ BIÇAK ~Alii 

Cildi tabr~ etmez. 

cudı yumuşatır. 

Rf'r yerde P O H lt K tn~ 

bıçaklartnı arannııı 

latanbul Jandarma Satınalma Komisvonundan: 
)llktan 

kilo 
8000 

3300 
5000 

500 

Bir kilo"u 
Kunlf 
14 

~tuvaKkat tf'mfu.-1 
Olnıı 

2R 
19 
70 

Lira a1&"1f 
84 00 
611 10 

11 2~ 

26 2ıı 

600 

Domt"~ • 
Taze Faırulya 
Patlıcan 

SarmıBILk 

8\rke 20 1 6(1 

10000 
6500 
1'!00 
MOO 
350:> 

Kuru .df'van 
Bamya 
Sa.ban 
Zeytin tanesi 
Patateıı 

l1' 
ıı;s 

82 
66 
28 

127 :')() 
170 ~ 
110 70 

261 30 
71 Mı 

l -

2 -

ı ": 1001 .. a 
Mıkt&rı, ct11nl, tamtıtr. fiyatı ve muvakkat temtnatıan yukarda yuJJ.. 

on kalelT' yıyf'cek mac!dem 16.9.942 Ç&r§&mba aaat 11> te latan~ 
Tıtkıtjı:ıde J . Sa. A1. Ko. numuzda kapalı zart ekslltmeslle almacalr.tu 

On kaleminin bir lı!tckUye ihaleai cajz olduğu gibi Oomatea. raıe 

fuuly~. pat)ıcan ve J-.amyanrn bir ve aarmusak, sirke. ..uru sova.r. 
pı.tatesln b!T ve ı;oburı ile zeytin tanel!llnjn di bir i•tekljye lhaı .. ırı 
ca:zdir. 
Şartn1&mı l>ngün kon'Uıyonumuzdan paruız almır, tcap edeoıenrı 

numuneleri ı;ör1UU •. 
lstekll"nn teminaı 'nrr.u muhtevi kapalı zarf teklif mektupl&rtnı ıoı.. . 
ailtme E:"lin Vf' natl,todeıı blr aaat evveline kadar komlayonumuza •f'r. 
meıeri. 19.!28) 

lstanhu) ;~ndarma satmalma komisyonundan: 
Miktan cinai tahmin bedeli muvakkat tt-mln&t1 
kllo tin kuruı lira kurat 
:!66 çtr:İ§ 292 60 21 ~ 
171S çam sakızı 57 50 1 94 
~5 Balmumu 8:lS 00 2• ·~ 
s yün boyası ao f-0 ~ v-, 

6() ttl 

At;ık ek~lltmestııe iateklt gelm1.yen cinsi mlktıı.n, tahmini bedelı •• 
muvakkat teroiı:au yukıı.rda yazılı dört kaıem ı:naıume ı~.9 91~ salı • tf 
18 tı: 1stan1::ıuı • Tt.kSim Jandarma ealınalma koınlayonumuzda pazsr!r~ll\ 
almacaktır. Dôrt ka.lemın bir arada veya ayrı yn isteklilere ihaıesi caizd~~ 
Şartnamesi I"lrasız komisyonumuzdan alınır. İslekUlerlD v.ıstka ve ~minsı 
makbuz veya rne}ı:tuplarlle pazarlık saatinde komısyonumuta gelmeler! 

(114991 

, Ni§arıta~ı Kı% Enstitüıü Müdürlüğünden: 

100 )' @O X 60 eb'adında bir fınnlı , 4 ocaKlı musluklu bakır ıru dl\. 
posu ve bir ki~l sandığını ve 1 m. metre kalınhğmda saçta yapılnıı§ 2S 
adet mutbak yt.mek ııotııun nçık eksiltmeye konulmuştur. 

l - Muhr.rr.neo bedel 3760, muvakka• 282 liradır. 

2 - Ek~i:tJM' 1942 eylU!llnUn 21 ncı pazartesi gUnU saat 14 de Yt'l< 
ııek mektepler rout-.as1plıg1 blnumda toplanan .comlısyoıı tarat:.ndan ya"ı. 
ıacaktır. 

3 - Ş.ırır.ı.me Ue krokisini görmek i•teyenıeno okul ldareı,aine ••' 
ekatltıneye ı~tır&k edeceklerin de bu iti yapabilecek ehUyetı haiz oldı•k. 
ıa.ruu tevsıöı: et.en vesikaları ve Ticaret odıtsmm 1942 yılma a!\ kayıt •a. 
raka111° ile birlikte belll ~in ve ııaatte kom!eyona mUracaatları (9661} 

Aa. Fb. İzmir silfıh fabrikası Sa. Al. Komiavcnunda:l: 
ı - lbtiyn~ buıı•eu arağida cln.s ve mtktarı ya.zıU lld kalem 1ı:öe!l~ 

ayn ayrı veya ıamamı, 116.9.9•2> çaroambe. günO ıaat (H> te paıarlıt:lt 
1 satın alıı:ıncakıır. 

1 
:? - Satın uiuıncak köseıelere alt ı:aruıamelcr çal~a günleri ıç!l':.e 

aaat (8) der. 9:ıat 17 ye l.adar Tophanede askeı1 fabrikalar aatınaıma ke. 
nıjsyonunda gö:-Uiı>billr. 

8 - İstekliler "O llS tem\ıJaUaru.ı emvale yatırarak aıacaklan mak. 
buz ve (2400 1 s:ı.) :h kan:ın mucibince ıcabcden vesalkle birlikte belli edll-..: 
gUn ve saatte !rmlrde Halkapmnrda silfih rabrlknsmda toplanacak konı.'9. 
yona mUracaıı U:ırı. (9365) 

Cjnsl 

Sarı 88.bunlu kösele 
Siyah sabunlu kÖııelo 

Mlkt.ıı.n 

kllt• 
12J~ 

ıısoc 

Muhammen bodclj 
T.L. 
8280 
9750 

3 13 teminatı 
T.L 
124! 
l<M3 

lzmit Deniz ıatınalma komiıyonundan: 

Ke:ıt bedeli 
Lira Kr§, ' 
15707 90 

6:!4.9 09 
6249 09 
3224 69 

inşaat ilanı 
Teminat' 

Lıra Kt§ 
2~56 19 

937 36 
937 86 
488 70 

PazarJJği 

11,9,1942 
11.9.1942 
12.9.042 
12.9.942 

eaatı 

16 
15 
11 
11 

l Yukarda yKZıh dört kalem tnşaa.t l~i dört ayrı ıartrumı,de tıir vefR 
Ryrı ııyrı tallp!ere ıhll!e edilmek ııureUlc pazarlıkları h.iz~l&nnda y;.. 
ztU gtirı ...... Baatler<!c tzmltıe teraane kapıamda.ki komi&yoıı trlna.sınJ:ı 

yapıla<"aktır. • 
2 - Eınııl)c t vcsiı.a~anaı hamil tcııteklller kct'ff. pıtzıarue ve projelcrını 

hergUn 'koınlayonda görebilirler . 
:! - TaJ.p.t:rir. bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia mUdUr!Uklerı:ıdea a

ıacakl&r1 tbllyet veaikaıarun w hlzalarmda yazılı teminat rnakb1ı~. 

larıle bırlılı.te belli i(\ln ve .aatte komlayona müracaat!an <9r.77) 

Aıkeri fabrikalar ıatınalma komisyonu ilanları 
Cinıı ve mıktan, m:ıbammen bedellerlle kati temlnatlan &fağıda ııw. 

terJlen 8 kalem erzak 11.11.942 cuma gUnU aa.at 15 te aalıpazarmda a.sk•ı1 
tabrlkalar lstanbul yol:amumdak1 aatınalma komiayonunca puarhkla t. 
h!lle edilecektir. Evsaf ve ıartnamcler hergtın komlayonda görülebilir. He
yeti umumıyeıııne talip tıkmadığt takdirde ayn ayn da ahnablllr. Talhılt . 

rın mezkQr gün ve aaatt., bı.;lunmaıan, (9t:ı7) 
Kati t emin&tı Fiyatı M.lktArı Oinııl 

lira K. K K.G. 
70 150 '7 1000 

247 50 110 lDOO 
204 
126 

82 50 
33 215 
IS7 
82 8t5 

ıaı 

8.f 
110 
1'7 
.11'3 
rs 

1000 
1000 

60C 
500 

1(100 
soo 

Mercimek 
Pirinç 
Zeytinyağı 

8&~UD 

Şeker 

Nohut 
Kuru taııuly& 
z.eytıntaneaı 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Cln9f . Mıktan 

~clart ma~ manyatol• 
tclefoa 

Tatya çubuta 
Kuru pil 
Muhtl!llf mikrofon aarfı 
Aııahtanıu: mikro teldoır 
Aaabtarh mikro t.elefoo 
JMl:v• snant 
100 dere<'.f'li D)!jadfr 

Erikaon Tropikal emaye 6(-lü M. 

" " lkJ ıı il. 
Katran ,erit on metreUk 

80 adet 

,000 
100 

50 
6 
6 

• 
• .. 
• 
• 

100 gTam 

800 kilo 
260 metre 
&00 .. 
250 k:ltU 

rutıın 

IJnı K 

470 -
ı~-

Beb~rtnln 

muharnm~n 

' K . 
1S25 

J5 
?30 
~ 

u:so 
tzSO 

153 
1%0 

M 
Si 
60 

1380 -
840 -
660-
233 -
880-
nt-

11704 

Tuf;Arı 

U . K. 

6860 . .>0 

600.00 
690.IKl 
115 ('I) 

6!50 
8%.60 
6S.OO 

860.f.C 
uıso 

IROOO 
1%3.()0 

89tı.50 

Yukarda l·nılı 80 adet telefon Te muhtelit clna telefon mıılzemel!li 2t. 
9.9'2 tarihine mUeııdlf pazarteai günü saat 15 te kapalı zarf usullle mU. 
nakasnya konmı:~tur. 

Muhammtn fiyatı 8912 dra 50 kur\lf o!an bu malzemeye alt prtnam!. 
Yl görmek l~tl>•.nler umum mlldUrltlk aatmalma komJsyoııuna mUracaat
lıırı. Mlinakaııayl\ ifUrak edeceklerin makine ve malzemenin birer nUmun1. 
aile 669 llTRlık teminat makbuz veya banka mektubile beraber 2490 uyüı 
kanunun UçU:ıcli maddes!ııde yazılı bclgeler!e birlikte mUnakaaa gQnU ~ .. t 
14 e kadar zarf'armı komjayona vermeleri. (7375.9424) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Clnsı MJktMn 
Bukill (1000 kiloluk,. 2 adl'!t 
YUn bayrak muh, ebatta 210 ad<!t 
Fillt 400 ktıo 

Günli 
18.9,9•2 CU1!1a .. . .. .. 

PıuaTlık ııaatf 

930 
9.40 
tı.~ 

Beyu sıı.bun 26'>0 kt1" ,, 10 
1 - Yukard:ı c:na ve miktarıan yazılı dört kalem malzeme paz.ar!JkJ1 

ar.tın nlıtıacaktır. , 
2 - Pazarlık h'zalannda yaz.ılı gUn ve saatlerde Kabat&Ha 1eva7.1n::. ~ 

besjmlt>kt ır.eıkez ahm komisyonunda yapılacakur. 
8 - Baskül. ılllt ve beyaz Mbun ıartnamelertıe yün bayraklara ait ebııt 

l!atcııi s!izü g~çen ~bede hcrgUn öğleden 8onra görUlebillr. 
4 - İsteklilerin paı.arhk için tayin olunan gün ve saatlerde t!'!kllf etteı-•k. 

tcrı fıyat f.ızertnden yüzde 7.5 gtıvenme parasue birlikte ıııe:ıkQr ıı;-ı . 

mtty:>na mtırıı.caat~"J.n Ulln olunur. (9410) 

lı.t. Lv. Amirliğinden: 
72 ilk Hartııon tipi mütl'ddct ve\'Q rrllstal"lel çr:ırsp m•klnesı alınacatc . •r 
Bu ınak\udr.rl ııatm.tk arz:u ednlr.rln mufaasaı tekllf mektu;>ıa~ıru b'r 

hı.tt.a :z ... rrın;la Tophaneıi~ tıt. Levazım lmlrllğlne vermeleri. c f1P33 ı 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları bletme 

Umum Müdürlüğünden 

Kaptan, Ç3rbçr, Şuför, Yağcı, Gemlcf Ateıçı a.lmacaktJT t.J ıı tlftp ,19. 
raitı halz o!UnJ;\J'm Galatada 1dare merkezindeki &§ Enıp.ıktörlUğe n:.:ı 
racaatıarı ildn Gh;.nur. (9599). 

lıtanbul De,,;7 K.omutanlıiından: 

Y~ "32., ·l~o fazla o!mamak Uz:ere yedek eube~·ıarı1ar ~11~1 'm•f' a 
nnıda mııva!fak oıa.nıardsıı yirmttıJ deniz ordusu için hesac •e aıuarc .. ır 
m~muru yctltıtlrllmek U7.&re almaca ktır. 

ı.tek.ltıertr. ll)1t " "•bul oartıa.ıı b&kkuıda 'aıaıumat :&Jnıalı l>z.ere 
1t-'Jmııta."ltğımnıa mtıra.o&at an. (9J.ııı 

" • .. 
• 


