
lllllılklfM9~n'feı ph 
nnıla, ~ökterimiı.in kaı..'lırama.nlarr 
nı yeti. tir~m ha,·ac.-ı bir ne~il üre. 
r.ıehtcdir. Miıli y:ırdım!l:uı hrz ve 
ı..uv,·et alan bu çah~ma.lar kin 
Türk Hava Kanımtma fitreler~ 
m;7le yardmı etm-;Jiyiz. 
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istanbulun kurtuluşu heye
Yugoslavyada 

Slovenler 
Alman tebaas' 

ilan edildi 

ikinci cepbe vakti r 
geUace açılacak Karne 

usula 

canla 
kutlandı 

Slovenler Almanc 
ltreaecek ve 

Alman ordusunda 
askerlik yapacak 

Engelleme hareketletini 
haber vermiyenler:n yuva 
lan dağıtılacak, malları 

rnüaaJere olanacak 

Alman hududa, 6 (A.A..) - Rtiyter 
Yv.g'08lavya.nm Sloven eyaleti ma.. 

ham vali.il Rayner, eya16t ballanın AI. 
man ordusunda askerlik hfznıetıne ta.. 
bı tutuW:aklanm bil~tir. 

.Bl~t halkmm Alma.n kanından 
olduğUnu iddia eden Rayner, bunla.nn 
bir tlktqrlnden itibaren bUyük. Al • 
manya teb&a.n olduklarını söyJem1t
Ur. R&yııer, çetec;l.lerle komünistlere 
kaı'p ya,pılan mücadelenlıı ağır kay:p. 
lar& sebeb olduğunu ve aınllerle ce~~ 
yan eden çarpıştnalarcla bir- çok Al • 

~ aakerl.ııin öldUğ\1.nU ı.tabul etmı.,. 

ttr. 
~. A.ıma.n yurtda§l ai!atUe 

Slovmı.lerin Almanya aleyhindekl !&. 
aliyetıere dlkka.t etmek u Alman _ 
yanın cenup hududunu mtld&faa. ey_ 
lemek vazlfesile mükellet oldukları. 

Dl ihtar etmJ§tir. Slovenle,. almanca 
ögreımıeğe m~bur o!&Caklar ve en • 
gelleme hareketlerini ihbar edecekler 
cıir. Rt.yner, ıbu va.ztfelerinM ihmal 
gö:ıterenlerin cez&landmlacağmı. a • 
ilelcrinin yurtlarından uza.klaçtm!a • 
cağmı ve mallannm mtiea1ere edile _ 
ceğ'int na.ve etmlftir. 

Rayner,ln beyana.tmı tefair eden 
Londranın Yugoslav mahfilleri, va.li • 
nin &na va.ta.na sadık ka'an küçük 
Sloven mi.iletinin BUA.hlJ mukaveme. 
tfn1 kabul ve talldik etnıı, hulund•ı.. 

ğunu aöy1emektedir. 

Ne ,:,'talinin ne de Vilkinin 
sözleri bu hususta 

müessir olamıyacak 
Stokholm 6 ( A,.-U - Al:ıhanda 

ı;ıaı.clesinin Londra mıılıa'hiri bil. 
diriyor: "Salahiyetli İngiliz. kay. 
nakları, St:ılinin, mülldiklel'in Sov. 

, yetkreyaı dımı ve ikinci ceplıe 

1 
hakkındaki deıııl!cine dair bir şey 
ı;öyleml'rnektedir. Askeri kaynaklı:ır 

1 

ise ikinci cef"1enin zamanında a~ı
Jacağını söylemektedir. Ne Stalinin 
isle~i, ne de Vilkinin ı.özleri bu 
husmıta müessir olmıyacaklır,,, 

Amerika ve İn{.{iliz biiyilk elci. 

leri Stalinin sôzlerini ietkik f:diyor
lar. Bu cümlelerden birkaçının iza. 
hının istenmesi muhtemeldir, 

SOVYETLER/.V KAYIPLARI 

Slol..hotm, 6 (A.A.) - Afton Bl~ 
det gazetesi yazıyor: SovyP.tler 
san'at ınınlakalarmın ytıı.de altmı. 

şını kaybetınişler(Ur. Bu hal, du• 
rumlarını güdeştinnektedir ~ lngi. 
liz ve Sovyel makarnlan ~:ıkın da 
durumu 'tetıkik 'edeceklerdir. 

Stalingradda 
Almanların 3 piga· 
de tümeni ile yap

tıkları hücum 
püskürtüldü 

voıga bllgaılnde ıı Sovyet 
talll'lp edlldl 

freni 

Londra, 6 (.A •. -t) - Mo~ovada 
neşredilen Sovyet gece yarısı teb· 
liği: 

5 eyHllde kuvvetlerimiz; dü~an. 
la Stalingrad ve :\fozd<>k kesimlt'· 
rinde şiddetle çarpışmışlardır. 
Diğer ke.simlerde kayda değer 

hiçbir değişiklik olmamıştır. 
Lorıdı•a, 6 ( A.A) - Gece yarısı 

Sovyet tebliğine ektir: 

Stalingradııı şimal batısında Al. 
manlar 3 piyade tümeni. 100 tank 
ve bir miktar uçakla yeni bir taar
ruza kalkmışlardır. Ruslar bu taar. , 
ruzu defetm~c muvaffak 01.ın~ı)· 

la.rdır. Almanlar altıl' kayıpfora u!. 
ramışlardır. 14 Alınan tankı tahrip 
edilmiş ve 1000 dlişıman öldürfıl• 

müştiir, 

Diler kesimlerde de düşman pek 
öyle ilerliyememiştir. 

Normal ticaretin 
laklşall için 

Şehrin şimal batısında Ruslar va. 
ziyetlerini düzelbnişlerdir. Bu Rus 
kuvvetleri ilerlem* bile muyaffak 
~lmu~lardır. 

Mozdok keı>iminde m~ön b~ 
(Devamı S ftncüde) 

istanbulda geniş sermayeli Buton Çin generar-
anonim şirketler kurulacak leri toplantıya 

80 milyon llrabk maallatura 
eıyaıı geUrlllyOI' 

çağırlldı 
içtimada Vilki de l;ııJunacak 

Aım.rad&n haber verildiğine naza. 
nm memlekette normal Uıftret hays.. 
tınpı d18lpliD11 bir .§ekilde ve harp 
ekuıomialne uygun bir tarzda. i§leme. 
8l yolunda. tedbirler alınmaktadır. Bu 

PRAÖDA 
Kara borsa bare

ietıerıne 
ı1t1rak eden 

Altı kiti idama mahkUm 
edildi 

Prag, 6 (A..A.) - Prag istisnai 
ına.hkemeei tıırafmdan, kara borsa 
hareketlerine i§tlrak etmek ve ışık 
karartma aıra.sında .ı:ıırsızlık ya.pmal: .. 
la suçla.Ddırılan altı kl§lnin 51Um ce
Za.ama mabkQm edildikleri ve suçlular 
ar...ında birinin bir kı.til teŞf'bbilsUn. 
de lıtllu.nduğu Neue Tag gazetesi tara. 
f~ blldirllmektedlr, Bunlarm ce. 
Z&ları on iki lıkteırinde infaz edilecek. 
tir,, 

arada e!koyma ha.ttltetl.;rile pek da.. 
ralmI§ olan iç ticaret hacminin.geni§. 
ıetilmesi ana prenelp olarak Hnde tu. 
tul.maktada-, İthal&t_ ve Uıracat ~e -
rini normal ticaret ıartıarma uygun 
olara.k. yürUtmek için genit ııermayeli 
anonim şirkeUer teıkiU dü1Unttımü1-
tU. İzmirde 20 milyon lira. aerıaaye 
ile teııkillne çalı§llan ST!Onim lir • 
ketten alman neticelerin iyi ohll!ğu 

görülmüştUr. Ayni esaslarla İstanbul 
da da bir ~rket kurulacaktır. Ofisler 
ta.rafından iris.resine çalt3tlan bllt\1.n 
ltha.l!t ve ihracat lflertn!.n bu t11şek.,. 
kililere devri derpiş olunuyor. 
Diğer taraftan all!.kada::-1ara gelen 

maıiımat manifatura eşya..omın mem. 
leket ibtlyacma yetecelr. u.iktarda ol. 
dut;unu göstermektedir. aHtta. bazı 
te.cırler bu kabil e§ya lç!.n mevcut im. 
kA.ıılardan !at.ifadeye yan~lat'. 
dır. Sebebi de fiyatların dtl§mesl en.. 
dişesi olsa gerekt;lr. 

Söylendiğ'ine göre memleutimfııe 
ısevkolunmak ti.zere 80 mi' yon Uralık 
manifatura e§ya.sı bazırlar.llll§ w bir 
kısmı da. l3&8raya v&nrı~tır. Bu ., • 
yanm teşkllt derpiş ed'ler: ılrketıer 

vasıtaslle 1tı:ıaı1 tetklk edtlmekted.lr. 

Vltt. ı <A.A.J - Çin ~enera.ıı Ç&n. 
ka)'lek bütlln Çln kuma.ndan.tann.ı ll 
b~cite§rlnde toplantıya davet et.. 
mi§tfr. Bu toplantıda Vendel Vllkiniıı 
de bulwıacağı zannedilmektedir • 

lngilterege 
Bar balta Amerikan 

lutaları geUyor 
Londra, 8 (AA.) - İnfilter<eye her 

batta yenı Amerikan krtalan geliyor. 
13unıa.r geniı bir aalıada yerleşiyorlar. 
Gelen. krt&lann miktaruıdJuı ziya.de 
techizat1 önem!Jdir. Bu ordu sakmıla. 
lacak bir ta.a.rruz kudreti olmuftur. 

Fransız fabrikatö·rler de 
A1manyaya gitnıey~ başladı 

Parlıı, 6 (A.A.) - DUn, Paristen 
yeni bir i!Çi kafilesi Alı:r.anyay& ha. 
reket etmittir. Bu katlleıa, bir fabrf.. 
katör ameleleri ile birlikte .aey&bat 
etmekteydi• 

istanbul, Ankara ,. 
ve izmirde de 

karne kaldırıllyor -
Yalnız memurları 

dvl ve yetimlere 
karne ile acaz 

·ekmek verilecek 
Ankara.dan haber verildiğine 

g~re. e'kmeğiJ:ı karne u3ıılfı ile tcv_ 
zi ısıstenıinin ta.tbik edilm~kte ol • 
duğu Ank.:ı.ro, t~tRnbııl ve lzmirdc 
de bu usuliin kaldınlmast .esas iti• 
barilc tekarrü:r etmiştir. 

B~t şehirlerimiz<le dul yeti~ • 
tekaüt, malul Ye vatan hizmeti 
maaşı a.lanlrtrla rnemurıara, ia~cei ! 
b•lıe~kre bırakıl'ln yerlerde or 
cmğu gibi, ekmek Veril~ğc deYam 
olun:ıc.-aktır. 

Bunun için icap eden un ve 
buğJ3y toprak mahsu;1eri ofısi ta._ 
rafından temin oluna:caktı.r. 

' 

Diyep baskınını 
yapan 

124 ıabay we ere 
alşan verildi 

Parla, 6 (A.A.) - DQn 1ngi!1z har .. 
biYe nezaretinde Diyeb l>Ukmmdan 
Mt dönenlere milk&f&tlar dafrtılm.ıt. 
tır. Bu1"8rda. 22{ subay ve er bulun • 
maktaydı. Bıınlarrıı yalnız 86 111 Ka
nadahydı. 

Bu sabah Sultanahmetten 
Taksime kadar bir geçit 
resmi ve Taksimde büyük 

bir tören yapıldı 

Bu subayların ve erlerin blr çoğuna 
'
4Viktocya. Kroe,, nl§e.nmm. verllm1§ 
nımuı bu baskma. İngilizlerin M k&. 
dar ehemmiyet verdikleri111 göster _ 
mektedlr. Harbin bid&yetindenberl. bu 
.q&n en fazla 50 kişiye ?erilmittlr. 

Litvinof Velsle 
görUştU 

ratsat lklacı cepbe 
konaıuımadı 

Vtlf,tngt;.oa, 6 (A.A..) - .Litvinof, 
pa.za.rtesj gUnll hariciye D&Zir mU& • 
v.ln.l Sumnv Velı Ue yaptı.tı yarım 
aa.a.t.Jik görUşmede.n çıkarken, lkincl 
cephe meselesi.Din görUfme mevzuu 
ohnadrtmı al5yleml§tlr. Velslıı dave. 
tile haritjye n&SJ!'lığma giden Sovyet 
e~ı.t. yalnız umumt durum ba.kkmda 
fikir teawinde buıunulc!uğunu ilA.ve 
etml.§tir. 

İstanbulumuz d~<tman ~linrlen 
::lQ sene evvel bugün kurtttlmuştu. 
Bundan dolayı bugün !atanbullu • 
larm kurtuhı:ş bayramıdrr. 

Bu mün-a.sebetlc bLI ~abah ııeh • 
rimizöe büyük hir tören yapılın~. 

Peşaver ekspresi 
yoldan çıkarıldı 

14 ölü, 22 yaralı var! 

Yeni Delbl, 8 (A,A.) - Pe§aver 
ekspresinin geçen cumartesı gUnll 
Bomba.ya 320 kilometre mt:a&tede yol. 
dan çıktığı reı;men bildl~llmt?ktedir. 

'Kaza raylardan birinin ba.!talama h&. 

reketi lle yoldan çıkarıımuı üzerine 
vukubulmuştur. Bu suiltastta 14 ki,t 
ölmUı ve 22 kişi yaralanınr!;ltır. 

37 yolcu tafıyaD bir tayyare 
düştii 

Nevyork, 8 (A.A.) - Doğu mUd&. 
faa kumandanlığı 37 ~ı taşıyan bir 
uçağın Terre Növde yere jUşUp par. 
ça.Iandığmı bildirmiştir. Yeılculardan 

10 ki!ll b1mil§ ve 8 kiııl yaralanmııtır. 

bayram co,!runlu.k içinde kuUan • 
nufitil'. 

5eh 'r s:ı.bafıtan ltibıı.ren al bay_ 
rakarla silı'lenmiş, hele ko.pS.:.ı ha• 
va git ıikç-: da.ha. fazla a.çrlarak 
günesin tatlı yü.zil g3rtilünce halk 
sokaklara dökülmüştür. 

Merasim. SUl<;anahmet meyda. • 
nında yapr'm~tu. Sa:ı~ fl,81} dan 
itibar~ merasime iı;tirAk edecek 
lııtaat, 36kcri ve sivil okulara di· 
ğer ~ckküler SultanA.bmet ~Y _ 
cıanında kendilerine :ı.ynlıa.n yer • 
lcri alınağ'a başlaml§lardır. 

(Devamı S üncüde) 

Eminönüne 
uzatılan 

demiryolu 
500 vagon ,,,. 

geceleri kolaybkla 
bo,aıtııacak 

Avrupada.n trenle gelen ithalAt .,... 
yasmı antrepolara kolaylıkla boşalt&.. 
bilmek içindevlet demiryoll&rı idarest 
taratmdan Sirkeci Reşadiye caddeain. 
de blrkaç gündenberl yapılmakta o • 
lan ray tefrişatı bugün !kına! edil -
mi§ olaca.ktxr. Bu raylar, zemine 8'&. 

(Devamı S ti.neUde) 

Yağmurlar Edirne 
hattında da 

tahribat yaptı 
/ ~ . ) istanbul muhteliti 

Avrupa konvans·yor.eıı Hadım- . . . 
köyünde aktarma ile işıetııivor Berhne gıtmıyor mu 

. 1 

1 
Son dakikada haber aldığrmııa 

Ankara - Haydarpaşa hattı temizlendi ;~l'e~~:~u~d~:ıt~!~~i ~~~:.~ , d b 
1 

d ı Buna da sebep voı masrarı metıe • 
v~ seferlere Un gece aş an ı 1ee1ıııc1m. !:rl•1n ~il" ~ht lAftır .. Al_ • 

. manla.r ilk teltliflenr:dc kafı!c. 11 
(Yazısı S üncüde) • (Devaını s ibuık<le> 
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Pasifikte 
Amerikan tayyareleri hergün 
Kiska adasına hücum ediyor 

\'aıılngton, G (A.A.) - Bahriye 
nazırlığı tcbllği: 

Romanyada -
Siyası malzeme ile 

yakalananlar 

Mısırda durgunluk 
Londr", o (A.A.J - Muıır ç<>!unde 'ı Z aman zamar. acı ue tatil hatrı aforı:-u /.udamrz.da 

durguntıı k devam etmeklt:rllr . yaşattığımız, günlerde, acı (!Ünleri iatlı giinlere çevirmek 
Fena hava Yüzünden hııvn faaliyeti icin milil'tce nasıl mahrumiyetlere göğüa 11erdiğim::;; 

..... lM • ll.tlO • 
Gazeteye ırönılı•rne.n 

Evrak ~rl Vt-rtllnt"7 

Şimali l'asifık Alfüıiyen takım ada.. 
!arından Andreanov ıı daJa.rında yeni 
üsler tesis eden Am<ı.·ikan ordusu 
bomba uçakları hergliıı .~iskaya ta. 
arı uz etmektedirler. MUs:ııt havot 

Dinyeper nehri 
ötesinesürülecealer 

de sekteye ugramı§Lır. Akdenlzde bl:: düsününek ve bu arada bu acıların bhe ö::imtfi~ 
tngıliz denizaltı~ı bir dlışnıan naklly.ı , • • •. n "· 
gcmjsfni batırmt§tır. ı lıakıkallerı canlandırmJah bır daha boyle acılara düs 

Dakar süratle işgal memenin prr·nsiplerini bulmus oluru. 
edilmelidir ! j Saaclet. rztırabın bir cocuğudur. 

l 'i}i 6 (.'\.A.) - Riyodiıjaneyro'da •L---------------------------~J , •••••• • ··~•A••.o ·~..ı.I şartları bu haıekctlerl C'e!teklcmiş ve Dünden d~o;ın a n devamlı ntC'Ş altına AlıDntl!l· 
ıı . . B .. n l Bjr ve ıkl ı!kteşrinda dcnız uçal• . 

n • ' ' n • • • •~'-! g.l:I .--~ ::1o::~~~~~:;:r~ :ı~:;ır~: 1 tan~~s::::~ 
1 suretılc lıır çok lnfilaı~ \•e •·angın bom 

lnglllz uçal iar!l!Jn~ bal:ırı atııcııştır. :.? Uktl''riJlde beş dü~ 
maıı deniz uca~ı uhşür!i!ır.ü~t ur. 

ey~aı ayu .rı.. ~· Halen Kiskadu bulunan lıç düşmarı 

U 
, lıcaret gemisine bomba 1f,11bet ettı;!;J 

ıaa yene:ri görilımemiçııc. ttc daha ,,c.nra yapılan 
!ngiliz hava. ııazrrlıgı eylül a· l\~,şiıler ncticeslndo bu.rlal'dan tlti3l 

~nıcla İngiliz uçaklarının i:,-gaı a l- nın tombıı.!e.rla hasara uğıııdıliları ve 
tındaki Avrupa semı.!laıındn taar ı k.tpıyı~ oturdul<ları anlaş•lınıştıı. 

ruzi h:uıeketlcri hakkınua t afsilat ı Yeni Ginede 
v.erilmektedir: Londra, 6 (A .. \..) - \eni Ginedt? 

ISührc,, 6 (A.A,) - Pazaıtesı ::;ii. 
niı neşredilen blr beya'lnıımede bulun. 
durulması yasak ıılan sıvası malzeme 
ile yakalanan kimscleıin Diııyepcr 

nehri öte yanındaki lşı;al a ltında bu
lunan arazıye ııürülerel{ 1 uralarda l 
iia. 5 sene iı:iciın edjleceğj bildirilmek. 
tcdir. Bu suretle şimdiye kadar mtin. 
hasıra11 yahudılcre ve çingf'ne!erc karşı 
tatbik edilmekte olan sürıun cezasr 
sair halka dahi teşmil cdlı.niş lıulun_
maktadn. 

lntışar etmekte olan bir g-aZA'.!\c , Da .. 
~rnrın .aürıı tle mUtlefikler tarafından 

JşgaJ erlilm~3J lılzımgeldl~nj yazmaY. 
tadrr. · 

Aynı gazete, Dakar cenup Amerlko 
için df\'amlı bir tchliKedlr deınckteü!r 

Üsküdar tramvay 
şirketi 

Geyve ile LJoğ<.> nçay arasmdak. 
b~zı yarların hat üzer;uc ~'1.kr1ma 
sı :ıeticesı lı;ta.-:bul - l\ ııkara tren 
ııı!.ına.l:.:ı.latı sekt'!:-·c eğ: amıstı. Oün 

Ş k Ta1J(İ}•cnin bitmcıinden kü sayımızrla da yazılığımrz ve~hi ar cephesinde evvel le hattın açılması i,..iıı ilı ıza nı:ı • 
(B.ıı~tarnfı 1 ncide > lıalline 400 kiş: ik anı ele ,.e mute• 

h f • lstanbUI tratl1Vaylari•e has<1ı:.1ıır eıkipi gorıderllınişti. Hat· ın:ı al etra ıııda şiıfr!ctli c:nrpı.)ın .,. 11 
Jnr olrnaktaclır. tın açılması, t.:ıhminluin hilhlına 

.. t k ı d r1'1 cek dün ak~am mümkün olmu~ ve ilk Tiıncs gazetesinin nıuh:ılııri lııı- nlUS efe 00 t are 8ul 0 , trıen diin gece Ankarartan ııehrl _ 
r:ııl:ı vaziytl l'İdcli lıuhnakla ise dP 

.• . • er • • k 1- ı mizc müteve<'ci'.1en harC'kct etmiş 1 
son hartalar zartındn Alman ı.ı:ır Bı.:tun menkul \e .,a)nmen ıı tir Bu katar b "'.. "ii'-d • 

G · · · - · · · · 1 • ıı · ı 1 ı · . u-un Oı-ı.<:: en son nızunun, roznı ısfıkamclindc. ) :ı- ıennı en mu ~ını . ı.sse· ar o.an s ." ra Hs.ydarpaı;aya mtı\'asa\::ı .. ede .. 

AJlıll j,Jk 16 gecesi, on akın ya· Oven Stanı~y dağlarında t,vusturalya 
pılm.Iş ve 5.000 toruı. yakın bomba lı kuvvetler ılerlenıektediı in. Bu kuv 
a.tılmışt..ı:r. Birletik Am~rik:ı lıa\'a vetıcr Koji H Miyolayava varmış bu. 
ordusuna mensup bomba uçakları lunmaktad. rlar. 
clUgma.n tarafından i·gnl edilen a· - - 0 ·- ---

razideki hedeflere Uç: g in taarruz 1 Kibr1sta nıüdafaa 
etmişlerdir. Tek başına ve en az 

Mareşal 
Şapoşnikof 

Souyet ord~kumtından ! 
lığına tayin edildi 

v:ışladığı hissedilmektedir. lanb:ıl hele~ye:ı.ı~e d'!V7'C:rr'l ek u• cckt:r. EJksprc.s treni de d'ln gece 
::'\ferkeoz kesiminde .\tınan ~C'ner:ılı zere t:ısfı~~_,;ne .. cı.rar Y:n en Vı! .. r.3 ~" da ş-ı..-·,.,.; .. d 11 A k 

b d · 'b f' • ,~ll Çli.l·ı..~ e ıı araya 
Fon Hofman'ın 11 kilomclre k:ıtl.ır l'~!l<' ı:-:ııı1 ıı~ , tı ar·~?. 1ta.:ı ıy~ e hareket elmiştir. Bu tren <le bu 
ı<crileıliği nnlaşılmakladır. ll~L~('t;~ baş .. ~n~n ÜEkuc.ar - Kadı• akşam Ank:ıraya varmıı:; 

0 
acak 

1.eningrad kesiminıle :\lıııııııl rı ı lrny \'e h:..,ıalısı halk tramvayları tır 
a~ır uçak ,kayıplarıııo uı:ır:ı nı:ıkl 1 ıınoııi:n ı;iıktti hi.sseda.rıarıum bu • TR •. T.-... x. 1' J"' _ .-ın ı A n .A. 1: ~~lJ.\ 

miktarda uçan dilsman uc;akları tedbirler , 
~lü1 ayı zarfında 15 gece Bii~ i.': Loııdra, tı (A ,A.) - 'l'aymıs gazete). 
Britanya. üzerir.de uıomu.,; ar, ra • sinin Avustraıya!ı bir ır.ı.hablı'l, son 
kat askeri ahvalde memleket ig 'n gilnlerde Kıbrıs adasın. ? 'l.'Het et _ 
cie uz.akla:ra kadar giremcmiı;;leı· - miştir. Muhdbir, mUfüı tar. .tertibat! • 
d:i.r. Büt tln harp s~halarında ·10 1 nm iyiliğini ve mt.ldaflle,·;n uvanık.•ı. 
mih~ gem.isi batırılmı~. veya h~. - ım överek diyor ki: "Kıb·•~takl ter. 
sanı. uğratil.mıştır. Muvaffakrye1.' . ~at İngiliz adalsrırdakı.ere bcnzı • 
taamızlar:ı hcdt'f olan bu gemile· yor. Orada clduğu gtbı d~: :z~ dUşerı 
nn arasnda düşman deniza. tı ge • pilotları kurtarma tertibııtı ı:ıa \'ar · 
m.ileri Kano otomobilleti, torpi,lo . dır. Şimdilik bir tehlik~ olmFımakla 
lar ve uÇa.ksavar genıilerı vardır. beraber adayı koruına iç~ tedbirler 

Şimali Avrupa üzerinde yapılan alınıyor.,, 
bütün taarruz ilareketicrinde !ng;.. 
liz tayyareleri, düşmanın 20 uçağı· 1---------------
nı tahrip etı:ni.stir. Bu rakama ke• yere yaptıkları taarruzlar esna.sın 
za tahrip ıedilen da.htt 25 tayyare. da Sovyetler son .iki gün iç'ınde 21 
vi ilave etmek 15.zı:rndTr. Bu suret- tank kay'betmişlerdir. 
İe ~anın kaybettiği uçaklar Altnanlar İlmen gölüni.ın cenu• 
45 i lbı.dmaktadır. buş8.l".kisinde ya~tr.klan t.aar r uz!a r 

İngi'Uz hava ordusu, Avrupa. Ü• da dün de iyi neticeler elde et.miş 
zerinde 194 ve Büyük Britanya u- terdir. Bazr ma.lı:ılJ.er hüctmrlıı rta.p 
zerinde bir tayyare kaybetmiştir. tedil:n~~ Ye etMfı Çevrilen düşman 
Malta dahil olmak üzere Ort~ark kuvvetleri yo'kedilmişitr. 
harp sa.hasında bombardıman hi _ Yukn.rı voıga ile Ladoga gölü 
maye ve destekleme akınlarrnd'l arasmda.ki eephfKie hiicum kıtal.P. -
İngiliz ha.va ordu<>u 9·1 uçak kay • nmız bil"C-Ok blokhavzları ve muha. 
betmiştir: ~ ~çak:mn. müretteb_:ı· rebe me~zileriui tahrip etmi!)ler • 
ttndan yı.rm1sı kurtammışt~r. Mil:ı 1 cl ır, Hava kuvvetlerimiz düşm?.n 1 

ver kayrpla1: 113 tnyyareyı .?ul - blokh:ıvzl:ı.,..ına, kıta ve tar..k top1u 
muştur. Eylill ayı zarfında duşma. Juklarıına Jcı~ı taarnız'~nna de • 
nın Malta üzerlnde rnptı?;ı hare • vaın ~·şlerd•;r a 

ket gece ufak öl<'üde olmuştur. 12 • 
1 

• 

mihver ta~i t·:ı.hl'ip ertilmiş • STALİNİN BE\.ANATI 
tir. NASTI. TEFSİR EDlı.1\'.0R 

RUS TAYYAREctJ,ERİNİK 
GEÇJBD1Kl.ERİ tıwrtH.\:-1 

Amerikan basını muharrirlerı , 

Stal~nin ikinci cephe hakkında bir 
Ameuk:ın aj:ınsı muha.i:ıirine hi • 
t3.p eden mektubunu anlayışla mü 
t.~ıea etmekt e, fak at bunlardan 
p.ek azı İngiliz ve Amerikan stra _ 
teji .r.!J.te!ı~srskınnı teşvike me~ • 
yal görünmektedir. Çünkü umumi 
kanaat, wn ve kati karat· verm~· 
nin onbra :lit olduğıı :nerkezinde 
bulunuyor. 

Ne;ıyol'k Herald ezcünıle diyor k t: 
Ru;ılar, k<.!ndilerine nazarı dikkati 

calib görünen ha.diseıeri kabil olduğJ 
kadar basit şekilde göstermeg-e kuv. 
vetle meyyaldirler. İkinci cci:ıhe işin. 
de de bu izah açıkça anla~ılıyor. Sta. 
!in, ikinci cebheye daimd. birinci de. 
recede ehemmiyet verır.:~ti.r. Kar&.r 
verilmesi icaeeden bir m.'selevarsa o 

I Torino, G (A.A.) - Sta!.'1pa gazete. 
ııi, mareşal Şapoşnikofun Sovyet ordu 
ları başkumandanJ•ğına tııvini müns. 
scbetile diyor kı: "Bu tayin Sovy':!t 
zimamdarlarının ağır me9'.ıliyetleri U. 
zerlerine almaktan çek!nôıkleıfoi gös 
!eriyor. Şapoşnikof, Çarlık dı>vri ada , 
mıdır. Bu adamın ordunurı başına ge. 
tirilmesi Sovyet rejiminin Umjtslz va. 
ziyete düştUğUnU gösteriyor . ., 

-o---

Aınerikadaki 
gazetecilerimiz 
Kanadayı da 

ziyaret edecekler 
Nevyork, 6 (.A.A.) - T\lrk gazete. 

cileri Kanadayı da ziyaret edecek1er 
dir . Şimdilik gazet<:cl!er Albani \'e 
Şikagoya gidecektir. Aı:mct Emi:ı 

Yalman Şikagodan Nev·ıorka dönmek 
niyetindedir. Hüseyin Cahit Yalçın, 

Şükrü Esmer, Abidin D3.ver ve Zeke
riya Sertel Şikagodan Seatlcye gide. 
ceklerdir Gazeteciler, bundan başkd 

'l'akoma, Por tland, Losancelos, San. 
fransisko, Sa.nantoniyo, şimali Karo. 
!inde Yeni Orleana gidecek!er ~ 28 
ıll\teşrinde tekrar Vaşingtona geldik
ten sonra Nevyorka döneceklerdir 
Ttirk gazet eciler i Alba.n!de muazzam 
General Elektrik !abrikalıı.rını geze • 
ceklerdir. Ga zetedlerin. meşhur Hen. 
ri KayzOZ' deniz 'tezgAhlarmı gezmel.:ı 
rl de mukarrerdir. Türk heyeti HoJı. 
vut stUdyo!arını da göreceklerdir . 

Madagaskarda 
durum 

Londra, 6 (A.A..) - Madagaskar 
harakatr hakkında general Blatt u _ 
mumi karargMu tara:tmdan neşredi
len tebliğ, İngiliz kuvvetlerinin An. 
dsirabeden başlamak ilzHe cenub.:ı 

doğru hareketlerinde devam ettikleri 
nl bildirmektedir. 

Heri hareketleri sıraamda lngiliz 
ku\'\'ctlerı bir çok köprüleri tamire, 
yo!lara kaya bloklarından ve toprak 
tümseklerinden meydana getirilmij 
barajları ortadan kalclırmağa ve bin. 

Moskovada. bulunan Amerikan 
gazetecisinin ya~tığı yayıma göre, 
Sovyet hava !kuvvetleri simdi Sta· 
lingradda öyle bir imtihan g~çiri 
yor ki bu, Britanya h:•va kuvvet· 
lerinin İngiltere hava meydan mu· 
lıarebesinde g~dikleri imtihan· 
dan d:ıha siireklidir. Birçok Ras 
ııilatları düşmanla sava.,mak iç'n 
günde dörder defa hav:.ı.lanryor _ 
lar. Rll5 ta.yyareciler.i.nin imtih:mı, 
şafakla b~ber ilk Alman bomba 
uçakları ı:;e-hrin dola} larmd.a gö • 
zükilr.ee bıt~lamakt:ı ve neak gü • 
neı:ı b:ı.t:l.rken tekrar cephane ve 
benzin almak ilzere dii~man bom· 
balatiJe delik <le,.ik edilen mey _ 
danlara indikleri za.ın:ın bitmek • 
tetlir. da ikinci cc!:ıhenin ne zaman ar rlaca. ıcrce mesafe ve yıkılmış ataçları tc • 

ğını tayin elmektir. Bu zarııan. hA- 1 mizlemoğe n.ecbur olmu~lıırdır. 
ŞARK OEPHESt\'nE diselerin nevi bakımından h3.lkm ta.?:. 

Stalingrad mUJ:ıarebeRİ rlevam yiki ile tayin edilemez. Halkın ya.pa.- FranıaJa vazifelerinden 
ediyor. Diin'.kü Alman tebliği bu bileceği şey, bir an evvel har<?kete ı;-c l d"l l 
hususta !"tt malılmatr verivor: çilmesine intizar ettiğim ıı.çıkça go:s. 1 d a a,,z (eA A.ı e> n er_vi . c , ~ • . ·. .. . ..on r , .. . - us çrenın e_ 

Kafkssyanrn ~ımalıgarbı bolge • ı termektır. nevre şehrinde çıkan Trlbun dö Cenev 
aınde ve Terekin cenubunda hav'l .N'evyork Times gazetesi. M. Ib.z.. gazetesi, Iı'ra.ruıada Yahudilere karşr 
tefkilleriyle desteklenen Alman veltir. de katiyetıe beyan ettiıd g-ih.; 

Qıül:iyim hareket eden birçok memur 
krtalarr düşmanı isti!ıkfımlann • 1ngiliz - Amerikan ııtrat~ijıol hedefı. !arın vazifelerinden azıedıldiklerınl 
dan ve ormanlarm icindt'ki mevzi· nın kabil oldu~u kadar erken taarru. 
len·n..:ı -n a~--::-1..,-->ır-. k ld ...... h · bildırjyor. ~ uru:;o o.n.ı za geçme o Ununu atı,·ıatıyor. 

Mozdolaın ş;mali.c:arki.,inde bir 
· Sovyet süvari alayının biiyük bir 
kımtr ycıik:edilmistir. Birk:ıP yüz c· 
sir al~Ur. 

'..Clıfapee lima.nmda muharebe t:ı.y 
v{reıeriniiz 7 bin tonluk bir Sov -
yet petrol gemitıini ha.sara uğrnt .. 
mışlardır. 

Stal:ing:nıd muharebe-sinde piya . 
lİe ve tank 'birliklerimiz kısa men· 
z;lli muharebe ta.rya.releriyle s:kı 
bir işbirliği yaparak -\natır sokak 
muharebeleri neticesinde ı:elırin 
~imalinde bazı yeni maha Iel~rl 
zapt~. Sovyetler ağrr ve 
kanlı kayıplara uğratılmıştır. 9 
tank tAhrlp e<Hlmi§tir. Volganu1 

Eta rlo:ndaki Sov:ret ha va meydan • 
!a.rma, topçu mevzilerine ve de • 
~Hanna. gece bombardanau -
lan yaprlmrştrr, 
.Y~j k,öpriıbaşına kar§: b°"' 

YUGOSLA \ ' YADA YlJNl 
f;MtRLER • 

Yugoslavyada.ki A lman a3kcri 
kumandanlığı taraiından neşrcdi· 

!.en bir tehliğde düşman layarelc· 
:-j.n in Srrbistan üzeri nden uı.:arok 
iıalk He temas etmeğe <:alıştrkları 
ve bu arada ıntthtc11f ~eyler attık• 

ları kı.ydedı lmektedir. 
Tebliğde baz! bölgelerde tayyR• 

relerin isUkametler in:i tavin ede • 
bilmeleri için at.eş yalcrld;ğı ve hal 
l,ın dli~an tay~·arelerinc bu ı;u -

retle yardım ettiği \'C mücrimleri 
ha.bel' vermediği i çi.n ın:se.1 te~l 
eri.ceek ceza.lar verileceği ilave e •· 
dilmektedir. 

Loı:tdradaki Yugoslav hükümeti 
Yugoslavy:ıdl\ ııiddetli mi~illeme 
hareketle:::i yapılmasından kork • 
m;ı.lı..taclır.. 

--0--

lsveç arazisine bir kaç 
bom.ha düıtü 

Vişl, 6 ( A.A.) - Stokholmdnn öğ. 
renildiğjne göre, bir yabtı!lcı UÇ!l 1<. 
lı'in . İsveç hududu ya.kınlarında b[•· 
noktaya bombalar atmırtn. Bombala. 
rın bir kaçı İsveç arazi&Olne düşmüş · 

tUr . 

-+--
Bir Amerika denizaltısı battı 

'\>·işi, 6 (A.A.) - Amerikan bahriye 
nezareti, Green denizaltıeınm battığı 
haberini vermektedir. 

Bu denizalt.ı·l500 tonil'\toluk olup 
mayıs 1941 aymda suya lncırllmi'11i. 
Mürettebatı 63 kişiden miirckkeptı. 

Ramazan Takvimi 
GU11 23 

Sah 

rlırlar. Son birkaç gün iiı:ndc 1011 :ıym 22 St'l1e fevkalade bir tor • Diğer taraftan Tr:ıkyada da 
Alımın uçağı tahrip edilmislir i.rntı , ·ap:rıa~ına knrar verilmiştir. tren münakalatı sekteye uğramı~· 

l'i:ı'İ. 6 (.1. ,1.l - Ilıırap · Sl :;lııı:.:- Bu toplantıda, !lısscc!ar},ıl"'.ı. ge • tır. Hadımköy ıle İstanbul arusıu· 
r:.ıd ~hri i~·cri~inlle :\lın:ııı lıll\, C"' ç.en allı aylık tasfl~·c vaziyeti hfık da bulunan ıküçiL1< küpriileıden 
!eri plan muC'ibin!'e ilcrlemeklcdiı~ kında izahat veri'ece~, aynı za • bJri yağan yağmurlar ııeti~esintle 
Diin yeniden birçok hlnklııınl. ıı 'lıand:ı tasfiye i~lerir?i aJakıtlandr hasara uğradrğ:ından tslo:ıni:ıul 
iş~:ıl <'dilmiştir. ran bazı hesavlar ürzeıinde karar Edirne araS!ndaki~ren ırıün3k,ıl," .. 

Huslar ııi:!ır kayıplııı·;ı uğr:ım:ıkl : ı · ıttihazc L:ite~ecektir. Bu meyanrla tı durmuştur. Bu satalı 8,3.3 de 
rlırhır. l·'n:ıc.lolu ,·akası tramvav!arının k&Jknıa.sı 18.z>mge}en posta tıcni 

,\iman ~arn kunelleri duı·ma<ları \';HMan ve b·ıetçi bulunamama• hareket edememi-:-Ur. Avnıp:ı koıı · 
Hııs naklıyc kollarına taarruz et. !!ınrlaıı dolayı cfüş.mü şolduğu vazi_ vans iyone!i rtc i«lc:,:ememektedir. 
mektcdırler .• \şağı Volga hö~esin· yet de bahis menuu cdiJere!t tas . Dün a.kl'a.::n kor.vruıi"oııel lıar'!ket 
de ll Rııs treni tahrir> eclilıııi5lir. fiyenln hi~::ı.mınJ!ln evv::! tts-kürlar etmediği gibi bu akı::am da hare -

füı_f!rn;.~Jtl a Rus tnarruzl:ırıııın Kad!kö\' tramvaxlarmın İstancul ket ed~miyccektir. Yolun ne zo:1 
lıl·J~3ı _a{;::.ııı:e t c lığralılmıştır. :-r:ı.•m·a;·ıru·ı ile m.üc;tereken idare _ ınan açllaeağr, yarın sabah sekız 

St:rlrnıtrad , ıııüdafilcrint', her n~ si icin saltlıi··ct istenecektir buçuğa. kadar belli olacakLır. Şin.· 
p::hasına olursa olsıııı :;chri elılcıı u·' .. d .K ] I." • • <illik Hadmıköy ile Edime arasın· 
1 . k . . ·. . . SiiıJ a~ • r,c ı..::oy trnmvay ~:r_ d 4-... f 
ııı n mamaları ıçın ) rııı hır cuırı ik t' .. r d,.. b: !c h :l· 1 • .. a muntazaman 4""n se erleri yw 
~eYmi neş~c n . r e 1 • ın • ll"Ç(>_ urı:,ı rns z-m~ ııı'maktıı.drr. Avrupa yokuhrı, selı 

Lond.r · '6 ' 
1

1 ııı1
1 > ır. . . . vardrr ki bunların satılabilmesi . 

. a, (. ·• _.> -:-- Il:ıltık clcnı _ iç~n t asfiye bey~ti uruumi~·ec:inrlen rtnir.d~n otobüs veya ot Om'l"Jil\er 
zınde_ Rus g-0nıılerı 10.000 toni!.i - ı;alaJıiyet istenecektir le Hafömkö,\ iıne ;::-itmekte. orada 
hık hır Alman n:ılıli~·c gemisini lı.ı · n.ktarma suretHe kl}nv:ınsi,·aııclc 
lırıııı~l::ıwlır. : yeti,.me'ktedirler. , · 

ıstanbul mubtelltt istanhulun Moskova, 6 (A.A.) ·- Yüzden 
fazla tank h yüzlerce uçakla d~:ı· 
tekl~nmiş Alman kıtal arı Stalin - Ufa~ taralı 1 inc\de ) ( Ba!) ta.ra.tı l incide) 
gradın en dar müdafaa kesim:e • Svilenrrrarldnn :tibaren masrafını B~ sırada meydan b:.nıerce 1s • 

!t urtu uşu 

rınde k~n<lileriae bir yol açnıak derıılıt'C etmişler, fakat ısonradıın tanbt:Jlu tva.fmdan doldurulmuı:: 
ve şe:bT'.İll meı'1cezinc ulaı;mak için h.afilenin m:ısrafm? ancak Alman· bulunuyordu, Saat tam ı o R t•"'l • 
mütemadiyen taarruzl,.r yap:nak ya lıııduthrındıın itibaren kabul d:ği zaman meta!:'>im komutan~~ııı 
tadrr. Stalıng-ra.d. hav.ı akın hrı 50 eıh:ıccldrin Jıilcliı miı::lrdir. Bu va • bataryaya Yediği bir emirle :?1 
m. nda yeniden at<',;'ler ,.e alevle ı <.iyet iizeı ine butçesinde seyahat pal'e top ııtılnıış ve meras~m ba .• 
.çındc kalmıı;tır Ceı; lıer!cıı .!c:cn ımı!:rafım karı;ılamak üzere tahsr lamıısur. 
te

1graflar Sov.retlrin l" den fazla Fat olmıy:ın Beden Terbiyesi U Top a;;ıruından som-a htanbulu 
rlti::.nrnn taarruz'lirını pUskil:ttükle n.ıını Mudürluğü de bu seyahatten 1-.urwJwıa kavuştura:ı. kahraman 
rim ve yalnız gehrin şimal batıı;ın vazge<'miştir. 1 f.ehitleırimiz için bir dakik·ı ilıti • 
cl:ı bir nokta.da pek a z t oprak terk D'ğer taraft.ln cereyan etlen ram \"B.Zlyetinde durıılmu.ı;tur, 
c~~iklerini bildimıektedil'. Burarla riv2ycte gi:irc, Almanlar sonradan . B~ndan ."on:s. .a~ay lıaı cket et • 
Jıuc:um eden düş.man nıuazzam :ıa· Bedn Teı-'1iy::si L'ınum :,Iürltirlüğü r~:.fitır. Geçıc!c ~.;;.t ~_r.ek etl~n kıtal~r 
::ı ii.S.<ünlüğü ::.ay~inde fabrikalar i'c l~Ja:ır temasa ~c<:eıek kafile • ~~~e pal1·~ı ıonundcn ... aldata k,orı 
mahallesındeki müdafilerı biraz . , . . . rus.uııe ge mıs er ora.dan a Eaıı 
~eri !.'1 filL'itır. .uın Svıl ngr:ı.ddan ı!ıl}arcn seyn • Y:JJar caddcı::ınde;1 Tak<ıime çıkmıs 
. Sovyet kuvvetleri, Stalingradın ıı,at. ml!:!lrafı~ı k~~ul etti~lerini lardD". . 
ıOO - 110 kilonıetre kadar Rimal b,ld,ımışlerdır. l!.;?er bu nvayet Saat 11 e doğru varıfan 'faksinı 
catısmda Don ı)i!yük clir;<;e~ı ile tahak~uk e<lt"rse muhtelıt tnkrmı - de d~ mera.S!m yapılım<;: :;a n lı bay 
A!maı: cenahına dahn. derinliğine mız hır h:ıft~ teshhuı la Alman va r:•;ınıız h'lZirol vazi) etmde duru • 
E;ırmege mm·affak olmuştur. ı::eyalıatini yapacoktrr. larak Ye ~elilml:ınarak dire~e c;e_ 

P'ı·anla gozet-:si, nusların kah· ' ki1miştir. 
r?manca r.•ukavemellerinin Hitle. Ba~ rak merasiminden sonra şe 
ı.~ !942 yrıma ait~ r1aıı·arını sura Emlnönfiıre uzaiılan hir meclisinde~ b'r zat ~ehir na· 
ılu.,ııurdüğünii yazmaktadır. Bıı ~a· demiryolU nıına h~yeea,ıı bir !"öyleYde bulun 
~<'te, Rus kuvvetlerini dayanmağ.ı ıntı s, buııa ~nçlik namına ) iıksek 
ı·c Stalingraddı;,k1• muk.,dd"s \'azı' mektep talebesinden bir g~n~ mıı• ., , (Da:, tarafı l i ıı ı· ıdc) 
f~lerini b:ı.-ıarma"a teşvik ve davet lrnbelc etmiştir. 
e:.mektedir . ıni.lliı olaı;ak •cfriı.ı edi1mektedır. B... Coııkun ve s'Lrckli a!kı:larl:.ı. ı;ık 

suretle gündüzleri raylar seyrisı.?fcı·~ sık ke:;i!en nutuk laı·· 1 an sonr 
l.Ti.\'l,\'Gn,1n n.1 400(} .ı U/.I.\' mani olmıyacaktır. Gccekrl. saat ::!4 gı!~it rt:sn:i yarıı!ıımc; \'C n•era.sinıl 

ÖLDt'nOı.nü Len sonra lokomotiflerin r,ekt1ğ1 va • son verilnıistir. 
Lonc/ra, 6 (ıl,,1.) _ I.eniıı~nırl gon!ar, bu hat ıizerindcr ?<:minönllne ORDUYU Tl:.RRi f\ 

./~dyosunun hildirdiğinr giirr. Le· kadar uzayan Rc§a:Hye ı>addesindekl Saat 16 da bcled:ye rci~i, Par-
nıngra<l cephesinıfo 7 giin siireıı sağlı sollu antrepoların 6r,iine gPtirl - ti R~;~i. ;'iehjr mcelisi azaların'lJıı 
şiddetli çarpışmalarda Alnı:ınlnr lel.'ck, burada stiratıe hoş·ı tıtaraktır. ve Cümhurivet Halli: Farti:ı:i kaz 
4~00 _er ve subav, 17 tank 'l'e başk: LolrnınoUOcrin alev vı:: .:!uman neş _ idare heyeti rc-i"leri , e cenıiyeı 
IDl'ÇOit harp matzeme~i k:ıybetıni~ retmemeleri için bun11 elverı§I'. ted • mümrssl.llerirıdeıı 5e~ilecek b r he 
lerdir. 50 ıiü!'Jnaıı Jılıokhanı ile 1ı · ~ birler alınmıştır Böyle!ıJ..tı> Uzunkdp yet kcmıutaıı;ı:,:a giı!'!rd< halkın 
rok müstıılıkem noktnlar lalırip O"" rılden itibaren şchrııntze dcgru bnt c.rduya ştikranJ:ınnı arzedecek!eı· 
lı!nm115lıır. Dü,man kavhetliği mc•· boyunda bekhyen ithaıa.t .•,yası ytikltJ Gir. Vali bu ak~am ordu ı:ıcrefin 
zıleri ı;crj almak için k:ırş ı lık tn:ı ; asgari 500 vagonw1 muntazaman ls. t.il' ziyafet vaec~ktir. 
nızlnr ~apımığ.ı ıe~ehhih ellıiii ~ 1 tanbula getirlerck sUratle to:aıtılma. Gı-ce de H:ılkevlerıııde ınliS!il'J'C• 
r:ı~J:ı sirldclli lüfC'k. h.nııntonu ,.; sı mümkün olacaktır. !httyaç gide - reler terti!.) cdil~cek. Taksimne Şt" 
ııııtraJ.,iiz ıtesiyl<' kıırsılanır15lır. rildikten sonra caddc>ye rıo~ımen de. bir •bandosu tarafrrıdan mııhtel i ' 

mlryolu sökUleceldir. parç:ı.lar çalrna csktır. 

Süleymaniye l~Jlifüünde 
güreşler 

Şehzad~başında SUleymanJye kulll_. 
bllnde pehlivan gtlreşlerl 'lc.vam edi f 
yor. Bu akşc;.m MUl~y!mle Kasım T ... 1 

farı yenişinceyc kadar gllrcşec!'kl ı 1 

dir. Güreşler bayram günleri de y1:t, j 
~a~k~ 1 

. 1 

ZA Y1 - 931.93~ ders yuında yuk. 
sek ıktısat \"C ticaret m,., •tel>lnln şeJ.I 
bendı>rlik şu~esindcn alrut'} oıdu~nı 

tasdiknamemi zayt ettim. Yenisjnı çı. 

--. 
/ll!Mııst••••r:ııR'9!f • Bıiyii~ bayrama ha.zırlanınız .. ••m•••••~ 

PERŞEMBE AKŞAMI 

LALE sinemasında 
YILDIZLAR 'i'ILDIZI 

ERROL FL YNN- BRENDA MARCHALL'ın varattı~ı 

OENiZLER ARSLA 
karacağımdan eııkistnln h!.'.krrıU yok .. b:~l'u; bır za!er ... Emsalsiz bir ı.rthdır. 

tur. l'·----------~•ı ___ r---69.'.i \ ahdettn ErtJ ( l714) 
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-4- H A B E R - :Akf&D'I Poatu, . .,, 

!~ihır.!__Qüyü~ da_v919r1 Jltıs~·-~· -----
.... z-1SollağıD lS?mınmı . " 
Esrarı Az daha ahreti 

boylıy acaktık 1 
Tophyan: Muzaffer Esen 

6 ILKTEŞRIN-'1942 

Harpte bulunan memleketlerin 

Devlet Adamlar 
Harbin uzun süreceğini söylüyorlar 

<Baş tarafı 2 nciıle) rnikln.rda, elite vagon vardır.'' 
- Hal'bin, daha ) eni bn~lmh _ Di,l e iliı.ve ediyor, 

~ını unutmayınız. ı•azla bir ııikhin Gnzete, i:ı~e mesel~sini df'l, aynı 
• likten sa.lanıru.ı \ 'e bu harbin, za_ ŞE-kilfle t,\:ianur ediyor: 

Sl MAYJS 1908 :SAHA.Hl ı &ının ~rine koydu, sonra iplerı J MPARATORLUOUN aon y:ıllarmda, bilhaMa ikinci Abdillha ruri ola.ral<, uzun olacağına kauuat "Ilu~üıı, son zamanlarda , ·ukun 
\ 'illi hüçük olduğu için u~al< r;özmeğe uğra,tı, fakat "elli ı.ıkı nııt at'vrllıde, oruç yiyenleri mahkemelere verirler, ..:ezalandı. 1 

gEtiriniz, gelen cı·zak tenzilfttını tclıi.G kin 
ve ıı çı geceleri' C'liİlle gıderler, sa- bağlanıın iplerin ı;özülmc.. .. i miim - rrrı:ırcı. Vaha Uki 7.amanlarda da dayak atarlardı, Bun& .. haddi ıer·ı.. Dünyanın öteki tnrnfınfla, uo- ılü;piinrr.clı: de imkanı ''ardır, Ek 
l.ıahle~·Jı gelirlı;r, her ıl<iosintlc tle kün olama~·ınca a~ı kadına em • derler~!. Orı., yiyenlerin idam cezasına. uğratıldığı zamanlar da ol. lony i~ileri iiııünde, Kont Ciyımo nıek istihkakmm emniyet altındn 
, illfınm p.rlıa kıı.pısının bir anllhta. retti: muştur. Wt. sö~·Iüyor, Onu dı'nliyelim: lııılıındu~"tlnu Ye billuı..-.sa önümliz 
rı \tır; J.apı~ı nı:-:ırlnr, i~eriye gi - - Bana bir hı~ak setiriniz, Oruç bozanların ölüm ceza.sına çarpıldığ'ı bir devirde, iki arkad&§ - Harbin daha ~etin Ve 111.ıın ılel'i h:ı ·a(] nıeniminde ımtates i"ı 
rerlcr. İpler ke"iltlikten sonı l\ bir :!!'ll bir k Giedc karınlarmr doyuruyorlarmı~. tesadüf bu ya, o Blrada, ora_ olacağını biliyon.ı:. nu~ınnuııı km· tihsnlinin fazJn olacn~nı ı;öz:imiin . 

Sl ltlnyıs J!J{)S sa.tı sabahı da lık., )largrit ~Öı}erini ll::':lfıkladı, d:>n g~çen ikı ycnlı;eri neferi bunları görmüş, çalyaka edip karakola \etli Ve beğlam bir ı.arar fikrilc de bulundal"2.bİliriz." 
öyle l:l..;>tJlnr • .Eve ilk gelco ;jŞÇI fak~t sonra tekrar yunHlu, kadın söLürmu~k :. Ağa, kendi kendine ce.za lertip etmeyi, muvafık görmo. ate~li bulundof;'llnu biliyoruz. J: i ı:, Gazetenin aıılnttığma güre, har ı 
ka<lmclı. Ark:ı merdi\'enden yuka • derm \'e sık nefes ama;ta başla • m:ş, cı.; r,;lı.ları mahkemeye göndermi§. yal ruz, onun Jmclar kıın etli olnca- ı.anayi'i, !'İlah tipl.erınin te\ hiılı 
rıya çd.tı. ~ı •• tı, .Uıtiliı;lı bir uykuya dalmış Oruç )lyenıcrden biri 8.§!rI derece~ korkak, tabansızm.ı,. Arka- j'.;'1JJ117.ı \e bizim fikrimizin galebe \e r:ısJ·onıılle.,tirilmeSi sayeııincle 

.\.%'ı ~ı:::ıılın her !lnba!ı "eldı~· Hı- ı gıbıydı. <!:ı.şı ise: kurnaz, zeki, gözU pek, ate§e saldıran, gölgeaile kavga. eden ~alacağım, ce\'ap olarak, bilıliri _ on derece hızl:ındırılını~trr ' 
• ~. . • vo,·ı·-r •·om'ser· Leo Br" ciı:.slcoen b.r aoıımm1,. Yani. - bugtinU.a tablrile - malın "'"ZUymU•l 'Oruz, Gazete, Ueti·ce· ola-k.An.rrlo Sak 

ıut harumın< uynnmış bulurdu, 1''a . ~.. ~. ı ı n omou.. ..,_ "' " ... o 
tJ"' m-legı al ı. ı Tabansız adam, hAklmln ka.-..ısında ezilml•, b''-'"mU• sorulan Ya Alma.nya? ı..onlarm Rııs h"rb' dol.. ·ı ""I ı ,:ıt bu ı;abalı enle hi.t sesc;izlik · ,,e, """ ne Y uşnnyacaıi t<:ı • "'I ,. """"' " • ' " · .. ı .. ~·ı,,ı '" .~ 

\,,rdı ... Jf.er ı- ıı.bnh bahçeıle kendi. dar çabuk heyec!lnlanan \'e ~u~ı - suall~r'" tıti:eye, titreye, yutkuna yutkuna cevap vermiş. Bazan dlli 31 sonkfınnn 1942 de, R~rlincle manynnın iktısadi \V.İyetirıin bo. 
ı, ini lmrı:;ılıya.n laiçlıli llfart da or. ran bir mtmurdur. Bu \tı.ziyet kar. tutul1Jr glbı cımuş, cevap veremem~. cevap veremeyince b~:amış ağ. I ı::;porp'.lla~m kınnızıya lmplanmı:ı ımlacağı hnkkm<laki ümitlerinin 
tadn. görünmüyordu. A.:~ı lrn.<lın ~ısında ne yapacağını bilmiyordu. larnn.(:'a.. geni" :.ı.reminde, onun Hihreri, ... an bo!5:ı !:tktığmı söylüyo~. 
bıitün bunlara Iı:ıyret C\i;rek yu • Pakat m~ddeiumumJ ve aıHiyc dol<. Netıcede o:-uç yedlğ; sabit olmuş. Kadı eezayı tayin etmi§: tdam! h bir yıldöniirniinü Jrntl:ırkcn, he. Di'ğer J.:urpta bulunan tngllİ7. • 
! arı li..-ı.t koridorlarımJa dola:ı-tı. toru ı;elınceye kadar bir ~eyler Kurarı i!Jiterı herı.t hemen orabğa yıkılmı~. bayılmış, hatta. altına da niiz b:ı..~hyan l<anh seneye bir mı· h!re bilhnı;;ı;;a tabii kaynnS.)arıı 
Banyo oılıı.<iınnı kapı-.ı nrıılt.uı yapmış oJmak için, ~öderi, ıcöğtiü koyU\'l!rmi~! ;o:ar atfederek: lıı.~ ük sıırnı !<'•l'lerP ' 'c lıü~iik in'. 
,urdu, cc,:ı.p ıılttnın)ıncn kııpty; ~ık ~ık._kal!<ıp inen )fadam Sten• Kı:..::, lkinı:I suçl:.ınun gözil pek, ve zekl bir adam olduAunu sez.. - Bu seenin nn~ıl hitcceğini Fıtln ilı~iyıı.tlarınıt sahip b;ılıınnn 
itti, \c basım uzatır uzatm:ız kor baylın uzennde aşçı kadına sıınller nıj;, :lda!l'r k1treısmde. ceaareUn, zekAnın para etmlyeceğl.rJ ıı.nlat. hllmi,rorum Bunuıı, harbin niha • Dirle"-İk Devletler Ameriknsının 
ku ile haykımr:ık geri ~ekildi. ı.orma~ başla4;1 : •. mak jc;:n tllrleıuı§: • yetini !?;orüp gôrmiye<'t:;;ini· biliyo . büytik bir ordu yetiştire'bileceğl 

Gii;-dUf."Ü manLaro. pek korkunı:-. - E,·de -.enden ba.51\a hızm:::t~.i 1 - Adır. ne? .. söy!e bakalım bre zındık heri!!., haya.sız rez.ıl ! ıum. Yalnız, simdiye kulnr nd.,ıl hn'kl,ında limitler uyan<Jmyor, 
dc"ili.ll \ar mı'! öteki, alc:!:rış bile etmerni§, arkadaşı gibl titremem!§, ezilip bUzuı. mağfüp ettikse, hu "ene içinde <le llfıdiseler ö:vle oluyor ki, onlara 
Res~ St.enbayl, kapının arka - E\·et. bny komisel', bir de meı.l"!n. tonu kun•etll bir seste cevap vermiş: tlü<iTnan nerede ~iiriin\1rse, onu her~ün biraz fazla, Anglo.Snk on 

~ındıı.. ba.ııyo soba ının :ranıba~ın- u.şak vıır .. , 
1 

- Karabet! ınağlüp edeceğimizi bili~·orıım. nu, lttifn!mu köriildenıiye iınkfi.n veri· 
da lmrdmı~ yatıyordu. Od:ıda en -;-Uşak ~eceleri bu1'9.da mı ya.· - Ne dtdın? Karabet mi? :t.aferle dolu y.eni h:'r sene olacak. ~·or, raiıat Atlantiğin dll:cr tara -
ufak bir intr.'zamsu:lık bile görün , tar, • ' - Evet. Ölesi'ye bir mücadeleye ~jrişmiş ftnclan, keskin Ye ncı SİkiiyetJer 
miiyor, her ey yerli yerinde, tu· • - Hayır, en~ı~ ~ıder,. sahnhle. - Nıı.sa Karabet! ~ olan iki millet grupu reislerinin, bidiYi)or. 
\nlet mn asının üzerindeki eşya. ~;<n erk~kn~~ .•sıne gel~r... .. - Karabetin naaıh olur mu? Bubayağ1 Karabet .. Ermttıiyim. aynı aynına söz söylem~Jerlne inr Bu şikfıyetlerin ıı.k-;i, pe"ıi tanın. 
dan hiç biri i yerini deği~tirme _ Bu sozleıı ışıclen ı,omıser Bro _ - F.eııi n-:ı diye buraya getirdiler? kan yok gibidir. Yalntz u \ 'ar ki, n•1~ bir ga7.etcci ohm. ue3·Ji J::k-. 
mi~ montuye adeta haykırdı: - Yaka paça ettiler, zorla. getirdiler. Söz aöyllyecek olo•.ıın. din_ Berlin, Roma, Tokyo: "U!lun ı•res muhabiri Doıı İddn t:ıra.fın • 

ı'~ı:ı lutdm ıw~a l•o .. a. yamb:ı.ı:;ın. -;- Öyle ise ı;;imdi nerede bu u. lemedl!er. mernmımı anlatamadım. Ben aöylemek ıstedikt;"l ' auatur. Jınrp" dJyor. Vac;:inp;ton, ,J,ondra dan in~ilt<-ı·eyc getirilıni~tir o 
ıl:ıki' cdanını dul nu.dıım Japinin ~k ·: • • dıılar. da, "uzan harp" ı1iy0 bildiriyor. kablo :1e çekti~i bir telgrnfımİa: ' 
oda Jmpısmı \'tırdu iceride ,·ine Jfrı:met~ı kadın omuzlarını sıl - - Bliz&.n böyle yanıL,ltklar olur. Haydi git! Bu kadar birbirine 11ygun teyit. "Amerilrn ahalisi, kulaklnrmııı 
ses )Olitu deminki manzar~dan kerek Cıe\'ap verdi: Adam dı~arı çıkarken, birdenbire döner, tekrar kadının ku,uıma ler karsLo;ında, f.eıaı,etimizdeu na . zarını pa.t:at:ın bu Holfrncl tarzııı 
urken ~ kadm oda. knınsım aç • - N_~ bileyim b~n .• ller halde gelır; :nr pat çakarak: sıl şiipbe!enebiliriz. ılal,i Jıarpten ve "canba.zh:ıne mu. 
n akta. tercddiit etmedi .. Ve bıı o. gelmemış olacak... - Kadı hazretleri, der.MUslilman olmak istiyorum, Dllt>Aiml yeri, 42 • 13 kışı, bütün muhnripler;u ımfferiyetlerinden'' yonıWa. 
dnda, banyo odasındft. gönlüğü - Her gün bu sruı.tte ise başla. ne getirmenizi rica ederim. bu müddet z:ıl'fında, bütiin ilfıh • "Sinema nktiialitP.lerind" ,.e ıı:a 
manznranm bir ~i ile kıır;zılaştr, mış bnlunmaz mıydı! Kadı memnun olu!". Bir keferenin hidayete ermesi, bak dinlnl ka.. lnnma ve harbe uyma ;::-ayretle.rini ıetelerde, üniformalı krzlann hir 
ihtiynr kt.dın kolları ve ayakları - Bu saatte ~o'ktan gelmesi· bule hazır olduğunu aoyltmeal onu memnun eder, sarığını a:-kaye. c.. en yüksek nokta-;ma -.UreceklC'ri a .. l<eri ı:ampta, on lıin a keri 'ôp • 
bağhuınus bir halde yatıyordu icap edenli. ğerek: 1 mev~im ola~:t~ 5üph~iıdir. tııklcri~i' gömıektf'n o!lıandı, o, 

11.:ının•ının odasını.in. ·du. ~ynı - Şu hakle!.. - Şoy!e yanıma J:el,. der. şartla.mu öğreteyim! !!i'!llÇ "'ıncrnıı aldôru Mikey Jtunc· 
manıara ile kar ıla§aca.ğından iır_ AŞÇI kadın komiserin bu o;naline Adanı yakla§ır, :f.ıkat hocanın ba§lama.sm& meyd:ı.n vermcııen Mtm'l;R, HARP GAl RBT,mt ) in iki gener.ılle y:ıpacnğ-1 mutii -
ken a~ı kadın merdivenleri hızln cevap vennedi, odada bir ~· izlik ' der ki: AZ.Ufl HADDE ÇIKAJUl'OR ı t•atı ynnm s:ıat ~eç geldiğini öğ. 
indi \ e ~okak kapı mın imür.de h~k_U~ sünneğe ha.,JanufJfı. Bu ses - Efend'mlz benl·.n de bir §llrtım var, ' ~l~hur Alman ;a7.ele!iİ Frı\nk· renmekten hıl•tı. 
haylcınn:ı,-•n ba~l!ldı: ~ı~ığı ~ı lradrn bozdu: - No ~arlı?.. ''Orta h<\lli Ameri'•ah orta nrk ,., turter T z :ı. y t u n g 2 ağu:.- .. ' 

_ tm<Jnd, ku.til var, hanımımı v - Bay komiser, bir <loktor ı:a. - Demin, hakkında ölUm kararı verdiğiniz adama acıy->rum, O. fos nüsl\nsmcla, Almanyanın ili • r::n~a\'erlerini'n IJir tay~nre;}i ııı:ı...ıl 
ülılürmüsler... J;IJ"Sa.k fena olmaz !lııtnmm ... Hanı. nu :ı.ficder.scıiz musıurr.an dinini kabul ederim. Yoksa mUsiUman ol_ • . ı1.ii-,.ıirdii!tleri, bir ,Jap<>n <lc~troyl'_ b kn .__ . d' 

1 
. 1 tısa.tlı vazıyeti ~ul<J<ın<la uznn l i~ 1 b _ 

Ve lıirk:tç defn bu ımrctle hay. mın ° uy 'iu •n;nı en ı~-.e endıl')- marn. makule neıfirettı. Bunıln, h,.r hu - '?1111 nnsı attı; nı gösteren gc. 
ıurdıktan onm oldu,bru yerde düş yor .. _. ~u. kendi haline bırakmak. 1-1\klm, sakalını BıvP.~lar, .earığmm altından baııını ka§ır, dl~Un. ~usta. yeni b~'r lı :t:-p ~nyretitıe Aİ· çıt re lınlet1nden, hiiyük bir menı-
tii, hRylldı... la bır ıhhvatsızhk yapmTŞ olma _ meğe varır. Bir saniye iÇinde kararım verir: Blr mlislüman ölümden tİ')ildiğini :ırılatn'.<en: ıaııniyc~lt> \nzp;eçelıilir. Jlattfı, nu. 

Etraftan ko u unlar oldu huıt- yor mıyrz? 1-urtulacr.k, tıstelik b:r mUs\Uman kazanılacak.. .Aıt:uuuı tek!lfınl ka. J .. . , lııldnrılan, beynnattan, lmnferan'i , Bu:.,"lin.\ii ~ibi bir ha.yat ııılic<ı . 1 1 Jar a r.ı kaclmı ~erde bayılmış ~ö • Br~mo?ti~·e ~çini. ı:t'kti, omuzla • bHl t>bıf-mek manasızlık olur. delesinde, halkın netİ<'ey.e ~ aldn. ar< an, anla'-nıntard:ın \'e ı,eha • 
nhıce, bir tn.raftıı.n onu ayıltm~ğa. nnı ılktı ve riı lerı arasııulan: Kalben veruıği kararı, alenen blldlrjr: c.ılchğr clerecerle artacrı_~ bir nmh _ 1'1.Nlerden gına ~etım1i-.tir 
çalıc;ırln1'1kc:ı dl;.cr taraftan da. po - Ricn ederim Madam, delli, - Affe~tim. Şimdl gel bııkalım, benimle beraber tekrarııı.: ır.,Mıru. nımiyete katlnnnca~ı mr::~llıuHb , • "Oıınn nıhi \azıyeti: "Öyle hu • 
lise hnber \erdiler.,, Gcelnlerd~n- bana vazifemi öğretmiye kaJl<ı - H1!rif. kadının ııöyledlklerlnl tekrarlar ve kelime! şehadetin so. .1 , 1.. 1 .. 11 ~ 1 • d 1 ıa..:a edilebilir: Lafı tııraknlnn b;ı-. - I uır . • um •un o c nı,.'lı .. a ar tan '• 1 • • 
hiç kimse e\İn i~ersine girmeie ııın),nl7. Xe yapa.cacmu bilirim, nun:iR kadı erendi adan:a blr de laini kor: Mahmut... top favyal'c Ye t:ıhtelhalıİ" htih •n sc~· Htpnııyn lıaslı~·:ılını .'' 
cesaret ed.ememisti. MARGRtT ST~HA\:L İJı:i arkada: mahkemeden çıkarlarken, cc.<ıur ve zekis: ötekine aı{nıle-ıt daha i\'i bir ı:;ekiİlle hnl: 1 Oo~ İı.ldonun.hi-.fc~in.e, rı.·e,yorl, 

\o"r:ı ı. • • Jd' -~ der ki: . • -· .. l 1ı.ymıs <>'!lZetcsı de t"tırlik nclı"or Jt r .. omı rı ~e ı, o sı.-..ua A::'.'Lı\TIYOR ı,a y:ırtlım e<lı!cmıve".e~ıni gorme- ı::>- ' • 
aRçı l\Jnrııet Volf <la :ıyılmı~ bu • - GAvur oldum kendimi, mUelUman oldum seni kurtarjım. Eter . · .. .. • 1 . ~ c -.ıınl:ırı yn.1." or· 

IUn'". ordu ••• Go'" rdu"k"e..:n
1
• kom:~e- İki saat sonra mı'ı'•lıleı"umum·ı böyle bir kurnazlık vapmasayd k lrel · · 'di d d h "'-i ınck ıçuı ~ozu kııpa 1 olnın~ lazım. "1n°il• ... ; d 'ı ı İ A ·k .... , •• .~ .; ım, e erımız gı yor u, az :ı. a ..,, • dır. Bir süs hatta ,lııh:ı lüzumlu . • ,.., ~ - e ~ ı ı ııııan merı ıı 

re hoyer.nnlı hcı.eC!l.Dh anlattı. Ko. muavini Emil Bertran, adliye dok. rP.tı boy•ayacaktık! Bir daha böyle bir halt edersek hapı y•.tarız. A. 1 • . ' 1. . 1 1 k ı ı.ıt1\ ı:ırırıa d!!ır ,·2ıılnıı hütlin ev ., t ı,r şey ıma ını < urı ıırnmı) acn 1 r 1 \ d- • 
ıuiser bir uırnftan telefonla miııl oru ve cinayet ~ubesi ::-eti ~elmiş. man bir d1tlı;ı. bôyle bP.rzelcr yemjyellm! l<;;dnr 7ayıf olan bir hükiıınet. n. .~~ < cıı, '. Huıı·ı ~ elde ccli1en )t". 

ı.leiumumiliğ;e hnber verirken di : ler, 1Uadam Stenhayl ayrlmış \'e ller \.'ilkte bir bahane bulur binamaz olan LAEDRt irr bir ihmal töhmetine uğrar.'' • ..,an: ınu~l~et netıce, R~!• ı~nı:ril.a 
!'.;er tnrn!tnn dn. evin içlndc ilk ge· dayanmış, !'lll'tma alelicele bir ön. Di'yor, Sonra, Alrn:rn;r:ı ll<tısıuli ll:~") .tresını'.~ ~olandn uzo0rır. •• e ~ç 
zint:'ııine b~ladı, lük ~·e ceket A"~irmiq, yorızıın ,.e 'ıviyetinin son nvlarıla saliilı bul. ...~ud~ı: .. l>un;ı nnın eu hll) ü'k hır 

Aı;;ı,: 1 lmdınlıı. beını.ber ban)·o 0 • ~apsarı bl'r hal<le bir koltuğa otur J du~nn sövliyere1, uıılletı ıçırı hnrlıe giri5imlen "ekiz 
<lnsma !:ılttıbr. Kapı nrka.srı.la mu' olarak anlatıyor<lu: •tanbul Jandarma Satınalma Komi•yonundan: "Alman~·a h r · s ·el n <''''el, ayd:ın fazla bir zaman "!'lnra eMc 

_,,ta b 1 Ge<'e h r n1<""'m.k' 'b• ;;.: tn ö · bed kö 1 k 1 · ' e el e <:ıl'l b t' J •· • ::rntmi.U\ u unnn re nmm ylit.ıi - , e ,,_ .. ı gı ı sa • .,.ar amesıne ı; re ıca en ae e ve va eta.sı ıtanbul j8J'darm" .....,_ hHh:ı.!<5ıt miihim «ııebi ic:ı:i ı:::etir • (. ! en .. " .. n.e .. ıce pe' ~rn;:ssır e _ 
mo mor Jcesilmisti, çoktan öldüğü !onda oturduk, kontı!lıhık, t;nat on bıı.-mdan nnlmek vesa!~ malzemesi müteahhidine alt bulunmu ,.ı~tile nıelde had hir <lt"reee,·e "elen js~i 1 ıhle lmc::uktur. Hatta, ocliinç ve 
besbelli olnn re sn.mm 1<o!arı, :ıyıık birden sonra hepimiz yat.ak odala bcbeı c:i!tlg" .~in {292) kuruş ımallye Ucreti tahmin edilen nilm'.lr.l'SUe ı,ı1.rt. buhranını iinlemiye n~m·;ffak ol , lcnr kununur.u kabıı1 ettiğln,len 
h1n, orta Jınhnlıl<ta çıuna .. ır iı•iylc nmr.ıa çekildik • ., l'atağa girdikten na.meııine uy:;:ı..n (40000)1lş (50.000) çift J. aye.kkabı.smm i~ işi ı::..10. ılu. Ortad:ın k:ı.lılırılan diğer lıir 17 ay sonra ... " 
'>ll\ı sı'·ıy.. bnX-Iı,, .. ,,, D-ssamın l~'raz sonra. uymlum ••. Ne ka1 lar 94:? per•em~ gt'nl: saat 15 te 1sta.nbul Taksimde J Salmft•-a koınl'lyonu •· h ı " .. t> .,u ne l ~ • ,.. · 4UU> • un ran c a. naklj'yat huhr:ını iıti. Al\f:t.:RtKA IIAI.K1 H~RRIN 
lıoynu da n~nı ipten bir parça it.e uyu< ugumu bilmiyorum ... Bir mfül muzda l{a;:rut zsrr eksiltmesl!e ihale edilecektir. Muvakkııt teu.bıat ~jl'ıO Devir b!\l'eketi hı711\.ndrn'mu'k. Hi • CiDDİ\ R ALJN~L.\ l .NI 
sıkılnııstı. 1ıı bo~r:ı. .. ::ı. o kadn.r dıi _ det <.oonra garip bir lıisle uyandnn. lire. olup kö ..... Je 11., ''aketcnın mllteahhide teslimi sırasında maJi,·e·. Cııatı -• ı· "' r J zumsuz n .... , ıyat bert:ıraf crlilın.ek ı:srn ou 
"'ilınlcnmi..,11 ki tamamİ)le boyun \ulnklanm garip bir e i~!tmi,,tl. üzerinden ~yrıca banka. mektubu veya vezne makbuzu istenttt>cektir. :NU. 0\feselii, H:l\')·ern birnsım Ren~:; 1 
ctlerin'·n İl'ersinc .. ijmlilmüı;; bulu. Bu s...~ ağır bir cismin ~·erıe düs _ mı:.ne tt>r@n komisyonumuzda görUllir. Şe.rt,ııa.me 730 kuru' b.>•iel kar .. ılı. · R • • ..., •· tb • ,.. • ,, 111ye, enanı bırasını nn,·rerııya L'ır .-ısnn _mn uatın \C ınenm. 
1ıuyo~ı.lu. mesinden ~ık.an ~riiltüyü andın • ğuı.ıa kl)m!."!yeınumuzdan alınır. lstekljlerin kanunen lbruı ıcat.edıın vesi. nn ldetmt.I< ~ibi). v:ı.gonlnı·m yii!·:ii ııın Jı oııp:ı.!ı~:ı ıı.lıştıı ıua:~ıne. raf; -

C<-s~de dokunmak itin müddeiu· ) ordu. Uyku da.1Janlığrnı l'enme~ kaiarı ve tf'mıat mektup nya makbuzunu muhtevi kapat, zart ı.~ıc;t n·ek. urhn!.mal; «aye<sin<le, mü kiiİıit 0 nıen, r'\mcriltn halkı, Jı:ıı bin cic!dl. 
ıııunıinilı ~elm~.sini hel:Jiy.:n polis 

1 

ç:ı.hsarak d:'dlattle dinlemcğe ko· tuplarını •.I,ı.atme xUn ve saatinden bir sııat evveline kadar ko.111.syo!lumu. luıdar J,ııldırıldı ki, ·ı,tı ,tin, l'eni ~ e :ılınmasını istiyor, Harıı uzau _ 
komi~eri öt.eld odnşa ~~ı:ti ... Htıra. ~:oldum, (DeYamı '·nr) za vermeleri. ( 1006•) ııakljynt idn, oldıı'l<ça l<•:!liyetli ılıkç:ı.. 'e bütün dünya.da umumi 

ıla Mudum J~:ıi <le elleri, kollan r--------··-----_;~--.. --------- lü ~n)ret haline ;cldil•çıı bütlin L~h~a~ı~m~~lk t~alı ·--------------------~--~---------~~~e~n md~cl~tti ~n~orq 
~erile ya.tıyordıı, komi~rin ce e _ · "- Bıı.fdada Hacer &dh bir •e" ... " ' tıu suretle milletlerı'n s1111 :htı·,·.at ",,.,...., i ~i5 ~- Ve biraz srırıra. llaeer 11.lllteııin hu -ılin ''ll?'İyctini hozmaılan vaptrğı geldi. Ağzıml7;rn tadı kaı;·ıcal<!,. dl . _· ~ I - rw-;-

1
_ . ~. ,' ı:uruııa girdi. larını sümiirüyor. 

kı a. bır mu:ı.yene ihtiyar kndmın yordu. _, . General Tojo: 
<J:ı ôlmlis olduTrunu mevdan" "lkar - Seni neden dö~dU •. "' tıı"iltnre 'l Am r"' el ı · e; " "' ,.. ,. Halife :Sll.ııır ça-:t neşeı ~crr .. Üll<'~rl - ,.., .. ı e c l«a. nrn t ı 
eh. Bu mnn7.!lr&;\, ~ören komi er - Senin )ilrUnden .. bana: ••o !fl'J'~ s:-rirun(·t: \nı·Jıkla.rm lmı:lrctile galiıı ~elecel; 
sordu: tanr bulup ~ebert!., dedi. Ren: "Bö ... ·• Gö-'e i 1 k k d !erini taJınn· üJ edi"vorlar. Haluuki 

m...d h <·k k' .. " • - u r me nannmıvrı<'J\ ·a ar • . 
- .a:.ı~ e a:] n ım ~·atar. le bir ~ytan tanımıyorum " dcdlru. TAR 1 H ı ROM AN . . . h:ırbı ı.auı.ııdır.ın maddı kudret 
Bu su:ıle ''l\fndam • tenhayı, Jıa. Döğnıeğe bn5ladı beni. ı ha~ r~tte) im, dPdı - .~n ölmeılln mi. • cl,.ğil ruh lmdret;'ılir, 1 anklnr \'e 

r.tmım'' <'.e\abını nlan komi er sor H ~t :r
1 
Hı .~llttücnln önün~· dil ı;öı.ın LO(Jl.ar, •alnız .'.'!~t olabilirler Rü • 

gusund:ı de,-ıım etti: act>r ürperdi. l.'olda ) Urtırken diz- .. 44 • ,e e e,.. n op : l' 'ile , . • 
terinin dermanı kesildi, YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELLi l ın .fnpon mı h, ımparntorlıut 

- Hnnırnmızrn odrunnı h~na - Haylr, '·eljnlmetlın! \'azltı>ml tığruııcl:ı. ölüme haıırdırlrır 
,.~4- • • ı - Deml"k ki \ez.ir be"nlm dti .. ma. Ynııtım ' · ı d dö ı • ,.. .. ~~rımz. .. Haremata.aı yavaş ya\'llt: konu:tu • ı anlryonım: Halife hauı>tltrl g;lniln • " ·e 0 me en nı um. D~lsti. 
A~ı k.'lılııı titri~en ellerb le nımmı,. BM onu doı>t aa.nıyordum, d - Rqit bana sı'nin ölU.uiinden bah l\lusolir.i de: 

kn <; t ft 1. 1 .. · · ı 1 - tyl ki Carere rastlamı51m. Benim gel yor u: birinde beni zevcellte kabul eder e, , 
r ı nr.ı an rnı:u' mpıyı h"" • - Efendimizin yar.roda hiç klmıııe ilk once kendlılnin ııırtı .. er6 gele<".<ı• ı.elmiştı. Pel\ üztilmu,tünı . d1>nıc.k ki, - Galıp gPlmek isth.·en "'alı'p 

+ }' B 1 • · diğimi hallfe~e Cıı.fer hal:>t>r '\Crml'I .r ,... .er< ı. u Ol :ıy:ı ınren komı ... er ii_ • yok. Birdenbire llC'nl ... örlın<"e klmblllr ğlnden korkuyor. ~na dıı ~anlı') habı'r \'ermMı>r . '.,cler.~ldir. J n t;ol\ fizil< AOerJ··· ,.o·· .. 
-ki 1 1 l e~ di, han köşelerinde 8i&rlınrcel,tim. " "" e t.f oc n :ırt a ı;:ördlilderine pek ne kndar llf'vlne~ktlr. - Niçin! sır. lktıdnr m,·rcıınde bö • Ayali ta geride duran ()uf er daya . terebilcn '.\ C:>ı"eel\tir. 'Eğer nsker • 

;\1lkın bir rnnnzar.ı ile l~a"şıfo.,tı. Bu ıııradn. ıııırn3 a gelnılıJl<'rdt. - Beni öldü billyormu,, öyle mi? le zeki ve anlay11,1ı blr ,·eılrln kalms. n.ıma.dr: lcr hÜl'llill!I ~e,.mive l.abiliyctli <le. 
(;tizel !Ual'"rit ~·ı-.tnğııula Jınr.:r.•:ıt. Poıtuı IAfı l<estl. - Öl'le )il. \'elllr ıte.,ıt hepimizi! (llQJ jstemez mlsJnl:ı:~ Hc•n buntı de. - \'czlr hı:ıı:rellerı 7.:tfPn Hnc<>rln wi! İ!-.c~r. buııl:t .. , icabınrlu, ba"ID· 
"İZ: yatıyordu, elleri, kolhın, nyak- Hacer yava,ça lçerı~·e glrdı. . böl le söytemı,tı. -ı·ııntı, duyıuu" de - ı!:l,tirmek slı.ln değil, hn.llfe hnz.reth.~· öhım haberini h<'kllyordu. •111 açara.li iilüme "ii6r\io; ~·'I'emec 
l.ın b:ı.(;lı, fazın olarak hP.1in!len Ve girer ı:ırmell gr.ni~ bir ııefl' aı. I mtk.. rınln blleceğ'i bir ittir. Dedi. Hallfe :"iliısır \•u e-Oıden blr ler~~. yfü; bin ton top size. muzaf· 
gec;~"ilen iJrin<'İ bir i!llc de lmr.yo • eh.. - Ha~ ır, Ynnlı' degil,. bill".rn.k söy. _ tyı ama, btn on•ın lıütUn dolap- ey anin mallı. fori:rcti temin Nl'!Jlle~. Dedi. 
lnyıı sımsıkı bnğnlnmı..tı, Ağzm - Kl"ndJ,qnı Cafer ağa kufl'ılamııtı. lemı,. !arını bilirim. Halife)e •ık ınk onuıı 1 - Niı:in? Re)t, ll:ıcer•n hiçbir za. Hnrhin ne lm<lar <;iirelıil.eceğini 
<la kcnarbrı ipek d:ıntellerle siLc;. Cafer: - O Sl7l "ewr sanırım. aleyhinde b:ıhıedersem, gUııün birinde ınnn öldilğlinü istemez. Zira, hergU:ı lıim'ic ii;\ li;emcz. lfa~·ıılrilerılen 
lii btr mendı'l "'"rılı - Jlıılı'fe hlluetL-rl kftbır•ızlıkl• \' l o 1 <-lrru . • 

,.. • "' ~ 0 a - a nn. nun "e\'glslre inanılır \ezaret milhrdnl:i onun eljl'den almaııı ı:-örüyor ki, llacerln ~·ı-rmı hiçbir ım. •n~ """'· netıcenın çabulc '\'ahut 
U:omiser karyolaya ynkla"ttı, ııenl bekliyor. l:ilttl! dftdl., flacere ~ol mı? Benim Bağdada döod•ağl:imli gö. pek mümklindür. lııtt1 Re.;lt bunu dü. dın dolduramamıştır. hirclenbire gf'lcceğine inıın~bilir. 

Z.,"CDÇ tı:admın yib:ürıe baktı, elini gö8~rdJ. Sarayın ll11t katıı.n tıktılar; rünc.e ren;! ath. \'e beni ı.ıtllfeyle gö ı;ilnerek benim Bağda.da • KeH:slmden Cafer faz.in bir ıey .OylemedJ. Bu- \':ıhı.ı.z su İsare~ vanlır l i harp, 
ıc.lbi ttzerime koyd• ... haylmılı: Gllnrş batıyordu. rü,turmemek için ne müml<llrıeo .&:.:.\P. memnun olmamııs. nuıı sırası da değildi. o::n ~·uksr.k lı:ıral'et no!,fasına. rık 
·-Y~! Veılr o gece saraydıı. ,-nktu. tı. Fa1la. konu,madılar. Oafer atları Hııcer kendi ı,ını bll3kulanndan da. ınıştrr Bunun için b~k sen;le; 
Ve IJOftl'a i1k hareket olarak ka- llaf-~r halifPylıo uzun tm~·ıu konu,. - Maksadı ne olnblUr? fütlilü kapıyı a~tı., HnUfeye haber ha. Lvi gôrebllen bir kadmtJı. ıııann11)nC3ktrr: Bu işaret, iraıle-

<lının a~ndakJ men<lilj çık!lrdl ve mak fırsatnu bıılacağmılan ı>mlndl. - Makııadınu:ı ne nldu~au flm.ıi \•erdi. leriıı umumiyetle kayna~mnımlll', 
~~~1aeındalıtl ~ ....a . ._ .. ._. ............................ 11:11 .. a• ...... ım .................................... ~ .... .,...._... ...... ~_..,~---~--~-~~-~,-'D~·~e:~·:~~....,,....1 ~ "' Ra!lim ÖZGEN 



6 ILKTEŞRJN - 1942 

V AKIT Miiess i Müdürlüğün<len: 

V ~<IT'ın bir hizmeti daha 
Bir bilet ortakhğı kuruyoruz·' 
Vakit, okuyucularına yeni bir hizmette bulunmak kararını tatbika 

gcçmll bulunuy01. Bu hizmetimizle siz gazetenizi belki parasız okumu1, 
belki bcndar, fazla az veya çok ayrıca bir para kazanmıı olacaksınız. 
Siz tclihli ıscniı baıka vatandaılarınıza uğur getireceksiniz; bo~kalarının 
tnlihlndcn de siz yüıJe•, binler nisbetiy1e istifade imkônlarını elde ede
ceb:nız. Bu da yalnız Vakıt okumak ve vereceği kuponu biriktirip küçük 
bir pora vermek karııl.ğındo olacak •.. 

Kuponlarımıza dikkat ediniz 
Valnt başhgı kennrıncla "\'akıt okuyuculıın kuponu,. Vf\rmektcıllr. 

Bu kuponlar on beş gün ıtireoektlr. Okuyucularımız, H Blrln·utcşrlnde::ı 

itibaren m.upnnlnrını \'al.ıt Kitabevine getJrecekler '\"t'ya buraya gönde. 
recw.kll'r ~ bunları Z6 kuruııla beraber vererek kıırt1lıtında bir mıtl•-.. 

buz alı\rl\'dardır. 

Gu müracaat pıyangonun çekildiği günden bir hafta evveline kadar 
t!evaı.1 cdeceklir. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Vakıt idaresi bu 
nunıa Mi!lı piyango biletleri alacaktır. Aldı~ı biletlerin numaralarını çc 

l<iliJ gününden bir gün evvel ilôn edecektir. ' 

Gene piyangonun çekili§inden önce ittirak edenlerin 
mikdarı no\er huzurunda teabit edilecektir. Baletlerin 
hangisine isabet vaki olursa alınacak olan ikramiye, 
piyango çekilmeden evvel noterin tesbit ettiği mikdar 
üzerine tevzi ve taksim olunacaktır. 

8ö;t1et~ aluını• blltttn biletıero ortak olmak milmktin olacaktır; yMI 
\'akit '>koyucuları, IJtJ.rak mlkdarı 400 olunca 100, 600 oluneıa 150, 800 
oıun<'ll 200. 1000 olnnca 260 MUU plyn~o biletine ortak ol&bl•f'Ceklerdlr. 
Bu rmretle Vakıtım 4aJmJ okoyuculıırı 26 kanı, knreıhğmda 100 - 25(1 
ço.6()0 plynnl< bUetind~ talihlerini deneyeookler ve dodlğlmlz gibi, kcnd: 
iyi t&lllılcrtyle 00,kn.lannı da me •ut etmek saadetine ereceklt'r, yalıut 
ytttıerce, btn~ Vakrt okuyuousunun t:rt tallhlııdeıı keodllerC l tifade 
edecekli!rcllı. 

25 kuruı gibi ehemmiyetsiz bir kar.1ılıkla Vakıtln bu faydalı te1eb
büsünden faydalanmayı ihmal etmeyiniz. 

Beclen T erbiveri Kocaeli Böltiea Baıkanlıiı'nclan: 

Vll!yet merkezinde 16981S,04 lira ke§if bedelli olan stadyum ihata du_ 
nrlarile evvdce yapılmış olup bilAhtre sellerden yıkıla.n duvarların yeni
den lnp.sı ı.ıG~2 tarihinden itibaren Yirmi gün mUddetıe kapalı eksiltme 
,e konultnuııtur. Bu 1.§e ait mukavele proje& ve diğer evrak natla mUdUr. 
!l)ğt!nde tııtll günleri hariç olmak üzere hergün g8rUleblllr. 

Muın-Jdtı.l teminat 1198 lira 19 ku~tur. lst.e'kU!erln Nafta mUdürlU. 
IQndeıı a..ıacaklan TeSika., yeni yıla alt ticaret odası kll.ğı4ı ve 2490 ııayılı 
kanun 'ıllkUmlerine tevtikan tanzim edecekleri ~ktuplarjle birlikle 20.10. 
9'2 8'ılı stınll saat (15) e kadar vUD.yct makamında teşekkUI edecek ihale 
kotnl~yonuııe. mUracaatll\rr IA.zımdır. ( 410) 
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H A B E R - Akşam Poataaı 

Haber'in bulmacası 

Soldan eağa: 

1 - Çok yemek yemi§ olan (lkı 
ı kelime), 2 - Bir arap ycn;eğt, bUyUk 
! c::e, 3 - Eski bir §alrjmiz, tenı çevL 

rin, korkunç bir bıçak olur, ( - Do_ 

1 
ğurtnn, do~ran, 6 - İçkilerin kuv. 
vetll \·e ckşlccsl, karısız veya kocuız, 
tlklr ve mUtalea, 6 - Sahip, eortı 

edatı, yapl§kan, madde, ': - Duvar-

!ann gtrlntl ve çıkmtuu, eıtflen, 2 -
Çift.çinJn alMmdan, karanlık, 9 -
Çöpleri bir vuıta ile ııtderen 1 -
örtmek, alfabede bir hartın okunU§'I 
:ıı - Bir çe§lt dans, bazı oyunlar oy. 
nıuıına:ı:. 

Yukardan a,atı: 
1 - Mefhumu mevcut :!eğil, 2 -

Bir peygamber, köle, bir r-engin tersi, 
S- BUyllk lıayva.n, eski oövalyelerd'lD 
4 - BUyük muharrir, kAdınlarm U • 
cevlıerı;rtnden, 5 - Altahe-de bir har. 
tin okunu(U, terbiye, yere dU§en bır 

§eyin çıkardığ'ı aeı, 6 - Bir yemi11, 7 
- Bir cihet, auyu çekllmış, S - Kom 
ıu, bir devlet, Toroalarda bir geçit, 9 
- Av olup tutulan, 10 - Alfabede 
bir harfin okunu,u, keder ıtyatın kı
!'lnltılmışı. 11 - Rutubet ,bir tanıt, 
tıir ııayı. 

DUnltü bulmaoa.nnZcın luı.lll: 

ı - Politikacı, 2 - Anamol, Tau, 
ı - Put, Ra.bat, Ç, 4 - ı\.nl, ini§, G. 
a - Raf, kelebek, 6 - Al, Nu, De. 
nice, 7 - Y, Bebe, Adeııı, 8 - Eşi_ 

nen, Veli, 9 - MUA.n, F.aler, ıo - E_ 
lcmolt, Lere, 11 - Kek, Kim, R.N. 

-Nafia Vekaletinden : 
Ekslltmfye konulan !.§: 

l - ~u ısleri eeldzlncl ıube mUdUrlügıl bö!geal tc;indc bulunan çe.11am. 
ba bato.klıldar: :ırlab i!Jle.."IIlden Kirazlık • Turgutlu dertleri arasmdal:I ba 
tt-K~ klo.:-1 lı.v.ru l ulması ''e derelerin ıslahı tılerf, 

rahmin edlfon kt'!Jlt bedeli fiyat vahidi es8SI Uzerinden (1,793.Hl) Ura 
(<17} kuru;tı:r. ' 

~ - Eks!ltme 16.10.942 tarihirw rastlayan cuma gUoU saat tlf:l, te An
kara~" "IU !§lerl rolııliğt binası lçlnde toplan&n ıu ek1Jlltme komla~"O:ıu oda 
sr:ı 1<. kapft)ı 2.!\rf usuılle yapılaca1ttır. 

~ - 1~te!dl1er eluıiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık l§leri 
genı•J ı:ııı.rtnr.mcnl, umumi su işleri tennt şartnamesi ne huaus1 ve fenni ııart. 
n.:ıweleı.; vr projeleri (50) lira (00) kuru~ karvılığmdo. su t,,leı1 rclallğtndco 
nla~. ir!er. 

4 - Ekı;Mmeye girebilmek için lste.klllerın (87,ISIS3) lira ( 28) kuru,. 
lult rr.uvakkııl ttmlnat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gll:ıden en a?. 
üç ~\ln .ıVl"el bir dilekçe ııe Ne.fi& VekAletlne mUracaat ederek l>U işe mab. 
fı1J3 Glmak t2'-tre vesika a:ma.!an ve bu vesikayı g!5stermelerl şarttır. 

Bu mUd~·et içinde vesika lsteğjnde bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 
~ - tıteidileriD tekti! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten b'.I 

Mat l:SncPfdne kadar BU l§leri rejslig-lne makbuz k&l'fılığında nrmelerı IA 
zn:ıdır. ?oııt:ıda o::ruı gecikmeler kabul edilmez. (10274.8111) 
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KIŞ MASALI 

rnn KOMEDi KISMI 

YALANCI 
Ouma.rtcsı ve pazar ~nlcrl 115.30 dtı 
matine. Çarşamba gUnlerl Çocuk 

Tlyntroı.u 
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Satılık Radyo 
Bir Amerikan marka r .. dy'> 

Ayaı;pap. cami eoknk No. 41S/3 
( ı;144) 

ZAYİ - Yerli mallar pazanndan 
almtf olduğum 86 numaralı manita. 
tura cüzdanımı zayi ettim Yenlslrı 

alacağımdan eskisinin bUkmü yoktur. 
.Babftesldıt Mustara Apak 

-
-

-
-

·= c ... .... 
C/J 

~ttı 
•tı: 

I 

(Gııutemıztn 1>1 rt.ocı ~) tu~ınııa 

eathk )•DmdıMtl tarltı ~rt-4n"rıı.lnı ek 

Uyert'k ~ndere..ek oku)"uculılrumzm 
tir.an mablyetı :uın otmryan kUçli.lı L 
llnları parasn llt"frolunar./ 

Evlenme teklifleri: 
~ 36 ya,ında bir ınenııuoot rao!"l 

ıuı.,ıncıa mUdUr, aycın 300 ııra kaza.n.au 
aağtam vücutlu. hlg evle•ımeın.i§, ele 
gözlü. kıvırcık eaçlı. kumral bir bay 
25 Ufl 8~ ya§Ulnn<ıa.. kimS(SlZ dul tJİT 

bayanla evlenmek latemektedlr. (M.S. 
86) remzine müracaat. 

:f. 58 ya§ı.nda. öğretmen oıt bav: 
fll-42 yaylarında, iyi vo oo tn biatı, 
gocuksuz bir bayaııla ev·, nuıck iste. 
mcktedlr. (Elinde bir işi ölan~ te. 
cUı edllir. (Mua) remzınr oıllraca.ı. 

:f. Yag so. boy ı 60r d .. ~ıct daire -
l rlndcn blrlnde şef. 100 ll:'P :lnct ka 
zançlı, karakteıı sağının olr ba' 
kendisini yuvasına btı.ğlıyeca lf secı • 
yede, zeki, olrn.z gclırl vr: blr cvl b• •. 
ıunan güzelce, 20.Stı .}11.fl&nnda kJL 
veya dul bir bayanla derhal evlenmek 
lıtemektedlr. ( lJlı;ollka r.) Teınzir:r 

mUracaat • 

Jg ve işçi arıyantar: 
• 40 yaşında tecrut:ı~ıı b•r Ermeni 

bayan. iyi bir alle yıı:ımd!I orta işler' 
veya çocuk oakımı gtbl b:r i§ ara 
mo.ktndrr. (Dadı) re.ır.zine l!lCracaat. 

• 19 yagmd:ı. orta.mekt .. P ırıezunu, 
cakl nartlt:rl bilen. raaı 'ıb ı;enç. bı• 

şirket \"eya blr muıeah'ıı· yanmda 
ıı aramaktadır. rıı~raya .ıe 5rldebil•r. 
(A.U. Hl) remzine mUrac.ıtıt. 

Mütelerrık 
"' "Uslu tır ttıle~ tır.ıv .. rp;lte yak•u 

tarında veya Cağatosıunıla bir pan . 
slyon veya kiralık ooa ıı•a!llnktadu. 
CM.K.fl.) M.!mzlne mUracabt. 
* Bir ge..nç; lııtanbul vey" Bcyotlu 
eemttnde klrııtık oda a·11makt dir. 
MUııtııkU ve hafit nıöb'eu olm r 
tercih edilir. (Oaa} remz.ı:ıt ı:nUraca:!.ı 

Aldırınız.: 
Aşa tıde reml~len yazılı olan o 

kuyucull:rımraıı aaıuıurıoıt (ell".D 
nwktuplılrı ıoıırchııııt!nılLdc1. ı ını.ır 

hırı barit) hcrgUn ..ılh tllno ogı'"" 

kadar "-e •1131 17 d•ın """"' oldımı. 
ları. 

(A.G.) (B.Ş. klmscslz) (Bulunmaz) ı 

(B.T.R. 8) (Bay 34) (F.U.S.) (1''.18.Fl 
(23 lş istlyenı (Knuınt V-) (12 K, 

tl 
c 

s~ bakımı giize11iği'D -
birinci prtıdu. 

PET OL NIZ&M 
Her eczanede satılır. 

13.00. 13,30 Müzik karı· 

şık şnrkılnr. ıs.oo Prosmm ,.e nıc"lı 

Jekct saat nyorı. l 3.1)3 Radyo salon 
orkestrası, lS.45 Fasıl hryeli. 19.:rn 
Mcınlckct snul a)arı ve ajııns h.ı· 
bcrleri. 19.45 Kl!man ve Piono. 2ı) 
15 Rnd)'o gazetesi. 20.45 Romans 
Yt' screnadlar (İ>J,) 21.00 konuşma 
21.15 l\liizik. 21.30 Konuşma 21.45 
Tnnhurl Ccmllln Haııra progr:tl'll, 
22.10 Kliı ik progrnm. 22.30 Mcrn· 
leke! saal oynrı. AJnns hnlıcrlcri ve 
borsohır. 2'.?.45 . 22.50 Yarınki l'ro
grıım· ve kapanış. 

339 lular çağrıl.yor 
Eminönü y<ırll As. Şul'lt'slndcı. 

Şubemizde kayıtlı 839 dotı.•'lllu vı 

bu doğumlularla muame "Ye ?abl er 
lerin aevkedllmek Uzere 1 ıl birtnclt!'; 
rln 9f2 pazarteııı gUnU nUtuı cUzdıın 
larile birlikte ııaat il da ~ubc'JC' bu 
aunmalan ııa.n olunur. 

• •• 
Bakırköy Aı. ~. den: 

1 - SS9 doğumlu ve bwı.!arla muıı 
mele gören yerli ve yabancı erat sevlı 

edUccckUr. Bun!ann ıubcrie topl&n_ 
ma gUnU 19 birinclte§rln l}f2 pazarte
si gilnUdUr. 

2 - Kısa hlzmetıl!erle 11> katlar ha.
kında ayrıca Jldn yapıla~ktır. 

(F.D.K ) (2~ GRUJ (İnan! (!yi gttııJ 
([Ale 11) (M S.26) (M.K.) .M.E. 491 
(Mua) (P.T.) ü'.A) (A.U) (B A.E, 
(Samimi) (Tckkuş M. 7' (Y.P. ısı 

1 
~ -
1 
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ASETiL OPiRiN NEŞ~ET 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrılan 

~OOUJl Al..OINJ..lt.JNA KARŞI TESİRİ KATlolR. 
2 lfk zarl ve 20 lik tüp~rt her ue:ıneden a.rayınu. 

.......... m::ıı .. :ll!l!!!!lmllESı::::::l~llllia:tial~llmDm .............. .. 

İıtanb.-.ıl ddterdarhğından 
D~ya No, Clrurl Muhammen 

\>edı,J teminat 
:111 O/lm? Adil tıp iş\erl mUdUrlUğU ambarında mevcut 

lK5 pn~adan ibaret müstamel e§ya, 882 90 29 
Yt.k:ırde y~ır eşyalar 19,10.912 pazartesi gUnU saat 15 te m1ill em!Ak 

mudılrh\ğ !:ıdıı mütc~ekkı! komisyonda açık arttırma ile satılacaktır. ls 
·-kli.eri'ı. l'U:l!.l' bUvlyct ctızdıı.n!ar: ve temlııat makbuzlarlle birlikte ihale 
Pl\Atlnde i<c-mlayı:111ıı ve 1Rl'.l& ir.ah::ıt için mllll enı!(lk mUdılr1\l~lne mUrıı. 

c 1.&tıan. (249) 

1 

T'" kiye C m ur yeü 

ZiRAA T BANKASI 
K..ıl'JI~ taIUıl: lK8lS - ~rm.ıt.y66lı 100,000.00U l'tlrll llııwo 

ı;>ube "e ftj&M adedi: ~DA 
Zirai vo Ucarl ber nevi banka muamelelert. 

Para blriktlı-enıere 2~.000 Ura \kraı:ı:ılye Yeriyor. 

' 

l.lraat lia.nkasınaa ırumbaralJ •e l!ıbarsu tallanııt 

~n aıı 60 'lra.eı tıulurıar::Jara ııenede 4 defa çekilecek lrur'a 
heaııpt&nnda 

Ue apfıdakl 
olArıa gOre ikramiye d&ğltılacakttt. 

t 1M1cı ı.ooo Urahk t,ooo ttra 
t • 500 ı,ooo • 
• • ~o .. ı.ooo • 
ıo • ıoo • •.ooo .. 

ıoo &det 50 liralık 11.000 o.. 
ltO .. co • uoo • 
180 • ıo • ı.ıoo • 

DlKKA1': Heaatılaımdakf p&r&lar bir tıeae l~de 50 ll.rad&n &fllğ'ı 
::uşmıyenıere Umı :niye ç!ktığı :akdtrde % 20 razıuııe verUecelctlJ'. 

.... 
N 
00 

c 
c: 

f 
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Kur'alar aenede 4 defa, ıı Mart, ll Haziran. u Sy!Ql. 

l1 BlrlnclkA.nurıda c;ekllecek.Ur. 

225 

ÇIKACAKTIR 
ILA.: ~ RlSJZI \'ERMEKLE HEM KENDt!lı1ZE ve ~E)t DE 

K 1 Z J L A Y' a yardım etm.it ola<'.akamı:t. 
~{l)ftA'..)A A.'f YERİ: 

iLANCILIK KOLLEKTIF ŞtRKETI 

Aakeri fabrikalar Erzurum nlah labrika1t 

müdürlüğünden: 
ı - Erzurum aı!Ah fabrtka.smın ihtiyacı için alınacak 1600 adet ahşa" 

bJ.~lıhlı araba tekerleği onbe§ gün mtiddetle ve kapalı zart U3Ullle e!tstlt· 
m·:ye knr.u!mU{ılur. 

2 -- İhaleli 7,l0.9•2 çanamba gilııU saat on altıda fabrika blnaamd,,ı 

t!>ıı!anacnk kmnıayonca yapılacaktır. 

3 - Ah~ap ba§lıklı &!'aba tekerleğinin beher adedi için 15 lira 88 ku 
ruş fiyat ta1'nıirı e ..ıilmiştir. 

• - Mu·,..akkat teminat mtkt.an 190:S lira 60 kuruıtur. 
1 - ~eraitınl öğrenmek iatlyenler reımıt l&tll gUnlerı barlı; olmak Uzt_ 

re hergiln !al:rıka mlldl.lrlUğüne mUracaatla öğrenebilirler. 
6 - 1hda gt!ııU ı.atek!Uertıı teminat mektubu veya aandI.lıc makbuzu 

~lcaret vt>alkaslle teklif rarflarmı !.hale saatinden blr eaat eVTf;line kada~ 
konıt.tıyon:ı v.,ı melen ııa.n olunur. (10180) 

9evlet Demiry.o&a..., Ye Limanları ftletme 
~ U mWl'I iclareıj ilinları -

Muha.Mmen bedeli !S208 (beJ bin iki yüz sekiz) !ira ııo (e1>!) kuruı o. 
lan muhtelli ebatla 947 (dokuz yU.z kıık yedi) kg, Otojen lJ,yna.k için ı:ıı. 

rinç tel (Hl. birinci teşrin l 9~) pazartesi gllnU saat (l!S.30) on teş buçukt.ı 
Hayd:trp.:ı§4da g'llr binası dahilindeki komisyon tarafından ka,;>ıılı zart U· 

ı.ulile satın alaıacaktır. 

Bu i§t ~!rmek lstiyenıerin 390 (tlç yüz doksan) Ura &• ~altmı~dörtJ 

kurtıfluk munkkat teminat, kanunun tayin ettiği vealkalarla tek!ifierinj 
muh~evi ım: t1ar:nı ayni gUıı aa&t (H,30) on dört ot~ kadar komiayo:ı 
reelllğine verl'Iıelerj la.ztmdxr. , 

Bu ı~e a:t ~utnameler komlayondan parasızolıı.rak dağı:hlmR.!(tariır.(330J • 

Pazarhkla Keresie ahnacak 
Devlet rimanlan i§letme umum müdürlüğünden: 

Jekllleler ta.ml.ratı: için muhtelif ebatta ka.zıkltk bağlamahlc d~emell':< 
olarak gerek İstanbu!da ve gerek Mudanyada teslim edilmek şartlle çtrsll 
çam oları.k razarlıkla 2l0 UA. 280metre mik~bı kereste satın almacaktrr. 

U!ll.k pıırU clarak vaki olacak tekliflerin nazara almacağ: taliplerin 
$<>rtnam&yı bergUn levazmı mUdUrlUğüne mUracaatla · görebl.~cek.1m ve 
tekJifleri:ı nıhayet 15.10.9•2 perfembe gUnü akıamına kadar levaztm mu_ 
dUrlUğılne lt:vtii edilmesi illn olunur. (386) 
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llESAPLAR I 

ı İJdncif.eşrlD 

l<e§1des!ne ay rııac 
ikramiyeler: 

t adet ıooo ıtralılı 

1 • 500 • 
2 • 250 • 

\4 • 100 • 
10 • 

lO • 

• • 

t; TLKTEŞRIN- 1942 

Deniz harp okulu ve lisesi hastahanesine bir 

eczacı alınacak 

M@r.do:de bulıınan deniz harp okulu ve liseııl hastahanesfn~ b!r ec 
zac• alumcakt\r. Kendisine 3656 sayılı kanun hUkUmlerlne röre 140 llrot 

ya kadar ücret verllecekUr. 1steklllcrın dcnlz mUstcşal'lığına mUracaa~ 
'an. (8?4t\ • 10101). 

1 latanbul Belediyesi ilanları:: 
Ed'rn(;kııpı ~elıitllğlnc muattasıı Ermeni mezarlığının b'r kuımı imar 

pllAnı mucıbmce feElh jle teşcjr olunacağından bu kısımda mezarlsrı bulu. 
nan ai:.k'ı.dal'ların 15 gun .. kndar müracaatın mezarla!'mı kaldırmadıklar• 
takdırC:e lı.>lcd;y~cc k'aldırılacağı ııa.n olunur (404) 


