
\nk'Br• ~ontmhaı van$l• · 
11 l:: l ~IU• h OAlll "'1 f.\il!'ııt t 
,.lt88• llL .. tıAI 

~ ~ 
<~ 

'fo,f(UI! .:; K l lHflŞ'l"IJlf * POl'l'TA Klrrl'Hl i : t H - l~I , \ 'tıı ı 

hususi 

AKŞAM POS T ASI 
A.Dfftı;~: ANKA.KA ()AltUt,sJ VAIU1 t'UUUU lSTA"tHl 1 

~~ 

Olan ~ 
dört 

bağlar, 

ol mı yan ~ 
dert 

bağlar 

tebliğine göre Suikast davasına bu 
3 A----.-. ---. ---------- sabah devam edildi 

iman tumenı general VE kur- Temyizin bozma kararına 

Jovqet 

maylariyle birlikte esir edildi uyulmasına karar verildi 
-r Avukat Şakir Ziyan, n tekrar ctaraşma-
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•• man büyük elçisi Fon Papcnc sui· bulu~asını icap ettirecek bir es r' 1 a kast dava.sının ııakzan durusmnsı mesele bulunmadığını beyan etti. 
na bu Sci.be.h t:.aat 9,30 da A::ıkara Heyeti h8.kime icabını dil• 
ağır ceza mahkemesinde devam e· §UndU: 

dalla ,,erdiler dil!~durra!ıma!l.ln nvukatı Şııklı (Arkası sayfa S, !lütun r. dıı) 
Ziya Karaç:ı.y d:ı. muhaktmcdP. ha 
zır bulunuyordu. Avukatın. Anka· Şilt Cumbur Reisi 

SOV YET iLERLE fiŞi 
DEVAM EDiYO:=< 

Yeniden iki şehirle bazı 
köyler geri ahndı 

l\lo'!kOYB, 25 (A.A.) - Dün ge
ce Yarısı Mosko,·adn ne§r::dilen 
resmi Rus tebliği: 

24 sonte§rin gününde kuvvet • 
lel"imiz, Stalingradın şımal batı.,\· 
le cenubunda eski istıka'l1Ptler<le 
taarruzlanna devam eylemiş.er 
dir. Kuvvetlerimiz 8oravikino ~eh 
rile istasyonunu, Jımoski. Kami· 
~inka. Bijnaya, Yarakotna, Tri
SOtrovs"...a, Simenska, Pomiliııka, 
Vatoşanka Umançovaı Yergrozni 
nıeskiin yerlerile Sadoma ~elnini 
iı>gal etmieler<'lir 
23son~rinde hava kuvvetleri · 

nıız. düşmanın ı O tankını, 50 k<lın 
Yon ve otomobilini tahrip, bir ka· 
talı hurdehaş ettiler, dört b?lü~e 
Yakın dfi,,cı;ı:ı:cın kuv\'etlni dağı~tılar 
\le kısmen i:nha ettiler. 

Niyuz Kronikl ga%etesi 
Diyor ki : 

sinde kuvvetlerimiz, ynva~ y'lvr.ş 

Stalingradın fabrıknlar ma1ıa}lc 
ilerlediler ve dıl~anın C'n!:ırca 
ııtcş noktasını ve kazamatın: te -
mizliyc-re.k 900 e yakın dıişman <ıu 
bay ve erini ve 6 tankını ir.:lın 

ettiler. 
Stalingrndın cenup kısmm•~a 

kıtalanm.ız, topçu h:ızırl•ğınd::ın 
sonra, tt!.arruza geçtiler ve t?ıbıye 
bakımından miihim bir yeri zapte 
derek 3 ta\lura yakın bir ctü~ınan 
kuvvetini imha ve esir aldıl11r. 
Sta)ingradın baıtBmdl\ kıtal9rmıız 
muvnrrakıyctJe nerlemcf f' d e.vam 
ettiler. Bir kf"Slmde ~id deiJi rnulı:ı · 
rebclerden Fonrn bir dUı;man gu· 
rupu teslim o'du. Kuvvetleri:n'z 
başta gener.ı.lleri ve kurm~yları 

(Arh'1lsı Sa~·fa 3 Sil. 5 de) 

Sekizinci Ordu 
Mihv ~rcilerle 

teması mu haf aza 
ediyor 

rada btiros~ bulunmadığınılan An· dedlkl •. 
kara Barosu idare meclisince ba· 
ro levhasından kaydının silinmcııi 
hakkınd2ki karar aleyhine vuku- Dost d 1 bulan itirazı üzerine Adliye Ve • or U arın 
kfıleti huk:.k işleri müdtirlüğiın • k 
den mahkemeye gönderilmiş olan topra larımıza 
bir te~re okundu. 

Bunda Şo.kir Ziya Ksraç:ı.yın gı"rınesı·ne m•• d itirazında dermeyan ettıği gibi usaa e 
Afrika cephesinde Arnerlltan tanldarı P':"l'lldenin 

bilcom esnasında 

Ankarada büro buhranı dolay?sile t . 
l~tlrakHe olddetll bir bürosuz kaldığr bildirilmekte \'e e mıyecegiz 

baroca karar vc-rilmezden .:vvel 

Tunusta lngiliz 
paraşütçüleri. 

Bir tiıihver zırhh kolunu 
puskürterek esir aldllar 

Her iki taraf mütema
diyen takviye cilıyor 

Londrn, 25 (A.A.) - Trablus 
garbın şark kısmında mihver kU\' 
vef erile müttefiklerin ileri un -
!'urları temasa gelmişll'rdir. Vuku 
bulan çarpışmalar şiddetli olmak· 
la beraber, kUçtik mikyasta ve fa· 
sıJah olmuştur. Müttefik umumt 
'karargahının son tebliği iki uua -
fın ileri unsurları arns·nda vuku 

avukatın dinlenmediği kaydolun· 
makta, bu itibarla baronun bu ka· 
tarının yersiz olduğu yazılmakta· 
dır. 

Bu tezkere okunduktan ısonra 
keyfiyet Sovyet maznunlara ter • 
etime edileı~k bildin1di. 

Sovyct suçlulardan Pavlof söz 
alarak dedi ki: 
"- Şakir Ziya Karaçay muha· 

kemede faşi.zm propagandaı:ıı ynp
mtŞ ve Sovyet~r Birliği aleyhine 
mütemndi isnatlarda bulunmu§tur, 
Şilir Ziya Kar.içayın bu uau1c 
muhalif ifade ve hareketleri gaze· 
telerde de uzun uzun ne§redilmi~ 
tir. YilksC"k mahkemenin bilha~ 
sa bu noktalan gözönllnde tııtnrsk 
mah1t~de bulunmasına mfü~aa~e 
ettı!esini rica ederim. 

Pavlofun bu mUtalAamna Kor
nilof da i3tirilk ederek bn taleb ka 
bul edilme~e bile mahkemcn;n a· 
vukata ihtarda bulunarak mahke
menin propaganda yeri olmadığı
nı, yalnız Abdurrahmamn duru • 
miyle allkadar olması !Avmgelece
ğini bildirırıcsini istedi. 

Mütalaam sorulan mllddeiıımu· 
mf m11avini Kemal Bora, Adliye 
V eklı.letinin okmıan tez:kerc>sinden 

Bern, 25 (A.A.} - Sili ~isicum-~ 
huru Rios, demiştir ki: 

"Taarruza u,iirarsak kendimizi 
müdaCna edeceğiz. Fakat, hiç bir' 
\•akit dost orduların topraklarımı
za girmelerine mfisadc edemçylz." 

Reisicumhur, ~onra casmfiklaıt, 
buna karşı alınan ledbinerden 
bahsetmiştir ve şunları iliive et;. 
mişt i r; 

''Bu böyle devam ederse, Mlhvetı 
de,·lellcri ile mfinasebetlerimlzl 
lre.smek mecbur.lyetinde knlııc,.•·-.. 

Bir Yunan Generah 
Mısıra kaçll 

Kahire, 25 (A.A.) - Yunanıs
tan harbinde büyük şöhret kazan 
mı~ olan geııcraı Zigoris, birçok 
maceralar atlatmak suretile Yu• 
nanistandan kl\çınış ve Mısıra 
gelmi~tir. 

General Zigoris, Orta~arktaki 
bütün Yunan kuvvetlerinin ku • 
mandnnhğrnt deruhte etmi:tir. 

Rus taarruzu 
Harbin gelişim i ni 

değiştirebil ir! 
Londra, 25 (A.A.) - "Tunusda 

birinci ordu Fransız kılalnrının 
l'Brdımı ile diişmanı geri piiskürllü 
~e şimdi Tunusa takriben 40 kilo· 
ltlctrclik mesafede bulunuyor." 

Beynıt, 2~ (A.A.) - Llbyada, ae. , 

bulan mnhn 1li çarpııımalnrdan bah 
sediyor. Te11iğe göre, Fransız ctev 
riye kuvvetleri, mihver kuvvete • 
rie çarpIŞinışlar, İngiliz parnşlitçil 
kıtaları, bir mihver motör:ü lrnlu 
ııu pskiirterek esir ahmşla:drr. 
Tu'lıısta muharebenin şiddetli ola 
cağı anlaş:'iıyor, ÇünkU mihv~r 
miln<>..k.-ıle yollan, mtittef:klerinki 
ne nazruını daha kısa olduğu için 
her te.rafı kolayca takviye edebi· 
lcceklerctir. 

klzincl ordu kuvvetleri. mihver kuv E 
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k 
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vetıerne temas tesis etmeye muvaf 
tak olmuşlardır. 

Bu mıntakada bulunan Alman kuv 

"Rıısypdn umumi taarruz pek 
ltlüsalt bri şekilde inkişaf ediyor." 

Bu iki haber bu sabahki Lonılro 
8azetelerlnin ilk snyfolnrında en 
Söıe çarpacak yerleri işgnl ediyor. 
~iYoZ Kronikl diyor ki : 

\•tt1erjnln 10.000 kfşlılen ibaret ol baş ve k ı· ı ı e r ,. 
dukları tahmin edilmektetiir . 

o 

Bfiseyln Cahlt 
Yal(İD ge!dl 

7 Sonte§rlnde Staıın ııısyıe demişti: 
"DUomanı topraklarımızdan kov 

~ -&Jryız, Biz bu i§I ba§arabilecck blr 
oururndayız. DUomanm ordumuzun 
~tırltgım hissedeceği gün yakındır ... 

&'tln geımi§tlr. Rua ordusu nazilere 
•grr darbeler fnd1rmektedlr Ruslar 
daha glmdlden parlak bir muzafferi 
Yet kazanmıotardır. Şlmdlkl taarru : 
~ Almanlar için harbin gellolmlnl 
değjşt1reblleock mahiyette blr boz 
IUn!a •ona ermesi mUmkllndUr. Hit. 
~ bozgun orduları l"ln bir istira h ~ • 
at devresi o)acağını Umit ettlğ'ı sı 

l&da indirilen bu ds.rbeler Staıiniıı 
Rus mllleUnin inatçı azmıne olan em 
ııJyetını lsbat eder. Ş•rndikl harekft. • 
tı.1 aakert netllelerlnln neden ibaret 
011\cağı hakkında almdJden tahminler 
~tütmek vakti henUz gelmemiştir. 

&kat, HltleriD pek zor harcketıer 

Gazetl'mlzln başmuharriri DUıcytıı 

<.:ahit Ynlr;ın tngJ)ter~ \ 'e Amerlkada 
~aptığı seyahatten Ankaraya döndU,. 
ğllnti yazm ıştık, Başmubnrrlrlmlz bu 
Enbah lstanbula gelmtnır. YRrmıla.n 
itibaren yazılanna b&şla)'ac.&l<tır. 

- -·---O----
Darvin limanı bombalandı 

Londra, ,25 (A.A.) - 18 Japon u. 
(:ağı Avustralyado. Darvln limanına 

tl\arruz. etml§lerdlr. 2 dllfman uçağı 
tahrip edllmlştJr. Hasar kaydedilme . 
nıiııtır. 

yapmak zorunda kalmasr ve telA.ket 
Jt bir muhasaradan kurtuımak için 
kıtalarmı taarruzlar altında geri çek 
n. f'S! muhtemeldir. Bunda muvaffak 
< •lması dn varittir. F'llkat muvatta:t 
oısmadığ'ı takdirde bunun hayret u 
yr.ndırıcı neticeler verme9l beklene • 
bilJr. 

Muhtelif belediye re
simlerine zam yaplldı 
Cenaze kaldırma ücreti de 100 den 

120 liraya çıkarıldı 
(Yazısı sayfa S, aUtun 2 de) 

Viıi Fran•a•ının İ§galini 
müteakip biı kamyona 

bindirilen•k 

Meçhul bir seınte 
götürüldüler 

LtiıJtil Almanlarla ıulh 
muahedesi yapmak için 
ısrarda bulunuyormuı! 

Madrlt. 25 (A.A.) - Vl§lden o.!ı • 
n:ı.n haberlere göre LA.vA.l Pariste tek 
rar Alman başkon.so'osu ile ınllblm 
bir müzakerede bulunmuştur. öyle 
anla§ılıyor ki Almanlar fabrikalarda 
C:'ll:ştırılmak Uzere Franııadan tekrar 
ınlitehassıs işçi istemektedirler .• 

Uva.lin, Almanlar•n bu lstedlğinı 

yerine getirmek için bir sulh muahe. 
cPsi yapılmasında ısrar ettiği söylen. 
ıı ektedir. Bu sulh muahe®slnln şart 
lPrı müsait o!duğu ve İtalyanm Fraa 
•~,dan arazi talepleri imle edildiği 

takdirde, Almanynyn {tçl gönderile . 
bilecektir. 

Diğer taraftan Fransız halkının 

bazı slynst mevkufların vazlyetınde:ı 
eı.dişe ettikleri de 111,laşılmaktadır 

Mesela eski başvekil Reyno, Dn.lad 
ye, General Gamlen nı diğer arkndaı 
ıarı, son Alman lşgallnl müteakip bir 
kamyona bindirilerek meçh(ll bir 
ıııemte götUrUlmUşJerdtr General Vey. 
gand hakkında da hiç ınnııırn:ı.t yol< 

tur 

Havada çarpışmalar lehimi:re 
neti<'ı-lenmi;;tir; 4 düşman u~nğt • 
nı düşürdük; Gabes limanı yakın· 
Jarında tayyarelerimiz, bir mih • 
""r Mkerl trenine, Bi:rerte ve Tu· 
nus limanlnnna hiiC'um eyl,.mi~1~r 

1 dir. Bu hücumlarda hiçbir kayıb~· 
mız yoktur. 

1 Hava üst il nlilğUnlln mUtt~fik • 
lel"ie kahıC'nğı tahmin eciilmekte
<lir. Mısırdaki müttefik uçaklar 
da Tunustıı harekAta i!ltirı.k eyle· 
mektedir. Torpil tayyarelerinıi2, 
~ardunyanın cenubunda hir mih -
ver tica ret gemisini torpiliem:ı:l 1-n 
Palc-mo hava :r.ıeydanmı d:ı lıı'>mba 

1 ıamışlardır. 3 bllyUk mihver uça
ğlm dU~rdı\k, 

(Arkıt111 sayf n 3. 11ütıın 6 da) 

Br.rn, 25 ( A.A.) - 20 ve 22 aon., 
tc~rlnde İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup uçakların İsviçre llzerinden 
u~aları üzerine, Lorıdr&daki lsviçre 
orta elçisi İnglllz hUkQmeU nezdinde 
ıı1ddeUl bir prote~toda bulunmuştur. 

Bir manav arkadaşını 
Uç yerinden bıçakladı 

Sebep yaralının blsses·ae dlıen 
müşterek eğlence masra ıaı ödememesi 

Diln gece, Be§ıktaııta. bir valm teaddid defalar parasını istemi,, 
olmuş, bir manav bir nrkn<.loşını ı fakat clamamı.şur. 
sarhoşluk yüzüııden tehlikeli :;u. Ni!ıayct dUn gece C~il saz:.oıı 
rette yara.'o.mıştır. bir hnlde evine giderken, Arifle 

Carih, Beşiktaşta manavlık ya- karşılaşmış ve kısa bir mllnaknşa
(13.n Cemildir. Cemilin en aziz ar Yl müteakip kamasını çekerek ar
kadaşı olan seyyar snucı Arif J?e· kada§Jnın üze:rine attl:ıııııtır. 
çenlerde bir gUn Cemille birlikte Cem.il Arifi Uç yennd~n 

1 
~-ğır 

y • • • • mırette \-aralamıştır. GilrUJtuye 
Beyoglunda ıcmış, eglcnmış. para- . 1 · 1 derhal Bevoı;lu . . . • . yetışen er yara ı~·ı ,, ,.. 
tan <:'emıl Mt"nı.tştır. Arif h ı~esı hastanesine kaldrrmışlardır. Mn· 
ne dll~eni bilUhare ödemcğe al:iz nav Cc-mil ele elinde kanlı bıçağT 
verdih"İ halde gilnler ge;tikçe u- olduğu he.lele karakola gitmiş, tes 
nutmuş göriinmil~tür. Cemil mıi • iim olmuştur. 

Şu telgraf haberini bel'ftbe1' Oıt 
kuyalım: 

"Stokholm, 2S (A.A.) - Oslo
da.o gelen bir habere giire. kömUr 
yokluğu yüzünden. NoneÇtekl hll· 
tün tiyatroJıo.r yarından itibııren 
kapanacaktır. Yalnız Ahnao ti· 
yatrosu açık kalal'aktır. Yine bu 
ha~re göre, aynı sebeptPn (]o)a· 
yı kış aylan ir;inde bütün mektep· 
terin de knpatılmnsı ta anıır e 
dilmektedir." 

Göriilüyor ki, k ömürstiL!tikte.n 
ynlnl7. bi~ de~I, dünya knTanıyor. 
Göriilüyor ki l<oca bir memleket, 
kömlirstizlük yilıfınden genç n es
lin ktll tilrünli bile hiı:e sa~·an biı 
t~dbir a lmakta bir a 0 teredclüt et· 
miye<'ek bir dorumda twhınnyoı-

lar. -
Bizim de hona benz,...r tedbirlt-ı 

al:ııcıığmuz yazılıyor. l •'aknt, gUn
ler geÇiyor ziya reklam in rı, , .i.t· 
rinlerin bo! rsıklnn cailclclcrlmı7 
hl\rııten en·eıı..; ,nı;:ıalnrile ~yrlın. 
Janmıılita de\'am ediyor; !İn~a· 
tar hkbir sennsa sekte nrmcdeıı 
cle\"&m ediyor : yenileri ft('ılıyor. 
ı~ıklannı 11ııtıın eğlem~e yerlerinin 
sıeıd< snJon)nnnr d~ara dnmnnln· 
rr 'loldaruyor. Her aeı;en ~im ER• 

rarımızadır. KömürlimU7: vo1nnuı; 
gibi dan.ınmak, mev~"'-u 
dahn hnynti ihti'J'ttçlnnmm'. haya: 
ti ~iinlerlmi1.e saklamak ?ftrııretin 
aeyiz. 
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KONUŞMALAR l~l}a_~ 
Oburlar Akademisi~ 

-s-
J( Salkım saçaklısına bavtlırım ! ,, 

Can boğazdan gelir - Eekl TUrk eılerl - Yirmi beş çeş.t yemek - BJ. 
gHn kaç çc§lt yemek pl§lyorT - ?.Uadhanesl - Z:ıllmmı.zın Z"Vklnt nlç'n • 
Hrcmiyoruz? - Hası-etini çektiğimiz ;>emekler Knym:ı.klı elmnslyc 
Meraklılar - Sofra değil çlçclt b:ıhçes:- Sultan Aziz - Hir kuzu, elll pn.•, 
ilcan dolması - Baba Yaver - Fuat pa§anın zly~ctl - Doksan b:ı.rdak 
.lmonnta - Yemek nedir? - Kor.~unç b.r !late -

Yazan: M nlr Stlleymaa ÇapanoftlD 

Veni koopera-
tif fırını 

- -o--
G ntıe ı O b,~ 

e~r mek çıkaracak 

ı· Tllrk 'I arlbladen 1 ............................................................................... 

Tüırkün Tuzu 
Yazan: RIZA CAVDlDLJ 

• x :'i-

l Ya mcktı:•,'ar' 1\'jı>i n mp\h•!l 
:-lmı'•nrıl'I'.? On lırc; o-i\ ... ,1 .. 11 fn1l 
nldıı ki !'°"rw"n lıiı>h:r hatıer yol•' 
fstrn ,·nkit hd<ıtı"•rı:~-lm 111ma.-ln:-. 
ıliis\l..,,...,m d ... ~1 al iki .,,,., ..... j••,. floı1 

rn .. ;,,;vnr. B.-njm mrl\•ımlarr:m 

RlrMtl .. ~ma Pmin 0Jn11·ı .. ,..,,ı 
nu hl'rıı karımın slhhnt; ll:>erin 

de ne gibi bir nkc;j tesir yapacak'? 
(Devamı var) 

25 SONTEŞRIN -1942 
aaz _) 

HAl)iSELEI< 
.. AiRIH ... ..... __________ ____________ 

Vazlle vf 
:ar!ıoşlak ı .. 

O/mememiz irin 
B ELEDlYt~, nnla5ıbyor ki ite. 

bal.ımılnn lstanbullunun lSJ. 
memesine büyük bir gayret ~arfet
ınol<tedir. 

Uelcdiye tarnfrndftn kııldın1ım 
:;ıhidli <'en:ıze ücretinin yüı. lin
tlan l iiz yinni liraya (ıkaıılmumı 
bac.;k:ı. türlU nasıl izah münıklln 
olurdu. J>i~iınizi sıkıp ölmentlfc 
::nl ret e•Jelim. 

Durak yerleri 

\"eni Sabnh refil\imiz 5örfe hir 
lıanıdis 'cri~·or: 

•'Umum il etle iyl' neti<"e •eren 
'lr.\ dur tldtırmın kftldınlmuı nsu• 
'iine devam t'dileecktir.'' 

Hund:ın tranw:ıy arabalarmın 

;mdll.i <luraklannm da kn1dm1R• 
rnğı mana<ımm ~ıktıitna fı•km1yıt• 
•·:ıı, y:-Z'nın :ırka!l;mr okuyunuz \'e 
''<''ı'f't'""'"'ııı y~Uştırınu:. lhmnn 
hir 1raıle 7.a.ııfınclan ileri ~~lı1iti"i 
:mlnr \'c hlli\kis bu~linl<ü •lnrnli· 
tnra fl"ha bnn <torakların ili,·e e
ı1ileceğini ö;renirsiniz. 

Bürhan BURÇAK 
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~s "SONTE: RIN - 1941 

llf; jlna6!!) Muhtelif belediye re-' Otomobillere 
4t<•AM.ı .. o • T•s• • • ld Lt.ıall tevziatı 

tiallJbl .. ~ .. rtıat ..una. sımlerıne zam yapı ı b•t111•r bakla tan UI -= i?:.. Cenaze kaldırma ücreti de IOO den 
lstanbul villyeti emrine t icaret 

ofisi ta.rafJcdan 700 il taksi olmak 
uzere 1100 otomobil lasti~ı veril· 
ıniştir. Diğer vilayetle re a) rıtrr.~ 
olan l&stik kontenJaDI da burun· 
lerde bUtlln vi.i~etlere 8Önderiie
ce1ı:t ir. Taksilere evvelce verilen 
istidalann sıra nurn ralarma göre 
hazırlanmış liste m cibince liıtlk 
te'V'Ziatına bugünlerde 'taşlanacak 
tır. 

itham kolay isbat güçtür 
!:;:! '!!: ;E :· 120 liraya çıkarıldı 

Herhangi bir maclede tehevvüre lıapılabilirsiniz. 
V • i•bat eaemiyeceğiniz bir vakıaya veya zanna tlaya. 
naralı karfınızt/akini itham edebilirsiniz. 

l &71111 1M • ı.• • Şehiı' Meclisi, dünkü toplantısı Söz alal\ vali ve beledi~ e rei.::i 
Gauteye si•dertıe. ile tetrinisani devresi faaliyetıni Doktor Lfıtfi ıl{ırclar denıi ~ir :ki: 
llYn• cerl Yerllmea netic.elendirmıştir. ••- Elimizde-ki varidat harntcn 

Top~ıom ilk celıeainde muh evvelki varidattır. Bugün masraf. 
telif tıeık.lifler neticelencilrilerek lannıa birkaç miali artını~ bu. uıı
biltçe ve İktısat encümenlerine na maktadır. Bu masrafı önliycbıl· 

Unutmamalıaınız ki itham kolay fakat iıbat güçtür. 
l•bat edemiyeceğiniz bir şey laakkınJa harfınıztla.. 

kini ithama lrollunavınız, ve bu ithamı lıenJinİ7.I! •alıla 
yınız. 

Dünden vale olunmuş ve mubtf'lif encü· nJd[ için imar ve inşaat iı;ılıerini i ç 8Jlıll•ar Zovyet llaası 
menlerden gelen mazbatalar lı:a • durdurduk. Bundan bagıka muh • t bJIM 1 

Bu U•• ne bul edilmiltir, İkinci c.e!Ged.e be• telif masraflarmıW azami nıs~t· Üç aylık maaşların, önümüzdeki e •••• 1 re 
lcdiyece ka.ldınlan ikinci ıınıf ce· te aıaltt.ık ha.tti temizlik i;ıler~- nyın üçüncU gilnünclen itibaren .... <.Bat&arafı ı bld •7fada> 

.., __ ,_ ___ .,;,_,_ __ .,. naze tarifeli 100 liradan 120 Hra· mizi bile kısaltmak mecburiyetin tediyesine başlanacaktır. Mantla· ile beral>o!r 3 düşman tümenini 
ya çıkanlmış, eletrik, tramvav, de kaldık. Maliim olduğu üzere be· nnı Emlak Bankaıında kırdıran· esiraJdılar. 

D us taarruzu tünel umum müdilrHiğü ill ıcsi, lcdiye kanunu hUJı:fımete arzediJ - lara ayın birinci salı günUnden i· Diğa- bi rbsimde öncUlerimi:ı, q şerefiye resminin bina vergileri miştir. Temcnnileiniz bana ga • tibaren tcdiyat ya.pıJacakt,D':____ dütmanı ta.kip ederek, bir tayyare 
iİbi takai:tle tahsili, hll taşana yret veriyor. Önümilzdek.i de\•rc- meydanına girdıler. Hilcum o lra· 

ı • ücret'erinin artırılma.sı kabul edil- de bu kanunun çdmı~ bulunması- dar ini ol!ııuttlH" kir Almanlar 

O e' iş lyo r mittir. nı bütün kalbimizle Umid ediyn· G •u• z EL E Dl 1 RN E uçak.lannı havaıandıramad."'lar. 

Sekizinci Ordu 
Agedabyayı 

isgal etti 

Bundan aonra zam teldifler;ııc nw..'' Düpıanın 25 uçağını tahrip ve 
ait .mubatalar okunmu"tur. Maz· Bunu müteakip kürsüye gelen sapuağJa.m 17 uçağını zapttttik. 
betada balıkçılara. kilosu 511 pa - vali v~ ~Iediye ~si LOtfi Kırdar Stalingradın cenubunda kuvvet 
raya verılen buzun bet kuru~a. bu toplantı ile te•rin devresi fall· ... 1 ebedi llar ].erim.iz, turruzlannı m1mlftakı • 
hafta tatili ruhsat harcının yiızde livetinin nihayet bulduğunu 9Öy. 1 D • yetJe irıltipt ettirdiler; bir sıra 
onct.11 yi1ede yirmiye ve itfaiye ı;ıniş v,, umumi meclis &ıuına te- talDIDI! U ZO IDCI me*fın yerle-ri kurtardılar. DOı -
ma.sarifi kıarşıJığl sigorta ücretle· 0 C"klrür edert-k d:vr~Yi kapamrş+ır manı takip ttlel'f'k ilç alays 1almı 
rinden alınan ylizde beşin de yUı l'APIL~ ZAMLARDAN EU>F. Jdull Jl8ÜDJ0r kuvverini imha ettiler, M tank, 
de ona çıkanlmasınrn muvafık EDİLECEK VARİD-'T 91 t op, 57 &iper hawuır, 100 mi~ 
görli.ldü.ğü bildirilmekteydi. BugUn, g11ze1 Edirnemlain kurtulu, ral~öz. 100 kt~tre usan~· 

Umumt heyet bu teklifleri kabul Belediye tarif eletine dUn Yapıl ıunun 20 inci yıldönUmUdUr. TUrkUn, da telefon Jrahloeu, bir milyon ff 
lltıll&nn bet ıUn evvel b&fladıkla. etmiş bUtc;e e-ncllmeni reisi aaz a · murn:ı. lmrar verilen :muhtelif ~81 yıldanberi Avrupa geçfdl tlzerin ~k. 6 depo ve diğer ~anafm zap

rı taarruz devam ediyor. DUnkU Al,. Jarak, be-le-diye varidatım fazlalaş zamlarm senelik tutarı ancak 300 de mııllallı gilzeJllkte bir kapısı olan tettilcr, 36 tank, 31 top, e uc;ak 
IU•.ıı tebli&l Stalincradda Alman mü, tırmak i.c}in art* bütçede imJı:an hin lirayı ~)ma.ktadır. t&rlbl Edirne, bugün, dilfman çizme. tahrip ettfür ve pek çok elfrter 
dUıa hattında gedik açıldılını kabul kalmadığını tebarüz ettirerek va· Bu zamlardan bu ıene ancak :erinden kurtuluıunun bayrammı yap aldılar. 
•tınektedir. Diğer taraftan Berllnde Jıi ve be-lediyf' reisinden belediye altı ayJrğı tahsil edi~bDeceğin • ınaktadır. Nalçı'lan cenup dolusunda meY 
Aııll.lıiyet.Ii mahfiller bu .muharebeler kanununun hükumetten bir an ev tlen bu miktar 150 bin lirayı bul· Gtlzel Edirneın.lziıı tarlbinde, 'buna ıit muharebeler cldu. Btr kelimde 

h•aıta laglllz 
puqatcl.erl 
.... <Battararı ı lnC'I .. )'fada) 

Londra. %5 (A.A.) - Röyter 
muhabirınin i''aratına göre, Tu • 
nuata mihver mUdafa:ı hattı Bizer 
te ve Tunus ıehrini ıhata eden bir 
nmf daire teklinde uzıunütachr. 
Bu hattm nısıf kutru 50 kil~t
redir. Mihverin mUrtafaa hattı, 
Biıertenin garbında biraz geri ıil· 
rllbiifttir. Tunus ~hıinin 40 kı1o 
metre carbında mUttefik1et" mı"h· 
ver bn·etlıetiııi geri atmqJar.dD', 

Kdttetikler mUtemadiye-n tn • 
vet ~.adır. 

Vlti, 15 (.ı\.A.) - Tun11.1 top
rllklarma yeniden, mihverin tıbl
Y• kJtMlb ~iği ~freattm~ ... 
<lir. 

s.biJ boya~· 'UaDID demifYo. 
hı timdi n:önıer lmvveterinin e
linde hMnnmaktadll'. 

tı.kknıda nıaıömat nri\emiyeceliJı,i vel c;tkan\ması hususun da yeni. maktsdır. Halbultt belediye bllt~e benaer, kara gtınler yok detlldir. o, dti"2tan piyadesi taııldarm yar • 
bcdirınl§lerdlr. Bu &'lbi mahfiller JÖY den teşebt-iialerde bu!tınulnıaP.'11 ı-i, muhtelif masratlanrı bir kaç ilk S.til& !el&ketini, 1822 de Kınmın dımiyle meV2.ilerirııize htieum etti. 
e demektedir: rica etmit ve bu husuıtaki di' .. ğc miıli faz alaı,ınll olması dolayıaile aııavatand.uı. aynldllı tarihte cör - Kıta~rmın. ci'Oıpı)anı qıkıı nolı:ta• Tulonda haft tehlike 
4!ınaıı orduları tıaıkomuta.nııtmm ikmat encllmeni de iıtirlk etmi§• 'tri milyon liraya ibtiyıu; g(>~,r • mO, ve acwmı tatm11tır. Bu tarlbteu Jarma attdar ve takriben 300 düt itareti 'Nl'ildi 

ttbJ A-ıııde de kaydeclUaıtı olduğu iL lir. me-ktedir. yarım Ull' aonra. 1912 de, ikinci 11 man _._A .. ve erini imha ve 2 tan 

Aım.n haw. hvvetlPri, aJçat 
frtitMtaft ~. mttttemr ınn 
~ana.a dmmadan taarıı..• et
~eor. Bir miktar ta~ h 
motlh10 -.ıt tahrip edilırwtiftl•. 

• ~ Ben, 16 (A.A.) -TulClllda 4tbl 9ır ti :muharebe devam etmekte ve dllf. tUl.yı tattı. lleıbur "TUrk Pn.yları • klllı .,,.akıtıla.r. ..._ 
Ş k ı 1-1

- ·- Ul bu ki et i "' -• teblike işareti 'tıerlJ~ u • nıana atır kayıplar nrdırtımektedir. TOllJO BldJOla e er eme ve vaı.uu nuı, yıkılıp k oıması, 1 n • • Tuap•ntn ıtmaı dCJtu,eunda deıals ~Tar bataryalan faaü;,et. ,,.. 
8 r~ok Sovyet kolordularmuı muha. fiyatlan \esbit edilecek tUlnın yadJglrl&rmdandır. piyade kuvvetıerlmla dUfm&na ciddi llliftlı'. • 
"'be dııı edilme.al A.lm&Jll&rla mııtı.. Muhayyel bir deniz Bazı ıenrotlerln !Jetık, ~aıta, tl Son lstUA: 1918 ve ebedi kurtulUf zayiat verdirdiler. KUçUk bir pupu . Amiral .A.briardln da Tulaeda 1ıa • 
t klerlnin yaptıtı m\ldafaanııı mUea. harbinden bahsediyor zum, fmdık Tea&ire maddelerle yan tarihi: 25 lkineiteırtn 1922· GUzeı ve llıuz, blr dU,man böUltUnU yok ettl lunmakta oldutu .ıJylenme-...., 
,rlıttnı ıeYid etmektedlt, SoyYWUer Beyrut. J1 ( A.A..) - S.1omon ada.

1 
yarıya k&rJfık imal ettikleri lokmım tarihi Edirne, o zamandanbert gecen KUçUk bir bahriyeli grupumu, bir 

haaıa sırblr tefkUJerı. taarrua lan doJaylarmda, büyük bir deniz kl)oıunu 760 kuruıtan •at.malan nze. 20 sene ve geçecek 20 aaır koynunda t~peyi l§gal etti n takri'bell 400 Bi\_ 
~wlılerdJr. Bu tqk.U~erill butlan muhanbMIDln oerey&n etmekte ol • rıne, &l&k&dariar harekete CeQmif • fanlı TUrk bayrağmın, Selfmiye mi _ ıerciyi yok etti. 23 mitı'al7Ö1, J 1'&d,. 

"' ınan müdafaa h&ttmda ıedlk ~ dutunu Tokyo blldJrmektedlr. lerdJr. na~lerlnde nazla da1galandıfı Türk yo iata.syonu, 6 havan tıopu, 20.000 
ttı p nıuv&Uak olnwfl.ardlr. .A.mtral Nimfw, bllyl• bir ıe)'in ol. Son gllnlerde tabln ile halla feker '8hrid11' -re Tllt'kUn Avrupaya açılDılJ fiJek ve diğer canlm.Uer S&P\etti. 
ırkofta oldufu &ibi bllcwD ed• - madıtını aöyleml.ftlr. 4en yapılmam icap eden tahin heln' kapw o}arak kalacaktır. 

1.t tçln tehlikeli blr dUl'Wll ,an.ta- MOSKO\ A BU8Ull DBU~ 
larma da bul belncrlar tarafından 

ece.il mahfvet&labllir. Bu 't'Ul79t Ham darı' ibracınııı~- ..... 1.. ı..o.ıanı. S6 (.A.A.) - JIM'ı_ ... " ~ !IM-w pekmn -.•ıi•'t• _.. .... lulmll ıönü.cde U&tulW"M 4lmaa Mtk _. M k ı d a-.oe. taQllaoQ defa ~ 
ltllıt nın muharebuln lllldptı il&& edildığt asıtsıı r ~=~:..~ .. =t e lep ere o un bir demec D9fl'9tmJltJr, 
lrnıda malt\mat vermemeal tabii 16. den "'"tka -•ler .... _ ... .-A.ıı.. ._ ...... = A.9kerl kuvnUerim.lsill ~ 

Bu sabahki ile "a:ıete, ham deri - r--1 - .. ---· ...... ~ ·ı k dU1 2• ·---- - •• ruııır. ı::.wıenecek bl"'ef ftl'I& o dit ... varı ece devam e yor ... aon-.·- .... -OJV" .,.. ihracının bir emirle durdurulduğu- de, çok d&h& uomıa utılabilecett ne ,,_,__ 'Akı.•• ...,.,-....... del'aa Z-.kea bUtlln tedbirlerin &lmıntş oı arr..-....nı ... ..,_ V'VI. .. _. 

nu, bundan dolayı da deri fiy;ıt. tlceııine nnlımftır. Bu ııu.uata emu. ı.1 d' K ı rimla, ~ ....... _.. 
d\i"'"dur . .u-an komutanlııto...m bL ta"'- Ş-'--=-: • .:ı-kı' --t.te.D lerin mil- otm., er ır. UVVet e --ı-e••. e.. .-.... ıı.- ı . . d" -•·t ld ~ 'aıınıt lı •ekllde incelemeler yapılmak ~. ÇllU ......... \.&C' ~ 1 1 ...... __ .. _ ....... , __ t u. 
d l!eltri tam bir atlkdnetl• takip •t- erının Uflll- e 0 ueunu " ., · y h:- ı..:.. "--· odun ve k6mür ihtl· dJn 1 ma .................... --e ... r. 

ı d ' ·f ı...a. · · • ı d · lnoeleme1er .onunda tekerleme, Jo • ,_ .._- -.-.... s iki _.,_,,_ l t "'aıne hak verd -.k bi...,.k ..... -... ar ır .... enı caetımır:, marnu e.·: . d . b 1 ledıler. orov mo ,_.,.. • MJOGll., 
"' ·~· . .,,... ..... .._ hı ···-• -ıı·- 7e ya"lannı temın e eme~, azı a· •ardır. lbrac eıtmedijinden ve deri de en lmm ve e vanm -uu •u• ... • ,. Lu ıua ıettıler. x~vvetlerimi.a Don 

• k ı n da jhtlyaçlannın pek az kısmını ?tloıkovadan gelen habtrlere göre mWıi.m iıbr~ maddesi olduğundan n den teıeblt edllece t r. ala.bilmilleniir. ırmağının diraeğinde 610 kilometre 
.\inan ann 8 aııngraddald durumu bu husu~ıa Y~rilen haber, re nı ; Alikada.r maarif erkanının bu ılerliyerek Dlmoald, KaminLlkaya, 

ıık lir hal almıttır. makamlarca bu sabah tekzip edil- E.ir dolu tren geldi İJ~ Jolu hu.susta bbe verdikleri izahata Prekopta, Blmaya, Trlaotf08ka ,.. 
c e p h • b 0 y u n c a yapılan miştir. tTen gitti göre her ilene olduğu gibS bu ıe- ~ıronakaya meakön yerlerini aldı • 

Rovyet t a a r r u z u Almanlan, Vltl, 23 (A.A.) - Almanyadaıı ne de odun ve kömUr ihtiyacının hu". 
l>oa üzerinde ye.Diden marepl V• • Franıa üzerinde hava g . lmekte olan eair dolu bir trenl.n temini için za.manmda gerek mah Stallııçaduı cenup keelmlnde •tıa.. 
~k·e takviyeler söndermekten men akınları Lımoj tehrine vardıtı blldJrllDıekte_ rukat of'ı.sine, gere.k.se kömıir tevzi manm çembere alınm11 olan Of tllm•. 
'lııı•ktedır. Ka.tk.uyada Sovyet kıta Lonclra, 16 (A.A.) - DUn, lngifü d r. mile89e5C9ine müracaat edi'miP,tir. nlnl generalleri ve kurmaylarn. be. 11

rr, Terek vadlainde &'erl çekilmekte han kuvwtlertne mell8Up bomba u \'"lıl, 25 (A.A.) - Dua, .AnıuJem Her iki mlleasese de bazı ll'abzur-. raber, esir •tUk. 
~lur-.an m&rfll&l U.t'iD :yeniden or- c;akları ılmall J'ran.ııada hedeflere ta, 8!'brjnden, Almanya ıatikametinde if.. lan iJ"ri sürerek mekteplerin odun Stallngraduı t imalinde taarrus •. 
aunu tak be devam ediyor. Diler 11.rruz etmlflerdir. cı dolu bir tren daha hareket etmiştir ve kömlirllnil verememişlerdir. Mü den kuvvetlerimb, Don aahlli bo)'Wl 

t•-•tan Sovyet ku--t.Iert Kal'&de. ıkl f · .:a. da Kam[çin, Agatovıka, Vlanlt&nk&. 
..... ··~ r1 bldi.ııe fetti"lerin yıtpt arı te tışlerucn, r. a kt""•mda •nnralc ka.zaD" zaptetml§Ur. Böylece aekial.nei ordu ~!mail Afrikadaki aake • mukQn yerlerini ıwaı ettiler. 

.1- -r • kt.ı soğuk gUnJCf'de, mttcbmiyet altın rı el .. "' xektedlr. mtvzllerl düze!tllm Ştlr. Artık b-ı lt'r, yeni bir vaziyetin ortaya çı St&lingradı.n flmall.nde ukerl kuv • 
..., bu idd. r da talebenin ınuntuaman m~kte-V~onej vreıinde, a-yet kıtal&. orrıunun ıo1 kanadı lçln hi<:blr tehlike t:"nı aöyllyen dU§manıarm ıaa vctıerimız, Stallngr&d mUdafllerlle 

_,., d & • be devam e-dem"mesl Yilziinden rı h.,rya d ru tlerlivorlar. "'Oktur. nı haklı göıterecek mahiyette e.,ı.:. · birleıtller. Stallngradın cenubunda -ı ~ " d A. ~edrisatın aksadığı anlafılmı;tır. a jev çevresl.nde general ZUkov Almanlar ve ita!) anlar Elel{e)•ln cır. Yenı olan bir PY vana 0 a Bütün en"'e leri orta<fan kaldır • 16.20 kllometre Jlerllyerek Badovaya 1l•rlemektedı' r. Toro-tz'de "&rplf • cenuhunda, !\lon"Ollll'ri orduları ta• merikahlarııı Avrupaya bUcum •t · '""hrlnl, Umanlcevo Te daha meakQn 
..- " "' ı mak ilzcre maanf mildürlüğü vili.- .-'21aı.z. olm .. ..+ur. l!meu vö!U çevre - rafınclan ı1ıkı bir laL:lhc maruz kJI mek niyetlerini açığa vurmuı 0 ma • bır yeri mptettllc. 

'"'il~ • da k ka etinln yete tekrar müracaat etmic:tir. Va 1 

ıde de muharebeler devam etmelt.. mak surelile gerı çekılmektedırle,.. lıuıdır. Bu • ıta mu vem li ve b~lf-dive reisi Li\tfi Kırdar 24 alnteırııı akıamına dotru dU, • 
letur. Tunuııta, baılıca, hava çarp14mnıa. 1 ııderberliğini temin etml§ olmak ıtı. mesele ile yakından a!Akadar o- mandan aunan eıu:leri.Jı miktarı 

J\öyterın .... -ıkovadaki buıwıl mu., n cereyan etmektedlı . Takviyeler a b:ırlle eninde boyuada gene Avrupa - 12.000 kifl daha arttı. Bu muharebe h _., &. b d w AJ larak. mekteplere der!tal odun •b rı de vaziyet hakkında ıu taflil&. lan Alman bava kuvvetleri birjncı 11 n lehine olaca.. uıu.sun a ... ı - ıerin ıUrdU""' müddet zartmda dUf • 
i 1 y1 d verilm ~i için alakadar n,;J l's~ellC· •y t Vermektedir: lnO'llız orduıunun ılerı hareketini ya. ıı.an kanaat n te t e er. b mandan 36.000 aubay ve er eıir al 

• • ~ ik d U ere- emir vermi~tir, Uç kızılordu, Stallngrad•ı muhaaa. vqla'mııtır. İngiliz hıtva kuvvetleri Şımaıı ~r ada cereyan e en 
1 

• dik. Henüz tamamlanmıyan raporla 
ra •den 300 bin kadar A•man aıke . n llttefik kıtalarına pike taarruzlar t 'ln hldiscl r ne kadar mllblm o.ur ra göre 19,.24ı aonteırin za.rfıııda vu_ 
r nııı U.rtne aür&Ue .,.. katlyetl• k• Y"Pan Alınan uçakla ile ı,lddctle çar. l.ılu olsunlar yazm dop cepbeıılnde AJbn 30 Jlra kubulan muharebelerde kuvvetlerimiz 
hıım&ktadır. Çok U&&ktski ll.alertn.. pıımaktadrr. Almanlar Avrupa cep • ;>apılan ve ham madde bakımından en dilfmandan her çap a 11&& top, •I'. 
:•n keaUmiı olan Stalinırad önünde helerınden ayırabildihl rl blltUn hav1t ehemmiyetli bölgelerla Sovyetıerden Altm fiyatlan dUn CS'lri'.'liDıien lam veya buara utram11 tal tanlt, 

..\lınanıar, Don ile Volga arasınd:ı fiıtJarını Tunusa gondermektedlr • a .marak mihver devletlerinin emrin~ dah bu~ ilk bir hızla dl\şmü~tilr, 1atlam veya haıara utrarnıı 88 u • 
: IU1f kUomeıre}lk Bozkır parcuı hr. Diğer taraftan lngıllz. ve Ame • \'crjlmeııını temin eden hayret verice Dün bir "e~adiYe altının al:ş fi· çak, 3940 kamyon Ye otomobil ve 5 
ı: J\de ümitli& bir dırumdadır. Sta. rlkan uçakları durm:ıdan mlltteflk l'fo rfenıenın yanınd1. ikinci dereced yau 28 50 kuru~. satış fİ\atı 

30 
hinden fazla beygır, 8 mllyon mermi, 

"Irada hücum eden Alınan!arın fil .Sl\f. arına iltihak eylt>mektedir. lngi • ka•ırlar. liravdı. Kül<'e a'tm•nın gra:ını 
428 

18 mllyon fl§ek ve hanllz aayılmakt11 
:zıa 4lertne yarayan demlryolu hat. ı!z kıtaları 80 Alman tankı tahrip lılilletlmlzi:ı varlığını ve Avrupa ku:-:ı tu, oJan pek çok miktarda hafif aUlblar 
•raıa. ilk darbeyi vuran kıtalar, u.,, elmıılerdtr. Bjrıncl Jn~lllz orduıu ku. kıtaıının mukadderatını tayin ede • cephane, mllhlmmat ve erzakla dolu 

Jl ial~e çıkarılmı§ kıtalardır. Kahra manoanı şöyle demıMlrı c k olan muharebe doğuda olacaktlf· jı·-------------1 cwepolar zaptettik. 
tıı.11ı Stalincrad ca.rnızonu da uc ay ··lııler beklemedlğlınlzden daha iyt E çblr Kazablanka, hiçbir Oıan Bol. Yeni ÇOCD'- 24ı aonteırind• dllıman muharetıa 
t ell ırıtıtblf mUdaf11a muharebe le . devam ediyor.,. fC'\ lklere kaybettlklerjnl geri aldır& • meydanlarında ı~.000 ceeet bıraktı. 
r Delen .aııra, aon 24ı ••at için taar nııyacakt r. Şlma)! Afrıkada vel'llen ' BtkAreıerı Loadra, 21 (A.A.) - lloakovadaki 
l'uaa lıtırak etmete baılarnııtır. l•.\KARDAKt FRANSI GEMtLl:nt mubeıcbc1er·:- """" l Avrupa için .R.öyter mubabırlnln ı.-ratnıa göre 

loYyet orduaunun taarruzu her U .A.mlraı Darlan Fransız Afrlkuı K•tl bir mablyeU balz olan doğuda ~ .. çtik l>ofanrn Serlvealerfnden o Ruılar, Stalıngrad mıntakaamda bat. ,_.t• ""ln •etttfnce ge!fqrnekte H umumi valiııl Ruvas.~na gö-ıderdlğı k. va:o:jycu detfıtiremez. lıca ü,. iıtikaınette Uer!emıııerdir. 
11 ... '" v ı d b ı ı11n bu blklyf'lerl "er ana Ye bab~ " erı hareket temposu yavaılamaına!c ilk emirde, Dakar 1 mının a u unan l\OWNl'AYA ATILU oncatuna tavsiye edfı.blllr. tık kullar, fimalde 40, cenupta 20 kilo. 
tadır: bi.ltUr. gemllerın bu ıımar.c!an dııan metre kadar ilerlem\fler, Almanlar 

Gen·-• w.r..ı-tlakof kıtalan, Alınan cıkmalannı mtnetmı, bulunduğu btı. BOMBALAR: blk6ye kftabt U b -'--•• 
- .. ~.. ılmdiye kadar •2 bin öl ır-- -1-rı tam aUratl• kovmaktadır. Dou dirilmektedir. Rlşliyö hattıbarp ge • lr.ıgılterenin Vaıınstondakl bav• U'I ÇI'• DAAaala ludır. Yarablann mlktan da 120000 ıc_.,llniıı içinde bQyüll muharebeler • mat ile ayni llmandıt bulunan 21 de a·a~~al bava komoooru Tomlton im. a V ll kadar tahmin edilmektedir. A1.m&D 

d~ 90ııra Almanlar, Kavıl.n cenup ıılzaltJ gemisi bu emrjn hUkUmlerıne lı1gi!1z hava kuvveU!rinin Kolonyadcı •j arıaa eelrlerinin adedi (Sf.000) e oıkllllltlr· 
'llu letlkametınde conuba. d'>fru dArU bulunmaktadır. Am'ral Darlan, 2.10 fabrikayı tahrip l"tmlş ve hasar.ı. ALKAN yA.BALDAJU Ul.Olf 
llakiırtlll-ıı-t"-. lDll cenupta Sov lngt•lz ve Amerikalılara her tUrlll u""ratmıı, 20.000 binayı tahrip etmı I ... ....... n 

" - ... '"- d Dak u 0 Renkli reıimler, mükô atlı --., t hllcumu, Kı&ı}orı.luyu. bundan bir nr ım yapılmaaı lc;ln ara m te ve 20.000 kadarmı huara uğratmı, Londr&, 2l5 (A.A.) _ MTter ajan,,, 
~ IUn evvel hemen tamsmly!e A.ı. lı.,.aıa memurlar görıdermtıtlr. o'dutunu beyan etm\fUr. Kolonyanın miisabakalar ue ya/naz NUD Rua cephubldeld mall&blrl, 
~ eUnde bulunan Kafku de.. Bt B AUIAN MUllAll&lKINl S ııllfuııu 750.000 klflJdl. Bunlardıın tlaflıca a iatik&mettıen yapılmakta o, 

"hlu Uaerınde yllz ldlon:ıetre ileri. 1 AZISI: 200.000 klfi, ıehri t•rketmlıtır. Şeb 6 hnıf aıı Rua t&alTUSWIUD IUSl&ıımakta ol 
Y• &Otllrına,ı11r. Alman ınubarrirlerlnden Suendet' re yapılan akmdan IOar& Londray<A 

1 
dutunu bUdirmektedtr 

"'C::::A IŞG.U. a>tLDI: m•n ıım&U A.frtkaya yapılan mtltte Sl"len telgratlar, Kol~_! ~ kJ ~": :.;:. • m•JI .llP&blr, ..A.Jmaa 7U'&Jl afktarmm 
İll&1liz oıdı.ısu Cmd&byayı fUr ihracı mUnaHbetfl• yasdlll ma iDlD IHmll§ oJdutwıo --~~.,t!I'- :.JO.OOt • srk&Jtm• 811~ • .a 11.Uhia Rııra Calıı v&hAllDI da kalede eKllııile t0111 ddaNtMlt. 1 il. lfbN aooo ...... aCdmıftı,, 

• 

Bir ltatlın otlaantl.a 811 
bulundu 

BeJotlunda, Tepebafı,nda J'Üıll• . 
l9nk otıut.ll 75 yaglarQl4& DtDI •• 
ftMla 1*' kadın, dUn aab&h _,,,..,... 

- elaMk lıulwuauttur. 
Yalııap mUddelumtımlJtk tıl ı.ır. 

.... -...dl llUl~yeM edq ~ 4' 
toru ..... , ftlpheU 16rerek morsa 
kal4ırtnuıtbr. Denl.nin bir kaaaı& 
llurlıan lf tim.it olmuı llıttmaı ~ 
:fmda tı&hldkat )'&pdma~. • 

Tramwıytlon atlar"-
~ot_... &.!la ... 

da birlaf, dtm l'&tıhta ~ ;ı( 
larken dtlpıUf, bafDldan ~ 1'ala~ 
Yerterinden atır aurett.e ~ 
Cerralıpap. hutanutDe ~ 
tır. •J 

Suikast davası 
..- usaıt.eıaıı ı tı....ı ıoH)tadeJ, 

A.TUkat Şaldı' Zi)'ama bClrosu ol 
madrtı Uerı lltlrWeıü baro loouın : 
dan k&ydmın allinmdlne karar wriJ. 
mı, bulwımum:ı ratmen YeklJet;IQ 
bu buauıtaki teskerea nuarı itibara 
arınarak A.vuk&tlD flmdllık durllf!Q& 
y~ kabul edllmealne ve bu hWIUaWL 
bKroya bildirileı-.k .ne dll§llııdllkletj 
ilin aorulmuma ve temylzce verilen 
b<ılıma kararuıa uyulmuına karar v-. 
dldJ. 

-Bundan aonra mamıunlarm nddi 
hlklm taJebiııin reddine dair Çankı 
rı ağır ceza mabkemeılnin karan o 
kmıdu ve Sovyet mam:ınlara anlatıl. 
dL 

JılUteakiben temyiace bozma kara 
rı .ebeblerinden oıa ak &'Ö8terileo 
Ankara pollı eııııtltüı!U proteaöıierin 
den Payyonun raporile maznunlar 
an Abdurrabmanm 1stanbulda .za 
brtaya verdiği jtadesinin okunmaım 
sıra geldl Fakat Sovyet maznunlar 
dan Pavlof bu ar&da söz atarak k 
dl•lnln ilk celselerde de bu rap rları 
4*wıU1Dlaaını rjca etmif fakat malı 
kemtnln bunu reddevlenı ı olduJun 
.ııöyltmlş ve profeaör Payyonun rapo 
rundan ba§ka lı m ve n ıma alan 
vtı dift dlfer bazı ,apor arı:ı da o 
}(urı:ısaını ıatedl. Bu talebe Kornlln 
da l§llrak etti ve !aka t bundan ev 
vel tl"myla kararında mevauubaha I& 
tıJtıerle bafkaea göı ereceti ıab tle 
rill dinlenmelerinl Ye raporl rm bun 
dan aoara okunmumı LltPdJ. 

lılQta1eam aorulan mUddeiumum 
C.mll A.Jtey, muhakeme ıısUlll kanu 
nuııa göre enell r&p?rlann okunma 
a aoııra delille• ikatneıine ııra ıe 
Cl"itDl 8Öy}emlftlr. 

Bundan aonra, mahkemede okun 
rna&ml§ old:ı&"U temyizin nakz •'beh 
ı.rinden bulıınaa poli.1 ... dlılılııt 
Profesör Payyonun raporu 4a okun 
-.:ttur. 



• 

. 
-41- : : A B ER - :4k,am Pl'ı!an • 25 SONTEŞl'HN - 1942 

Bugunun dikkate şayan adamı 
- 1- 1-1 - ~,~-zws __ .._ 

Tarihin büyük davaları 
...-~·-------,_, ..... _________ ,_,._. ______ .._._. ........ ~,,_, ... __ _. ______________ .......... _ .............. __ 

15 -

Genç kızları 
zeblrleyea doktor 

sark cephesi 
harplerinden 
bir manzara MAREŞAL SMUTS 

ve 
İtalyada çıkan "Stampa., gazeteaı. rıı.aıarı arasında glzl~nmtıı olan mlt 

ı:m harp muhabiri, g3rduau bir Jıa.rp ıalyöz.!erin yaylım attııler!, kolumu • 
sa.fhasmı şl5yle tasvir ediyor: 7.un yanını vurmaya ~•Uf'yor, KUçU~l 

''Emir: Dll.§m&nı durdurmak. .. .Aıs. çovlrma bareketlerile, bu mitr&lytl& 

Cenubi Afrika Birliği 
Toplayan. Muzatter Esen -4-

ker}erımi.z, bUtlln gayretıerlııl sadet. yuvaları, birbiri arkamıdan .imha e. Konfer:ı.n~ nihayet bulduktnn 
Ecza dolabının iteni doktoru ku3'ft ,.e lstirnhat cli)an olan aıle- tl~leri halde muvaffak olamıyorlar. dlldl. sonra. Bota, ile Smuts, Tnn.sAle 

.rıahkfım cttirec~k kafi deiilleri ilı· ını- ~ollaınn·•a l\:lr"r ,·erdjın. DUşnı:ın, yakalanamıyor. Bununla Daha ilerde, kıulların mukaveaıe. döndttler. l.:o,ki miistemlekedler • 
ti\a etmekte~di. 'üzerinde i11trH• . "Bu sntıı lsrı ol.uı ken belki de tl~rnber, kumandanıın12, nhra telef\> t! daha kuvvetli ve daha muııtuam. ılen mttrekkep :reni bir kabine leS 
•İa hablsn vuılr bir kntuda miııi o 7.8\'tlhyı ya,sdığı sefaletten kur· nu ile aldığı haberle billyor ki, karıı_ DD~maıı, çok gllzel bir aureıte ara • kQ ettiler. 

llu. Önayak olanlar te\·kif edile -
re'k şiddetle tecziye edildil•• Yal 
nrz Jlcrtzoga i1işilmecli. 

SMUTS. 1NGtl 1? 
GENERALİ min; yüz kadar hıııb \Ardı. Bu h:ı.h- tsnnaıun, ona öldUnnekten dnlıa rn:zda, Don dlruğlnde, çember lç~ne zıı:en i•tifade etmek tabl,Jdilıe cır11. Kabine, yine, Botanm riyıuıeti 

ıinn gôren mllfettıs Ha, nes ıahkı ıloğru bir il olduğunu «lliıtünecek - alınmak Uzere olan bir kol bulundu.. ti. O, insanı p.prtan bir .uraue, teb. alt·-.ı- bulann'L"or<lu. Smuts, 11,.. 

k !..:1-- ed üd 1 i • · · F 'L- bo -•· 1 bl d'i 6 bir k dU n kuVTetıerinln llkeye ...ı•en yerlerden, batka yerlere ._ ...., ""!.- • atı 1'...-e en m ı e umwnı mu ı.ıuı?~ •-t t•- yan r, r l • r.ımu, JS1m şma .~ neaaret;, clalıillyeyi, barbiye;n ve Alman naihtemlelte!'ine. biızat 
•'inine fısıldadı: siiuccd;r Vakıa ben arkadasmızı de Don nehrini geçt1klerlııl biliyor. geçiyor. o, hUcumun tehllkeat aıtın. maden nezaretiı4' anı<'anuu kine Botanrn kumandası aıtmıfa yapr-

G k 1 11 . h hl '· a~.adı" ı"ir•en" muhı"tten A-ı.1·p er- ıBUyUk m:ıtrezeler gertde kaldı. Bun da bulunan her yerden, yer deliıtlr. 1 taa alf-'L etle et" - enç ız arı o ' uren a ar - .,... .,, ....- aldı. llert.oı, adliye nazın, .ıo _ an rru.z muv -ıy n ıce-
bu 1 1 k 1,arab'ılı"rdam' • ona rahat b'ır e\', ... r ıann ricat hatıannın ke1Ume tebll mcainl biliyor. Her yerde, hazırlan • ı lend' z.t- m.._tenıl ., _ _.. m\i n ar o ara • •• .. hannesburı?,,,lu bir ngilU. olan IIIU ı. -·., 113 e~·• -

~•- b. 1> b mtit b. lbi kesi var ruı~ bir •iper buluyor, her köylü evi, hl Alm ,_ • d k B Ve ikisi birden tloktnra baktı • ,,.,..,. ır .,or a, nszı ır ft se · maliye nuın oldu. m an au~'\'etı e yo tu. n, 
temin edecek knclar kn!'lrc:tiru \'ar. Alman koUarınm, daha ıımalde, bir !•tlhkA.m •.. ve nered9Jl ate§ etti. b" 11 ~. b' • • af • • k"l • 

lar, Doktor sanki kendiıini hiç a· Adli"e ..... 1n Hertzo'"'"' dil, ır gın ırıncı z erına leş ·ı ettı. 
F:ılcat bu ne.ve yarar. ben aavailı 'Jrın nehrine yakla§ttkları ve dU§ma, tını kestirmek pek gUç. ., ·- e-· Bot bi fat•h :..! ka 1 .ıı 

IAbdar etmiyen bir teyden ı.Ja - Elenin vUeuduna kurtnrabi1ir.!im ıuu, pek büyUk bir mukavemeUe, bil. lk; saat, ıaarı'USları, mukabil ta • Smuts gibi gözü yiikıJ!klerdeyrli. a, r 1 Puı f'!I ftnııı. 
scdiJiYonna~ gibi sakin Ve likayt- ama ruhuna kutannak elinıde•ı tUn hareketıerı önlen eye <;alııtıtı da l\rruzlar takip etti. Rlrdenblre orta O, başvekil olamadıiına. sonra İntihabat )'aklaşıyorda. l\fuh:ı -
U. zc1 b!linlyor. Sovyet s.ııbltlerlne verilen bUyUklUkte bir dUşnıan tankı ıörUn_ Smatsan birkaç ,·ekileti elinde ll!fet. Rertzoga bağlı olarRk, kuv-

Müd<leinmnminin iddiınwuneıin gelme i ki!.. e-lr!er, ber yerde ayni df'r 1: Buracb, dU. Pek aUratle ilerı.tyor. Yelpaa '"'"'" topluraasma canı sakddı. \'etini muhafaza ediyordu. İki tn. 
d ı. I l'I • d "Kurbağayı mtaldık yaratır, ha ·•• .... 'l" • · · •~-• ti !f_ 

e en aunct İ de 1 İ te;kil e ecıek mukabil taarruzıar.ı mukavemet e ı,·nae at,.,. edtvor, bir varım daire ..... EyHU ın· ti'haa....a, ...:ne •-ta ı·te ~· iZ Putdının m__,ere ı1e Bn· • .:ıı! 1. ~ • 1 k•'- t:.klığa dUtenler ya ülmeğe, yahut .,, , , ,... -..., ., • oo !L- c:.-&.. 1 !L .__ 1 \'e ~ımuıye ..ıllınr gazi ..... ı, baş. c:1tmur içersinde Y&1~•ia mah - oı;rorlar. Diğer yerlerde, fr.zla t\.zylk vlrıyor ve köy evıerlnlo gerialne dö. Smatson Jebi'ncle tecelli etti. On • ta ... .,...11111.:0, nbaapta -ZAnc ılar. 
ka birtıı1mu cinayetleri de ~ıia "'Crmedlklerl lçln, ç~ e hıırplerlnd"a ııErek ... izlentvor. O zaman, ••..,.d'.Lı : ... , ba 1·ntih•n net1• ... -lnd .. wa1n- .\ı"ı<ad:.şlan, kaybetmekle beraber 

cak 1 ~u._1 d !tôoıdur, t~len de çamur İ('•rsinde " • ' - - • .,.. ... ...,. .., .,- •• S t -ıı-. d 1 
\ora 0 an ,..,...._ar oktonm y~ a1ışmq bir ma1ıliııktar. vugeçmi§ g!SrUnUyorlar ve mayı, l!Onra solda munt.uam bir hat h&llD Tran11vale ~. Cenubi Afrika mu !il ,, ...... n 1 ''e tıa ..-a ga~e • 
ynzıh~no r .,nrarak kac::ı•·orl:ır, ae di..,.er tanklar görUnUyor. Onlar, Blr•:ır.:-e deh .. '--~1--'- va•=vette tini' artırdı. y h • ,_-.!_.:ıı • Ona nereye götüriiraeniz göllirii • ,, b ...... uau•.,..~ ... , 
azı anenın göz~1D1UeD birisi nüz, muhakkak ~ki mohitil•i dü- P .... köyünde, köyl!.IJerden, buradaa 1Ieıl atılan Rua pl)".\de.ıılnl himaye bol11nQorlardı; fakat dtHlkJer, Harp devrun ediyerda. A iman -

birtakllll mektup JDÜ8\'eddeleriyle .. _,. k ilk f t pek uzakta olmıyan bir yerde, mu • etmek ıçın yavaş yavq ilerliyorlar. ba".!!iktennekte -:1mıedi. ''Afri lann Şarki Afrib mU'!lıtemfokesi· 
dohryda, ba&ka bir gözde iııe bu ~:-;.:;. ::":a 

0
=ktrr. rrsa ~lltaıı. meminde bu\•ınduklarını öğ H&mlelerı. blrdenbıre duru1or neye? Ka.;der'' denilen Hoİandalılar, Bo· ne taarruz etmek l~in kararlaatı -

mektuplar gUul kiğrtlara kopya ''Ben ba zavallı kıza hayatb rendik. Sabahleyln gl!ndert!en bir ke~ Çllnkll, laUbklm e!ndımı.s, dU,man ta ile Sma~ tngilizlere satılml! n1dı. Bu defa, lnnnan«hyr !ilmutıı 
edilmia, 7.&l'flanm11, iberine ad - ka.rsıl:ıtablle<-eii en »Oll'WIZ ~efk:ati şıt kolu, habertn do~ruluğunu anlat_ tMklarınm önlerine dofnı kaymlf Ye adamlar diye itham ettnlye ba" • t~nıhte etti. Kendisin; glktemıi
resleri :razılmq, halt& banlannrn en~ 5e\'giyi, en büyük saadeti tı. c•raya mayn dökmüş. lrlayinlertn pa~. lamşbrdı. Bunların redi adliye Ye tan atıyordu. lngi1iıler de. onu 
zarflan poll:ı!111lş olar:ıl< balan - beraber ge(irditlimiz birka~ ııaat Dllıman yakın bulunuyorsa, muha't ıamaslle beraber tkl tank havaya nuın Heno,;da. Bandan dolayı, İngiliz ordusunda. general f:tm • 
du. .Her mektup mlis\·~esinf! mu ~çersinde tattmtım. nu lusa<'ık za kak, ırı ot yıjtml11rma benzlyen, ~ uı;tu. Rus mukabll taaarruzu tama r111an kabintde kalmMma imkAn m.,ıamr. 
lr*1 bir zarf Vftfllt, 511 halde mek- man arkndaşmuı Eie-nin ha- ıvik c:atılı yuvarlak kl\ylU evtertn\n mne önlendi. DllfDıa:.1, mukavemeta kalaaAnuttr. (teneral Smutı, askeri mUtehn.s-
tapl&r 7uıhnıııt, •uırlanmrş. fl\ - t da t-u b" ril "bici" bu v. akın)arındadır. Birdenbire arazı A kırılarak rlcat. bafladı . ., Bota, R-o•u •-L!.-eden ,.1 • snlan dinlemedi. O, yaJmar raev-
kat hiçbiri' postaya verilaaem~ti. i:tı:"riiy:;:,. :;,an~';.~1 ka;~,0 va· brdı. 0 da~ ~·ekm:' Smu~un ~iminin ge!!Dlesini bek1"1'leden, 

Zarflann !56JJe alelade bir mua· kit bulamadı, g&ıleri henüı bu fcurbanı vuiyetlnde Afriktnderlo- Alman müstemlekesine nldrr«lr. 
)'eneıi mektaplann iıılenen cina - rüyanın tamuniyw silinmeyen . re dönd& '\"e cliinU,U ile beraber, Arazi, balta glrmmeit ormanlar -
yetlerle al&kadar oldaj'ana ihsas renfderile doluyken, kubklannd'.t madeh<'İler, grev yaptı. dan teşekkül ediyordu. Taimur, 
ediyordu, sira zarflardan bazda - en tath bir atlı prkısmm en im- ~mut", maden amele.ini. ıid • !lapnak halinde yağTyorda. A~ 
nlUa 17.eriade ölen Jmlana adres- rak na~el-,ri henüz aKtılilarkcn, Neuyorlr yeni eulilerinin miif/tilnt.. ıletle yolft ~etirdl; fakat lm Jijz • li. haris general delieesincs ilerJi • 
l6i \'ardı, en ii!ltte olan sarfta İle dadaklanada saadet öpUrükJeri - ı den de, bütan (!eıaalal Afr1kada yordu. Bereket venin. karpsnıda 
1.:va Fıoresin işrkı olan ihtiyar al- nin bi silinmeden, ,·öcuduııcl& he· ~c .. ,orktn, yeni eYlenenler, ken· kndar ismin hiç birini bcğenııı • .,oı'- hir!;ok düşman kazandı. mlllıim Alm.'Ul kın'\·eti yoktu. Bir 
bayın adresi bulunmaktaydı. yeeAll dakikalamun ürper:~i ~«'" dilerine hir sorndı bulmak miişkü· lar. kaç alaydan ibaret .Alman Jun"\eti 

Müdde.imnamf daha esHlt bir mede.., naili olduğuna kendi de IH!ındn koldıklnrı :r.ıımnn, rloğruen O zaman da, tltilplıane memur· Ul\llTMİ H.\RP manevralarla Smutsun bitc'llDia -
tetkik J&Plllak tizere blltln bu anlamıyarak, nereden ı:;,.Jdiiin: umumi kütüphaneye ko,ııyorlar. O· ları, büyilk bir neıakcllt'. yeni !\O)'- nnrlan kendini kartarı7or, ele geç 
mi&vedd•rle zarflan toplach, btt- bihni'yerek öllime bvaıtaverdi. rada, önlerine, 5:i0,000 soyadını h:ı- adları uydurup yeni "'illere, on- • miyonln. 
yük bir 7.arfa koyclu, zarfı mlllalr "Ba ölümün ntrrapıız otmadı - ,.i uzun bir liste çıknrıyorlar. Bu harın akrabalarına belıenrtiıınrJ:?c R Bu s~O~t hs~~ başladı. ! General Smutı, bir ~Y yaıı-mr 
ledi Ve muayenehanede .. -.t1r _ ğ bil' On ı · çalışıyorlar. j ota, par .en °!a, manyanm yncaimı anl&)1Dca bir kahraman 
matara dela.m e....:•-r. --.J' ını ıyorum. an M'I Rr ıı;er - listede, biiliin milletlerin, tarih bo- l~te bunlardan bir kaçı: Erkek- rken~u ~rbı .\lrıdk4"ı &~l~cıtemh. lbe• - ,ı:ibi sm1ctten vaıgeçti. Aakerin 

"uıc sinde luvranchicnı, haykll'Clığtnı, yunc:ı, Jıatt~ tarihlen evvelki devir· 1 . . St t F"I' 1 csıne taarruz e ece,.ını a r k d • • d 
1 Ara,tınnalann banclan sonraki lnleditinl oturduğum yerdt"n tn • er ıçııı... 0 O\Vay, ımpz, am· • rd'. faka ,iddetli bir • • oman asını barıne eneı erek 3~ 

klaaıı da entereıan neticeler ver- ha:wyftt edebi1i)'oram. ve bn clrl:. - lerıle kııllnnılıklnrı isimler var. Böy· bay, Kızlar tein .• Basellne, Ziı>Pc· 'İrt.:J. t ıür'ar.\ tine döadU. TRlll o aı,.tla da tn.-i· 
ınekte <lelam etti, ekserisi umumi kslanla duyduğum yegi\ne ıdmıp le olıJuğu lıqlclc, hazı chc\'eyn, bıı rnt, Ordinari, ~ "en·crtia... u • 1lz ba~n.'1<ili Botayı J.ondraya dn 
e\'lerd,p dolasan kızların fotop.ı- ba klvranşı, ba harkm,ı, im i11 - S~u~, parllmentoyu yola getir \•et l'tmitb". 
1 ...:ıı- ...._ 1 • Cen I.." Amen·ı.. vol mele ırın: Bota Load • • h 1' an--.n i ... ret olmak üzere yüz eyişi görJDcm~. ı'id<'mem~k ,.e avı RCI ,, a · 1 . • .. raya gıtJniYe eveı ı 
kadar lm.ın fotnirafmı lbtiva e - banan tadını d11yam!\nıl\1< olnyor. Paraguay hiiktı.meli, lguazu şela- Bu yolu, Amenıca birliii büyük - • nı:utere, ~he,. 1~1 • moRm: değildl Kendisine vekilet111 Kit • 
ı'lea b8yük bir albüm ltulando. Bcı (Denmı ,·ıır) lesine kadar uzanacak olan bir y(.': yolun tahakkukuna doiru ilk admt· ~ e:tıı.dBızbe. ~llrrJ"Vettmızıt. ~e.r~ı. mesini Smuha teklif etti. o. idi -
ilı ... ..__d• "len kızls~an A)js ,..__ k · ı· B ı d t 1 ı ı · h ı ' on e. mm mua\·e.ne un.,:ıı:ı 11• "lik bir naz g~te--..a-a, -apara UIUD v na _.. ~ııpmaya ·::ırar vermış ır. u yo, ır, guazu şe a c erı, gayet va ş 1 ... -· ·~ .. 

lh 1 " ., ·1 P D 1 1 bü -k hl t\'yor. Alm!ln harp g~mı eri tıcRre· att dı Dü..... lan 1 ..:.ı -ı.ın, 7.A\"a nrka< a'ı Emmanm Vf 26 ıenedt .nrezı yanın arana ev et yu · r mmlaka olduAu itin. oraya, ks· timizi telıdift ediyor. lngili2 hll • a • ,... .. an .' on~ • .onara 
ilk lnırbanlanlan olan Matilda şosesiyle hlrle~ecek ve Sao-Palo,dtt raaan gidilemez, ancak su )'olu ilr. kiimeti. bke: "l!tte- ıııi1:in İ!Jinfz" !:. ko,ınak gayretıle eg1enıyorlar, 
Klo\erm reslmleri lnalanayorda. Bundan ev,·el, recen h:ırp!r., Frnn nihayetlenecektir. gidilebilirdi, diverek vazife ~terdi, Parllmen . 
Uç 1'e9111İn üzerinde de birer tarih !';JZ ceplır.slnde bir 1nglliz askerinin todan, bi7t- düıJen vazifeyi yaıttnl\- "Cen~bi .Urika, .Jannlyp arltk 
~~~'!_':_~. rda. Gen~ hlann öltlm tngille~dcki ebc,·eynine yazdııi Muazzam bir pertle mıza mU"ll•de etm~ini i<ııtiynnun, d11r gelı)·or. Bundan AOnraki cev~ 
-uucq bir mektubun, dnha yeni, yeriııe -y~yorklular, ya:r.ın, Koney- beş kilometre boyunda bır perde Bu, aynı zanınnda, kendi \'aıife • lln sahası Avnapa olmaltdv:' tli· 

Bundan boııka üzerinde "batr noııl olduAunu yazmışlık. f:ı:Jnnd plıiJma giderler. Bu plüj germişlerdir, m17dir de. Almanlar .. fena kom • 1orlardr. 
r:ılarl" kelimetııi yazılı bir defter tşıe, bıı posln sü~nı rr.korunu;"J boyunca, kilomctrelerrc lokıınlıı, Bu buluş, belki de fayrla '·erchl- ~nbrdrr." Smuu i"e. itini tıkmnda yllr'Jt 
de bulunda Defteri §Öyle bir kal'Jf bir ikincisi: meyhaneler uzanır. PJiıjın ziyaları· Jlr; fakat bir fırtına haslırrtıAı %1· Diyordu. miye bakı)-orda. Kim ne dene d~ 
liran mllddeiumami bunu da m:i- Geten harple, 19tn senesinde, nı tah!elbahlrlcrc göstermemek. İ· man, perdenin hali ne olnr~ Mtlnabşa. parllmento hod11 • tin onun nmanında dpğiltii. Lonrl-
bürlü enak arasına koyda l>ralda bulunan hir Macar genci. çin. \ınerik:ılıl tr, siynh kalın heı- Cok geçmeden .lıtJnu. ela iiltrene· doaa attı, bittin bir memJd(et nya ~lcliği ~amnn. ltendi<ııi. ltftra 

Soandaa okunu mektnplar \'e Macaristanrlakl ııilesinc bir knrt . den altı metre yüksekliğinde ve ceğiz. mesel.,.i haline ıtekli. E"kl kuman retle karıııılandı. tngiltzler, ona, 
doktonın <lefteri, doktor Neli bu poslal göndemıiş, hu posla! gım do reislerinden bi~ Hertzogan yola g~lmi' e!Cki bir !iıi nıtıarile 
cinayetleri hangi hMer altrnda i~- derildiği ndrese daha ~eni te-;Jim Geuıelılik irl&meti ranlnni'yle mnmnt bir kıvam uyan Hkıyor. onu fngilterenin hürriyet 
]~ oldafuna ~ıktan a~ıb m~y edilmiştir. Anglo-Saksonlar. beyaz tüyü, gev· Bu kumpan)·uıar, ıru)Ttıkıarın·1a dmlrlar, Bu kıyam, ılahiJt bir tıar pen•erlfğinin timnli aıf<lediyor -
•lana koyuyordu. Malıezimiz ol:ııı Bu knrlpostal, bıı surcllt. Prajt- şcklik Jıimcli addederler; çünkü beyaz tüy bulunan horozların gev- be mlln<'er olmak htidadınr göı1 • lardı. 
kitapta ba mektaplarna birer birer dan 450 kilometre mesaredr hult.- onlar. hala horoz döğüşil seyrine şek çıktığını. iyice döiü~mediiı1 

• terdi. Rmut"on e'inde, Alman 1.ondra gazeteleri, birinci say • 
•ureti me\'cuttar, fftat okuyucu - n:ın Szolnok (l\fararislanda) ıırn~ın- ni tecrübe etmişler, halk ta bundaı mü"tentlekesine taarruz itin ha • fa!amıda, onun lehinde, sütun ıııU
Jaınaa uzun ve IUıamsuz tafıi - daki mesafeyi. 26 senede bitirebı!- mernklıdırl:ır. Bu döAfülerl tertip dolayı beyaz tü)il geY$eklik al6met1 arlanmıı1 kav\~ vardı, Bu kuv,•et tun :razılar yazdılar. Resim:eriui 
llt oindnıA."Dak için yalnız birkaç miş. erten kump:wıyalar ita \'ardır. addetmiştir. Afrilcanderlerln Uzerine ReVknlon· bastılar. '\'e hakkında: 
mektaban lrir iki par,:ıasmı &Yften "İngilterenin en bUyUk kahN • 
alıyonrz. ..---IEll---·----------------------------------------------~mam. Almanlann Afrı1tad:1ki kud-

lS tllıtepin JS9l de öidürtilen da az değildir. l\fev\"alarn ~eline<', v D v t:elirt. O, biliyor.... Dilc!l~i neydı retini imhn e(len adam." 
Md Ellen Dom·arm oturdnğu ev· bol bol kurulup şelıirt!c sntııı:ık ---- ===== o hunu artık işitınıezrliın. '':ıvrur.u Diye \'a'lrflandıTihJar. 
t,~O:..uı:an Ell l'ensleye y;\zıl:.n H mümkün, rlalı:ı cl:ı iyi~I ,·oclkn vııp. ; ---- ----· ğum, y:ılnız hunları söyliyelıilıll ,... Smutıı, mpmnundo. Hele, J.oyd 

·-:l'l'in 1891 tarihli mektpt:Ml ha· ı öldii. Sen. herhalde, mukaclcles ha Corc onu: zı palf&Jar: ma ı; çOnkiı mey,·a vodkası lıiı;h'.r - lngilterenin en bUyUk b,orp 
-vodkayla mukayese knbul r'nıt•1.. :nıliyle \'e Hak işleriyle tanınmııj 

" ... Size komşunur. 1'fis Ellen Buradan ~wışmanın bir çaresine Yazan: I O Rusçadan çeviren: hir insan ol:ıcalmn \'C o 'la herhal kahramanı! 
Donvann ölümiinii haber ,·ermek· N V GOGOL SERVı"T LONEL Diye, ~una buna takdim ettiii bakmak da hic renn olnı:ız. • • ~ de sana dair çok şcller duy!ttuşlur. 
le ~ YUİfe yaptığıma kanüm. Citin nrka~1nd:ın gecen H ollnr Filozor, hayret içinde birkaç a ~aman, general Smnt!I, &iiitallnll 
Aynı evde oturduğunuz, aynı meı-- in tıımıımcn kapanmış bir p:ıtık gür suz rlem ,.e znyıf, solgun renk. ru. - Peki benim kızımla nasıl ta. dım gerlleıli ve: abarttıkı::ı kabartıyordu. 
klümğj payla§tığınız ba kı7.cağızm ö- dii. Ev,·eli'ı sezmek, sonra ıl:ı C\" hunun birdenbire, bir anda ölmoş nıştın1 - Kim? Ben mit Br.n mi mukaı'. ~muts. kırk yedi yapnclaydı. \1i 

ltne her halde co"a ihülmü .. -;ü- · ı. euda kon·ctli, kafası yllkcehne ı:.-dU ,.. !erin yanından u~l•lr:ıcık kırn do~. ,.e yıkılmış ,.e eski neş'eli ve sn. - Tanışmadım, efendimız, va du hayatımla tanınmışmı't 
nuz r sanırım, Sizi enftii bu ii- ':il hol3 n':ın ite llolayrlo, fatedili en ün""'.ı~- rıı nçılmnk nhclil)e a;)n"ını p:ıtı. rüllülü lıny:ıtın ebedi))cn knyhol. /.ıhi tanışm:ııJım. Dünyaya ge•ıiıe m. Diye sö\Jendi ve yQzha,ının ı.rl'i•. 
z •uuqı .1."Urtannak iı1tiyonım nr k k 1 'Uitsek ye-re çıkmak İ(İn hir .111:Jrn, 
k d · ' kn;)n ko:rmu' O\ ıııaınıslı kı lıiı· . muş oldur.unu gösterırordu. Ifoına den bu güne kadnr, şeytan u agı. leriııin içine h:ıktr. Amnn ~rPnıll. a a,mrz acınacak değil, :mnıoni· l:ı g~~r .. j!i bir h:t"Alllak ır.ım11ft. 
J k a..'\.. "I clenlıire oldukça kuvvetli bir elın ihtiyar kazakla birlikle içeri girin. na kurşun, bey kıı.lariyle henüz h:ı; ıı'i .. ! 11\cJer ıii .. ·IQ•·orsunuz! n".n, •ö•· 
ece •"lr o ilme ka\·u.,anuştnr. " " " " O=ıun da İŞ:\rdlerini. Lnr.dradn 

ornu"una indiğini hi selli. ce o, elinin birini indrıl ,.e flozofun bir alış Yerişte bulunmadım. lemesi ayıp, mubddc" rırr~.embe .. • b I 
"Yer yllzlinüu biltüo tıimetlein ı!ormı~·e :1!1 :ıymca, keyfi tamam 

'len istifadeye son \ 'ennek olan ö- J>iin büriik hir lecssürlc \'e babı. Yerlere karlar dilerek \'erdilti se. - Peki neden dolayı ttua oku. ırilnünden bir ıün e~ ,ı !!knıekçi lanclı. 
r.. ü ı sının öHlmilne ve kendisinin yal. 1Ama karşılık hafifce başını· eğdi. maila ba•ka birisini delil de seri kadının ziyaretine gilllnı. 
~m n, mrkunç bir life~' oldnittntr, ., 
hır <lolaor o~mak itibarile, hcrkr.ıı· nızlıjtına ağl1yan ihtivar kozak ar. Homa ve knzak, büyük bir ihli. tayin elli? - Orası bana ait ıleiiil.. hn t'jte 
ten iyi bilirim, fakat her İn<ıan:ı 1.:ıçında duruvorclıı. ramla kapının yanında durdular. FiJozof omuıların1 silkti. elbette bir hikımet vardır. Sen, b•ı. 
er ''ey:s. g.ç mu':\n.dder olan ötüm(' lhılyar kazak: Yüzha,ı, ne sertlik, ne de tatlılık - Bilmem ki tivnu nasıl izah et, gündtn ilibaren vazifene b:1,ıam11. 
derin bi'r ze, k inınclnn sonra Vt- - Beylm<le yere çiftlik len !';l\'IŞ. ifade e<len bir sesle: meli. Bazan beylerin aklına es<:nl lısın. 
lıic: beldennıiyen hir "ır:ula km u _ ııt:ıl ı düşiinfö•or<;un . filozof efen- - Kimsin. nerelisin, ve Un'\'anın en alim bir insan bile anlıyamaz; - Buna karşı ben ele efeııdimiıf' 
"U' emıek i•lıimlerin t"U inırenile _ ıli, dedi. Buradan knçmnk zannet. nedir. erendi? tc,·e.kkeli ntalanmız "delmenıif)er: şunu arzetmek isterdım ki .. kamı 
cek ~--kli ol"a ~erektir. ıı;;in k:ıdnr kolnv rlej!ildir. Yollar Diye sordu. "Bey n:ısıl islerse öyle yap!" ca kaderince dedikleri 11lbl, ruu 

''Tesadüf arka<!ft"ınaı benimle da yayan :rolcııJuk irin eh·eriş-:iı. - Pap:ız mektebi talelielerinden - Sakın yalan sôylemlycsln, fi. kaddes kitaba vMuf bir in~an e:. 
l.."lll'!<dn"trrdı, liyık olınadığt hir lilt' clir: iyf!ıi mi helin )anına 1rll. O. filozof llomn Bnıt. lozof efendi? bette bildill kadar bu ı,i ''apar. 
falet iı.:er.ıinde sliriiklt'nen IHI 7.R· .,eni çoktanberi odasınd:J bekliyor. - Senin b:ıban kiındi'.' - Eler yalan söylü:rorsam şura. ancak buraya bir 'df)·akoz. yah•ıt 
\allı kızı ~ok !if'\İVordom ve .,,.,- Fılozof: - Bilmiyonım erendlmiz. <lan surayıt gldenıyc.lim. hiç delilse bir zaqoç d:ıhı fazla 
rliğim kadar da on~ nıııdrm, t'"; bir - Gidelim! Ne çı'ktır .. hrn merr. - Ya annen? Yüzbaşı, mahzun bir sesle~ yaraşırdı. Onlar, Prif klm~"ler<lır, 
i'nııan, güzel ve narin bir lm.dı nuniyttle giderim, decli 'e kn:r.:ı~ı - Annemi ıle bilmiyorum. Dol?. - Ah, kızım, daha bir dakika ''c neyin nasıl olmas1 IAzım !?<?idi. 
lıfr lokma ekmek maksbilind~ t:ıkip etli. ru düşünecek olursak, tabii annem fazla ynşunydın, dedi, mu'!takkak ilini bilirler; halbuki hen .• bcrıım 
1'endiıile hiçbiı' sar.tle akran ol • Ak bıyıklı. lhtiynr yilzbnşr, "derin \'ardı; faknt kimdi, nM"eliydi, ne her Ş")'i ö~renecelctim. "Benlın ru 1 ne sesim iyi, ne de kendim adaır.n 
•ryan hirtaknn erkeklerle dit-,er hlr keder fçindeo ba,ını ellerine "d"-- 7.aman yaşadı, ne zaman öldO, va'. hıım ldn okutacalın c!ua1an baş.. benziyorum. Hiçbir gi5sterlşlm yok 
hltar l8rllr de ona naat Mımar' ya'nn,, ftifada mnsanın lSniln<Je olı•. l:ıhi P<'!< tyJ hahrlamıyormn. kn~1n:ı okutma, baba. hemen şlmd! - Sen ne <!ersen de, ancak yav. 

•'-eft ele •ftllı Elene c,ok ac-rdıim: rm·ordu. Kendi~ em yaşlarında Yüzbn,ı ~mıltt "Ve galiba bir <!akl. birini Ki~·ev Papaz mektebine g6n. nunmı J:iana Taslyet ettllf her fC7 
İdil 0811 ı.a mardar havatun kar- 'ardı: falcat yüzQne obt•dtn son ka kadar düşilndft. ifer ve talebelttden Homa Bruı•o h'ı:bfr ı,ey~ acımadan yerine ıet' 

l\l RASlll r-1.GEN 
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TARIHf 
•91· YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

- Hunu ben d.ı m~r:ı.1c ettıın: "Sen Dlye söylenerek ba,ma yor~a.uı 
l<lınısw,~ aduı nedir~·., dedim. Bana ~·(:.ktl .. uyumağa rah~tL 
ıu ce\·al>ı verdi: "Aı.lım Kol>anıhr 1'f. * lf. 
'l{Ukı.ek ve karh dağların yaıuaçl::.rw. CİNLER Vl!l \'IWUL<\R ~'ELER 
da doğup büyüyen l>jr insanını. öıesı SÖYLUYOll T 

ili Sorma!, 1 Ablfülgaffar, l.:eynebln odasına ya 
- Çok garip bir ad:ımnıış. Ben hiç \'Rşça gLrdl ve genç kaduıın ba'.jt u • 

böy·ıe bir Idm:..ı tan.ı1ııyorum. B.att.ı. runda ı:yu}turucu tüt~ulı-r gezdirdlk. 
41UJU bile du3 madım. ten sonra evlnln tavan araımıa çı~ 

- Klm olduğunu öğreneceğim. Bu tı. Bir pencerenin ôntınde oturdu. 
tece )'ıldJzlardırn onun lıiivlyetini - Burada sabaha. ka.dıır bektiye 
keşfedeceğim. Bana. kalırsa peg deh ceğim ve (Koban) d.•nllen bu şllphe 
bir adama. benzemiyor. Eğer hasta lj adamın yıldJzıoı bı.lınıı.ğa, onuıı bil. 
dğUse, eğer biraz öııo suydığlm lJ \l,~ etini öğrcnmeğe talı!]acıığım. 
lete tutulrna.mı~sa, bu l!}ln içinde biı Diye aöylt•ndl. 
uolap var sanıyorum. Bu gece her ııı:.> llüdda.mlarını (yıı.ı:.ı kcndlııe esir 
ht.ıu olacak. ııJıın dnlerinJJ çağırdr. Kundi kendin~ 

J\.baWgaflar bunları fJÖyledikteo gôze görünmlyen bu ma.hlft.klarıa ko 
"t.Jıra önüne bal<ara.k U!ve etti: ııu~tu .• ve hızlı hızlı sordu: 

- Benden hJçblr sır saklanmaz - Benim Ztıyneblml seven bir e r . 
Oldu~unu sana ı-östereceğjm Zl'ynep; kek var mı 't 
auglln :1unu aez.dlın kl, sen benden "Hayır,, cevabını nldı .. memnun ol 
1slııı ııaklıyoraun.. drı. 

Zeynep renkten renge giriyordu. .Sonra şöyle bJr sual dahıı sordu: 
Gece yı}dız.lar ona ~ynebln kim - Hacer benlm~e ya:1:ı.Jığınd:ıo 

Olduğunu bUdlrooek olur~ zavaıı. m~mnun mudur 'f 
ka, ııe yapacaktı•T Şöyle bir cevap a.ldı: 

O güne kadıı.r Abdülgallar ona Ha - ifa.cer !leninle 'ıtşıı.mryor . ., 
"er gö:ıllyle bakıyordu. Abdlllgatlar' bl.rderıtılre Urııerdl: 

Bu 15Uphell adam da nerden gelmı,_ - 'fa klmlııle ~a'.f :yor 't 
tı! A.>·nı ses ce\·ap \lt'rdl: 

Zeynep (Kobon)u tanıma.dığt iı>ln. 
btı adamm ktm olduğunu pek merali 
Cdlyordu. 

8u oyunun sonu nereye vıımea.k. 
tı f 

&>yit Ömer de o günlerde hlç gö 
rllınntıyordo p 

Zeynep, Abdülgaffıtrlıı ;:örli,llrken 
lıaş\'ezlr Rc)ldln M!ıl deli olarak e. 
\'inde .>·attığını öğreı.mı.,u. 

"- Dall1e l]e ... ., 
- Cinler yalan llÖJ lemn ~ ... a, sl-ı 

b~nlmle eğleniyorııumı:r:! Hem onu':l 
brnıı. bağlı olduğunu st)ylı>dlnlz. llem 
de halife ile ya,~dı~.01 HÖ\lllyorsu • 
uı;z! Bu södcrinlz blrblrlnı tutmuyor. 

••- Zeynep ,ımdlllk sıı.na bağlıdır. 

Vr senin emrin aıtmdadtı'. Fakat Ha 
cer sarayda yaşıyor ve halifenin göz 
<il'Sldlr. 

Demek ki Seyit lll)lmıo baş\'ezlr 
llktt kalması ta.karrill etmJU,l. 

- Bo ne demek? Hace"" (Zeynep) 
adını ben verdim. Ve o ıı:ırııydan ba. 
na geldi. Şimdi )U ... 11atte benim e • 

Zeynep bu konuşmadıuı sonra tek. 'i.mde uyuyor. 
rar ol\asma reçtı. "- Yanılıyoran~ hazret' Stnln e 

~atağının kenarına uzarıdı.. ı \l•nde ve senin emrin altında oyuyı:ı.n 
DllfllndU .. dUşUndU. Ve karşısına <a.drn Ha.cer dcğUdlr. O başka bir ka 

<:lkan bu ınua.mmaıun dllğümlertnl 1 11 ndır. Senı alda tmı"?la.r. Hacer bu 
btJ. tlirlU ı;ö:ıemedL ıı.kjkada hallfenln koynund~ yaı. 

- Bu adam belki de ıterr;ekteıı •011ktadır!,. 

F?ucerın Aşıkıdrr. Fa;ca.t, Seyit Ömer 1 Abdülgaffar clıılC'rden bıınu duyun. 
lıar.a nt>den böyle bir adamhn bıı.h l l'.Jt hldrletınrll'n klipleTl' birıdl . 
~•. trırl'di '? 1 - Oeuıl'k ki heni ttldl\hnışlar .. öy1 

' j 
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t), 

i ----2 ..-..-...-. 
3 ı--ıı--;~~ ,. 
t-i--bıld--f' 

5 ı-ı-...... 
6 
7 

8 t-t-t---t--t--
9 ~~ı--ı--ı--t-
iO .................. ~.._--__,.__ ............ _.._ ...... _, 

Soldan sağa: 
1 - lc;tı:ınbulun bir semti, rabıt 

edatı 2 - Birdenbire, bir kadın 
lsmi, 3 - Bayrak, kumanda, 4 -
Merkezi Avrupuc.la bir şehir, her 
şeyden uzak, 5 - Tersinden oku· 
nurso bir ipret, !"'luhnrrir, bir e . 
mir, G - Kapılarda bulunur, vu
kubulan, 7 - Çiçeğin bir kısmı, 
bir nida, bir emir, 8 - Kap:ıtmn ,t, 
çok ışık verir, 9 - Efrad, 10 -
Hicldellenmck. 

Yukarıdan aşağı: 

1 - Bir :vaz mcyvası, demirciler
de vardır, 2 - ehlikeli bir ııda.n. 
3 - Yalan. franc;ızca "Anne', 4 -
Dir denizimiz. Beyoğlu, 5 - Bir 
cihet, bir nota, eYlerde lıulumı:-, 

6 - Bir nota, ana bnh:ı ve çocuk 
hır, işaret edalı, 7 - Bir şehir mu 
cssesesl, 8 - BcJIJ elmek. bir mil
let, 9 - İsli nncl yeri, ilave, 1 O -
Fotoğraf, eski harplerde kullanı
lırdı. 

Dürıkii bulmacamızın Jıalli: 

1 - Hatay, Ylırı:ı, 2 - İbadet. 
Vah, 3 - Siyaset, !m, 4 - Adi, Vı. 
Fa, 5 - RcntlC'lemek, 6 - L, Ada· 
na, 7 - Ne, İkna, F, 8 - Arlar 
İşle, 9, A, No, Ün, 10 - E, Teero 
mül. 

le ml'l 
" -Evet. SenJ Seyit Ömer aldat 

nuş. Fakat zeynep kötü rub}u bir ka 
dın değildir. O ııana Hacerden dııba 

faydalı olabilir?,. 

~· .. 
Abdülgaffar sabaha kar,ı gökte bir 

yıfdtz buldu. oınıerle konuşması bit . 
nıiştl Bu, (Kobon)un yıldızıydı. 
İhtiyar sihirbaz ,,ımdl Kobonan 

lı im olduğunu öğrenecek ve bu yıldlz 
la konuşa.cakt,ı, 

(Devamı vıır) 

-
-

-

f'AZ8.ll . 102 Çnt.reaı 
Aleksander Vert 111uzafler tsen 

Daladye h5.la h:ırbiye nazırıyd ı. 1 ber verdi. Den suJh('u Pol Fora tıı 
fakat yeni ba!j\'ekile lmrı;;ı takııı - 1 rafta~ olnn ot~~ kadar ~•osyalist 
dığı tanr nı!'inalı tefsirlere mey - mebusun da hul<furıet ale~·lıincfo 
ılaıı \'eri'yordu. Yeni kabiııenin i:.> rey ,·erereğini düşiinüyordu. l\li"i 
olaı-ak meclis huzuruna c;:ılıtıı!;ı ~im le~ S:ırner yetsin Anu[ıad2' Yaıı
Oala<lye yaktu, bu yokl';llt tıirçol< tıgı seyahatın Fransız sullıc;:ula.n 
radikaller tarafınd::ın yeni kahine iimide diişüi.'düğü bu~ün lıerJce.,in 
ule;)·hinde rey vermeğe <l<:"et m5.- maliı:nu olıın bir hfidisedir. Ru ti· 
nasında telakki o~undu: Riınoya mide düşenler arn<ıında bilhassa 
radikaller nrasmc':ı mui.ıalefct ha Po) For. Den, FJanilen, Lamı ,.e 
reketinin lın~ına ~ecen Bone ile Bone ve daha başkaları vardr.-. 
beraber bir~dk r::·fütaller yeni ka- ı l\fö.,yö Pol ror, Pe,·vj Snsynli't 
bjnenin aleyh!ıı<le rey \erdiler. i~i'mli ~ıw.etesinde "~liina<;ız bir rii 

Dala.dyenin ncsesizliği de\'ıtl'ı ~a göNlUm'' serlevha.,ile yazdı~ 
eıliyordu. Röno, illt e1aral< yiilt"eİ< bir mal•:t1e•1e Dalaclye, Çember
lıarp meclisinde bulııvmal< iiLcre la,vn, Stnliıı, Bitler, l\fu.,olinlnin 
r .. onrlr:ı.y:ı gittiği \'aldt Dıı lall~·e i"tirnTrile il<tısndi bir konferan'I 
ba~vekille beraber gitnıel< ~steme· lmruhnasrn1, ve bo konferansta• 
di. Röno, Fransanm Alnu\ny:ı ile Awupanm İllt!~at balumrndan ·ve· 
tek başına bir sulh im1alnmıyaca niden kurnlmasmm müzakere ~elit 
ğma dair olan ta~üdü bu scya • mesini tavsiye ediyordu. Zira l'ol 
batinde imzaladı. Daladye İngilte- For bu h:ırbf en d:ır miınn'iile bir 
reye kar51 böyle bir faahlıüde gi iktısat hariıi obrnk kabul edıyor
rişmemek için garip hi'r ternln i- d 

u, Ba zatm fikrine g:iire, bu har 
nııt etmişti. Son znrrıanlarcla l~miJ I l·i meydana ~etirmiş olan bütün 
Bore, Daladyenin bütiin bu kan - İ'<tı,at meseleleri bir l:or.f<'"ttnı. 
SIZ harp denesincle Almanya ile 
aksa'Jf dıı o!s:ı, bir sulh imzalamak ına~a<sı etrafında <lostça hnllr elite· 
ümidi beslediğini', bir fil>ir olarak lıilecı>k tıe)•lerdi. Bu iktıı::ıdi kal • 
ileriye sürmüştür. Bu muhak'kak krnnı~d:ı tnı:ı,iltereniu oymyarnğı 
değil<lir. 1940 yılırun iJk ayl::ırı i- >'Olü Pot l<'or kapalı !!e!:'llliştir, fa -
rinde Daiadyenin takınclr~ı tavır, lmt Pot l<'oruıı çömezlerinden biri 
ne yapııcağım, neye karar verece- o!an Brüne ı\vrupanın iktısadeıı 
ğini bilrniyen bi'r :ıdamın lıali.dir. lmllunması işinin Avrupa krt~<sı ü
Sonliilnun ayında ge(;ir<liği at ka- ızerinrle yaşı,·an milletlere ait hir 
rasından sonra Daladye daima ne· hak meseleı,;i'ndedir. Pol For, re· 
şesiz, Jcet1erli, sinirli ''e öfkeli gö-' ten miitarekesini beğenen son 
rünü~ ordu. Hattll. bir~dl< ziyaret • 1 mebusJ:ırm başında gelir. Jiatta 
leri: bile l<abul etmez olmu::;tu. Bu 

1 

ilk günlerde Peten kabine ... ine iş 
hal halkın ve mebuslarm kendisi • nazm olarak ~irdi;i de söylenmi~ 
ne olan teveccülıünö ~iinclen gii - ti. PoJ For için her zaman bir boz 
ne kaybettiren bir sebep olmuştu. guncu i'<li demek pek de yanlıs bir 

Darlığının ilk h:ıftalarınıla Röno şey obnaz. A.,k macerahtrı bir h:ıy 
kabinesinin durumu çol< telıi:k<? - Ji znman Iiandid ve Grengu,·ar ga.
Hydi. Bütün kabine değİl'5.? bi'e zeteferinde nültte mevzuu bu bii
sosyalist llazırlar Greıııı;uvar gibi ;viik sosyalist imanın ne demek oJ
~nzeteler tarafınclan şid,lı•tli lıü- dıığunu bilmiyen bir adamclı. 
rnma uğradılar. Kabinenin kurul • 193:1 tle, Roldarın r.oı, Aöıcle oJ· 
mac;mdan on beş g-i\n Mnra mer.- llo~u bir za.'llanıla kendisile ~·erncl< 
liste Marsel Dcnra. rastg-eldiğiw J'Pıliğimi hntırlı~·oruın. Pol For o 
\'akit bu zat bana hlikfınıeti sor • vakit ço1' endi"<;eliyrli ,.~ atpş bor,
~n netieesiıııle hli1<iımetin <lil~mcsi lann, bir hükumet d:ırhesile Frnn· 
çok muhtemel o1<1uğnnu hanıı ha· (Devamı var) 

-

, 

( üaı.cte.lll.l.Lıa Oll'i.ocı elllYlıt!tlD 

Jaşlık .)&nınd:ıkJ tarilı çer~eveaıuı 

il erek gönderecek okuyucularınn 
ticari mnhlyetl hnjz olmıyan kli 
lilnları parııııız ne,rolunur,) 

iş ı;e işçi arı yanlar: 
• :\fii~H!'ı1ınel fransıı:ca bilen 

bay; orta meklcrı, lise veya univ 
sile lalebclı'rile, .s.:ıir kirıı~lcre 
\·an fıatla ders ,·crıııekledir • .E\• 
re de gıder (!\1.T.) 
cııut. 

* Tıp fakültesine devanı eden 
genç ılk ve orta okul taleueler 
kendi evlerinde fizik, kimya, ıı 

malik, dersi vermek islemekled 
ders saati 25 kuruştur. Sirkec 
Alemdar caddesi Ko, 47 (Alı 

I\ın'a müracaat. 
• Askerlığini bilirmiş Fran 

lisesinden meıuıı, muhaseheye 
ıl:ıktiloya vakıf bir gcııÇ', büro ı 
rinde ç:ıJışmak istemektedir. 

C\l \.2.) remzine müracaat. 
* Lise tahsili müddetince :ılm:ı 

ca ders! almış dôrt senedir bu 
sanla uğra.~mayan bir gene alnı 
cayı iyi öğ:·enchilmek için hus 
clers almak istemektedir. (TJys.ıl, 
remzine müracat. 

~ 18 yaşında orta okulun 8'iı 
sınırına kadar okumuş bir ı:ıen 
her hangi bir miiessec;ede ciizi 
ücretle kaliplik ~ramaktadır. CM. 
remzine müracaat. 

• 45 yaşında bir bay aşurelik 
muhallebiciliıte hihakkem vakıft 
lokantalarda ve muhallebici dük 
kanlarında iş ı:ır:ımak•adır. l.ıon 
Yisleri Y:ırdır. Beşiktaş ıakare 
Spor caddesi No, 46'ya müracııt. 

* Tıp fakültesinin dördüncü sı 
nıfıncla okuyan bir genç; öğlecl 
sonraları ve geceleri çalışmak i 
mektedır. Büro işleri !ercih olun 
(AJ.) remzine ruüracaat. 
Aldırınız: 

A.pfıda remızıert f9Wı olan o 
knyucnlarmıızıu namlarına ple 
mektuplan ldarehaneınUdt"U (pazıı 
lan harlO) bergtlıı sabahtan öfl 
kadar ve saat 17 de.o eoma ahin 
lan. 
CA,G.) (A.U.) {Acele 

kimsesiz) (Bulunmaz) Bay Fai 
(Çabuk olsun <Dadı) (E.11'.) '(E 
f"B'. U. Ş.) (F. D. K.) (Gtln) (GW 
yüz) (28 ış IBtiyorum) (Fethi 12 
(M. 0.) (M. E 49) {Nellt) (O. t 
(Özbaba), (P. A.l (79 ressam) ıa 
{Samim!) 

f 

' 
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Nezle - Grip - Baş - Diş 
ve bütün ainları derhal keser. Her Eczaneden a.ra vmız. -'. 
l•tanbul Defterdarlığından: 

Doeya No. CinAl Muhammen 

~217/llH/lOi Mecidiyeköyilnde 9 pafta, 66 ada, 3 

110 

183 

323 

parsel No. lı 2982 metre murabbaı arsa 
Mecid'yeköyUnde 9 pafta, 66 ada, 2 
parsel No. lı 24:59 metre murabbaı arsa 
MecldlyeköyUnde 13 pafta, 1 ada, 4 
parsel No. J.ı 5800 metre murabbaı arsa 
Me~idıyeköyilnde ıı pafta, 84 ada, 8 

bedl'l teınJnat 

11928 895 

12295 923 

5800 435 

parsel No. }I 2623 metre murabbaı arsa 524:6 39'\ 
Yukıı.rda yı zılı gayı·imenkuller 9.12.94:.: çarşamba günü aaat 15 tı> 

milll emlA.k mUrlUrlüğünde müteşekkil komisyonda kaı>alı za.rf usuıu~ 

satr1acaktr-· j::ıte}:liierln 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlım. 
mt§ teklli m.:!kturlarını !hale gilnü saat 14 e kadar komisyon reislig'i.ıı• 

tevdi etmelt.ıl ve nüfus hüviyet cUzdanlarrnı ibraz eylemeleri muktazidl r 
Fazla izanat için Milll EmlA.k mildilrliığüne müracaatları (1624) 

M.M.V. lstanbul 3 No. lı Satınalma Komi&yonunclan: 
1 - 25 MS fabrikıı. çam tahtası. 
J - 2~ ı.det muhtelif ebatta çırah tomruk, 
1 - 3 muhtE"hf ebatta nüınunesine göre 10 ar kilodan 30 kilo sırrm. 

4ı - Ntımunet1ine göre 60 mere branda bezi. 
15 - 10 &det Ruıman. 6018 numara veya muadili. 
\--' Kalem muhtelif ebatta 150 metre boru. Valtlara. mahsus 5 kalen 

muh/elif ebatta 70 ad-et pirinç vidah buhar iÇ:ln. ıs kalem muhtelif cin 
ve •battı.. 207 adet eğe. ti adet dUz törpU, 5 mim kalınlığında 10 metre bezı• 
lA.etlk levha, aıı:ı <'ivata 40 8/m boyunda 300 adet. 

1 

1 

1 

! 

Yukarda. gösterilen muhtelit 6 ka.lem malzeme 30 lklnciteşrin 942 pa 
zaıteıi gUnil pezarlıkla aatm alınacaktır. lstek!ilerin muayyen giln v~ 
11aatte Toplıar.ede Salrpazarında M.M.VekAleti 3 No. lı satma.ima komis_ ! 
JUIUll& gelmtleri. 

Nümune ve etatlarmı görmek ve ha.klarmda ma11lma.t atmak istfyen 
Jer hergUn lılomievona müracaat edebilirler. (1692) 

M.M.V. lıtımbul 2 No· h satınaJma komisyonundan: 

1 

1 
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işçi alınacak 
Devlet ljmımJan işletme umum mUdllrlUğtlnden: 

Atelyen:ı1 !btıyacı ı<:in tornacı, tesvjyeci, motörcU, demirci kaba ma 
rangoz, kalöriferci ve burgucu alınacaktır. 

!ııteklilı::rlr müult evre.kile Haliçte Camialtı mevkiirıdeki idaremiz 
yeni atelye şe!';g-•ne mUracaat etmeleri.. (1516) 

Devlet Deniz Yollan İşletme Umum : 
Müdürlüğü ilanları 

Denizyeı;:ar1 umuını yük navlun tarifesi, yapılan ~amla.r dolayısi\d 

tadil edilm!~tir. 
ı i}kk!\nun 942 tarihinden itibaren lstanbuldan hareket edecek olan 

vapurlarla yapılacak nalrliyatta yeni zamlı t.a.rife tatbilt olunacııJttır. 
Acenta!ardıı.n izahat Imbllir. (1708} 

TORKiYE iŞ BANKASI 
~ 

<üçük Cari Hesapıç, 
:94311<.RAMı"rE f LA!vl I 

KtSIDELER: 1 Şubat. 3 Mayu. 2 Afuıtoı 

1 lkindtesrin tarihlerinde vooılu 

,-- 1943 IKRAMIYELEK1 l 
J adet l999 l..ılrahll _ l!lllll. - a..ırıı 

J • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 

LO • 
so • 
80 • 

Z50 • 
w .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

----s:= -------

1Ht9.- • 

~--. 
171.- • 
86&.- • 

5M.- • 

"'-- . 
688.- • 

mo.- • 
ııno.- • 
MtO.- • 
MOO.- ., 
18'Jol.- .. T&hmin bedeli 816'5S lira. OS kurur olan muhtel..!! e'>atta 63376 kilo 

otvt aatm &lm:..cıktır. Pazarı·~ eksUtmeııl 27.11.942 cuma gUnil aaat 15 
ıe 2 No. lı ntma!ma. komtayonunda yaptlıı.caktır, 

.uvakkat teınJnatı 5332 lira 86 kuru§ olup prtnamesl hergll.n komis. 
yondıt görllle~tllr, veya 409 kuru§ mukabiUI1de alınır. ıstekli}erln beW 1 

Türkiye tş Bankaıma para yatırmakla yal.na pa ... otrtkflrm" ~. 
re.ı~ .. ımr~ "lrı,:n. a'"'' ?.&mRnrte tı!lUlntzf df' tt1>nemtıı ılıı ... •111117 

gl1ıı ve saatte koml.Byon.:t gelmeleri. (1660) 

-

-
-

..: 
o 
>· .... .... 
<il .... 

·r:.; .... 
CL. 
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M.M.V. htanbuJ 2 No· lı salınafma komin,.ıuundan: 
Tahmin tdel• 32939 lira 21 kuruş olan muhtelif eb'.l..t•a 25000 kilo ÇiV1 

satın aıınacal:tır. Pazarırkla eksiltmesı 21.11.942 cuma ~unu saat a te 
2 No. IJ satınıuma .lfomi..ıyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat temına.tı 2470 lira 44 kuruı o}up şartnamesi hergün ko 
misyonda göı Ultıoi!ir veya IB5 kuruş mukabilinde alrna n!Ur !stektilerin 
belli giln ve saati.e komlsytna müracaatları. (liii9 t 

M·M. V. lstanbul 2 N.o lı Satınalma Komia r,,unı.ından: 
Bı.ti:t ılemi1 zincir ve benzer! malzemenin denizden ~ıkar.na işi 26.ıt. 

942 perşembe günil sa.at U te pazarlıkla ihale edilecektlı'. 
Beher kllo~U?~a IS kuruş 76 santim fiyat tahmin edUm•ştlr. Şartname 

si hergUn ~omisyonda görülebilir. Bu l.şe talip ola.nların ıtanu'lt vesika!& 
rtle birlikte bdll gUn vo saa.tıe 2 No. lı aatmalma. koınlsyonuna mürı 
cnatları. •(1630) 

!zmit Deniz Satına.ima Komisyonundan: 
Keşif bedP.lt 
lira kuruş 
1'10'7Ş 81 
6792 ol9 
8792 4! 

8606 10 

Temln11tı 

Ura kurut 
2681 07 
1018 R'7 
ıouı ~, 

626 1'7 

26.ll.M2 18 

ı - Yu!ı'ıırda :raztil dört kalem in§a&t 1.§1 ayn şart!!amede bir •ev• 
ayrı ayn a!jplere ihale edilmek suretil\J pazarlık 9kslltmeleri biza. 
farında yazılı ~· ve saatte lzmltte tersane kapınnda.kt koınüıyoıı bin& 
sutda yapr[acalı.t:r. 

? - Emmyet vesikalarını hamil istekliler, ke~ 1artı1ame ve proj'• 
terin: hergun !\omisyonda görebilirler. 

3 - ·ra:ıp!cr:n bu ıö~ işleri yap~~ltlarına dair N&fla mtıdürlUklerin • 
jer alrcakla·! ~btıyet veslkalarrnı ve blzala.rında yazılı te'llinat makbuz. 
larile birlıkte Mili gUn ve saatte ko•nisvonst mllra.c:uı.Uıı..- ft ıQ"I) 

9eTlet Demiryetl&.t'I Ye Limanları ltietme 
Umum İdin-esi ilinları "-. ... ~--" 

.MuhammPD ocdell (2940) iki bin dokuz yUz kırk lira oıa.n muhtel 
numara}arda.(21000) y!rmibirbin adet bezli zrmpara. ( 4. bi.rjnclka.nun 1942 
cuma gUnt' saa.t {14.30) on dört otuzda Haydarpaşa.da gar binası dahili.o 
deki komisyon tarafından açtk ek.siltme usulile satın alIJ.1acaktir. 

Bu l~e g1ruıek iııtiyenlerjn (220) iki yüz yirmi lira (00) eW kuru§l 
muvakkat teminat ve kanunun tayin etti~ veııalkle birliKte ~k'liltme ırt1 
nU saatme ıtadar komia)'ona mUraca.aları l!ztmdtr. 

P·· işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(11527) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Uosya No. Clnal Muhammen 

51?" Ysdıkulede Rum hastanesi arkumd& tat.aıı,. 

bul cezaevleri ıı~şaat deposunda mevcut muhtelıt 
boy ve ebatta (110526.676) kilo gram ağtrlı 

ğ1:n.c!ıı. 24& &det potreı ve 412.6115 kilogram ağırlı 
ğrn:ia 93 adc.t dekovil ıraverııi ki ceman 

a,.. ... , tesıaa.' 

110939.!.91 kilogrıı.m ağırlığmdıı. demir · 99845.36 8243 
Yukarda yazrlı demırler kapalr zarf usulile arttırmaya. çıkarılmış iı 

de talip zuh·-r etm.ediğlnden 16.11.94'2 tarihinden itibaren bir ay içind 
ı:a.zarlığa bır.ıkılrııı§tir. İ&tekli[erlo muvakkat teınlnat m11.kbuı:ları ve nll 
fuıı hüviyet ci.lzdıınlarile birlikte 4.12.942 tarihinden itlba!en 16.12 942 ta 
rihine kad ·ır haftanm pazartesi ve perşembe gtl.nlel'i saat 14 ten 16 y 
kııclar Mim ı>mli!.!I mllrl • hlH~il.ır mıtraM<>• q~ı 11i52f\ı 

- f'
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73 
ı.r.ı -, 


