
·--rv..~>AJ~~""'"""'""~~~""~~~._.,--

~ 21-~ 
~ 1 U..KTEŞBİN 
~ QARŞAMBA 
~I 19.,, 

• f S<\ Yl: S829 
~ AB 1 A M PG S TAS 1 - ==== 
fllı;JI \'EKHIC 5 IUIHOŞTUH * POSTA KUTUSU: SH - l lHA NHUL 

Ekmek meselesi 
Yeni usul i k inci teşrin 

ortalarında tatbik eailece.'? 
-! Belediye ekmeğinin 35 kuruşa satılabi- 1 1 leceği sanıhy~r. Vilayet beyannameler 

hakkında bir tebliğ neşretti 
Mı stra 

havadan as~er 
taşımyor 

aglUz tayyareleri 
Girit cenubunda aıker dolu 

planörler çeken Alm an 
tayyarelerine hücum ettile, 

Ankara.€faD bildirildiğine göre, 
ckmk tevzii işi-erinin beledh elere 
devrl üzcr. noe çalışmalara devam 
cdilmekt"COir. 

Büylik "ehirlerin ekmek ihtiya. 
cım karşrla.mak irin muktezi buğ . 

1 dayların Toprak ofi ince belediye 
ler h~.3.bına satın alınması ~i kn· 
rar13.§nıış gibid·r. 

Mihver 

İstanbul, 1zmır ve Ankarada 
elrnı:'lk eskisi gıbi kaı·ııe il: veri • 
le~ktir. Memurla'!" İ<'in ayrı, halk 
için de a.}TJ renkte knrneler kulla
m ·acn.kt.rr. Bu usulün nıhayeı son devletleri tesrin ortalarına kadar tatbikrna 
ba.!'lanm~u11 kuvvetle muhtemeld r. Kat 
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Al.nan kıtaları Kalka81&rda bir nehri reçlyorlaJ'. 

aslar'da 
Kahire, ~t ( A .A.) - :Rii) ter a. 

Han ının hususi muhııhirı hildir:. 
Yor: 

Şimdiye kadar 530 
denizaltı lraybetmlı 

Diğer taraftan şehrimizde bükü_ 
met. tara.fmdan veTilecek karne· 
lerle ekmek aln~ak olun memurla. 

ra dün bevnnııameleri tevzi olun- 3 t • b l ~ •• t •• d 
Loııdra2l(A.A .)-1nglllzbabriye muş,hatta

0

dünaksam.ıkndnrba me reyı u an ~ar us un e 
nazırı ıord Alakııander dün söyl.ıdiR;j zı da.irelerde beyannl!.~ler top • ı "-

Hareket s4hıılan ~niş İngi!i1. 
av utaklnn. Giridin ccnubun<.!a 
Gavdos adn!ının 40 kilomttrc k:
dar batısında asker in ıyıın .Tun -
kers 52 tayyarelerinden mürekke; 
büyük bir tcşkllc hücum etmişler
dir. Junkcrs 52 tay'\'arclerinden 
hir'kaçı Jiliinörla- çekmekteydiler. 
Bunlardan biri düşrülmüş, birta. 
kımları da hasara uğrıılılmıştır, 

bır nutukta mihver kuvvetıerinın şlm_ l la.nmtc;tır 
diye kadar ~o denizaltı kaybettlklc_ Du' ~tin:ı ve emekliler de b<-. •dd t ı • l 
rint if§a tmf.ştfrı Lord Aleksander, yann~

0

eleıini, bugün kaymakam-. Şl e l çarpışma ar 
Fransanın sukutı•ndan e\•vel batırı • Iık ve nahiye müdlirlükleıinc.l ki 
lan mit.ver denlzalUları bu sayıya da iaşe hüro1arından alacnklardır ve 
hll değildir. demiş ve bir vakit evvel doldurup aynı yerde verecekJcrdir. 
bir yeni kruvazör Ue lzlanoayı ziya. Bütün !beyannameler cumı> günü 
ret ettiğini l!lve etmjştir. akl}a."nlna kadar verilmiş olacak _ 

oluyor 

Lord Alekııander tzlandad& Amorl_, trr. Mc-kteplerdeki meccani yatılı 
kan pllotıarfle görUşmüııtllr. (De~amı S Unciidc) 

Tuapse müdafaa çemberi yarıldı. Stalingrad 
da Almanlar temizleme hareketleri yapıyor 

Av uça.klan refnl<ıılindc bulunan 
Alman tn:vyarcleri doğu şimal is. 
tıkarnetinde Ul.'lf11illdawlılar. Ame ·ı· 
kan, cenuht Afrika ve AYuslraly:ı 
hava orduler:ına ~nsup uçakl::ır. 

1 

düe muhaNbe oeTresi nr.erinde 
daha bitymc hir öl<;nde yapılan tıı 
arnızlara ~tirak cl,nislerdir. K; 
taıfyadaki öüşrnan ı.şın alanına 
lrarşı y:ıpılan bir 4aarruz c na ında 

Fırınlarda izdiham_. 
Ofisin verdiği un ihtiyacı 

karşılayamıyor 
80 fcilometre maktan göriilebi!~r. 
hüyük hir Yanı:nn çrkartıJm1~tı-. 
Düşman ordııgühlıırlvle ta~ılları d<ı 
~ündü-ı hücumlara maruz IJ'ııral<ı:~ 
rnışhr. 200 düsm:ın nrah:ı~ınd.m 
mfii~dtildl ..f>tT AIOll'J):t .C çadırJtl1'B 
Avwıtra]va,. ıt\ ihomb'n nçrtMwrı b'• 

rı.fı rtdttn hiicum edilmiş.tir. Jln l,ı.:. 
r'letıer. merkez l<e~iıminrle)ıµ. • 

Ml lllakattaa getlrllea llaraelerıe şelli'la 
ekmek ıarll1atı çok arttı. VIAyet 

onsa mlracaat ettt 

f " 

Franıada milli 
cenaze merasimi 

11d gündmberi şehnmizin bir_ 
çok :fırınlannd,'ı. ekmek darlığı g5-

. r:i.ilmeğe başlainı.,trr. Bu darlık 

l
dün akşam ve bu sa.bah had şekli
ni ftl.nııQtrr. 

Öğrendiğimke göre. fırınlarda 
görülme~c lbaşhyan ekmek darlığı 
11a seben, toj>rak mahsulleri ofü•i. 
nin Sl'lrrin ihtivacına yetece'k de 
:recede un vermemesidir Ofis, Şeh

. Paris, 21 (A.A.) - Croueot fıtb re ayırdığı 3I56 ı:uva' undan fazla 
ti.kalan bombal"dananrnda olen • 1 un Vttmemektedi.r. Zira, bu hu • 
ltr içjn yapıJ:ı.cak m.Ui cenaze fr. sust:ı Tica~t VC'kô.letinden emir 
re.ni ôniumiz.deki perşembe gü,zıti ald1ğını bildirmektedir. Halbuki 
~ın tESbit edilmiştir. ~ehrin ekmeklik un ihtiyacı, dai. 

DARlSI ISTANBULUN BAŞl~_A 
\ 

Hataydaki gıda maddeleri fiyatları ile 
istanbnl arasında yarıdan fazla fark var 

Antakya belediye reisi, ilanda, 
~hazıra ve mevaddı gıdaiye _ 
deki ihtivaç ~ mevcudun nazan 
nildmte elmaraık bepsinın fiyatta
n teS'bit edilfüğinı ve bu madde • 
ler eavbr~n eti::ket: koyma ve lıs. 
te aana mecburiyeti olduğunu kay 
dcttikten ffanr& gtde maddeleri 
nin t•yatlannı yazmaktad1r. -

Ha t3.yda ÇJlmı!ka ta olan "Yeni 

lı • • • 
Manifatura 
T . . A. Ş. ine 
MEVSİMLiK 

:Yeni çetitleriaıiz 

Gün" gazeteeinde, Antakya bele. 
d;~in, gıda. maddeleri hakkıa. 
da lbir i12nı int.i..c:ıar ntmıştir. 

Gıda maddıelcrinin perakende 
sat.J§ f.i,y3.tlıan ıÖJl&edır: 

Tereyağı 280. eıitilmiı yağ 3i0, 
kamalino c.insi pirinç 100, yerli 
ıbiri nci ~v:i lnrıkıaız 100, yerli ikin 
Cı nel"l krrrksn: 90. yerli üçün cü 
ııevi ilı::ıt'l'ksrz '85, kmk yerli pirinç 
70, fasuiy::ı. ~·l'i 45, fasulya Rey
hani.yc 40, föaulya Niğde 50, bul. 
gur 70, nohut 49, )"etil mercimek 
50, krrmm ~mek 55. çekilmiıs 
kahve 660, çiy kahve !5M peyn ir 

ı 
150, patat~ yerli 40 patates d1. 
şardan ge1en 35, börülce 35, ko. 
yun ıeti 120, !keçi eıti 80, ıığır eti 

1

50, dana eti 60, süt 25. yoğul't 25, 
iızüm 25, ayva 15, belen pekmezi 
100, ~rli pekmetı 80, domates sal· 
ÇRSI 100, ikurmacık klcir 36 fahli 
iMir 45, kuru üellm 55. · 

ma tahavvül etmektedir. Nctekim 
son zamanlarda şehre gerek fazla 
misafir gelmesi, gerekse mülhakat 
taki ba.l:ktan bir kısmmm ucuz ve 
kolay ekmek temin etmek maksa 
dile her gün şehre gelerek miiha
yaat ta bulunması fırınların ek • 
mek mukabilinde' aldıklan karne 
miktannı ı:ırtırrnIBttr Böyle old•ı.. 
ğu hald: ofu:, ) ine eski miktardan 
fırınlara un vermektedir. Bu \ ' ll _ 

ziyett e kalan fınnlar ıhtiyat un· 
hırım da harcamışlardır. Bu .} liz • 
den btitiln talepleri karşılamağa 
in•kin ibulunamıvor. Vilay t ofise 
te.sti.m edilen karne mukabi inde 
ve ihtiyaç nishetindc Şehre un ve. 
ritme.sini bildirmiştir 

Diğer taraftıan Bakıı:köy, San _ 
yer gibi ni~betcn uzak ve tenha 
yerlerdeki fırınlarda. bo lmiktarda 
ekmek bulunmaktadır. }')arlık, 
icalnrz Galata, BeyOğlu ve tstıın· 
tul semtlerinde hi9!1eclı1mektedir. 

Şeol!rin bir mliddet evveHci ek. 
meldlc 11n earfiyatl yevmiye 2705 
çuvaldI. 

\liıı, 21 (A.A.) - Alman kuv~ ctle_ ı 
ri Stalingraddıı ilerlemek terllı lcr. Rus 
matbualt vazjyclın ciddiyeti elA.n 
muhafaza ettığinı yazmaktadır. 

Almanlar tarafından lşga1 edilrn 
bir iki ~katta dU man 'kuvveti ııe. 
zlldlğınden, Almanlar yeni bir hUcu_ 
ma geçmeden buraları tamamlle te_ 
mizle.meyi kararlaştınnı§lardır. 

Kafkas cephesınde de Almıın l'k!rı 

hareketi berdevamdır. Kar burada S 
metreyi bulmuştur. 

Almanlar, Tuapse şchrlnln mUda_ 
faa c;ıembcrıne nUfuv. etnı f;e muvaf_ 
fak olmuıdıırdrr. Şiddetli çarpı~ma _ 
lar dvam etmektedir. ~ 

An1erikan ve Japon 
filoları arasında 

BOylk bir çarpışma 

bekleniyor 
Londra, 21 (A.A .) - Salomon ve 

Gundalkanal adaların lan kara hare _ 
kfıtı hakkında hjçblr haber mevcut 
değıldır. 

Son alma.n teblığlere göre, Guadlı.1_ 
kanal adasında Japonlar taarl'UZ ıÇlll 
hiçbir teŞi!bli to butunmamışlardtr. 

Bl.rltaç gUndUr karaay dU .. man asker 
de çıkarama.mııtır. 

Adanın (00 kl!ometre eimalınde 

s<ıYretimekte oldutu ııöylenen bir Ja. 
pon filosu ile Amerjkan denı:ı: kuv 
vetlerl aramnda yakmda bUytik bır 
çarpışmBD1n vukua geleceği tahmin 
edilmektedir. 

(De"'Mll S üncüde) 

........ 
.... :cekapı Anadolu Ban a ltmda 

(eııkl Karako mağar.ASJo) 

Bu ı~uzluk kll.r.,l!ılnda b izce .söy 
lence~ şey, "d8.l'!Bt İ&t1Ulbulun 
başma'' temcnnisi~n bat,ıka bir 

• feY defiildir 

Alaska adalarındıı &lskayı bombardımana haır.ırlanan Amflrlkan t&Y\ artı

l~rindcn biri. Tftnareyf! ytlklenf'n büyük bir bomba tlr.erlne hmi )&ı.ı1arak 
' aptm S.,veif.W '.IoJo,r.a Wıjlı( edllmilitlr. 

Berlln. 21 (A.A.l - Askeri bir iJlddeUi yağmurlarla karışlk mUtem.ıı. 
kaynaktan bild irıldiğine gore, Kat _ dl fırtınalar yUzUnden çok 'gUçlUkere 
kasyanın balı kısmında Alman ve maruz bulunmaktadır. YUks k dağla 
mUltC'fıkleri teşkillcrı tarafından ya - ra yağan kar 5 metreyi bulmu§tu~ 
pılmakı a olan ta rruz hareketleri 1 (De\nmı S üncüde) 

Arsa lbtllEArıl 
l(ıymetli arsaları elden ele devrederek 

büyük servet vuranlar türedi 
Şehir içi ve el\ nrındakl arsalar u_ 

zermoe büyük tıcaret çe\•iren bazı 

büyük sermayedarların hareketleri 
a!Cık111lar ınakıunları meşgul etmek • 
tedir. Rehrın içinde kalmış endl' t ar. 
saların bahçe, halkev, hastane kulüp 
mektep gjbl umumi ıstlfadclcrc tahsis 
edilecek bina ve mUesseıı"lt"t", vücuda 
ı;etırılmesı ışlne ayrılması cn mUna_ 

llava b arbl 

Adalar denizinde 
bir gemi 

Diğer bir gem iye ele 
isabetler kaydedilcli 

Beremea tekrar 
bo•lt"'8•dı 

slp hareket ıken bu bUyUk sermaye. 
darların çevirdıklerl manevralar Sle 
buna manı oldukları ve bu e.raala~ 

elden ele dcvrC'derek muazzam serv~t 
temin ettikleri gorWmek~dlr. Bu IU_ 

retle kıymetleri çok )Ukııeltilen arA. 
lann resmi makamlar tarafından e. _ 
hnmasına ve bu na!ı işlere tahsıınne 
lmk'-11 kalmamaktadır. 

Bilhassa, emlAk bankası elinde ba_ 
ıunan bu nevi arsalar. açık arttrrma 
Ue atıldığından hemen bu arsa ape. 
kUl!\torlerlnln eline gf'Çmektedlr. 
Tı-.şviklyede emlAk caddcıril'lde satı _ 

l 
lacak olan emll'lk banka.aının malı 

arsalar, M~kadaki eski ltalyan ııetıı_ 
rctl bina ve arsası, Mec.-idlyel<ljy BaL 

! 
mumcu Çift)ıği arazisi bu ~yarıda. • 
dır. 

Eski İtalyan sefareti binası şehre 

1 
faydalı bir bına nallne getlrllmesi aT. 

[ "''"ma mıtm•n yann mll%ayM• il• 

ı .... " .• ,.,. 

~el 
§arpan/ar, 

JdD 

LondTa, %1 ( ı\.A.) - Dün. tn. 
gili~ hMT:ı kuvvetterin• mensup 
br uçak PantctleriaİL'"Il in al d ) 
ğusunda bir mihver gemisin!.' tı -
arruila gemi~ attŞe vcnniştir. 
~ 1ngııiz hava kuvveti rine 16ıde ıaçalılar : 

ınen~up U"~'ltıa- G rit adasının ce- Sözihnuz. , ur abalıya ne\ inı1"n 
ııup l-a1 ında b:ışka bir mıh ver .. , ur belediye~·<''' dPğilı1ir: bu bir 
gemit-in~ taarruz etmişle'r ve ge • 
miye isabetler ka\ detmislerdir hakikattir. 

1 Uclediye ... aıuyorı.Y. J.i, ılıil 'l(.n 
Ubyada 'I'obruk limanı yenıden ' 1 k" ı n bR..• le' hnlarınırı nsı ış se 1 e ... 

bomıbaromıaıı cdılmiştir lırn.rul< ,aya kaldınmları L"ıer1ne 
Donanmaya mcnsı.:r uç:ıklar bu • 1 • b' tü ,.irkinlilderin ıı,a 

h k. l . . • k . l l ra t ""lln u n .. 
• ar~ at :'::ı~ştıra h etm ş f r ;e ço lt! .. İn~, bühin ~asaldurın tnthikına 
ate rço ;-cmıardn .• ava a an arına memur<tur. 
namız etmu;lG ır. ı \ nha Ga.latada11 l'i\\u

0

ı;ine 
l..onılra, 21 ( \.A.) - lııe-iliz KnJl~içi;ı;1en Topharıeyc Jmrlnr 0 ' 

hava kuvvetlerine n•ensup bomba ~onan d"r , a' a 1mlılınmları dnn 
uc:aklan VilJ1eıı:shavı:n ve Brentl" ı.:e<'-t'rt nıemurlardnn lıic:iıiri ha la. 
ne taarruz etmışlerdır. rını kııldını> ds t~iiM ani rın J,a. 

ŞIU bftlctmett 
Jst-la ettt 

J.nocfra, 21 (A.A. ) - $ili hf\1nl 
meti..,in ı.stifa ettis~ ögrcuilmek • 
teuır. 

ııılnnnı ya;:nıur<lnn kcırnv:ın -.u 
.. ""e sa~alclnrın ft<'ınarak lrn lini 
n(' rmnmh-t-.r m'<ll'r~ Rnnlann 1c;le 
r~nde sai:l mı olanı Sil:\ ılı<'Jır. C. 
h!'ftt., ge«'enlf'.l'İn ba<i::lat"ın" ,... 
mnk icin frN.nl ı.cıUu~ or. 
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oı• - t.T<2J Nevı ı - Go&lUklU Ali bey Salt Halim paı;a Filozof Rı 
s,....,. - 1ıllırıJ alilAlk - AbdUttahmaıı .AdtUn bir makalett 1tlibad ve 
erüldnin 111 .aı Top u 1tn• ne dtyor T O an p la lvanm !Jeteadltı 

Sevdayı nası( 
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t.,ıatır• ltagb da 
._ ••• edllloıll 

-.c1iil IP'W. ÜJll ~ de OA- 111111 il &e,, ettetee, --.ıih•. Anutadan bildlrUdiline gure, 

''Tazminattan vazgeçtim hakim bey, 
emsaline örnek olması için sadece 

cezalandırllmasını istiyorum. ,, 
tı, •• atfı. O ~ tWkJe r.anndald 1allJIUlda tıtıanrlıwlııl, Ablrara var. 1 ile bernb~r vUAyıer - Mirvet .wıı., lllnet llltla, 
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taıı A ..... a. tlttlllleri..ı.a an dlltlftlbnan AdJı Be1ı.tte, timdi kafllıluıda dUn toplanmıııarc..hr. - Amaa doetlar, yetitln. 
J'&ll)ara, iMiaiarı 'er.t'I ft ı..ıe ........ , llatlfl__..Ann tüın..ı.r Toplıantrlanı bu giln de devam ıe· - AJ beB de il'7orbl. 
.. lltDde d elir•lete ~ de htıirak edefle,.il: Ottlllat ft dilteatir. Konu,ulan me.elenin, - Se•daea .....ı PIAl'llll. 
._. ......... TeNMIJ)1dn bit '811Mıi, h 9lnda bu TiJ&yetJertm.dln iqe itlert ol _ - Allalnm acüa haldbtea öl. 
v. 08• ..... ı.r, ldlenlet, •""· bİlilll phda lnlt9 ...... 1) Tabii dutu antaıılmaktadıt. au mu 

ine dawt fı41öttler hep btl AJM'da bu ..,.....11f, taltldllat, tetldkat, - Meıecı., D.nde at:•T 
... alv olhill ieia, d.aYe..... ...... _..., MJlk ...... Kit Çljlıklan A)'Jiilla tibaala ~ 

MTlne .............. COfA r.eta , •. ... ,....11 nrta~. •tte. WIJ. Memurların 1a1nı1ur. 
it e 4ıılnafth. ltnt1t lılllb rtllık le ıtlr ........ alla olaŞ1lll4)aft4ır BaPa llBft'et ptar ...,...... Ye 
NBllnllil elli beş Jllını saz ~"ı_ ki, .,...,.., mimlemiıler. ı tıtlifla lrdt!Wai llMlere ..._ 
,.uıa geçiren ba bUyttk nr1ı ~o. Toplsntılara gelince, banlar, maaş arl naka"'"19 te: 
ala, hep bö1le yqadı; kendiıinl hep ejlence toplsatılanydı. llrr - Ann .. ~. s..da .. Ne 
• ... tını ..Wtr ea.nı.rıe dü • llMa, w alllMB. ~ •• ,..,.. ,.._ Cümluıri~ bayramınılan oıaa -..a blJ'lef dlJ• ....,...... 
,., kalktı. -.ri, klııf.din ~relf'l'imden ta - ..,.,., omlecelt ıere dtflp •Jdmlbr. 

bdaei INlllUuMnit deninin bİI' ıtar, etrafta Mn 9Z uWer hm • 8e"'1a IMills ~. JMlloe_ 
r;ok pa')alan, mir:ıayedileri, ,..,. kırdı. Şnra.'1nı da itant ede1im Ankaradsn bildin1diğ ne göre, illa ert......., dmelllefla Hııetia. 
udeleri ona dinlemek için haber ki, istibdadın kımh 'e korku~ hükQmet, memurlarm maqlannı de MI k'I .,....._ llWtinmtll • 
ba~ Ö<llllnıı! yolladılda~ bol pa ~inin yak.,mna yaplŞl8alllA. Cümhuıiyet bcıyramından f'V'\'el tadır. 801 gOd......, kimdedir. 
IWI tUdettildıat llalda, 15onak _ •da, o UMllUllıY' Knttal bJlllP. venn.li >ıararı~. Maliye ilaallaır toptalıl ta~• -
.. rrna, lröşldetine, ,..ıtlal'dla ,it. tamı olsn llaıt)'bi zıae Jtefik Vdtltetf, bu lu19Uıta dl!fterdarlltı:· ratlllı ..,.._., 11e ......... , feel 
metl. Hiçbir ma41di teklifi kabul Beyin akrabftlanndan Nec-Jp ve lara limmcelen huırbit yapma • bir vaa)'ete llOlmulltw. 
~ i. ll'~bir tehditli, geltte~ ~. Jandann alnım ..... m Hiwrin lan, ve ınaaşlann 26 • 77 tepinı mtdelrl tlller ....._,., iM& 
il :ı, ba)Jl!ıl, ıllf'dnl ttmarlallla - Be)'l.rtn fotı dahU ollllaşt•r. Oır evvelde tediy4* için emir verm4 ile mi JOlrta Matvet De mi ltll'•111-
ıı11. V"ıcdanının. kafa.-.rnıa göster _ lsrın tezkiyelerl, babamı •iirgtln _ tir. .......... ,......._,, _,. .. • 
diğl yoklan yürüdü. leri boyhnaktan lmrtunnttır. tki ta)'a -..;nea -~lldtf. 

Sılunb ~ktili, panta kakhlt ine de Tannün 1'ahmet dilerim. .... -....... K.,,Jet ınmti !-i•!J ~lıa • 
ıhler - oe.ı .. o ...... al'lll&. • * * -. ,..... dAellıllı: .,........... ' 
~ ya)'tf. berberlik ~ bit. T ANBURAOI Oımaan Peh1L esrarb bir olaarıt ldr4Wne19 ~ 9eYda .,.... 
V.-ıik yaptı, fııidQedelll _.idin Yanin, 1*t ltilneehıh W ........ 6Jailftlr. 
.. __ İM karpuz et.ti, ~ taJmalc J41tf'dedi&:""j U•tad, Naret __ ,._, gece K.amm ... --* .. & bir B•tlılini Mlftma IMmfaM 
.ıanettar OJm'lda .. boVUD ~.- a&.. _.~ (TopAMO)-'&one) de -•w111.. .,..,..~ ,........ Uatiee ..tmdaki bdın öJdlrmlf. 

• .., _... vn ·- ••111 ,,,.,,.. cinayet iş~nmit. Salih adında bir 
Gen 11M!ftdı. yor. motör -~ Ali Raa ilminde tür. Bapaa iri bit-· tırltltaut, 

Ne fftftiı, ne astı, ile •lttet. •·Bam in•nlann ~ anmda Peb1t- bir çuva.leı taraflndan karnmn p;ödal ,.....'"nttlr. llafatMı da 
"8n 1ı·., ruhu '"'"'· r.n~rJhtln, ftn as çabnak istemeıdi Ona • bıçak eaplııanmak suretile öldürül tıat11JA11 ie\'d& bltb tea&vi,,e 
!~ 

11
• .. ~~Hb o

1
1an 0.

1 
!8n Pe•. nar fdelroleıdi: ~. rftl;men ~. • * • 

..... • . - ... , • ı. ~ u ... \e ~--. - Kuawn PeWiTan lıir ıı-..ır 8 ... lraptanla Uç ..ıbdafr, fi"• 
l!Uia ve d°"tlan :\l'uında geıten bavn&ı ! velli ...._ Viyana binbaneein. - BaJ llAklıll ta-tiM .... l'lıZ 
•rmı bir ha7at kiade •ftb. ae - Canmı Pth•tvan. bir Tuna de fulaea içmifler ve kendiai ve ~ ..Aline önele ÜlılUI 1 • 
ll.Mlddi! ne de ,.,....'1 aalıitnıle .- t~ ı arkadafla.n onda içerledrıen 'bar cin wlece cen'I Anlmnt • 11ti. 
lı1dig"' dr•n •lalamıttır. lllltiln - Ne olutldn pehliftllc.pn, lra bir maa bepnda iQen fU'Yalc:ı fonllll. 
bu bn' m:ardan yli'ıde JÜz bil' bir hs1m9ndah zeyb~k ! Ali Rıza, bunlU' ön.haneden gı - Pdlll& otuan. Ml1-flr 9'19 
ltalk ocu~ı ic•ı • O zaman o, torba İ'"inde dUl'M •·· -1....: ~--- K .a, itil dlllla lllıticlQi lftlıdiiillı. 

• • • ••-•ı ......... ~. .. a.Jnca ~·De __......,ur ve • lelki ... ~. 

B 
.. -..u &""'•""'~ wmpateda Deibwnenuka11 den". __.. .... , 

fil gün Ktırtakl~. biz•._,. ko.,k - Sazım bozuk! derdi. len yeıdıeıki ~mada. Salih - Hadeunaı .. 
t '5mlen~ \iafll

1 
taa'""1 - Değildir, ltft mahtus söyl(l • kaptan kan iQenıinde yere -.eril - - Yolı elendim. 

«• r< fltımiı Pa~ zade Alt Be1, yonun. dikte-n on dakika 90Dra can Ve?! Halbuki •aohl • ....,_ ...._at 
oku\ u a . afıa eZJ&ret nin iltti O mma.n O!iman Pehlivan iri mittir. Cinayet .._bine ıelinee, l'Pllmlltr. Dillim, saçla ıelmfllt 
it 1 cl'I Hfndan 'kaşıyar·k Jfü • pamuıktarre po.Ja bır.'tla.nru ~ çuvalcı Ali Rnanm Sa'Uı kapta& il kin lrdadldne :reıdclta tılWi.Ctt 

• n dı ~-re11, ~rik mr. !ıvazla'r ve yemin ederdf: la ~t old~ parah ,..,......_ biW Qftftk ilialla • 
tf h d la G~Up, ~""''ha - Va..,Ahi, biltAhi boruk! ,arttı!k !Oymağı taarladıiı içki 1liılne>"i ..... Mt .... '°1ılltt. 

tti yet'.nirmelerinden \e Hi<: bozul!üuğu olmıvan bu ıaım teeirile dö..-t kiti ile birden baş:ı Blldal btUr )'llSdmrkeft Mlıwt, 
• • t 1 <ı fnln •l _ bozuk olduğuna Ymıin ederken çıkmıib g&se aldırdıl! Ye tAdıa ~eftt 

...... r • ._.f 
- Tevkif edilmeli ele - ~. 

ii baif 
llln.t,Mdltl ... lanahepilae 

...,. ...... aalbyor, ,.t llOll1I 
wı Aalden kurtulnp bir türlU bir 
teJ' .,,~ 

Nllaayet: 
- ş.,-_ di1PIW. Sevda be" 

.... pak ......... llıic1I idi. 
-Nefi.. 
- IWet. - del Wr bdl)'cl"a. 

Kıttm bbtı~ lldlift 
0119. 

- 0..- bir kedi idil ...... 
rat.datph!lltk .. f. 

- ..., lidl ....,. • ., ... Banan 
ıa.- sen.in ba c1ln,ada 1'afb 
derdbl JOk mtf 

'Vt Jllrfttla etnfmda tllr iki 
,..... ,.areldi bdmla hellclea ... .................. 

Ba 'kadmw da lllnet gı"bi lllL. ,.. .. , ................. . 
....... ..,. aalbp 1Dlneti ....,,_: 

- v .. ıılM'albe* vah. tc* -
MI t)elılİ ..... f 

DfJe 93yleni)'Ol'Jeıdı. 
- Çooook, ~ hep l1enC1i1ll 

Ferda J'el'e lıMI •nllı. NeJ111it, 
lrat1mın•vülanaı ~ 
AJOI, .__ Seftlım 'kihat lredi 
adi ldbu. Oallne ... ko)'8tdım, 
da bıen .,.. a.m.4en 7W11ezdi. Hio 
böyle aab bir bdi, llemia edm ta. 
nıldumi • , .... 

- Yemeı1 bıdet ,....__ 
- Tüit ,...__ l'lıllat li*e lor 

11&1i11* .. , ...... -- tafl 
iadimılı, bapna. Hayvan hastane.. 
.~na. o ..... Qnftdar, dic1ir 
dfter, Mt tftlfl bftl1'1ft118da1' • 
r.. a111 ,.........., • IWI t* 
gömld de ........, gitti. 

Ala .Sr &111e1dinis ne glseldi. 
M'e glliel. 

S.chalar ba ee'rilde dalla ne b 
- ..... , ............ , fllıat .. 
,ana ~ Mr '-tire ant. 
Wta911 clla1enlelr ... ,,. llrml -
...... ı~Rirdim. 

NlHAT l]AZl 

Taksilerde dolmuş 
usulu kabul edlrdi 

ı ı J,.•nniıu'u fıe· t;van yatan ~yl~iıs olmasdı }'~t~ gtUııce kerlerine. atııdığt - A• ~ llı1lıdl. MY • 
•1· ı, po ıı • <""lın!!U elindeki saz "bom" deni. eandmaktadlr. KMil yakaıaım:.,.. • -.., 1İ111111 - lla)'M ı,.. aa Bir mötldet enel kaldırtlmıt 
ı ..._ ı n tde6cM ,, d8ll okta,, Dq. ~ olan tabJlercle dolmut uttıltintln 

' r-y;lj l • tft ev . trt. •s.....a. t.ı---•- ..u.. A.. .o-ıA• tatbaa halı:lunc!& --hrlet n atvoatı• mu • • W1i'V9 _._. ...,. JJen ,._, mi .,-,.;,_. .,au 

,, :ıe)etinin Rrs.ııırn· Ona aordalum uallerden birhıl Mlrcme oblllldıiı itin hi.._. etmi1ttl taralradan yapılan m6ı 
ali an t1R. çıİIJordu. dr şaydtl: Y cılıacak oli.G yalıacafı eove ~ 8ftl1J..,.,• Wr 11&111 taeaat, emniyet attıııcı tube mO. 

l •kuı..._ na·oıeler, Jal. - ÇalanJardan ,. okaranlar - la memur, dal, -,.tim ue llMl'llldammttl Mif\l'et dJllll'I er dUrltıittnce muntdc ıf'r111mtlt.,. 

, 
1 

Aut teDınır r .. 
1 1839 •n'lli ....... .., IOfü 
, bir lal gecea.nln Mbahında, D6r
ı dlıncil Su11aa Muftıd anık 61m~ 

tll ·~ ~ IRlltaDlann 
camileıtılıin minarelednde oku • 
nan -16. haylanflarile gııılıyordu. 
Bu Dördlbıctl llur&dm ö!Qmtıml 

ı.tanbal baJJrm• !Jil4lnnek içindi. 
Bu l!l&lt. balınllaftDI bir Qelit kur 
tuluı imi anaedıeal• ftl'dı. J'a • 
kat Su1au Murada ıerlne I'~ 
de onun kadar s&lbn ve be~ OD 
dan ful• ~ 9b .,. ıallür 
medıaD ....ııram. bir cllll Ni: ~alk 
ne hsklmıa ne de lı~ne aı 
lıiı>ti. Yine aara_y İlltft>dadla 1elta. 
aaunı denm ettfrlld. Jtae Mlk 
acl* ve eefalet içinde tıöttın _. 
Uhnlara, WltQn btal'1"e, blttlll 
idamlara ~ efeD*t:i." 

"fatanUlda bir ...,...a, '.bir 
nete vardi, hemen btltlba _.. 
laNa .utan _... tell&lllnn 
--. tlttqJID ...... ....,.,._ 
du: 
·- DPJet "8 ._.wmt-.a 

lbrahJm'lncUr I" 
Yama bir J*d .. lllp 4e 7C" 

n1ııi çıktıjı saman delil. ha .. I* 
eeY Ub edlbnek ikan ~ de 
teJMI• ..... 19a1n'a weMMI 
gezerlerdi. 

................... lıliı1I. 
b1J1111111Ut)ar. lon ... aı .. ki' 
.de onlaım ,...ıa drtar 8'lllıllt, 
gueteler alımtu: elmdl hlPlht 
den kudreti JWll ~ tlNdl: 
Radyo wpilrerlerL .. 

En kuvvetli iwn • ...._ 
70s IDetl'9 ildi .......... Mat 
inlaa .-Ası o lllll &J1U ,,,.. 
dOD)'aDID Jaer ......ıma pJ 1-
nJn~buJda. 
Anbıs ra410 İdanllalA .,.. 

hl-terde aredıft OD atu 181'1 at.. 
ııuebetile l.tanblllda iki ....... • 
nr brph1r1! ftkirlertnl yudi)ar. 
BUnkrd&n tkincill d1)"or kt: 

•11ana kal.- arabaıa aaa • 
nm o«ınlobll ilene mat,,_,. -
ıana radyo o4v, O)'ltJ9e aıfaar 
tire JoJul• ~ .. IU'9._,. 
k1Jllll)a .,nnan faıbll llW-.. 
JDe9 g~~Ur." 

Ben 1- iıenBltltl it ,_.. 
"7ulma~ ""'1er9elll ...rnt! ... 
kmnmnl Spik..zoler ...,... tlll. 
liDann yaJ>t*laımı Ni1114•W 
mıT Onlar aadee. W ,_..,. ,..._ 
verilen talnatı ohJM ,.,.ıer 
dir. Olmmü, ıa.eı 99 ._.. ... 
mat da •Dattır. l'Mat müantt_ 
it b1M ediUnae IPlktr .... 
mllrettip olabilir.- Çbktl -- b· 
fur itlemes; bU tQ,.,..... • 
ma)U'. 

Mubantrte tplkv, toeolnıla 
tab'o anamdüı fada _...... 
mt ! ır..ld. tthltlar arabMıya ..... 
set:iliı'le urt te lllııan ela IGl8re 
benzetmek teap eder. !plter mr 
harrirden u.tnMe ftdyoda Jronfe
rantlan IPlreıtd tatl6a4 .. otu 
nan deferli ilim, edebt,.t n •· 
n•t adanl1arınm delllt •• as 
clmak llzJnıgelir. En biıll, bela-t-
meı. kallı'tN•ü ... ,... 
kendi memleitnln Wa ltlJIC1e 
JIOt ~. Taıt. ,...ele ....__ 
dırl nleri det f krr.ıli ini daa •imleri beğPJ-ir&:'n? müteluıitlere verecek br ....... .,.,_ ~ keyfjyet belediye reilliliD~ teklif 

ıi , o da ot iler ıibl ....... tıe\'tp vel'llledt Rirm laaftftma. Mll'ftte Mlal , .... ,. tdthnfştir. Na.klt YUıttlannda rıs• ICADllfCA1t KA,IJ 
difltfttltr teli aonra: Yalracalt OfA8i, kazalarda! hl\1 .,_lauttt, ı..ı.: rUlen darlıfı önln\ek uıere kabul 

, • :la kAh, a OHoıan, "•""• (D•vıum 6 inei sayfada) Mm ödurı !btJyacı etJ.lılflnda tetkik. - ç.,mı-ea .tealta llatll 8l edilmit ve eüratle tatbiki karar _ 30 tr~ "w -' .. 
a elerek kulağma bir lttde blittınmb.tad:ı:r. OfJı, memur, dltdlf 1-emrJmlftlr. Dlfer taraftan ob _.__,41 lwtl K ftn "'i bab.. (1) Bu bahse dair, ültad Abclur· <tul, 1tdm tıe IMl~altlere ochın - Çok 189 klOlktl ,..._ • ., t.Ultller de. otobüa lcrttlerine ~..._.", 

ı ıi'lbdım \!ım•t Ra Un.~ rahınnn Adil'hı (At.ifu) gazet<'• kbrnttr tcM! ettikten aonn h_.a - ~•'1 ~ bdöt T&f.. Jfkclt 75 lllill Japılmatını ltt.mtll ~gelen 2901ıan«aj 
ı 1 aktr, u tad, ~dınden kalk 81nde br makalte lntltat etmiş- da odun .kömUr satmak fdft h.Un'_ dt!IDt'k tefi•_....~ aadlt tedirttr. MUracaat makul görtll • ay_.. ~Diden 30 U'aba ..re_ 
~Jn tanrna !:itti. bir ı;eı itr. Tatibihi batlrlamıyorum, fa. ldıJaıo ynpıftatadır. Odun, halka dU, hf mil,, zam miktarının ne olac•iJ re ~tr. idare, v.._ 

1 obtlştulat. ~nra hm.t Ra kat yılı 321 ve}'a 328 dir. derd•dıa tetMm ıdllectktit, - MAii trıendltlbll ,.ulı)'a • ettaflnda ~ ballanııllltll'. l'lbalrlılll& fUla ,..._ Nn ,,.,... 
ai , 1 mbnncı1a MSJendi: .. _.._ _____________________ _. __ ... _ ... ____________________ ..,~ ~ atmllttadlr. 1'ram. 

Nıliv:ın, cledı. Renin IHara. vay~..,.._., 1ıiatD 
da olduğuna •her ahnttlar. •et. :ı...nada etMI ...,._ .turduk. ısı S• 11, ....,.. .. ...,_1111 fazla ,._.. 1'11ndt• ._..., 
mft li Be fliMttı•t AIMln Bir demet ır;elineı"k topladık. Biz fe)dinden Fransamn teslim ola • ımya.Hk ~· 
dan • mıuııif nkrtr Hlffrn p_,. -....,_.. IMrlntiltle j)q lf taJ. eAlt .... .,.,,. Z w.a.. .. '~ c1a 
ıwı Bkrabasından ••tırtf 'e nt.&. J'We tlCta. dh b'tlakiler al~ lfltlWfti, ,... ~ ~ 
,. mı-Pt• !lft'lİ fıltironu.,,. ...,.. bit lıililetl ve llatftlM' wr"'eelr aıeldlde. e ,.,...._ 
dwrnı yollam"l. ısta9-~ lttıllnttn bttyh• •••• llnittllıl MP ~ .... 
PeWi\an. Sa mı İtli içli k<1nu·. lıir ~ Seıtt df durduk. ta. lanaı silkti' \'e gh1elfne ,..tar 

fuftl n MftP •4d'fti: an lntl'Mla ~ini klea1 bir delal. ............. 'bil ydal"' Wlıe 
- Bir yere gitm m .•. Bu mee ıtaylı)'f'deı t~ı llattl Jt .,......, 19"-t 81P1J9nm ....... 

• •t1ır mı! Vaı.iJ bırakılır mı~ dlelJI vf<li~ otıel bllı Wt IJflJcla: l'wı °"'"9t lı hlllandüt ... llmitte ı•lno 
WllDı Bey lln'akrbr bb• Beni te ki Ril~ panıtlYonbM hemi,yw. De. "Al•lıMttllet Verl ltlaİlll ı... hlJor. llfl,..,._ etNflnda lılrlk 

YeJlleri bırakıp nasıl ı::derim, ite ni2 lietıart"4fa detfld, fakat detlk "' m1tJ a.. De..n.tinia •1'1111 ile L 
... 01 lbaz. urfkta •leıu. ~t He Rotel .,. ı 11111 ....... .,.. ...,.. :Jaı JMln Wr ...,... (llit ...... •"' midi kaltbllir! Banlar IAltenl, aa-

Mehınet Afi ileyin adamı aeri 1omdıı kilonwıtrtfft' yoktar. ne uıaı.n.a. 11W17or. 1Ut oluak) ,........_ .. ldüs iMi simde &leJ'htM lmanllnlll', Ple'" 
dab(IU, tabii l'ehti\ AM&s... SMtı!IJtott• çok blabnhlr. ll1lftlda- .,...,_ Wrne 1111 .... ,. •. ki de .. 1ı1na Waat 911&,et M- "leriıılln lıtlltlr n Mle1tbata ı.aı11 

Otinletre kona ic:mdtt ., ark. ki yo talatın ek!ei'het;n fpan••. hklıa trsbaa• ..,..111,.. ...... idi, ..... tlm4t.,.. ......... ,.. ghel '* -· ... Dod l'rall 
llAbAmla Ahm t Raıim, ha ımaza ~r tetldl eter. Ranlann a. a.ı1a illa Mr •-Ntl ._da. .. rma. auut olarlll 111kı•lt 4"9 • ~ tllıılltılde ~ 
ltir beli plm~ljlııe IJa"'IP kaldı. n mda paralı Delra".cfth muhırlr. fada Mtla ,.,._...,. ll&llt1an nm, .ıra 1111 1WN1eıfe ........... mah19 tdltlJE fllbt ÇOll lllılCleal 
lat. l"tibdad de, rinde, !lftr,\ya fer de tklil dfltl. i'stlı Jlordo anıa,_ ....,.,,. ana lmJl&n ollınJH 1tlr ltanl*'* bil' crtni191t Jbtni 8Nl9 dlVMI t • 
•n .. ap ıe göade bir a.cl:ımm htı• ıt1rably'9- 1 bif tah~dot yedJk. n..,.. lllftl ... , .. Lekeli•• lllklm .....,ot. M91tte11f ....... • den Wr ~1)'911Nnnat1atdı. lll9o 
it llir ~lqe mııru~ k;1c.hK; Ylhe oya doin yola lcG • donuk ll01rHıırdan POtiJltan llOn. tin neıedt ok1 ..... Wt tdlllM IJil rat MllfOllof •e etraflnda g ... Ye 

ide itil' fen&lıll yapmama.. c- d yuJdak_ - .,Urtllttlh-tl t'e lnt. ra Ow Mllrlae alaft*- xe1ıı... mifor. ll1U ... MllpW• ....... '11t1Jst tıoplanen bri 9ll1'I ml11n • 
lacak ~Jdi. llf'lll de miM (.e'<J•rle -ide iri bulutlar de COll \'alNt •u. lleltdlJe daltı • fll olan.....,.....,... IWletlo ntr, llqMIU Rw ....._iti• )tlJI 

RPııa.ı...ten oldala. e\iade lttinmlRr top!a111aala ...... Ban J•l. e-ine ._..., ........ u,.ter ""9 • ........ ...._..,. ,_ ... Mk Mr c1eBlım. 
ot 11) • ...._.n aleyltİnde mur takip etti. Yatnaar otomobi. nuadaa Pltledbıı (8a ....... ıh llllllndeld ll1lala ~ Ol • Fransn!afta '911n. pnn tlll • 

:m1re1.acfıd Jarnftlbu 'arild:l(i •aı fiıı ~tnnnı Jwnemyor. Bl)'Uk lel'fnde bu fstm ne w ... Hf1k Mretl lanllnlf. e11•1tt11 Mr "91 llDi alaeail c1..,._ell la•nd191J• 
J91a t*tıiınuı 'Ylllllt ., • ....., ... gll9a"9r> IUbeN 1ıen ... ....._ ... , ..... : "'llllNl1A ....._Mi cM lldu lıollıllneltl, .. ..-ı. w 

•l Duntfd ...-etki ~a~ıtar 18, 
e O B.rincıteş.rin tarih i s&\1• 

:ı ıkmlftır. 

• 

.,.,...,.....,... • J'Ol da ~. yeıJ "lleldleri Wr kallnde ...,.. lllnleP dedi. -bin ..... I.a.r. .-.. llMlseıeı Mr .,._.,..."' 
mis yolları htn'latıyor. Otobllaler• ~ ketle tıktık. fstlllhl'M ..- te ~ tee elM'lite ftlfri .Pnna 9eJTİ takip etmlJw adJ 
~nkterle ytlk?tl Pariııı otomobil • nrhfr ve an~UrU 'alinin binasına bi1' r.ızı ftl'dı, Ba J'UIJ'I .,.._ dı! 'Paritı elcJen çıktdltan 90lll'a 90 ... ........ 
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Am.UW. "ı.,.. 
Dlolan arumü 

(YumS....._l 
Bla Gl!:Htl'B lt 'l'ON BOllllA 

ATILDI ! 

Vişinin bir tekzibi 
llawr de•mttı ........ 

fark .,.,llıdsde J 
(lla.' tanılı :ı ~) 

Bıma rağmn bqkuınamlaa.'lk ;)lenl 

m.uvaftaiyeUer kazanııdı{;nı. bildir • 
mck vazıye.t.indedlr. Piyade 'c d 0 

avcrlan önce Ş01nıan bölgCJlindc c p_ 
he geıiaindekl \ ndlltrde bfr temizlik 
ışıne dcnm etml!Jl"'ı d r. Takriben 
1000 metre irtitaındn dağlan, yalçn 
ka' lan. kuvvet sahr ıstibktıalan. 
nı ele geçirmek içtn y plll\n e&qf • 

Her lafa karışmayınız 
Han11i teld~n c larıanı:;, o tel üz.erimle gez.inen

lere sık •th rastlamr Böyleleri )anında ihtisasınız olan 
me11::.ula.r iizcri:-ule de konu ama ol9'rsunuz: claha A:z 
ağzınızı ac:uhen, öyleleıini o m0vzrı icinac bulurftmrnı:.. 

..... ,.. . ~- . 

.. .... C.90 .. &.il • 
• _,.. UMI • 1..11 • 

a , eye ~DderlJal 

Londra 21 (A.A.) Amerikan 

...,.. cen wrUmeı 

Afrika sahüleıinde Fransız 
gemilerinden kola3;lık 

görmüyor 
Ylp, :tl (A.A.) - ~ıen b ldırll . . 

yor 

. Fal..at n• yazılrtır hi böyle he~ liila ha ..,,ar.lar, 11il
gıli göriiTımck İ8l:;ranlc1· pevezelikler:ni. :3bat etmeye 
calıstıklcmnın farkır.cfo b!le tici ·1afrlu 

föüiiden· ....... 

bava kunet;lerlııe men8Up bomba u _ 
çakları dUn yeniden Kiska ada.sına 

taarruz etml lerdlr. Limanda bulunan 
bir gernlnln ilzelnde 12 ton bomba 
atılrmşUr. 

1.~NI G11'"EDE SO~ \ AZll'rl' 
Londr&, 21 (A.A.) - Mak A"~ür u 

mumi kararg&hındaıı bjldirfJiyor: 

Birçok btl;ıı ilk JngJlb: ga?.etelerj ge. 
çen halta- verdıklrl az çok heyecan ı 
habeı leröe .mlılıver deııJ&altı gemileri 
nm Aııtlllerde kolayhklara .mazb~ 
olduklarını, Atrika eablllerlııde de 
Fransız gııaulerj tarafından kolaylık. 
lar goördüklerini bildiriyorlardı. 

ıar o:llhacımlcr t.aıafındruı anmtigay !111
- ----------------------------··-' 

Bugüne 

Lavaı 
işçilere hazin bir 
hitapta bulundu 
•anrasıarda Bus 

makavameti 
lurıbyor 

lil&rk eephcaind ~ rp ar d • 
datJe devam ediyor. Dllnku Alman 
\ebaiizıde harckti.t hakkında ~u nıa _ 
.?Qır.at verilmektedir. 

Ka.tkaaya bat.ısındakl d • rı.n or • 
!lı&alık çovrcleri.DOO dil m n taratın. 
daıı Böırterficn ına lı mu av m t, fe. 
ha. havaıara rağm n tamamlle kırıL 
tnı§t.ır. Tuapseye do u g t yolu na 
ÜJlde §fmalden v c nuptan Ucrlt,y o 

kOUar Yol boyund blı:l '· 
lnillerdır. 

Terek kesimınıic u m n 
~ı akamete u ram ur. 

Yeni Ginede Oven Stan~y datla • 
rında Japon kuvvetleri Templlton ge_ 
çıdinlll 6 kilometre fimalinde bulu • 
nan mevzilere çeldlmı Ieıdlr. 
Mnttetık ku\ vellerl timdi dütma • 

nm havan topu \'e t(lp ale~ı ile kar ı 

karşıyadırlar. 

Vilki yeni bir parti 
kuracakmı! 

Madrlt, 20 (A.A.l - Nevyorkt.aıı 
b ldirlldlğine gSre, Vendel Vllkl. Son 
tc11nndc yapıla.cak seçimlerden aonra 
'1iberal partbi , adı ile yenı bir parti 
lmrıuak fikrindedir. 

VUk1nin bu hareketine 8ebeb Ruz. 
v ltin husııat mlimeuili Slfatile yap • 
tığı aon &eyahaq do:ayuile

0 

kendisilc 
cUmhurlyet partial arasında çıkan an. 
la§lllazlrk ve eQmhurlyet partisinin 

ddclli tenlddlerldlr. 

Suiistimal yapan 
karne memuru 

Milli korunma mahkemesin 
ce 6 ay lıapıe mahkum 

edildi 
H&Ya aı.v arında 10 ::>ovy t ~ ti 

U1JlirUJmlift,Ur. Bir miıddet ~....,el ~kmc:k karne-
stali.ııgrad ~mal m s etra!mda müMm bir suiiııtim<J 

nıu kuvvotleri Sovy u in meydana ÇlkanlmJI§ ve 7 karne 
eıüden bir Jmıını ev rl ptebıı aymı ~ınuru ılc 14 fınncı adlı· 

tlr. Kızıl Barikat topçu f brlka a YC} e ~eritmiJJlcıfdi. 
baatndaki tcmi.zlem r'I dev~ Fıhneı1ann verdikleri karnele • 
tınektedir. :in mürtanın fada götttermek 1;u 

rctiylc bunıa.nn binlerce kilo faz· 
ı un almalnrma sebep olan bu 
knrne sa.ymı memurlarından K'1· 
s m Altan isimlisi, dün 1 numara. 
Jı m1 l koruttms. mahkcmesmd" 

l.ciocilüı İfçilere hitalieıi 
Fraııaz bafV 1ı l.Av ı dUn nk m 

rad)"Oda. Fransız n b r hitabe. 
de bulunmuştur. Ço h n btr if do 
ttlfJ7all 'bu bltabuln 

dc.mlf"Jr ki: 
"Blrkaç ay evvel izden Almanya. 

& gidip çalışmanızı tcdjğim zaman 
bu aöz16rlmltı arıınızd n 'birk çının 
IWadyatma dokunup o unmı) a 
:"'11ıı dil§Uıwnomi tim, Ben yalnız mcm 

ketlmizln yUksc.k menfaatini dU,U _ 
Uyordum. Sızı harbe b:ı lan v _ 

tt.1. ~dl bu harblıı v bu~kU 

nu.halc.cme edilmiş ve suçu sabit 
oruleftlt 6 a.y m!lddetle hapis ce. 

zaSin& ~lm.J§tll", 
Diğer memurlarla f:ırncılann 

da ımuhakcmekrinc yakında bakı· 
1 waktrr. 

Kaza kongreleri ikinciteıri 
nin birinJe baılıyor 

Wtct,lmizln mU bb bi ol nl r m m. Parij vi i~et idare heyeti kaz.t. 
k t.imiz1ıı selam tint teınin ed ek ongrclerinin teriblerini şu sureı· 
an .e t.ara!ınımdan takıp edilen bu le tesbit etmittir: 

ful.o siya U leııkid etmektedirler. :lkinettefirinin !birinci paıar gu. 
Halbuki blzlm ın mUın Un olan en nil AdaJar ve Şile kazalannıo, 

Ü8Bit sulh bu ıs yaaet ııaycstndc elde b~e Yalova, yedisinde Beyof _ 
dllelıWr. Şllpheli sözl rl isyan tav_ lu, L'Sekmnde Kad*öy ve Balun 
yolerlno kulak nsm ktan daha fa.y. ıtöy, ddkuzunda Eminönü, on dör 

<la!ı l§ler vardır~ dünd:e Kartal, on be,inde Fatih 
G&Y:nıdlcrinb: d vam. d bUm ruz ve~r, yirmi birinde Be~koz. 

hnan1a: çal a.bllm ız f ın evvelQ }:it~ Eyü.p, yirmi Uçilnde 
kalbiDbe hl.tap ediyorum. 6':Dclerden. ~ ~ •1t'llllllda Çat-.Jca ve 
brl dönnılyen bab:ıl rmı bckliyen ço.. ~~nde de Uııtldidar ve Be. 
cuJaıln 40JÜll n z.BI il.ha bQyük ~.tıw:ltaza. Jaoogreler.i' yapdacak_ 
bir 1tm!t Jçinde ya.§lya.n ve yaTm va,., tıı:..~~ pr&ti kaza me'rke • 
zllıellinl yapacak o n kadınlan dU _ zi~topla.nacaklardır. 

Jtbıl1Dl1a. 1939 da mllyou!arc& tnaana. 1-------------
llbdn g1bl hareket etmek eınrl ftriı.. 

.. .Prnce oır veııe... t.Jpnde w yenı ın.. 
gUl.z SJilı1ıar donanmaya iltihak et • 
mlltir. Yeni zırhlılar 8tl blıı tonluk • 

Franıu: amlram~. son gilnlerde 
dola§an 'e kasten ortaya atılan :valan 
ha bcrJerm çokluğu kar§Ulrlda bütlln 
bu ı;ıayıalı nn zerre kadar ulı olmadı. 
ğlnı hır kere <la.ha bildirir. 

Amerikan 

ret ııarfmı icap ettırmktedır sa gay_ 
ret.ter, :muv&ffak~et.crle, Tuapse bo. 
ıtazına doğru giden yelun ib•r iki ta. 
rafmda -çarpışarak Uerle:rnif:ı.er Ye b ı 

yol üzerinde kıtal ırm lA§C&ı ıç n ok 
önemb olan irtibatı da. temin etını ı~r 
dı. Bundan be'ka uçaklar dfi laı m ö e 
aratmdakl SoyYeL ~nevzjlenl"l bırpa_ 
lauıalrtadrrlar. 

J6Wıktim .haine gctınlmt: olu 
<a.brlkalara kar§t Alman taarruzu 
dewun etmektedir. Burada <!a Ud kol 
bırle,Urilaılfttr. Bu maııevı-a net1ce. 
sinde lnıphlan düşman kuvH~Ueti 

yok edi)mlftu. Son gthlierd n !ıt>irüıd<e 

uçakları Bol.fcvlkkr, ynln17. n...tkuya cephfı • 
aln~c ııoo d&ll fula e1ıir ~i!ltfı 4 

Harbi1e nezueti -'Hqeeeli ırtop. takıoitıen a.&.cntwetpöc"'e daha 
malumat veren bir rapor mrçoh. mltııbl&r koybetmışleroır. 

_..,. oı::rmP:CEKI SOVRT 1'EBl.Jöl 
nqr~ı · 

\ ... jn..-ton ıo (A.A) - H b1 l\roskova, %1 (B34i;to) --.Di1n gc e 
..., • ' ' ar ye d •-- smt Ru 

nezareti isl"hbn.rat da·reaı ta &f da yan 1 ne,,-e ~· ~ s t<?bUııı: 
l ı r m n 21 ilkt rin gt!DU lcıUı.la S 

'1leı1.redilen bir raporda muhtelif tıp lingçaci :: 'lılOad.Ok mıntak~ar~~~ 
uçaklar bakkmda maı~mat ve mu • d"-- la .• ı..- ...... ,, ..,8 t 1 
k 

_...an m-re...,. r,,, l> ı ar Diff'r 
ayes ler vardır. Rapordan ıunlar b 1 d de"'4·'kl k ı · ceP. e er e ~·"" 1 o mnmrotır 

anla§ı!maktadır- Tebllte yaprl&n ıllvede OÖJl~ d 
l .... Harp baf'adıgl zaman Amerl. allıyor: 19 flkte§Tlndc hava kunoctıerı 

kan donanmumd&ki ~ktarm ÇOğ\J miz es dliflne.n tankı 10 'kamyon \e 

eski tlptl Mııvattakiyetai&Uklere ba§. otomobfU tahrip ettiler. 2 batar:t ayı 
lıca l.m~I budur. 2 - Paatflkte alı. suaturdula.r. Bir karakol geı:nl8t batır 
nan Detıceıer düıınanm elde ettlkle • dı'ar, bir bölOg" yakrn düşman kuv 
ıinden UıtUndılr. 3 - Bazı uçaklar YeUnı d•"'""tWar -e k•- k • u d ı ı ~· .. ... ... en yo ettiler 
elln mall<ıp mUkemme yette e ı • s•&Jingrnd tnmtak~ıımd 
dlr. 4 - En iyi avcı uçakları E. Cob. :nmlz, m•ıuınld a kuvvetle • 
ra 4 Otır. Bun'ann bir ımabnru çok . ane mUdtlfııa. muhare -
~Ukaekte h ıcket etmelerldu. 5 be~:: yaptılar. Bir dU!rman alavı 40 
En mUkemmel bombardıman uçakla. ta hima,.mdc arMle mahallesin. 
rı uçankal•I rdlr. Bunlar gündüz hU. deki dayanak noktaıarımıu. hücum 
cumları !çın ;yapı\mlflardrr Fakat ge_ et ti. KuveUer mlz hlkumu püskürt • 
celer1 de har lcet edebilirler. Yalnız tnıer, A'knınılıırı çıkte mevzı~nne at. 
geceleoyin çok yUksekten uçanıazlar, ttlar. 
Bunler en sUratll uçakJardır. lngillz. DU man da.ha. 20 tankla yeııjden ta. 
lerln LAnkaater uçakları bunlara çok arruza gcçtı. Almaular blly\lk :z&yint 
benzer. Fakat ayrı 9yr1 yazifel r gör vermelerine rac-mcn bl. muntfe.klyct 
mek idn yapılml§lardır. Orta ağır • eld ed mcdıl r. Muhıucbc eski hat. 
Jıkta I.ıiberatör uçakları ştmatt AfıikA 'arda devam et tı. Erlcrtmlz fabrika. 
Pasifik V(l AlUsıyen adalanncla büyük lardo.n 'birinin mınt.ıı. UlStnda dU,m nr 
faydalar temin etmiştir. pUakUrttUlcr. Son gUnlerde a1man 

.Alman e'ıJrlerj, taarruza l§tiTlk et • 
mlf olan dUflJlan tümenlerlnden bir 
çotunun mevcutlannm yüzde yctml§i Madagaskarda 

l•glllder llali 
çarpıp yor 

LQllcha, 21 (A .) - Doğu Afnka 
kumandanı general Platt umumt' ka. 
• rarglhmdan blldlrjUyor: 
3 saatlik bir çarpl§Dladan sonra ln. 

glltz Jı:uvveUe.ri Kadagukar adasm -
da Ambosttranm cenubunda mQhlm 
bir Vlfl kuvvetlnı mağlQp etmlılerdir. 

vışt AllstNID 8ÖYL'OYOR 
VI 1, il ( .A..) - Bfr avuç FraMtS 

aakeri lladagukar arasında AmbOell 
re.Dm cenubunda tngillz!cre elln da • 
yanmaktadır, 

Dilfman bir kaç gUııdenbcrl hıçb r 
ilerlemede buluna.ma.nnıtır. 

Bir lnsiliz Amiralr 
• Kanadada 

cm--. ıt (A.A.) - ?nguız amiral. 
11tl nlrlıımdan vlıamlra.1 Oodfrey, 
Kanada bahriye aubaylarlle isUşare 

etmek fi.zere ottavaya gc1mlştjr. 

ai kaybcttlklerlni sö~ lediler. 

Stıılingrad fimal batıaında kuvvet. 
lertml%, jljglll ettıklerı mevzi!ert kuv. 
'eUc t.8.hklm ettiler ve ayr ıayı-ı ke • 
sımlerd mevT. 1 muharebeler yaptı • 
lar. Bir kesimde iki bölliğe l"8.km dil~ • 
man kuvveti yok edıldı 

Mozdok mmtakaeında ltu,;vctlen. 
ıniz. dU,mıuıa karşı muhrebeler yap, 
blar. GeccleYtn bir mcakQn yen IJ}gal 
eden kUçUk grup1arımız, Hıtlereilerl 

J;Iklfl.Jraıak mcujlerlndcn attılar ve 
(900) c yakın düşman subay ve erini 
jmha eltiler. 

Novroııltıkln cenup doğuaunda p ya. 
de klıçUk gruplarımız, dUL'ftl&n hUcu. 
munu tardetlllu .ve ytıze yakın cıu,. 
mAn askerini yok ettiler. Bir Romen 
birliğini de dagt ılar. 

m.lftiT· Onlar bu eınrl anün&ka§& et. 
medell )'ola çıktılar. Bugün Almanya.. 
ya gttlne#e daVCt edilen sizler h~ .. 
met,lnizitı bu emrlnl yerine getirmek. 
te nedıeA teıeddilt ediyor9Ullu.z? • 

tur. Belçikada idam edilenler 
Difor taraftan İngiltere b&briye 

Sabit geUrli vatan
daşların pirinç 

ihtiyaçları 
Vazlfelıerinl evvekc ifa ettikleri !Çin 

bugtln u.era kamplaımda bulunan ar. 
kadaflarJIUZDl 1lmidln1 bo§a çıkarmak 
mı SstiJOmmm? lıltlbı.rekedeııberl 
bUtln Umit.ıetimlz Fraııaayı J...--uran .... ~ 
o •m.aııda.nberl 'bUUln imt.lhan!a.r& 
gölQıl geraıiş ola.D ananevi tcsanOdil. 
mO. dönmlıl buıunuyor. Bıı§'ka y r • 

nazın :A.lekaandr, bir demeçte bulu •

1 

Bern: :w, ( \ .• \. l _ Belcık drı, 
naralc denfsaltı barblncleD bah1eünlf bir tnitttertk taHrırl'sJnf11 "ıbtiiflfl"' 
ve gı5yle demi§tir: nü haber \ermeyen '\"C tcnare~J· 

•'Harbin bqındanberl mihverin ye yardım edn iki Blçikah ldom 
530 dan !azla denfsallıst balırılmlJ ve edilmlttir. Başka • ·r Beldkalı .d 
ya !haaara uğratıitıuftU'. Buna Amerl. nSkert telefon hat•uını kesti 1 ; in 
ka kuvvetlerlnliı hUcumlan el& dahil. öldfirübnüştür. 

<lir. Rualarm ve 940 baziraıAna kadar ~--------------
JeNıe oldağU gtbi Fransanın ip al • FransIE doııanmasmm harekl.tı beaa. 
tmdald bölgelerine de iş mecburiyeti h k&tılmamaktadn.,. Pasta ve çörekler 
lalım:D. edlliree balimlz ne olur? Bu. 
g1kl fdl.ket içinde bulunan bUlUn 
FranadJr. BQt.On :Franım.lar nerede 
bUlaııurlen& bulun!IUillar hcz.jmetln 
tfdyeelal ~lidir1cr. lki tktan 
blrlni aeçmelt mrundaytZ Bir tal'af • 
tan meddi menfaatlerle taahhilde 8i. 
ri§mıek, cıtğer tarattan Almanyanm 
tatbik edeceği mecburi ·~ 'boyun iğ. 
mek. Stsbl iÇlıl ha yet kırte1 olan 
ba ikJnd flk Fran.sanm da. bayatyet1.ııı 

lmuolmr. 

Bazı H.ıruaı ıHUırlan 
eJiltli 

ıeolıil 
AJrluuza •elemiyecek 
maddelertlen.yapalı)'Or ! 

Şt-hrln but l!'ftntlerinde biJlıas 
Hırva:tıatan bqvekili Panllçe ya_ ıa tatanbul tarafında iki bü)uk 

pılan BUiluılit dolaywdle mDlf mtlcl&fa& lokanta ile Beyoğlu tarafındaki 
nazın -..e~efet partW fell .auLre;; pastacıla.rd:ı plrinç unundan tatlı 
l&1 KwtetıaRt teTldf edllml§U. Han &;bhat muzır unlardan p:ı.rta ve 
llMI~ -~ bir tay: töre\: i-ııı ıey}er imal edildiğ ba 
nrıeye E" ot.omobme si4er b6 e.'hndıpıdan dlin muhtelif l eı 
ken te""lf n nıanıpıttn ~uda :ıcN.e ~ veeıtiii ~aadc i-
tevkir- r. TeT'ktf edi.lealer a le ~iv .şapjmqtlr. 

Çanak~ılı lirmcuı vilayet 
emrine bin ton pirinç 

verecek 

htanbul h:ılkmın bilhaS!a sa· 
Llt m.trli YatandaAİann pirinç il·. 
tiysçlannı tfmin i<'in Çanakcı'ı 
fınnaaik mut.ahit bhnm~tır. Bu 
f rma. aenefle 2 bin top pirincini 
"ıliyet emrine verecektir. Bu mik 
tarın büütn 2a.bit n-eli .. li 'ataııdaş 
lann ihtiyeclarını ka!1lllıya .. ıığı he 
sa~ t'-'ilrni~tir. l~anbul hastane • 
IUi, ?nrittepleri, ve P rti müessc· 
şch~rinin puinci de .Qynı fııma tı'. 
rafından temin e-dilccektir. 

Bir polis memuru 

Bil aaek •eaeled Ş 
(~ t ..... ı lıteitits, e·~~fi9 

t<debe ile parti !he'"ı>-brna yurtlaı- 8tJ 
da knJnn ta ebe de mem rınt' ı ..oi gl\n k"' fi e :ıl-
clan<'Jr ala ak ar<hr-. an o. 1111 

Jst!ınbııl. Amcar • lzmir .,.c 8 • • ı ' · 
m Fciıirlerının ekreeklık b~. yı- I Sad ıuor 
ııı txmrok ma.bsul\erj <> isinın ~r j 
1ı t ni:v:ıs an müba\aa edil rek /uihama malta: r;ermemck 
Vt":nJtCŞ taıkamır 'c .;,i~ gıbidır.. i~in ıelteM.i her~u; nwılriııllh 
Bu 5tırctlc ha ·a ve i eeek ekme· sindeki bc:k.'M.ld :ı-.. c..lmcrlc?ır 
gın .kiloeu , - .. 'kuruc anı sınd:J ~ \:ar?Je ile ur t 
la~r Ai:t-D!lJ}w. bhtan itihn-cn ~ 

ElmıUt i wıı h ır<la. Yila\ e. ~:;l, e'!rmfi.: kftr~ , rol t • 
tiu rıet:r.ettı ı teıı r~ a~ğıdad : :'t'fmt~akı e. tü • teP. enı~J ke· 

I&tanbuı Yııir;etm.dc.ıı tOf~ edn • J,m~:\~ azth luıttm ~r~ :aa,,-
mMtir: ne ~~ne ·~M ~ "~kt"l"~ 

M tide 1 - Vıll.'tyet ıcetıokfir 

k~ndi ruerk ı: ~ıdı&tı nteınw Paqta: ç{ffck, ut 1 ı tl ... ma· 
mG.taıMemlerınin adedini iılr t:akcre• mul F~~er. ~ C'l \ c k~:_ 
ıle beltdl ..., lk ı at mOdiirlügiııe blldı <r.c rotmal istJıiliı\ n Din ~ 
:rerek memur adedine g_o1e alacakla 'Cilt. niebetinuc ~er \"CrJlcoek 
n beyannamelepj att otdUğU oullel•ı Lir. 
marU' tile teVZi ettil"ec.-ktir. 
Madılc !! ~!~;şe hududıı dahi 

lındeK kaullıllda kaymakamı.ar m.i 
mlldClrtü#'üfıd n ve~ahut ~~edi)e mu. 
haael>eaiadP.n maı&§ 'Ve Ucret alanlarla 
nndılenne mtrbut buluıı n tBl'kl il 
bndak memur \'e mtl•tah emleıınuı 
ye tftnunu b r tukere f e be'rdı)e lk . 
tıaat mQdUrllıfijne b ldlrtet'..'lerdlr. 

Madde ~ - r.ka • el ktılk tram. 
''ay, !' • .ılar, limnn ı;tntrtık, denı-..-01. 
ları liseler posta telgrllf •e emsali 
g&aetelerde fJı\n o•unan reırmf mOeı. 
N&!erle 1stanbul beledıye hu tıdu da. 
~llndtld tuklh\tında tal~ıın \'f' &. 
karardan iıt.lfe.de hakkını haiz olan 

Şekr tı.-:ı~ h!ı.kl.. 1 ı vı) • tı ı 
tl!ll'l"mi ~agPdarln · • 

lstr.:>bıii' Hlfüğhıdı-n tebtit tıd tmı,_ 
Ur: 

ı.:ı. 
memur wı mO.tahdeml ruı n adedin 
bir oetvcl halinde lktlM mUdtirfOt'ö: ne parçala n• t' 

aup arı yapı ma 
ne bildırecekler l'C bcyaıına111elerlnl 
alacaklardır. T&Sttuıyle be cdı 

ğtine te'lidı cdac 
Madde 4 - Allkadar daire Ye :mO. Tebliğ ahk m 0 

euuelcr de iklnı:ıt nıtidtırttııtınderı dcnlcr hakkında m ı ı k 
aldırtacakları beyanname)~ oube ııunu hllkUmlcrı a 
mUdUrleri nnlaa1lc memurlua te'Y. 
af edeceklerdir. 

Madde 5 - lılem•r ve mtM&ahdem 
ler beyamıame.."eı1 dd!Chardıılktmı 900 • 

ra Amirine ml:ıhatinf tudflr etth'ecelr. 
tir. Bu tL'Sdik aıra•mda beyaımamllde 
~azdığı ailcl!j ofradaun notu. ctlada. 
nma da !tendi lminııf! (meomUTUn kar 
neat 'Oetjlm tir) kaydlle mttbilrJete ~ 
rek b yannameyl teııHm ecSec.ktf ... 
Ve mukabilinde ekmek karnelef'tnl a. 
Jacaktır 

Karneler lktıaat müdUrlltğtinden kay 
makamlara flatdfdft: Yerileceır_ •e Mr 
hane lçjn verJ\me!lf ~ımgelen k11r . 
neler hunillnmlf otac11kur. 

:lıfahallltt& umumi kame tevziatı 

uraamda maballfı bhiUderi nUfua w.. 
kerelertnı konnoı ederek kame teni 
ed~ğine göre memur karnesi alan • 
lara bittabi mnumt kame Yen!.Jnl~
cektır. 

Madde '6 - Mütekait. ~)'tam ve e. 
ramil dolduracakları beyauaameleri 
m&a§ aldıkları nutmtıdUrllliderine 

tevllik ett.Jrdiklcn ııonra kamt1lerlnı 
ilıı:amel eyledlklorı m&h 1 l< yıına kam 
~ılıı:larından alacaklardır. • 

Madde 7 - Jstanbula tab.ıa içuı 
gelip de a1Je3i ~ka yer® ikamet e. 
den ve karardruı istifade l Uyeıı me. 
mur \"C mütekait eytam v eramU ço. 
cuklarmdan m~ktepte leyli olanlar 
mektep blrl.iğındrn gelecek listeye ge 
re sabıkı ml.al11U kaymakamlıkç!l kar. 
ıı•ıerı verilecektir. 

Memur çOCUğu olup da mekteplere 
nebarl de\'am edenler de dl'~Um ettik. 
lcr1 mektep mUdurlwı:len.'lden bu n .. 
ZtY•Uennl tevılk eder mah yot'e ge • 
tff'eeeifferı '1e9ikalar k r~lerıni leh 
aıl ettJre~k!erd r. 

lılncide S - 1ıta:ı.but br ııdl.y 31 bı... 
dudu hu ctn~ıkl Ytrtwdftll ma 
hp d trtan1>uıcıa ~ 

0

rnıı rn'ti:e. 
eyi;ılll \t,era» bu vı~tkr in • • nahıye n UdürlQ\dcrı~ 1't' 113• bftr'O. 
larnıa ~ as la a ıcak · n :'be,an • 
nam,.lerı doteur1ı.Nı:tsn sonı a aahiy 
m~ı-ne "Ye nMıi~ m~1" rl 
O!Dttl"llll ye11.ir<ı belf'4i yeye tudık et 
tfrtıoeJl1erdır. 

--<>--

Konıervataarın tarihi Türk 
musilrisi kon•erleri baılı;yor 

Kon en'atırvar tarafın n t r • 
tip edilmekte o nn T rihf Tilrk 
Musiki Konscrlerind<:n birinci i 3 
ikmc"tcŞrinde venlec , :•, olc-
tanbcri JmzırlanmııJct n b ı 
konserler ge<;en ~ne olduıfu gıbi 
büyUk ibir r.lıUta i e bckknm •e. 
dir. 

ı.ıo-r :ıucrarıınzı vermeden aözle. 
timt ~nır.ı ı.t;ıyorunı B n, 'bu ha. 
re1Dat;Sm1e menıaa.tl rl.nzl oldUğu gbl 
<mterin ye bltUn }l"r.lMaDm men!an t. 
Ierm <119 kcır.udufu111dan eminim.. 

raamdaı~ leuarları.da..:ı~. .Bina- •erh bası .erbeetiltr 
dır. üzerine e'V'ftlee 8*t tntalan kon• 

Y etilltöY iıt111yonultlla ölü 
olaTalı balrınJu 

Ellnnde Y~iki olmı1a?ll&c c:ıı mft. 
&J aldlklut ellWftJ:Mr, vaziye•l•ıini 

tM'l!fk Ke~~cr 1ve ·bu~llU~ kM". 
nelffbıt nymakaınltrir.:cJUı &lacıa1r 
)ardır. . 

Ticaret ueltilinın reiılifiaJe 
yapdan t•1"lıntı 

Sariıeye ~n llıtaliıra 
•«di 

llıi yeni lngiliz zırhlısı 
laİ%mete girdi 

Bp111!1m-tllldlrtlcqm. .,ere. Sur17e. 
1C .&.mflribn 1rıtaJadle •tllml ~ 
Amerikan uoakları l'elmlttlr. Bunla. 

bugün mı arumda aenet krtaıarr Ye 4Unya 1Dg'l!!z &m l d r nin 
~ bjldiıdijille or , tııl!Jıl!ı bq\t8 ~ 0oe LuJa de VardJr, 

trol İ(liD_,, bir mOddet icin gevşe 
mellindea. istifade eden baıı eıına· 
f1!1 ~ -~~ n paat• imal 
11iade llılsa.J~ maddeler 
~. ba aJl'etle kanuna 
·~ ettideri gibi halkın 
Rblıeıtine de sarar veıodikleri gö • 
rilladlstür Bundan 80lll'a buna 
ıi~~ oa._.ı.an:. 

Bu Mbah Y c ılköydcki tren is· 
\ll!!;)onundn. Sa ri ad:nda b r polliı6 
~mnnı öru olal'ak bultınnmştur. 
Polis i.9ta.syonun dibin~kj d~ 
aa, )erde yatarken gDriilmüıtür. 

Vakey'a müddeiumumilikçe el 
kon~ Sabriniıı ne surette 6'9 
düjtiaO.n teslıiti için c.csed moıya 
b1ufw•ı1tır. 

Madde 9 - Subey aUelennıt.• bu. 
hınup 9& btanbul beledlyı&. bud\ldU i\r.ka?'adan •] ]" İ <1i ·i~ af re 
dalrlıtndo ik•met; eden.tercMll ane TW • dllın Ticaret VekaY.tindc 'llısarrt 
ısıerınbı kıt.Alan t>eledıye 1ı11dlldU da Velrli'-ltin baskan 1ğında bir ~ 
bilinde bulunanlar 'beyanaamelerinl lantr yapm .ı rdır. ToıplanU,., 
lntalars lcomutanmd&n ai e ref.a.t ti~ ~teıtR.rs "'! wklılt r 
..1ec11,. 1t•~d11 ııa!'telnde cıı!m •tlllw mum m~rlcri dıo, "s:tirik e1mll • 
be7anna.meleri11l merltez komutanlrtuı )erdir. Toplantıda. vekalete ait it 

an tud ır ettirecek w lramelerinl t. lerin ~'11 anlaşılmaktedn'. 
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Tarinın 
---- - gü~x;'İk ;a~v~ır~ma Askeri bahis 

Sovyet ordularınıı 
Kafkasyayı mii afaa 
sı nasıl cereyan et 

f , 
1 
ı 

f ransayı bir sene, kadınd~n, paradan ve; 
şöhre ten n0f rei eden bir adan. ~rl~.re etti ı 

Ben de Sonbahar 
oldunı? 

So~;BAHA.R. mevııimlndcyiz ama, bu mcvınmin aı-tık b&hııı-ı kal. 
ın:ıdı . .3oğuklar başlad1. RUzg~r. kamçılarmr yüzlerlrulzde. en. 

E.elcri:nt«.ı.k·, sntlnrımv.da şakla.tıp duruyor. Pard68ülerl oım.ryıuıle.r, 

\,:ızaklar•nı arkaların<ı. geçirroiyenler, titreme fıuılını tUTÜI edip 

Sovyet Ruıyanın Timoçenko ordusu, yaz harekatına, 
askeri mantı~a uygun, gü•el bir plii.nla girmiati. Elindt 

- t!. rop aran· MuzdTter t::..sen zaferi temin edecek kadar da kuvvet vardı .. 
.. Ôyle iken hezimete uğradı cur.ıy<•rlar. 

'emıekt~ir: 

hes;liJocr, b"ı-li •c uc !. b~rc!;:::~Ie -
ı iylc, si. .. : • c, iı tt:.ı sm ... 1_1,nite 
HnııtGnu h le bile ~·l o~inin talı. 
1osrn:ı sürıildcdi. t ran.,::ınm blı,:ı. uıı: 
i11k1 ıtlıını lıa<>ta bir ~ıtlrucın ın tleli 
bir l!:!ı~ lin ::im. 'nd st>l.iml:ımaf:-:ı 
tahn uniıl etlemeı~." 

Oıı.nr bu k::ı.ti h~.ı.umümle •ol: 
1 .. ı•..,;su; olr.ı:ı 11 ger~ktjr. Zira Uobe'> 
J·İ~ er. '.>•u döiJ:ııei,tc·ı zc' !• uim:ık 
tnn ho L:nnn bi.;.~ ha.st:ı olduğuıın 

bbut c iccck ddiJ er ııcı. çolit.ır. 
I· tc hir t.ım•qi: 

• l>:ı~lc giy·n;•·, li-::r giin tmı-. olur, ı ~ 
::a).uuıı tmaa·, t• .:c,ıin ııııtıla!o.ına• ' 
u::ı,;uıı olnı:ık irin ımıha ile bc)'al.. 1 
lauı.<ıı. l(olıc~p;_)eı- h..:..)ahn<.l:ı y11l 

. ııız bjr t;füı tU\:ıJctin.e ıliklıat et • 1 
ıntıli. !::.ımur 'c k:ın i•·cı·ı.;'11de bir 
l.ıyafetfc göı iindü: Giyotin tahta -
~ına çtlctı.~ı giin. 

Yağmur, nhmak ısıalan cinsinden ueğU, du~ yaptıran nevln<h>u. .. 
ınlil:ınrek oir l;l'rc ba:ıladı .nır, durmak bilmiyor ve caddelerde kaldı. 
nınt\'ın 1--::ııolmnıa. ııekerl{en sellerz kapılıp bir çöp &lbi gitm('melt jçln 
tut,ı~acal: bır yer ar:ı.rken, arka. sokaklarda da gutlağım•"-" '<A •ar 
~amıırlıı:ıı lıatcırken haykırıyoruz: 

- Ncıc~er.in belediye? •• imdadımıza. yetiş! 

J<'almt o, lü5s diniemi§, feryadımızı duymuyor. Hem U.\m ue za. 
m:ın dı.ydu ki, 7 

Robespiyer e\·j, b.l. ;ı,.~ı ~alı-,tı- J.;cd:ıdııııı~, sonb-3lıurı c;ok sevcrlcrmi§. EBki e~bı7atımızda, bu 
ii,ı oıla!>ı temizlik \ 'e in.i.-::unııı \Jr· se·• ~iyl sbyl.ycn, tcrenr.Um eden bir çok şürieı-, manzumeler, güzel 
tıcj;illir. Odasuıın dunıdan kenui. nr.~h:ec!ktcr, uzh1 ya~üa.r vardır. Dedclerımiz, babalarımız, zevk ehli 
~iııin mııhtelif poz:anla alınmı:;. .:!ski.er. Y:.:~a.C:ıklarl s;mbr.harları ballandıra, ballandıra. anlatırlar. Bu 
rcsim!el)'le süseinr.ıiı:;iir •. \rkada':' · o•f!v!'inı; lıve ovc bıli\,·ıncz.lcrdi, Rah~etli babam: "Sonbahıı.r me'.iUI, 
farından b;rjo,j bir ~ün lıu rc>.im • r,:ımlr hır mevs:mdir, fakat onun melalinde de, gammda. da be.şka bir 

Harp g:ıyrett.e...ı cereya.n ettik • r.a. Tama.o ;ra.mnsHlıısile civarın 
ten sonra evvek-.e tasarlanmış o • d:ı'iii sahillere kesif liu\'Tetler yer 
lan plinlann ne der~eJ e kadar lc~t iı-di. YaJnu. 11efroJ ha.\"Zalan 
tatb:>t edilebildiklerini tetkik et • na 'e Kat kas <lnğlan. önlerine. nı 
ıuek ve bunlardan 14"ticeler ~ıkar k;ı,·ve.t koymakla, or:ıJardıt za~·ıı 
mak daima faydalıdır. kaldılar. 

Bundan bir sene kadar evvel, !'tlare-.::l Timoçeuko. bir tedari.ii 
daha. Baslar, Bostofta. hıılunu1'1•en tertibat snyeo;indl?. Don nebrini'n 
Ye kış höcmrıJarile Almanları yıp_ lhi 1•e-ııarında Ye }farkofun !iarkın 
ratmağa çalışırkt-n, bitaraf meru -ı ıla bulunan Stalin~radcla tank en. 
l~ketlerden biri'nin lt'-keri mu1ıar. dula~ı ve J'.ir~?k ~n~ ıı _Iilolan ile 
rıri a satırları yaz.mıı:otı: taknyc cııılmış büyu!' hır ordu top 
''Kalka~ petrollerinin nıuhafa. • lıJab;)di. 

leri saymal( ist.~mi~, lakııt c 1 rye şih. ba;ka oir g-iizcllil<, rlaba. doğrusu tath ve içit bir !Usun var!,. derdi zası, :ınc:d<. Rusların yegane iki Sın·yct hn<:<luım;ıııdıınlı~r, yazın, 
harek~t m-evı;imt gelince, Alman • 
!ardan cwcı tf.?Sebbü~c -;esti ve 
.. \lmn:ı. or<lulnrmı blr lıez.inıNc 
uğratmak ~uı·etile ;;er.ifere siir. 
mel•" ~ay~Ub taarru1.a. geçti. Eu 
tı:ırru1:da, ~\ lr.:ıaa ori::;larının A _ 
1ak <kıüi "İmalindeki kail~le • 
riııi r·e,·irm;'ye s:ah~U. 

h:.ııl":- !>:J.y<lr~;tan "01\J':l h•·ııti:r. ya _ Bcı .. babr.ıı:.r:ı h:ı:;rc linı çcl<tiğl o sonbaharlara yetişmedim. l<'a.. yolu: Krasnador _ Stali..ttı;l'ad - Ilo. 
usına ~dır.eılif~uıi görünt"e im j~ • ı .. ü, bc:l ı.ıc \>c;gazın, .Bı'yültadanm sonba:ıarların ı gördüm. Onları, ~im . rizoglebsk demiryolu ile Volı,:-.ı oelı 
len l :ızge~mi:;;tir. .:.ı h&t_ .. ·:t>öıkç:ı. tntl: i.ıir heyecan içlndc katıyorum. Ben de, tnbamla, ri. yolunu ellerjnde bnlundurmak 

Rohr.·~ph·er li<'Hdi,.,inin faziletli Ahınc~ ·• n='.iıılc. kryrları hant, kül rengi s~ler bir tül ıritll ka.pfar. la kabildir. 
in~aıı okluğuna iııaııır.ı-,ur. Buna lıcn, bcgaz,n mavL ·su!aıı Usl\lndc, :M-ırmaranın köpUklil dalgalarının , 0 Bu neticeye varabilmek için, 
iıı;ınıb1'tau soııra düşmanlarını la i.cşl,i;i:ıde, haltk tuttum. Denize prnlct:l attım. çapaı-1 ne uskumru av. Ruslann, Alnınn kuvvetlerini ge. 
:t

0 lc\ <lii-.m:ıı:ı olarak ::.almak t:ı'·'i !:-dım. Lufu- kaynak!ar.nıla, lıu zeki balıklarr, tutmaya uğmştım ve rilerc ato.c:ık surette. muhimrc bir 
b:r <;-cy<liı'. Fazilet <iu~mı:.111 olıtn ı u : lfcrJer, ~uç kere oltamr, kesitin di:;lerlle sUrUkleyip g<i~Ur(j:iler. in.hiza.m.a uı";ratmnsı lfıı:. mdıt', Jlu-;. 
ın~uılar r.~ her C'..'z.aya, hatta iilü- Dat.amıa .Ahmet Rasim, n.vladıklnrr lllferleri, kayıkçtmı:ı: Karabet la.r i-:••n böyle bir jm'kan da vardır; 
l'ıc ıa~,k olarak kılıul cdileb:Iir. a.yıl.1:- r ~c.!..ı.!ı.11,, boş t..ı afmdaki man~ıılın üzerine kUçilk Iska.raya ya_ çünkü Azak deniıi !)imalin(len, 
.U1raz kıskanç olan R,)ht:";ıiJ·eı· lıu tırır. o~larıı n!e:ıclik hazırlardr. böyle bir harekete girişebilecek va. 

Ucp biliyoruz: Bu teşebbil!I bo. 
ı;a ı;ıktı Ye neticede Mare~nl Tlmo . 
ı;enko. miidafaaya g~m~e ~ • 
bur ofı1u. ııı ntığa. sığnıara~ bütün rnk~[ıl.e _ ~onbaı.arm rn g:U~l eğlencesiydi. Dahıı. evvelleri de dağlards., oı-. tlyettedir. Almanlardan, Odesada 

riııi yoketıni!i; n hatta lıu u~urd~ n.a:""IRı·da -..ant:ı.r. kestıınc toplarlar, sUrek avına ç1karlarmL,, kendisinin de tatbik edebileceği' * * * 
iJtir-.ıcfa.n sahtckirlığa. kadnr lıcr t:}tir.lercc sıcrık y~tzUnU görmedigimlz gUnef, çıkınca, ne kadar se. bir ders de almı5tır. Alman ordasn. Hnl'korun ,nr • 
\ a,..ıtaya. ba~nırmaktan çekinmı> • vinlr. w sn tı:ııızı, yU.zllmüzU onun ışığına ve hararetine tutardık. "Müdafaa. tertiba.tma geföıce: kın<laki Ru~ <'.ephesini yıktıktan 

cadıııı da m:~tir. Bu çirkin vasıtalara ha, Ko~klerim.z.iil, yaıılarıımz.ın bahçelerindeki çakıl tll.§larının tlzerjne dö. Rusyaoın dikkat e<leeeği şey, Ka- honra, Voronejde Jlon nehrine 1·e 
i' t' ·ı lıınırken bile dnğru biri~ ~aptığr- 1 l•U~en yı.tp:~.kı.ı.r yağr.ıurdan. rutubette:? çUrilme,ıtc başhyan kokusile l'J,ldenizin , .e Azalt d~ni7.inin ~:.ıı"" dııha cenuba ~eldiği zaman, Ru, 
la" t m!' l anına giindeı-mektc. na, insanlığa, fMilctc faydalı ol. %.rlıtı" gıı>ı olı.:rduk. ÇünkU oh!a_rda, bir çe§it nefis 1'aı-ıı::ı l".okularmı ı.ahllleri'ni korumnk ve- mümkün. _ udusunun sa~ cenahı l'oroneJin 
m~ ıiın:n· Her 1 i;.,bn~rz. Ye ar.asıİ. duj;ınn lianidi. nnı.lı,.an 1..ıir kolrn vardi. "e, Rostofts.n !jİmale doğru ,.e Lı t-imaJindc muta.arnzm gıeti ile ir_ 
bıra :ıruıktn terrılılıit tıncdi. Robl"!'p~yer, temiz niyetlerine i. ;-.:rıctlc o eski stmbah~rlar? .. Gil!Up eğ'lcndlıtimiz, neşeler duydu_ ru ôa Don nehrinin sol sahilinde tibatmı kcsırek malcsndile birçok 

ı:slı° b: snirim z, , .,·uı '-'ultan ııanın:tk ":ı.rtl~·lc, yaptıld:ırınd:ı. f;uınuz dor.b:.h!lrl:ır? Unlar, ne ke.dar gür.eldi, ne kadar sevtmlfyd!, ne kuH·etli müdafaa hattı YÜcude ger nıul<abil t:ı.arnızlara. ~ti; fakat 
Selim1.'~n b:ıJıcrılerlten: mazur ~örmek belki miimki.indür, ka,ı.::,. y·.l:md' cana!... tirmektir. bu ı:;1(Mctli tanrnn:lıtr, Mare,al 

p~·;:.''.>in i'i·ın,.:inc çare yoktur faltat t'1iriiköriinc lmnh tlikt:ı.türün Şlnıd! çocı.:kiuğu:ııun sonb:-ıhaTlarını ıına~ken, f<;lruin ım:ladrğını Novorosisk ile :Potj gibi -;ahil l'on Bockun ordusunun yanını Jio. 
Vezir ol: un mcğ r ımltnn Selime cmi.rl~rinc uynu ihtilal m:ı.lıl•eme - hıssec!ıyr-r:;ı.ı. İçin i<;ın &ğlıyorum. ÇUnkU aı-trk ben de bir sonbahar şehi'rlerimle. mütlafaa tertibatı rumıya. nu:mur ettiği kuvvetl~ri 

deıniı ti, Fı'C'n,.ız f"i°Z'.!llcriııe nt.!:i. sini temize ç:~:ırmak iıniiansmlır. ' o!ium' meydana. getirmek kolaydır, Kara. pW.kürtemedi. 
tun o!:ın z:nal!ı !ıı;;'lthrın raldpJc· nilhassa mii<ldeiumumi Fukiye bü· .~ .. ~·miıı zıımıuı olur J.i hayali cihan değer! LAEDRi deniıin ~ark sahilinde, biiyiik kov Alman tna.rruzu, bir ~aşrrtma 
rind .. 11 ı.urtulnınlan mıtak bıı ra.- tün im kınlı i"lt>rd-e büyük b!r rol - \·etlerin bulunnıı:ısma ihtiyaç gös. hareketi ~·apl&tan sonra, birden • 
liiııler~n Ifobe Ph enn g:ı . .mluna uğ oynamı5, ihti'liU mabkerne<ıi rebi leren bir yer vursa. o da. No\'Oro~ b&'re i--tikametini dcği~tirdl ve c:e· 

r: m:ıları :r::ı 1 liimkün o)ar.nktı Dümayı m:ıhkemcleri ~abuli bitir _ ~@~~~-~ ;ı· ~~~~mi-~ &iskdan Don mansabına ka<far u _ ııuba doğru cephe n!arak Rosto . 
Dıı!ltomm \e :ırJ,:ıc.ln<olarımı; i; mek ~~in bo;nın:ı sılwıtırmr~tır. Uu &. • e e A ~ zaııan sabadır, fun ~im:ılinde nşa,i:;'l Don havza~r. 

Himüntle 1 : onrn. nıe<'i;~tc Rolı~., : de\ ircle en l••\1.,b:ı'ık d~n atar bir 1~ "Don nehrinin cemılıundııki mü ııa. doğruldu. ~ehir zorlandı ve 
1·i~ erle OOV ö!r.üs"'<'Cf, l<im.sc kıl • <'e!"ede biti~·or, ba'!'l:ıl' lıirbiri ar • • - dafaa tertibatına ehenuniyet \'e . Ro tof istihkiimlan. yıldınm sura· 
ın;ı=ıı•.;tı .Frnn":t ufnklnrındn do • ka<.ıı:dan kanlı sepete cliisüyorthı. 13 Karakedl kDllbQ ıildi'ğini kabul etsek bi!e yine me~ tile g~ildi. 
ı ı bu JttLJI güneşi .lh rupa biraz Danton mahkum edilip giyotine ı:.ele halledifmi5 sn~·ılamaı. Rasia_ Bundan sonr&, ~ağ yan kolları 
lıa~retlc, fıı,u-t rlc:in biı· .emniyet. ~öndcri1<l~'=•tcn -.onm nrttk iilnm - 13 knra kedi kliilı iı, Holivuuuıı. _ Klüp, otonıotıil ,!ren , lıı:n•arc nu, bu büyük nehrin şimr.:inde f-iiratJi bir ;\iiriı~le Kafka51ara 
1 I· -ıı''"lf :r, "',o:•"".pı· ... ~Tı·n :lı'',.· • <len kim Jmrtul:ı.b~JjriJİ I'rn:ısız ih 1 1 ·ı ı· · 1 • • • t' · ı·- k J d h · h "J l de sa;;.[tun bir "Urctte Y. erlesme, Jerı' do,..".rru, bir V, eJ .... :r.e ....,klinde .,..ılır •' .... , • n u ... J... t·ııı.-c ı ıı 1.ı·ı" ~~rı~t'n san.'1 "ıı • Yr. < ıger ·ıı z:ı ar a ı tısas sa ı ı .}·- ,. .~ "" -,.. 
l·ıtör.;·1 -:.:·nu· .··n11 •• .,,.,rn r"u"<:rrı"nı."· tjlitlinin bu kınlı '!'Ün!crinclc Rn • l . . ı· r . l. b' lazondır. Earada c1a, r.ıotörlü lruv rıık. ilerledi. Bu anda. T.im,...enk.o, • ~· ..,....,, ı , • '" arının Yiıcucla g::lirıliklerı bı.· ı• c ı. ~ız, ıınlcıı ırc ~Era t k:ıtarı:ı ...,, 
rr. ih~lalı'n diı·m1• 1• .• nn,lr'nr, Pnı~- be.<ip::-cr bir <f,.. rn:m h:ıyram ~·ıı. 1 . . ,. . 1 \"etlere s'clcletle ihtiy:-~ .!!Üriilli • Don üz~nndıe topn.ldıgı- büyük ı1ı . ., • ., ıırli!.tır. On tk :ıı·k:;rlaş bu rdı\lıu c aıı otomobile, olc,mobilden h ar<..• .-, ·~ 

.' ı , c A, ııstrr\"' Frnn.an<laıı orıfıı rnttr. .\ • tıJc Fransıı !in. t"'lc bu~lnn k ~·or: çün".-ü pıı,if bir müdllfaanm tiyat kuvl'ctrerini ve :ırrhlı birlik. "' " tesis ctıni~lcr ve İ!<.miııi ele k.ır•l ·et eden tayyareye aU;ıyorduk. Hır 
'annı rC'lterck' rnlıııt -hat l'o'.on: J1iık!m olan Rflhrspi~ et' l'ierctine mul<llH'meti mshc'C.udılur. Bu mu • lcri ileri siirclü ve DoneÇ i.ôtlkame· " ... kedi koymuşlardır. r~u on iic J..ı-:-i- arkadaşımııı, Lir ıırsJ.m µarcııl.ıuı. • 
'annı t:ı!ts·mi.' le mec;!!ul olnı.•.!·.\ bir gün Paris donandı. <lnnsettı', im bil manene ,_.iitlc,,,!. hüyük , e tind~ ~icldctli mukabil taamuJara 

c, "~ 1 . ılrn. şimdi, yaln ı z ıııc~hur Joe Oo- Hir arkadaşunıı, bir otomobil :ıl· 
b: :-~dıI:ır. z ıteıı Avnııla Fraıı~" ~arho, odu. \ 'C c~lcndi. Falrnt ~-ı'. mü~tert-k harekf!tlere ~i'rişebilecek siri~ti. 

,.., noıno hcrlıayatlır. IJ,\ !>:ın 'a tk iir: lınıla ezildi. Dun!ardnn Holivwh 
i1ıtil!i ine son Yermek icin .., 1·ıatı l:ın ne Jı'ran<;adrı lıupis!.~r 'c idnml:ır lar:r.dıt. taksim edilmek icap eder. Ti'rımçeıılt0, bu mukabil taarruı 

- d k ı.ı 1 ] w•ı 1 . - Klülıüm, tam Oll iki !>eııe, ne? Biz, ona, hayattnıızt salmışlık. 
ın "t· Mu.k~::-t :Fran'>ada do;;nn hür orl::t an !\ aın mı~ ( eı~ı c i. Untta Bu s:ıtırlan ~,..,.an askeri mu - f:ırında muya!fak olsa:vdı ve Al·· 

... R lı · b. 1 ı tcl:ılikcli şeylerle, meraklı sincııı:ı Beni en çok nıiil~lınssıs erlen 
f J irt~ri boğm:u·tı, Jıilrriycti öldür o <">P•Yer ."Cni ır mnun n. !';ur:· lıarrir de. bircok n$keri rnlftehas. man kuvvetlerini A1.ak den.iziuıı 

I 1 -• k ed J b 1 müşterilerinin heye<·anlurım terııin şey, hareketle bulunan bir şeyJı:n • 1 w d' 
meıı: '":ızif<'S:ni bizzat r...olJc:pivcr u :m m:uı ·'-"m e avu mt u un • h1ı-alr dıı, 1·a~ıyeti lyı tesbit etmiş- < ogm s~y 1, ac:ıha. Kafka!I dağ · ] ı b I r "" • "l t elli. Biz, kliihiimiizii on üç kişi tc- birdenbire atınma:Xtır. Arkada5lı.ı" 1 l 1 f 1 kJ • iizerin:.? :ı'c'h ttnn sanra :ırhk Fran < umıa • a. .• nnua.n menetti. ·• :ıc . er ve Ru'J a.ra, yap&<'n.ldarr <;eyler ı:ırrnm ş nıa ete erıne doğru iler 

d . 1 ı·ıı · ı t " • ı 1d 1 ~is ellik, ama on ikimizi de. Mnal rımızdan biri, bir t.{İ.İn, bir yük h_,. k d . • ı· Al luJ d f.ı:t ile uiı"• .m:ıl•tan lliitün devler ı < ~ ı ı>rın ~-mc ım ra rrt '• <z!ı. "" m :ı., fıkır 1•crmlye ~al~mış. ıyen ruan orı annı ıırdura. • 
1 1 ·tı ·ı ı·· ·· d"' "h ·14 1 1 aşkına fcch elti!· trenind~n Harlem ırnıa"ına aU.ıdı. 1 b'J k • el er Yn:.:ge-:r. u erı uwms11z ıror .u. ı tı a ma ı · ' · •· n ardı. \'e Timoçenko da, bu ders· ı ece m,y I'! Hiç ~iiphesiz, ta • 

F ' k"'JTl""·n· , ,, .. ., ~ a rd B Di•·or ve ~i.iy}e dc"<um edi"or: Sonbahardı. 13.ıs.·ınd:l kan tonJ:ınilı. •- 1 • • · J d -·ı n.,;ı.v !'o"c<ıııi\Cr, biı- fi.:rl,i -.c. .....ı ı "'~ P·~n: ya a~·ı '· C'5 " ., ... ~rı en ıstıfa<le~·i ]{açıımamı~, bü _ mamıy e egı •. 
1 r ns~ ifo ıı;rn. :ılct:ı:.ı \n;•geçı'- mahkeme snbahtnn ı\k~ftml\ karfo.t' Pek ı.ıüclükle sahile ,ı:ıkabildi. Uen, liin fos buna göre hazırlanmrştı. Timoçenko. bn d.efa da AllDJ)n 
m' ·ordu. Etrafl!::rfo 1 rndi kuılre _ idam hiHanii veNli. B•.ı Jıamın hii· yakalıınnıı~, üzeri aranmış, cebin- bir gün, oluz metre yükseklen. blr R•ısJa . .,., Rostofn e!e ~e~irıllkten ordularının f'I\~ ıcenah harekitı . 
t.n Jc ll"<'b:r ra!-ip I ·ı!mıı~ ;:,ı halele kiim1,'.!'ı'i mcbus!nrn. hile .-~ınilcli. sle il•i llüçii•;, ~ııkı bulunmuştu. Bu r.ukııra allamal':i mcrLur cld:nrı. ~onnı, miidafa:ı hatlarını, garptA. nm (levamını ve ilerlemesini ön· 
d.thi ır.uu ıl lı"!.yn, rnl<'plcr :ırı • Bn kanlı ;rünlerdcn «Var ~ıı sa il•i lru~:i!< <'n.lcı genç kı.r.ın R-0besp:. Film yukarıdan alındı~ı i1;in, btr Rostof He Don nehri deltasına, lemedi, Stalin~rrul muha.'larasr, 
"!- r, kcsfcdiyor. bulu:ror ÇY\"rr tırlnrla IJalısetm.~kt~rJir: ~eri' öldurece~ bir delil sayıl - :ığ ~crmiyc imkii'l. :\'Oklu. Hizi:ıı r:;arkt.a St.a.lingrad ile Volı?n dil' • l\nfknsl:ır~ald ilt'ri yiiriiyiis. Timo 
;-.oı·, ~iyotiııc . o!lıı:rol'l•J. "Frıın ... n "18 Jıazir:mtlıı, <'l'i diirt ~rr~i ;-.. c!ı, ye kmn başım yedi, Bu idam. rejisör crcndller, aııcuk. tisliı tor• hoağlno ioıtinat ettlmıek suret.ile a. çenko orctnlnrmın muvaffakıyet_ 
ıııccli-.imle garip ıı·~ korku h:n·a.,r ııa n~ lıııb-ı k:ıtill~tinr. mnh~ns l;ır lar lıiıtun Pariıdileri clerin bir kc-- rak örliilü bir b<'z ı.:cı'lniyc rııtı,·;ı• şağt Donda. tt"'\İ~ ettikleı-i Iıunetli ı.;djkJeri yii'7.ünrlen .,clinıete c:ıktr. 
e!-ımeğe bı !<ı:}(IIll'~tt: lll<'buslar &lii • lllll't gömbk! .. l'lC Paris OTla<;J;:ıCl:m ı eler it:ersinde bıra.kryor. i)löm mah fakat <!lliJer. nen de dirseklerimi, bir s.-::dle Almanların Karka .. Jara * ~ * 
~ııııdiikieıi'Jl' ,l,..i.'11. Robe:;p·ycrin ı;cç~'rilcrek ~-iik unı.ba':ui'c ,.i.ra"cl ! kumları P'lri~ sokn.1darın<lan he • diz kapakJarımı sardım ve l>in doğru ;rofüırmı ke~miye çalıştılar, nu-. ~rl,inıharbiyesi, hütüıt kış 
1-;tcdiÇ..;ni :;öylii) orlnr, hatta mü. ruc>yd:tnına v<ii.iiriildii. Uun!ar :ı • l t;c:'•cn cliikkinJann l;;epenklerl l.a. lwrkuyla atl:ıd1m. ltcrekcl Yersin Sonrn. Rus ~rkii.mhıırbiyec;i, Kmm 7n!"lınd!l, Alrrnpa. :ıazeteJerindc 
zal •. ürc !liITno,;md:t ] ılerli. rlüşiin • rasınclıı (&~il RC..-ıo) isminde bir r>::tr.ıyordıı; fal•at Jm kafilelerin ar bir 1nrafımı knmadıın. Bu da re" d'!ln Kl!.rç bo~"Kındnn, nıiiılafaa nsk~ri nıütch:ı.<ısısınrın yazdığı ya. 
rıeli ·~iirünmPkt<.'1t l ;b Jcoı-kuyor _ ı.;enr lnz da ,·arılı. Bu :rnrn!h geıı (: kısın:lan "Ym;a"m Cümhuriyet•' jisöriin kabııhııti değildi; çünkJ J.u hathnmn Almanlar tarnfrftflan niardnn istifade etmis. rn\il<etnntel 
l::ırılr. Uir l!iin rni! "'•ere sırasında. kı:r Rolıesp;ycr e\inin önıinnen !!;C d;~-e bnji;ır:ıc.<\.l..c <lııll<a\uklar Yfb"'IJH efendilere gör~. ıhtiynt tedhil'lcri r;e\•ri)me'>i'ııe meydan \ermemek hir miidnfnn. pl:\nmn <lılyanan bir 
Jıa~·ale (lalar gibi olan b.3- mel.ıu. r.erkf'n kenc1j .. jnclen :_:; iiplıe edilerek dn me\'ctıttn." <Dcnmı \ 'ar) 11Rraşmak, zanıan kuybclmeklir. Uzere, bu Jnn'Vetli sedrlio cenubu. mınta.ka taarnı:Tn tin. hazıl'lıtntr.< tr. 

~ı~ı, Rolı:~~yctiıı kcnd~in~ ~~-!"~w~~~~~~~~o·••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ·~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~· DHy~ a~~rl mınt~m oy~n Wr 
llgmı ı;örlir "Örmez 'elfı,.;ln "\h • plan dnhilincle ha.r~ltct ettiği hal. 
~~mdj beni hl~ fenalık dÜ~üni;yQ; Kobon inler gibi bir sesle mınldan. cap ederııe, Halifenin canma. kJyacalı: de. J\fare'!!•l Timot:enko. neıl"n n1u 
~. ıınc.".J," eliyi" hnı;tHiığ1 me;:hur • dı:· kadar hain bir adaoıdı. nıffak nlmnnmı~tr? 
ılur. - Don1ek ki, geceyi lm celll"n,,em.. Zlndand~ K"ÖZ göz!> g'tirmüyordu. Hi~ ~öpbeslz, Ahnan ordusunun 

Rob:!.<;pi-.:crıl~ bahseden f,ui do gı•c;lrı.-ccğlm, 3.)·lc mi~ Gece oımunu. l;:ıL';{ın bıılinıleki tn.arru1onn. kur -
fodle~ t:ıı·ihi'IH1e owı ı;n dımlc - - Seni mutlakn. kurtaracağım, de. Aslanla\ yer altında l•ükr~~:p du. h:ın 5:(tmisti: fakat ortada başka 

lerlc Imlfü;:ı C(for: li~.anlr? 1\ıil!\trrlh ot.. burada, , u ı.;ı. ruyordu, tcfen'lllc eTcnmnJan vnrdr: Alman 
''.Taraft:ı-·an Robco;pb•t•r 1<:1n ğm:lıf,m nnkt,:ıd~\ hiç bir lclıll!u• ~-olt ROMAN Ertı•sl gün bu hayvanlar ıerbcst luın·.-:-tlc:-inin lı:trekat faikiyeti. 

f:ı:tıJC't :ı<lnmr di~·orlar. V:~Lın ile - tur. 'l"ın-m buradan lmrtul:ı.ca!uım. ı J.ala<'ak olursa, önüne geleni derhal ~f:t1:r,!'mc, tcc;ki!ii.t 'e t:ı.biye Ostliıı 
·il, o do~ ·u, nnn.ı:sıu, iyi bir atlum ve bu Jıaııarah:ı n:ı:lrln lrnnağını nıı. - par~alıyıı.c.aktn Çünl<üı mut.ıt Jılliı. ~ liii;ü ... 

clır. Rol:. •Ph "l' n..'lra•luıı lıorktuj~u sll s:ırdı!;ınr, onun &!'.\~,Sı7. cıırlyc~eri. YAZAN: iSKEN DER F. SERT Elli tına olarak bekçi o akpm vah,1 bay. H. Rasim ÜZGfü'\' 
ııu nu· u darınııı h·r· :ırl • Da:ıtoııa nln YC hııtt:1 l•cndisjnln n~lanl:ır al( . • vanlıua yem \ 'ermemi!7, onları l•astcn ( 
'lı:, 1cmi~tir. Poh:;)<;'liycr ~·alnt.! ı•::.. zmda nasıl c:m verdiğini go,·:ı~l!k!ıln! t'Jim~ bltirmi, olacaf,ım. Saraya ~eUn_ j sözünde durup durmıyaenfmı bllml • aç bırakıp gitmı,tı. 
ırıdan de~1', kıı 1.m •ıı <1::. Im ·ur - Nredeysc alilrın tluracaı,. Yarın <'e, aslıınlıtrrn kapıyı a~ıl<: bulup hare-.- Jordu. Kobon uyku uyuy:ımıyo>rdu. Gök . Urugvaydaki Alman 
~ı:a.ttu Imdmd<>u n~J. et h::c eder: 1 aıılıı:ılarıı; ltapısınt a::ıp S<'r~~t mj. me d:ılıiıklarmr fll\ve ctmc:\·i unut- 1 0 geceyi bu mUthl§ cehennemd~ n:r.. lerln blitün melekleri bir araya gt>llp bankası nıkı bir 

nrlnm lfolanı, Llis~' <lö Molenj (j. brr.ıl•::c:ıksm yoiu•n ?... m:ızsm? ı •- "'i • d"-Un .A Kobonun etrafını 6 .. ~•arı ,.,1, .... 1~. r 
l i eı gcçwcceııı. 01 - U:ronau. ---.. " ..... ·• kontrole tabi umc i r'"Jı~·en "iP cp bu rıcfrct _ - E\•et. Sıarbc~t bıral>tlC:ı.ğcm. l•":ı... - Ne o? Baklk•tt hallle"e ~;;.•·le. lmyuda ııııhk öttürürken, o.aJan.1.ıı.r ar-
ı r R ' • D k ... J ~., Bekçi ona bir tw:suz; ekmek ve ay. r-
ı .· ·~~ ınır 'm 1 •ıci n dılsm-.ır imt, ~alnız ı.orınf;m iı;indc. t'i _:qı:- mektcn teklniyor muı;un ! hkıan bağnoıp dururken, böyle kor. !\ıonte\:,deo, 20 (A.A.) _ Hülnt· 

lı 1 :l · n 'len h 0 m "rcs'wkn bi.c ı::n ı.:Utlcyir> un:ıhtarlannı :.Iacagmı. rıca bir testi en 1't1tlrmlftt. 
111" 1 ~ • d - 'Elbettl'. {lün~li bt'n ıte,ıtten Erte1f .gUn bek~Ju..ın dedikleri ta • kanç ve tehllkelı bir yerde itısıının met, Urugvay'daki naziını hare-

L • ya 3ırusur. ı.hti Jl"n bu ~::ır:p - Yn ben': .. beni ~aln:t ımm :ı. u. Jntıkam aıac.ak va.z;.1·eıte bir adıam ı;özüne nasıl uyku glrebUtrdi? ketinin sermayedarı gibi ~:.ayılan 
: <l;ımı J "'hnüun nefr ... ,..lnl,,,.,1.,. nntma! ,, ı.. ı hokkul• ederse, Kobon kuyudan kur. 1 t b' Al 
l ı · · ut',;I im, f;i<'hirde örnek olnınııım dl•·c la k I ' e ır acı, ko.rkung idi.krem~.. m.:m transatlantik bankasının 
• rlltı"', k.hclm':ıra lıcr hl"'s.tt:ı h:ı - :.ırral;: ı:tn;c dı.-<llm ;o,n. llk önce ... alı'fh b~ııı d 1 1 t .... k Jtl tu ca ve•• anlar vezJrfn barem da-
l l""t - b-'· d v . .. " . er ııı .n<ı ırrr . .,a at, us . ı~esl"'I •srmı•t hc-'"'l par-'-nu• o lCobon, aslanların ııeslnt pek yakın. d3ha ı:;iddctJi bir kontrol altında 
' ''- ,. .u>nr ı . .-rıııı nyı, Jıi s,.., • ecni ı,ıır;ıracağım. Serbest 1.alı.nca, sam ... _ ne ,.

1
k • "'"~" .. . in • .. .... "' •-·" .,..... .,. • d den ., .. , F ı. ..,. ~ ar. ·~~umu ;)er c gc- ıacaldr. an duyuyor. bulundurul:n:ı.smı emretmiştir. HU-

' u c ı r:ı.n.,:nı lnr:.:~e ili;: dcj(rnrıı. f!lrara ko ar ,·c Rcşldln ı::l'nl tirmi• dedl&-iml . , Acaba hayvanlar yuvaJ.ınndan mı kfım•t muh ... sı·plerı' tn-rından ya• 
ıldn. oi::ı ft, J ~ • w _ ·' ,.. ~aı>nmı o,acaım va. \' 1 • zl d bek f t kt "' .... ı-..u 
\c ~"vmc·n d ~, •m g>n, rıl'f!rnin ~ nıı1ıl bu (m::~ıını kıryıı)y:ı attıgmr, Re,it gibi bir wzlrl ye~mek beı;lm ez rın n an !.:' s gerçe en çıkryor1arf pılan tefti~ ııonundn Almu HU • 

. , • c;r.·:u.ıı olb.ıı bir ıı- buradnn nasıl kıırtııtılnğurı:ı hallf<'ye Jçln n~ şcrem bir 1,t1r. ııc,tdln dO§manıy m17drT Bütu:n lııun. İşte, tliyler ürpertici rshk sesleri. hükfımetinin t1ruguvaydakj nazi· 
'aı;- ıd :ı.rc CdıYorı11!. ' anlııtmım ! Yalnn; dilclmt et ki, Reşit :r. * ~ ları, ondan intikam almak için mi Yılanlar bir yı:j'ın yağlı Imyıı1m bir- teşekküllerine yardım ic;in l fl-1 l 
. "n mdnn l,ıı<'.'~ erlte ·Y~r ckqc. baklanda h:ılileye bir ~efantç l geımı, hazırlıyordu~ birine ııürtünerek, akaa sular gibi · da Al b 

r.Yctlc ~irkin "" 1mnı1ı'te..:nc Jı:ık • olma11n .. faamufl!ı bunun da bir d'.l. -rEKR . .\R DONY.\YA yııın man anknsı vamtasil~ n • • ·, Kcıbon bu konusmalar ara8ntda Re- kayıp gltme.ıne ben:dyen bir uğultu 650.000 dolar göndermis oldugv1" 
~ıyan ın<>•n !!rfür. Fn!'nt nobcs - ı ğıırl yol<tur. Zira, herhangi bir ,efar:ı.t- KAVUŞURSAM ... , ııldln Ha.cert sevdtıw .. ı df' anlam••ta. l"lnde kawn .. nrorlar. '- ı ta"' ..... " ,,--.-.. nu meydana. <;tkarmıştıT .. o tarih 
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HAFTA SOHBETİ 

(Başto.ra.fı 2 incide) 

••- Buglinküleri sorma... Bir 
~3 diyemem. Belki güoendiririm 
~\·l&tlan ... Eskilere gellnoe, din _ 
•l"dlkJerimden kemenÇeci' Vasili, 
Udi Ne\Tesi, Nedim Beyi, Tanburi 
Üeıöili, Neyuın Tevfiği, Kemllni 
i'atyoau, Arap 1brahimi, kanuni 
l ör Aliyi, Nasib Hannnı, zurnacı 
Arap Mehmedi ... Daha çok var, Fa 
kat bunlar b!r harika i'Cli. Bir sa .. 
tıat peygamberiydi bnnlar ... 

. 8unıam. ayanııda. bugiin ne 
hır kemençecimiz, ne bir kemani. 
11tiz, ne bir udimiz, ne bir tanlıu· 
1 ıoiJz ne bir neyzen.imiz, ne bir 
~uıruumnn n ne de bi'r okuyucu. 
llıtız vardır. Hili y~ti~mem1ştir. 
\ 'erleri boştur." 

- Nerede tanı'tnı bunlarla~ 
Sorgusuna da ~u cevabı ,·ermif. 

ti: 
"- Nevresi sizin evde... Bu. 

ba.tJa tavla oynarken ••• Diğerleri· 
lli dost ederinde, bazılnrını da 
Abnıet Rasimin deliletiyle,., Tan. 
ho.ri Cemile gehnce, arabacıl& 
Yaparken... Bir gtin, Oöıtepelle, 
~lasyonun kar,,1s1nda tren bekli. 
;\'?MlUD, Yaşım yirmj bir, yahut 
~·~raaj ikiydi. Bir sigara tellenclir • 
aıın, bir daha tazeLedim, dreken 
«lütlük öttü, tren geldi. btasyon 
kapraından çrkan yokolardan b;ri 
~elaı, arabama bindi. Dehledim 
beyf?irlni, çamurla yollar<:an 
~~k, tarif etti~i kti5klln önünrlc 
tlt1J'd11m. Arabadan inerken "bek" 
le!" dedi, 

Bi'r "'8.atten fazla !>diledim. İçer 
de1?' Saz ııesJeri geliyordu, Dikkat 
it!-iJn. tnnbur ,eıı;iydi bunlar ... 
~mı bir hoş oldu, ına!Wrı a. "il'rde 
l&nlıura.cıl:ık var!.. Çalı"lfl bir 
~UzelJik. batta bir fe,·JcaJaclelik 
\Tadı. Dint.:ırke-n içim taŞryordu, 

Getlrdlğım adam evfltn çıkrp a. 
Paliaya binlnr.e, dayananhıdun, 
hördum: 

- lçerde tanbQl' çalan kimdi! 
- Neden sordun? •. 
- Meraklısıyım. Ben <le biraz 

~altuını. 
- 8fitı De çaJryorson f,. 
- Saz. •• 
- Ne "azt cannn? 

• 

J 
• 
~ -.. •, 

- Tanbnra, cura, bağlama. .. 
Hani şu fltıılıJu çalar l~te onlar. 
dan .. 

- İki gün sonra yine gel~r. 
ğim. İsta.c;yonda. bel,tle, sazını da 
al! Hocama götüreyim scui bir ke 
ı·e dinlesin ... 

lk~ günü nnsd geçirdim ben 
bilirim, ı,ta..~yonıı. gittim, nekler. 
ken, içim içime Mğmıyo:rd:ı. "l'a 
ı:ı;.elmezseT" diye üzülüyordmn. Ni 
hayet tre-n geleli, beldediğim yc1

• 

cu da çıktı, arabaya atladr, Köı:;ke 
\"llrdığımız zaman beni de yanına. 
alilı. lı;eri ~i'rdik... OircliğimJı o
uu ıla bir iki kişi daha nrdı. Beni 
niçin getirdiğini anlnttJ. "Çal da 
dinliyelim !" dediler. Sazrmı tor. 
hadan çıkardım, bi'ı~<a.ç hava çaL 
dnn. Son havayı çalıp bitirince, 
demını'lenberi, gözleri yart kap:ılı 
bir haJde beni dinliyen biri, yerir. 
den kalktı, ba.na. doP,ru gelmeğe 
ba~Jaılr. Hl"m ilerliyor hem de: 

- Bu adanını elini öpeceği.'m! 
Diyordu. 

Utnndıın doğnrsu. Elimi nr -
ınemek istedim, çektim, fakat kın' 
tarma.k .krıbil olmadı. 11~ap !" diy.e 
öptü elimden ... 

Benim ellinl öpen T.anburi Ce. 
mildi. Arabamla ~etidi'ğim adam 
ondan ders alıyormuş, 

bte 'Nnburi Ceıııili, bn büyük 
eanatkln ilk ılefa. böyle bir tc<Jn. 
dUrJe tan!dnn, Ve çok utnndou o 
gün ... Ne milbnııı, ne efendı a. 
clamıh. Sonralan r;ok ahbablık et· 
t»k rahmetli ile! .. " 

Mlinir Süleyman ÇA..PANOGLt.r 

- Son YaT.J yarın -

ŞEHiR 

, ,. I "ı 

ıl l ' 
lıı:u 1 

TiYATROSU 
~· ıcıscı d8 

OBAM Sl~MI 

KIŞ MASALI 
KOMD•1 KlsıD 

YALANCI 
Cmiıaıteııl, Pa.z:ar ~kr 15,SO da 
matine ve her Çarp.mba H ek 

Çocuk Tiyatrosu 

i 
2 ı--1--....._~._ 

3 ........ıı.-.ı__,-.a._. 
lt 

c; 

' t--ıı--ı-... 
7 

, ... -+-...... 
e....,.........,. 
9.~--+-f--+--t--t--hıl--+--1 

.Soldan w{lu: 

1 - Hekim • f!;lfkbnl, 2 - Ali'ı. 
metler Aç kaltnnklıı yapılan iba• 
det, 3 ..:_ ~nlı • Müalahkem mcv. 
ki, 4 - Camdan h:ıvuı, 5 - Başına 
"K" ıselırse delikli kepçe olur 
En çok iş yapan liıarr.ı:ı, 6 -- Ter"1 
Jirn:ıli erba1dcın biri • Aoı;lan saçı, 
7 - Derin • Şimdi sağ elinizde 
tuttuğunuz şey, 8 _ Dcyan ednh • 
P:ıhalı de#il Kuıu:ıun fery:ıdı. 

9 - Rezalet yapan kimse, 10 -
Berber • Soru ednlt. 

Yukarıdan a!Ja~ı: 

l - ~ıkışmak, 2 ... Pnr taraf'ı 
açık boru Prenst!S, :l - Rnhvc• 
lı::ıne işlclrn • Et kek, 4 - Tt'rsi 
hııbadır Koyunun yavrum, 5 -
Geminin - belkemiğı • Tasgir e.latı, 
G - Başına "İ" gelirse güıcl ol•ı':" • 
Rir al renl(l, 7 - Okuma vazmn 
J~ilir, 8 - Dinlenme Bir ılzJmrz. 
9 Uzu~ " ll.ıı.sur, 10 
Kıımnınak. 

Dünkü bulmacntımırı tıallf: 

Soldan sağa: 
1 - Kuruüzüm. 2 - ınıırnnııo,;, 

:ı _ f nuh, Er, UI, 4 - Maça on. 
Iusu. 5 _ Ap, Dı:ırat, 6 - Referi, 
Pra, i - tı. Dirilen, 8 - fmPce, 
9 _ Okuna, kazı, 10 - LA.ika. 

Yukarıdan a~a6r. 

-5-

.şlmdilili' piyasaya yalnız bir tip ÇAY çıkarılınışnr. 

Bu ÇA Y'ın perakende satı! kilo fiyatı 13 LIRADR ' 

Çiğ çekirdek KAHVE'nin perakende satı~ kilo fiyatı 5 L~RAD!R . 
Kavrulmuş ve öğütülmüş KAHVE'nin perakende satış kilo fiyatı 6.30 KURUŞTUR. 

Bu fiyatlardan fa·ılasını fstl)•en ııatıcılar Jıakkın:t1 tnklbat yapdmak üzer;, en yıakın lnblsarlıır 

mat verilmesi saym halk!mtz:dım rica olunur. 
lll .. R! .. ll!!l!ll .. l!ıa .... fBıllll ............ ıaı ...... iliiiil ... ~PTi"ii&~'lKl~3WSlll::'~r;rsııtt;At~ırEg~cAAıımıi91 ............. r::alillil! 

lıtanbul Belediyesi ilanları 
(Gttzet.emlz1D Dlrlılot •yfaatDda 

bathk yanmdakl tarlb ~~f'tlloı e._ 
Uyerek göncıerecelı oknyul'uhumnzm 
tıca.rı Wlllllftıti :ıab olmlyan K1lçttk a. 
1An11! n paraAD! •eıvolunıır.) 

Ttıl<sl-:!t bel~diyt' gazinosunun tamhi açık eksjltııneye ko.ı:ı.ulmu,tur. 

K~~if bcılelı ~li'22) Ura (50) kuruş ve ilk teminatı (9l ı lira ( 19 1 

i:nuu~tur. 

lhrıle 23.10,9-i.2 cuma günü saat H te daimi encümende yııpılıı::a.ktt". 

Evlenme teklilleri: 
• 33 y&§ında, bOy!u , çok valnşıklı 

klmseslz; memur blr be.y, 80 Y9.f1?18 
kadar zeııgl.n bir ailelliıı gUze!ce bır 
kızile nlel1Dlek Jstemeıttedtr. Dul da 
olabilir. (Doğan güne§) rem.tine mu. 
racaat. 

Şartnameısl zabıt ve mu3.melft.t ;nü'.lUrlliğU kaleminde görUlııbiljr. 
'l'a!.p't'rin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı Jl. 

zımgelen dlğt.r vesikaları lle fhııle günU muayyen saatte daimi encllmende 
bulunm11iıır1. -<•41) 

• 22.23 yaşında, sağlam, temiz 
;yük.sek tahsil gören. ayltk iradı mu 
ayyen olmıyan bir bay, 15..25 y&fla 
rmda temiz, güzel ve otdukça iratb 
kız veya dUl bir bayanla eYlenmek 
lstemektecllr. (Ciddiyet 5ti) remzi.ne 

aançın, 22 yaşında, adapazıı.r mev • 
kilnde genlş bir çiflllk sahibi o!an biı 
genç, çiftliğini çalıı,rtıracnk sermayııi i 

18.,25 yaşlarmda dut veyahut kız bi r 
bayanla. derhal evlenmek istemekte . 
dir, (A.kfırat) remzine Il'Uracaat. 

• Ya§ 27, boy 170, kilo 65, Az ser. 
maye Ue kUçUk bakkal <!Ukkfuıı bu 
lunan bir bay, 20 lle otus Ya§ arum. 

müracaat. da sermayece yardım ed~k ııamuııı.u 
• Boy 1.75, kumr&l, 24 ~8§ında, u. bir aile kızt ile evlenmek iıtemekt.e • 

kerlikten tecil edllmlf, deYlet i§lnde dir. (Ergin) remzine mUracaat. 
istlkb&ll aydınlık, yuva.ama d~Un • Yaş 23, boy orta, esmer, lise tah. 
bir evi idare edecek maaı a.ıan, yalnu silli. resmt bir müessesede eline 7€ 
bir genç. temiz aileye m.ınaup na.ruı n 
bar a.şla oımıyan, yuvasına dUşkllıl 

17.26 )'&§ araamda bir bayanla •• 
lennıek lsumektedir. Tlp mevz11ubalu 
de#jld!r. (8.Z.D.) reniıltne mUra09at. 

• Y&§ af, boy 1.78, ticaretle meş. 
gul v~ nylilt "kazancı 130 l!rado.r.. tazıa 
olan bir •y. u.un boylu ahlA.kı iyi, 

lira •7 kuruş geçen memur, sigara Vf 

içkJ kullanmryan, iyi huy!u bf!' bay 
beraber kararlaıtırmıik ıartl'e UDi 
versjtenln kısa bir şubesine devam et. 
tlrebjlecek, esmer veya. kumr&J, temiz 
ve zengince bir aile kızı Ue evlenmeli 
istemektedir. {Onur) r:mzlne ır.Ora 

EV i§lertnden anlayan bir bttyanla ııı: Okumuş, medeof bünye. içtima 
evlenmek ietemektedir. (Acele M.K) terbiye ve tnsanl a.hlA.k ve duygulara 
rem.zlne mUracaa.t:. eahip, 150 yaşında, c;ocuksuz bir kadın 

• Yq 30, orta taumı ev f.şlerhıt iyi ahlA.klı bir bay!a evleLmr.k iste 

caat. 

mükemmel bilen, y1Jksek &lleden, 12 mektedlr. (:Mahzun ve mt!Lc.:!der) 
Y&§lllda blr kızı olan dul bir bayan, remzine müracaat:. 
40 yqlarmdıl., esmer, ıl§man, orta 
boylu, bir bayla evlenmek tstemekte. it "e ifçi arı1anlar 
dir. (16 kimsesiz) remztre mtıracaat. * YU'ksek Teknik okui·ındl!n en tYI 

• Böy 1.70. ktlo 65, otta boylu, 1 dPrece ile mezun, b\lfill orJ dört ııene 

llk tecrübeye sa.bip, denjz, kara, havıt. 
\•e emsali bUftmum motör'.erdc, abgap 

ve kauçuk ve elektrik l?leriltı fabrjlıa 

Jdareslnde çalııımış bir gene; bugUnklL 
lktuıadl ihirum ve memleket ihtiyaç. 

larma uygun çal:şma slsıt.:ır.ler!le, az: 
zamanda fazla tı almak fqtiyenlere 
ınutlt olmak istemeKtedi.'. 9eyotıu 

P.K. 2319 adresjne nıekh•p!a m ilra • 
caav. 

• 19 ya.şmaa, ortamt:ktep mt>zurıu, 
bir genç, Herhangi tı!r mi1cs! ~e \'ey~ 

tıcarethıınede çalışmalı: •l'ternekt~dir. 
(F. Derman) remzine mtl,.ac!\at. 

• Yük.sek bir ai!eye m <>nrup mü _ 
o.ener ye her lf ellnder. i'elen. klm -
aeslz, t4 yaşmda blr ka.1 .n yı: Lnız bir 

baym eY Jflerini mükemmel suret ·e 
idare etmek istemektedir A şal\'ıd ıık l 
adrese müracaat. (Bav H H:ı.ınpar _ 
zutnya.n, otel Tokatliyan ) 

Aldınnız.: 

(A.U.)(Ace!e M.k.)){Akf•rat(B~y 31) 

(B.Ş. klrnAe!llz) lBuıunma.zı ı üıı.dı ı 
(E.11. Cill) lEv işi) (F.U.S) (F.D K) 
(H,Ç. Hakikat) (23 ~ htıyen) 
(!4.U.A.) CM.E. '49 (Öz!:a!ıa) (P('lim) 
(R. T,) (R.A) (F.A.) (S.A.E. ı 

(Bamlmtı (Yağmur,) 

t - Mimar!, t - P:anapeltı<, 
3 - Uruç, Mor, 4 - Rahat eden, 
5 _ Un, Rical, 8 - ÜAendire, 
7 - Zorla, Ki, 8 - Üz, Urulıııak, 
!) - t.Tsarc, Za, 10 - Ulu tanrı. 
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