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ÖMER INÖNÜ 
Hava Kurumunun 
turizm brövesini 

Stallagradda 
Muharebeler 

aldı sona erdi 
Din ba mlnaıe
beOe bava o u
laada bir toren 

ya ı dı 

Grozni petrol kuy 
ları tahrip edildi 

-
Ankara. 10 (A.A.l - Tilrl<: ha· 

va kurumunun yük~ek Mühendis 
m«rtebi talebesinin uç-1.ı!:Iarı içiu 
aç.mıe olduğu kursu bitiren Ömer 
lrıönUye bugUıı saat 16 da hava 
kurumunun hava.erlik okulunda 
tb~nle turizm brövesi veri'miştir. 

Törende Bayan Mevhibe !nönü, 
Bilylik Millet Meclliıi rei5i Abdtil
ha'Dti Renda, Başvekil Şükriı Sa
raço~lu, riyaseti cümhur umumi 
kltihi Kemal Gedele~. hava mus. 
ttıAn tuğgeneral Zeki Doğan, ri· 
yaseti cllmhur hususi kalem mü. 
ci}ril S~yya, Matbuat u."!lum mü. 
dilrü Selim Sarper, mebuslar, ga
~teciler. uçucular ve hav'l kı.nı
mu erklru ham· bulunmuşlal'drr. 

Şarkta bütün cephe 
boyunca her iki taraf 

. siper kazıyor 

Tllrk hava kurumu başknnı Er
zunım mebusu Şüşrü Koçak törcııi 
ntamk demiştir ki: 

f,onılra. 11 O. A.) -- Stıılinsrart j 
müdafileri, yeuı haftadan beri de. l 
vam eden kanlı çarpı~rua'ardan , 
sonra mihver kuvvetlerini dııruıır .. 
muşlardır. Bu durmanın muya:kkat 
mi ,de\"umlı mı •Jlacağı soııra anla· 
sı!acaktır. Dün ~ece Alınan hah<'r 
ajansı ta"nfından neşredilen tebli~. 
de doğu cephesınde me\"zıl .nulı:.-

rcbelcr olıtuğıı. ıki t:ırahıı ~·eni 

toarrux için hazırlnnrn:ıs. ihtimali , 
dııhllinde huluııdı..~u bilılırıliyoı-"- Bugün sevinçli bir başarı

nın tllrenini yapmak ÜT.ere bu:ı-ada ılu. Moskova r tdyo~u d:ı ~e!u in s.1 
toplıı.nmış bulunuyoruz. Bu töl'Cn 

1 
kaklannda çRrpışnınların nıhayct 

bava kurumu tarihçesinin l!Crefü buldununu bildiriyor. Stnliııgradın 
h:ir ys.prağmı teş:l.."il edecektir. A- şim:ılınde Ruslar mevzii ta-:ırruzla 
ziz bUyü.k Şcfinıizin oğ u Ömer ı.. ı durumlarını ıslah etmişlerdir. 
nönü bugtln Tilı'k hava kurumu • Kafknsyada Mozdok böhresinde 
nl!n ~~ k:ırtallan içine katıl - ı Ruslar ted:ıfüt muharebeler yap. 

CDcnmı 8 iincüdel mışlardır. Bir S:>'\"Yet cimi 4 bucı.:. 

rnu pihkilrt•nüştiir. Tuapscye doğ• 
ru lleı lem eğe çalışan mlh,·er km. 
vetleri azimklir mukaiıil l.i&rııuzla 
dur<luı,ılmu~lardır. 

SOVYEJ TEBLIGI 
Lon~ra, 11 ( A.A.) - Dlin seee 

Mosko\·ada nc~rediJen Sovyet lelr 
1ıği: Sovyel ku\·,·ellcri Stallngrar. 
cephesinde vaıiyetl<ırinı dü1aı.1• 

mişlcrdir. 15 düşman tankı hasara 
uğratılmış. bir bölüğO imha edil• 
mişlir. Bir bölgede diı~man müfrc. 
:ı:esi ~adın ~ çocuk]arı önüne .kata• 
rak ilerletrekte iken Sovyet kıt •· 
lan başka sokaklardan do\aş~k 
kadınlarla çocukları lrurtarnıı.şl:ır
dır. 

vtşl, 11 (Radyo/; - Kafkasyada 
Ruslar .~lman ileri k't>Uarının yak. 

(Devrum S Unciit'Je) 

,. "'sea • "'I 1 

' 

... 
~ 

• 

15;'61 altındaki aradyt m1ldafaa eden Alm!ın tayyare dnfi toplarmd&n bfrl 

Lile yapllan akında 

1()5 A lman uçağı 
tahrip edildi 

mi..alin 
.ev~ 

•-"lhl 

ingilizler de 

Alman 
esirlerini 
zincire 

vurdular 
Din bir tebUI 

neşredUdl 

LoD(lra,, J1 (A.A.) - Almanlar ta.... 
ratmdan Dlyep akm.mda esir ed~ 

Britanya kuvveUetjnin zı.ı:ıclre vurul. 
mam hakkındaki emrin geri almdı • 
ğma da.lr m.alCımat gclmed:ğbıden 8"
:nı. miktarrda Alman h:ırp ceirintn ztn. 
drc 1"Urulmaııınm emredildiği Otta. .• 
ndıı. resmen bildlril ml§t!r. DUn ak • 
1&m bu hususta §U 1nglllz tebliği nq. 
redilm4'tir: 

Diy&p alanı esnasında ıı.a.lAbjyetm 
bir makam §Öyle bir emir vermlftir: 
'"Evrakı imha etmelerine meydan ver 
memek için imkAn olursa harp s&b. • 
nesinde bunlarm elleri ba.ğlıı.naca.k • 
tır.,, Yapılan §ikAyct üzerine, böyle 
bir emir verilmi§Sc geri alın&eağı, 

çünkü bundan bUtUn harp Cl!lrlcrintn 
ellerinin bağlanacağı manası {,'lkablle. 
ceğ1 btldirilml§tir. Bu auretıe verilen 
emir oerhedllmiştir. 

Man, adalarından Serle yapılan a. 
landa 5 Alman eflir almmıştır. Bun • 
ıarm kolları bağlanmı§tır Gemilere 
dönmek lçiıı Alman tıgall altmdald 
la§la önünden geçmek lAzımgeldlğiıı. 
den bat edblr almau§tır Buna rağ • 
men .Alman ajrJerden dırdil kaçmL 
ta unaıtı#mdan 'bunlar öldürillmo, 
tib'. Müttefiklerin zaferinden sonra d tll 

Centm'e azıla§masında wrlerm bat 
115 uçan kale, Lll' e çeUk ve lokomo ı lanıp ~ıyacağt hakkında bir 

Adalet dünvası 
1 b ık b b 1 dı kayıt yoktur. Mukavele l!!ldece inard a r asını om a a muamele emrediyor. tnsanı .muamele 

nasıl olacak • 

Londr&, 11 (A.A.) - CUma günU 
LU aehrine karoı yapılan ve 600 
mttttefik uçağmın i§tirak ettiği ha.va 
&kuıı hakkında §U ta.tsU!t verilmek. 
tcdir. 

lUi Uçankalc 500 avcı tııyyarcsi • 
nin himayesinde bu akına f3tirak et_ 
mi§tir. Bu uçu§ta 106 Alman uçağı 

tahrip veya hasara uğratıım~tır. 48 
Alman avcım katı aurettP. dU§Urill • 
mll§, as z1 ihtimal tAhrfp edtlml§, ıo 
u ha.sara uğrat;dmıştır. Beş Alman 
avcısı dıı avcılar tarafından dUşUrUl

mU§tUr. Bu akm §imdiye kadar yapı. 
2an gUndUz akmlarımn en bUyilğtl oı. 
muo. Lilde çelik ve lokomotlt tnbri • 
kası ba§lıcr. hedefi te§ktl .?tmlştlr. Bu 
neUceler 1000 tayytreci sorguya çe. 
kildiktcn sonra alınmıştır Dört uçan 
kale dönmeml§tir. Ancıık bunlıırda~ 
birinin bUtUn mUretteb:ı.tı kurtarıl • 
mıı:ıtır. Uçankaleler bundan evvelki 
uçUŞ!armdıı bir seferde 18, diğer bir 
seferde de 12 Alman avcıs· düşUrmll§ 
!erdi • 

Sumner Velsin beyanatı 

1 

iJirçok memleketler :.arp 
ten .onra lakirleımi§ ola 
caklardır. Bu memleketler, 
yeniden kendi ihtiyaçlarını 

1 
kendi btı§larına karfılıya· 
bilecekleri güne kadar yar· 
tlım göreceklerdi,.. Beynel 

1 milel tediyeler yalnız tica· 
~ ret q ycm ve yapılan İf kar· 
n tılıiı ıeklinde ödenecektir 
w 

Va,.lngton, 11 (A.A.) - Birle
Qik milletlerle tarafsız memleket • 
!er, zaferden scıınra bir adalet dUn 
yasrnın yeniden kunııması iı;in 
BirlıeşLk Amerikanm, müttefiklerı 
~ verdiği iş beraberliği hakkın • 
ciaki vaitlerinin hepsini tutmak a
zim ve karamı.da olduğunu bildi _ 
ren, Amerika hariciye nazır mua• 
vini Su:ınner Velsin beyanatını ha• 
raretle a'lkışlamaktadrr •• 

Harpten sonra, feliket içinde 
kalan ~a muhtaç Avrupa 

(De\ıunı S üncüde) 

Feci bir kaza - ---~c:wwws-..- ... - ---
8 ir kızm saçlan makineye ta-
kılarak derisi ile birlikte koptu 

A.:yvanaar&yda Şık :mecsucat tab • 
rikaamda dün led 'blr knza OlmU§, 

blr genç kız ağır surette yaralanmış_ 

tır. 

,... 
Bayramınız 

katla olsun ı 
Yamı bayramdır. Bu ı;ene de 

bayramı sulh , ·e emniyet hn\'asr 
içi.nele ldri.k ediyoruz. Okuyum. 
la.nnm:a aynı ham içiııcle birçok 
bayramlar idriik etmelerini cnn
da.n dileyerek bu yıtlti ba.vramla. 
'1D J Jcutlanz. 

Gazetemiz ynnn l'c sah günü 
çrkmqa.c-ak, ~arşamba ~ünUnden 
itibaren n~ir \'azlfc :·ne ılr\ ıını 
edece]( t ir. 

Ya.ralanan kız l&ıçi kızlardan Ruld _ 
ye Boztepe &dmdadır. Rukiye dün 
mıı.kinede çalı§ırkeıı yere b1r boblJl 
dU,mil§tür. lğllerek bunu almak je • 

tem.iş. bu sırada saçları makinenin 
dl§lerlııe takı!ını§tır. Bu •ureUe genç 
kızın 88.Çlıı.rı kökünden kcıpmuı ka.fa 
tası derisi yırtılarak mey.Sana çıkını' 
lır. 

Rukiye be.ygm bir halde Balat mu • 
sevi hastanesine kaldınlmıştır. 

Madam Litvinof bfr gemiye 
isim koydu 

Amerikanın gıırp ııııhilwde 'blr ma.. 
hal, 11 (A.A.): 

Sovyet ac!irinin refika": madanı 

Makslm Litvınof. meraetmle L!bcrtl 
tipinde bir geminin ısmwı koymu~ • 
lUT. 

Birlqik milletler harp son· 
rem için kendimize borç 
olarak ta)'in ettiğimiz vazi· 
le)'i i)'i bir neticeye ulaıtır· 
mak mak•adile dürüst bir 
birlikle daima ileriye götü· 
recek. O zaman i.rısanlığın 
eriıebileceği maddi refah 
için hudut olmıyacaktır. 

Maltaya h ava akını 
t iddetlendi 

l\mmmAKl HAYA RAJıEKATI 

Loadra, 11 (A.A.) - Kablreden a. 
iman bir habere göre, cuma gtlnU mu
harebe sa.baları Uzcrlnde hava faali • 
Yeti fazla oımu11tur. 

Londra, 11 (AA..) - Halta adası. Eldabba. bava alamna taarnız eden 
na kar§ı mjbver akmlıın dün ınkl&f • lngiltz uçakları yerde bulunan uçak _ 
ml§br. Mihver uçak!arı adanm Uze • lardan en a§&ğt sekizin! taJ;.dp et • 
rine gelmek için ıs te§ebbüate bulun..' mlşlerdlr, Bu hava a.!an:n:.a karaı ya.. 
mU§l&rdır. Bunların ~.J pUakUrttll. pilan iki hava akmı §lmdiye kadar bu 
mtlştUr. Dtl§;man uçakl6l'J bombaları. bmgedc görUlmeml~ ~ddıette ol • 
nı denize atarak uzakl&§ml§lardır. mu§tur. 

--~~~._._~~~~~~~~~-

Niste bir tren 
hattan çıkarıldı 

Almanya için işçi toplama bürolarında 

Yeniden infit8klar oldu· 
\'aşlngton, 11 (A.A.) - ll'ransad&n 

öğrenildiğine göre, Nlate bir tren 
hııttan çıkarIIOU§tır. Birçok, Alman_ 
ya için işçi toplama bürolarında lnfi. 
lAklar olmua ve b1ııaJar havaya uç. 

muıııtur. 
vttt, ıı (A.A..) - Uymı garma lç!n 

de 500 but& tııllr buıtınan titr tNi1 
gclml§Ur. Bunlar derhal ha.ata.nclorc 
kaldırılmı§lar~ 

Elllemeyn cephesine malzeme geti. 
ren trene gece taarruz edilmi§tir. 
'freni, İngiliz uçakları ~tan ba§a 
mitralyöz Ue taramışlardır. Lokomo . 
ti! hBBara uğratılmı§ ve vagonlardan 
bir kaçmda infUAklar olmuştur. 

Amerikan bomba uçakla.n iae, bin. 
gazi, llmanınn. taarruz etmişler ve 11. 
mnnda bulunan orta tonajda bir kaç 
gemiye tam isabetler elde elml.§lerd1r 

Kara harekAtı, çölde gene oımamı§
tır. lngillzler ya.ptıklan ke:if hareket 
lerl sonunda bir mihver garnizonunu 
tamamen imha etml§lerdir. 

lSGlLTEREYE HAVA AKlNl 
Vl~l, ll (A.A.) - Birkaç Alman 

bomba uçağı dün İngilterenln CCDUJI 

doğusunda bir gehre bombalar at 
lnl§lardır. 

Londrndan alman bir habere göre 
hasar kaydedilmiştir. 

nedir? Bıı, vazfyeııe glk'e d•~r. Em 
niyete almmış esirlerle muaberebe 
&aıhncs!nde esir edilenler arasmda 
fark vardır. Alman hUkQmeU muha _ 
rebc n.hoesinden uzaktaki eairlutıı 

kollarmm batlanmasmı ..,mrelmlft:ir 
ki ibu yasak edllmlşttr . 

Bazı mıntakalarda 

Ekmeğe 
patates 

karıştırılacak 
(Ys.zm S üncüde ) 

Pi inç mabsall 
Geçen seneye nazaran 
15000 ton fazla imiş? 

Zeytlnyai tacir leri ıstlbsaı mıntıkal31'1· 
aa telgral çekerek mal gönderilmeme

sini blldlrmlşlerı 
Zeytinyağı ve pirincin beyanna_ te§ekküllere ve belediyenin gosıe· 

meye tAbi tutulması üzerine zey • 
1 
n::ceği yerle~ verecekler bu su • 

tiny:ı.ğcıhr yağ bölgelerine telg • r.cUe pirincin kara borsaya geçme 
raflar çekerek piyasaya yuğ gön- ı!inc mani olnc:ıltlırdır. 
dermemelerhi y3.ZDlrşlnrdll'. Diğer tıı.raftnn Ankoradan ha~ 

Bu suretle piyasada mevcut yağ-- ter verildiğine nazaran. bu scnekı 
lann miktarı beyannamelerde az pırinç mahsulü, ~en. scncneıı 15 
gösteril:mi!' olacak ve fiyatların dü bin to!I fazlı-sile 65 bin tonu ~u~n· 
§Ürülm~ı idn yapılaca.k teşebbils caktır. Bu rnknm 33 .bın ton pırın· 
ler.in ve ıı.lma.cak tedbirlerin tesir• ce te-kabill eıı;ne~~ır . . ~urdu.mu_ 
sız kalmasına çalLc;Ilacnktır. Zey • ' run bil" &'ne!~ pııın~. ıstıh~ı 2.ı 
tınyağı bölgelerinden Ticaret OdR bin ton oldugunn ~ore, hnrıı:tcn 
sma gelmiş olan malCımata göre, gel~erle beraber oO tons yakıı. 
burslarda stok olarak 23 • 30 mil "rınç stokumuz olacaktrr. 
yon kı1o arasında zeytin}~! me,~ 
cut bulunduğu anlaşılma.ktudı: 
Fiys.tlsn 220 225 kuruştan aı:;n ı:ı;• 
düsihımcmellc için şehrimize yağ ı~ 
halinin mümk!ln oldub"tl kadar ge-
ciktin1eec~i s<>ylenmektedi". 1 
Di~ taraftttn ttfrin~ fabrlh · I 

törleri aJdtkla.rl çetlflclerj İı>liyC'r"'k 1 
p.iya.saya çı:karm:ıclın evvel, bütün 

Amiral Stanley Amerl.kayl'\ 
hareket erd 

l\uybtşet, n (A.A.1 - BM!- 4. 
rllcannı ~tkr ll! riıRt .ırtd. 
anley, dU"I tayyare ile Kuybl-.. ... 

~merlkaya hareket etmiştir . .-





8&ldlııl ;ıtj 1!_9ff'J11M lbO\U'a 
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Dünden.. fı 
.. Buguneı 
•+vuo+ ooo•••••••••••~ 

•~• ordaıandaki 
h~rp llomiıerierı 

kaldırıldı 

istanouıoa 

•
2 rk .:e.! Rabaula !:~:c':ı':~· 1 karne usulü 

J:ışmış oldukları. Gro.ai peltol h • 1 k 1 d 1 
yul:ırıııı lalıl'ip eınıı,ıerdir. An1erikan uçakları (Ba;; tarafı 1 inddc) , a 1r1 m 1 

CJ.PllE lWl'USCA SiPERLER 'ınemleloetlerine Y<lpıl,-ı.cak ac.ı mu· • 
KAVL110R ı<-vdetle, fakirleŞt>n dünyanın tek• : 

60 ton t,rer !kurulması işine ait 1fzun vadcll k 
l'işf, 11 (Rad1ı10) _ Romada çı. yaca mali müz'.'.lher~tc da.ir Sumııcr 1 :..ıın Corriere DrJla Serra ıautesi 

b b tt 1 Vels ta.raf nılan ,.erilen teminat 
•ııulııhirinin bildlrdiiiae göre La• om a a 1 ar 
cluga gölünden Don diıweğine kadar ,·::.:k müsait bV- iııtilJa .)'il• 

olan hattı harpte gerek Almanlu O St nJ J "'[ J ııg.qı J T h Ven G ey ag arın a Milli irongtıellİn dI!t! ticaret top- P.; a ftJZ opran 
Ye ~erek Ruslar iatihkamlıır VIİ• ilerliyen ::lanıtısnım Bostonda yapılan 20 un 
euda gclirmeklec!irler, ~er 'ki til• 1-. d oı~ııa tan-"m 

A ...... al alılar ~u. yıl önümtincto-... Suınn. e.r Vels ez- • 61& 
rar kış hazırlıkları ıörrnektedirle . , 1 L. l 

l ~N ,cum.c şı:n .. ,rr soy eınıı:ıtır: satıl!JD8 -11.&Jef 
M ıRESAL ı uoçe.vKONu lap--•arıa m-ı.are. "Milletler harbine .d~vam .ctm.ek. ı f? uua 

TAARRUZU VM& UU ,~ bugfünm en acıt vazıfec:ını W6rlll811 __.f8m8J 
Loıuira, 11 (..t;A) - Stalingrad lleye tuta,taJar y:a~ad!ktan ~nra Bire~ik Mil etle- ,- ---

şehrının şimal batısında mar*'· r.ın, kend· muharipleri irin sulhu .Anltarada.n. lbildirildlğln! gört', Arı 
Tiıooçenkonun .kunelleri "iman l'•ılngtoa, ıı (A.A..J - Amerikan hazırlamak ve temin etmek mak. kara, 1stanbul:ve tzmirde karne usu. 
yanları ile tutuşmuşlardır. h&va kuvvetleri dlin cenub batı Pası_ sadile aralarındaki b!rliği muhafa ille t'kınek'ııabşına ııibayet verileceğ, 

Bir J\esimde oir Alrue.n taburu tık bölgesinde hedeflere taarruz et- za ~ irla.meye meebur olduktan haklundııkl :navadi.sler do~ değıt • 
Don 11ehrinl geç•neğc muvatrok ol· 

1 
ımişlerdir. be:rkesc;e pe.k a~.rk bir hakiknttir. <lir. ' 

nıuş, fakat ~ok ııllır kayıplara utt• Ra.baula bir hava akmI ya.pan Ame. lAUantik mukavdeei, <liger madrt._• Bu tiç büyük şehirde kanıe usulile 
Mo3kovn radyoı.ıu Stıı.lin tarafın • rotılarak gerı nlılmıştır. j rlken Ui:&kları buraya 60 ton bomba. l&ri Hasında, büyük ve küc-ük ...,ı• ekmek sat~ma devam t:'decektir. 

da.n DP.§redılcn blr kararname ıle tel, ~~ıdok keı.inıinde hir .Ru!! ci.iw atm1şlardır. Ba;ıka Amerikan bomba lip ,.e mağlfıp her devlete, k~nıli Yklnı::: top~ak ır.ahsu!lcri o!ial tn. 
lrunııı..ıdaıılıK Uıd s cd!ldığtni Ye hart- ·l duşıuan tııarrı.zıınu gerı al.nıştıı. uçakları da. Lae ve Bukaya onomik gelişimi içiıı gerekli ti • ra!rndan bu Uç şehirde taDZim .ııa.tı -

~'eye c!oğru ilerleınde ı:alışan etmişler ve yangınlar çıkarmJ§lartTm.. ret ve h.a.m madde bakımmd an .,ma nihayet ,·erıı'meıı· du· ~"ntilmek•A. 
ltoııı,~erlerl uu!UnUn k!llldırıldıj"ınr " ~ u "" 
mıdıı mcktedir. ,:Alman kUV\'eller•ne kntşı Ruslat Oven Stanley dağlarında ilerlemek. ~vi 112-elere ~bip olmağı kn _ dir. Bunun katı tatblklne karar ,. rıı. 
:n:ararnanıede kayt.ledi~dı"'ı.ııe göre Jdayanmalct;ıdırlnr. Uu kesimde te olan Avuetralya ıcuvvetleı1 şlmdl ııbul etmektedir. ''Ham maddelere ölği ta.kdircle. buğday ve ekmek b\ı. 

..._h lı 1 üüşnı.111 1500 er kA) bctmiştir. J&ponlarla irtibat tesl.s etml§1crdir .• ~k'' ~e. Atla.ntik muka• ~un ~a .... olan günlük i~klar mu. 
- .ı urp senelerinde ıhda3 edilm' 1 ~ ~. ı• -

l'a1ington, 11 {.4.A. ı - K:ıfka·· Kokoda geçtdinln cenup yakm annd:ı.· vıelel!li. ,mü~klk:c sa.hlbi olmak efötncc b"lcdiyeler tarafr.>dan temin 
~n t:up kom18'3'l'leri ua•, u ya~lı mu 
teba:ıa slardan n:Urekkep olan ku • 
maııdanlık kadrol nn:ı ;cır§l besle • 
nen itimat.aızlık nct,ic• . ~ e tatbik 

yada, Mozdok k<'ııimlnrle 3 .~iman fi.ddetli çarpışmalar olmaktadır. gayt"Sini gütmcktt'dir. Cilnkü bli • edilccektır. Memur, tekAüt, flytam ve 
:aarruzu geri alıJ.inıştır. Yalnız b:r 6 la6BI yük maden ilaı.ymUda.rr, Sov:;ct B r eram.ı her yerde eskU tanzim aat.Jıı 
ke~imde Ruslar yeni r.ıevzile:re ı;ı·• mar !iği, Birleş:K: Amerika. Almanya fiyatına l'kmck alacııklardır. 
hılmı:;k mecburiyetinde kalmışlaı "' (•-- ...__ .. t jnc•'ılcl \'~ire ır.i;bi ~lı başma. kenoini 

edılmcı:;c b&§!anmt•tır r;ıınkU bu ya~. u.., ~-- ,....... 

1 <lır. fieriye cekildıkleri nokla lılc• m- bulunu ........ B-.-ı ... ngıç va tek ·ı. idare <iden büyük .nıemleketler•ie lJ mUtehaaıusla.r o zamnn :sovyet da. ... J-· .._ 
relsınln iatıkrarına ir. nm •makta, bat vorosisk'in cenulıundnclır. aniı uçuışlannı bUyilık bir intiznm bu!lumn:ıOı:lıadlır. ~Mi:is hu kayıtlar 

k k 
·- ............. ,1". bi ... nı'na. ile bitir~n 'dünya pemP)aırmda. h~'1d aırm. ve ü tıu lt1areye mUzahır b ~u:ı.mama'.t. B • t t • y" yv• - ' 

1 eşi aş a 1 Yangın '·e yı"·--"' m':.ı.endis okulu ta.lehe- lkabHiyet ve ~etmi istihdnf 
:~~ı~;~ise~~e~~1kı~~~~;l!:.::e::~!~ lerin'de':" oıa:' öm« 1nönüyü bu ~~tcdir. 
ıerıuırnne, &lyaset bakınt!l!dan yeti,. Bir llÇI d8 diri başaJ'Wl'ldan doleyı hava kuıınnu Bu-hadt~ki eatı:n~alma: kudreti iki 
t.trltmcsı lUım.gelen ,_,.f'eriıı intı. •ırt •• namına tebrik ~eır ve ~eli.sine harp 8.t"MJD.daJcHdevrcde mevcut 
babına ve askeri dı~ l•n ' ıccrıılmu UI J&D.. turinn ~ile al8.meti:farikamu batııNruıJcta. ve ham madde fazlası 

Bir eczacı döviilerek ıoyalJu 
Yenı§ehirde eczncıbk eden KtrkO!', 

Kuımpaşadan e'in" gidcrlt"D ~nilne 
çıka.n Uç meç.hQl §ahı.s ta!"Rhndan fyi 
ce dövillmUş, sonra sa:ui!c cUzdanı 
çalmmıı,trr. 

Zabıta yap1ığl nrMtrrmada C'afer, 
Kadri ve Hu~t ismind" ~ karmanyo 
;lacı yakalamıştır. 

dir. bularak Sebat adındald delir_ Ömer lnönti, h.<tva kurumunun mem.lı!!ketlere satmak ve ihraç et• Ruzvelt salı günii nutuk 
na mUe.sslr surette yar'1 .::: e:r.ı . ı ;- Dün Beşiktaş!:.> köy içinde vuku 

1 

verm<'Jdıe iftihar d&)lmlll. dan millctkr de banlan yabancr 

menin yanmasına selıeıı olan ~an . kanatlan 5m.i da.ima !Je!'!Cfle ha- ınekten baSim bir a.ı:mı gi:!s~rme· aöyliyecek 
lıtumırndanlık kadroıarllllı• en rnrnt•· . 
tinde "c yetişirUmesinde rerıf ı r ırı 

Jci;af kaydedilnıirtır. So' yet j mı 
D;in ber Mb:ıda gö.steı dlğ• !l ı.ı. of 
,.e~er ve muzafferlyetıer coı. ı '..: 
bu komt.erlerin mlldahnl, .siii' •. zıı 

grnı ;yazmıştık, , t.rlıyacakt1l'. ~ni ii~ uı::ıııran bu m-cıkteydi.'Yalruz ha.ı:p:makineleri_ Tll§lngton, ıı (A.A.) _ Haber a _ 
) ,ın«ından sonra enknz :mı<ı,, • yuva:·ı u.nuıtm.ama.k, Turk havacrh- ,$ kurulmam i~ bol mikta;rda lmdığma göre "alı günü 8aat 2 de 

·ı .... ,,.,, ''QrenVic; saati,, Ruzvelt cı!ilıUI ve be. da ııra .. ,1 ...... 8 sonunda bı'r i .. ,. 1uirı ı gw.n:.ı biJJinle .• eneP.linl: h-er za.rnan öam maddeye muhta~ olan moı'le 
l:l· kurl"' '•)arak yanıiıJı anlac,ıt ~ .. ard m ve ~e.t .etmek, hepımı • kc:tler. rnü.stem1Elkıeden m&brum ricl i§ler hakkında. radyoda beyanat_ 
nuı>tır. ıi,ın tahkikattan anla• 1 ~n se~den.ıı:ıtediğı bu~. En c~n o:,·uı:'- ından §i~t dıln~ ve t& bulunacaktır. Ruzvcltfn kAtlbl E. 
şıldıjına göre yangın ~öyle · çıkmış. oan -~ de bagilnkti gıbı im · iz 1 :-n <ilftmıe ma.hkQm :bJdık arly bu beyanatın ı;eli§I gil.zel bjr ko. 

ordun:.u:ı Iıtumandanlık k ;~oııır \• z. tır: i h~r işinde muıvaffa!k o~an.dır:,, la.nnı ileti slinne"kteydller. ~nca.k nu§ma. olacağını söylemi§tlr, 
yett:ı~e cezri bır değı n.· . Delirmenin t!lekler dairesin<lt• K!>rum bsŞkanınrn hitnbesın Atlantik mukavelesi tecavüze yar• 
tır. lIUstcYli Almanln•n ç:ıhşan Karabet ve Nazaret adlanı·· elen rnnra, Büyük Mill{'t Meclisi chm etmek maksadnu hedef tutma· 
Jan bUyUk vatan m!Jc·ıcı · ı hı.ı·l" .. rn. ·cıa iki işci, cn~lki akşam üzeri, rc::-1 .. ~bd~1.~~~ R.en<!'a,, ?.mer ıını,trl'. Bilikis !bundan böyl~ bu 
dıın?arı harbe n.lı§tırını, ı,'l r;ı• e ıcc. :ıyaksl2: hir sac mangal içine :ıtc~ 1 lno~:mü:ı gc~suı;e tu$m brove - neviden herhangi bir tehdid olm:ı· Ram.az•ı.n Takvimi 
'ti nhibi \e askcrı v · • lcrine ol doldurarak beşinci katta yath.kJ:.rı 1 ~:nın a~1farı~&mı üıkmı~ ~e ınasmı gözönüntte bullJl!Tclurmuş _ 
duğu kadaı.- ,etlik ,eı~~· , e de oJU. odaya hırakmışlur ve a~atıya inip l Om;r .!nönu ~ eozlerlc t~ekkur tur. Birleşik 'M.ilıletler de, bu rnRk· 

Gün 30 

• kadar uddt olan ın .~tedir ku • çalışmıı~a başlamışlardır. Bir mtKJ. 1 <~i§tir~- ba..ıı•A- h ku !3dın tahakkuku içbı gerekli olan 
111andanlan meydana çıkr:ımı~tır. Kı. öet sonra ın:ıngol kızmııs ve odanııı - ~yı.n ~··. ~va nıw - t-ar.tl!ı.n ku~ır 

Pazar 

Bıı.yrıtm 

namaıı 

A'k~m Yatsı lmaAk 
18.87 '?0,7 3.29 

S D. 
Yasa ti 
Ez:ani 

a 15S 
1 1'7 

Balta IOilJJeti 
(Ba §tarafı 2 nt'itle) 

Ftıznü, ba bağrı ş-aruk atk "e 
I ~aeran ı-airi: 
I Ra.maun ayı gele açrla Cennet 

kapr!!I, 
Ne revı. .kim ola meyhane kapısı 

bağlu! 
Derken, .iti.kadını, inaru..'Qllı di-

le getiri~or, 011a ~öre, Cbnnet kn. 

l l''"' ramnzantla. :.-r;hr. Fı<lillt> nıaa. 
Je~ef, bu a~•(Ja m"'·br.ne kanısı bağ 
lıdır. O, bıından c;jJ.:::i.,-etçidir, 

Rahmetli Muallim X •cj de, ~Y-
lc diyor: 

Bayra.n.da öyle bir nizama koy
dum ki hane mi, 

Yaran ~örüı•ce yelJi b'r mey· 
ha.ne ıand~ar? 

lfan'tlm, bir rübni i 'de, bayram 
hakkmdn :o;unfarı ~övliı~or· 

''Bayrnm geldi, ic:leri diizelteeek 
Saki, sa! .. :>:rabı s•irahi\t? doMurao 
cak. Bay.rem. n.ım:ı... .. yu1.ııl"lnr. vn 
oruc. burun sah:!"nı C"f"kl·•rin ba• 
6Jn<lan cıı~ar:lrak !" 

Daı;kn bir i\tıP.m en iri fie: 
''Bavrn.m g('}(l'. 'e gam.me 

lho~ka biT "'""ll eliledi '~ tem<\e o 
i"n'.1. ~'T·rr d·ı ~~··a matr.m ~ 
lur." diynr. 
Hüse~ ·:'l ~"at, T •• 3İ Zalim mli" 

tearilf.' . .:ı hlr l'"Htni!~, 
bay:r ..... .,, " fos ir ediyor: 

C:1' c clolrl • . 
El· icr öl<iü Mlrl-ı, 
R~: 'I' havra.mı g~ı ·ı. 

Öpüam--k ·vacib o1rl J' 

Yanaktan, ya dudaıctan. 
~~rdcn ya. .,af~ktan, 
Ban:ı. bure g(>ndcr. 
Yalnnda.n yn uzakt::ı T1 ! 

Devrinin ı.;amt •cnqin. 
N~~enin ramr !!!eSin. 
Benim ruhu re•·arnm: 
Şekcr bayramı scr."in ! 

K>z oğl.1n na~ı sende, 
H'Yl.a?' a.vnn sende. 
Büttin ahengi 2e\•kin 
~ ince esa!!T 5ende ~ 

Sen oyna nev niha im. 
Tazelerı.cin ha)'aJi:ı1, 
Şe-'kf'r b:!yrarnı :-ar"ın, 
Benim ruhu mel:\ lim ! 

Mtiıhr ~UJeyman ÇAP.\NOl'iLU 

Ozcan 
lokfn lokanta ve blra.ltl\nesf 18111'>1 

Mebmet Oaıa.ner. 
Muhterem müşterUcr!n~u .,.,..,.. • 

1armı csndaa kotlar n .o.aadedıer dl. 
hır. 

mordu kumandanları iD·ıtıı muhare. <löşemetahtaları ) anmaAa başlamı,- mooun tunzm .. brov~~ını .. almaga &.zx h.:ım maddelerin monoı:-;.ıiu 
belen'le vatan sevgilerlnl laNıt etm tır. 1 ahtal:ır tuluştııktan biraz son. ~uvaffak ol:iugam ıçın buyük se... i~ine .gelince, bu, tediye vasıtalarr 
er 'c modern harpte pu. blıyllk oıı ra işçHer bunun farkına vararak ~ .v~~eı. du~~m.haB:ı.na kbu ııa nisbetle ikinci ıılanda kalan 
tcc ti~ sahibı olm\1.§lardır pn!ar ay. ı.ııat üç buçük sıralarında yuka1'1Ylt n::r ..... ~ıgı temıbn e en va.il eku- lıir moseled.:.r. F!illın.kika. bu mt\'5c- " BEYAZITTA MARMARA s· t d 
1Ü z; .. manda askerl 118hada Ol<:!uğu k:ı. çıkmıslar ''e atesi söndürmek için. ~m~ ve ;uce boa~anına yı:a - le iharpteıı sonra ciddi surette mey ıneması ÜS Un e 
dar efyul aabada da o!g:ıntaŞrrıı~tar. uğra,~ıslArdır. ,;nngını h:ıber alan ,~~~n::f rç uyuhm. l va dana "'clmiş 'bulunacaktır. Çünkü, 1 
dır . f. · ·~ hl . . t • au•nuııun sayın oca anma lfrı:ok ~k ...... ler, :modern -.. a., M Ga . 

. ıt aıye uer a ''etışm1, \'t~ • e,ı ,...::t--•--- ""'• armara zınosu Kararnamede harp ko."liserleri ile .. d'' k 1 1 · r 1. 1 ... ~ouuanmı aunıırnn manl:-ırda gö~1'memiş de-recede 
s
0 

.on ı~rme ç n aıı ıyele geçm .ş C!..·-n "--t.an, ö6u·· .. 1-n'nı'z ve f J • ı 
ııısasi delqeleriD a.skert bllg-lleri:ıi ~' b ~· ._ ~ ~ a rır eş1ni5 olacaktır. Bu mcrrıle 1 .ır. Le. saat çalıı: .. madnn ~onra '. • diJckl~r~niz ~_..... 1·m 1·,.·1n pek kıy _ ı ı 
arttıı dıklan ve ıbunlarda.'l bazııannm 1 1 ""'' ., ıet c.r. Yeniden kendi ibtİ) nr.larını 
daha lmdiden kumandan ık mcvkjie"t"l n~nın ıç ve değ·rmen mnk ne er.• metlidirler. Bütün hayahmda a. kendı başla11na ık:ı~ılayıı.bilecck • 

k& d'ld' nın bazıları yaıırhklan Mıııra nlıJ':l ~iı h:ıva kurumumuza hizmet1er - lerı· "'ı··ınc k,"-'ar ,"ardnn ızo"ı·--ceklcr 'fg:'ıl ettikleri yde ı ı. ten .sonra .. d- .. 1 b'J . .., :.u • ~ , 
,lıııJıır i?Ave edllınektedi~. ı.on uru c ı mışt:r: de bulunmağa: çaJMat.:ağım., ve bu günün dr müml:iin olılu,:;u 

Du yeni ahval ve şırt.ıır harp ko. Dd!irınende "1ıltınan ııc, hin çu. Misıı.fir"cr bilft'de a.ğrrlıımlıktan k.ncinr «almk geımcsi lizınıtlır. Bu 
:mı erleri usuUlnUn idaıneı.1 irın orta. avı un Ye elli ton huğdı>y dı~:ırıya sonra hava okulunu gez.rni"lcr ve yardrmlar, en zıırw i ılı tiyaçları 
da hl bir sebeb kalmadığml bilfiil ~ıkarıl:mık kurtnrılmı,ıır. _ Yanııın seat 17 de <fo.ğrlmışlarcl!'r önliyccck "'şyay:ı r..it oldı gu J-arlar, 

S 1 csn:ı'iınıla Lıeşinci kattııki odımnd:ı endüs+rı· 1• .. 1·n ı::.urnlu bn•n maclclc 
ıö t('ı mektedlr. Bu sebebi.- ovyet er .... ı t t ~. ' ı.u. "' 
btı."' ~ınin ylikaek Sovyet" v<ını ıı~ağı. U;) umakta olan dr~irmen lşdlerin• ... me e pa a es Jıerin mu:ı.z?..am mi ·tnl:ı.rda harir 
dakı kararları vermi1'tlr: den Olıanııcs, kat;mak üzere aşagı 1. ' • 1 ten gdııılerilmesiııi le icnp et• j • 

1\li.lLP KAP.\LI ŞİŞE RİR \, tXlfiSAR ŞABABI, .HALt8 KAHVE, 
Al.AK \RT YEMf1K n T.\Bn>OT MO'KEMMEL SlmVlS, 
Marmara ve Adaların manzaralarını açık darac;:a ve kapalı saıvnl"'nnda 

sryrcut.'bı!cn ve hv hlr \'R.kit. J:t'eirıl<>n aile gazinosudur. ---19--•· 
• BUGÜN - • 

MELEK ve iPEKSinbi:d~ı:da 
l _ Kmlorduda tek •e taın bh' İnrrJ..rn dörıfündi kata cluşmüş, .arı,urı acak ftCektir. 

kumandanlık tesia cdllecc k, kuman • h·ı~·ıhrrık aıc, ler 91 a!lında yanın Alı.karadan bildırl!<ltğlne sor b ~ Beynchnllel tedıycl r, ;yalnız ti ı . Sen nln ılk 11Uper!ılml ... Tcknlkolor 

danlar aikerl ve ajyası hıı.yata al' ölııııı,ıiir .. \leş sönıliirüldüklcıı son• vilA.yetlcı·dcn istihsal m"llla.kalarına ttt e~yası H ~:ıp un 'ı r•ı11 ı B 
....ı. l d .1 r en!; z arn~ınıl:ı Olııınne~in kö- .. dl bet !in "denebıl . iı. B·r ık ınıll ayram uutüJı meaelc er en tamı.mı e mcauı gonderilen muteme crın ocr s pı _ v • 

lutulacaklardır. nıur lı:ılinılr cesrd: lıulunmu~lur. yaaada.n· hububat satın Rlmalarınn lcr nı i§tcrcl• ı;ayreU"un.. ı tıhs ~iavanada 
:.:: - Ordunun bUtUn 1>lrltkl~rinde lkj::irnıcn 39ııiıı lir,ı~ a siırortalı• mahalll idare Amirlerince müsaade o. aı ttırmak,her nevi c ynnıı. nılıbnd ı r-.,.r \l' z vk!ı b r mevzu .. gözleri kama.ştıran 3Bhne·er,_ 

nrp komlııerlerl ve .slyast c!elege!er dır. işçi Kar:ıhcl ile :\:ıznrct, otlara lunmadığı vaki mı rncııa~ ardan an · ve lstıhlilkini taahhüt ctmişlerıli• Yrnı oaı ıı \r. ~artiılnr .. Amerikıuun en mc,.,hur orkes~ralıırı 
aaldlrılacaktrr, aleşliınanıııtl koymak sıırclil le lrd• !aııılm11tı. Bund'ln ta~ka, biz ve tll er biri' ı naıı Rollerde: 

3 - Ku;ılordunun bUtt:n Urllkle . birsiılik ve ılikkatsiılil.le ~ nnsıııa Ticaret veklleti, valll!l{lere bir ta. ml1lellcr, a.nla5ama:-lıklRrı ı;-erl brr • ,\ r. t c •~ ı·· .1 Y ıı: - o A R M E N !I ı R A N n .\ 
rinde. mlles:ıeaeleriııde s•yarıı İ"lerle •e ölüme sebebiyet '·ermek ~udn. mim göndererek halkın ı.ntlyacını tr knrak vr ta,.lfeleıln mey• an\ gctlı ·l o H l'\ I' \ \' · .rr, - c ıı; s A R R o l\f y, o 
o;ıükellc! kuma:ndan mua\.nllkleri ih rından ya!,al;ın:ır:ık ne;rnrcl :ıllın11 mjn etmek mevk.iinde ola~ belediye • djğ'i sıını tluvarları ıı.ga .. ye 1 •·n c • " ıc1 r. l •li ;,Jtı-1 MAUS. 
df;ıa edilecek, t:Jt. ;reUşmi ve harptu :ılınmışlorclır. '"1 nı.ıını ''aktı~le İ' • letjn serbest pi)ııı;aclan ınübayaada derck, bcyııc·tıııılcl tıcnn't ıııe l'lc!lıı 1 l>ik!« l Mıılenlup CE'cclcr için loca ve lüka koltuklar PVTelden 
ailuu~u kadar kumanda mevki eriııdc faiyeye haber vrrmi) en dC'l;ırnırn bulunmalarma mani oı.:nnıamasınt l:alletmet;e. l>cza knrşılrh' .soz ver _ , l·ı·rıhl .,, , ı 
:ic tecrübe uJı.l'bl olmuı: oıniserlerle .işçileri h:ıkkınıh tııhkik.ıl;ı lı:ı~l;rn• tebliğ etmı,Ur. dik. Blrleşjk nıill<>Ut'rın l{ur.tlıklı o. 1JS.-li2&A _.- .'ıı'!ıl.ı ••••I 
li)aal dekgelerjıı ycııl \RZifelerine mıştır. Ticaret vekAletf, dlğer b!r tamimle Jar~k verdikleri sözle v •a hhüllcır • -----· 
takli tacil •dilecek, 11ya~1 ışlete me. akim kalm~tır. iatihaa.!1, thtiyacmr kar11,amağa ye. lmdret Ye t. 1hı, ıle id:ı,. <'tmrk ç 11 ı:e1cıi de on! ı ek zorur t::ırafrndan kazanıJma.Jıkç:ı Hırle • 
ırnr kumandan m[\&.\"'l.nlcrlnt" ve siya. Cephenin :ımal v~ ml!!l\ez kesim. ter olduktan bqka hattA. lazlıuır cla 1 1 ıl Lll'a)' ri ltUV\'"ti "l e tikle~ tır. ık Amcnkn mılletleri.niıı sil~hını 

ııı komiserlere kııılordu'l m diğer bU. !t-rinde hUcum kıtalarııu;z t>a,ıırı ıl mevcut bulunan mahalle-: b~ledjyele . ~cnr • harp csna.sınd ı oltl · u k dar. liur.a ıağmron Perl H ' c..inden br:ıı.J.muyacaı;ını çok iyi 
tUn kumandanları~ r~tJJclcr ve i. bltirılen hareket!er yap1JUl}ardır. linin dığer iıtlhsal mrn~kalarmdaı: Jurplen sonra da. düııyan•ıı c!ecnk+c 7.1.lndanberi muha1obcye g ız ataca }:ıjliyonun. Zaferimiz.in, B'rJeşik 
prellcr ntjleccklir. t:z..1k ıılmalde Almao bı.ımba uçak. mUbayaaya tqcbbUsten tt>vakkl et _ ki refahı için harfi harflr,c \<'ine ge. olur ·ık, blr'e 'k Amerika mjlletınln Millrtlrr n •.ahdM: ve iı; beraberli 

ları dün grce kola :torfccndekl dti;. melerlnl, çl1nkU akel takd rde istlh . tirıleccktir. Hız, bırle lh mil C'tlar, ği !"avrsil'de mc} dana ı;elecc"İ 
Ş,A:BK C:&P:RL."'JINDE man l:ava alanlarını bom:balamı;ılar. 11 lhtiyacmll kifayet etrojyc:ı yerle"• harp onrası l~jn kcfldım :e.e borc ola. 5"-;mrli açı:k bir ha.kikn.t hal nj al • 

DUnkU Alman tebliği harekat hak. dır. fena duruma aokmuıı olaeRk! ırını cin rnk tayin ettıt;:ımlz ,·azıt yı iyi hl· mı t·r. Aynı ı.a.m.,nda, : . ıı::ıbala1 ı 
knıda. şunla.rı bfldiriyor: Diğer taraftan Moıkovadan bildi . valiliklere bildirmlıtir. ı::cl ceye ulaştırmalt mık a1ılc d ı a<'.an ve refah ~ctiren uzun bir 

Kafkas çevresinde 'I'Uapoe Yo'•J ii3. rildiğjne F,brr:, Almanlar merkez cep_ Ticaret veklletl, umumi mllfı>lli • rüst bır bir!lltic daim!I Jl ıy ~otiir< barı c.c\'r"'-'İniıı allc.1k bu sj\aSC • 
tünele bilyUk bir düşman rıılifrczcai h<'sinin bir kc3imınd bUyUk piyad~ lıkler ve valiliklere göndcı littı !ılı tR. ccğiz. O ZRll'an in aıılı ı ı rrl b le • tın d~\·a.mile tah:ı.k.kıık e1.tirilcbi • 
ıruııatılmı§ ve 'T mUstah'<cın mcvz' kuvvetıerilc ;iddctli bir taarruza geç. mimde 19t2 hububRt ı•.ehııullınUn ceğl n ı.ıtldi refah için bir t udul o!ını ]('""~ine de knıYim. Çunlci.i, hiır 
lşg l olunınu~tur. .miıı!crdir, Hıırekl\t ha\'a kuvvetlerite borçlandırılma:ıına ve .satın nlınması. yacnktır. Bununla lıcrabcp hl " y pı . ynr grn lrrmedtği ,.n ı t tik ordııy ı ıııil C'tleri ü2fC"= ula§ttrn.bilı-cck o· 

Etalingrada k.ar§l yapılan nıUca • desteklenen ha\'a ve toı><;u baraj ateşi n& ait tatblirn.tm buna alt teliınnt • tarııl\ lıtlriık ve muazzııın hir vazif • IC'şkıl clm"'' tizer•yi \ h •ıı 1 l l.. i" 

1 

!tın \'ah lct .. ulh•ı temin j in de 
delcde, ordu topçusu Volgada iki dü~ ile nçılmıa ve ba§lanınıştır. Sovyet name hUkUmlerj dahılfnı'I" ve vılAye kalı~or. Bıı •in clınıjzin it ırı•I · hıı • nr n !ıkf"mel va"ıtal u 'n t-> ı tı rı dry -n ctti~ilmck ı ru:"Jddrr Mil 
ına.n top çekeri batırmt§ ve bir diğl'. kuvvetleri hallarını sıkıca tutmakta. • !er ltln tayin cd'lnıjş olar. l\Ztlml nıücl lunaıı bil) \il{ sıpst kU\'\ ":lf"ı in rını... crı il•lı jni pek ıyı bil y .z H r e ietlc:· muh~<:bı:ı!'i olan bu h.rp 
rini aA'Jr hasara uğratm~trr. Hticuru dır. detler l~de behemehal ve yllzde yüz terci{ da\'R uğı unda serbcc:tı e ı in" c; n gUn, ı.l nl7. ı.un• t eı l•nizln hale • millrtlcr sulhu h:ı jni alacr.k bulu• 
lat&lart tchirde büyUk bir bina' 1 h:ı 1 .Moskova radyosunun blld'rdiğine ntsbctinde ıona. erdirllnıetıni ve bll . bilınC'sı jçin, hulfı lıı ve tı mimi b r kını te hm ettırmcktc '\'C Anıc-. an nnn b'r ban la takip ed'lmelidir. 
\'aya ~§lardır. 1 gore bir Sovyet birlıti Almanlar, bas.sa kı§ gelmeden teslimatın de\·I L gayretle. mıllctlcr ıoıasıı •.•ki ı ter .. mılle ınln Cllomııza '"t'rd' • k~ymelin Son ncd('ıfjr.ıiz, bütün milletlere 

Pike ucak t.qk!ııerimtz dil§man 1 Stalingradın cenubunda t<lr hareket ambarlarına yertqtirilmtı:i hususu _ bcrliğı müna ebt:'llcrjııi rv1idcıı ı:Jtı • ne kadar haklı oldu mu • bat ctnı~k enİ!I humrctler t.cmi 1 ı eden vaa• 
muka-vemet yunlanna ve şehrin mil" üssünden atmı:tır. Alman hatlan at. nvn takip w temlBlni i8 "nıişUr. ğUml mchtcdır. tedlr. tııtıh. al i le jmi7. ~e ince r". dn, haıktki me hum Ye m~naaını 
tahkem aırUarma kar§' hırpalam:l per ve dli,,man UaıU göğUa ~ Diğer taraftan, yurdU:l muayyen Birle_ik Amerika mılle:,ı. tar hin is Ruzvelt taı fı an gt' • n ıu, mcv. l;ulmuş o'mz.')ıdrr. 
taarruzlarma devam ctm •derdir. yapılan §iddet!i muharebe.erden IOD. mmtakalarında ekmeklik u::ıa palrtr:ıı en §a~ırtıcı devresini ge • ıdl~: glbj siminde zjlrrecl \n:ı r ı ı ırı.'f.ra yaln 7. H rp ga}=ıcti ve zaferden ibaret 

Alman bomba uçaklar- aoağı Vol- ra elimize ge(:mi,tir. Sov et kıtalar: ka.nıtmldığı \'C bu snre .. 1- C'1tle edl milli hayatuıda da gen•" öıçııcı" de _ er~ilmcı,ıe ~ alınmıy:ı a'· bunlar ınut ol:ı.n h~defireiz, vakti gelince dün 
g& ceTl'Ulnde liman tesis'erl)lc tk - ayni zamanda. Stalıngn(h:ı endiletrl len ek.mcklı'< bcyRz, yurr.~ alt ve ıez ğişıkl itler meydana gel •\!.tır. Biri" taka ı;:-eçUccektlr.,. y. mn hPp berat.er tcşk latJa.~dırıl 
mal yoDanmll tahribl l~ır.e faıniaaız bölı:esınde dUşma.nın bir cıUJı evvel zetli oldıığıı Anlaşıldığınctıın btltUn ''I. şlk Amerılt·t bugun, inat ı.ııg-111 ,im . 1 D!.l h:ırbin devam mO lı)t'ti ne masr ha.mlc"He krymetini kn.y9:t • 
devam lllillflerdir, uıptcttl~ sokakları da Almanlıır .. tlyetlere, lüzumu h 1 nde t'km k un_ djyr kad r sıeılığı sıttım•a bu kAıl~r k~dar uzun ''C ~· ılmaz r,crckli gılr. ınem"lidir Şimı1iden' su'nıs hmr • 

sovyet lruVYetlerlnin 11lnial bal'&~ dan temizlemi tir. Sqka bir kuılmde lanna patate ... kaı tırıtı..uı ta\ ~ mleınemlş olduğu ~ blly',k ~ ı sa~a., liık'er. ne k:ıdar gen:ş olu a ol • lanmaJıyız, çunkii o za.man vaz•fe 
)latt.ı arum~kl 18E!t.ıu.a taarruzla.rt .Almanlar,. UOO kiıi kaY'betmlllerdiı' ı edtlmittlr. ııa giclşml.§ bulunuyor ve vahim teh. sun, son za.fer Birleşik Milletler nıiz daha 1roJ&yi8fDIJI olacakt 
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~-a!:_it}ın Qüv9ts. dav~ıar1 Jlt?& 
Çıkmaz - ]Sokağın {B ' ' -

Esrar-ı Biırer madalya 
·takalım ban l .. 

Tophyan: Muzaffer Esen 
Sorgu b:l.kimi büyük bt'r tcred • J bu resimlerden birisi loru Abingerı 

.ıt i~·e~ı,,in_dcydi .• Cüzdanında bn ; i liırd& d~~nler Uz~ri~~ uzanmııı ~- l 
wıan ıncıye rn~men usaıı: Remı larn'i gostemıcı.tod,r. l\fnrgrıt • 
~ı.~ aıuı bu ıilüm hiufsesi~le 8'a • 1 ı;.ap~ın.<ıı . ile clclikanlmın dizı j 
.atlar olduğun:ı. kanaat hasıl ede- <Jlhınd('()ır. 
ni,tor, Al:ıdam dö Stenhayl al-ey • Bu resmi gördükten son.ı: J.\lı\r-
. i1'dc l•iıfi deliller bulamıynrdn, grit'in bu zevk ,.e haz dalu'kasmı 1 

PoJ 1\o:n.?l'in bn tered<lfülü u. el>edil~tjrmek için genç yordun 
un zamruı de\!lm etmedi, !lleylıin. dizi dib1nde-n fırla.t'hğıru \'e fotoğ. 
le kftfi' tle1i1Jer bulanrunııdığı iı:in raf makinesine sanldığını düşün -
··~al< Remi Ii'.oy:ı.rm meni muhnke· mek çol< yerinde bir fikir olur. 
oı('sine kar:ır \·erni, m~c:hul 5nbıs- 1kinc2 bir ~sim Lnrd Alıinger'i 
lnr Yl\Sıtaqiyle koen"iını ye annesi. Boko.r'da. Ma.rgritin odac;mda. ~ös
ıi öldürtmek suçundan uol:ı.n ı.ıa. termc"~tedir, Lordun Ü7.erincle ce
iam dö Stenlmyl nleybi11de tevkif keti yoktur. aac;lan karmakarışık • 
.uiizelt'kere i l•e!:ti. tır. Ma!'gritin ya~adığr muhit içe. 

• risinde ııncak bir sevgilinin resml· 
GÜZEJ, MERa M..\HJ{F.MEDE bu sureti geı;ilebl1ir. 

l'ttadaın dö St~nhayl 26 sonteş
.in 1008 de te\'Jıif edilmisti. Aley. 
lıin<le h:ızırlık tabki.lcatı bir sene 
).e yakın bir zaman ilrdü ve ,.tü • 
zel kadın 12 eylül 1909 da mahke. 
me hnzuruns ·çdmrt1dr, 

"Abin~er aile5i lngalz demir n 
ııayi:i' için meçhul bir aile değil
dir • .Jn.pi fabril'.!t..<ır iptidai madde
leri Abinger'lerin ba~lıca. hisse -
darlanndan bulundu~ bir _t.irket. 
ten alır. Bu itibarla Lord Ahin· 
:;er bil' çok defalar Bokor'a. gel -
mi~ ve aylarca Japi'lcrin ev(nde 
kalmıştır. Bu itibarıa iki ~encin 
arasında bir se\ginin baş1amt~ ol. 
masını kabul etmeğ" ue mani Yar? 

"Lord .~binger ~oıı defa olarak 
&kur'a 1899 <L'l geldi, Iakat bu 

iddfa~den han parçalannr be • geliş ~ok kısa olclu. Her yıl Boktu·-
raberce okuyalrm: da üç ay geçiren J,ord Abinger 

Güzel ~fada.m do Stenhaylin 
lı:ı.ngi delillere dayanmak suretile 
mablieme huzamna çtk&nldığı tam 
hrr surette gösterebilmek için 12 
ı.oot~rin 1909 da mahkeme huzu
runda müddeiumuminin okudıığo 

''Oetniyct ıuımına. ~uç lşHyen bu sefer on be' ~nlük biı· oturu-
1 irtakmı insanl,:ınn cezalandırıl - şu mtitea.f.iİJ• İn~ilter~ye döndü, 
masrnı isterken. heyecan dayc'!1 • ertesi yıl Bokur'a geldi, ~irket i'.;· 
J!ö!Jll un1ıır !;Ok nlmuştur, fakat btr teri için Japi fabrika.'im:ı. ·ba'f'ı<a bir 
;:ün mahkemeniziıı ,.e .jlirinlzin müm~il :tönderdi. ve dahn. ertesl' 
f{arsrsma çıkarlıen duydnğnm hir yıl Loro Ablnger güzel Ye nsil bir 
haylı rıtıraph J1eyer.:ıııı }İmdiye İngiliz kızıyb, !\bis dö Brenhıırt 
kadar doyma., değmm. Zira. bo de ile ev1endJ. Matmazel Mnrgrit diı 
fa l<endi'sini ithıım ettiğim insan Japi ile re-ısam Adolt Stenhayl'in 
lılr lındrndır. llcm sef:W?t içer2'İn • clüğtinlerj bumln.n hm dokur. ay 
de y:ı~:ınuş, cemiyetten yunını'k 
,.e tekın~ :vemic:, sefaletten sefa _ M.>nraya raı~tgelir. 

E LB~'TTE •iz de okudunuz, gazeteler pirinç davuııuıı halledil. 
dı[jhıı yazdılar. Pirinç tacirleri söz vcrml§ler, vaat buyurınuş_ 

·, H', pirl'l<'ı J2ö kuruştıı.n ut.aeaklar~7 
vıı.ı1.o.lll i.o:ı.şkanlığında toplanan pirinç tacirleri araımda. kimler 

•·ardı? •. .ı.ilraç mmtakalarına, telgl'aflar çekip, mal ihraeınl önlendjren 
ııyaı!s.ra. ram ::yapura,1 vurguncular da bulundu mu? Ac&ba. onlar <le 
,,bz .söyleG:l .. r, fikirleı·ini müdafaa. ettiler mi? 

Eğer böyle olduysa, bu sö:r.e, vaade inanmak tçln, UıA.nda 

1·:,:lt•ğıa ~D.{ı u~ğil, ana.darı doğma kör olması Ul.zımdlr. Vurruncunun 
•,vzti::ıe i~~ma.t etmek ıçın, insanın epeyce saf olması lA.zımdır. 

PirınççJlcrın vaad!, bana kasaplarla, diğer taoirlerin stl'":ıerinl, va. 
udlcnr.i h~t.ır!aıtı. Ka~aplar da, valiye söz vermi§lerdl, heaı. de na. 
ınusı-ırı ıiz~nne ... Aradan bir hafta ya geçli, Ya geçmedi, et yUz yir
.o.ıae?ı vı.iz; ~!!){sene, iki yüze fırladı. Ticaret odasında, ticaret vekUlne 
lfütuıu".n :..ncırler de söz verdller. Netleenln null çıktığml hepimiz 
,;or<lilk. PahalTlık bir salgın halinde, bütün yurdu kuca.kla.dl. Vurgun_ 
~uluk hitl.i. cıevam ediyor. Sözün, vaadin, lAfın tesiri olmadı, roııl u. 
cı.<;i·ıma<.!:, bilakis yükseldi. Şu ata aözU ne kadar doğru, ne kadaı 
dlnenn!litll' H! ne ka.dıır hale uygundur: Tavuk •.•• tövbe tutmaz! 

Demek oluyor ki, !Afla peynir gemi.si yUrUmüyormuş. Veı n.Lbayct 
• ,. da ani:ı;ıldı kı, ticarette naıuuı kalmamış. Ticarette ablA.k, o•klden 
· varmış. Bugün, o, artık bir zi.lmrad ankadır. 

:qenim an!adtğtn:ıo. göre, ••söz veı;yoruzl., ıa.tı, llcarett~ bir for. 
miıl oldu Alt.kalılar en•elA söz veriyorlar sonra yapacaklarını yapı. 
yurı.~.r, bll{Il!lJZa örüyorlar çorabı ... 

Bunla.Tın başka blr kurnazlıkları da. şu: Onlar, fiyatları yllkaeltl . 
•••rlar, ;•iyasayı allüsı; ediyorlar. SpekUiıi.syon yapıyorlar. ~lk.11.yetler 
başlıyor. H:ıll<; sıkıntı ~ekiyor. HUkO.met tabla.tile ala.kadar oluyor 
Toplantılcı.r o!u:,·or, tetkikat yapılıyor. Nihayet tacirler: 

- ~u iıadara sat.ac:ığız, söz veriyorui! 
Diy~ı!r..r. Fa.kat nic;iıı şu kadara, neden, piyasayı ytı~eltmeden 

evvelki fiyata. değil·~ .. ÇünkU. bunu yapamazlar. O günkU [!yat ııck. 
~en dörttlı, o fiyat UZ.crmden veremezler zarar{!) ederler. İlı.iyllze de 
vermek c<Jğru değil, vatansrzlık, l:amlytsl.zlik olur. Vurguncı.luk ııayı. 
!ır. ş11 hRMe, ;uakul bir iiyat tesbltl ıa.znn. 125 gUzel b~r rakam, 
.,ısz <la verince iş halledilmi§ demektlr. 

Bıı.rl, ycnl bir macaJya ihdas edelim de, onların bu fed..4klr\ık( !) 
ı:ırınıı. kar§ı, gcğUslerlne birer tane ta.kalım! 

,. 
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Yro_..I«/ 

Tahkima1 
Erbabının elinde 

aşılmaz bir kaledi 
N e)son : j clallarda 925 kişi '\'nl'dl. Bir 1 

"Bir istllı.kima nuoam 'eUel'l de _ Jiz kömür gemi~ de. .ilerle-
nizei delidir.'' 1 ı.araya. oturdu. Ondan dı. yü. 
Demişti. (;egen harpte Çana.kka İngiliz aCJkeri fttladı. KarşrlJ 

le boğazına, Zebnıga. yapılan ih • dıı, siPerlcre ;v~lanntr!!I be 
r~ harekatlarından sonra, Diyep Türk :ısl•eri ,.ıırdL Hiç teliş 
hEt.ıimeti de, İngiliz deni:zcisinin l!en bekliyol'larclı. Sonra. hil"r 
hillmıilnü leyid etti. Yeni tekni · bire tüfekler, mitralyözler, 1 
ğin bugünkü tekimlllii önün<le, ~aplı toplar menni yıtğdırmıy. 
müstahkem sahillere ~ haM • la;nGCa, sa.hile ~ıl<an 1ngi 
keti ppmanm güçlüğü, ge1:~" yerlere serildi. 
harptekinin kat kat fevkindedir. •'W" ile baret olunmuş 

Müttefikler, Alman işgali altın- ~,urnS!J.J, il<i hurun arasnH'I 
da bulanan sahillere. kuvvet ~OOI. lravi's ~izlyordu, Türkler, bcı 
rabilir mi'! t5. dcn:Z sulanı:n altına kad . 

Bu suale cevap '\ermek içir., bu ~örgüleri germi5ler , .c tepe<. 
sahillerin, bugün, ne halde bulun rödat Yiicmle getimıişl~rdi. 
doğunu düı,ilnmek icap eder. t.efiklerin askerler; suya atlt 

Almanlar, g~en büyük harbin farı zaman, tr.lör~ilerine tı 
\'erdiği bugün 1tltsik bir mahiyet ]ar \'C karay-.ı adm:t atamn.daı 
almJi o'~...n derslerden çok istifade rol, yağmuru altında can veı 
etmişler, bu sa.yede, sııJıilde derı"'n Y kumsalında. ingilb:Jer . 

ı liğine \-O ha.Yada olmak ilıere "ü.~ karaya. ayak afar atma7.. Ti 
buudtu'' mükemmel bir sahil mU • ıfddetli bir mukabil taarruz; 
dafaa ~istemi tc..is etmi~lerdir. Al tiler. İngilizler, 200 metre y 
manla.nn bu sa.bil mümuaa siste - Iikteki lıayalrJdara. çıktılar v. 
mi bJr taraftan harp mantığına. dan d:ı, yaralılarını ta~ırlılal' 
uy~dur, sonra kuvvetlidir. 'üs • ~ * • 
te.Ji'k müdafaa vesaiti ile nl<'eh - Zerbrüg ihraç hareketi de, 
hezdir. ce '1lCI bir manzara ıı.rzl'der. 

Po!onya, Fransa, Rusya. har__ı>leo Burada İngiliz gemileri, su 
rinde. tahkimabn işe yanunadfgmı Ea;\'ec;indc d:ılgakırans. yanu· 
yahut nnıvakkat bir fayda temin diler. Diğer ;:cmi1er de ~eÇi'c'ı 
~ttİğİni görenJt>r, en kuvvetli Mri )eıJ;ter. 1Jırnç kun•etf~ri, l 

istihki.:mbnn bile uptei'lllemez ı;;eddc doğru ilerledilertie de
1 

eeyler olmadığına kanaat getimıiş ra1yö7. ntc~ile hi!;i.ldiler. 
ler ,.e Alman sa.lıil müdafaa· 

4 
:;: 

4 
&mın da tanklarla tayyarelerle 
muka.Yemet edemiyeeeğine zahip Gc~ bü~ ;ı!i harpte ele trı 

• b ihraç teşebbiislcri ('örçili:n ıı olmuşlardır. Diyep hareketı, u 24; 
babın son acı mi...alidir. Halbukı ile yapıhıııstı. Bu defa da S 
ustalıklı bir miitlafu. tertı.öatt, iyi l"azeı· ·:~ Diyep b:ı."kınlan c 
hir kumandaya tabi buluun:ı, }eni tasvibi ile nıkua :;tldi. 

hl Mütt.efiklerin, "ikinci cepb ve mUess!'r sili\hlarJa müce .•ez <l ,. T -rd M db t 
b kuman !:nı ....., on a Mifl miktarda iyi bllim ' 'e t~r ı~·e 

r d t erMı.nıh;ırbiyesi, aylarca plan 
görmilş bir kuvvetin e ın e aşı • 1 zırladr. l\fütt.efi'k kuvvetler, '' 

Jete yuvnrlanmı5, bir lokma ek. "Buna ~adece bir teo.ıs.ilüf diye. 
ınek için ıiidiruniş, başını sokahil· biliriz, fakat şimdi a.nlatacajl;ım Bu mün~tlc geçen hUyilk 
ınelt içju h:r y•ı\·a ararken etini, lıadiseleti birer te'!ııdllf olarak ~ıııetıeraraSI klZllba~ 111018 lıarpten mlısal ~östenılim: 

maz bir kale<li;. "' * malzeme ilt> techiz ~ildi. • 
fb Çan:ıkkale boğazına. çıkı . . 
dan d:Wa ,;:olaybkl:ı Dıyepe ~ 

nnmmmnu, muk:ı.ddc-. her ı;eyi•nj ,-a~ıfl:ındırm:ık kolay olmıyarak • lY& y Geçen bUyttk harpte, fn~lizler1e 
~atm:ıx.... mecbur olnıu" bi:- k!:.tili tır·. Reso;!lm Stenhayl ail~-;j çok mı·,·eıı·ııı·n ... ·aplırr'ı<iı 100 ncii ı:ev:ı• F"--~. -tar, t·"·enderı·yede M()ndros ı,;.- ., t •-- k · R a d t Sin~di, mı11ctler ar:ı~ı kızıl hac ,, ., .. ... ,, ,......,,..., M\. değil, zengin ,.e nam119hı bir ajle- mesu o ..... a yaşıyor. u s !l e · ıı~. ıı·n• ı.nmamlamıs.tırJ da ... ~·n uzun h8.ZI1'1aodıktan son. tekcll·.,, devam etm1'0tı"r Ta· Lorf1 cemh·ctinin de bir filosu vır; fa_ " .u.u 
nin ıç~rı-inde doğmmı, hliyiimü" .. ·~ · · - 25 n'ı•an 1915 sa.ha.hı Geli'bola Abl.n"'"r lt:ı.namd"n a"·rılıı'ca'"" ı,at lıtı fı'lo, h:ırp filolarınııı ak;;ı• Bu "emiler, Lizbontlan !llarsilya· ... " <oıe.-niy.efe bir fazilet iirneğj olmak "'"' ~ ... " ' ·'.. "' •.ahı'ıı· ..... ~'ker "tka.ıToa. te,ebbii • kadar Bo bo"anm" da"aSm" ·11"t ııe, 11.~vır · ı·sıeri irin tleniı:lcri el(.. ya, Marsilyadan da Ceneveyc gidi., " ...... ., kin terbiye alnus, iyi bir aite kur_ •· :ı ''" • " ' "" • ' Lünde bulun•lula!". Her şey, en k\L 

dosynln ln~ıttereden getirterô< J:ı"tlt•r. yorlar. Esirlere nit olan paketleri •· i nnıs, bir lutdını itham etmek, !inr. rük teferraatln& kad11r inceı'len n· 
Mnu.da ''l::ı lmdnı adam tetlcik etmiş bulunuyorum.. Genç l\ızıl hoç cenııyetiııin, ikisi lsveç, çıkarıyorlar. P 3 ketler, Ceııevederı ~y~ dil~nülmiiştli. Sahile a.~k.er 
ii)rlürmüştür, sıı~urıo hayatiyle ö. Lordun zevcesi Afic; kor.asıyla. ~c- hesi l'ortckiz ol111:ık i11.ere ~·cdı s;te· iO mil uzakta ve Fransa • lsvior~ cıkara.cnk romolcörlerin, salların 
t~em~i lamnçlır,. demek ı;-ok acı lıir çinm~ini imki.n'>ız kıl&n se~pler ıııi.si vnrdır. \'(\pn ile Enıbta isiı•· hutludu üzerinde bulunan \"nlor':ı ve bütün nakil vasıtalarının ha.re -
~~·... arasında Lord Abinger'in. C\·len . 1 deki ur.miler, ts,·eçc .. Ambriz, T:ı_ trenle gidiyor. Bu suretle, lt~Iynda ketleri. kılı kırk yıı.rarcasma tan ~ 

"Ilu ka•lını <ıuçüındmrken eli- meden e\"\'cl Fraıısada. bıı· fabrj- 1 ı.ıüs, Tnclii·1, Zcrr:ant'I ve J{oslero ,.e Almnnyada ·Fransız \'e An~lo " ziın e<lilmJşti, Bütün barek.eU~n 
ınizdc pek az delil bnlunduğanu katörün kızılya müna!lcbettc bu • isıninrleki 1?eınilcr de Portekize nit· Saksion esirleri, kendilerine gön• idare edec.""'k bi'r !lahir te,.-,kili\tı vii. 
her ~yden c\'Yel e.çrl<Qa. söylemek lunduğunn ,.e bu münasebetin meli 1 derilen yiyecek. giyecek gibi~~r- c~ getirilmişti. Kıtıılara, bir SÜ• 
donru bir Jıareket o!ur. Fakat <ı_. im tuplıı.şmn. şeklbde evlenıliktPn son lir. lerı· "lıyorlar rü, g--ı"den u· une, aemiye -ıtkma. 

" ... _ d tt•·' ·· J l" t • ı· Anıbriı, millcller 8rası kızıl ce. .. ""' ,.. >: 
clf iı.eh edeceğim Rekilıl.e bıı rle. ra...,. enm e ıg:n 11c 1 11

' e mtş ır. taUmlcm yaptınlmıştı. ' · 
JjIJor bir ta!mn i t'dliller ,.e 'kr· Lord Abinger bu mfuıa,.ebeti ta - Mondrosta Al"USt:ra.lyahJarla Se-
~1\sl:!rl:ı hiz ehıı illi nünah11rz in- mıunile inkar etmi~til'. F:ık_ut, gene Musiki ve barp nega.llilere kütle halinde ,.e slirat. 
'Rmn nasıl öldürüldüğünü izaJı ]eydin.in şahit olııml< dın ettiği le mavnaya. :ıtılmala.n, buraılnn 
ederne&e bile bu öhimiin nUTI ta. Nr Qşa•<, lorda ~ık c;ık Fran!IR~lan ""k ra,:ıı.ı..et gönnGc olan birisi. da. sil1h ve teehiz.:ıtlaıi1e denize ınektunl"'r O'ftlflı"g·in• bu m"l<tup Btı Jıa~bı·n, n:ıribelerinden bir!, ,,~ ~ ., 
s .. rlandıg· mr, nıu;ıl hn.zırlandı~nı •' • "'". •, · • ' " atL..--lan 0··t.-re*-ilını"ştı." Bu :ıs'·-r _ 
.. 

60
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•• 1 ..:: k d J --ı·· "Oka''.. ·ismindcdir. Bu şarkının m.w:a .. - - -= 'e bu lncfa.nm ı,ök14li'inin ne kn- arın uzerın< ... ,., yıl7'ının tl'lum :l'n• ~lm.111 orduları ·arşı!'iın a m un ., Lr t"'l!t .... ı·c;ke)ele:rden, bea. altr yü 
Zısrn• pek be"" d'u· ı· 0 o"u) rn"şt"r 11 · 1 m ıl· vemet eclen Ilu-; rıüflcsı, l\Iurmıınskt,,.ki ''Rus • oe , ... .... .., dara. uzak bir nıaz!.vc dayanclığınr, - '"'"e ı.,tn '' •' e :. 1 

• g:ıyre crıy c L ':t "' "" zli cr•r .. ,. daldka ;,.in<lc cıandn.lle• 
· Bunu ... _ b"r t .. "'ııd·u·r o)ar k '·baıı1 k ı · d ıı··k· u-.,ı~ıı... Jn .. iUz,, arkadaşJıiiıdır, • "'ı ·ı__, •'> 

iki hor.;? iki dört eder '"'dar kati • ~ 1 
....,. • a " l a ·er rrı :ıras.ııı a m ' 1 ı ~ " · " " " :ra h'niror ye ora<lnn <:•karıla.bili • 

olarak ifatle edect.'ittır, ııdebılil'J.7., faka.h bırar. ınanl\h bir rı ,.e şnrt.k ı he<;t<ıkiirlıırı türetmesi. Cephede, kılasik mu!Çiki de ese:-
lüf. ı yordu. 

"Kanunun lmti hükümlerine tesat .•. ,, ılir. ler vennektedir. Ilunlnrm arasınd:.. Sonra, uzun uz:vlıya. mlizakl'ro 
rlaya.na.rak su<:unu hayatiyle öde- Mn.h.kemt"yc dalnıa siytıh elbİ'>e 1 Cephelerden dönen Rus :ıskerlı.- Sos.tukoviç'in "7 nci ı-enfoni" 'ii ler müuakasa]ardan sonra. 'karavo. 

lar. Tanl•ları, karayA çıknn kt 
teri 1ıiııuye <'<len. belki de Al 
1 arınkinden fazla t~yyı:ı reler: 
dı; fakat, yino muuffRl.,ye 
\'erm~i. 

Acaba nf'den ": 
ingili7.Jerirı <lenizci olup kıtı 

llerı ohnnmuıncl&n mı! Bn tı 
~ Nekonun s(jı,.ü, onlar için 
kıymetini kt\ybetmemi' bir 1'' 

h~ttir: "İ<.ttih~a. hücum 
denizci <lelidir'' 

.!\I. Risim ÖZGI 

Bugün lik ma 
larına her t 
sahada bi rde ~ 

devam ediliYb rnebini siz<lt'n İ"tiyeceğim bu kadın Ue gelen ve yüzünü siy:ıh bir tül ' ri. i ç şc~irlere, oradJ lıic işiti!. Prokofyet'in (19.U) i, yine aym iıi~ satı.tinin ~afak '\1Lkti oldni:'ll 
zengin ,.e namuslu b!'r n'le muhi- ile ört~n ~Uzel <Ju~lu icl<li:ın'ıtnıc -, 1 ınemi~ şarkılar ~cliriyorlar. Du ınusikişin:ısın ''sulh ve harp" İ')~ kuarla,5tmlmıştr. Gelibolu sahille· 
tinde doğdu, biiyii<JU, ilk fazilet nin bu kt'YDI -Okunurken ''Affo • ~nrkıl.ır, hepsi <le, daıssılayı, lıa<,· mindeki operası, Cercinski'nirı ıinin 'kumsal yerleri, v. w, x. vı, (ı""l'S!ll. ,· ora""" •ldı. on J"kı" mftı._ derfôiniz, S!\ym mü<!cle;umumi. c . D k " . . l R . 1 4... • d"t • t" ... u..... "' -.~ ı·• ._..._ h. b. ·· b t d 1. r k reli ıercnnüın ecliyorhr. u şar ·ı· "i\lillrlin kanunu ıı.ınıy c, u•: V2 m:ıjisld!lleny e w.yın c ı.fllJ~ 1. Bngün Fenerbahçe ve Şa •·ema ...... •-...,,·ndc ·'ı.nletlı"Pinı"z ••hı"t- ·nı.....: ıı; ır mus e e ı1 ~o.< cn 1 • "V'' ln ,-
" ... ..,.,,,,.,.,., u 

0
• ,,... h. 1 "'"~ b 1 d lı.r, Hus c-cplıclcrindc Jrn ııııan mı..• çelcciliğini terenntim eden operast, 24. 25 nisıan ~eceFıı, uı statla.rmcl:ı birinci kü.me ı.ıt ma le'"" size Ja''l ~ıı"lesı·nin Be>kur'•- ır ;.~ .. ln ııamasunıı. u Ul ar ' . " kaf'1 h '· t t 

• " ..... "<ld ,_ ıı·· edil ,. h -;iki~in:ı !arın hestelcrıclir. Yugo-;Jav ın;.liıbiyetine ait 'Bıyelı salına ilk büyük ; e a.re~e e • ia.rına devam edilecektir. Fen. .. en ~miz, en diiri.ist ailelerinden l;ıı t- ucum mc7ıı <ııye a:r. •~ iir··kı d" •• 
~ kmn ,._ (D ) Ihı harp s.·:ırkıları irindc, hu.ıriin, nin '"Hiddetin Şarkısı" vardır. tf. etimbotJann s u " ıg• san - ba.hçeni=ı. Mersine gitmesi üzeriı lıirisı· .olduihına ,·emin (.:dere]( an. • 1·~""c· e\'ıı.mı ,·nr -~ " " ı--------·!-----~--------··------~--·---------.•·------------------ıBey!tozla yapacağı maç tehir C\. luttJlar. ıu.iştir. Onun için Fenerba.hse s1 "M:ı.d:tm dö St.enhayl ~iizel bir _ Hallienln yezjrlle konu~tufumun dmda yegane birinci kUmc m. 

~enı; kız oldu, güzeliğinin hil<iye. - Evet .. gece 3·arııma knılar nöbet. - ~- farkmd:ıyım. c-larak Gaı_..tasaray • Taılaıim k 
Eıi bjı• efsane h.ıli'.nde yaşadığı ka- çJytm. j BB"5\ ~- . ~ hah '""rt.sm"~ı '.'apıtac~' ... rr. 

Dün d dln - . _. 
1!' ~ Q - I• · I Reşit kAhyulle bcra~r çeJe ,,., . ~ .• .:wH ~.nlıi't~'I ::ı.~tr, Fransayı dolıı5tı, Y~ - a:e<:e ner ey ! O" hnft:ıd;ınberi saba.da gör! b d . ft.-... ld Kovu•ta girdl ve gözll::n knyboldu. "' ııncı 1J'arl:ıra. nn.uar yayı '1 - ., ·· ıııe:ren Gabtasnrav takımının 'T 

g~m: Jqzm nile'>i bir çok c'Vlenme - Yalan sö~·leme! Kobon gect-;yar1'1Jna ku;'ar rn?.llesl ,,jrrtle yU.pLtcağı maç sart-kını 
t kıl.,_ • l d k )d f'·"tl" 0

-- Ba"'datlr d a;·ıt ~alan ne. "'-11.ından ayrılmadı; \'eı.lr nl'! dı-mı:k •" •wrı <ar5rnm a. 
3 

'• şe "" 
1 

- ....,., • e.,ı ""' · ·• .,.. turaftarlarıcdan mcr::ı.kJg beklt 1• ı....-..,.. • ,.,. .. ., " I n• h",. b'r •"•bilmem. Jsti,:ı·orduf Neden onunll\ t.u k~dar u-ıır ..,-4l'•• o an ,,,,o,.yo 01.ı ı,, ı ~ ........ :ıı:::: 'etedir. 
şC;\"C ihtiyııcı olmayan kıırnı tama. - Sus. Bafdatblara biihbn rtmo. TAR ., H ı ROM AN zun koııu!Jmu,t.u ! 8ert'f stadınt!aki günün ilk k. 
mile <1t'rbeı;t bn'cl•tı, on\ln saatle- Onlar •enden daha nıam•ı•ıu lııııan!a.r. ı ıte~idln maka:ıdl neydi? ştlasmasr !stanbliliıporla SüteYI" 

t:ni kendis
0

nin çizmeCJini istccU. dır. Kobon bunu keşfedeeP. 1< kaılnr zeki niye arasında ynprlacaktrr. İki 
1\langrit Japj bu parl:lk teklif· Kobon bu hakareti c~vııp!ln bırak. - 49.. YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi bir adam değildi; fakııt ~<zirln tehll. ki rakibin yapacaih ~u maç güı 

lcrin hepsbi rçıiflcO, ni~ln ! ıuak lıtemodl: ı.eu bir adam oldufunu 1111ı:ı.mal•t.Jt. cntt'~CS'.?.n ka~rl!\..~mtllarındıtn 
"Bu r.u:ı.le ciinl<Ü ~argrlt, !!:CilC - Ben kn.rakıırumluyınıı. Ecdadım Bumda r;cçcn her gb;ll oeydcn bt>njw önl'~den Hacerln efendlihllr. Ondan a;ilf,'lük çekwedi. iridir. 

\ c a"11 bir İngiliz lorclunn <1e\'İyor. Yalan ıöylememekle meşhurdur. Blı. htıbcrlm olmalı. lzlnsiı:. e\•lendiği içnl, dJ,;mı:ı daima _ Bai~lat ı:erı-ektt-n eıı:-art>ıtKiz bir Şcr~f eıadni<la günün lk. 
llu cev~ıbmı '·cı-ecağ~m. Bıı cc\·abı yalan nedi• bilmeyi·. - o halde size haber vrreylın: Ha- illi lrn<a.>ı me,ru terur. !o)rnn onun f'9hlr .. burada insan derl",nı yl\zdür • kar;ıbşmast Vefa ile birinci 
'crirl.~!1 ıJ:ıyarnlı~nn !iun·etli de- - Yalan •öylü~·or3uo d<'djm .> 11. cer lıcnlm nil<fthh ka;·ımdır. Ona ne bir eklem;, ;isin! KocasJ d .•j;il, mcd"n yapyablllue '!e mutlu! wen:o en ~nç taknnt Davutr: 
ljl dosya.nml:ı me,·cut buluna.o fo· t ı ı ..:ı la k B 

Ve müste~I bir taHrl:l llll\"f' e t: :ıaman bann ılöneceğlnl sllrduru. - iki nhldlm var, Nli-ıAbla aldım Diye mırıldıındr. Gecc;nuııu nöbeti. a.rası-n·.ıa o ca. tır. u ma<ır:' to~T:ıf dbümfülür, Fotoğraf mera- - Dün "'°OO •ırrndnl•i kü,eıJe lla . t1nu ben. nl .. "'ıkaaına teal'ım ed~rek kovuıa br çcıkişlne halinde ~eceğı l ı,:nı ilıt.irmı <lereccsinc n1rclıran .. - ., - 0 n" cevap ,·erdi:? - h ,_._ 
cerle konu,an 11en Mğil miydin'! - Gr.t<lkmlyeecğlni 11ö~·;edl. .,_it .,öbe~inl boplllta.t:tk ...tilmeğ.ı döndü. ruu~aktır. ~Iad:ıın dü Stenlı:ı.yl'in genç laz. !"';7 11 • .. - ş f ~. a ı ·· u 

K.obon birdenbire !JL\,~İll~J. Fr.kat Vezir lmhlmhaylıı. gtlldü: ba5ladı: Kobon 
0 

rece ço kbeyecıuıh,-dı. Jıt- ere- S1.,1. mı :ı. gun ll 80rt ! 
hl' zamanında. ~ı>ktiği fotoğraflar, c~ Beşikta~la Altmtuğ a.raatndı 
manznrufar, n.iJe f~rtleri H hi\tı _ yalan söylemedl: - Budıılıı! o. haljfenır. gö:ı:bebeğ.. - Budala! •en BajtdadA ve balUeyl fit onun göxtınde baldırı çqılak bir ı:ıcaktrr Dört 

8
e.neder..t.i İl' 

rnJ:ın. kız ,.e kadın n.rkadn~landrr. - Evet .. bC'ndlm. dlr. Sana l(endlnl değil, ~ıabucunu bi. henüz t,anımamı,sın: Bur.ıda lnımnı bedeviden ba,ka blr ~Y ~· ğ"lldl. Bi..iy. tul ş~piyon\uğunu ırrılhal'aıı 
Bunu ~b~I görmek lihımtlır. An- - Gördit~ mü~ Şimdi hakikRtl iti . le vermez. ıülerel• boğarlar .. ta~kın .. bile var • le blr ada.ma. ballfe koııko<".a bir dt>\'. den J.lec;iktat<ln Ji!ı: bhincllifinl 
anelere b'31'lı ve fazilete tU"<! n lıir f iti p ı Au n1a ne! r ko - Jah'lm ainl ook yllır.se'kttr. Bir mazııın. d ,_ k i i h 

...., ,, ra e n. e ;:,..,., onu " • leUn tdare•inl uaaıl \"eret-;;mlıfl.' K.ı sene e •• azanma ç n er . ınuh-!tte bUyüyen bir ~cııç kızın nu.,tunuz' erkek 1au111m boşnmactan, o kadını - Br.n kolay kolay b.·tutacak bir çıda gali•l gelmesi icap etme! 
•.- ,_ ı ,. • ti y ı ı l> ... bil 1 bon bunları ~ll,ündükçf! ba.yretten. hay '-' uoyu;:: o m:ı,,ı ıcnp c er. acnıı >U - Karı koca arasındaki konu!Jınayr zamanın pe~gam t'•ı e a am:u:. mahfük değilim. cill'. Maamafilı Kaıumpaıa. j)c 
uJbiimde lor<1 Abin~er•e nit on beş öğrenmenize lhtlya~ \ 'ar mı T _ na lif o mwtrına bir imtiyaza - K\i!ıtab ! Çeneni tut.. ka11rndl\ ret,e düşüyordu. gii y.:-rıacağı mıı.ç hirineiliflne 
resim me,·cuttur. Bu reşimlerden - Eftt. Bea balltenln veı:frfylm. 1 maliktir. tııtedl~ini alır. :tat.en o, ~k kim var, l>lliyor mınun ! (Devamı ı•nr) ı:eı o1abiltcek t.ir kartılaJma 
tiç tanHI t.llha>Jııs nı:mah<hr ••• tt.. ğildir. 

lıam delili olarak ~ıflandırdığrm •------lll!lll--.----ı*'eııımmı~-rııımlllll!lııiİıa---... 1111---------------------lf!lll---------ııiı 
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Nmm. Tü'APiKoGL .~ .. ,~ ı~ .. ~ .. lı ~~b~~'~n5 ~u!~~~.~~ı 
Devlet Deniz Yolları İşletme Umunı 

Müdürlüğü llan1art 

12 10.942 - 18.10.942 ttıTihlerine kadtıT muhte:il hatla 
nmıza kalkacak vapurların iıimleri ve kalktı gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
h \RAD ;tz HA'.ITl 

.B \ UTIN HAT.l'J 

it l>AJS .~ HATI'l 

B \.NDIKMA HATl'I 

llllWZ HATl'I 

A l"V ALIK RNM'I 

Salı 4.00 de (Akııu), cuma 4.00 de 
(Kanıdcnlz) Galat& nbtu:ımdan. 
CUmıırtcaı 18.00 da (Kade§) Sirkeci 
nhtımmdan. 

Pazartesi, aalı 0.00 da (Stuı), çarpm
ba 16.00 da <Trak) pe~ 16.00 da 
(Sus) cuma 16.00 d (Tnık), cumar. 
tesl H.00 de (MarakUJ pazar 9.00 
da (Trak) Galata nhtımmdan. 
Paazrtesf, çarııamba ve c:ıma 8.l!S te 
'(Marakaz) Galata nhtmı.ııclan, ayrı 
ca çarıamba ve cumarte• 20.00 de 
(Anatarta) Tophane rlhtımmdan. 
Salı ce cuma 19.00 da (I:artm) Top. 
hane rıhtımından. 
Pazar 9.00 da (Ülgen) ~hane nh • 
tımmdan. 

NOT: 11.10 942 pazar sQDOnden iti. 
ibaren lmros hattı aeferJert yapılmata 
bqlanmııtır. 
Çar§&Dlba 12.00 de (BUTia), cumarte 
af 12 00 de (Ulgen} Sirkeci nhtımm. 
dan. • 

rada Csn&ATl Pazar 13 00 de (İzmir), pel'J9m~ 
13.00 de (Trr!ıan) Galata rıhtnnmdan. 
NOT: bmlr lJdnCf postuı uklal S{bl 
latanbuldan pertembe eaat 18.00 de 
Jrallracaktll'. 

Not,: Vapnr r.fer1eı1 lıakkmcla her tftrltl ma16mal ..-flda teWoa au. 
111ar•J•n ,.aaıh acenw.lerlml&elea atrenUebillr. 
BA., AOEN'l'A GAL4.TA Galat& nhtımı }fmanlar ı;mum 

mUdUrlU~ binası altında 4288:? 
.,ınsz AOEN'l'ALIOJ GALATA Galata nhtımı mmtaka liman 

relıııllltt binası altmda 40183 
l}UJIZ AOENTAUGI SiKKECi Sirkeci yolcn salonu 22740 

(G32) 

lstcınbul Defterdarlığından: 
19.9.IM2 de Haber, 28.9.942 de Yeni Sabah, 27.9.942 de Tal" 2,10.9!12 de 

Eon Tclcraf Te 23, 27 11.942 • 1, 8.10.942 tarlhlerlnde uıua ve 24, 28.9.942 
:.e. l.1G.IM2 tarihlerinde Ar.adolu gazeteleı ile l!l.10.9!12 çar:amlıa ~UnU ka
pelı aartıa •blacagı il~ edllmi§ olan Yedikulede Rum has•anea! arka. 
aır da latanbul usae'Yleri i.n,."laat deposunda mevcut ceman (ll J:)39.2ill) lct. 
lOgTam deınıre alt arttmııa gUnUnün bayrama tesadüf etmesi t.aııebile ea. 
ıtıt arttırmumm ıatn ~ıınunu takip eden 13.10.942 tarihine m!laadlf per. 
§embe gtınll ayni eııatte ~apılaca.ğı ve taliplerin mezktr glh ve uattc 
mUrsr. .. atları. (546) 

1 1--1--1--il-
J ._-1-.ı---1-

So1dan acroaı 

1 - Hiçbır şey mc 'D<'.sınac, 

2 - Şehirlerin küçfik 'kan clomnrı, 
alfabede bir harfin okunuşu, 3 -
ŞcrH, fobrıkn ıınrıhsullitı, 4 _ Kır· 

durmanın arlfesrni idrtik eden, bir 
soru edatmın <".omi, 5 - Alfohcdcn 
üç hıırr yanyana, sakin, G - Hep 
birlikle şarkı sôyliyen kalabalık. 

7 _ Son günlerine geldık, mnstar 
edalı, 8 - l\ın:ıliç.c, bir renk hır 

• 13.00 Oyun havaları. $8r

kılar ve llirkülcr. 13.30 14.30 Mü 
zik: Radyo salon orkcsıraııı. 18.00 

Program ve memleket saat ayarı. 

18.03 Radyo dans orke rtası. l8 . .f5 
Nıhıl\ent l\lnknmınıtnn şarkılar. 1!'. 

00 konuşmn, 19.15 Şarkılar. l9.3ı1 

Mcmlc.-kel snnt ayarı ve Ajans ha· 
bcrlerl. 19.45 :Scrh~l 10 dakik~. 

-

-

edat, 9 - .Mile zat gören, 10 -
Arapç h ük cllmck) Amf'rlk:ıüa 

hÜlUk bir nehir, 11 - Bır )cnıış, 

ötedcnberJ. 

l'u1:crula11 cışu/jıya: 
l - Hcrşcydc hile )npan, 2 -

Bfiyük toprak p:.ırço.sı, hızlı. 8 -
Orta, ölünün iknrnetı;tıhı, 4 _ Ho. 
m rfi:rgiır ~apan. nlfnbcdc bir hnrf, 
5 - .!\'ola, bazı ağııçların kuruyup 
düşen mahsulü, il _ Tarladaki 
lıuğd:ıy m:ıh ulu, sıı)ı, i - :\iman· 
Jnrın Afrikadnkl eski müstemlekesi, 
cilve. 8 - Her şeye bir kulp tn. 
~an, Jıiiklım,.tln ftlarc tc~kilMından. 
9 - Teneke tutkalı, kaydctmeklik, 
10 - Kafkasyadn bir mınlnka. 
parç:ı, soru edatı, l 1 - Mani, ar
kadan gilmeklik. 

Diinkll bnlmacamr::ın halfl: 

1 - Belcşckonan, 2 _ Ebclıı 

İnsan, 3 - Şubeler, Rif, 4 _ ıı.., 

Bc~ri, t. a ·- Cem, Bimcn, 1 .. , G -
1kaz, Kin. Ye, 7 - l\1Jer, 1', Pal, 1 
8 - Irak, H, Koro, g - R. Kal:ı· 
naııto, 10 - Ar, 1.emlr, l..i. l 1 -
Nasırilacı. 

Qldf tahrif •tına. 

cUdf yumuptır., 

llM79* PO&&• Raf 

~la mu araymm. 

19.55 Semai, şarkı TC tiirkOler. 20. 
15 J\l)nuşma, 20.30 Odn musikisi. 
21.00 Konutmn. 21.15 F:ısıl hc:reti. 
21.50 Ankara sonbahar At yarışla· 
n. 22.00 Opera Aryalnrı (PJ.) 22.30 
Mcmlekel saat ayan ve Ajans haber 
lttl. 22.45. 22.50 YannJı:I program 
ve kapanış. 

(Gue&etnl&la bfrtncıl Myfaamda 

1 
batlık 1•nmcıaıu ı.•rlll ~ ek 

U1ere& ıönoereoek oıroyueulanmnm 
ticari ID&lıl)·eu bala o&mıyaıı li~Uk L 

1&ıı1an paraaa ıaetroluaw.! 

E.,lenme leklilleri: 
• Yq M, klmaut buluıımıyan, •r. 

tık akraba yanında y~nmnkt&n ve 
onlar.:. yük olmaktan çekfnen ev ıııe
rini bilir bir bayan, 65.8\l yqlarında 
mUtekalt bir bayla evlenn:ek tatamc>r 

tedtr. Bay yatalak da olsa ozaran yok 
tur. (Pellm) remzine mUracaııt. 

lı tıe İfçi anyanltıT 
~ Askerlikle alAkıı.aı olmıyıın 28 

yaoında hem ama! hem bP.dll ressam, 
eski tıartıerle okur yaz;: ı dak~o b1. 
llr biri mllnaalp bir t.ş nyor. latek. 
ijlcrin tat. KUçUkmuatata;.ıa: GQlca. 
mı aok. No. 30 a mektuplc mUracaat. 

• 17 Yll§Inda az çok okuyup ya:r. 

••••-~elsenıl aı bulunan, çocuk balmnmdan ar.. . 
• • yan, nakıı ve el tşlcrl.r..1 b!len blr as 

Sayın müıtcrilcrinln bayramını temektedir. Ev Iıılcrlnd çalıpre:ı ak 
H. MUSTAFA ~ MAJD>UMUJ ker alle.!S, bu gibi igl rdc ~aıırmnk iS 

....... kuUar. ı ııamlan evine dönecckUr (10 M.KJ 
, rem.zlne mUracaat • 

< 

-

-
-
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Otelinde 
ol 

ROQUEL 

SEVtLLA 

TAPiA · COL 

J 
Aldu'lnız.: 
(A.U.) (A.G.) (B.Ş kimsesiz) 
(Bulunmaz) (B.T.R. oJ (D-.!ı) (F t• s ) 
(F.D.K.) (F.18.F) (25 C l 
(H.Ç. Hakllt•t) (23 tı l.etl)er) 
(İ§ g1lzar) (LMe il) C!' 

(M.U..A.> (Y:,S. 36) (M.E. 49) ı 

(Öz:baba) (R.T.) (P.A \ S 
(S mim!) (Tckkuı M. 2'1) ( 

CY P. 18) (Yağmur) (Yamızım 

"' Bay M bmct Tuna: -
ı u u ller ıraslle cevap v rl oruz 

ı Devamlı ilA.ıı nc~rcımıımlze b 
giln çın :nk{uı görE'm!)·o~uz <; zc' 
•n n d imi okuyucusu o•Jutunuz iç r 
bir de!aya mahsus olmak Ilı.ere l'A.nı 
ruz Uç defa nl!§redUecekt r. 

2 - Roma.nmu:ı arzt: •ttlgi.ni"' m • 
nekkjdin adresi.ile posta Ue \"O rı 

Fikrlnl herhalde ıılze blldfr~~ktlr. E 
IAmlar. 

• (26 Gllnqden alt) "'m.n!e mck 
tup yazan okuyucuya: - llA.ıım121 v 
niden ya.zıp biuı göndermı:cl:r. azı 

dır. 

• Bay SaM'" Poa~o\ kutuau ıoe 

postrestan' rlh o 1rcs &ddetmed 
~lmız lçlıı UB.nınız. u ti' mcdl 

eı -c ,... 
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ICUPONLU·\IADELI· MEVDUAT 

VARU61NIZI TE EDEQ 

J.f~Q AVJN 9'QfNOE: · PAAANlN · r Aı Jl · V! QiliA 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

latanbul Defterdarlığından: 
29.9.942 de Haber, 3.10.942 de Yeni Sabah, 7.10.942 de Son Telgra• 

ll.1<>.942 dl' Tan gazetel.erile H,10.942 çarşamba giınU saat 115 te açık ek. 
llOtmesiııin yapıl:ıcağı ilA.n ~ollml§ olan İstanbul defterdarlığı nıallye tefti" 
beyeti için yaptırılacak 1440 lira keşif bedelli bir &det içtlma ma~asjle 12 
adet marüken sandalyeye ait eksiltme gününün bayrama leSddti! etmesi 
balletl.IW ekslltmef!ınin tatil gUnUntı takip eden 16.10.942 tarih•ııtı mtisadl' 
peqembe günü ayni saatte yapılacağı ve taliplerjn mezkQr g~n ve saatte 
ımill'acaa.Uan. <154~) 

lstnnbul Elektrik, Tramvay oe Türıel lsletmel'3ri 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - İdarece 11 kalem puan,ye kontağı, pua.nye, mu.statll ve gönye kon tak, 
abonit rOO<ielt\ serfil ve satre pazarlığa konmuştur. 

ı - Muvakkat teminat maktuan 750 liradır. 
3 - Pazarlık 19.10.942 pazartesi günU saat 15 te Metrohıuı binasmın be. 

ıp:tc3 katında toplanacak olan komisyon huzurunda yapr!.aoaktır. 
4 - lateklil,nn levazımdan parasız olarak tevzl edilmekte olar. şartname 
len almaları ve Han edilen gün ve saatte pazarlığa 1.§tirak etmeıcn.(491) 

lstanbal Defterdarlığından: 
4.10.942 t.arlhinde çzkAn Tan gazetesinde ne§l'ettirildig-1 ilzl'rc 14,10.942 

~pmba günü •aat U •..e a,çrlt arttırma Ue sa.trlaca.ğı illn edllmif olan altı 
parça gayrimenkule ait arttırma gününün bayrama teııadUf e•mesi hase. 
bfle arttrrmanın tatil glinüırll t'tlkip eden 15.10,942 tartbine mt11ıadıf per . 
şembe günO ayni Pa.atte yapdılea#ı ve talıplerin mezkCır gilrı ~ Baatte 
mtl}'6caatları. (547) 

.. 

HABER - Alişam P011:a11 

ŞEHiR TIY ATROSU 

ml\1\"' 1 il ıı OBAM 618111 

l ı 1 
KIŞ MASALI 

İifıi KOMEDi KISMJ 

YALANCI 
<Jıımutest, Pazar gilıllcır! 16,SO W. 
matine ve her Çar&&nıba U de 

Çocuk Tlyatroaü 

11 ILKTEŞRIN - 1943 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
Halide Phkin Benı.P>er 

K&dıköy Süreyya Slnemaamda 
Bu akşam 

-ASiLZADELER-

Baş, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ICABJNOA GUNDE3KAŞE AL1NA8tL1R 

[ 
Muhammen bedeli (8S75) sekiz bin sekiz yüz yetmiş be~ Ura olar 

(5000) be~ tin Kg. Bor yağı (27. birjnciteşrjn 1942) salı gUnU saat (llJ.30 
on oeş buçul:ta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafında ·: 
kap.ı.lı 1.ıı.rf ı.:ımli!e satın almaca.ktır. 

Bu l~ gınnck isti.yenlerin (6ô:ı) altıyüz altmıı be§ Ura (63) altm. 
tıç kuruşluk rr.uvıı.kkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tckliflt 
rinl muhttVl r.arfıarmı ayni gUn aaat (U.30) on dört otuza kadar komlq 

yon reisli~in.e vermeleri !Azundır. 
Bu ı~e 9it şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtumaktadır 

(529) 

latanbul DelteTdarlığından: . 
l - Dcl:erdarlık de.iresile müdUrlUkler ve İstanbul, Beyoğlu Üaküda 

ve Kadıkoy cihet\erindekı maliye ıube.lerlnin kışlık ihtiyacı için yerlerin 
teslım ıı:aydlle (71200) kHo kuru gürgen odunu M;lk eksiltme ıle almaca~ 
tır. Muhaml"l"en bedel beher 250 kilosu 10 lira ve muvakkat teminat 21 

Hradır. 

2 - Detterdıu·lık daireıile mUdUrlUkler ve tstanbul Beyoğlu O'ıkUd . 
ve r>:~drköy cihetlerlndeki maliye §Ubelerl için Kuruçe§medn &lma.cak srı 

t<.n kok ve maden komU•ünUn üçte biri birinciteşrin 94.2 aymda ve Uçte iı 
.ri kömür tevzi mueasesesjnce tayin olunacak müteakip aylUda verilecel• 
tir. M:ezkOr komUrlerin nakliye 1§1 tonunun a.zam1 300, aagart 800 kuru 
tizerınden ua.k!i ve beb.er tonunun tahmil ve ta.hliye ücreti de 7~ kun13 üz• 
rirıdcn a,çık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 134. Undtr, Şerı 
itini öğre:ıruek için hergUn müracaat olunabilir. İateklllerin te:ntnat mat 
buzlarile birliKte eksiltme günü olan 26.10,942 pazartesi günü 191.at 15 l 
mi!ll EmlMt ız.ı.ıdilrlüğünde toplanacak komiıyona. mUracaaUa.n, C"'*> 

lnhiaarl~'U- Müdürlüğündenr 
,.. t 

1 - Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere numunesi mucl.bhıce(260 
adet yangın ki!reği paz:ırlıkta satm almacakt.tr. 

2 - Pıı23rlık 23.10.G42 tarlhlne rutlıyan cuma gtıntl saat 9.SO da Ka
be.t:ışta levazım ıuhesindcki alım komlayonunda yaptlaca.kltr. 

3 - Nümune hergün aöztı geçen şubede görülebilir. 
4 - t31ekl!!erjn pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte yilı:de 115 gt.t_ 

't'eiu:ne ptıraıı.rilc birlikte adr geçen komisyona. gelmelM't ilin olunur. (427) 

-
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-

-
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Hll8APL.48 

ı lkl:nclt.efrln 
r<eşldeıılne aynlar 

Uua.mtyeler: 
t &det 1000 u.ra.ıııı 

ı. l500. 
•• z:ıo. 

l' • 100 .. 
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