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Darlan Ce-Varlık Vergisi 
Ö 1 d Ü r Ü 1 d Ü GOSTERiLECEK KOlAYLIKLAR 

A OLAN KATIL TESBiT EDiLDi 
d0RT KURŞUN ATTI 

boğuşan Darlan has
teye götürülürken öldü 

atil tevkif edildi 
General Jiro 

idareyi eline aldi 

llitla Y1 ımllll muabWade llaallalu 
mıdt wı awau werecıldıa-

Bu sabah SOVYET HUSUSi TEBLiGI 
Şiddetli bir 

zelzele oldu 
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• ünde 200. kilo~
metre ilerledik 

5600 
o 

Partile bir komisyon 
lıaraltla 

DQn Parti •ilAyet lon«reslnitt. 
verJlen bir takrirle, Ertıaada fell 
kele ulrayan •ntnnd:ı,Janı yardım 
için bir komisyon kurulması ve 
derhal faaliyete recmesl lstenmı,, 
1ekllt tepin olunmn,tur. 

Ruslar Şimali Kafkas· 
yada da ta~rruza geçti 

Komisyon bug6nden itibaren fa. 
allyele f!eçmi• Te bir yordım liste~ 
açarak vatıı nda~ları ~erek para ve 
gerek ~YA hakımındAn yardım'• 

cağırmo~a karar vermiştir. 

lılcıekova. 16 (AA.) - Hu.sual tebıt 1 Rual&r; 8 tebiı' ft \l'oıoııej. Roetot 
·>I: Orta Don cepb .. lnde hareketle.. dtmiryolu 1laer1Dde iki bQ70k pr d& 
r>ne devam edeıı kuvvetlerimiz 16 UA uahl1 olniak tızere 80 • '° meak6n 
20 ~metre daha Uerleml§lerdir. S maball1 gerı almıflardlr. • 
gt.1ıı içinde bazı nokt .. larda Ru!lar 1 DUn, 5600 Nir aı.mou, Tiı eooo AJ. 
23" kilometre iler ye gitmişlerdir. nıl.lll öld'1rWmtlftllr. 

Sekiz sene kaçabilen bir 
katil dün yakalandı 

llhıllta bir lları llocaıı lldlrdllltea 
ıoara ıelılz ıeaı ı,ıptı bir iallrllıada 

llaflla ilimle 9abımat " 
Ellzıkta ShTice kazamıa bağh 1 Nazmi cinay~ milt~akip eehri-

Taeyanko köyUnde 934 şenesin~ mize kaçmış ve EyUpte Bahariye 
lıir cinayet i,Jenrnis ve Naz.mi Ay· caddesinde bir dokuma fabrika· 
lfan adında bir genç bir kadın me l 11nda Ahmet ismi alunda çallŞl!l!l
self'Si yl!zUnden Must3fa adındn ğa ba~lamr:ştrr. Nazmi. nam diğer 
birisi ilo: kans? H:ıtic~~"i mavzerle Ahmet böyl.-t'C c.i.nayett~n sonra 
bldiırmUştUr. (Arkası sıı~-fa S, stltnn 4 de) 

Son RUll taarruzu emumda ao.ooo 
dU§nıan imha edllm1t ve 43.000 lal 
de eair alınmıttır. 

Killerovo ,ebrlDe kartı bareklt ıe. 
ijımektedtr. Dotud&ıı ve batıdan 1. 
Jerliyen kuvvetler .. bre 80 kiJomet. 
no yakl&§mıflardır. 

Rua?arm yaptıktan bQytlk 8 taar. 
rııs esnaamda Almanlar 280 bin k1fl 
Jcaybetmlı bulunuyorlar. 

Şim&ll Katkuyada ukeı1 kuvveL 
lt.rimJJI, Nalçığın cenup doğusunda 

taarruz& geçerek 18 • 20 kilometre 
ller~ediler ve Zobkof, Tank&ran. Al. 
don Alaglr, Nokkao, Nosnan adlı bCl.. 
yük meakQzı yerleri tnaı ettiler . 

Moıkcnıa, 16 {Racl)"o) - I>tln gece 
yanaı neoredllen mut&d ı·eırm Rua 
t ebliği doğudaki Ru. taarruzu hak. 
kmdP tafsilAt verilerek ôrt& Donda 
Rus talrruzunun muvatt&kıytle in. 

(Arkası sayfa S, etltua fi da) 

Taaasta •lddetıı mabare· 
beler lla,ıamall iz ere 

tahmin 
evvel taarruza 
ediliyor 

(Y ... ..,,. ..... 1 de) 
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a 
Çgcug'J unu bog~ up 

Suıiyde Berntıı. gicJen bir Fran• ımla, )~ ~aındanlnnn aril.!iın~ LA R 1 <;10.n .heykelinin r~~ 
'i<UYUV8 alan ••adın m. bulunduğa bir düğUnu ~c;;vıe da ıtelini'n >·akın akrab:ıla.n cturı birlikte ~yredıy • 

l\ t~·ir ediyor: yoı lardı· S:ı~rda. solde cllll'an su.r 1 a r ı · . A 1 r en az ıki bfU ~l:r:fj 
idam talebiyle mahkemeye "Berutta buluncluğoın ı:;H11ua, lU ~(:-.<lınlar. ı;elouleri, çıı;tı1,tıır1 1 yapılm~tt.. ::ıe~1 

doııt oldu~nm zen .. :n bir Arap tile.• l\ar511adJleT. Havada. ye."lidcn 1. · ustalıkla ıŞl~:tıı') 
veriliyor - - tm k mü"DltUn cannılın, Arapea yıwlmış bir da. ~ekl~r ylfü:;cldi, Ustümlizo tckrıu mlir.bal azam! 100 lil e _ vilz-

Birkaç giln evvel Şehremininde \'etname aldım. Beni, oğlunun dli. kokular yağdı. \lsrda uzun müddet ııalı§ .tıı. agız, • · 
~ aylık kwnı boğup kuyuya at.an ~'ntine da,•et ediyordu. Bir Arap "Kapı açıldı. İçeriye girdilı. ~f!\r aı:nacaktır. -..,cnktar \'e 
B h. dmdak' kad d .-u • · k • ı \'anılı• e ıye a ı ın un s:ırgu düğUnUnl.ı görmeyi ı:ok c tecliğim rac.m saionunun hır 1.ı~e mı e, .k şısrttır. '" 

in a 

Zenci kadınlan Abidin DatJere. pek mu!allat olmuılartlı. 
· Onu az ka1sın el mizden ka~uacaktık 

Konuşmayı va an: Kadri Kava bal - aı.ınu mUteüip tevkif edilmiştlr. için, bu fırsntı knÇtrmadım. ay:-J;Jnnnd" pek ylık ek sandal • rla 30.12.942 tarfh1ne kada.T Suıtan. I 
Karlın hakkında. Bz ev1Cı.dtnı ta • ''DUğün evine ı;eldiğim zaman, lar bulunan gelin, hareketsiz b~r 'ııese zat l§lerl ıe!~ğinı: ml1racaat 

- Atl:uılik ~aıııtindel•ı bu §e leden sonra ehrin ıhh:ı.t mtıesS!· ııarlıyaral; 8'dilrme1' suçund9.n dO" tn~ı, gir ay ıısığı \'ardı. Dt\ha u. he,kel gibi duruyordu. Onun et. 
1 hirde. görU1ıneğe değer hl~bjr ey scleriru ve lnsf.lizl~rln Histemli bir !ayı idam c~ istenmektedir. ıal<tnn Arap eğienceleri"'° bas o. rnfıncla, aile lındmlıı.rr, rahat ra. 1 

yok muydu! mP-.ıt.i ile uurutmağa movnffnk ol. -----o---- lıın çığhkl:ır, ~aı'latar duyuluyo~lu· hat, nargile içiyorlardı. Biz de o. v 
- Doğı"J .. UDU ~ster<eni'z, bura. clokl:\n batakhldnnn üzerinde Yoksul alebeye Bunlarda, her merasim, y ygtra turduk. Musiki b~lııdı. Gllr\ıJtlılü 

~la vıı.kit bir türlü ı:ei:miyorclu. meyd:ınn gelen ye~illikleri ge1.. · larla yapılır. bir hava çnlı)·orlıırdı. Bu ara<ln ı;U ~I'zı.. 
Fakat. keııdimi7e iyi bir eğlence dik. Artık buradan aynlacaktlk. d "Evin mermer avlusu, son bir "ey, müstakbel U\ce<>ine doğru külü 
hulaustul<. A! ı mlan pazar ye• Dizi, gece ynruıından b~r buçuh 50. yar 1 dyıı i-:indeydi. Fiskivelerden f•':'' ileı!r.di. 'anına ı;eliuce, füi i hirw ğine ~---==========~ 
rine ı:ıkt)or \e zenciler arıı ınrln at sonm oyan<lıracııkln . .rdı. kır.m sular. havuzun llst:Unde fit• den, y\lksel; sesle, bir dun ol•udu• Venh 
dolıı~ıyorduk. Söylediğim aatte, zenci garson Yard m birliği bu sene faali4 kil1er cizlyorda. Bu a'•loya, limon, hır. Sonra, erkekler tınr'krya ba~· yoktvr! 9 

- nu paz.nr yeri c'le, r:u Afrika. lmpryı vordn. Tayyare 'irketi mer. yetini genitle'dyor. portnkal ağnçl n, çiçek snksılan lndılıır. PJAjJç'rd ,...
1 
N 

nın nrlnsınıfa u~rndı~ınız ka aba. kczlne ı:ittlk. ~n·myordu. HcI'"İ deyeTli' olan mı. ··ortava. tepsiler) .. yemi::;ler 2'e1 orasında da .,. 
nrn pnıar yeri ~ibi lıerlınldo pek t)~ gUndUr tayyareye btnmdi· İlkcirullr a okuyan yoksul ~ ~afirltır gurup gurup dnru)o ~ar iti ve dlığUn ziyafeti bn,!ndı. Ye_ Iar pek az ele, I ? 
iptici:ll olmnh? ğimiz için, !deta yeniden bir tay. cuklara ya'txum cemiyetleri birliği· ı:evezc.Iik edip '3rla "öylUyorJa.rdı: miı;lCl"ılE'!' 5?nra. muhtelif yemek. ki en bUyUlı: ktT'1 8 J 

- \frikımm ortnc;ındn ~drılu. yare 30Icnl•ığuna ~kıyormu5 gibi}' ne dahi! bulunan on altı kaza;daki o\vJnnun nihıtyetindc, ''Levivau .. 1 ıer geldı. :Nihayet erbetle'l" da. Habc-ş r-engine bıto kuru,tur 
ğllmuz pauır )"ri ile hnrnclaki pa clill. cemiyetler kongrelerinı ikmal et • dedilderi, hnhlar yastılldar me~. ğıJrlı. Böyiece, sabah olmu~ta. ndrr. Fakat cslUa 
!lar yt"ri arasında bn~ nk bir fark (Devamı \"Dr) mişlerclir. , • ..r di\•an1nrla Uslenmi" hususi ' l'All ey, eski adete oyarak, scıfra iJJsanJara benzetme·--... --• 
vardı. GeQen !'.ene ilk mekteplerdeki ~er vardı. Arapları mbafirlerini '':' ~eref \'t>!jyordu. l\liııatiTler, ~imdi insanları heyke. 

Rurnda1'l rıaın.r yerinıle bcyrıı... zı·ra" ıs ·ahat l.2.000 muhtaç talebeye muntazam bnrada ağıTlarlar Ve onlara kahve? hıc llurmndan onu rnothil!ena et• tunç veya paslı bakıra beinatı 
Jnnn te .. tr~ ;; ze çarpı ·ordu. l\le• yeme-k ve p~k mıı'h+ .. ,. olruılara Si ve nargı1e ikram ederler. Nargı"le, tiler. tuz nu erk,.kler arasmd ~ 
~ela bir iki cti:-C'l m".ı:.a7.a vardı ki, T • h yün eşyası veren. ders malzerr.esi fnrlıtılarnı çubuğudur. tcindeki "Y<'mek yenilmesi tamamlnndp kn" Ano. llon bulm-" m"mklln·'Or~ 

"
6 arla fa.releri v muzır ay- d-~ bu cmi ti bi ı='-· bu d ğ no1ı d ı:. tu H " l\.A u :.ı Avrupıı erra"tnın yıınısıra Hind CJ.6ıtan o ye er r ıbı uma,n, mnrpac;tan af;na gelme • ı ıamnn, l'< .. ~ş o,_'lllu~ • er Dostum olan artistin iddiam hiç 

mııBan· dn. satıyordu, Araların- vanlarlcı mücadele edılecck sene yudımlarmı mevcut va.ziye- den ene!, kokulu sudan ı:eç~r. k~ kellıtT, alay tekraT teş~l&Ul bulunmaclrğ: veya bulunamıyacağr 
dR Japon mnmuliı.tı bile ek!Oıik de. Ziraat V ekfı!eti, alelUnıum top • tin icap ettirdiği flıtiyacın anmn· "Beni de her mi!lafİr ibi ora. etti. Bu defa, ~eldll:i yolu, ak i .,~klindedit. 
ğildl. rak ma.hsu~rim:ZC bUyUk zarar • !ll nisbctind• senlşletmltt!r. Ayrı ya götürdüler. Dhıınt'la otu~n gU ifıtikamette taldbe b!t§ladı. Glh•ey Ben buna itiraz ettim, dedin: 

- Zenciler ıırtı.'irnda dolaşırken hır veren tarla farelerile bu sene ea birlik merlı:~inde haZir'a.nan vevle konu~tum. Sariye detleTine evimle, tekrar ~ığh1darla karşılan. ki: 
herhııldc nn:ı:an dikl·utı cclbeıli • daha geni.§ mikyasta ve daslı 5e ô.000 b1Qz; ''C 2.400 palto muhtaç nhSnıam olanlar, merru jm d.,. drk. Bundan sonra bir dini merıl. _ Her devirde gUzel insan da 
yonlonu.z. ÇUnldl kıı) nncıan hi"r kilde \'e bUtUn ziraat bölgelerinde tnleb~ve tevzi edilmektedir. '"nlll ettllcc;e çok sdulırlar. Renim !İm yapıldı ve düğün de böylcce vardır. ~irkin de .. • !ki bin veya fü; 
!ıiyah in,an l!nıpu ara mda hirlmç mUcade'cy.ı; ka:r:u- vermiştir. Bu Birlik. pansiyonlu ilkokullarda tın'nna da bu bal geldi· Jlil:me•• nihayetlendi.'' bin eC'nedenberi in.san cinsi umumi 
beyru; tıpkt bfıinı arnnıızıla dola hususta hamlıkfo.r yap:lmaktaclır. bUtun masraflan gdrUlerek okutu· çiler. eJleri'nde, garip lıiJJi kutu. mahiyette hiçbir olgunluk veya 
f:ln :rencllcr ;;fbj göze ~arp:ır. 1. T~:ıa f~rclc~nin ~ennl u~ller· lnn yavrucnklırın miktarını c~ Jarlo. (buhurdnn1nrl geldiler. tç. Esnaf cem·vetl.erı· dUşkünlüğ~ uğ'rvna:nı5ur. v raset 

-· füet me eliı kllı;:U1c coeuklnr ıc: lL•C$•l i!:uı bUtnn koylerde zıraat çık"rt:nışur. terinden pek gllıel bir koku çıkı. h .. :ıt .. l.::.J:::. beslenme, ııpor ve ya. 
jı:in birer nmacı ohıyoruuk. Bizim memurluk'an v:ızifelendirilmekte· Bu seneki kongrelclin hepsinde rordu. &ni bastan n.ğr. o ku. k ı prl:ın i~ cinsi itibariyle insa.nlar 
~ocuklnnmız bir zen<'I ı:cırıınce na. dir. B~ mücadelede gaz neııreden veri'f'D kamrlnr eenıiyctlerin do• tnlardan ~n dwnnna hoğda. ongre erı orasındaki gllzellik farkları tari' 

ıJ korl\ıırlarsa, zeııci ynnul:ırı dcı. llol'l" ve ("?:'.!ali fi.'enkk-r kullanı • inV?Sile birliğ·=ı faaliyetini nrtrr " lar. ~.in her 2.Brlnda birbirinden fark. 
bizden öyle koıku}orlardı. laeaktır. Bu fi~eklcrin atılin351 mak l'Qlundad:::r. Bu itibarın ilko· Eğlence Ay sonunda tamamlanıyor 6ızdır, Hatta umumiyetle şimdiki 

- Ya bllyUlder'.' için kufü.nılması l5.zmıgelen ıllet • kullarda muhtaç ynvru!ar için !av "Dir saat sonra, ortaya. kadm• Bu ay ba,.cındanberi yapılma.'\tta ınsıuılar nıecfeni~·etin ilerlemesi, 
- Btlytılder bizden tok ho.• lerden derhal ~ü~ce zirat mm~ d~lı ola.bilecek elemanlar bu cemi· Jar çdrtı. EllerinCle arla!. malı~ olan c•m3! cemiyetleri hc~ti u· umumt terbiye C5ıl.!!annd:ıki yük. 

lanmıJanlr. Pazar yerındc bize takıılara. tev:zi edilecektir. Bu me· Yet!erin behemthn.l içine alınacak- calgılar vardı. Güveylc görU.tUk• mun:iyelcri ay nihayetinde tamam seklik dolayu:iylc eskilerden da. 
fe\ knJftdc ı1tifnt edı orlıırtlı. H~le yani!a ilk tertip ol.'.:ı.rak lOO.OOO fi. t.ır ten sonra., avıunon bir köşesine lan.mış oln..:aktır. ~n p~k az 11ıı. !: Uzeldirlcr. 
karhnlar, Abidin nfıverc CıcletB mu. §c: d~ ı;5nd~ıileceiktir. Be,iktaş takmn bu akşam tekilip otul'dnlnr. Bu luıdrnlar, er. ::.nı.iv .. tin heyeti umumiye-ıi sona 1 O zaman dostum bir resim gös. 
ısall:ıt ol!nt."ı~·dı. <Jnu nz •<ahın Bu Ucad:lcde :ıynı za.manoa Ankaraya gidiyor keklerden hi~ ~ekinmiyorfa.rdı. kalnÜ§tır. Fs.kat bu cemiyetler aza terdi Bu, on beş sene kadar evvel 
elimizden l<aı;ırat'al\fık. Dil.Yerin. :.ireate muzır diğer hnyvnnlerm. Bu hafta Gale.tas:ırayla Be5ik• Birnı sonra. ha5sa'liyet ,.e hayııt itibarile e alabalı:k ..,.~ büyük CC'· l ütun dUnya kndmuğmın hayr.ın• 
zenci kndıninrın ııel< lıo5tma ~ttt da itld.fI temin cdi!mig olacaktn". taş takımı arasındaki lik maçı ya. ıe,·ki terennüm eden 0 ho' A•·ap m.iyetlerdir. lığrnı kazannn sinema yıldı ı RU. 
ği anl:ı,.ılıjordl1, b Hariciyede nakil ve ~ılmıyaeağı için B:~ikta.ş tnkmu, çıı.lgısı başladı. Kııdınlnr, tattı Kas:ı.p!ar cemiyeti heyeti umu. tlolf \Tallmtinoya ait bir ~ykcldi; 

-- 'Ü t .ı.dun, harp, z .,1,.iJer bıc. ta inler ık;f OY.Un oynamak fu:ere bu atq,am bir ~le h:lzin ve refnh \eren n:iycı;i ve idıı.re heyeti ae!f · ,.!!.· nrtir.ti cıplak olarak söst.criyordu. 
:rinlle actıb:ı na'ill bir t ir y pn 1~ A kanı.dan hab r ve ·1~11c \n!:a-··a glde~ektir BcqiktJı ta· ,. r • 'ö et"fler ~ er rtı'k zart ·, ma.ranrrotlar cınlyeti l ı .. os AncelMda bir parkta~. bir 
clUnya cehennemi unlavt aliı.aanr CÔ're, Londro btiyük .cUliği milste· krrn!, .Anka~d~ • Clttrulrtı:: i günU ı kon .. .;mu-orlatdr. İlepsi de ' otur, sıvacı-ve b<\ya.t~ar cerıı;yeti heyeti küre üstünde hazrrol vn.ziyetlnc!e 
ediyor mu? an 'K:!.dri Rıza, Filibe konsolosu (Gençler Bırlifi) "':e Jl3Ur CilnU muş, salıin ve dUsUnceli dinliyor. umumiyeleri 5alı, yükçiller (hamal dunıyordu. ApoJJon heykeli Ue 

- Şuphcsiz hr.rlıin lc;irini hj Fcyzı. Napoli ı.onsolo&ı Mllnir de (Ankal'a Gilcü) ile ke.rşı1aŞ3 • Iardr. Bu garip mu Dci, gece yarı_ tar) cemiyeti heyeU wn.umiyesi ynnyana koyduk Yunanlı artistin 
setıııiycn, h rplc alakalnnnn ·nn Pert .. v. Tokyo c-Jçiliğl ikinci k!tibi C~· • • • tITTıa kadar devam etti· ça~ba gUn~ti yapılacak ve kon iki bin b~ yUz eene evvt'l yaptığı 
yer ~ <'ktur. f..: .ıt fıUnu roıis:ılıedc Yürrıi, BcjTUt kantı1an Hayret- Sabıt gelırlılerın an karoları •10ecc yansı ~\·ey a)a a. kafü. grelcr per§embc gUnU yapL.acak Apollon heykeline göre bu yeni 
ttil• ı.ı Lu ka!!n\Janı,. snkinleri tin merk0 ze nakleeilmi§t:-dirl. hazırlandı tı, yüksek Sf">l~ bir cJua. olıudır. ol:ı.n balLltç:lar cemiyeti kongresi· h~yk;ı hig de guul değildi; bir 

nc.5'c!er.ini hiç lmyb.tnıcını<ıl .. rdır. Londr" eltiliği mUsteşarl!ğına. Se.bit gelirlilc~ yapılacak ek • Art& gelinJ bııbasTntn .... "nden al• le nihayet bulacaktır. cr.a:e ten ziyade kadını andınyol'. 
7..cnriler nc"'eyc \c l<ablcnbaya "lerkezdcn Siyret, başkAtipliği~ mek ve di~er gıda IIU?.dde'eri tev. mrya srra gelmistl Mi afirlerdon 1 Esn:!f cemiyetleri bev~ti umu • du. Ç'oğu :Yafb olmak 1lzerc rek 
ro!c cltı kun ins:ınl:ır. Jrn.<;;ıl nnm ür<: J°'1 Be:ir.en, Napoli konı!Ol06· ~iau fotoğmflr ana ka.rthn baıır- her biri, yanm1' bil' mum aldı Ye miye'eri bu ııuretle tamamJandı:k- ı:ok Amerikalı kf.dınlar bu h•yke. 
mc!<t 1J • d n al n u tJ .. ıi b il• luguna Şaktr &in, Rodos koruıo • lan111IŞtır. Tcvziatta bado:".Dn baş· kalile, Y1l''8' adnnlarlR yol ko. , tan 80nro. yı!~"ında bl\tUn CCD".i • lin kar1118lnda Adeta ibadet ~der. 
lan ~o k!1'r bir ı ıl 'c h 'e " tt-· loslui!une. S hııttin, Fll;be kon· ka hk~r vesilta. arnnmıyaı:alttır. yolıla. En bııBtn.. iki J<i.sinin ara. yetlc"i ı idare hcyetl~ nzaları top ler; aya.ki lrının dibine ~e~ler 
J'ct ~alga'>ı lınlindc c ara \an·ı scılosluğuna Saffet, Beyrut ltan~ı- Bir tarafı yhmi ~ bölmede~ smdn, gUt·ey yll:ilyordo. ~uru.J11n, 1 lan3.rak. esn~f cemiY~tleri~in en koyarJarmı". . 
) oı lnrdr. ~ı>nr.l lıu ıl .ııbire. bir larlı.,ına Ziya Akyıl, Kf1bil ikinci ibaret olan bu ana kartların ı den burarlan, hnvaya, htl\'nl fı~el<terin 1 kuvvet11 :"~rı ol:ı.r_ı :nUeter-e.t yar· ., 0 kn · V J ant 'ııo k.vhnların te. 
cnzhnll c i, bu ne .'e ılııl~.uın 1 k.ıtipliğine Rrdvan. Madrid b:ı.şkfı.· r. ya kadar olan bölm-eJ .. rinln her zl~·alan yükseliyorclu. drm te'jkıHi.tı :renı ~ene çalıcmı:ı. lakkilerıne ı::ore t'rkek güzeli.vcti 
l<n tılı~ or. Hız \"c C'rlc 'c ~onıl<lar tipliı!iue Pı.ıris bn~;Jditibi Muhar biri elan ek kartr tatbik edilen .,.,.. :t.. erin b.ılkonlannda şen itala. programını mUz.'lkcrc \'C ltabul e • hiıkılm vermek hakkı sa.n'nt nok: • 
dan erle eılC', sıı:mn ... ı. ".J" Her rem Nuri fadrfd ilçUncü katipJi. teorde sıras;Jc lkincikunun 9 ı1 den b:ılı1'1ar top) ,ımı: g~e11leri11 U. Jec .. kti.·. tnsından vukuf ehli olan, tarafııır. 
'ivorlardı. Bııııl 11, hi h ı, ,, phc. ~ine dcsk va ikinci katibi Ca ııt itib!.rC"n ikişer P.yl.Ik ekmek kartı zeri'lc t<okulıır sıırpiyorlnrclı. Rnl Bir İngiliz parlamento heye- kalnbfü n '"c .• ıı .. lt-rine ycnilmiven 
"i' dnnc; d r...j "orn ı ı, • ·ldı. ı ı . nakil ''e t:1Yin edilmi,lerdir. • tevıiatrn:ı. tahsis eJilmiştir, lconlardaki erl•ekler ~U\'eye j~a· ti geliyor ınıitchas 51nra nittir. Aramı~da 
J,ııt ~ nrntl lı lnrııırl l,j fıtri i-.ti• :::,eçımın yemlenme ı 7 numaralı bö'me. ikinci'c~r 'r., retler ede1ek, ~nr~ ilv'üyorlarclr. Ankaradan bihlfrildi;:·:-c göre. ,.~hirıtiııoJaıı d:ıh:l sllzcl pek çek 
clat, oııfor:ı bc~nzların beceren l~c Ank:ırddan bildirildiğine naza • 8Uba.t ve mart aylnnna mah uben Pe!'lcerelerin çol!unda Ulmöalar \'e Lord'ar Knmarasınd:!.n U!: ve A· cı.iiekler yaşıyor. 
·~~:erı derecede kı. • ıl ç , e ( ran E°" ' !ill~t l. et!isi hUkfunc flç ayda bir defa ve beh•r av icin mumlal' yanıyordu. vam kamara.<1ında.n da. Uç a%<l1an KAnıncAN KAFTJ 
nhcn'.i:Jj b"r .. ck!lde ılan ,' tmrlt .inı. , 1 in evkedece .. i baZI 2cele mabi • 600 er gra.-n U:rerinden :Y1\r•lac.nk Gelı'n evı'n "c müteşekkil !ncfüz ParlAnı.tnto he 

1 
.. 

Mnını \eriyordu. 'ct.e 1 ~ihnlan ncth-etcndirdikten ohn ~ker t~~iatma ayrılmtştır. a yeti önllmUzdeki pazart~i gUnU ehHkeli mın&.akalarda r 
Bunlnra hltbir !ans ho<'.l!tının I ~onra ele<'ek aynı haftMında se- 8 numaralı bölr.ıec!en it l>a?'en 1 "Gelinin evine, !-"r snstte gMC9 meml!'ketimize gelecektir. 1fidir reden gemicilerimiz 

fol<strot, hl l.botoıı, carli..tcın ,.0 ı,:i~i:' ,. ni'enme~ karanru vere • g•ri katan 18 'Mime ile ~ar.Incak 1 bildik. Nihayet, e5ki mimari tnr. heYtt 3erefüıe Ankarada mUtea.d • Harp :mmta.kala:-ında gcınlleri· 
"'in•" d:ın ı öğret di ~i muhsk. ı ce ·~ır. tevziı!t da aynca bildirilecekti?'. zındn bir e\'ln önUnde durduk. K"· did ziyafetler Vt'I'llcce-ktir. mizlc !levrcdecek olan g~fcileri· 
knk~ Fnkııt ötj ~I im r·~ fıui~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~mi~in bu ~hlikcli ~ı~a knl~· 
fstid:ıtlıır lıiziın <lan tnh'ialıııkası n 'arı mlldd.c-tçe gündı:Ji~ veya ma·. 
na ı;irnı" Çırtlcri im 1 t1ircccl< (le. '.l'al.ut .. k ..• Tnl~'-k ••• nunm•neı· • l Mlanndan ayrı olarak p~ alına· 

.. .ıa "' e ekt~ler \'aıınııyor. Bir homba. rccr.cte~rli. \"\1rı1Jılt1,' dim dUr do~mın-k d- 1 • •. • li!rt '"e bunlann ha""tlannın da 
t b •Q ... - r ~f>m nın atm ~·ı: hıza!lın<lıı suya .J .. "fc bu ç11cuklnr111 'c onlcrn Is· nlıc ıliı.tlı. Derhnl b,t1,,·0 r. lk'ı d harp .sigort .. q. sigorta e":lınesı· 

üş1ııil5 .• ~·ıı liurıne dli5-;cycli, ha. .,.. fl"fıı, ctm !·ten 1.en l"lerini nl:.ıım. ' Mlrelc"ı' de '· nmlJ. n1·,-:.er bı"r kli· knrarlaştrnlm?§trr. ,, .. ., limi7:ne'ltırılıı 0 : G 
:vnn l•ılvl l.lcrin n. ' 1 ti te1 i rel>çi, dlhnencb i nramak i'çir. su• Dou\T~s'ıı ı:elnıeden e\"\·eJ ikin azi Antebin kurtuluı 
;rorıln iti, hnrp, ruM büıncler: y.1 aılt,\'or. F'otıot onu buJ .... 1,18• • JL 

1 
'.·1ı..10··nu'"mu·· .... ei lıJr a zırm. f"llkat bn uelu.ki o m• '" 11 

erine te.,ir etmemi ti. Faknt <'rtk!.. Umumi Seferberlikten Dünkcık bo~nana kadar •lnr ehenı.IDİ\ellı değil. Şimdi nya. Bugün kahraman Gazis.ntehimi· 
harple nı kıclar old\•ldan ı.mlıak. Dilmeıısi1.: kalan kayığrmız, knr- YAZAN: S4 QE\1RENı ~ırr.ız karaıfa lnı;iltr.re toıırnkla • in düsnıan i~galiııd.e:ı kllrtulucu· 
lmlitı ffnttfı bu kao:af :ıda 'ıttC'l.. nım dalg:ıl:ır eriyor. Tehlikey1• d ... 1 • "kb 1" ı nun '"'d"-ııU.mtı~Ur. A-a"•'-nın 
l>'J ı " RONE BALBO A. M"'HA1 K.ANIK r.., a.yız.. .-w " a ıstı a ın . >e.. ,, .. v \; "'&l ...... 1 

c ı;" "or<ıu. "c7i.Hınım. Göz açrp kııpnyıncn• "I nim ı~ın ne'·ır hazırlnfüğmı bılmı. 'kurtu}u'I savaşı yzllarmda bUyUk 
- • ti :tldc ha it bir nıct )O. icadı.., düğmelerini kopnnrc ~ teneuUhU anc't•eyor. Acaba hangi 1 na götilrülüyor. J\ultcz.ıldit bom., ('Oram; fal<>t hP'lı bu ko,.Jmnr h·e bir n:frs!cvliye ~bir avur TQ.r. 

olm~1ı<' n k ı :ı t ı k " 
a so ere' P• n n °numn ~ıkar• 'ent!y~ .,icL)oruz? ~h.! bir ~a~p bnrclıma:ı tn ..... ·~·n-re;ıini~ .lıılcuıııuııa J:enLz snno t:elnıiyc_ıı_, at!_. .. !ı.at ! Un kahramanltği1e yeniden ka • 

- :SJ ~:ııcto iılnrehane j,.j lıl· dnn. l'ttmrnrle.kl nd:tm bana YRl'• semı!)ı! lcaros genıı .. Genııııın uf; dik. Eır sanıye u:ınde ~eml. lntal<'ten 1 urtardığı ıÇıll, ıc;ınıdılil, zandrğım:z gUvı ıı-.:-h.rimiz,, busno 
Jre r-östeıcljlrr. t • nbt>I Jl'lt

1 :uıla. c1ım ('()ilor; ben de n.1a ••• fo1)ığı. ynnındaıı sarkan bir ip merdhcn. nin i'çi mah.,er gibi oltlıı· Dir bnrp Allahn Ukrcdiyonım. bayrann:u kutlamaktadır 
rın"lnn tl!lll nrııı• hfrt .. nrcıtr.11~ .ı. ınm de\ irecc.'k olnn ılnl,.ıtnın tis• ılcn tırnınnnrnl, ı::cmi.) c çıkı~ oruıu ~eruisiude toıı ı-,c51eriııi tao;a\\ ur Bilcliğı'ıu bir ı;;ey \'nr ıı, o dıt im ' 
tnk bir bin • trint!e f]dz bir ma. tlimUze doğra ız:eJdl~ini örtı3 o• \"e zubitlerin buhınduc;u J.ıç tnra. d.-ccl• n IJmk n ılei;ıhlir. ı:uııdıın ıll) c kalfaT barnndnn ~e~en lı:uli. 
kine f'n)~tyo.,. n· t.f! mRthaayı •z ruz. VaJcit ~e(:İnnck izin denize rn gicllyorwn. Girdiğim umarı her maada, etrafıınıııl;ı bir sliriı bom. !elerin bu ''hiiylil• ser.ı:;ii7c1;t•· Jn 
ili.-~u !!f!nr:· lıerhlclr ilk rlrfn nınt ntlryorwn. ~inirlerimi bir daha 1,c.,te i>ir gUlu .•• n;l n ~ı d:ı ıı.ınfa "" ıı:ıtlı3 or. Pnl> t "emınlu luııunn nnr.ak j,üçük hir kısmı oldnğu. 
baa nı .. 'l<incııi ~ornııihln ille hllk kontrol ettim. Durnya knılnr ağ lonu olmırcn bir b~n de.;ilim. Paıı. claru heı-lıalıle ccık usta.. Motürlc• 
m,.+ml o'acnk ki <lfıı 1.ita1> maki. r;ıılim gclmi'ı;-1•en. boğulnral< mmck ·~·,munu benim giLi çılmı11' ntıı a· rinin butUn l•uwetıylt' ç lıı:tırıyor, FASIL ]Il Cıgaradan ölüm 
ne~nio nncııl tnlıc;tıl?ını, kllğıı!ın iııtemiynrur.ı. Aklıma u tavsiye mı . olaıılur. lıurutulnıalc lizcrc kn• onlan birıl .mbire iı.toıı etli~ or. sa. n• kttırıar ~ı~arıuun mnzil' ofılo. 
n<1 ıt '"erihli~inl unın nznn nn. geliyor. "Hareketlerinizi ynn ya r: .. n d.tiresinc Yermi~lcr. 

1 
ğn dönüyor, sola. d'iııt.yor, gemi 0 J.'RANSA BOZGUNUNUN SE· 'Cnno söylerler. Dnktnr •fizUne i'. 

Jatı:. \'aŞ ynpıruz!'' Derin bir ntfe!I a. Şi di, scmimizi'lı biran en·cl ı.ndnr sar61Jı3or iti', nyaktn. dura. BEPJ.ER.t NEDİR? PE'IE~ H1t •ıanmıık gpr~k. Ant'llk, siı?nramn · 
G=t7.etc idarelııınecıinıle zenri larak etrafıma baln)orum. Tam J'alkmasını istl~onıru. l'anru nat loilr.ıek ıı:in bir Hrc duynnınak Jii H.0MET1N1N VAZ1YETL'l11 NA· ~u ''e bu giht insanı birdenbire l\L 

krdırdım rlal<ti1o)nnn çalı!lltıl:ını önUmCle bir tahta parç:t!lt vıır. ka•lar bekll'ılil:1en sonra, ı;cnıimıı: um! SIL İZAH EDEB1LtR!Z? FRAN· •lllrdılğU görrTmedi~i için bel'-I 
r1a 1!'irdii1', 8 kulaçta ona. 'eti.iyoruııı. Galiba birnz kımıld13or. Bunun, li tlinıtiz. Vt birden, imdiye kıılar duyul. SA İNGİLTEREYE GÜCJ:NEBl ha l·oze innnmryncnk olnnlnr da 

htbaa lıil' "mm alt lrnttaki nr lıatıın knyığtmıZin ı;ıralann<'lnn bi. lle doln':i:ın bir boınbnrılımaf'I tny. nıan·ı rlerecclle lmrkunQ bir lnfi. L1R Mt! ZAFERE N1Ç1N bnlan:ıhilir Fakat ~o h~vaı'lis el. 
Juı. k• t.ıı.tn5Jı'\ı'lıı11 cılttt~ız ıamnn ri ot:ıcaJ·. lillremmcJ ~1izü,.iJ n ~ :ırcsini .a'ırtmak iı:in olduğunu la:· kulnldanmızr yırll\'..tr. ~el,• !NA!'\IYORUZ • tıettc ki sknnt dii~nlarının i ;. 
1'enc1imM lıHvUk lıir spor snh:ı ı fan bnhriyelı1cr, lm\ ,·eti ke ilen. ~öylıiyorlar. Nihayet ~n'.lt al 11 hu 'r:ı.ıer söndıi. l\fn~inc;cr rtık i,. ne vııra 11 certt'kli'r: • 
harcmıınCI buldnl: Il"7.e iznhat Vf'. ıere yardım ediyorlar. n:u~1dan tııkta makb'!lcr islernei;e b:oı~h. lemi. 'Or. nu kitabın başlnngıcındn, bnz. ''fCoca. lu tRfa Fn .a Cİ\°ılnl''-'a 
ren ~t'İn bn nor snl•'\Sını f?Ö ml\tıirlli bir alup:ı hi1c doğrn ge. ,·or. Bae bjrn ve snnılo' le , c-. vor. Snlnnn i~erİY<! hüc~m etme ini gunun sebepierini tnhlil etmek j. lılr lmliibede otanın bir adam, afi 
fe?'Prhcn bOyt\'k lıir fftfhnrlıı ~öğ<;il liyor. lnr. Çok n:ızil• bir lrnbııl (lo w. lıckli'yerek <linliy.num. Ayalılnnm çin kendim<le ne nJtıhiyet, ne de ho olıırak Yatnlhna elind~ki ııigıı. 
fit. bı.rr\"orda. Zent!ilerİQ ile ptır - "fn•ılnt ! lrnüat ı·• rusu. 1.ı ~ oldıynrak, ı:·'nıinin bir yona kllfi malümat bıılunmndığını iffin rn ite ratmı .. !Iİ~ara yato.ğr tnta,. 
~fsrmt Te 'fr.t 9m'et1e IJcnz ' Tcla-ıır d-!nizden ~ılianlılım. GM\ · ~aat 3 e<li bu!:ıığa doğru ~ mjcTe va tıp yııtınadığını nntnmağa ı:nh ettiği.m lıatde, bu fnshn adın" "Bo.z tonnu, ve \'iıcuıtanun muhtelif yer 
farm eeviy~ine ytm~cTc'tı"kl•rini )ilzUnc bir g6z ntı.rorunı Tan nrc lıir kanşı'!;Jılt oluyor. f'enhnıı•lil.. ı:ıwıt<nm. Ilnyır, bir şey yok. Mn. gunun !ebeplcri •• !• diye başlamam 'erinı'fen ~nrn1anmıstrr. l'arnh n. 
~nlntını& 1 tlyorihı. lcr ::itmi e h:?nziyor. ten ~anlıın nbtı !er, iin ım111Clcu ı.in"lt>l' tckrnr çnlışmağa bnı;ladr. hakikaten gnriptir! llnm Ct·rrahrırıc;a hııstnhnneo;;iııc 

Blathuyı gezdiktc'"l sonra te'k. ı::tr.ııli hu cleni7. !'lcl ahııti. bir ~c~irilcrek tn) yare <lefi tcıpl,ırı. fliı·~ir ~ıı)'ti tabiilik yok. Va)nız (Dc,·nmı vnr) ı,11l 1lırılnııı:sa dıı oraıln nlnıll tUr.'' 

JU isJi!'ahaJ.~ize dnnaUk, öğ ·-Ril!ll:ı-._:;;n:;r;~l:lllQ:.c:::::~ıa::ııı~ızom-aıEZ:;mlCD:::~ıı=ı::tır.;;ıc~=ı:anı-=::.::---......,.-.~ . .. - ... --------ll:'ll!-=:l!n Bürhan BURÇAK 



1 PARTi ViLAYET KONGRELERi 
DUN MESAiSiNi BiTiRDi 

~~--~-o,~~~~-

Y en İ idare heyeti seçildi, hatipler 
n1uhtelif dıleklerde uulundular 

Clınıburtyct Htılk Partııi latanbul 
\ ' la.;roı kongrcs dilnkU toplantııı ııe 
çalı§mıılerınıı. nlha ret \ crmjıtır. 

_ I<oıı.ı;ıc nılizııkerclerlndcn b r kıs~ 

ıt ~·ını dUn gnzctenııze ~ etl§tlrebUmff • 
ti .tıı.. lluı;lin de nıUtebakl kısmını ve~ 
f rlyoruz. 

e ' Jktısndı terbi)'C mevzuu etraCındo 
~ bl• konuşma yapan Bccirl Nodlmdcn 

~· 

.Hyet 
üzere 

JCi or u 
.r ~yor 

devanı 

scr.t&. Meliha A \ol Sözen 'Propagıu;. 

elli' ctrııfında b :ıı mlllalC'alıırdn bu 
!•ır mu~lur. 

Bundan sonra Al, ::ıaw coı:uk ter. 
t-:,)esı etrafında korıuşoıuş, Yııvuz A. 
balları da i§Ç . a:gortası jhdıumı lst~. 

nı §tır. Nıhn)ct Rcftk Ahmet Seven 
;:I. söz alarak, Milli Şefin konı;reye
"~rıflcrlyle duyulan m<'mnuıılyctı ve 
kuz.andığı t.nrlh1 kıymeti anlatmış. 

ııozır~ TUrk san'alı llzı;r.ndc durmu:, 
lıalkevlerjndc Türk aan'at mUzclcrı kaılılıklı anlıyct 

Mıh,; r toı:•ı;u:su dU 
zı!erUl• bombardııı:ııın net Jnı:tıız 

IWli~~ l ıtı tır 

ac;ıln.afiını ttıkllf ctmi~tı1·. Bundan 
ı.oı ra mUzakcıe ktu ı f'brtı•mu~ ve ye. 
.. ldımı heyeti a.z&tarının .M:t:l!111c31 FrantJ% ,kUV\itıt cnnin tuttuğu •· 

mJn ~unııtınde 1''rıı.n 1z ki.O\"\ tler~eb 
uıfb\•cr müfrczeı; ı:ıı çc1t.1ınıe~c 

<:ı·llfl kabul edllmlftlr. 

\'AIJNIN ozurnı 

ytlll}!C dcmlftır kı: 

··- Eşsiz .Milll şet n ıaUrAk liıtu!. 
tarıyle mllııtcana bır J.ıymet kıı.zanan 

lmngıemizi bltıri)OrU.Z Oç sünJük 
uolgwı bi.r mesai sonunda ~az:.!eslnl 
b~armı§ bır ı.nsan bu:z.urtylc dağı1ı. 
~ orıu. Çok değerli arkndnı,ılnruı ko. 
ı.u ı.ı W>LUndckı konu~ıualıı.rı ~cııı i. 
aarl! heyctimı.:z.c ı;evuıı; i.izerlnde çalı_ 
t<Uecak \azifo ve direlı.Wlcr vermi§• 
tir, Bunlara itimadınız, lr§ntlarını:ı 

muutakatirn.:Uıı sırrını tcokU ede_ 
ceı.tıı. Hepjnt:z.e kcncl.lm ve arkadau 
l•ı un zıamıı:ıa tekrar teşekkürler e. 
<!.:1' dalm1 lr§atıarınızı rica ederim," 

l'EI'"l \11.Al'E'.I. WAI'~ Ut.l."E1'l 

\'jllıyet idare heyet). aıılf ualıklan 
na: Faruki Dereli, Mithat Nemli, Hıı: 
8f'DC Ilgaz, Nureddin Ali Ser.kol, ııa. 
llL Ongunau. Sadı Jrmak, OclM D1k.. 
mr.tı Yuııuf Z:ya. 

Ytock Azalıkl&ra da: Muharrem Na. 
ıı. Ak.ııu, Vlkıf Çakmur, Htlsoyin Pek 
taıı . ı< ajdc Esendat, Haean Kopcr, 
Scınıramıa Tezel, Hikmet Arda, Hırzı 
\el del, }lamd.ı Raıı.;.Dl lill tllıı. .wnı!rtl,r, 1nsiili: .B a b mecbur 

""""""'p· • r ı y c 
ı--......., ;M:. St nıeon, bugur .,. .. ,, 

Uu sırada kongrede bulunan vali ve BUyUk kurultaya gidecek ull rıza. 
ı.ı< cC:lyc re al l.tHf ~.rdaı l!.o:ı: almt§ Iıklara: .Mekkl Hıiunot Gelenbok, 
.,e: Jilil.reddın Kerim Gakay, Rc!llc Ah • 

.,.._. • ., .... etecı 
ıer ,konter:ull!ınela hnrbın ııırııt~ı.k ~ 
,_.,,., ·ç.n cesaret varıcı ...,.1 nıu 
..,...., J ""' ırttıerı.1.1 
g(z,daD gcçı.rın~ V<ı Sctcn XlOCldc mU~ 
tefilölt:ı".lıı bctııcn her yerde Dılldat 

- Arkada§l&r, <leml§tir ben part.L ::ncı Sevengtl, Atıf ôdUl, Bnlit Ya§ıı._ 
"dcu yctjgcn 1atıkbnlın1 partide kaza. roğlu. 
na.ıı bir arkadn§ınrzım. Direktl!ler1nl. Yedek ualıklara da: Yavuz; Aba· 
ZL hartjycn yapacağıma emin olUD\1%. dan. Hjkmet Balkr.n, Zühtll Çubult.. 
htikbaldc do bu tarzda çall§acoğım ı;uoğlu, Semlramlıı Tezeı, Nacı Ali 
Kongrenız, gördUğürn kongrelerin en Moralı, aeçt!ml§lerdlr, 

d!l bulundukları halde bUı;tbı aa. 
dr. ır.Udıı.1aa ballndo bulundu...,~ hve.. 

1 
-.una ı.,n 

rot et.ın ~t r. 
'tl" Si nıJun. Tunua halt ' ti"· ...,. • u<ı tıövJe 

d~~w= · 
,. Kuvvetlcrımı.z f'\J.lluı ,. 

........ bir e llızer-
teYl .a!IJlak ı~ n taalT~ bazırıa. 

yiıkaeğ oımuııtur Eoyle b r v}ldyette Kons-re Milll Şefe, Biı§vekHe, Mec.. 
vazl!c aldıAıma iftihnr eder, kendim. h& re:..ıı ne, ı;cnclkurmay ba§knnına 
bahtiyar addederim." 1 pıırl. sekreterine tazim telgranan ce. 

Jt.!lnıcsjnc karar verllmlıtlı·. 
~r1nr. DU~manlanmız bu tn· 
~ - .ot 1 .... rruzu 
bertaraf etnıece ça lfıyorJar. GörünU 

''re 1'trnanlar. conuba d __ • 
ıe gu Üli d Oe,,-u 'ler 
1,me~ıı te:;ebb c YOrlat Almaı!ıa 

PAR11 REl 11'11\ BEl' Al'iATJ Konı;re lzalan uerefinC de .saat 16 
Vil~yet Parti reis; Suad Hayri ür. üa Taksim belediye gazlnoşunda btr 

r,UpJU de kongrenin kapanması dola• ı,-ay zıyaiel! ver:lunl§t.ır. 

rırı ~ıddcW bir ınuka\enıet Söatc • 
le ,.e b&ttA btr kar§ı taartu rme T 
n:ıe.rı tıekıcncblllr. l<'akat za gct,. unusta 

t.l
crl hakkındaki t""-'- ın.hvcr -

muharebe 
.r.ıvve ize -.ıunler bi 
~ ~ayeıerinl c~nıek huauaund • Şımal Afrika Amerikan umumi 
d&h8 bU)'Ü vantaf.ara nıı.ı:k a ,.,,,.., zu göıııerecck nıah1~u . oldu. kararı;Ahı, 25 (A.A.) - ııuııkü ,:.3 • 
,,,._u t n-1 d edır AL. disclcr, Tunus muharcbcsınln pek 

1---tar ınCVCU ..... er en ~Uta .... ." e ~ j malik '"' t )'akında çok şiddet kes'lıcdcl'c;"ıını 
mek avanta ınak l1Jier • .Bızırn a· j~ ııc uvveu~ • t-~ .temıcl\ledir. Cörünüşe göre, 
~ta "ta bUlU1Ulltl!ın.. gitgl Almanlar 1\lcüjczelbııb \ ·r~lnd~~i 
ııe artuıa.. "~dır -~in ?ı1altayı lllkı bir · onc01crini gCQTniş bulunmnkta n 

Odefa8 et.ın~ olmaları !l'Indi 8U~ette Alman bava lmv\"'etlerl ık hiçbir 
lJl t.1= ı;cnıereierini vcrnıek~ı ıy • faaliyet eseri gö tcrmektcdir. 
m.e serıuıdcn gelen hn.bcrlcrcıc ~~~ Sıı.lahiyelli kimseler, general 

., ra.alıretın yeniden ba ladığı Tu. Nehring'hı şu giinlerdf!, deniz ve 
:ıı:xıekttıdir· Beılindc denıyor kl·b!l hova yolile ı;ctiril~n mih,·er 1:ıln;. 

b5 }djprUEU clvanndıı bir · ye ve taklnrile taaruıs geçe~dlni 
".~ :rnutrezc:sl dllıtnan .ba•~maı. tahmin elmektc \'e e~er mihve'" 
~ ı-..ııız Anı ... arııun •n.. i arkal'ı.JY.l3- llb- ~ ertkan l.at"lA ııınuı.tnl< mc·ı:ıılcı"ııi mııh11fı11 
:oıa.ıaraıa ılt tınk en bir Uvarı ~ ın:mlnıfo ise, ı;cncr'l1 Hnnılerso"" 
U,U U unllO. otml§Ur. Biı-ç k • lnl\'\"Clleri tıınruzn h:ı !cımndan eY• 

:.. n ,e ıtUlliYct.li mlktar<ta rn° lzesir, ''el, mihverin hnrekc•e ,.c,.mc"i li"• _, a.t ü a eı:n.. ,, , 
~ur. o flll:l.n nıub.ıırcbe ' ·wmıınn mıve ctmcklerlirltr. 

.ımıııd ıOO den !az.la öltl b tncy _ d.aDlll ıı ırnkmış. T"vr:ırlı~ı kn,·ınl . .,, r - ,, ,.., 1'u 
tD" nuc;, Tr:ıbluc; ve S:ırr1tınynrlıı [i~leri 

' ""'"~ t>ötseaı.ndc Fr Orta •.... ('[llrlndek· aıtaız. ko bulıınmnsı b:ılnmındnn hlllll mili• 
uıutaııltğının ı Aroertkan bic; bir tnnmız 'knhiliYetlni mııll:ı
lzı&lllr tr.§lullOrl Atla6 Wı.aıarlJJrn do. r:ıv.:ı erlt'n 4,!mnn hıwıı lcuvvetlcri• 

.Aı.ıertııde kıltılarunız a • ---------------tt". e...- 1 • teınaım 
CslIJJC!~C çalıfilll~ ;mıa da kunetı, Ön 

ırı rvcr ınUircz'Clcrl taratındl\n 
=>ttada pUııkUrtUJmU_lercUr. DU§:: 

111'\Jpiarı sğır kayıplara utra.ın 
G lt>ab8 gitmekte olan r ıııtır, 
MfO:.Z,e UyU' ngııı.z 
tuTiYt' .kıtaıarı b K kııyıpınra ug-

uın:uııtır· A)rnan ağır to'Uçusu b -
ta Uerl durdurtnU§tur. u 
kuVVC a! 6Jl Sekı~ 

OiAer tar l ncı ordun 
. 1 bakkında da Kahır un 

uerıeyı§ erllmektedtr eden 
J ınalflll\8 t v -

f ROJllCI rtc'ıtttn:ıı ll et gtınu olan 

t 
değer hiçbir tldlse oıın 

crkk& e arntıie 
sa ds devrıydcrım ız t.al6 Sirt böl 
esinde bulunan d•1<1mnn artcılari· 

sJarını muh"lfnzıı etıni 1 
le tenı kl.kt ho s C'r· 
dil'. orta bu~ u u c mh:ı tıcn'k· 
t:ı~ızdıın mürekkep oldıJ)irn <'b 

tJ
• bir ıc5kil Girift<' Tıiınhenı 

mfye t 1 aıt1 

ha nı .. ,.a:ıoın:ı ~:ı ı nksıımı hir 
"f'8 L , < a• 

L.. ~ butunrnuc;lnr '"(' ~·C'rıle lıııl 
ııuttu8 r! I . ll-1 •·ter arnc:ın ıı lı rçok , nan U('llb on 

1 
•·ııT'fT11c:l11r<lır. 

rın nr tıı-

OJ!WllE"'1Nl>E: = ıJınen tebliği Şark c rıheır. 
.. "l<ındll şu ha.,erlerı bil 

harekttr ,,a,. 
nırmekted!r: 
otın de .;\}JllJUl kuvvetleri Tc _ 

·nde ve Kalmuk b:>ı 
~~-~~eııı cıu~nm devamlı ta-
atr~u• 2 . atınl51at'dn- T 
·~arıntı grevo.nı eden bir i~ti 
eı.ı..a m"<et e da düı::m.aııa ~ 
h rek t eSna.sın agyr 

a ~ vcrdiriltni•ti..r. Bir Sol-"Yct 
~ teşkili bU kovalama esna. 

e a uğrnttlnuı;tır. 
am~a,~~J non ara.smdn. bir ta

.o~ .... 1 e #da j\lnıanlar 600 c. 
":mıs cs~as~ 15 tank tahrip et. 
~r almrş!ıı.r .. e 

. l d" sovyet ka11P taarruzla. 
mış eT" ır. (anı1Şt1f 

" akamete ~uğ ·nd~ tedaf ıli bir 
Don ııehrı paiJOı 

muharebe devam rtmekteclir. 
C~phenin orta k!!imi:ı.de Al • 

man ku\'Vetleri taarruza gcçmiı • 
ler ve bir ~ok sava~ mevınrri ile 
mUstahkem noktalan tahrip etmiş. 
!erdir. Düşmanın mahallt tRarru7.. 
lan g•ri aulmıştrr. 

Kızıl Yıldız gazetesine g6re, mer 
kıu. cephes ndc Alr:ııınlar ıank \"e Pi
yade birliklerinden mllrekkep mUh.m 
kU\"\'eUcrle lkJ LsUknmette kn!"§I ta. 
anı.ozlarda bulunmaktadırınr. Bu mu. 
hnre-be'er esnasında dün. Aimnn. 
lar ağır kayıplara uğrnmıı:lardır. 
Muh2rebe el:ln rlt•1.anı ctmtkte • 
dh-. 

Rir kesimde Almııntar Hus kuv 
Vetlrrini nıu\'akkaten geri rıtma . 

~"a muvaffak olmucıılnrsa da !!Onra· 
dnn Sovyet•~t VJZ~yeti <lliıeltıni"'-
1,.rrJir. ~ 

Diğer tamftan füıs ku-
1Tlandan]rğı, cephede cereyan c
ıden son hadiseler hnk1nndn ihti. 
;:th davnı,nmaktadır. Buna rnğ
h en, Don ile Doneç araSlndnki cep 

ede· Ru~ hilcum kıt.aJ:ın Alman 
mu-1_a.,Ras•na derinler:ıes!nc nilfuz 
etmı"lerdir 

buCc:ı:·:nı Kutr-<:tzov'un bi'l'"likleri, 
k ~ozupek önC'illcti takip e•lerek 

a_!ançlnn sağlamlacıt.ırmıı:ıle>r ve 
esır toplamıc:Jat'dır 

b Rus kumandanbn cüretk\rnne 
"ar"kct etmekte"ir'ler. Çünkü Sov 
te~ ~rdusunun etns hedefi muh
rtı.ake _kanır tnan-tızlarda bıı1'ın • 
· • Uzere yeniden toplanabilme· 
~l'inc fıt'Sat vermem~k için dıl.ş
. ~n ordusunun kmıru ku:asinin 
~~ A~srdır, Şimdiki halde Rus ordu-

man hatlnnnrn gerilerine dil. 
ıen ovada hareket etnıektcdir . -

başlamak üzere 
ni n faalıyetsizli~l, ruüllcfikler aı a• 
ınua çeşitli fikirlerin öne sürill· 

mesine sebep olmaktadır. 

••• 
Cezayir, 25 (A.A.), - Tunusta 

Mecselbab kesiminde kartılıkh ke
,H faaliyeti Rörülmektcdlr, 

Mib'lier kuvvetleri Fnn ı:r.lann 
elinde bulunan Keruan şehrini ge. 
:ri almak fçin teşebbü~lcrde bulun• 
muşlar rokat bütün bunlıır nkomele 
uğratılmı,tır. 

Müttefik kuT"feUeri Mediez el 
beb'a hakim tepelerden binndtn 
~ilşmcım atmışlar ve ora~o yerleş • 
mişlerdir. Düşman tepo1 ~eri al
maya ~ellenmiş rakot hic lıtr nelkr 
ehle <'dememi~lir. 

Ai\IİRAL HAR\'UDUN 
BEYAN.~TT 

Londra, 25 (A.A.) - A.kd.ınir İn• 
giliz: filo~u başkumnndenı nmiral 
Hnrwood, Akdcnizde mihvere karşı 
acılan Je\'azım mtlharebesl hnk
kında beyanatta bnhınıımk ıfomj,tir 

ki: 
- l\lltı\•er lmn·clleri , Mı ırdan 

ve l.ihy11dıın çekildikleri Eıiinrlenhc
rj lıava kuvvetlerimiz, ltel}adon 
Afrikıı~·a giden deniz ~·olunu tehıl't 
eder bir vnzlyete sermişlı-rdir. 
:'-loll:ıl·a gönderilen mfitlcfik lcv9· 
ıım kafileleri :o;nlimen vıınnışlnt, 

l\foltnılıı oylerra dnyonmn~o 'I'• 

lecek levazım '"e saire slitürmüsler. 
dir. Son knfilclerimhden )ı!rçokl .. • 
n MallnyA zeyfet<ın; vonnıştordır. 

Şimdi rfe bir vapur kofllrmh:ln se.o 
IAmt.llf' varrlıj:lınıtıın «>-min bnluno
yorum. 

'füte:ıkihen amiral Hı\'rwood, ln 
siliı:Jetin hnrep hir halde ellerine 
se~miş olnn Tobnık ve Bln:ı11ıi Ji. 
mnnlannı nasıl böyllk ılılr sın,Tcfl.· 
işe ~·orar bir hııfo r1irrllkl<'ri•~ı ı• 
!atmış, mfitterilılerin 1rnrr.r1nn. rle• 
nizrten ve lıııvadon hı:ılC'nerint. va 
ni ~imnli Afriknvı foınizl~mck lıc 
rltfine va.rm:ık!n bııhınfluklonnı iln• 
•e etmiştir. 

Olrlttekl bava mey. 
danlara bombaianuı 

l\alıire, 25 (J\.A.) - l'eblia: Solı 
gecesi İnr;lliı hnva km·\·cllcrmc 
mensıııı bomlıo uç.'lklnrı (iirit nd • • 
sın-in di\şman elinde hnlunnn lın\"1 

al· nlnrına tnnnı.ız etmişlerdir. 
Başka müttefik ucn~<lnrı 'J'un11<1 

açıklarında bit' nıilıı~r in~r. rt<'m ' ·• 
ne hiicum eım•şl<'rıl . Tiöl lcll'dc 
bu <:e~e 'tııarnıza 11Jh-nvon milı • 
ver semilerinin tdcdi 13 ü bulmn1

• 
f;\dll"o '( -•l'.•'19"JU.:Jl~"ll .. 1 t~r"-

Amiral Darlan 
olcUlrllldQ r-UNUTMAYINIZ.-----............................ _ ..... _...... ' 

(ll:ı.ştarafı 1 inci D.l fı:ıd:ı) 
nbor. ısrui henüz if:Şa cdilıncmcı.· M uvaffakı· t b. .. .. 
tedir. Katil sabahJevın lliksek ko• ye ır goruşe 
miserlik daircsıne gclıııiş ,e arni • d 1 d 
rali ı;ömıck istediğini söylcmişlir. l ayanma 1 ır 
~mir:ıl dnircsinde .nılunmndı~ın • B' · 
dan katli seri dnnmüs ve telı.nır ı l ır rns~n, hayatında, ş;ıphe yok ki muvaflal• 
ö~ledcn sonra sel niştir Burod:ıl sayı aco.k bırçok §eyler yapabilir. insan aznıi kar81• 

amiralin bürosundan lıır kaç ııdım s_:nclka en biiyük güçlüklerin yenilebileccğı 1• ortcr 
scridc durmuş ,.e amiralin bürosu• uay en bıı necle:-ı olmasın.? 
na silmek üzere kJrldordıın secti·I A·ıcak b fi " 1 ' > u muva ak •ayılan şeylerin hakikaten 
h.ni ,;oriince aıc·ş eır.n tir. Binhn9ı muvafl ı. / ı a" o up o mamaıı yapanın go··r··s v _, ..... . 
Foıırcnclc silôhın istikametini ç.ı. • • • .. ~ ~. • u e auC'unıış 
'iirmci:;e teşebhi!s clmişc;e de, dizi.l• z~.v~~esm~ gore <legıl, ekserı·yetin görüsiine ve Jiisli· 
den bir kurşun yıırm lınıştır. nuşune e~re olmalıdır. 

~mire! 0:.?rlan 61 ,.a, ıda ve bir Aksi halde, bu muvaffakıyet yapana t?Öre mu· 
l·'rıınm halıri~cli ailesinin oaıu fdl valfak c/P.mektir ki muvallakıyctsizlikten hiçbir far· 
Aıııir:ıl, eiınal .\frikada miıllcci Jııı hı yoktur. 
Fransız lıfik(ımeti lrnrmnk tasnn·u 

11
l._ ___________________________ J 

runrlıı olm:ldığı haJ,kmılal,i deınc• I .J 
çlndcn birkac s:ııat :onrn öldürül. VABLJB VlRGISI 
miişliir. ,\mırııl hunı:n için şöv c 

d 
· ı d <Ua~taralı 1 inci ~a)lada) 

<'m 15 hu unulor l1: Verginin t,atb katma mUteııll!k bil 
''Frnnsıının 193tl d alııp oldu- kil -mıerı ihUva eden talimatname bu 

~u ve Ameriknlılor.e lngiliderh .. _, • g...u&rde ne§redilerek yürUrlUğc ko 
Frıı n"n:\ a indco;inc sbı erd iklerı n~caktır. Cedveııenn asıldığı tarıh: 
f.;tfklı'lc k:ı\'ll~ncni:ı : nkr günfindcn ten ıtıbaren bir ay ,çlnde vergi borç. 
sonrn vazifem tıınınmflc bitmiş o• larıoı ödem yenlerin adlan Maliye 
lnreldır. TIC'n. şnhsnn, Almonlnrm • ."helcrınce te§cbbUs olunarak nıah::ıL 
linde lııılı:ı • r. rrıore' :1 Prle>n'in •n• 'ın er. bU Uk • Y • maliye ı\mirl.ne bıld"ri 

l:ihiyetli '"'kili sıfati!c lıarckct efli• u:ccu \'e ıaimler tizerınde yapııa:aı~ 
yorum. Fr:ın-;ıı tclcr:ır hürriyetini tethıklerdcn sonra 6 evkc tlıbl tutulan 
e!r]e etüf::i \"C kendi mUk:ıddcrah• Itır zabıta nezaret altında ılk toplan• 
r ı 'kPncli hfıkim olduıta 11man 1i 1!e 1.111 \'C tevzı 'merkezlerine gönderile. 
dt~i şerlerini w.rhı-<.:ce ı;cccccktir. Ct·klcr, oralıı.rda.n da mUrettep olduk. 
~lii'tc-fikler içtimai J•cr hangi hir :arı Jo Yer!er.lııe sevk.::dllcccklerdlr • 
sistemi Frnn<;ayn C"hrrn kabul et• ·ruccardah VE:bbj Koça tabakltUk 
tirmiycrcklenlir. Bu s:ınlle. ~im l1 eltlrlıen vcrı;i miktarının yazıldığı 
Afrtkn bir dc\lcl dP8ilıllr, fnkııl ö; bl 70 bin lira olmadığı anlll.§ıJnun. 
gerçekte bir fcdcrns~ ondur. Pe'• tu-. Vehbi Koçun Aılkar". lstanbul 
ynkrnda bu teşkili knnunln!ltırrnnk ve d.ğcr yerlerdeki te§kUAtuıa tabak. 
için ).;ıırnrnomclcr nt·şrcı\llcccktlr. kuk l'ttlrilen vergi yekQnu 720 bin ıı. 
Hnli hazır dunınıunu mümkün ol- radır. 
duğu k:ı~ar rlC'fıl~tirın nıri:l' r lı" • J\"AS1'A \'AULIK \ "ER<il 1 
cnj!ız. Bıınunhı lberııber, gö:ı:e tr.ıtı111 Siva.atan bUdlrildlltine göre, vi!&yet 
açık lınk<;ızhklan da 1 •ııirc uı;r.ı· mcrke:z.ınde varlık '"crg1ıı, füıtelerl 
şııen!hm .. , • illl.n edllml§lir. 

Amlrııl D:ırJnn bin:ıt kC'ndi oto • Merke.z 893,173, kazalarla birlikte 
mobilllc hnsinhııneve tosınnıı~ ve ' 4:>,823 liradır. Merkezde Nuri Demt.. 
bir rnhıp tnrafındıın ~on dini mc• rat •S,000, Salih .Alsun 11,000, Ha_ 
rn~im yııpılmıstır. Dcrhnl bnbe ·- Um Ceren 10 bin, Murad Yıldız 10 
dnr edilen morl:ım Dıırlnn hemen b n Avak Çakır 100 bin, Bııkalyn.n 

Yegya 10 bin, Tarık KoyutUrk 9 bin, 
ı;elmişse de, nmtrnl son nefesin! 
vtrml' hnlunuyordu. Şevket. Eplsen 7,~00 dllr. 

~zoyfrrlc va1.l~·et ımkinıiir. 
lıaUlin ~iyesi biT ct\rürı 1şlemiş 
huhmm:ısma raJtmcn, karıw;rılı'ldnr 
çıkmıvacnk glhi r~ri\nmcktcr1ir. Bu 
aual!t bcr~ber. halk 11.J"ı:u;mrJ<ı cok 
derin bir infial vardır. 

Londrn, %5 (ltı'dyo) - Amiral Dar 
Jan• öldürenin genç b1r Fransız ol. 

dı..ğu bildlrllmektedjr. 
General Jiro kumandayı 

ele aldı 

MECLiSE MtlRAOAAT EDENLER 
.Ankaradan b!ldirlldiğine gılre. ınU. 

ke1le!lerden baZıle.rmın kendllertne 
tt:kdir edilen verginin fUlalığmdan 
tıe.hl.sle BüyUk Millet Meclisine mura. 
-•'t• ıı...t...Mıulaı..- .-.. 1 ••• 1 ... ,.~,... 6,. 

zuhal eııcUmenine havale edilen bu 
mUracaa.t,lara kanunun aa.rDı htlküm.. 
.eri dolayıaiyle aynı mealde ve toptan 
bir cevap verileceği anl~'lllıyor. MU. 
racaat mhlpler.nin aayı.m en çoğu 1s. 
tanbuldan. blrkaQJ ~a, lzmlr ve 
Ankaradan olmalr üzere 2M kadardır. Londr.ı, 24 (A"\.), - Ceıayır 

ı·adyo ı, general Jiro, imal Afri· -6------,-------
kadı a ayışın lemini işini iizcri!le az sak ayan bir 
almış bulunduaunu l;ildirmcktellir. 

Darlan'ın hal tercümesi bakkal yakalandı 
Fran.eu Darlan, 7 11ğu11tos 1881 de, 

Gı.ııkonyanm Nerah kasabasında doğ 
du. 1ık ve orta lahellinl tamamladık· 
tıız, sonra 21 yn§ında bahriye mekte.. 
b.ne girdi, Zabıt olduktan sonra bah 
ı;ye ne.zn.rctınde onun mUatesna H. 

ktıoı tnkdlr edilmeğe ba§landı. 
Umumi harpte çall§tı. 11 temmuz 

1918 de Korvet kaptanlığına tertı et. 
ti. Harı>ten sonra Fransada Pilot mek 
teb mualllmllğlndc, ınUUıok kumaıı .. 
danlıklarda bulundu. Darlan btı&bıre 
bahriye kalem mahsuıı mUdUrlüğUnl" 
taYhı edildi. Buradn donanma. idare 

1ş'erlyle uğraşb. Ve 51 yaşında Visa. 

~rall'ğe yUkae!dl. 
Visamiral olduktan sonra, Atıantlk 

dıınanması kumıındanlığına tayin e 
dıidi. 19::!6 yılmm 81 Ukk&nundıı 
Fraıuıa bahriyesinin umumt erktmr. 
t-arbiyc reisliğine getlrlld\. 19-10 yılı. 
r.m 19 haz,rıınmda. donnıı.mnya ver. 
diği gizli bir emir, onu, bjrdentrlre 

onun en mUblm bir şahılyeU hali.,, 

ne koydu. 
G1Z!l emirde donanmanın tesUm oı.. 

mnmaaını sonuna kadar mucadeıeye 
<'fl''nm etmesini emretmlot:. 

Fakat 24 saat 11oıu·n f1krjn1 de. 
ğ\§Urdi. Bu defa donanmaya tesl m 
olruuun bildlrdl Onun tam bir koı·ar_ 
111. hareket eden bir asker değil, polltl,, 
kn Uc ilıW'tıslarıruı uynn bir adam 
olduğ'.ı meydana çıktı. Oozelelcri eı.. 
t1<.: ederek lwndisinden bahsettirdi. 
Ve n1bayot marc al Petenin muııvinl 
oldu. Darlan, F'ransad..-ı marc3;.1 Pe . 
te.1 kadar ebemmlyl"tlnl balz.dl. AfrL 
J; aya da mlldafaa karıı.rlylc g!tml~ti. 

Sekiz sene sakla
nan lıatıı 

(Baştarafı 1 inci ııyfada) 
tam Ee'kiz sene kaçak !kalmış, ni· 
hayet dlin ikinci şt'.be memurlan 
tarafından yaknlanmrştır. Katfl su 
~unu itiraf ctmi' · 

- Alacağım kIZJ kandı~ları. 
Hayatımı mahvettikleri iein ben 
de ikt.'ndilt-Iıini öldUrdlhn. demiş • 
tir. 

Suçlu Elbika gönderilmek üze 
re milddeiırmumiliğe teslim edil • 
miJtir .. 

Beyazıtta. Çukur handa. cturnn 
Mahmut Eser adında tı!'risinin iki 
teneke1 ~ sakladığı bir bavulla. 
Haydarpaşada trene binmek ~tc
diği g6rülınU~, yakalanınt§trr. Mah 
mudn bu gnıderi nereden bulduğu 
sorulmuş, o da tanesini 33 lira<1an 
Tabta~c Sa~ncu handa 46 
numarada bakk!!.l Nccmiden ~lldı· 
ğını ~YlCll'.iştir. 

Bunun füc-rinc Neon.inin diık· 
kanı aranmr~ ve tfl9 kilo kaçak 
gaz l>ulurunuı;tur. Gazlar ınusad~ 
re edilmiş, suçlu milli korunma 
mahkr-mesir.e verilınistir. - ---o-----
Şeker ithal edilecek 

Ankarndsn bildiri! Hğine göre 
yurdumuza hatic;ten şeker idhal~ 
için muhtelif ecnebi mUess~seJcri 
ile yap1lmaktn olan miızakertlerin 
memnuniy~t verici bir snfhovn 
f?il'.mt'ktc olduğu tc-sbı' edı!:nı~tir. 
Şeker fiyatı artrn'dıltta ı sonra bil· 
1'ümetin ~linde bulunaıı stoklnr -
dan, talunin c-dildiğine!er. hızla 
rir tasarruf temin edildiğ: anlaşıl· 
mıştrr. Uu hal devam ettiği ve hn· 
riçt!n de şeker ıidhn!i k.'lbU oldu· 
ğu takdir~e §eker fiyatının dUsli 
rt>Iec ği m.ıılıskkak nddeılilroektf 
dir. 

~~~~~o~~-~-

E yü pte bir stadyom 
yapıll\cak 

Eylip kansmc!:ı bir spot' -tadı 
y::ı.~11m~ .. 1 ic:in lazımgel~n yerin 
ittil"'lalti vapı'mı;;ur. Bu tadın ya 
nmda bir p1."'ti ve halke\'i binu!l'I 
inı:ası da t:ıkarrür etmiştir. 

DAVET 
J\1otlir1U ı..-ara nııkliyedlerl eeml.)e. 

tinden: H. 12. 942 t.Brlb!11de ccmtyet 
merkc:ıtlnde aktolun'n heyeti umumi. 
ye lçtımaında ekııeıiyet baml 01madı_ 
ğtr.den 81. 12. 042 peroembe gtlnll 
sut 'lO dan lS e kAdıır Beyollunda 
Nuri Zin aokağmdakl COmhurlyet 
Halle Partl.9! kaza merkeırt salonun. 
4"1 !kinci 'b!r umum heyet toplantm 
J&pılacağından bll~mum '8aıllJl r;el. 
meıer:t $9 oıuıaur • 

Her akşam: -- --- ... 
(Ilastarafı ı iad ı.ay:fadıı) 

ral Darlımın feci alabeti bu m~ 
llf'le~i ortadan hnldmlor, 

Fa1.nt Amiral Dnrlan Fnn&rz 
kursı•nlnrile öldü. Mib\er propa. 
~andnsı Darlanın ingılizler )"'Bhot 
Amerikalılar tarafından katlcifi\.. 
diğini ~ ayncaktır. Fakat Amiral 
Dıırlanm bir FmIL<iIZ tıırafmdan 
öldllrlllınc i men~ut zıddiyeti al1:Jıo 
mmoı. Mcscl!l bunlar Dögol taraf• 
tnn j eler Amiral Dnrlanı fnton 
Prnnsn:lnr mu'knbil ~abblislere 
kııllmuızla.r mı! Buna. &nhAn bula· 
nııyac:d<lan dii!liinülse bile Şimal! 
Afrlkadn,•i Darlan tamfta.rlafl 
Dö~ol tcs'kitH.tı aleyhinde aı:rk b!t 
düşrn:ın 'nziyetine gC(ıeltlezler mit 

Bütün bonlnr şu dıılôkada lda 
gelebilecek birtakım ihtimallerden 
ıb.'lrettir. Frnn~-ızlann ''ntnn ver. 
liği onln.n nifak ve tefribıbn z;. 
rade blrl~eğc ı<e\kedecoSfııi 
iimit e<lerir.. F:ranwar elbette hJ. 
Jirler ki her eyden e\'\ el :seref " ha • • • e 
. Y5•Yeti ve ıstı1dili ı.-urtnnlm -
ıea, ı>eden bir Frnn!a vn.rdrr Bu 
&%1\Dletli 1·ruife ka~dn. bUtün 
ıhtlrn!!lnr siikrıt etmek ı-c bütUn 
gayretler bir noktada roplanma'k 
fAr.nn~Jir· 

HÜS~tN CAHtD YALÇIN 

e 
. (B~.,nrafı 1 inci yfada) 

kip! ettığini. birçok me.sl.UUı ycrlerın 
.-.-. ,,.ınuu~ - .:Nal~m c:cnup do 
fımmda bll'kaç gün ()VVel Ruı kuv': 
vet.ıclinln yaptıkları taarruzda Almau 
mukavemetmı kırarak, huauai tebltğ.. 
d• •ayılan yer1crı gen aldıklarını bU. 
dil'd!kten eonra diyor ki: 

Stallnı;radda §1'1~etıı b,ir Ç&r,p14! • 
D!&dan .eoııra 'bjr merkezi zapt.ettik. 
Şebrın oımal hatamda baUanrıuıa tala 
kim ettik ve ke~f harekctlerind ~ 
lunduk, Hücuma hııZirlanan bir AJ,. 
man piyade taburunu Elpcr ha\"&D.ta. 
rı ate§iYle dağıttık. 

sı.aıı.ngradnı cenup doğu.6uııdıı ku~ 

~ cllerjmlz, mevzilerin i iyUeıt rmeJ:ıı; ı.. 

~n mubarebeler yaptılar. İki dll§ınaft 
taburunu tarumnr ettik. .BJ.r demir 
yolu istasyonunu ele geçirdik. B1r dil; 
man tnburunun 25 tankla yaptıgı 

mUtt.nddlt hUcuınları pUakUrttUk. 
Orta Donda kuvvetlcrlml.z. ta.ıır. 

n.zlıı rııııı. devam ederek serl GCkll- • 
uıekte olan dU§manı te.k p ett,ller vt 
ağır kayıplara uğratt.ı.ıar. .Alm&nla. 
r ı. 1}erl hareketlerimizı durdurmak 
ıç!n )'llptıkltırı bUtUn klUlil hUcumıa. 
:ı pUskilrttUk, lkl dUşmıuı alayını 
bczlnıcte uğrattık, binden taı.ıa e&r 
ıııdık. Bir dUumıın te.buru, kuptll&.. 
rak .kunıandaniYlc bernber esir ed.J.L. 
dl, Voro§Uot adlı mevk'in zaptı eımıı. 
mda dO,nıan (S 500) e yakın :ı.ıylal 

... crd. 
Merkez cephesinde çevrllm!ıı elan 

ôUıman garnizonlarını lmha nıubarc
bt:'erlne devam ettık 

\: ellki Lukl m:ntako.sında .Alman 
ln.r )aptıkları mUtca1dlt bUcumlardıı 
u:ı..,af~nkıyct elde edemediler. Bıı 
~( sımdc dil~mrı.n 50 ttı.ııkın )'Brdımı. 
le hUcuma geçt! ön erlcr.m!z dl\şmıı. 
m pfüıkUrttUler. 000 dUşman ~b:ı 
\'t! erini yok etl k 11 tankı da yaktık 

1 Şekizinc· ord 1 
ilerliyor 

J.onrlnı, 25 ( \ .A.l - Trablu • 
garp i tik n etinde 'c SıMe'.r:.rı 
hıılı sınd:ı Ronınıel kun·ellerinfn. 
~cki1lnt'l 1nı:iliı orıhmı tarnfındo 
lükfbi dcvnın edh or. 
Jnpiliz ordu~u. dü~m:ıno ikinC'J bfr 
Rldırış opnınk i in l!immlu olan 

lc\'tU!ımı getirtmektedir. 
lngllfz 'kU\'Yrlkri, 1s<11r. hlr snhıı .. 

do llC'rlemC'kt!'dir. 

Ariantindeki Alman denh 
at;sesi casusluktan mevkuf 
~ynoıı Ayrcı, ıs ( :\..A ) - D1plo 

ınıatik mahfiller AlmanyantD, caauı. 
ıuktan suçlu Alman n~'ftlz ·~ 
sıyıud muaflyctln1n kaldn:ılmaaı lçlı 

ATjaııtln btıkflmeU ta.rafından yap • 
l•n talebi reddedec:eğı flkrSnC!cdir. 



Tarth1n -
1 

büyük davalar mı 
~ ~ ,_, ~ _.. 4w 

-ıı-

Toplayan: Muzaffer Esen ,. 
Geoeıa kınmJ&rlD llWl.-m: 
Karl ADbaftn•t l'ram veııaıı_ 

tf ile n.ıenmek dseN Vlyanad&n 
Jıank•t et;nüı, Ren neıırı Uurlnde 
'btr .... NlllMD kabul tdllmifttr, 
Kabul rearııl aırunıda llt kba1ctı.r 

OnDnd• a.pedea tıruta kadar "°· 
JUDVktn on 110 JlfDldakl ım eo. 
cuta lltınstlr hQnıtır atlr;Jor, tzdl 
ng mukaveleeiDl tmuJ&rlren k& • 
tıt 11&erblt mtınkkep damll)'OI'. Oe °' ~k 11aııc- eflaced fırtı. 
na J11sbden :p.pılamlJor, Ba b&. 
dlMler w m.menın ~ o • 
ıacatma allmet a)'dmlftır. 

MARI A~"TUVANJ:r 
RIR.4LIÇF. OLlJYOR 
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deniz kalesi 
1eniz üssü 
tık donaamaııaıa 
liaiesı, Lea:agradın 
çok hizmet etti 

le- \ Kronştat'ın Deli Petro zama.wn• 
u• ela. h5hyan tahkiuı:ıtı, her asrın 

gıi• ica.lııııa göre is!Iıh edilmlıJ ve son 
'l)'n· j senelerde, Bolı?evikler t~~("!cl~n 

p en I mUkemme) bir hnle getırıllllJ~tır, 
t\Iman Bu tahl\imat, Leningrat, dhetan• 

bmiyen, 1 de karada, geÇitto ,.e nda<la o!• 
lrhin ha. mnk üzere eIJi kndar tabyadan 

'llliı:ı, hem müı·ekkeptir. Bunların hepsine 
nı ılc ~İli• birdı?n Kron5tat kale<>i deniyor. 

tınıla buJu• 1855 senesinde, yani Kımn har-
gnrp J anını hi4 hi sırasında, Rus donanmasını 

tahrip etmek için, Balhk denizine 
hal'binde mlihinı ı:riılcn bir F.'ansız • İngiliz donan-

b" ' isimden gazete• ıi'uıcıı Kronstat li'mımma sığınan 
:1di~e J,adnr h2.h.,,et• Rus '~vnn~a.-;ına bir ıarar vere
ıp hır tesaduftıır. Biz, 1 memisti. Çar İJrinci • .\leksandr, bıı 

tmıı.zı., faldesinj mu<'ip , !(adan yirmi iki ı;ene ş_onra, 
·'t• ,~ilşUnerek, burada l 87i senecıinde kaleyi daha çok 

ft. 1 Ml!J • ' , • 
ontt a 'e fakat topluca kU\'Vet)endJrdi. S tlnr.U Alelc"landr 

tJY · dıı, 18~1 senecılncle, Baltık deni• • * ~ zj.,<]~Jci Ruı limnnlann1 zi'yarete 
gronotııt'ı, kentli 1·,m· . 

bu .. Le ınt nıs· 
bftl•· gıtn ningrad ılenilen 
... --Petershttrg'q inca ett"r B"' ....- p tro b ." ı en U• 

yök ·~iı: l;O;e'ltrı d~niz<len mıl• 
daf.. bl k seneo;ıncle nıİJ':i• 

_ .. w.-m r al b ı· ' 
ta--;. F • e a ınrte ~·aptırdı 

ı:..ı.ır ını~ · · 
ı:r;" • • • 11. n <l ı y A kör• 

fezi,uı11 nıluı~ etınde \'e 'X • h 
• • mansabı l< r • "a ne • 

nniJI d a 8•!4ınrta bt1lnna11 
tliD a asının Ue la 

)\:t --1.'Jln""-k" Ultr dır. Sclr• . ,,...ı uç ı rlenız h, 1~ akJntısı Y~ilıt. sny?• ne ı• 
rırt nı ınulıafa.za den, eptce tat• 
bbl1 ~ta.d e~ektedir. 

J(roD~ • Leram~raıl'cian 80 
w.iJCJllletre nıesafededir İk' • 

1 
. 

• b' ka 1 • ısı, ı1r• 
birine ır na la ba;;!ıılır ıo·~ 

878 seneleri d "' • "' ' 
''e 1 Baltık dn ~ 2'<-•lan bu k:!• 
nal~ L . en .ılıult-n nelen 

-rıar. enıngra\1 1 ~ 
\'Ilı·-nondan dola ı n t:Hlar soku. 
Jnr. d b' .

1 
Y , l\roıı"tat L ..... 

ın ır ı r · k • ' ..... ninı:r8d. e 1 ata'kolu hü~ 
nıtln:fe ır. 

~ :t. ~ 

_. - ------- . - -

• 

~c·en FrRnınz donanma5m1, ora• 
da, clebnebeli bir merasimle kar
şıhıdr, Bu !llnretl~ Ru!I • Fnımıtz 
anlaqnasınm eııa.sı, Kron~t•t'da 
kunıİ ıuş olcl.ı. Bu anle,ınaya, bif 
az sonra, İnırlltere de girince, "t!9 
Jer lttifalrı" viicl!de ır:eldi. Onden 
~onra da, Amerika. Japonya ve 
İtelvnnm va.rchmlannı t.emi:a e• 
ıler~k J 014. • l 918 hftrbmı ka:zıtll• 
dı. 

••• 
Kl'on,tat rleniı füıstine, Sov• 

~etler, büylık ehemmiyet \'eı dılcr, 
Rus~·anın her tarafını tahkim e
;:erk~n, burndaki İ43tihkimlan da 
tııli· ;ye e<lerek mükemmel bjr ha· 
le gdirdiler. 

Almc.n •Rus harbinin b~an· 
gıemilnnberl, Kron~tat kale~i. de
niz <'ihetinilcn J . .,ningra<l'ı korq. 
muş, burada harman Ru!i deniT. 
altıları ile ta) ynrelc.ri. }'.i'nJU udi· 

f:)' 2 ı ~ ~ ~ 7 8 9 tO 
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Soldan sağa: 
1) Memleket h.uretı hastahlı; 

2) Beynelmilel; 3) Efsanelerde bir 
mabud, kadının bap, nlA.yet, 4) 
Gil.,:cştirrot' beraber; 5) blr çalgı, 
pişmanlık; j;) Bı-cdın mah!uası, 
domuzun başı; 7) luiltere; 8) tersi 
yapışmadır, ümit et; 0) Dangalağ1n 
başı, tersi bfr içkfdlr; 10) Bir er· 
kek ismi, yazı talimi. 

Yukardan a§a6ı: 
1) Ahrette; 2)' taharriyat yap. 

mak; S) merkez, ~euk uyutan şar
kı; 4) sıkıntı veren, tahkir n!dası; 
5) sorgu 1edatı; 8) ters· sıfat adah
dır. pnrlak deltil; 7) bir ;>eYXamher 
ism1, Başı~a E gelirse ôkt:ııler '{e

mektir, 8) talik et, mektubun el! 
son kelimesi, not.; 9) familya; 10) 
el doktındurtmamak. 

Acele otomobil ıabtı 
1988 model S adet Naş. markalı 

taksi otomobilleri satılıktır. Bir ~ 
tomc:bllln 4 adet kullanılmı, llstlk· 
lerl mevcut. Müracaat: Galata Ok 
çumusa caddesi. İpek çıkması No: 
3 /S ••ttimat., gara) sahibi ~omilos 
Telef. 49535. (42031) 

raya asker 1'e cepbane t&pyan 
:\tınan g•miterine iyice zarar \'er
miştir; fakat Alman sttlkalan da 
mütemadi htlcumlarla Krontt.at 
!!ehrini bir harabe haline getirmlıı
tir. Böyle iken, tahkimat. ~li, 
ııonanmayı hüna~ede ve Lening• 
rad'! muhafnnda devam edebili 
yor. 

Kron,tat, bagtln f0,000 kadar 
nUluzlu bir fe}ıirdir. Büyük Pet• 
l'o'nun 1'.10 senelliııde, oıurdu00 
ev, eon !le!lelere kadftr muhafaza 
edilmi,tl; fa.kat ~imd'i, ne 1ta1dew 
dlr. biJinmivnr. 
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Zeybek Kaıra 
Havddırlaır 

KlSeem Saltanın bundan mak. 
ıadı, oi}ona mahpusluk yıllanmn 
acdannl gıkartımnk değildi· O döl 
abnak istiyordu. 

Aradan zaman geÇti. . O\'taya 
bir ~ ~tı. Fakat nihayet bir 
gttn bir ramazan gecesi "V era11 
pttrdei kayıptan'~ ortaya bir şehza. 
de çıktı, haseki Tarhan Sult..n, 
bu kadın endamh, mavi gözlü, bem 
beyaz vücutlu lr.mı.ra.J Rus hızı bir 
evllt dllnyaya getirdi: Şehzade 
Mehmed. 

Sultan İbrahim, kendisine bir 
halef yetittirdlti ve kendisini' en 
çok teshir ~en Tarhan Sultan ol
duğa halde. yalnız onunla me,gul 
olmuyor, ba,ka ba;ka ~çekler de 
kokluyordu. Artık adamakıllı h • 
dm budalası, kadın salağı olranş. 
tu Sanyda.ki geM, zaıif, ~uh ca. 
rlYelerle ipekler, elmaslar, rim. 
rilt ve ı~a.lar iı;inde bir .Wün 
gibi r.ızr: n Sultanlar ~·e h~. 
ferle iktifa etmiyordu, Trırhan 
Sultanın, :Muauel! hanımın, Dlll
'11P Sultannı, F..nnenid~n dönm~ 
Şivek1nn, şanmda. hançten padı
r;aha kadın getiren gttn gömıu,, 
hovarda, haris, ~efte, cüveki.r ve 
İ!Vek&l' lıadmlar da vardı: Sa~ ya. 
fı, Rabyar Kadın, Mlldki Kalfa, 
Şekerpare, Eyttplti Voyvoda kur, 
Şekel"bola. 

Bir gün 'kilnbilir nereden aklı. 
na geldi !tadından alınacak haz. 
mı weu'tıa mütenasip ola.bileoeğl
ni tasavvur etti, İstanbulon en 
~isman tla.dınnım a.ra.nmaunı .ın• 
~tti. Aradılar, taJ"add•r, b&tlln 
mahahelere sordular. Nihayet bu. 
Jıı bala iri yarı bir Ermeni kan· 
sı Cl) b•ıldular. Şişman Ermeni 
kadrnr Sultan tbraJ1im:• ~ek mem. 
nnn etti· San•attnda.ki ustaiığma 
mtlkltat olarak kendicıine Şam e· 
'.\"aleti ihsan olundu. L!lc1.n İbra. 
İtimin Etmeni hasekisine Kooril\ü 
:'.\felımed Pa~a "Mezbu:r& tarafcn• 
dan mUslim tayin olunup" gön. 
deıi!di. 
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Deli tbrabimin eyalet ih~ yal 
na ho~ur Ermeni karısına. mün. 
hasır kalmadı· V~üncli hasekiy•! 
Bolu, beşinci hasekiye Hamit, ye. 
dinci hasekiye Nikbolu sancalclan 
nı vereli. Bunların her yıl hasla. 
nnda.n aldıkla.n para yüzer bhı 

kurujto, · bU .. 
Sultan İbrahim, havuz elin şu.' 

ntt de severdi'. Bir gtin tersaneyı 
dola,ırken cariyeleri çağırttı. Ha. 
ruzun tl~tUne dar bir tnhta uzat. 
ttlar. Kular, ipe1di ve "ffaf f~ta. 
lıtra bttrttnerek tahtanın ttzerıne 
:Jizllıli. Bu ~i i<~are eden kadın, 
futalann ucunu ayn ayn çivilere 
ilieıtirdi. • • • 

Kıılar, vllcutlarımn akıslennı 
durgun su~a. görüp bo,Jandılar, 
fılmdaştp g\ihnde başlaı~rlar. • 

Bu sırada, padi,ah, bırdenbır; 
üzerlerine bir ma,raba sn serpti. 
Soğuk sn ile vttcutlan Urperen kız 
lar, denize d8'memek için birb~· 
lerini tutt.aJar. Fakat bunnn hır 
fgydası olmadı, öteden ba~ kalfa 
tahtaJJ ~ hepsi birden Jıavu. 
zun se!\n ~il~ine gllmöJdüler. 
Düşerlerbn, futahı.r, rivilere i

li~& olduğu için sntlanndım kay
dı Ve bu yMma. kızlar havmdan 
tdanak istedikçe padi,ah avuç a • 
\'UÇ altın serpti. O zaman, bir kah. 
kaba. bir ~rrpmma, bir t'ınltı bq. 
JadJ, Bu ~Plan ve ~n cariyeler; 
altrnlan kapmak için bir balık gi. 
1ıi suya daldılar. (2) 

Sa.rayın. muhteŞem ve mükellef 
oı11Llannda htıııklnn zevkini, neı'. 
esini arttıran yalnız elma!llar ve 
i~kler içinde dola~an tath gttlii§~ 
iti, ıı:artf endamlı Sultanl&r. haeıe. 
kı1er, giiıdeler, cariyeler değildi. 
Padi,ah canı istedik~ (akide ku. 
lu) na ha.her yollardı. Bu k&;ek 
takımı sarayın rengilrenk çmilerle 
göz kamıı.'trran odalnnnde. "('.er. 
keı Şah, Mahmut Şah, Nazlı Yo. 
suf, Sti~lün 15ah gibi mebpnre malı 
buplar ''e civanlar' uzun eteklt 
ll'alim elbi~ ... .-ri ırivereJc f!Öbek •· 

,_ - 5 _,_, 

YAZA.Nı 

M. S. Ç. 

tarlar gerdan kırarJardı. Bazan 
faz v~ darp, ışınli~ o kadar ileri 
•!ider. o dereceyi bulurdu ki, d:ıval 
~e zuma seslerinden, bir dua sü. 
tonıı gibi semalara yükJelen Ay.1. 
sofy& minarelerin,len ezan okuy.ın 
müezzinler l'B,mrlardı. 

De1i tbrahimdc Samur iptilası 
'da bu sıralRrda, bir geee masal 
dinlerken oyandı. Bir nktoam bön• 
lir içki sclrasmcla. ke} if ~atıp 
58.,._' ,·e ~rkt dinliyordu. l~trclfında 
yine bir sürü kadm nrilı. flunla. 
nn arasında Eyüplü Voyvoda. kın 
da y~r alını,n. Mevzun kalçaları. 
nm inhlnalan gözlerd.e ihtiras ve 
~eh\'et yangın.lan tofıı~turan ba 
~aVJun ba'kı~lı im, her ı;ece yaptı. 
ğı gı"hi, aşk nairoeleri, buseler. 
ve kahkahalar ftra!ltndıı sarhoş •· 
1up keyif süren padi,aha bir ma. 
s3J söyliiyordu. Masalrn Dle\o'ZOU 

ıııamor seven .sld bir p~alıa &e 

;ui. Ve bu adamın blitön elblwe. 
leri, sarayının bUtttn e11111an SA. 
rnurdaııdı, 

Voyvoda km~ sesine tatlı bir a. 
henk Tererek nıasalım anlatutcerı, 
Jbrahimin gözle-rintn öntlne JJim 
yığrr. samurlar geliyort'lıl· O&lere 
yumuşak bir sıcaklık veren sunar
lnr arasmda Snltanlann, Jıuekile. 
ri'n, cariyelerin t'eıl gttlll.,~ni, 
gi!tr) cndamlannı duyaP Te gire. 
gibi oluyordu. . 

Hemen ertesi gtlnft kea&lllM 
dUfmeleri kA.milen elmastan _. 
mur ~lbiseler yaptırdı. Sarayda 
ne kadar köık, daire "*"5a llepılf.; 
nin samurla d&,enmeııinl elUetti. 

l'llzeramn, vükelinnı, ~Ul1~. 
llmm. kazaııkerlerin, ulemanın, 
mefrul ricalin Jr~dl9hte 99mur. 
dan birer elbite retirmeleri .. 
"ferman buyurdu." B11 emri yert. 
ne getirecek kudrette olmıyanlar 
da vardı. Bunlann itkarfarrnı 
dinlemedi; çavu,ıar glJnde~rel[ 
divan tezkereei •e buynıldu )'1ln. 
rak hepsini ~1< etti • 

(Devamr ~arr 

( ı) Edirne meb'usu meriı.um 
Mehmet E§J'« Aykut bu kadın 
hakkında şunlar.r yazar: ''Yüz yir. 
mi okka sikl"tte cvl.,re şenlik bir 
uzuv aranıyordu. Bir Ermeni knı 
bulundu ki kısmı silfl~sr Sulun 
İbrahim.in ilçtı kad:ı.r k:ı.lın!" hane
dan ve millet, sayfa 86, 

(2) Mehmet Şeref Aykut. hane• 
dan ve millt't sayfa 86 - 87. 
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Her Sınıftan Usta ve 
işci aımacak 

Krrtkkale f&brikalarma tamüamhb& oıma.k ve asker~tkle l!&1ai bulu• 
me.mak (13iC doğumlular alınamaz) §artlle re.eaam, Labor&n, teıvi:yec 
t:orn.a.cı, trezf'c: marangoz, tenekecl, muayeneci ,elektrikçı modelci, pl&L 
yacı, tıunirtj, doın:rc:t, lzıı'oeci, dökUmctı., ok.ııljen kayna.kçııı, ateoçl, ocakc; 
ve duvarcı ustca ve k&lfası ile kadın ve erkek gayri sa.natkAr lş;;' alına.ca!ı. 
tır.'l'aliplerin ııır jstida ila Kırıkkale grup mUdllrlUğüne mUracaatJarı. (2ill7 , 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden• 
Ağaç vtdıu;ı 21Xi5 havsa ba~lı 196 paket 
Ağ&ç v .... r.s. 20X20 ha vaa başlı 160 ,. 
Ağaç vldaaı 21X40 havsa başlı 191 ., 
Ağaç vjdssı 22X3" bıtvsa başlı &1 ,, 
Yuvarlak !:ıaşU civa '.a 90 m/m boy 12 m/m kalınlık 500 adet 
Yııvorta\t ba9!ı civatıt. 120 m/m 10 mtm kalmlık 1000 " 
Yuvarlak "aşlı civata 120 m/m boy 12 m/m kalml1k 600 • 
Yuvarlak '>~lı c;vata 40 m/m boy 8 m/m ke.lınlık 1500 • 
Civata ma somun 3/8 m/m boy 180 1780 • 
Ci\•n.ta ma !'Omun 3/8 m/m boy 110 4290 tt 

Pul ., ,, ,. 8100 ,, 
ı - Yukarda rms ve miktarı yazılı a~aç Vida ve civatal&r pazarlıkla 1&. 

tın almtıı alün·. 
2 - Pazar!ık &.1.943 cuma günü saat ıo.ao de Kabat94ta ıevazrm ~besin. 

deki a!ıın komisyonunda yapılacakf;ıt 
a - ts•eklll'!ri:. pf\zarltk için tayin edller gtln ve ııa&tte yüzde 111 gUven. 

me paralarj:e birlik~ adı geçen kamlııvona gelmeleri ll~n oi•mur.(2,38) 

* :ı."' 
1 - Anantar ve ka~•tlarile birlikte 5 adet kontrol sa.atı pazarlık uıru 

l:lle ııatınal.narakttr. 
rı - Pazarhk 29.12.942 tarlhl.ne rastlayan ııa}ı günü saat 9.30 da Kaba 

ta§~ levaznr ~:.ıbeslndeki aınn komlayon•ında. yapılacaktır. 
m - 41.tı>klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ~aatte yüzde '7,ll 

gllvenme para:ar:le birltltte adı geçen komisyona gelmeleri lan olunur. 
(2272) 

lzmit Deniz Satınalma Komiayonunaan: 
Cinai Uiktan Ölçüsü 
Pık madeni 1110 kilo 
Oksijen ~itesi 15 adet 
YUkııek Uı.zyjkll asit V!\lfl 24 " 
Yukarıda cınıı ve miktarı yazılı tic; kalem ınalzemenln pQzarlığı 30. 12. 

H2 çıı.r§amba gilnli ııaat 14 de İzmitte Tersane kapısındaki koml11yonda ya_ 
ı•ılacııktır. Teminat, ihale 'oedellnln y\lzd~ 15 i nlsbetinde derhal almacak. 
tir. Taliplerın ilgili ticaret ves katariyle birlikte belli gün ve saatte ko_ 
ıı:ı.ııyona mtiracıı.atıan. (2156i) 

.. 
Devlet Deniz Yolları l,Jetme Umuro 

Müdürlü~ IJi.nları 

Denizyoilarx Umumt yolcu navu! tartfer.ı, yapılan zamlar dolayıılyle, 

tadı! edilmiştir. 

1 ıonklnun 1943 tarihinde lataııbuldar hareket edecek olan postalar_ 
t1&n itibaren yeni zamlı tarife tatbi'& olur:aca"ktır. 

.A cen talardan izahat ıı!ına billr. ( 21197) 

l~ -

...................... __ " 

.. 

.DAc~.· 
BfQıKTlQEN 1 

SENEDE 2a,000LlRA
0

~KRAMiVE 
zıraaı BankUı.oda kuuıbar&lı ve lh'ba.rııız taaarruı beaabtarmda en 

H tiO Uruı bulu.naotua bir sene lçbıde llfAİ'ıdakt pJAııa ııöre tkrıı.ınlye 

verlleoektlr. 

4 Aded 1,000 Liralık 
4 ,, 500 
4 ,, 250 

40 ,, 100 
100 ., 50 .. 
120 ., 40 

" 160 " 20 " 
Kur'afara senede 4 defa, ıı Mart, 

l l BlrtncilıAnuo tarlblerlnde çekilooenttr. 

4,000 Lira 
2,000 .. 
1,000 ,, 
4,000 ., 
5,000 ., 
4,800 .. 
3,200 ,, 

U Ha.ztran. U EyHkl •e 

1 DİKKAT: Btıeablarmıı.dakJ pamlar bir, aeue ıçttode "lO liradan 

a,atr rlllşmly.•n!ertn lkram1yelerl % ıo fazlal.&§t,ırılacı\kf,ır. ----------· lıtanlmi Defterdarlığından: 
Mallye VekA.letı Be§lkla§ kırtB..!ly~ deposunda yapt;mlmasına lU.Zuın 

gt\t>terilen tevsii ilı§aat 1§1 kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 
Ekailtme 18. 1. 9•B puarteaı gUnii sıı&t 15 de Defterdarlık blnaııında 

a.t'Uı EmlAk Mildürlüğünde · mUteııekkll k.omjııyonda yapılacaktır. 
Keııtt bedelı (1594.!!0,015) Ura muvakJı.a.t teminat (•224) Ura (50) kuruş_ 

tur 
MUnakua. evrakı MUli EmlAk Müt':ırlüğllnde görülebilir. tırteklllerilı eıı 

az bir taahhUtte (•U.000) liralık buı~e benzer 1§ yaptrklartna dair idare_ 
l~rjnden almıı olduklan vesikalara tstıııaden tııtanbuı vua.yetine müracaat_ 
la ihale gtlnllnden (tatll gUn1erl har!g) Uç gUn evvel almmıt ehliyet ve 942 
yılına &it Ticaret Odası veırlka.ıılyle muvalıkat teminatı muhtevı ve 24.90 
eayılı kanunun te.rifatı dalreıı!nde hazırlanmış kape.lı ve mühürlü zarf de.. 
rut·unda teklif mektuplamu ihale gUııU saat 14 e kadar komisyon reialiğıne 
rıır.kbuz mukabilinde tevdi etmeleri. O. 51252/78 (2570) 

-
-

-
-

iske.ıe tam ı 
Jzmit neniz; Satınalm ar 

1 - Keşif bedeli 10242 lira 'i 
alt ikinei pazarlık ekautmeaı 30. f üaürlüğünaer: GÜZELi. •• 
te Terse.ne ka.pısmdakl kom1syon '\ LA R c; 

% _ Bu işe ait tennı, hueuat ı~ 1 loo heykelinin ree. 
birlikte scyredıyor. 

lıet gllıı koıniayonda görUlebııtr ... ~ r 1 a r ı A ı ·ıll en a.z iki bin beş a - Taliplerin bu itlerle Ug· . l t S T1 
alman ehliyet ve ticaret vealkalarrl yapı mlık~l 1·.~1 • e .

11 f · usta a 1.1 em ı . 
1arlığa ıştlrlk etmek Uzere belli •;t;a mtir.hal azami 100 ıı?nek m0'1lkün~ 

'ala rda uzun nı Udde t satı§ l!l• ağız, yilz · 

1 

~e'ar a.ımaca.ktır. caklar ''e 
ıfl.. M. V • Jstaıe,ak ~rttır. \'an~ı• 
satınalma kom· :ırla 30.12.9'2 tarihine kadar Sultan., 

· 'SSese zat işleri i!ef1Jğinı: mllrae&at 
................................ --. 

32224 metre 60 dant;_m kaputluk ı 

alınacaktır. Katt teminatı 22690 lirau 1 
n:ıukla karışık kaputluk kumaş alına.cı1-' .. 
kuru~tur. İhalesi 29. ız. 942 ealı gU;:nl rı 
da M. M. V. 4 No. Satmalma komlayon~l. ,. 
'akitte komisyona gelmeleri • 1 - ....................... _, * ~ • L; ......................... .. 

Yirmi bin metre pamukla. karI§Ik boz k .... , a 
tn·. Pazarlıkla eksfltmeeı 29. 12. 942 salı gllnı 
M. M. v. İstanbul 4 No.lı Satmalma y;:.mt.eıyonui~· r 1 N 
rtu ka t't teminatı olan 16732 Ura 80 ı..uruırı te:ınft ~ 

' rııcaatlan. e~ m a l ı ? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:~ 

iLAN 
Mukaddema Aksa.rayda Nalıncı S<> 

kapnda 13 No.lı hanede muk . .ın iken 
lıAlen nerede olduğu bilinemiyen la. 
mail kızı Hacer Zeyneti'ye: 
lıtanbul t)çü.ncil İcra Memurluğu~. 

dan: 942/2180 

Kendi namına asaleten ve annesi 
Rukiyeden bUverase Nebahat Erttirk 
ile Necdet Da.ğdevtren vekil! avukat 
Müt1t Yurdagül taraimdan İstanbul 
1''atlh noterliğin!n 12. S. 984 tarih ve 
'it..08 No.lı resen tanzim edilen sene. 
dine l.!ıtinaden asaleten ve veraseten 
a!zden alacağı olan ı:ıOOO) bin TUrk 
11rasm.ı s, s. 984 taı·ihinden itibaren 
yUzde 5 faiz masarifi icraıye ve Ucret 
vekA.Iet tahsiline dair vAkl talebi Uze_ 
rin.e namınıza tanzim edilen icra em 
ri ikametgAhmızın ı:r.eçbu!lyetı hasa.. 
Nyle merciin verdiği 18. 11 942 tarih 
ve 42/4272 saynı kararma tevfikaD 
tebl.gatm bir ay müddetle ve UA.ner. 

lCTaSma karar verjl.miftir. 
Tarihi jlAnda.n itibaren işbu b!r ay 

ıçinde borcu ödemez tetkik merclin.. 
dı>n icranın geri bırakılmasına dair 
bır karar getlrmedlğini:t takdirde 
cel:rt icra yapılacağı ve yine bu mUd,. 
det. içinde mal beyanında bulunmaz_ 
ı:ıcnı:ı: a!acaklmrn talebiyle hapisle 

.. 
~ -::::ı 
CD 

MENKUL E?! ~o 1curu!1tur 
Beyoğlu Dördüua·--~"'9 ... _. 

H:Hdnıliğl nden: 912/" ... ~ ... 
Terekesine mahkeme .. ~• 

~ ......... ,.;rıa.tı 
ölU Pilatona ait Galatadr.. sar 
~okak Sermet handa bulun "l rı 
llçık arttırma suretiyle mahl. 
tarafından :l8. 12. 942 tarihine ı... ... 
ıJif pazartesi günü saat 14. de satıla.. 
caktır. tstekli!erln yuka.nda. g&ıterı. 
:t>r. gUn ve saatte ır.ab&llinde hazır 
tLlunmaları ilan olunur. (77715) 

ŞEHiR TiYATROSU 
URA.1\1 KJSMJ 
ısa.at ~o.so da 

BUYUK lBTtLAL 
Yazan: IJ 8oDllLİD Bolland 

l'llrkçeı;t: M KlFER 
KO.MJilll KlSrtll 

YE KUR.KUM 1'E 
Yazan: .Robt-rt Ncooer 

rürkçesl: CemlJ llablt Cem 
Her perşembe günU saat 16.80 da 

Tarlh1 Ma tlne 

tazyik olunacağmız malQm olmak ve 
olbaptakı icra emrinin tetllgl maka 
ın·na ka.lm bulunmak tızere keyfiyet 
lll'rıen tebliıt olunur. (173315) 

• 

• 


