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Salahaddin 

Güngör anlatıyor 

l11in@9üm tramvay kazası llH 
H 

111 0 k · ı ı· ·alllı denilen fi8Y 8HCIY8 V8 1 Tepebaşında beş yaşında bir çocuk yok mudur 1 

iyileşti tramvay altında kalarak öldüb·d ,~·~~~~~?~~~:~:~f 
Gazeteciliğe bir cinayet tahkikatile 

başladım. yarı karanhk bir odada Sarac
ağlunun gözlerinden süzülen yaşlar 

Dün akşam 18 30 da Tepebaş:n- , rnklarla beraber oynarken ır en - Ifayatta tali deru1en şey 
da P•"apala.a ote' u· ... ı:va.rmda l.ıjr b1re sokağa fırlamış ve 403 numa• t'J d . 

Numan Mene
mencioğıu 

... " ..,. · d k yolitur. Eğer i~l.erir.ıiı. t mm ft gı. 
tramvay kazası ohtıuş, ve birkaç talı vatman Vahidin i~aresın e ·ı di:vor \'e mesut ya.5I)·orsak bu an· 
.,.;;n evvel .,......,.ı-can<la.n misafir o. Taksim • Aksaray arnoa.cıınm sıı_ . .... J fı.m es"ndedı"r 
.... ~ J.:J• ..... • lı tı A ba c:ık l>enuı ze' ız sııy ı • 

Din akşam şerellne 
verilen bir zlyaletie 

hazır bulundu 

'la.rak şehrimize gelen Çc§minaı. a• tlı:mesınc ırraruz ka nış r.: r;ı. ~ Tuli"'-iz olcluklarındkln ş\ld:ı et e. 
mnda beş yaşında bir çocuk ölmil~· uın basamak kısmı, ç-~~~n ba • dcnlcr becerik iz olanlardır; bu 
tür. Zavallı yavru. Santral oteli ~ r,ınn ca.rp:ır~ d.erhal ol~une s~ kıısuı~~r n• kul,,re yüklemek sure. 
nin Jmpreıs1 Diyabm karcl~iııin bebiyet vermıstır. Tahkıkata rie • t.ile lmksnli"& ediyorlar. 

Salihattin Güngörii t.ı.nmııyan • 1 llutun sokak başlanuın i ~gal müf 
lıır onu "bjr büro ser•" zannetle· rezeleri tnrafmdnn tutulduğu lıir 

çocuğu idi. Diln akşam üstü, çc• \"aJll olun.maktadır. Mesut ,va.5ıyabflmemiz ve mu· 

ı•Trıer ' günde, fotoğrafs;ı K.enanla birlıkte 1 J , • ,...: ı· . i 
Onu görmek için Cumhniyet g110 ~ehmdeb:ısı kaı-a'dohına ı-;ıt ışım '• 

lki ameliyat geçirmiş olan Har. 
ciyc Vekilimiz Numan Menemen· 
cioğlu iyllcşmiş ve dün sa balı yal· 
makta olduğu An.Ka1-a Ni.lınune 

hastaneSinclen gık.mı§tlr. 

\'l!.ff:ı.k ohnamrr. i·ı:in ilk ,art sür. 
1 ıı,.s!:t l:rrerikli olmaktır. Fakat ta. 

Gure~a hasta~1ane- 'Amerikadan etesine .,..i'tmiıtlm. Kendisine: pek JıeyecanlıJ (lı. Adeta snltlanba.,; 
_ N:cj Sadufüı.h, dedim, bizin uynar gibi giılene gizlene yürüyor• 

"ı;in: "Onun dah~ t:<>1' gün görme. uuk. Karalrnlda gördü~im yanılt 
·i Uızmıdır., diyor ... Ne dersiniz~· ,Uehmetç.i'kler, baııa o kanlı ba." • 

sınde garı~ 200 bin ton 
Şöyle usturnpla bir ceup !.. km gecesine dair tiyle acrk!ı ~Y • 
S:ılfıbattin Güngörlin rengi de - ler anlattı ki, gazeteye gcCTDi~ece· 

ı.,l~ti, nğnr.daltl ağf-Llığı telaşla e. [{ini IY.ldif;im h:ı.lıle, notlarımı bii~ 

Hariciye Vekilim 7., .hastanın 
iyileşmesi !"erefi\J.e, ameliyatı ya.ı • 
mıe o'an Alman Profesörli D<:ıntor 
7.nnemburg tarafından diın akşaını. 
20,3G da Ankara Palasta verilen 
zivafette ha.zır bulunmın:;tı.ır. 

bir hadise battday ueııyor 

ınc aldı \'e gözleri'ni ııtarak: hütun yol•etme~r luyam~dım. Ra 1ı 
- Nasll, nıı.sıl? derli, bunun so. metli Talha Ebü11iya da zaten: 

-unun ne olacağım biliyor mu':' - Hele 5en yaz ba1mlım ... Bel. 
- ?f?.. ki neşrulehileceğirııiz bir ~n ~c 
- Mahkeme azizim, mahkemt>: lir l dcmhti'. 
F'U&t ben, Nlki Sadq)lahın di • J{imleıfo konu~tum'f .. Neler ko. 

·Sayın Haıiciye Vekfümizc tek• 
rnr geçmi~ olsun der Sihhat ve afı
yetle vazifesinde büyük ba..'?a.ınlar 
dileriz. 

~er röportaj mulıanirferi için sör. nuştımı? Sonra bu yaıc!rklanmı ne 
irdlklerinl de anlattım: O, bu yay yaptnn ? .• Bilmiyorum. Yahuz o ba· 
hm atc~ı.;ini en iıafifi'ne heclef o'. sık ta.\·anlı karakolun !;a.tlSI a.ltm. Nalla vekili şebri-
d11ğuna.hftkmedi1J.Ce: <fa geçen sahneler hiıla ~özlerintln 

- O halde, i!e:JI, bir şey değil önündedir. _ . l mize geliyor 
mis ..• B:ı.ke;a.na öte1cibr i~in söyle· Sonra unutamıya.cngım bır sa ı • Nafıa Ve-kili General Ali Fuat 
diklerine ... Sen isin bu tarafını bı ne de, yakın zamana aittir: d 
rak da, röport1lJ·m .~in diğer <sn:tı: Şimdiki Başn;ltilimiı. Şükrü Sa. - Cebesoy, dün Konyıı a Partiyi, 

Hnllrevini ve bazı mllesseseleri zi. Lerdıi 901'! rıı.coğhı, Adliye \'ôc!'!!i~i zam:mın. 
d yarct elektrik fabrikası ve nafaı 

Yaphğı röportajlarda da etliye, da yanma birkaç_ ga:r.e~~iyi. e a- tcşdckülle:tı ile su işleri daireleri• 
ı.ıitfü.ve kan<Qllı:yaıı, dahn, doğru· larak İnıralı hap:saucsını ıryaret 

ni teft.:iş etmL~ ve refakatinde vali 
su mubataplannı ıla.ima tehlilceslz etmişti \"e nafıa müdürü olduğu halde 
ltanoştoran S:ıliihAttin Giin~öre: Bu gazerecllcr arasıncla beıı de 

ı Kadmhan, Hgın ve Akı:;chir yol ve - Ban" dedi, en·ela szazeter;. \ardım. mr:ılıd:ı, Saracoğlu, yarı 
... lıöpriileri ile Ilgın bataklıklarını lil!e nasıl ba..'jla<lığınızı anlatın, 'ion karanlrk biı· odanın kırık u ildik 

~ görmek üz~e otor.;obil1e ayrılmış-

Seügiliıi haıtabakıcı ile 
doktorun bulunduğu odaya 1 

ateş etti 1 

Gureba hastanesinde hastabakı
eı olan !<,atmanın Fetlri adındaki 
rıiıianı:ıısı evvelki gün hastaneye 
v\d.e-rek Fatmayı görmek istemiş· 
tir. Fakat hademelerden biri. hRE• 
tabailrıcmın, o srra.da. servis oda
sında bir doktorla beraber olduğu_ 
nu, \oji. bltin çrkmayınca. kcndiıSinr 
f'Örem~ycceğini söylemiş, kapıyı 
vurup cevap da alamayınca kıs
kanç aşık hiddetlenmiı;: ve servis 
odasına. ta.hanca ile birk::ı.ç el ateş 
ıı<:masrna seb~biyeıt vermi§tir. Bu• 
ııa mğme!l I<,eth.i, "nişanlısını g-öt• 
mcğe muv:ıffa.k olamarlan hademe• 
!er tarafından yakalanarak polise 
\!'sfön cdilrniııti.r. 

ra diğer o;unJlere geçelim • delrnrıı içinde. tam bir hulk aılanıı 
O, uzun ~nelerin, iizerini Iuıhn na y:ıra~ır geni~ bir anlı1~·ışln. l•r. s k • d 

. Nafra Veki_li Konyadan 5ehri • e er resmın en bir kül tabak.ısı ırlbi örttüğii uğur malıbaslarr etrafına topJar, onl"-r~ 1 
lu ( !) başlangıcı, tatlı bır heye • fııyd:ıiı Öb'"Ütler \erirken, onu tek. ınıze gele('ekfır · .. · 

~anla hatırlnclı: rnr ı;örür ve si;zleri'ui işitir gibi artan 3 5 m·ııyon 
- Benim, dedi', ~ctecillk ha - oluyorum. benfm miitarellte denin<l~ Tedi'k 7 

qıtnn A.k.-,u.m ırnzet.esinıle ba51ar. - Haydi ç-0<'ıı'kJs.ır •.• Bana bir Paşa ile binel' taşında yııptığını ıı·ra "ıle 
~ma, Akşam gazetesi deyince bu. lıapİ!-ıane ~rkısı !'lüylerin ! bir mülfil<at vurclrr. 
;!İinkü Alt"'::trn Pııla<ı göz'jnftziin <i. Vecd i~inı\e peygamberlerin din· r Merhum. ~nzetceilcr.~ tek kelime 
nüne ı.v.elm~ ·ın: kirnlık bir bin", JPrini dlnJiyen mU'minler gibi ma.h ~öylemekten çeliinirdi. E:r gün tanı 
kira ile tiltulnn mal•inal.e ba'iılmı' l•fımlar, bep bir ağw.ılnn: 1 arab<ı!'lma bineceği sırrı.da l<arsısı· 
11\ u~:ici kaılnr bir gaz~te... - Ben \'erem oldum .. , ~arardmı ua çıktını. Kurulmuoıı f>ir m·ık:ne 

G:ı.:<eteden bana ver~len ilk u· soldum •.. " f.!.İb] su~Her:'mi $;1raı~,'I\"erdlm. Ankaradan bildirildigjne göre 
7.İfcyi 5öyle b:ı.tırlıyorum: Bi'r sa. Nakaratı ile i~Ieriuin bütün ""• Te\iık Pasıı he-psıne ayrı ayrı ,çf'JceT resminden artan üç buçuk 

Hastahaneler 
yapılacak 

ı.ah, "Rlwa Bo..,tancııla bir cinayet tırubmı <lamla. d:ı.m)a bO!-altırken "evet!'' Yeya. "hayrr!" rliye cevap. 1 ;:ılly~n lira ile memleketin muhte 
ulmu~. Harie:ye nezareti memurlr. Saracoğlunun yanakl:lrında hassa.s lnr Yeriyordu. Bu ce\':\1ılıır, benim j ·if yerlerinde d~<ıp~nser ve hasta.: 
rınd2n E1"5ed bey ismin.de bir ;r~nt ı;:füyn';'lan seral:lnıyorclu. M~~Uer1~ birleşince kocarunn ?ıh· ne yaprlına.sı için Srbhiye Vekile· 
meçhul '~-~ı~la~ ~ec.~YüzUnc u~ • Salahnttin GUıı~ör, bunu anlat- mulika~ oldu. ? tince lir kanun proj~i hazırları• 
rayar~h: o.crnrut?1U.ştu • • • tıktan sonra: - N:t;ıı y:w.arsmrT.. . maktadır. 

İstihbarat şcfımız Ali Nacı füı 0 - İşte dedi iki de'\ir yaşııoıış - Çc..i !?i)ç... Fnl•at en hliyifü 
1 , • 1 

I l - h J J • n· ı·acan, Şı ban:ı havale eth': bir g:ızetecinin iki m\i~aherksi... zor.mm t"• · n~TÇta ('e <erım. ır 
- Derhnl Babıiiliye ko5, Er,.aıl Biri ne kadar ncı, diğeri ne lrnclnr kere h:ı~1:ı.dım nu, artrl~ ~ornp si,• 

beyin tıerciimei halini bul, sonra sıcal< Ye sam;'mi... ltiiğü ı;:ibi gider. 
katil hndls~i na.,ıl olmo<ı, tnh!iik Saliilı:ıttiu Gimgör •m muc;;t1ı .. 0 _ - f\onu nrl•cn not tutar mraı. * Maarif vek<\letl gllr,ıı•ğU ıuzum 
ntl de''" nız? il j u . s l l k ti " · uı. ııa hemen ,reni hir su:.ıt sor<hım: ve n yaç zerıne e çu r ız ens 

Ua.ber \."Crıldiğine gi.ıre, aramız. 
da. y:ı.pıLtn a.nla~ma mucibince, 
Ameri1iıu1an tetnı'n eılilmiı; olan 
200 bin ton buğdayın memleketi. 
rnize nnkli i-çin İsveç Yapur acen 
tesile Anl<arada bir mukavele im. 
·~alımımstır. A<'.ertte, bu işe üı: nı; 
vuronu -tahsi5 e<lee~k ve derhal 
faaliyete ~eçccektir. 

Bulgaristandan 
kömür geliyor 

Bu sene mangal kömürü 
darlığı göriilmi)'ecek 

Bu:aarlar·a yeni yapı.lan anlaş· 
o .. 

ınıı mucibince memlcketıınıze &e • 
tirilecek mangal kömürünün nııkli 
için sefer yapacak motr\rler ayrıl
mış ve ıhl< kafile :i.çin lstanbuJ vi. 
layeti namına petrol ofi.Sj tarafın· 
dan 15 ton mazot verılmi~tir. Bu 
m;:.zotun beş tonu motlircUle-re ve• 
rilmi~tir. Müteb:-Jti on tonu da bt·• 
giın verilecek ve .motörler Burga· 
za h3rcket edcct"ktir. 

Dokuz motörden mürekkep olan 
hbmür motörleri birkaç sefer ya • 
ııac:ı.ktrr. 

Diğer taraftan mahrukat ofisi 
bu sene Bulgarlstandan İstanbul 
kin ht'l' -eenc almmv.ktn olan kö ~ 
ıııürün !>lın:ı..'llam~ olma~m fan do
layı husule gelecek açığın memle ~ 
ket duhllit!dcn tedı:ıriki için yeni 
bazı ko.'lll:>ir..ezonlar bulmuştur. Bıı 
suretle bir miktar daha kömür yak 
tırnıak miir.ıkün olabilecektir. Fev 
kaHlde bir kr~ o'm?.dıkça lstnnbul 
için bir m:ı.ngal körnürii darlığı ih• 
timali görü 1meınel:tedir. 

Oliuu Ha arı 
biraz d~şt!l Sante balctım: fam ıın .• Hemen _Söyler mi.;;iniz, detlinı, lı:ıııgi - .ı\sla .•. TCii;lt, k:ılcm çıknrrl·. tUsUnde bir akşam kıı>m: eçıımasr:ı: 

fırlndnn. Hariciye ııenıreti sicil tip muhatapla 'tiom?smak c;i7j .,, • ğım pelc enılerıllr. kabul etml~tlr . O.!un t:ıc"rlcri, y~k:ı.rak ofr•injn 
kalemine .. Erşad bry~n tı>n•ümei J.nı-? - Bi1.<le rn giizel l<onu.c;nn s;ı· * I3c!cd!ye, KadıköyUni'Pn Sög-Ut1fi r;iyas.acla nazmı r':>l:inü oynamağ·;1. 
l•alJni lmhylıkln ele ge~irdim. Son Hemen ce\·aıı \erdi: Jlatkfır lci'rndir? çeşmeye kaJar olan cadd-:·yi asfall.P.. l-a~ladığ:nı görUnce fivatları in. 
ra da doğruen poljq müılürl~·etine.. _ G::ır.eteciye lmr ;\·~pmQ':ı.rı, ,.11 - ~iiplıe yolt ,,i Ynhyn Kemal... çevlrmeğe ımrar vermi~ti;.- diımrğe ka.'"Sr vt"rıl'liş 1 ('rdir. Oclun 
Miim'kiiu olan tar ,jJ&.tr nlııratc nefe'i lmr, nğıroo"h mulıataı>lıırı !!le\'e _ Omm ım.,uc:ma<ıı bir koTın~ma i1e ııı !stavrı adında biri.si, tir murt. cı; lar. ofiı~· n verece~i evsaftaki o• 
lld~se mntba.aJ"!l!.. riın. Falcn.t. mliliikııt , ermek i:,tc • ğil. ii.clt'tn bir Yc"id hali, hir nevi det ewcı, Bebekteki Rus killses"'ll dunu eve tesl.iın ı O liı aya vcrcb:· 

Ali Nnej ynzıyı okurken bir :yan mh·or ı:db~ görün.erek, hi.rftz so~ • 'nhiy ;f::u1~sidir. soymuş, buradan biı· hayl• antilta e,. lt·cek:c;orini SÖ\'lemif5ler<lir. Dner 
dan ela beni tetkik ed; .. ·on:Ju. Yer. b" d 1 l r t - S:ılf•lı:ıttin GUn:rönlt'n IP'rtlmıı. '-'alar "alara.t muhtclff k.ıttelere sat. t<ır;üt:ın <'~ıltl Ve: kömür tac rleri .ı ra ce ın en e'\'Ye ee ııızır :ıt ıgı .,, .. 
di;;i i i bu lm<lar ç:ıbnk basnra.bl • ıetuş•u fotoğrafını tız:ıtaıı muhıı elan c\'Yel "'" son suali ..-.ordnm.. rnıştı. Nihayet yakıılananıt asliye ye- lıcs~bına ve yalnız İstanbul icin 
Jereg-·lmi ummamı-. olnrnlttı ki: ta f --" · • - Ilıı röport:ıjı s'z yaıısav. fün•7. dinel ceza mahkemesine v<'rllen 1stcı~·. Kr,beJ.-cn., 3inekli ve Çerkeskö.v j • p!an ne ret .,..enm. 

- Sen gü1.el yazı~'orsunt. Ama _ Mnhata.bnım Jconu;;;hırm:ık kııı·"ınrzcfaki röporta.;..,1ya daha riniıı muhakemesi dl\n neucclenml~ tasyoıı'artnda 15 bi.ıı tl'n odun kc· 
rok güzel yazıyorsun! F.vve?ce için ne "'İ!>i t:arelere bnc; , ·orursu. ba~t·:ı neler orıırdınrz? E:Uçlu 5 ı;ene 5 ay a gilıı müddet.? ınür ::toku hazrrl:lndıi;ı, bunlann 
l :t!}kn wızetelerde çahştın mı~ nnz? CeYa'l Yerdi: hapis cezasına mahkum e•lllmlş1.ir. şehre n::ıkli için vesnili nakliye 

Jiin rohi nıı.t'ıl inkitr edilebilir~· 
llirçolc lcimselcr vardır l<i yalnız 
luııanı:lannı ve saadetlerini <leğil 
Jı:ıyattn Imlmış buhmmnln.rım bile 
tnlie bortlodurlar. 

Bizans i'mparatoıi~esi Atenayls, 
Alinalı bir proft"Sör\in krzıydı; ba· 
hası ona mirss bırakmadı; genç 
lnz hnJ:lnnı nlmak iı:in imparato. 
nın ablaccma bas vurc:lo; oraıla gü. 
zelliği, zeld\sı ve terbiyesi göze 
carptı; genç \"c ~izet imparator 
la c'\')('ndirildJ. Jliçhir sebep yok • 
J..en mirastan mahrum edilmesi, 
t tanbola ge11ıiİ, imparatorun ab. 
lı•!i.Inrn ho5una gitmesi, imparator 
tarafından beğenilmesi ve se\·jlme· 
cıj tali e'JE'ri değil mldirf Bunda 
becerikli olmanın rolü var mıdır! 

Napolyon nç.ıltta kalmı~tı; ~. 
manh imp:!ratorloğıınun hi:T.metine 
g irmcli üzereydi; o sıra-la Pari"lte 
bir ihtilii.I l<optu; bonnn bııstrnl • 
m:ısm::t memur ('(]ildi; bastırdı \"e 

impat"atorluk tahtına giden mer 
a;'\"enin j)lk basnmaklannl çıktı. 111. 
tilfı!i Napolyon mu körükledi. Ta. 
li gdir, fU"Sııt yaratır ,.e insanlar 
o fırsattan istifade ederler. 
Q<;manh padişahı ikinci Abdülha· 
mit ~yet mnntaza.m bir hn.ya.t sü. 
rcrdi. Cum::ı. ghnlerl camiye gitti. 
ği, or:ıclan çılı:trğı, arahıya bindiği 
daki'kalar ~nyet muayyendi; yo • 
lonun üstiinc ,.e bir araba idne 
gayet hesapla kunılmus bir saatli 
bomba lrnydular. PRdiseh her ne • 
dense o gün ReyJıülisliim Cenıalet. 
tin Efeml; ile bir dakika ayak Us· 
tünele konu.,tu: gecikti; bomba. bo. 
!'la pntln.dr. Onun t1llii vardı; born. 
bnıfan pa.rı;:tln.nanlıır talisiz<li'. 

Tatihtc bir sulama atılan kor • 
eunlnnn bs5k:ıhnnı öldürdüğii 
Iıaklanda mi!ll!lller ı:oktur. Daha gP. 
ı•enlercl'-' Anltat'acla pathvnn bom. 
hadan Fon Ps.pen kortoldo ise be· 
cerikJi olmasına mı yoksa taliinl' 
nıi borgludurlar? 

Son ~ünleı ile Kumkapıda çi>ıı 
knmvonu t:ırafın<hln pnrı:alanan 
'n·; <''lilen iki 1.:ıvn lh ~ocul• bcre
riksizlfü yüzündım mi o felakete 
lığradılnr. H<?nr!llerine !\lilli Pi'ya11. 
r:o<fan büyük ikram~ye düşenler 
ınl bi!rt•nlanlnr arlısmdn en hece· 
ı ildi<1irler? 

.\elam yardrr ki neyi tutc;a altm 
olur: ~ene nd~m Yardır Jd alttnı 
tnttuğu z:ınıun ta"' kesildiğini gö. 
ı ür. 

T3Jii' inkftr eden 1ul11mın talisiı. 
!iğe u6r;.·am~ıasmı dilerim . 

KADIRCAN KAFLı 

Diye '!Ordu. Ye l>::!nim <'eYabnnı _ Gayet basit ... nf'n kllnn.~tıı- - ı;:;:~i l lıadar c;ual sornu;vncai:;ı 'f. UskiirJ»r tramvaylar•nm bel·•dı tnhrisinden i:ıa.Glrn vaorl'ıcak iş kal 
1 r~lemeden ilii.YP etti: ğnm in.•anın en za~,r tıırofmr deT. ntP. enin o!nbilirsinir.. yeye devredilmesi iı,:ln l~:cmgelen for. mndığı ~aber vl'li'mektedir. Ekmek ve paffta 

- Gazetecilikte mm:affak ola.· hnl se:r-erim. l'e ii;v1e sualJrr r-ora. Gü'"'l"<'k c;öziinü tamam1:-dı· malitc dün ikmal cdilmi:ttr,p bugl.!n lzmirde kış sao!i 
ro!;sm, tebrik ederim!.. nm ki, 0 i«ter istemez korll ur. - A;1,izim, t~,.aciv,. :mr~ı, 1ıutw. liğledcn evvel son bir top•ıuıtı yapıla. tzmir, 30 (A.A.) _Vilayet dsi· E KMEIU.ERF. Gil"cs•ınılıı fır .. 

• • :ı bıı mesleğe böyle<'e başla· _ Yn. hiç ceYn.p \ermezc;e? ılar ustnlı'da tr:>rn fiatı' .. ıı·ı=r!, cak ve müteakiben cnzırwn.•n d.ıv~: relerinde yar~ndan itıbaren kış dıic. l\lani"la.rlıı ü:.ı:ıim, bil· 
nı ·· c;'ı~··m. - Onun cln. l•o':ıyr rnr: ıı,ıeııeJB. J{ADRİ liAYABAL I ıırojes1 Anlrn.raye. gönderi:ec~ktir . m<:.sal saati ba§!ryac:ıktır. nıt>rn nereıle ne lmrı~tfl'ılmıya baş. 

- Ya rôponajcılrğm11.'r lrnclı. 
- Z:öportaj tarzmda yar..rlarmııp ___________________________ :s: _____ , _____ m:ı ____ ıııa1--1M1-----r .. --~------ı Hnrp zarureti. FaJta.t, bnyle ii. 

r hn onra çıktı, tAbii yine Aksam zUmtu, fındıklı un iı11erine ıııulh za· 
•la. .. O zanmn irin bu, yepyeni bir da bı.ınla.n kara. gün iı;in ~khya- me i sa.babın saat nltısmda kirişi manlarmda ,·erilen isim pasta idi. 
tRrzdı. "Ruscıı ıı:,ref''in uDi'yorlar rak bernb'!rinde taşıyor. Onun e kırmı,. Gideı"tten arkn!la)ma her Hsrbln bir . garip ta.rafı da bu. 
ki ... •• b:ı~hğt a.ltmda topladrğım h'nde Iayrnet.Ji olarak ynlnız bnıı _ işe ba.kmasmı, tıcsnplnn hazırla. ~ Unda.n p:ı..<ıta ~·npılmasmr menetti, 
m!i'al.ntlardan ~onra, gazetelerde l~r var._.Jo.n -~ halde biltrı beni ınasını, "'n.:tt onda bi'r aralın gön. falı:at herk~e pasta ha11ncle ekmek 
hemen hemen Jfü defa. "Öriilen bu korkaklıgrrn yuzünden &}'1J)hyor ve derip ]iC"ndi:;inl de aldıracağını yeıliriyor. 
"müşalıedeler'• hslkın Jı~şona gidi Almanhır-n katlyen Pnrise gelemi. ~öylemİ<il. Tabii hiçbir tıey <Yönder 
yordu. &ığdan soldan gelen teş -ı YeMklcrin; söylüyor. medL Zarnllr adnm lmrkudnn cleli Su - Zeytinyağı 
'"ik edici sözlerden cesaret afarak A~aın y.sneği'ni Jtıberle bera • gibi, ne yapacağını hilm;yor, z EYTİNYAGlN yü1'~elmec;i 
ılnlıa 1ık ysrmağa. hasladnn. her Senper soka.i:rındl\ bir lokanta· J{olya geldi, bir sUril faqavvnr. lmr<:ısında blrçcıkluı bay· 

Mevzulan t.:endim cıeÇ!yor, son. da yedim. Neler yedi~mi 11imdl \'azal': 50 Çt."Vtrenı ları v:ı.r. C'~nub:ı A°itm"'k istiyor. ?l•ttedirler. FnJ<ıat neden! "Zey. 
ra üzerinde işliyordum. Nihayet, batırl1!onım. Ertesi guıı. erkf"n - Alekıander Vert M uzaller Eıen ı~akat otomobili yok. Almnnlann tinyaı?;r gibi.' ımynn Ustiin~ ı:ıkıyor·• 
J!ifgide ı~ı tamamen bo yol.n dök <len b~ronun nlt•n~ daırede yer 

1 

i<ı~ıılj nrn<ıını1ıı Pari~te lı.'l.yatııı iyi dendi~iııi ne kadar da. çnbnk unn· 
t 'ımı· • le5mege lrıırnr ,·crdım; telefon ke . mobiller s~ntlrklar ,.e ı1enklel"le do. otelden mkl'\.·orıım diye ağlamıycır. deı'nm cdcc~ğinc inanıyor; fa'kat 

tuyorcz. Su ve ze:vtln:v~ğ[ yan,m. - Bu rrun·· e kad"'r "a.~·ısız ro··nor. ~ildi!<ten sonr;ı. otelde- kalmıımın lu. So'•~ıi!:a <.•fa:tm1. Ve ho!'i.· '-·ere l:ır, lı::ni Paristen ayrılnıağa mec• Alm:ınlnrl:ı yanynna yaı;nm:ıl<tan J t' ~ 'k d 
"' .. "' " 

1
• '" .,, c a, ze:v ııırom ııt1 a\·ranma.tıay• 

taj yaptlDl'T., bunl~r al'Clsında alii. • miinnsı iialmadr. "~ren otomoblHeri <lurdurnıa~a l ıır Nb:ı \117.İyet fü~sabma oğlı~·nr. ho:-Io.nmryor. Peri~öye gitır.el<ten eh suya m."lğlüp olacaktı. Damaca. 
ı anrzr en çok çeken han~i<ıidir? ıUiithiş bir cnn srkmtısı jçi.'ntl.:. cıılıs:ırak bir yanm saat k.-.dar o- Jıır. ırndın lıf\la ı.ocııc;mdnn hiçbir <lem vunı~·or, fakat yalnız tCOO wmm bilme-m kaç kurntı oldıığu 

- MP.slel< ic:ıhı 0 kaclnr çok gi:. yim. Bir türlü uyu~·anıadım, halle. tel knprsında bel;:lcılim • .\net, göı. l•ııbnr aJn.nıadı; bu za\ alh, aı;il, Jrnnk pnrao;ı oJdnğunn iln\'o erli • b"r cliynrda, onnn i\'5tünliiğünii 
rü';'me ,·e iı) le lıiiıliselere oı;ahit o'. tım pençert>nin yanına oturduııı. IUklii himıetçi lıız, bi'r aralın lınl • l:.:ıc;s: !4, ta 'i<ıiz Fransız kadınlnnna ~·or. Ken<li..,!ne beş yiiz frnnı;ra 11at nmhafnım:v~ C:!\lı<1mır.tma neden 
ılum ki, miimkün <leğil bunlnrrn Sen nehrinden gelen serin hl'..vayr nıak ümidJ~ı'lc Orse i<>tnsvonıırm i~ı..· bn."c d:thn. nasıl felaketler c;al<· ı "•n cryc portatif ynzı ml!.~<İ'ncmi l·ayret ecliyorn

7
• 

hangisinin beni çok ~li\ka<lar etti- tP.neffüs ctliyorum. Lnvr üıcrinılr. I,nila.r gitti. Ben de Bon sokağının lı~ nr acnha ! 'eriyorum. Ya'lı makinem çnk ıa.- Bürhan Rurc"'k 
";; i!' J,estJr('JDİyecei;im ! ~f.kytiziin<J'! yıldız' ar lcaynıtFrvor kö~esin<b pu<;tt kurdum. Fnkftt a•·zel bir yaz ~line51 nhtr.nr•ı znn amıı ona. \'e'"ecek tın luı bir 

- JT~<lı rTl17. Fakat söyle bir Gölgeleri" l<:lplı :•kademinin kuh • biitün bu tedbirler netice ''erm:.ı1i. tas1nrı Ü7.erlnde pml pırıl yıınarak 1 
't•y!m rnk I.i! Ne getire"::-e l!cl1i 

lüşüıı m;:riinüz zam:ın, ı.enrli l{eıı besini gönneJ; için penoorcllen So'lunda ~en nehrini L•enmcac t~iiılerl l::-.mn~tm:ror. Büroda uzun olmıvnn l<o.rlmnc bir isti"::bt\l kar 
tlinizc: "Biz nelrr r,Urıliik, '"il hit. sarJ.:ton. \'ali'.zilT! lı:ı:r.ır. Erlumden ~nrnr \'erdim; ,.e l .un li(iprfüı\i :ı:anı.ıı!t Jilberi bekledim. f.i1c:mda bile Ro':\'B ~rctini kay 
dise ne müthic:ti, su \llkı\ karsı l;aJl<tmı; 1;alw. ltııfon sonra bir i:o:.rerindc h~r t k"i bulnr I< otele P!lt!H" ~a7.etecilc1' konfenrnr;ın • bet:rıü:ror. Ona he:ki' rle ynrın l'a. 
•:n<h n:ısıl lıeyecanfanmı-ıtık!., dj. l'lksl a:rnmağa haşlaılını. Soltı.ğn "C~iı..:li•n. Otele· kaclmn Allnlınr;ı - d:rn ••,.Mi. 01 bay Torna btı~iin kon rio.;t~n ayrıla<'a;;.ımr !IÖy!.nrlım. He. 

Mal ar lzeA'lnde 
etiket balaaacak 

ı e derhal h:ıtırhynlıilcrcğiniz b"r <:ıknmcfan ~nel bir müddet perre· ı'tar' :ı ' k derken z:ı\ ... ılı J;n lın iuç f~., ııs;tıı ~örilmnemiş: bn ~·oklup in laro, bu !!lYRllı ihtiyarhırn I,Lc;a 'J'iı'.rct Vek!leti, mallar tizerin • 
~eyn lıirlrn~ ,·:ıka vıırcJ" J"f'de bckl,.clim; araba.1Ar rıhtnn•lan J.rrnrnk a~l.,<Jı: kttcai:-rn<l11 11\ci d::ıir fl,0 1 imse bir "'-"Y ı;ıilylcmemi·~. 'lı~<tapfar ;\·a1ılım. N'nıI~a h1tY~. de fiyat etiketleri bulundurulme.sr 

- E,·et! Şahi<ll olduğum ac:k'ı clıımrı cfo•lenmoıl"n ..,.~.:,·or: fakat. ,.~l'f "'ÖZ1İi ymru<onnn tntan kı;ı:ı Pikar ~•!hayın Tura gftti~Tnclen fn',..fonh l•cndMnc uğrnmamı r1cn "e"buriyetinin dev(lmda oldu~ • 
al ,.. ... lerl size "Hy11yeyim: 16 nli'\l't hir t,.'i, boc; ~al<.:j ~·olr. Biitün oto rh ::tf';I :o,or. Bt 7.R\ n _lılar. t:ıb"i ben ~!ip.!;~ cdi ·or. D· irewltin hn!!! ha ite c•Jb nr. Rımun inıkan!4tZ olduğuna ııu vilayetlere bir tamimle bildir-

• • ~t'Sİ. bıınfaruı ba5mrla ~('lir. "'"'"' MM -----·----11C1--••====ııcmı11a1-•--ı._ .. 113,,,._ıı:m:;ı:ıı8mı~&LJr.::ıJR-mı-••---wa••-------ıı:ıııı--------·•----"Tii~tir, 
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. SON. -flAHEDLER 1~-Y..~-~_I~_AYINız-..ıı-ı-......... 
. ...... Vtl • ....,.. JIDftıW • 

fiatmı tanll us 
llUddllJ ,.r: Valaı Matbaa.si 
a ABONE Ş"BTL\RI 

Şalllr llarlcı lllJler
de llarae 11afila Amerikalılar 

Şark cepbeılude Bir kaç düşündürücü söz 
~· 'l'W,. llellebl 

••f'lll •t,IO Kr. 11.o<l IU, 
Yurdun m.Uhtelil tehir ,.e k&sabe. • 

larında olduğu gibi letanmıl ıehri ha. 
ıicinde t&kat vil&yet budutla.:ı içindıı 
ki kuaibalar ve köylerde de bu aabe.h. 
tan itibaren ekmek Jcarnesi usuıu JA.ğ 
vedilmiı ve ekmel'tn serbest olarak 
sa tumaama be.flannuotır. 

(Baı; ~.:ıralı 1 iud"e> 

A d b b
" k hal aldığı göriilmii.ştür Kalcmla • 

u a eş ıne ya ın 1 ~JJ_yan ~setlt'r sokakl;r ortasıncla 
. ~ Başkalarına hükümlerini geçirenler, kencii nefiı 

lermı~ mah'luimudurlar. 
1 •rlla &il • H.00 • 1 , :ngıiı bır halde dm'lllaktadır. . ~ Kendile;·ine zorla itaat ettirenler rüyatla sultan 
1 •Ybll 1.11 e LU<' • tayyare Ya O la Staılingrad ş~lır~nin t:imdi bü • 

pıy r r )~k bir krn~mın Alman ko~trolü 
olanlardan lark1ı~dırlar. · 

1 •»ldr .... • a.ocı • 
~e cGadel'ben 

• Evra9S cer1 nrllmeıı 

Vi!Ayet makamı dllıı kasaba ve köy 
lerin ekmekaiz kalmamaları için icap 
~den tedblrleri allDJftır, M.aamafih bU 
tun bunlara rağmen zuhur edecek ilk 
günlerin bazı akaaklıklar.:nm atlratıe 
bertaraf edileceği kanaati vardır. 

M
"h • r_ J50 &..tmda oldugu söylcnmektedır. 
ı ver ı•e anca" • * .., 

tayyare iTl§a edebiliyo'r Lon<lra., ı (A.A.) -- Moskova• 
Nevyork, 1 (~.A.) - Ameri• da neşredieln Sovyct gece )·ar:ısı 

L 

:ı' Ged dar ue alcak bir inıanda iki hiı rım·dır: 
~cizle uğrasmak,. kudret ıahibindcn kaçmak • 
:t- M~&Ut olmanın ıurı, iyi yasamayı bilmektir. 
if. insan yükseldiği ni•bette yalnızla.sır. 

4........,, ••••••••••••••••••• 
\an ordu.sunun haberler &ervis.i, tebliği: 
Almanların bugUne kadar ayda. 30 Eylillde kuvvetlerimiz dür • ~Dünden 1 

f Bugüne( ........................ Diğer taraftan, karne kAlkan yerle!' 
deki karnelerin ıehre gelmesi w 11eh!r 
içindeki fırmlarm haC:den &§iri bir ta. 
leple karıııa,zna.ııı en Ziyade tizeriDd . 
durulan bir mesele teııkil etmektedir. 
Njtekl.pl d&ha. dUn belediye lktiltl.~ 
müdürlüğü ekmek sayım bUroau rhre 
ta§rad&n gönderile.Q ve olrlneiteşriı: 
ayına. alt olan kartl.ardan bulmuı:ıtw·. 
S&yım bürosuna kadar gelen bu figle
derhal kaza, nahiye ve köylerde hU _ 
kümsUz kalacak olan birl.ncite§rin a 
yma ait fişlerin biran evvel toplan -
mıumıa ça.lı§ılmaktadır. 

2500 den fazla uçak yapamadığı• mania Stalingrad ve Mozdl')k kc 
ııı biliyor. H:ıien Amerikalıların simlerlndc şiddetle ~arpısm~ktu· 
•Ylık u~ istihsali şimdiye kadar oırlar. 
hiçbir mihver memleketinde elde Diğer cephelerde kayde değ•.r 
c~ileomiyen istil:salden ~ok yük.sek hiçbir deği~iklik olmamıştır 

Deniz-yolları ve 
limanlarda 

çaıışan rnemurlar · 
• 

Milli Müdafaa 
istikraza 

Stallngradda 
Almanlar yeni 

maballeler aldılar 
Şark cephr.ııı barek&.tı dcnm e:il

for. DUnkU Alman tebliğ! bu hususta 
ıu malömatı veriyor: 

Kafkas~ a ~imal or'\usu ile Te
reit cenubunda Alman ve müttefik 
kuvvetleri ~ddetli tarruzlarla ileı• 
ilmiye dewm e~işlerdir. 

'"ts. ingradda ~ehrın ~imal tara• 
fırı'"~ ki yeni mahalleler hücumla 
t<.ptPdilmi~tir. DUıımanın boş Ye -
tl' yJ.ptığı Fa$ırtma hareketi sıra• 
ıııııda 34 Sovyct ıırlıiı tankı talı • 
ı;p olunm;.ıştur. 

Don ceplıesincle /T°mJn ve ltal • 
l"an !ı.uvvet!cri Sovyetlerin ndıri 
ı;eç:~ek için ~ artıkhrı müteaddit 
t~~ebbüsleri pUskürtmüşlerdir. 

!-Ircar kıt:ılarJ !)ir kcir§tlık ta • 
W ru"d:ı dliı:ıman hücumlarrnı akim 
brraıı:rruşl a "<~tr. 

~':nal ke!'tlminrle tarafmwdan 
Yap;!an taarruz teşeo~ü.,leri düş • 
?nanın inadla mukavemetine rağ • 
llıen ba~n ile hitirilTJ1İ'"tir. 

.Alman ''e Hırvat kuvvetlerinden 
tulirekkep kuvvetli te5killcr bu 
llıunasebetle Sovyetlc.re b'ı 'k k,•• 
\lıplar verdirmişlerdiı. 

Dl!n gece Ar)<arıjel 'en iden bom 
~ala~tır. Ç~rılau eeniş yan
g?nhCr bUMJZun lz ı 1 olıiuğunu 
g'Ösf.('rmiştir. 

l:S eylillde:ı 28 e\lulc. kadar ge
çen .müddet zarfında s,,vyet hava 
ltuvvetleri, 131 ri hava çarpışma• 
la.nnda ve hava kar~ıkoyma ate • 
~ile 22 ei ordu teşkilleri tarafın • 
dan, dördü za.pte.ıiilmek, 17 si yer 
de tabriıp olunmak suretile 816 u· 
çak ka~ bulul)maktadır. Böy 
Ltı:e dilşmanm uçıı.k kuyıpiarı 990 a 
yılkselmiotir. '.Aynı devre içinde 
Alman hava kuvvetleri doğu cep. 
h~nde yalnız 77 uçak ka:?hetmiş 
!erdir • 

Dlln gece nevedilen Sovyet tebli • 
#Uıde l8e ııöyle deniyor: 

Stalingrad çevresinde dUgman tanıt 
lrı.rı "e plyadesllc yapılan şiddetli çsr 
ııııımalar devam etmletir. Bovyet top. 
c;usu dU§man& ağ'ır kayıt>Jar verdlt'. • 
n.ı§t\r. Stalingdad !:'imal hatısında çok 
iddııtıi bir muharebeye rt!'vam edil 
ınektedlr. A!man'lar 600 ölü vermiıı 
lerdir. 

Mozdok çevresinde düşman taarruz.. 
!arı pUııkUrtUlmU§tUr. 

Ks.saba ve köylerin ekmeksiz kaı. 
maması için her çareye ta~vurulaca1'_ 
lır, 

Diğer taraftan, belediye hududu dı_ 
§Illdaki bazı köyler, ötedf-nberl ek · 
meklerin1 tatanbuldan temin etmek.. 
tedirler. Buralarda, §imdiye kad&r fi, 
rm telllııatı ya.pıımaaına lüzum görtl;. 
meınil ve köylüler de gayet kola1Ukl.1 
şehlrdeıı ekmeklerini timdlye kadar L 
labilmiftlr, Bu gibi yerleroe oturan • 
lar, ekmek kartlarını lad~ edemlye • 
ceklerJ.ni, zlra eltikleı·ı ta1'dirde ek _ 
mekal2ı kalmaları ihtimali bulunduğu 
nu il~rl allnnektedirler. Ticaret vek~ 
ıetintn bu huausla süratıe karar ver. 
mest. ı.tenmektedir. 

Mektepliler için 
Şi.rlıetihayriye ue deniz 
yolları ttuilelerimle 

tadilat yapıldı 
~n açılması dolayıaile 

Şirketi Hayriye bofıı.z vapurları 
seferlerinde bilh~sa Botu mek • 
teplerine gidecek talebeler fle Ci~• 
retmenler ve bilmukabele ldrre i• 
'necekler için tarife tadil&tı yap • 
mı~tn. Bu yeni tadilatın ta.tbilnna 
bu t!abalıtan itibaren baflanml!tll"· 
Boğaz vapurlıın seferlerindeki 

bu değifi.ilılikler bilhassa sabah Ye 
akşam postalarındadtr. 

Denizyollan idaresi de Adalar • 
Anadolu ve Yalova bat;arında ki§ 
tarifesinin t&tbikına bu nbahtan 
itibar.en başlamıştır. Bu tnife ile 
billw:8a Ada seferleri tahdid edil
miştir. 

loabere alt olarak, bu dakikaya kadar 
kıındisine buna benzer bL.· haber gel 
medtğlnl ııtve eylemlgUr. 

Hariciye nazırı, Finllndlya hakkm 
dn bildlrUecf'k yeni bir t'Rber bulun. 
m adığmr da aöylemlııtır. 

lıır derece;ıe varmış bulunmakta • Vişi, ı (A.A.) - Votı Be-ek oı
dır. Daha geçen mayrs ayında ciuları şim:ll batısında ta.a:-ruzia:·ı· 
lmerikalılar ayda 4 bin uçak yap- na d~vaın etmektedirler Taarrm~ ' 
tJdan gibi o gilndenberi bu istih_ w !karşı taaITU:z.lar bir birlerini Tek ''tl .. k · l · l 
F.al rrisbeti gittikçe daha ziyade taJdp etmektedir. Ruslar bütün au u .v.azıyet erı ıs ah 
u1:mıştır. Bundan başka Ameti • gösteTdikleri gayretiere rağmen . edılıyor 
kalda.r, mihver memleketlerinde arazi terketmek mecburiyetinde 1 . Mtir.akaliı.t vekl!etl, dev.!et deııiı 
y~pılan tank :sayısından ço~ fazla kalmr!ılardrr. .}~lla~ı i~letmesl umum mUdürlliğ"U 1-
nısbette tank ımnl etmekt:edir. Bun Alman zırhlı birlikleri düı;:nan le de~let limanları işletmesi umwn 
.W.rın ~ıısı aydan aya. ziy~ .. kuvvetdıini Volga.ya dayatmıştır. mUdurlUğU kadrosunda çab~an me • 
-mek.tedır. Amerikada yapıl!}an baz:r Alman hava kuvvetleri Stalin • mu~·ıarın tekaUtlük vazlyetıerinln da_ 
tcplatın sayısı da her iki ayda bir grad üurinde durmadan U<'1llakt·ı ha lYi esas!ara raptı için direktlOC'r 
~r misli_ fa.zl?'1aşmaktadrr. Biri<• dırlar. Asıl hedefleri Volga· neh •• vermıştir. 
rik Amerıka b.ırcok ?:'-rp fabrika • rinin doğu kıyısmda buiunan Rı.ıs Halen gerek devlet de.nizyolları iş 
l~ı ~ezen bir fngıhz suıbayı, gör bata.ryala:rrdır. 1etmesı umum mUdllr!Ua-tı gereku 
duklennden cidden hayran kaldt· devlet Umanları ı~ıetmes'. ıımum ınu-
ğını ve nasıl bir htzla ~ldığmm MOSKO\TA RADYO~Ul'iUN dtirlüğü memurlarının tekaüt sandt. 
taJıayyill bile edileııniyeceğinl ııöy YAYIMI ğı ve yardım cemlye•ı buı-:mmaktadır. 
lcmiştlr, Vekaletin dlrektifleri dahilinde bu te. 

Londra, 1 (A.A.) - Moskovn kaUl!uk ışının ıslah ,.e t:ınzimi içın 
radyosunun bu .93.bah erkenden 

Sovyet uçakları yapt:ğ:r yaymıda §ÖY,le der.ilmek • yardım cemiyeti heyeti uotllDli)'eıtj bı. 
tedir: ayın beşinde fevkalA.de btr toplant• 

~lmanyaya hücum ettikleri 
uakit iter biri 

yapacaktır. 

Sta.J:ingra.dd:a.ki durum ciddiyeti Bu fevkalA.de 
nj muhe.faz:ı etmektedir. Şehir 
mUdafileti kanlanntn son damla 
ama ka.d.!J her l:Vi ve her karı:; 
toprağı müdafaa. etmek azim ve 
kararındadır. Almanla'r muazzam 
kayıplar ııba.ha.sı:na bazı yerlerde 
100 !i1'· 200 metre !kadar ilerleme
ye ve her metre-de yığınlarla ölü 
bırakarak biraz ileri geçmeğe mu· 
va!fak olmu.şlal'dır. Sokaklar bina 
enkazlan ve demir yığmla.rfte do
hıdur. Düşman tir tepe eteklerin• 
de 700 ölü ve yaralı bırakmıştır. 
Almanlar ~hrin fabrikA.lar m:ıhal 
lesinin ba.~da bir günde ölü ola• 
rak 1500 eır ve subay ile 29 tank 
kaybetmi§Jerdir. Akşamdan saba· 
bın ilk ısıaatlerine kadar !':ehrin 
üstünü 'bir ateş ve' duman örtüsü 
kapa.Jmaıktadtr. Düşman uçak te§ • 
lıillel"i mütemadiyen şehre taarruz 
etmektedir. Çarşamba sabahı çara 
pışmalar bilhas.u ıilldelli olmuş -

kphın t ,,la yardım 

cemiyetinin ısmı makaada uygun bir 
~ekllde defiştireleceği gibi cemiyetln 
niZamna.mestnde esaslı u~ği§iklikle:

yapılacaktır. 

Udfer tonluk 
bomba atmıt1ar ı 
Moskoua, 1 ( A .A)- Albııy Niko• 

Jııı Komluski. Sovyel uçaklarının 

Almanyaya hüc;um ellikleri ,·akit 
her biri ikişer ton ağırhlınd:ı 
tahrip ve yine beheri 100 kilo gc 
len yangın bombaları attıklarını i ı: 
şa etmiştir. 

Albay, Almanya ile tabii bulunan 
memleketlere bu bombalardan iki 
rıy zarfında binlerce ton atıldığın? 

ıJ:",ve eylemiştir. 

Belçikada 
3000 kadın 

almayı, yaptı 
tur. 

Gazetecilerimiz Amerikada 

Londra. 1 (A.A) - Belçikalı 

harp esirlerinin eşleri olan ta.kri• 
IJen 3 bin kadar kadm Charleroida 
bir nümayiş yapmtşlardır. Umuıt't 
rneydandakı mcrke7. tıinasına Bet 
çlka bayraAı çekilmiştir. Briik.creli~ (Baı tarafı 1 ~cldeJ söylenmi§ ve yurdumuzu a17.U ettik _ 
bir mahallesi olan Jeıtede bir telır- kil leri şe de gezmek ve 7 ! etmek 
raf dircfUnin üstüne İngiliz bayrağı için mUmkUn olduğu kadl .un müd. 
takılmıştır. Bundan başka, Alman det kalmaları ümidinde uulunduğıl • 
idaresi makamlarının, miilcharrJk muz bildirilmiştir. 
malzeme eksıklilti yüzünden, nelçf Türk gazetecilerinin N('v~·orkta be
ka garlarının hepsindo gece ve güıı: ıcdiye reisi la Guardia, Al Şmıt ve 
düz vaı;ıon rlrılrlıırmıı ve bosnllrn:ısı başka şahsiyetlerle görllı;;ınP.leri bek _ 
nın devamı <'mrini verdİkleri 'd; !cnmektedir. 

Vatman ve biletçi 
buhranı 

Kadıköy - Uıküdar 
tramvayiarı itletil~miyor_ 
İstanbul tramvayı.arı seferlerinin 

devamı bin \ıir mll§kU!A.tla. karfllaıtr. 
ken Kadıköy . Üsküdar tramvayları 
da seferleri daha fena bir vaziyete 
girmiştir. Anadolu yakaııında tram _ 
way seferlerı çok azalmıı ve )'OlcUlar 
içın mll§ktllA.t fevkalA.de aıtDll§tır. 

Biı.haıısa akşam ve sabaldarı bu mU;,. 
külat azamı hadde vuıl olmaktadır. 

RUZVELT YENİ TAHSlSAT 1 ·11· • k 

Anadolu yakasının tramvaylarının 

en mUhlm derdi vatman Te biletçi me 
teleııj tC§kil etmektedir. Ayda ele ge. 
ı:en 33 lira maqla kimaa bu 1,71 yap. 
ınağa kolay kolay taUp oıma.makte., 

olanlar için de bu ııı bir kademe ol • 
ıııaktan ileri geçmed!ğinti!-n lyi bit l' 
bulur bulmaz hemen o lŞı.: at!amak -
tısdır. Elde araba bulundutı'u halde za. 
man zaman bunları aevkeaf'cek vat 
man ve içine biletçi buluı.maruğmdan 
aratı,l!ar tahrik olunamaır.sktadır. Bır 
t,;ok defalar kontıolörlcr \'atman ve 
biletı;ı ola!'ak çalıı;tırı!m;ıktadır. J<'a. 
knt buna rağmen meaelc. e.sast an hal
ledjlır.e kten uzak bulunıN .. kt.adır. 

Novoroaisk cenub dojt.lsunda dilg 
ınanm l'iOO ö!U vermesiyle neticelene:ı 
lı:ıadlr bir aavaı;ıtan sonra Sovyet bah. 
rtye aUahendazlaTı bir tcpeyt ,.e bir 
ı;ok düşman mevzilerini ~le geçirn:ıı.,. 

tSTEDI: ll 1 !l'ılme lcdir, Kolomblya Unlveralteslrıın eski tale. 
• • - belerinden olan Ahmet Emin Yalma:~ 

Ruzveıt. uçak in§&ll •e bahriye lh. B ı k b il ŞllkrU Esmer ve Zclterl}A Sertel es_ 
tiyacı iÇfn 86 milyon dolar fazla talı.. a 1 o anıyor .ki üniversite batıralarmı tekrar ya -
si&&t verilmesini kongreden l!teml§ • şatacaklaordır. 
tjr. Bu tahslı:at 1943 yılı tı:mmuz a Ballkçdar içla avda 
Ymdan evvel kullanılacaktır. Bu mik. J Türk gazetecileri Vaı,lngtonda Tür. 

45 ton mazof, verildi klye bUyUk elçisi MUnir Ertuğrulu 

Belçikada idamlar 
J,uı.drn. I t·\ .ı.J - Rrl~·ık:ı Re. 

kı:.le ııarli<;ı -:erleri \"un 1\ıeınc11• 

hu:rze ılc M.ınıl Hnndo7.lln Helçık.:ı. 
da i.ıldüriıldiikkr• öğrcıı i lınıo;f ir. 

terdir. ..,ı - ~ 
FRANSADA TEVKİF EMLEN 
A MEatKALILAB: 

Dlln basın topl&ntısmda haric!yı1 

nazın Kordeı Halden Fra;.ı!'adakl A. 
mertka.n tebaalan hakkrnda tatbik e. 
dılen muamele tacrine ne diyeceği so. 
rıılmu"tul'. 

Hal, Vl§idekl Am,,rlk:ın iııgüdert 

tar bu mali yıl lçlnC:e bah~·l~:cye tah. 1!. görecekler ve gene Va§lrıgtonda reu 
aia edilen miktı.rı 20 ~Uyar dolara l~ · h 11 Il :ııaıııut o .ışmıştır. alıkhane- Ruzveıttn mutat gazeteclier toplantt. 
yUkseltmektedır. de toptan çifli 30 kuruşa satılan aında baztl' bulunacaklardJT. 

MEKSlKADA ASKF.RUJC. p:ılaıııutl:ır, ın:nk S<'mllere ı;ıüçiükle Misafirlerimiz Reis Rnzvclti 
lŞLERl: naklcdildi~iııdeıı riyııll:ır, balık. gördükten sonra·, milli basın kulU· 

Yeni Neşrıyat - - ~ 
Perde ve Sahne 

(Perde ve Sahne) nl" llld<'§l ın 
sayuıı bir çok kıyınel!ı yrı.ııl.u ve zen 
gln resimlerle ~ıkmıştır, • HV iye eue. 
riz. 

Kongreye dolJPI 
G&lata gençlik kulübllııden: 

Yarını muyoa lira 
ıazıa taleple 

kapaau 
Maliye vekili vatondrqlGJ"CI 

teıekkür ediyor 
Ankaı·a, ao (A.:.-\.) - !-laliye veki 

lı ıruat .\tjıı;;ı Anadolu bjaıuır mu: 
harrlrine aşagLdaki beya.1atta bulun. 
muHuı: 

•• MUll müdafaa istikra&larmm 
kırk ı.ı.ıı!yon liralık bir kısmı mua.y _. 
)·en 4olan 15 gUnlUk bir müddet iofnde 
btş yllz bin J.lralık talep ~azlasile ka. 
panmııı ve 30 ey1Ull9t2 akşammdap 

itibaren tahvil satışına ci!ıayet veril
miştir. 

Hasılatı tama.men mUl! müd&{u 
masra.tlarını karşılıyacak olan bu ta. 
tıkraıın muayyen zamİtn.!.ot fazlaldlfı 
kapanmasını temin huııua':lllda ene!. 
ki lstikrazlarda olduğu gj_bl gıs.t;er • 
dikleri kıymetli alAl•adan dolayı yurt
daıılanma teııekkUrleıiml ııur.arım., , 

Türk Re••amlar ve 
H eykeltrClflar ceml)'efİnİn 

kongre•i 
Türk ressamlar ve heykeltrqlat 

cemiyetinin ilk kor.gresi 3 tefriniav. 
veı 19'2 cumartesı gUn\I saat 115 te 
EmJnönU halkevinde Bktedlleceğf.nde 
bUttın Türk ,sanatklrlannm gelmeıı, 

rica olunur. 

Ruzname: 
ı: - Meslektafl&nn ana 11lumna • 

mede tadil veya ilA.veeinl trliyeceklerl 
m&ddeler hakkmda görUşrı: e, 

2 - İdare heyeti seçinn 
S - Haysiyet divanı ııeç!mt. 
4 - BUtUn ztlmreleri hakldJ'le tem. 

aıl edebilecek bir ııergt nlzamna.meıl. 
nln teablti, 

15 - Cemiyetin g•yeısine +ar&'bll .. 
meai için aıacatı tedbir ve 781**1! 
lglerln bir proın nm hıı11nri~ teabttl 

(17183) 

Betedtye seç•mı başaadı 
<Bat tanfı 1 indde) 

Üsküdar kazaemda: Kaymak&mlılc 

bınamndaki sandJğa Selim1'9o llıaa. • 
niye, Sinanpaşa, Salacak, tmr&hol', 
Ayazma, Ahmet ç.eıebi, .ma.baUelert 
mUntehlpleri rey atmaktadırlar. 
Kadıköy kazasında: Kaymakamlık 

binasındaki sandığa Cafetaıa, 08IDUl 
ağa mahalle!erj mUntehlplerl re,. at • 
maktadırlar. 

Adalar kazasmda: BUyttkada kke. 
leeı civarındaki sandığa Bll)rU]md:ı 
mtlntehipleri rey atmakt9.dırlar. 

Eyi.ip kazamnda: Eyilp camlüde 
bulundurulacak sandığa b.IA.mbey, 
DuğmeciJer mahallele1i mtintehiplert 
rey atacaklardır. 

Bakırköy kazasında: Kaymakamlık 

blnumdaki sandığa Kar!.altepe, zey. 
tinljk, CevlzUk mahalleleı.: mUntehip 
!eri rf'y atacaklardır. 

Meksikada hükOmet 18 y&§tlldakl haneden uzaklaşlıkı;a nrtmaktadı:r. bil tarafından şereflerine velrilen 
genç!erin silAh altına almmaaını em l Dığcr lıır:ırtan Balıkçılar Cemiye- öğle yeımeğ-indc bulunacaklardır. 
retml§tir, roplama bir llk\P~rinde linin Tkarel \'ekıilrtin"! müracaall. I Türkiye Büyük Millet Mecfü:•in• 
başhyacaktır. Bu ıım·fa mtnsup olan. na dün cevaıı ıtt•lmi~tir. Vekftlet her de Iıa.riciye enciimeni aJ:::ıfITTldRn 
ların ilk kafilesi 1P43 so.ıJ·tnununda ay h:ılıkçılarıı 45 ton mazot verile• bulunan ve evvelce ~y:!l8a1 Biigi• 
uker1 kamplara sevh.c· ·: le<:E'klt<rıil!' ceitinl, lazım ol:ın mazotun Sokoni ler okulunda nrofeeöl"lük eden 
hk toplananların 20 t-in udar olaca- \'akum kumpanyasına mfiracaat e. Ştikril Esmer yemekte söz alaca.lte 
ğı tahmin edilmektedir. dilerek alınmo~ını bildlmıf,Ur. ur. Detroit seırb~ ha.sın mUm.es • 

KulubUmUziln yıllık kon~reai 3 10 
9•2 cumartesi gtintı saat (~O Ml r\9 
kullip binasında yapılacıır n•l'<n kulUrı 
azalarmm bulunmatan 1 ırıı .:ı!unur. 

Tukün toplayabi!diği .kndPr elde e: • 
tl!'tl baberlert kendi"lne bitdlrmi§ oldıı
tnnu •e bunlann basınd.ı ınu,ar .. 
denlere benzemekte bulu'l1uğu ceva... 
bmı verml§tir. Bu haberl"'tı' g1Sre. Pa
nat.e oturan ıtoo Amerikr.ı:ı tebaası, 
b!rle§ik Amerikadaki Atman tebaala.. 
rınm mevkufiYeUne karşı misillem,. 
hareketi olmak Uzere askeri makam • 
tar taratın.dan ıevklf edl!ıclş bulı;n • 

DlYEP BASKINI HAKKJN»A 
Ç()BÇlLE SORULAN SUAL: 

Cemiyet, 45 ton mazotu en kısa sili ve milli b:ısm kulübU reisi 
zamanda aldr~t tııkıJin'e bı'ıhk islih- Clifford Trew08t hoşamedi deme • 
sali ortacaktır. çini vereeektir. Misa.firler'ım.iz Ame , ____ Ş_u_b_e_y_e_d_a_v-·e--l-----

Hcnü7. ilıra!':ıl liaşlamamıştır. rika.n kon~i cel~cle-r·ne iştirlk Eminönü Askerlik .. utıt!•ınol'rı: 

Beşiktaı kazasında: Sh anp&§& es.. 
misi avlusundaki sandrğa Sinanpay ... 
Vişnrzade, Yıldııı, Bani, Tllrkell. Ab, 
t-aı;ağa mahalleleri mUn tf'blplerl re:ı

ataca kla rdIT. 
Beykoz kazasında: Pa~ababçe parU 

bjn sındakl sandığa Paşahahçe, lnctr 
köy, Po.onezköyU mUnte.:ı plerl rey a 
tacaklardır. 

llll'aktadJr. 
Hal, Amertkada bu sı::bebl hak~ı 

göııt.erecek hiçbir olay bıı.:unmaman 
bnkrmmd&D, bu haberi doğru telAJdti 
etmekten çekindiğini söyt~ml~tir. Na. 
m, Amerlk1L htlkCımetinl-:o., kaU bir 
knrar almak maksadlle işi dikkatle il. 
ceıemekte bulunduğunu da ilA.ve et-

mlftlt. 
Guetecllerden birl Alr.:ıan!.arm bazt 

Bresllyalllan tevkif etmoek Jatedik • 
lerinln fa.kJt bunlar bulunmayınca 
yerlerine Amerikalıların tevkif olun
dukl&rmın iddia ~dildiğini ileri sür · 

muıtur. 
Hal, fUhakika kendisinin de bu nok_ 

ta baklanda tam maıomat aımak iç'~ 
çJl.lı,tıfmJ ve l:ıunu elde ed!nceye ita · 
c"r bqka bir ~ey sö~lemlyeceğin: 
b)Jırdıktcn sonru, ı;azet~ aldığ. 

Dlyepe U:ırıı,s harektıtl bugün Avam 
kamarasında "oru!an bir suale mev:11ı 
o1l'nuş •e başvekil ÇC-rc:il, bu bas. 
kın hareketinde uğranılan ka~,p
ların, ~ömlerilen kuvvetlerin ya. 
tısına v:ıracR.k nibbettc ağır oMu
ğunu fa..ltat Aİmanların, ihraç 
kuvvetinin geri dötıe•' miktarı hak 
l:ında maliımat alhıalarmı isteme. 
diği i~fo i:ri.r rakam zikretmiyeeeği 
cevabını v~rmiştir. 

Bulri.,lunılan h<'ş yüz bin liralık edeceklerdir. Bundan bal'lka ordu Veteriner Tğm. M nın • Arlt o~ıu 
ıııarıgal körr:iiı li r.Jınac:ık, huna mu• ve donanın~ ~fletiyle görii~ek • (3133) kayıt Ncı. ıı ı-ıaı.o!r 11ı;s2 •a.. 
kalıil 200 bin liralık balmumu ve }er. meçhul asker meznrını göre • yı jle EminönU yeri• ·"'"' cıubesln• 
300 lirnlık balık snlılocaklır. ceklet·. Linko1n ahirlesini ve Va • müracaat. 

~ingtonun Mourıt Vernoııtiakl eYi • 

Sarıyer kuasmda: Kııyınakamlıh 
bınasmdakl sandığa Kc:~:!köy. Kirer 
bumu. Büyükdere mUntch!r!eı'I re., 
atacaklardır. OLOM 

l\~ır t~11rafından Mıeırlı Hti"e::yln 
Hüsnü örncri beyin ktırlml!'llJ 

BAYAN FATMA OMERI 
Bu harekette, Çörçil ı.ııım; veri- 30 eylül dUnkU çar§amba gtınü BU. 

len tanklar Diyep sokoiklannm ni- ~-t:kadada Nızam caddesinoekl kö~klltı 
hayetine konulan ve beklenilmedik ıie k&Jb sektesinden vefat etmlııtlr. 
E>ırada i)nlerine çıkan WyU.k blok- Cenaze81 bugün Akraba ve taaDOkatı 
lar yüzünden i~ri ger.enıemek zo, ve bir çok dostlannm h~uurile ks.ld'l
nında kalmışlardır, ŞiMdt bu tank rllıp saat 12 de motlSrle Sirkeci ıske. 
lal' İngillerede her çeşitten dene- leline nakledilerek namazı Beyazı: 
n:elere tabi tutulmmıtur. camii' şerifinde kılmc!ıktan aonra E _ 

Çörçil, Dipcy a.kını sırasında dirnekapı şeh1 tlığindekl al!c m&kbere. 
fngi'liz hava kuvvetlerinin orduya sine defnedllecektir. Alla.b Rahmet 
tPsMi ··\'ardımlar yapmıt} olduğu. eyteEin. 

nu bir k.erc clalıa teyit 1:.,·lemqur. 
1
-------------• 

rıi g~lerdir. Nevynrka dönllR
~erinrle General Elektrik şirketi • 
nin Schnectaty'd~'ki muazzam f<ı,b
rikalo.rırı.m bir kıım11nı d'\ gezeeeık 
!erdir. TUr'n: ~azeteeilerinin vapt • 
igcıınt bU..-ük Bn.~ball maçlannıfa 
bulunmrılan mümk~n ol.ırağı !ant 
lıyo'l". Türkive koncıolosu Cemal 
Va!!fi hava alanında m:ssfirleri 
bek1erlten Türk gazetecilerinin A• 
werikadak; ikametleri lQ'l"BSinda 
boE! kala:bitecek bir zarr.andan isti• 
fade ederek bu ananevi maçlarda 
bulunmak ve Amerikan .!tsııhnda 
mu:3zza.m ve hey.eea.nlt halk kiitlc 
Ierini ~örmek ftrSa.tmt elde ede· 
hJeceklei ümidinj izhar etmiştlr. 

Bamazaıt Takvimi 
Gün %0 

Pertembe t{a ·~.; 

Rey atma ~ı hergün .>ııbah aaat 
aokuzdan akşam ıs e kadıır devam e 
öecektır. 

~------------~.~~ 
MARLENE DIETRICH'in 

EN SON ŞAHESERi 

GECE GüZELi 
~ . 

• 
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Bitlerin nutl U 1 Haber 'in bulmacası 
l ~ 1 2 3 4 ~ -;. ' '3 9 10 11 

i 

Hiı- ~ins rıe~nir. bir h:ı~':ııı. U -ı--~~ 
Bitkin ,.e harap, lokun aksinin ~ 
tersi. ' (Oa:wtemtzm oırlncı ,....vı~ıouda 

batlık yanmdıUd ao·lb ~~~ı.ını eıc.. 
lfyerek göndel'ec.'.ek okuyu<'ulıtrı;uızm 
Ucan ıwı.htyetı tuıtz olmJylUl ktlçll.k l. 

UUıları pat"ııaız ntıtroluııu.r.) 

•LL: 
ll&mıuo.ı , ~vine adılı; lıtr n1 1.,.-. 
bllecek maaşı olan bir bayla &nla.llt) 

t>vlenmek iatemektedlr. (KruaDto~ 
remzine müracaat. 

(llörtlüncü sayfadan de\ıuıı) 
lcdilecek olan Stalingrr.dm vaziye
tı bahis mevzuudur. Bu şehrin a. 
ı ınmasilc matl11p olan kilit husu
le getirilnll8 ve takviye edilmiş o
i· caktır. Kimsenin bizi buracian 
r karnmıyacağlndan emin olabilir
' iniz. 

Düşman m&ğlüp olttcnk 

Führcr, Stalingrachn almaca. 
' m ve Almnnyanm düşmanlan

•un bundan emin olmalnn liizrm 
<>Jdiğ'ııi söyicmiştir. Harp e;;na

·ınd., Alm:ın nıillctinin verdiği 
·'ne simd;yc kadar 4 nıilyan 73 
· ıi!yon m..·rkı bulmuştur 1'.:. bu 
•"iktar cenubi Amerika memleket-
1crin'n t>iitün ithalat ve ihracat 
· cklınl::ır:n<Ian fazl:tdrr. KTfi yardı· 
.,-,; 1933 !'enesindenberi 5 n1ilyan 
"cc:niştir. 

fn~liz t:ı.yyarek riııin Alman
yaya yaptıkları taarn!zlllr hak
k•rıda Führer demi3tir ki: 

Bu hu.susta dn cevap vcrcceği
-r iz c;:ı:ıt gelecektir. 

Führcr, Almanya ile müttefik. 
i - rinin bu harpten muwffer ~ıka· 
·aklan:·1 ve dilş.manm hiç bir za· 
•ııan t'nla.r1 yenmeğe muYaffRk o. 
iaır.ıyacağını söyleyerek nutkunu 
bitirmiştir. ,' 

lar aklı selime karşı bir takım te
cavüzlerden ibarettir. 

Nazır, ilçlü ı:akt devletleri ta 
rnfından durmadan birbiri arka -
(.Indan kazanılan muvaffakiy~tl~
rin nihayet son zafere münce,· o. 
·ı:.1cağınclan şliplıe edilmemek iazım 
geldiğini söylemiş ve bu sözler şid. 
detli alkışlarla karşilaıunrştrr. Al
nıAn sil!hlarmin kudreti hakkın -
da dü..~manla.rın hiç bir fikre mn
Iik olmaclıklannz, yaptrklarr pro
pagandadan anlaşrlınaktadl!', Dör. 
clilncü lıal"!J senesinin başlangıcm
d n Alman ordusu ve A!mar.yanın 
müttefikleri iptidnt mad deh:r ve 
iaı::e bakımından olduğu kadar si
yasi ve agk'!ri baknn<lan da tama
nıjJc !12?-Sllmaz vaziyettedirler. 

s PO R 
~-----------------

PazaT günü yapılacak kupa 
maçları 

lstn11bııl Futbol Aja11lıliınılnn: 
J.'encrl•ahçe stadı: 

• 'ant 11 D::ıvııtpn~ıı - Demirspor 
Hakem 'eri: Reşat, niza, :Faruk. Sa
at 1:-ı Beykoz - R, His.ır hakemle. 
ri: Saılık, Halit, Reş:;t, 

Şert!f stadı: 

Göbel in nutku Saat 11 Eyüp - Beylcrlıcyl H.<
I kemler : Mııhtnr, Fıızıl, Hayati .. S::ı. 

Berlin, 30 <A.A.) - Y:ırı res- nt 13 Topk:ıpı - A. llis:ır Hakc:11-
mi bir kaynnktan bildirili:yor: ! lcr : .Şnzi Ncjat Necdet. Saat 15 

Nns~.:onal .eosynlfst par~.:~. t:ır~· T;.ıksim -' lstiklnt Ifokcmlcr : Xıı. 
lın rhn tcrtıp E'dılen b•ıyuk bıı- ı reı tin, Zeki :\lust::ıfıı 
nlimnyiş münasebctile propagandı Not: Fc~erbnhça · G·ılala ma~·1 
ı;azın <lol\tl)r Göbele, Führerden trhır edilıni~lir ' ' 
~vvel ~iiz alarak 1941 • l~H2 kq ----~-·--· -------
\ardımı h .. k'.<ında mufa~sal İZ3.lıat- 1 

ta bıtlunmuı;tur. Nazır refakatin· 
ıle ır.eraıpl Ro>ncl olduğu halde 
q:i-lona girdi~ zaman ş.ddetle al
lnşlcnm·s ve bu alkış dakikalarca 
c;ünnilı;;tlir. 

Doktor Göbels bir mukaddeme 
ili.' 5Öze b:ış!ayar ak İnJ'ilız rııdyo
, ;y!e Anglo-Amı-rikan propagaıı • 
'hı biirolannın y:ılanhrı ve iftira

12. 4~ı Ajans haberlerı. 13.0fl 
13.30 Pe~rev, şarkı ve 'fürkiiler. 13 
00 Progrom ve mcmlP.kcl saat ayarı. 
11!.05 Çifte F:ml 19.00 Ronuş.ııın 
19 1.> Don~ miiıi~ı CPl.) 10.:rn rncm 

iarı ile meşgul olmağa te•1czzül lckt•I saat ayarı ve afons h:ıberlcri. 
ctrn:yeceğfoi h'Mimıi.stir. Bu ~lan 10.15 Scrlll sı J(J rlııkikıı. 19 .~•5 l\fa. 

r--:--+--+-+-1 
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Soldan .~ağa: ·ı . 

1 - Yarı~l:ır, 2 - Cefaya maruz 
kalan, &bir ednt. :ı - l\Inkta kum:ın· 
da, .f - Tiir ) emiş, Bulgaristandn 
l>İt' dağ, 5 - Sabık b:ıy, ters çevi 
rin cemi edatı olur, 6 - Zereclil 

miş, ker.initı fcr3:ırlı. 7 - Rir edıt. 
l~lı'ış(.'ı, 8 - Bir rmir, metal cinsine 
lllensup, O - Cilve) i, ve hafifıneş· 
rcp, kalecinin başındaki lıelı,, 10 -

Yukarıda11 aşağı: 

1 - Çok kıınelli lıir adam için 
kuJlanılan bir tabir (iki kelime), 
2 - Bir edat. ,·ücııdunu ortadan 
kahlırnıaklık, 3 - Bir k:ıdın i!'lmi, 
kolay değil, 4 - Evveline bir "K"' 
1'elirirseniz firar eder, arııb9 ayhr 
içln kullanılan bir tabir, 5 - Al. 
lııbedc bir harCin o'kunuşıı, hayat. 
sız, 6 - Bcya:ı er)(Cl< (iki 1<eliınc), 

İn~iliz kadını. 7 - Dişle didikle· 
ııip o:rnJ:m, 8 - Birılcnbire olıı_ 

vermek haline gelen. 9 - Aktöriin 
~azifesi, uımvlarımızdan, 10 
him, düzlük, 11 - Ağaçlardan c;ı

zar. ale5ten çıkar. 

DiJ.n.kü bulma~am:rn halli 
l - Tutunamamak,. 2 - f ~ine 

ı:ıiden, 3 - Rah, mayasıl, • -
Eken, Bomar, 5 - N. Tutam, Maç, 
fi - Es, Mum, Gene, 7 - Bu· 
ıJanatı, K, 8 - lbramod, Mi, n -
Naıo Irak, N, 10 - Ahali, Kebe, 
11 - Ni, Işık, Şen. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komİ!yonundan: 

l\llkt,&.rt 

kilo 
1395.547 
6039.836 
1194.21>7 
450,903 
274,032 

9354575 
94302 

Cinııı) 

Monta çfvisJ 
Kabara çivtal 
Öltçe perçin çlvlat 
Takviye çiv..ısl 

Nalça çlviııı 

YekQn 
Çift nalça 

toıal fiyatı 

Kunı, Sa.. 
93 10 
61 33 
51 60 
53 39 
80 88 

' l50 

ilk temına.b 
UJ'8 Ku. 

.(fl6 18 
11'5 77 

,· &71 98 

Miktarı, cini!! ve ima1iyelerfne alt muhammen fiyatları ile Uk teminat. 
!arı yukard:! yazılı beş kalem kundura çivi.aile kundura rıalç~ imali ioa. 
beden demiri J, e~ya anbarmdan verjlmek ı:ıartile 3,10.94.2 cum&rtesi saat 
11 de !ı:;tanbu! J. Sa. A!. komlayonumuzda kapalı zarf eksiltmeıll.le ihale 
edilecektir. Altı kalcmlıı blr latekllye ihalesi Ga.iz olduğu gibi bet kalem 
çivfnin bir ve nalçaların da ayrıca bir tııtekliye lhaleııı caJzdl.r. Nthnuneler 
her glln ko:-n!syonumuzda görlllür. Şartname paramz komiayonumuzdan 
verilir. İstekllleri11 kanunen ibra.zı jcabeden vealka ve teminat ınektup ve. 
ya makbuz!&rın. .rnuhtev1 kapab zarf teklif mektuplarım lh&Je vaktinden 
oir saat evveline kadar kom~onumuza vermeleri (101M) 

• 
bur makamından şarkılar. 20.15 rad 
yo ı:rnzetesi. 20.45 Schumann'ın eser 
]erinden (Pi.). 21.00 K-0nuşma 21 
15 Müzik söhbctlerl. 21.45 Radvt· 

-
-

-

~enfoni orkestrası. 22.30 Memleket 
saat ayarı, Ajan:. haberleri •e bo ... 
salar. 22,45. 22.50 Yannki program 
ve kapanış. 

-
-

-

Evlenme teklilleTi: 
lf. Yaş 27, boy 1.68, kilo 61, Ana. 

dolulu klmsesjz, aylı.k kazancı (100t 
liradan aşağı olmıyan .sı.nnlklr b:t· 
bııy, namuslu, iyl huylu, :ı8.215 ara rı 
da güzelce bir bayan!a evleı;;mek is • 
t om@ktedir. (İç güveyliği, ufak t.lr •• 
vf olanlar tercih edu:r.) (H. ç, hnk.. 
kat) remzine müracaat. 

lf. 29, yaşında, orta tatıejlll, ma • 
rangoz ve mobilya sanııLkArı, aske: 
li~'inl on ay sonra bıtlrec-•k bir ba1: 
16_21 yaşlarmda., dU.rUst ı..tr bayanııt 

nlenmek istemektedir. (Zcnginlil: 
!nlan aranmaz) •(A.C, 115) renızin .. 
lDUracaat. 

ııı. Boy, ı.67, ya§ 30, kJ!o 65. b!J~. 
day rt:nkli, e!A gözlli, ay,iR etine ncı•. 

C'larak 50 Ura geçen, serbetıt meslek 
Mlılbt bir bay, yuva.,u-ıa ıneı but, u • 
fak bir geliri olan kız ve fi! dul bir bs 
yanla evlenmek istemck~ı:-dlr. (E,ıne 
merbut) remzine lll!!racaat 

Yq 26, boy 1.61, kilo ~. uzun boy 
lu, esmer kara gözlU, kara kaşlı, a 
rap Upfnl andıran, te~lz dtıl. f~ka~ 

çocuğu oımıyan bir bayan. ci.1dl vı:ı 

I § ue İ§çi arıyanlaT 
• •o ya~ında tecrübeli bir Ermem 

bayan, iyi bir aile yanında orta f§let"! 
veya çocuk ·oakımı gtbi b!.r il ara . 
maktadır. (Dadı) rerr.zlne mllracaaı.: 

• lran tabiiYettııdeD, Iııtanbui.!ıı 
türkçeyı bilen, fransızcadsıı biraz a.n 
layıın, iyi referanslar verebllecek tn 
bay, her yerde çailşmaıc 1.ttemekte • 
dlr. Taşraya da gider. 1yı bir maa 
verenler tercih edilir. (F.K. 13) re.ı:rı 

zine m!lrac:ıat, 

Müteferrik 
* •·usıu bir talebe Unlvemte yalctı 

larındn veya Cağaloğluııda bj: pan 
slyon veya kiralık oda a!'Amaktaclu 
(M.K.Ş.) remzine mUracuı. 

Aldınnı:ı: 
Aşal'ıda reınl.Uerl yarılı o\an o • 

&.-uyucularuruzuı aam!Arma ıeteo 

mektuplan ldarı.!han.ım.l.zden (pa7.u. 
luı barlç) h"r~ sabııbt.aıı ötleye 
kadar ve 'ant 17 deıı •onra aldırma. 
ları. 

CA.G.) (Bulunmaz) rB.T,R. °') 

'(Bay 34, (F.U.S.) (F,D.K J (25 GRU) 
CKaynalır) (LAle 11) (M.K.'1 > 

IM.K.) (M.E. -ıl9) tMeırut ol.atın:} 

(Özbaba) (P.T.) (P.A.) ı 2. L' ) 
(B.Ş. kimsesiz) (S.A.E.) (Sıunirr.ıı 

Nafia Vekaletinden: 
Ekslltm•ye konulan iş: 
l - Su 1$leri sekizinci şube mUdtirlUğll bölgesi iÇinde bulunan çarşıım

bıt tıa.ta!Uıltlı>.n r&ah işlennden Klrazlıl< _ Turgutlu dereler! araıımdak1 ba. 
ıe.ı:d klan hv.rululms.sr ve derelerin ıslahı ışlcrj. 

l'ahuıin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden (1.793,441) lira 
(07) kuru§tUI'. 

~ - Eksiltme 16.10.942 tarihine ra.atlayan cuma günü saat (111) te An

karada rıu işleri reisliği binası içinde toplannn su eksiltme komis.vonu oda. 
sı:ııl;;. kaI>~ıı zarf usuıile yapılacaktır. 

:ı - 1•te1:<1Utr eksiltme şartnaıııesi, mulıavele projesi, bayındırlık işleri 
geDl!l ı,ıırtnıı.111esi, umumi su işleri fenni şartnamesi Ue bususı ve fenni şarı. 
n:ıı:uel:3ri vP projeleri (50) !jra (00) kuruı:ı k&rşılığmda su l:lt>ri relsiiğindeo 
a.t11.b!1ir!er. 

4 - E'k1>i&tmeye gi.I"lbllmek için isteklilerin (67.553) lira (23) kuru;
luit ~uvıı.kka.l teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı ı;lbden en a.ı: 

üç ~Un .?'1"'el bir uilekçe ne Naı.ıı VekA.letine mll.racaat ederek bu l~e mah. 
s1.13 olmak i!?.ere vesika almaları ve bu ve~lkayı göstermeler! ~arttır. 

Bu mtld,'et !Çinde vesika isteğinde butunmıyanlar ek.sUtmeye giremezler. 
e - htelüilerln tek:.if mektuplarını ikinci madclede yazılı saatten b!r 

lii\&t öncPSinc kadar su işleri rejsliıt'lne makbuz karşılığında vermeleri ıa.. 

zımdır. Po!!tcı.cıa o:an gecıkmeler kabul edilmez. (10:.!74.!H 11 ı 
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HESAPLAR 
ı tklnclteerl.o 

Keşideslne ayrılatı 

lkram lyele r: 
l &det 1000 Ur&blı 
ı. 600. 
ı • 260 • 

14 • 
10 • 
w • 

100 
DO 
2G 

• .. 
• 

• ~* 
Kastamonu Göl köy Enstitüsü ve Eğitmen Ku,m 

Miiclür!iiğünden: 
ı - Müessesenin 94.2 ma1J yılı lhtl.y&CJ olan (172800) adet 800 gramlilı 

tıp ekmek ile 8000 kilo aızdrrıl~ sadeyağ't kapalı zarf usulile ee.tm 
&lma.caktır. 

ı - Ekmeğin muhıımmen fiyatı adedi (18J kuruıt tutarı (31104) ve ilk te 
mlnatı l2332) Ura t80) kuruş, s1zdmlmış sadeyağ kiıosu:ıun muham 
men fjya.tı C4) lira bedeli (32000) ve ilk teminatı da (2400) lira.dır. 

S Eksjl!mesi 6.10.942 salı günU saat 115 te Kastamonu Maarif MUıfürliL 

~nde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. Şartnameıerı c.ı~rgü; 
Kaı1tamorı1ı Maarif MUdUrlUğU ve Gölköy EnstltllsU mildUrlUğilDd~ 

görU1eb1Ur. 

4 - 2490 fJflyılı ka.rımıı.m 2 mel ve S Uncu maddelerlndekı evsafı balz fııtek . 

111 .. ,.in aynı kanunU?ı 82 inci ınadde.ıılne göre hazırlanacak tekli! mek 
tuphrl!l' ihale ııaatlnden blr saa.t evvel komisyona verml§ olmaları 
ıı:ı.n olunur. (10323) 

HABER-Akşam Postası 

ŞEHiR TiYATROSU 

l
ıııll'I'" I DRAM K 1 8 M l j / Saat 20,30 da 

lı~ ~~;:, ~~.::~ 
KOMEDi KJ!!IMI 

YALANCI 
Yazan: Carlo GoldonJ 
TUrkçesl: 8. Moray 

} Birlncitetrin - 1942 - • f#'!.~···· ~ . . . . "' ~ 

RA:;;:;;;·;J~;;~:u Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
~=m p:!~.:7b: Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ag"' rtlarınızr Derhal Keser 
BEŞTE GELEN 
voovoı - s- Perde 1CAB1 N DA G UN D E3 KAŞE AL J N A B 1 Li R 

Heyet (2) İikte§l'in cuma ak"am• 

Kadıköy Süreyya Sjnamamıdadır, 1 ···················-
• ~ ·.·, .._J .~, . • -. : • 1' • • • _.. • ... ;' • ' - •• - .• 

Aıkeri fabrikalar Erzurum ıilah fabrikası 
müdiirlüğünden: 

l - Erzurum eillh fabrtka.ıımm thtiya.eı için alınacak 1800 adet a~a~ 
b:ı.şlıklı araba tekerleği onbe§ gUn mUddetle ve kapalı zart uaulile eksilt· 
tn'-'ye konulmuşlur. 

2 - İhalesi 7,10.942 çarııamba günU aa.at on altıda fabrika binumdd 
tuplanıı.cnk k;ıraisyonca yapılacaktır. 

3 -- Ah~.ap başlı"1ı araba tekerle~ beher adedi için 15 lira 88 ku. 
ru!} fiyat talınıin eJUmiştir. 

-i - Muvakkat teminat miktarı 1906 llra 60 kuruıtur. 
ş - Şeraitini öğrenmek istiyenler resml taW gi1nleri hariç olmak U~

re nergU:ı fal:riksı mUd!lrltiğiinc mUra.caat!a öğrenebilirler. 
6 - İ.he.l-! genU isteklilerin teminat mektubu veye. .eandık makbuzu 

tlcarP.t vl"aikasile tekli! zarflarını ihale saatinden bir saat ev<reline kadar 
kom1ııyona veımeten llAn olunur. (10180) 

lıtanbul JanJarma Satınalma Komiıyonundan: 

Şartnamesine göre ic&.bedeıı kösele ve va.ketası İstanbul j&ndarm" an_ 
bflrından \'Erılmek vesai:- malzemesi mUteahhidine alt bulunmu ,a·tUe 
bcbcı çiftığ :çin (292) kuruş ımaıtye hcreti tahmin edilen nUm.ır.esile §ıı.rl . 

nameııi!le uygun (<lOOOO)il§ (50.000) çift J, ayakkabısmm imali işi ıuo. 

942 per§embe gl'nü saat 15 te İstanbul Taksimde J. Satmalma. lroml,)'ODU
muzda ka;ıaıt zs.r1'. ekailtmeslle ihale edilecektir. Muvakkat teu.i.nat '>)!50 
lira olup körıele ile vaketanın müteahhide teııliml sırasında m&llyet fl vatı 
tızel'jnden tıynca banka mektubu veya vezne makbuzu tııtenilec:ektlr. NU. 
mune ht'rgtio komisyonumuzda görUltlr. Şartname 730 kuruş ~el ka.rıııtt. 
ğ.ı.n.:ıs. k,,mıayonumuzdan alınır. İ!teklilcrln ka.nuı:ıen ibrazı ıca.beden vesi_ 
kıı.ları ve tf'miat mektup l'eya makbuzunu muhtevi kapat, zart teklif mek- ı. 
tuplarmı ch:..ıtme gün ve saatinden bir saat evveline kadar koıni.syO!\umu. 
za \•ermeler!. l 10064) 

-
-

-
-

-
-

~ -E
z 

, 
Türkiye Clmbarlyetl ' ZiRAA T BANKASI 

&orulue Sa.rlld: 1888. - Sermayedı 100.000.000 1'1ir11 Ul'MI 

§u.be "° ajaoa adedi: 163. 
Z1rat •o tıca.rt her nevı baııU mu&melelert. 

Para bfriktu'enle:-e 28,000 Ura lkra.mlye nnyaıı. 

Zlra&t Banlraamda ırumbaralJ ve ihbarsız uı.sa.rrut ııeııapıan:nııa 

eo u 50 !traın buJUnaı:Jar& senEde • data c-kUecels kur'a Ue a,,&ğıd&kl 
o!Ana göre ıkramlye datıtııac::akt.ır. 

4 adet ı.ooo Uralııı •,OOO Ura 

' .. MIO • ı.ooo • 
'• !60 • LOOO• 

' 40 .. 100 • 4.000 .. 

lOO adet 
J.2f) 

160 • 

50 UralJı.ı ft.000 IJre 

4-0 • uoo • 
ZO • UOfl • 

OİKKA T: B~l!tı.illatmdakl pıt.raıar b1r ıene l~lnde 50 Ura dan 1411.ğı 
~llşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 taz.ıa.sııe 9erUecekW 

Kuralar senede • defa. 11 Mart, 11 Raztrıın.. u EylQl 
1l Btriıı~tkllnunoa çekUPcektlı. 
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