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Nutkun 
... 

akisleri 
Bitaraf gazeteler de Milli 
Şefimizin nutkunu geniş 

bir tasvip ve takdirle 
karşlladılar 

Zürih, S (E.P.) - Tiırkiyc Cfim 
huıiyetinin 19 uncu yıldönumu ve 
Rcisic''.imhur lıımet lnönü:ı.ln sen 
Uutku İsviçre matbuatında büyük 
akisler uyandirınıştır. "Neue Ber
ner Zeitung" neşrettiği bir yazıda 
ezcUın1e §öyle diyo;: 

"Ankara. menfaatleri akC\rt et• 
ı:nde ve bir'tıiıile harp halinde bu 
lunan bUyük devlet\erle olan mU
ııascbatında muvazene temine mü 
kt.m.mel bir surette muvaffak ol• 
rnuştur. 

1nöniı srın derece nazik bir za • 
nıanda. Ate.ttlrklin mira0ını muha
fata vaı.ifesi ile karşı kar9t)'n bu· 
lunuyor. lnönlı, bu mirası hiçbir 
zarara uğratmaksızın dtiny:ı sul • 
huna k&VU§turmak az..,-ıindeclir 
Türkiye Cfünhuriycti bu yoldaki 
ı;avrctlcrinin rnuvaffakt\'et:1e if • 
tüıar edebilir. Bilhn.sa son üç harp 
Fencııinde gör;lldUğU gibi. Anka• 
ra hükumeti bu devletin kurucusu 
Atattirkün, her şeyi Tilrk e05zü ile 
varm~k prensipine aynen snd·k 
knlmı!itır ve bundan &:>nra da sa .. 
fük kalacaktır." 

' tS\'EÇTF. l\lt'TAT,A,\ T •. \ R 
tokholm. 8 - Türkiye ~ıimhur 

r<'isi 1nönl\niln aon n un•lan 
bahseden "Aftonbladct" ga:ı:etesi 

>iöyJe diyor: 
"TUrkiver.in azimktır d~vlet re

i~i lnönU tarafından Mıllct Mecıı· 
einin ac;rlIŞJ m!in:ısebetilc irad ,.. 

tJilen nutuk, bizim bu uzak şimal 
memleketimizde dahi dikkat ve 
aliixa uyaoiırmağa !Ayıktır. l'Urki· 
ve Cümhurreisi. l;iterafltk yolu • 
~un gilçlüklerle dolu olduğunu 
trsbit etmiştir ki bu söz, bizim tec 
riıbcierimize de uygun dü~mekte• 
dir. İstik':>al telı<litkar bult!tların 
arkas:nda gizlidir ve vaziyetin 
birdenbire c'!eğismesi her an i<:in 
ınuhtemel1i~. Bu hakikat da bizim 
tecri.ıbc'crimizden ı;:ıkan neticele· 
re tevduk ctmekt edir ." 

Afto::ıbl<ıdet gıı.7.etesi, lnlinliniln 
ıhtıkar ve spckül§s~·nn hak'<ında • 
ki be\'anatınm cfa fsvcçte anlayı§ 
bıılur..d..ığunu ilave etm:ktcdir, 

AT •. M .\ N s<lzct•stJ!\"ON 
RE\ AN ATI 

Berjln S (A.A.) - BugünkU 
gazetecil;r toplantısında, İı>önil • 
ııiın nutkıınu b:ılıis mevzuu eden 
~ozcU. utukta 1943 yı!mda harbin 
dohn büyük bir şiddetle devam C" 

deceğine işr.ret edilmi~ olmaınna 
dikkati ç~kmiş ve bir nıi1 letin ve
ya bir mi'l'!tler züml't'sinin blitUn 
ffunyaya tahak~ilm edemiyeceği 
kayclıııdan o'sa ols:ı Anglc-~rıksnn 
t:ırın cihana tahnkkUmteri murat 
e ilmi' olııc1ğlnı s6y1emiş, tnontl
niln meml~etin ekoomik ı:luru • 
munu ba'talıyanlar hakkında bu 
"•'11e kRJnr hiçhir rıutkundn gö • 
riılnıivcn şiddetli bir dil kullan • 
nı•ş old11ğ11nu bclirt.mi1:1tir. 

Suikast davasına bu 
sabah devam edildi 
Ankara, 4 (Telefonla) - Suktıat 

dava.a.ı hakkındakl kara.rm teın~u::e 
oozulmaııı üurine bu sabah eaat 
onda Ankara. ağır ceza mahkemesin. 
de yeniden duruvmaya başlanmıştır. 

.hk kararla. muhtelit mUddetıerı.s 

hapae mahkQm edllmiı olaıı hA.dl.se 
fajllerj Pavlof ve Kornllotla Abdur • 
rahmen ve berber Sllleyman mabke. 
meye getirllmfglerdi. 

DudU§maya ' ba§lanmca temyiz 
mahkemesinin bozma karan okun • 
mu§tur. Bundan eQnra iddia maka.. 

mı.nın mUtaleaııı alınacak ve ıruçlu . 
!ara da bir diyecekleri olup olmadığı 
sorulduktan sonra bozma kararına 

uyulup uyulmaması kara.ra ba(;lana. 
caktır. 

(HABER> Bu ııabal-.t&n öğleye ka. 
dar Ankara ite mllatacel olarak Uç 
sa&tten evvel telefonla konuşmak. 

hatların fazla me§gul olmaaı yUzUn ~ 
den mUmkıin olamadığından, ınuha. 
kemcnln müteakip safhaları öğreni • 
lemem)§tir • 

Pamuklu mensucat işgal altında bulun-
tevzr atı mıyan Fransaya 

20 gln sonra 
batıaması 

kararlaştı 

ingiliz 
tayyareleri 

Silah ve cephane 
attılar 

Sllmerbank yerli mallar pazarları 
m.utad pamuklu mensucat tevzllne 20 
ıun eonra ba&ılıyacaktır. Yeni tevzı. 
at ıçln halka verilecek 4 mllyon tı., Vı~i, 4 (A.A.) - Pariı mat'!:u· 
ba.ııılmaktadır. Bu defs tevziat iade_ 1 atma. göre, İngiliz tayyareleri !On 
ce yerli mallar pazarları taraltndar. zamanda 1.<~ransanrn işgnl altında 

yapılacak, barjçten bayi kullanılmı . bulunrr.ıy.ın ktsmmtlaki tedhi~c;i • 
yacaktır. Adam ba§ına ~ ml'tre pa • ler için infiliı.k m~duc!c.'ri silahlar 
ınuklu menııucat verllecel<tlr. ve cephane atmış'nrurr. ' 

Memurlara yeni 
karneler datjıtılacak 
Mcnıurlrıra ekmek k:ırt~ d_1~ıtıl.~ı-1 çc ynnıl:ıcıık hiilıın ıc,·zil, knrneler. 

ğı oı 1.znıı tık. Ö§rcnıliğıınızc jlorel deki 'erlerine knyclcdilct•cktlr. 50 
hu k-ırtlnrılıın lornıınıh le a;nı ol:ı. 
rr.ık )Cni karneler, hır ne, 1 ı.iıvı\'cl hin nı<'ınıır k.ırııc5inin basılıııası.ı~ 
var:ıknsı yetine seçecek \"e de\·let.I b:ı~lanınıştır. 
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Atlam. 
-'"'" lıtulri"'9 

aarral 
altın kıymetini 

bilir 
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lngiliz ve Alman tanklarının ıidcletli bir muharebeye tutu§tukları Elalemeyn bölgsinden bir göriinüı 

laglllz ve Almaa tankları 
Elalenıevnde oek büvük 
bir nıuhaıebeve giriştiler· 

Cümhuriyetin 19 uncu yd
clönünıii münaıebetile 2000 Mihver askeri 1 Bir lnııiliz muharririne röre 

Almanya Baıveklltmize 
çeklf en telgrallar tecrit edildi • 

Kış taarruzlarına 
devam edecek 

Ank:ırıı, 4 (.ftu..,u İ) - Cümlm• Kahire, 1 (A.,A.)- lnglll.z tebliğin. 
riyetin 1~ uncu ::-'Ildöuümü milna· de 1nı;illz ve Alman tanklarının Et& 
~ebctile Sovyetler Birliği hn.ı~ k,,. leyemn hattının eima.l kesımjnde pe.~ 
ıııiserler heyeti reisi Stali::. ve h"• 1 bUyük bir muharebeye giriotlk.!eri 
riciye komise-ri Mol~tof, :"ı?nya 1 kaydedılmektedlr. Mihver istlhk~m • 
ba§vekili General Sıkorskı, Kana- ıarınm sahil kes}minde ıtmdi cere • 
da başveki~. Makenzi. 'King, Y~· yan etmekte olan muharebe emaııın. 
nan B:ı,vckıh Sude.ros ı)e heşvekı• da Avuıtralya kıtaları dU§man mev 
hmi-z ŞükrU .Saracoğlu a~:ıııınıla zilerlnde gedıkler açmağa muvat!ak 
ksrşrlrklı tebnk ve te"'ckkur telg• olarak 2000 den fazla Alman ve İt.al. 
rgfları teati edilmi.~tir. yan ukerlnl tecrit etmi~lerdir. 

Japonlar 
Guadelkanaı adası· 
na asker çı ardllar 

Londra, f (A,A.J - Mısır cephe. 
l!l!nde, açılan cep etratınd!l, ikl İngl -
ıız tugayı i!e bu cebi kapııtması için 
gBn,.~·nen iki zırhlı mihver tUment 
arası •. .:.! çarpııımaıar olmugtur. 

Uğranılan kayıplar hakkında hiç 
bir mal1Unat almamam13tır. 

Loudra. 4 (A.A.) - RHyter ajan • 
ııınm hususl muhabiri Kahıreden bil. 
diriyor: 

Pazartesj sabahı, çölde gHrUlmemı, 
deh§ette bir tank çarpışmuı başla • 
mıg ve devam ctmlgtir. Bunun aka • 
binde mUtt.efik piyadesi ilerlemlştir. 
Bu ileri hareket gece yarısından blr, 

a.z sonra olmuııtur. 
:Bu yen ilerı hareket 'böyle devam 

ederse a&blldeki vaztyet t.e keııdıllfjn_ 
den dtlzelccektlr • 

Bava ve deniz kuvveUerl ellerin • 
den geldiği k&dar kara orduııuna yar. 
drm etmektedirler. 

Lohdra, ı (A.A.) - MUttetık u • 
çaklan. Mısır cephesinde, müttefik 
kuvveUeri bombardıman etmeğe ge. 
len 25 Stuka ile 20 Messergı:tıit 109 
dan mllrekkep bir mjhver hava. filo. 
11unu kargılamı,şlar ve dağıtmı,ıar -
dır. 6 dakika lçlnde 5 Stuka tahrip 
edltmlştlr • 

(Arluıc;ı "lıJfft S ,.,ütnn .'5 dl') 

--
Alman genel kar. 

may Da,kaaı •• it 
değııttrHmı, ı 

Lonıtra, ' (A.A..) - Deyll Eksprea 
gazetesln,n ukerl muı:ıarritjni.n k&. 
naatine göre, Alman genelkurmayın,, 
da yapılan son değ~ikllkler Alman • 
yanm kı~m da taarn..za devam ede • 
ccginl göstermektedır . Muharrir bU. 
hassa. gcnelkurmıı.y ba§kanııtma, 

general Halderln yerine rener&l fon 
Zelglerln getirllmıg olm:ı.suıa dikkati 
çekiyor. 

LoDdra, 4 (A.A.) - Guadaıkanal 

adas!Ma mpharebe çok şiddetlenmlo 
tir .Jllponlar bir gece evvel adanın 
§imal ııahillndekl mUtterık mevzilerL 
n!n doğusuna asker çıkarmağa mu _ 
vaffak o!mu§lardır. Amerikan uç&k • 
!arı hUcumtarmı tlddcUendlrml:ıler -
dlr. 

Yeni Ginede Japonlar Kokodadan 
Bunaya dog"ru itfllyorlar. Amerikan 
t&yyareıerj Tlmor adasmdakl DlU lf. 
manına dalgalar hatlnde akm yapını§ 
tır. 

Stalingrad 
muharebesine 

J>e)·lf Ek"prea ~öyll' devam ediyorı 
Rus cephesi için kı~ pllnlan hazır. 

ıamnğa memur edLlml§ olaıı gene,ral 
Haldcrln Stallngra.dda çarpıJ.!ln kuv. 
vet!erin icap ederse A!r'.kada kul • 
ınnılmak Uzere Don gerllerjne çekU. 
mcsini tavsiye ettl~i ltln b311kanlık. 
tanuuıktaştmldr~ı zannedilmektedir. 
General, mlh\•erin Atrikada bUyUk 
trh ıketere maruz olduğu kanaatinde 
idi. Bugün Stall.,~ada kar~ı taar • 
ruzlarn de\·am e1llcceğlnl ıv!>steren 
başka deliller \'ardır. Ayni zamanda 
Kafknsyaya karşı Alman t&arruzu 
,iddetıcnmış'tir. Almanlar Batum il -
t"knmetinde [lcrliyeb•ldlkleri takdCr • 
de Suriye ve traka karııı bir tl'şcb • 

Japonların gemi 
kay ı 

Va~lngton, S (A.A.) Albay 
Noluı, Savo adast yakrnlarında 11.12 
1lkte§rln gecesi cereyan eden deniz 
çarpı§masındıı., b~ka iki Japon krU. 
vazörUnün batırıldığı bildirj1miotir 

Nevyork, 4 (A.A.) - Batırıldığı 
bildirilen 2 kruvazBr ile Japonlarm 
cenubu garbi Pasifikte ııon kayıpları 
3 kruvazör, 5 muhrip, 1 nakljye gt!.. 

mlalni bulmu§tur. 

Almanlar yeniden 
iki piyade tü neni 

saldırdılar 

bllEe ge9melcrl b~!(leneblllr. Böyle 
bir pl~n. tam bir hezimete maruz 
bulunan Romel ordusu Uzerine yapı. 
lan baııkıyı hafifletecek mahiyette 
görillUrsc derhal tatbik e-ıııebil!r. 

o 

Çlndekl Amerikan 
tayyareleri 

Nalçı§ın cenubunda ileri yen Al an 
kuvvetleri Kalkasyaaın cenubu. deki 

zengin bölgeleri tehdıi ediyor 

Garhi n akerlonya
daki Rumlar 

(!3Iı'fmak azere 
A\İııanya ·a grtmek 

lı(efle,ier 
Japon gemilerini 
bombaladılar 

Londra, ' (A.A.) - Koskovada 
neşredilen Sovy.et recey&rLlı t•bllfj: 

8 ikinclteırinde, kuvvetlerimiz. 
dUvmanla Stalingrad çevresinde, Tu 
apsenin §imal doğusunda ve Nalçı • 
ğ"ın cenup doğusund'& çarpıgmı:ılar 

Çindekl Amerih:an ordusu umumi dır. Diğer cephelerde kavıJ& değer 

karargll.hı: 4 (A.A.) - Resmi tl'bllt: h[çblr değt§lkljk olmamıştır. 

28 ilkte§rlnde Amerikan bomba pi. l\loskova, 4 (A.A.) _ Sayıca Ustnn 
ke tayyareleri Kovlon limanında - Alman kuvvetleri Nalçığm cenubu 
Hongkong bölgesinde - Japon gemi. §arkjslnde muntazaman Uerliyerck 
Jerine ve tesislerine, taarruz ederek . Ordzonokltzeyi, Kafkasynnın oonu _ 
bunları mitralyöz atcgl nltma almı". bundaki zengin b5lgelerjn yolunu ve 
lar ve dll§mnnın h:ıvn müdafaa mev. Grozni petrol sahalar.na giden gfmcn 
zllcrini susturmu,ıardır. Bir şll~p a di!cr hattını tehdit etmektedirler. · 
teş almıg, diğer iki rıilep de pek ya. 
kınlarına dU§en bombalardan mUte . 
cssir oımugtur. 

Çin merkez ajansı Çin tayyarele . 
rlnln Hankovdakl Japon llssUne ta • 
arruz ederek buraya agu zararlar 
verdirm~ olduklarını bildirmektedir. 

Londra, 4 (AA. ) - Ruı deniz kuv. 
V(ltlerl Baltık denizinde topyekfln 
86.000 tonll6toluk S uU§mRn taşıtını 

tıa tırm ışla rdı r, 
ı.ondra, 4 (A,,\.) - M•>ııkova teb. 

lltine yapılan ek, Byle demoktedlr: 

Yeni ihtiyat kıtalar alan Al ıan -
J.arın Stalınrr&<i muharebesine yeni • 
den ıki piyade tUmeııı lle 40 tank 
saldıkları bildlrjlmektedir. Bu taar • 
ruzu mUhlm hava kuvvetlel'\ destok. 
ıcmışlerdlr. Çarpr!jmR!lLr çok ş:ddetll J.ondra, 4 {A.A.) - Garbt Matte. 
olmuş ve bazı bazı göğUs göğüse vu. donyn(lakl Rumları c;aıı,mak tlzere 
ruşmalar olmuştur. Almnnyayn göndermek lc;in Alnı nlar 

Birçok kcslmıerde Alme.niıı.r 5 illi tnı n!ınd!ln s:ırld len g ır•tter b:>~a 
6 kere taarruza geçmişler fal:nt her gıtmlştir. Londrnd:ıkl Yunan hllk{l • 
b"rlnde geri atılmışlardır. Knyıpl.ırı metıne gelen haberlere göre yalnt11 
ağırdrr. 60 jşc;i Almanynya gjtmeğe nı:ı:ı ol • 

Bir t'ııbrlka bötgesınde birkaç Al - ı mu~tur. 
man taarruzunu püskürten Rus kuv. ----o-----
vet!eri karşı tnarruza geçerek bir • 
ka~ mDdataa noktasını i~gal etnıı.,,.. ihanet suçundan bır lngiliz 
ıer~ir. idam edildi 
N11lçığın cenup doğusunda Ruslar 

tedafW çarpı§malarda t>ulunmuşl&r. 
dır. 

11 Alman uçağı tllhrlp edltmlııtlr. 

(,\rka 1 sayfa S sütun 2 de) 

Londra. ( A~A.) - n.lıfil)'e .._,_ 
lığı, lngfllz tcbaa9mdfln bir kin~sea'r. 
ihanet sucııc ide.m eclıl•• C•nı bi:<ijrl ~ 
yor. 
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Sovyet Rusyada 

Volga aeb.rlaln 
•n•••i• rol 

Yazan : RIZA ÇAVDABLI ,Balaadalıları 

Harp l'Tteinın"'V?fga rrehrine 'dayanmak 'üzere 'bulun· 
.Juğıi pu günlerıde, bu nehrin Sovyet Ru•yanın coğrafi. ve 

iktısadi. ehemmiyetiftderr bahsetmeye sıra gelmiştV-

yerlerden vesika \'olga nehri, Sovyet rwısyanm 
TARİH, hiçten sa.raylard• yer. . adarete dikmi§ olan ,.e "ıeytan- llaCald8r bugün canda.rnan denilebilecek 

Je-.en, otoran in,anl11rl1' dn. lıktan" "melPkl.i'ğe" g~en "Met"k bir ehemmiyettedir. Almanların 
lndur. Dünün bir <lilPneisi, ı;ünüıı lbrahim Paşa,, Kara lbra.bim Pı&. Resı nehrlne "Ren ba.ba'' dedikle· 
birimle i'mparatonı olarak ordular ~ayı son drece gadablandırdı. Eknıeık brtlarmın dağıtılması ri gibi Ruslar da Vo1ga)a: ''Mn. 
1ıa~1nda ülkeler <;i~'11er. Bir ~teci, - Budin' teslim eden odur!. İ§oi tamamlanmıştrr. Taşradan 1s • tu~ka Volı;•'' (Volga. annecik) d i· 
lıir e~l;;iya, l<a.laba.hk bir halkın Babanet;ile, ihtiyar ''ezirin de tanbı.ılo. g~len vatandaşların mu• ,.orlar. 
hıı bu~o olarak kellf')er uçmtor!.. kttllesini ur:llrltu. Fakat bu o~urt. vakluıt ekmek kartı almalatı işi • Hnlk ara,mda Volga. nehrinin, 

Rizim Osmanlı tuihinde de ıua. kttndi~i içl'rt hiç de hayırlı ol _ etrafında vil<iyet bir tebliğ neşret.. "]{'tU'l\..tlir.&renk "lıır.ümü fidanı" 
(llaybord)an (Hıındeverkli) kö~ madı. Aleybtarbn, kendisinin es· mi~tir. aJimda fl~lmdrğı efsanesi birle5 • 
yıinden K.:ı.ra İbrahim P:tc;:ı b11 mt1• .ki bir (JC\·end) eşki~r olduğunu Diğer ta.raftın köylerde vazife mjştir. Bıından dolayı, Rus kö) hı. 
.kulcdemlir. da öğrenmiıJlerdi. Zaman zaman gören mem•;r ve öğretmenlerin ek SU, Volganrn kuds.i)'etine inanır. 

( telek İbralıim) Pa.5&}'1 katleL padişaha sokulandt: ıa.ek. i"1eri i~in belediye Y!ni bir • * * 
tirdikten ~onnı yıldı7.ı flonen bn - Saltaruıtmıza isyan eden b•.r formül bU\muştur_ Bu fonr.üle g;~. Volğa nehri, urnnlu,Çu, sürük-
FHdrıız~uıı, kendi başmt da. cc1la • e~iyad&rı hiç hayır ıı:elir mi pıuJI- re, btınlam (ikro.ek kartları muka· lecliğitsu ıuıcmi \"C ha-ı·zasınm Jni· 
ılın <.ntırın ıı te..,lim ederkı•n aca'>a sahnn? bilinde un veyahut da birkac: gün- 'frtklüğü. ile, So\'yet Rusyanın Av. 

• · Sö ı w itik istihkakları ~ndilcrinc kart. ;rnptıklarrna ııedıı.met getırmı'ş .. "'zünti !IÖy emegi unutmuyor • • ropıı. _ile Asya. hududunu te_şkil C• 

J d N 'b b · ı !arı alınmak suretik verilec~ktir. • . Yniydi."! ar ı, ı &yet ütün bu sıiı er tt. decek bir vazıyettedir. 
Tıırih hİze bu husu~ta hi~ sirini gösterdi. Kara lbrahiD\ Pa.,a htanbul ViJaytinden tebliğ e• Nehir, Va.ldsi yayla~mda , .e de. 

bahsetmiyor. Fakat meofa~m. ha.I.tunda, tamam iki sene ııı:ada. dilmiştir; ~ satfıımdan 228 metre i'rtifn<la 
<lan hacc:ı !!,İtmek i~eme<.i ve bn rette kald.Jkt:ın sonra, 1097 senesi !~erini gömıek üzere muvakkat JfaynamıyR başlar, Mt'nbaı ile man 
~\izden k~ed\laıe~i, ~a.ymakla muharreminde: bir zaman için 1.stanbula gelecek ı.ımbı ~ınnda'ki 3,'700 ki.lonıetrelilr 
hitmi\·ecek olırn :rnliim , -e isken ·# - Rod~a nefye<lllsin! cian vatandac:lann buradan kolay• imtidadmda, pelc az yük~ekl;k far 

d v F k .,,, b" hkle muvrıkJr.:ıt ekmek kartı ala • relerind'!n bir ne<lttnıet dııy ugu • ermanı çı tr ... ~ pa~ ır gemi• kı bulunduğu iı::in, seyriisefere pel' 
11:ı a1amett~"· Relki de hır!'ila, yeni Ye konularak Rodosa. gönderildi. bilmesi için ibulundulda.rı ın:ı.haJli müsaittir; fnkat nehrin clonma 
lıir paye kaznnmak idn ;-.yan e- :ı•a. nıenfa kendisinde bir neda· beledi_velerinden, •e '.köylel"den ge mahzuru vardır. Ynl,an Volgadn, 
'meollerinin bir eseridiı". met hi .... i uyandırmrs Hy:ı.lıut <la. lenle.."'in de mensu!) oldukları Na_ ı.enenin ancıılı: 200 gününde gemi 

ki b . t nJık 1 · 1 hjye müdürhiklrinden birer scya• (Knr:ı İbrahim Pa,ıı)" (Celili a ına ır şey a g-e m15 o acak i'liyebilir. Asağ1 Volgada ise, sey~ 
Jlii nü) nk:ı~ıoda. (J,e\erid)Jerin ki rahat rahat otur<lnğu menfası hat belgesi almaları usul ittihaz rüsefer 240 (!.Üne yükselir. Kı5 ay-

.,. .... d t d. ha bi • ediJmiqtir. n"mruf e5~1'yalanmfan birı'liyıli. no ~an pa ı~a r name yof. f:lrmda, nefıjr donar "·eya buz J<iit 
ı 11 Hüti:.n vatandaşların bu teılhil"" 'Kuyucu ~furat. r:ışnnın elinden . ı.\I • leleri si.itü'kler. Voli!& nehrinin 

.. B kt bu d h • den lıaberd9..!' olmaları it-in teblig-Jıasıl ... a yaka-.mı lmrta.rchkta.n ·son_• u nıe o n. a. acca gıtmesi • " donması, Jrn; nnldiy:ıtmın sekteye 
:r,1 İr:m~ firar ile iltic:\ <:tti. Bir l'dn izin verilme~ioi .tica ediyordu. tarihinden itiba.rıen on beş gün uğramasıın ve bu nehri'den şimal 

P .... "h " ı ı 1 müddet koınan11 .. tur. Bu müddetin ""k senelt'r burada peri';'an \'e se • a~nın acı o t u <tan sonra: _,, buz clenizine kadnr yapılmı5 ofan 
Eh h d 1itam:udaıı.sonm- !stanbula ~ele. rn bir bn!<le dola.c;trktan sonra. i- - , acı a. oldu! ~ hirtok kanal\a.l'dan da i.,tifade c • 

~im ·re ııaır.:nı ıınutturdn~ana bük_ DiişiincesiJe tPkrar t-.ta.nbu]a. cekll:rin,~hemehııl .bu lJelgeyi ha· di~ememe!->İni intaç eder. 
,mederek hududu ge<;it> Tii~ .. iyeye sadrazam olarak döneceğinden mil olma.lan, aİ".$i takdirde bu gi· • * * 

k k la J - 1b h' bilere ektn.el< kartı :ver~lemiyeceg-i ~elcli. Bir mfüldet firari Mu<;tafa ·or an r, ~ara. ra ım Paşanın. -'- Volga nehri, menbama yalun 
·~ b tebliğ olunur, > " 
ı•n,aı:ıın iç :!i;alı~ını yaptı. u mektubunu hemen bir tezvir va - A, ~, . • , 3erlere l<ailar, seyrüsefere müsait 

.,!\ ı~akat Köprülü l\Celunet Pa~I\ ~ıtatıı yaptılar: tir. Vapurlar, Rjc,den iti'baren 

lrnrkusile A"iılenen lıo paşanın YA. - Pacli5ahım, bunda. bir fitne Men1urlara ver"ıle- it:Iemiye bn~far. Sovyet Rusyanm 
runda kalmnk lıiç de işine getmj • vaw. Bu ad:un yanrntl::ı u~ak]"' (fobili su yollan nnkJiyatının yarr. 
yorrlıı. Bmı'ktr. Birı:ok ,·likelii ''e tttlll \"elinimetleri birçol' veıirle. smd:ın fa:r.Ja,r~ \'oiga. Yll"ııtıısilc ya 
\ ıizera konaklarmdn usaktık yap_ rin ba~lnrını ha.k~ yere keı,tlrtti. cek kumaş ve pıJır. 
rı. :Nihayet )fcnifoıılo Kara. I\foı:., (füı1i yıhnryan bir e"kiyadrr. Her Nehirde. binler<'e kilçiik \•apur, 
tara Pu;!lnrn yanına kapılanarak halde bir i~yan fitne 1 hanrl:unıo;; kk b t'ndan fazb da mavna işler. Mak'.. 
)ll\'11.Ş :rn·&'j ter.1kki"e<1'! ede, pa~n ... olftooktır. Vü('udonun iıale§i \'a • av .. a a 1 ne deninden e\'Yel de \'olgaila. 
11m lct'thütl :!• ı oJdu. <'İııtir! ' ıl J~ nakliyat ynpılırdı. O zamanlar, 

1087 de •le "Kapfam Derya" ~ Demeğ~ ba.,laddar. Btt arzulan P. ] ~ • kanr.\ şeki1ncleki büyük koyıklar, 
ıılıwcrdi. Çayılıtn pnı;all\n smıya._ <la tııbn.kkuk etti ve Knra İhTa _ •JVlı.111&, ·dereceferrae cuıuba cloğııı, cereynnfo. gider, 
rak geÇen koca~ kiya, a.rtık derya bim Pa~yı:ı hae iznini ~ötüre<'ek ti: ~imale doğru da .. Burlak'' namm. 
lam. hü1anetmek kuvret n kadre. pocıtacı yer\'nf' bo~ta.ncıtıa,r yoUan gire f81llt edildi daki te~kilat adamlan tarafından 
tini .. fü,teri'-·or<\ıı. Bu ne ı?":uip tt• flr. Pa~anm kell~i de biıylece Ro· sahilden iple !;'ekilerek götilriıliiı-

e. .ı ~ d~ d d ]d ,., .A.nkaradan bildirildiğine göre me. <l .... b 1 kl k d"I . sn<liiftUr .ki, lıikmetloı· ancak bu · a Mm a vnnı u. ü. nu uı a arın en ı crane 
K d• · · ('I 1 k fb b" p murla.ra ve bunların ailelerine p.:ıra_ deli .;.::ı.ltanat bilir! en ısının ~ e e ra ım •· mahsus şarkıaln Yardı ki, Ros l'3· 

en. ) h kurb · .• . . sız ayakkabı ve kuma.,ş verilmesi hu. . l .1 h 
K:ıptanı d~l"\.·ıı, K~ra İbrahim ~ nm a ma an ~ıttıgını ya. ır eri hı e. onl.arnı 7.e\ k ve eyeca. 

1anlar rnrdrr. Pa5a, e'>ki e5kiyalık suaunda maliye vek1ıetince bir ka. ruru terennüm etmi'şlerdi BarJnl; 
.raı;a, pacli~~Jıın da _göziine girmek kl - nun projesi hazırlandığını yazmış • · · • 
""'""•nı ı.Jn ldlı. Jlcr fıraattun ,·st'L ve uşa ıl(lnı unutmo"I, O<.ınıanlı .....,. lar, eski Rusyanın en serke~ adam "" .. ~ " tık. Verilen miltemm1·ın maltlm.it' a tartlıinin .r J<enclisi'ni be•~enm• Pn '··n S""tlı~dı 
faıle onun Y. anın:\ daha. ziyade ya. ... •? ... " ·' • • g~ddar, en ha~is bir Madrnz:ııruy.. göre, projede bu .memur ve milstıı.h. • * "' 
n::ı'}ıyor, gijziine <lnha ziyade gir • dı . ..!'Su t~tisi su v_ ol-da kırılır'." demler başlıca 3 grupa ayrılmo.kt,adrr V 1 •- k il 
miye u<:ra:-•ronlu. .... o gııya a .. an o arm !!Ryısı 

.. fe)n·a!'lmca o da. yaptığı 7.ultiınlPrin Maat Ucret ve ıı ylık tutan 7J lira.. JW> ,. n aş::ığı d i'fld·r Bu ehr·n 
l~:.ki e5hiya olJıığuım bilen yok_ le . ya kadar olan ı cı. • • n kendilerine ve a . ' • .• e · f> 

1 1 
• n 1 

fu. }'akut ıı<ı. aklıktan "dery.ı_.kan. şenaat rı11 c~asını, ~lli:I sabrı ı l en mühimleri, sağt]:ı "Oka" solı.Ia. 
• ,. ıtltında lıasmı.vorchınnakla öded1". . i e erine ayakkabı ıt'3 : elbhıettk kµ • Kııma ıı ..... a"lnrıclır Ok ... n1a;;ı 

tant• ı: ın:ı" -." · •""el":,,;;.ıııı· bı"lm·ıyeıı - · •o '" " · a •• ., ,,, vw • u, maş,70 liradan h liraya kadar ola.n 
~c:.~<toı. Bu husıı<;ta dedikodu Va • ların kendilerine ve ailelerine. yalnız RH, nehı·indt>n uzundur. Kama i. 
panlan kalbine yazın, hmcmi at Soa ze:zeıeıerde elbiselik :kumaş ,H-0 lira.dan yukart ite Okaclan birkilç yüz kilometre 
mal\ iı:in zamanın"""elmr.~ini h<!lc • k lJaha uzundl!r. 
lcrıli. P!' basarlar 0Jda oıanların yalnız endil erine ve yalnız Volıı;a hanasınm en hareketli 

elbiselik kumaş verilecektir. Kumaş. 

deo, epeyce tuhaf oldn. 
Nıjni·Novogr:ıd ~hrinıltJ fle, 

Mosko,·ada. olcloğu c;ı'bi bir e~ki 
l\remıin ~arnyı i1c 13 tincıı a~mla 
inşa eı1ilmiş olan ı:u~~·ııvıu en es
~i lJıiyük kiliselerinden bin , ·nr • 
dır. Bu §ehircle evvelce 15 ağu~ • 
tostan 15 eylüle lmdar devam e • 
tlen bir pana~·ır trnrulnnla. Bu pa. 
nayın nu~ çarlarmclan '1dehsctli 
h·an" te .. is etmi,ti. ('arlık Rusya· 
sınıla bu pana~ ar, ı:usyanm en 
l:üyi.ik bir ticaretini temsil ::der, 
nus tüt'carıun, bir ay, gece giin • 
•lüz ticaret ederler, geceleri de ka 
c..ın alemleri i~i·nde c;ıenitlerıli. 

SOVYl·~ILEP. Df.\•RtNDE 
Sta!in, M'oslrnuyı Volgaya bir. 

l~tirme1~ için, 5ima.li garbi istika. 
metind~ir k~l ~tırılr. Bu ka. 
nalda. gada. i~le-yen en büyük 
otomiler zebilivorlar. \'olgn<lıın "' . Sil:l!ingrad yakınJarmdan b:ı~!ı _ 
ll\n Don ll<!hriue <loğm da bir ka.· 
nal a~tlmayıı. bn'jlıunı~tı. Ru kımal 
tamamfan·\m:\dr; fakat bir kısmın 
da gemiler bliyebiliyor. 

Yolra. nelırini'n üzerintk en e • 
hemmiyetli yer, Astra.kau şehri • 
dir. Bu ı:;~hir, VolA'a mıuı.sai>mda 
G.000 kilometre imtidadıo<la. bu • 
kınan deltanın orts.ı:mdadD". 

Rusyanm iki petrol havzası olan 
Ilal•ô. ile Grozııi petrolleri.11in ve 
P"anslannm büyük kı-:mmı ,\.stra. 
kana akıtılır; Eunl:ır, buraclan da 
\' ol~a üzerin<lı:-n ~imale kanal , ·a. 
sıtl\si~ Mos!<m;aya. liadar gider. 
Sehir üzerindeki bu nn1diyatı, sar 
mçlt bir y,1pur k:ıfilc"-İ temi'n eder. 
Jhı nak!t e<lilen petrol, benzinler, 
l1ofo;a. üzerindeki nıotö:olü kunet• 
Jerin zir:ı.at maliinelerin \'e harp 
!>ana;)·i~ fabrikalarının ilıt!yaçları 
giderilir. Ilım<lan drılayı, Rus:r:ı• 
ııın pek büyiik bir luı:mı itin, Vol 
ga nPhri tam bir candanıarıdır, 
Bu nehir, Alm:mlıırın kontrolü al 
tına !rim1ekle, Sovyet Rusyayı can 
e\·jnden \'urmuş oluyo:. 

"JU:ıtu5ka Volga"mn ehemmi. 
yeti'ni binız azaltan 5ey, Hn7cr 
dımizi ~ibi !.:apah bir deniTe dcikül 
mc~idir. Bu nınh70ru bertaraf et. 
mele i<:in, , .olga, Don ııclırinc bağ 
Janm:ık i•temİşti'. Ilu surede Bal· 
tık de11izi ile I<n.radeniıe bağlana• 
caktı. 

Volf!:B.nm manzarnsı, geniı,liği 
dolayısile muhteşemdir. ~ehrin a. 
ş;ığr ve ort3. kısmında. 1000 kilo • 
mctrel;'k bir parÇ:ısmclalri sağ ı-n. 
lıili, nehir ynta:;ı s:ıthmd:ın 20fı 

300 metre vii'li"lektir. 
. M RA"31M ÖZGEN 

M anilatura ihtikarı suçuyla 
iki kişi tevkil edildi 

Kaptan den-. a o1c1ıı' · tan ı"kı· ""e • merlcezi, tabiate.e tesbi't eclilmi:; "' " M ı k t Ü 1 rd d !ar hazırlanmıştır. Ayni kalitede yedi ne ,onra ...,lrlm loirnz*'aaha parla. eme c te son g ne e uyu. hir yer ofan Volı:-a. i1e Okanın bir- Snltsnhamammda m:ı.nifutura . 
,,. lan yer sarsıntıları ha,_:kında. a•,.; . sekiz deeen üzerine yaplrıntştır. ı 1 ·ı ı . ' · 1 ., b lı' '~ k ,,, ·ı ·ı L . 

ılı. J\nptıı.ıı de?""'.:ı'.ı~a 1·ıa·vel"ll bı"r · ""' e~tı r erı .,;ısmı< ır. nunun se e ı : cı .nar o "aron ı e tezg::ı ıt '.lTI a .,, ,. " k ] mak lara ı l" Ayakkabtlann imA.line devam olun 
("c "rı"kı"ıhı lıu" m"' ... un ka-vma1, .. _ 1., a ı am g~ en ma umata • :\'"elı!!"ic ırıııak nİ'>beten en mcı.kiın zaro, 80 kuru<;a satrlma:.ı laz ımge-

.ı .. • u. ...... , maktadır. Proje önUınllzdeld giintcr. -
clıfu. • • g öre, bazı mad<li hasarlar vukua bir amzi<len ~e!.)cı Jer. Ka.rn" ıı ma. len zifir is imli pamuklunun nıet • 

1 · k · b" · de mecllıre göndnrileoekti:-. Sene ba. 
ffoca. e~l'1)"a, nsakhlttan Y. etiş. ge mış. anca ın.cıanca ır zayıat ğı i~e, bir m~'ktar bo':' a.rm:ickn gc• r~sini 125 kurustan Osman ııdlr 

'·llll"""'''"tır. şmdan enel her türU1 formalitelerin b" . _,_ 5 b' ooc.ı 1. nlP. Pasa rtıl · d t" ı ·· v "'""'".r ~·er ınş.ine sa t:ıra.l'i. 1 ın ·:> ıra p:ı-~ • a t sa are ın '\o u uc; - ik.malJne çalt~ılmıı.ktadır, • 
tiindc ,·üriiıfüğiine emlrıcİi Fakat Ba':ı:kesir meritPz kazasınm Okanın m:\ll'5rıbmd:ı, e!ikİ bir 'le ra a 'wkc n suç üstünde yakalan _ 
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Çin ve Tlrkler ... 
C ÜMHURİYET bayramı 122ü. 

nasebctile Çin gazı:tclcıi 
dostça yazılar yazmışlar. Eskide;t 
Çin deyince dünyanın en urıalc kö
şesi ak!muza gelWi; orada krya • 
metler kQpar, bizde büyÜk deği§"' 
meler olur; fakat birbirimizden 
habersiz kalırfük. Şimdi biz ÇinlL 
lerin beş senedenberi yaptıkları 
i tiklal har.bini yakından takip f1' 

diyoruz, on1ar da. en büyük bayra.• 
munızda bizden hararetle bahsedi• 
yorL:ır. Medeniyet mesafeleri kt. 
salttr. Eskilerin tayyı mekb. ya
hut yol dürülmesi diye anlattıkla• 
rr efsane artrk hakikat oldu. 

Hemen hemen dünyanın bütUn 
ibUyük milletlerinin ve devlet re
işlerinin Cümhuriyct bayra.mımıı 
ool:ıyı~ile gfüıterdikleri alika. mit 
ietler arasındaki itibarm:ıtzın dere
cesini gösteren güzel bir mi~aldir. 
li'akat bunların arasında beniın 
en çok üzerinde durduğum hadise 
Çin gazetelerinin d~t~a ~nları 
oldu. 

Tarihte Türkl'!rle Çinliletin 
müna~betleri pek eskidir; belld 
ıbunun ~\ang.cı belli değildir. 
Mcııhur Çin duvarı Türklere ~l 
y~ıpıidı; o 2500 kilomet:-e uzu.alu• 
ğundaki kaleye rağmen TUrk or• 
<.lulan koc1 Çin Wkeaini cirid 
meydanı yaptılar; büyük i.mpara.~ 
torlukl.:ır kurdular; asırlarca hü • 
kiimran oldular. Sonra daima Çine 
!:imalden gelen tehlike :arktan 
ve denizden göründü; bu gelen • 
ler müsavi şartlarla ve müsavi si• 
lfıhJarlı geliyorlardı; Çinlileriıı 
bilmedikleri, kullanmadıkları kor~ 
kunç silfilılarla. geldiler; Çin de" 
tıizJerine !;e!ikten ve yüze:ı kale • 
ler gönderdiler; bunun için de ça.o 
buk üstünlük kazandılar. Yüz S'.!. 

Dedenberi Çin Avrupa.Jılann sc• 
mürgesi vaziyetine dilşnıil~tü. Hal 
buki 8.S!l büyük tehlike bu değil• 
eli; yakında ve kar§.ıki ndalarda. 
bulunuyordu. İşte şimdi o tehlike 
ile yüz yüze bulunuyorlar: Türk 
isti:Jala.rmdanberi tarihin en çetin 
mUc:ıd~Iesini yapmağa mecbur o
luyorlar. 

Bi.lyük Türk milletinin mUsta -
kil kalan tek devleti şimui Çin· 
den !:Ok uzaktadır; ihtilaf olmak 
§Öyle dursun aralarında mane'ii 
bir bağl.antT bil~ var. lki U~ Elene 
evvel Türkiye Cümhuriyeti Çin 
dostlarına kendi laboratuvarla. • 
rmda lıaztrladığı kolera aşısmı 
g'.-ındremek suretite bu manevf 
bağı antrya semb<ılik bir ma!'!a vefll 
mişti. t 

Fakat Çin idıırcsinde hwfl Türk 
ler vardrr. Yakın tarihte bilyük 
Türk lugatç·sr Ka~garlı Mahmudun 
memleketinden acı: hah~rler al. 
mıştrk; Çiıı Türkist:ı.nı denilen bu 
memleket bi"rtaknn facialar gör -
mü !-itü. Ybancı istiliismm, ya.ban• 
cı tazyikinin acıs.:ını fıim~i son de• 
recede ç:-ken Çin milleti ve dev • 
lcii eski hareket tarımı brrakmr:ı 
ölınalıdır. Çin hükumetinin on iki 
milyon vatanda~ı olan Çin Tilrkj3"' 
tanına gosterece~i dostluk, ada • 
lct ı:e müsamaha Türkiye Cümhu
riyetine göstereceği en Nlyük 
clc.stluk eseri sayılacaktır. 

KADIRCAN K AF'LI 

ı.u ırada nasılsa ıındişahı~ 1m]a. _ Grgut köyünde 15, Sındrrgmın _...,,___ hjr olan ,.e Pnna.y1ı:IarHe me-.hur ınışlardır. Bir numaralı milli ko • 
ğm:ı- Ç'oba!llar kö)Üf.de 17 evin duvarla 'Altın fiyatları halanım Nijn".'\"o\'ograrl \'ardır. rı.:nma mahk emec;i, suçlııhrr te\"• Amer·ıkanın 

_ Kara tbratıim .pl\'!:t. u~nkhk. rı çatlamış veya. sıvalan dö!tiil· Ev'fclki g;ın 37 lira o'an bir Bu <;ehrin ismi. Jfal,sim Gorki:re k if etmiştir. J3unlarııı hareketler i 
lan ~·eti,:neclil' ! mıis, Akhisa.rın 4 köyünde 22. Kır Reşa.Giye altınının fiyatt dün 37 lıir Jıiiı met olnınk ii>'ere Gorki)•o uça sen e ağır h apis cez:? sın: istil 1 f 

Söıii gelir ~efmeı, hemen azle • kağacııı 15 koyüııde H ev ağ:r b;ıçı.lt lir.ı., :külçe altının bir gram lt>bdil edildi. Gorki i5e acı mana _ z:ım eder mahiyette ;örülmekte .. 1arp masra 1 
(Jjldi. Paş:ı bu badireyi atlatmak surette hasıar görmüştür~ fiyatı i .. ~ 5~5 kuruştur. ı,ınd:uhr. Şehrin .reni. ismi, bu ~·ür, dir. 

~in btitün uMı:mr lçlamal~p-•--------------~~~~--~--~·--~~··-------------•m~-------··---~ Londn. 

4 

(~~) ~h~~rjn J,ullannrnğa mecburdu. ICiiı:iik bir -,• aymd:ı. Amerika, harp .masarifi O~ 
• iimit belılerliği h .. r tacın hııo; Ynrı.Iu. kınav. a "ıkmı~ vihler"- Fransız . d " l • • 19L l tarak 5500 milyon dolar sarf etmiş 

'

\ ,. .,, ,,- ..,.,. bell•ı e Fransrı mu etınm ·· • t'r Son 5 ay '""nd Am r'ka 
.>Jınledik Pl~li •• ~a::ırnad.~ 3".·:ık b·. '·ahr" . 1 •• ' B nlar Fr nen ..1n•3 l b' 1 Ar 1 ] "'kn • ı . ı _ ı e e ı ·• " ne 1"' ·ar. u · a ., ... - ". • ınr !n< e ç.,_;; •:ın < '.' · ıe<;ı - 20250 ıniı~·on dol:ır s:ıı fet.Irıİ" olu• 
rnl;ma.dı. Xi'hayet tef.:·ar kayma _ d:ın k:ı~-.abil<li'klerint> çok memnun d h h Fr b b k J .,, 

1
,
3

m 
0111

,. ır, u arp ::ın .. :ı:;u ır ıu,:u · vor 
~. ~iırünii~·orlar. "<.:~una.dan en·eI nıilyon Fran.,ızın h:ı~·ııtına m:>l ol·· • • 

<-;;zli cet\'t"1irıde, intikam nlacı>. lersane-yi harn.ya uçorduk, bütün mu tnr. E-.ki harbin hatıraları ~ lle* 
W :ı.d:ı.mlıu-m sa 'ıhırı o lmdar ço • Fransız donanması tngiltcre<le. ı·ransızlann tlinın ğın~J:ı .nyanmı::of!. 
ğalnııstr ki, saJareti ele ~eÇİl"<ie Strazburg ' 'e Dünkı!rk zırhlılnn ,.e Fr:ın!lııl ın lwrku ıçerıwıc'I .. bı • -=-...:= 
lıile bunların yokedilmeleri Lir Porhmnt'da., yalnız bir torpido rakmıştır, Franganrn \e Fransız 
hıı~·li *1:ın sürecekti. O yi'ne: muhribi battı.'' milletinin Barı-..· se\ erli,..~ i bi:r,.ok lk 

"' b F ,. i kaçak - •• a rın soııu c;elamettir! ran5ız hup gemilerinin Port"> 'Fazaıt: <iel'nlar r.li1li koronm.-ı ~cYlıifabi:-
Der, İ!lt;~,am alabile«ği giinün mut' da oldu~u hnkiknt mi? Bun• Alekıander Verl ~ini br.:';nm5tur. Nazi Ahııauyası G AZF.l'ELER iki :;t:?n<"ın, "'·nı. 

gelmesini beklercli. l\'iha~·et sabır. hilnıiyonım.. F:ık!ıt Folmtıfda b~ korl.unç bir ""ki!aMıkca. rransa. paya 'kaçmak tizett> '\irk«i· 
tz!ıkfa belclcdiğ;' bu~ün de geldi. Fransız b~hriyeli~rini görmek in. r:ı.5'm rnii.!c~r..m::l mak~Je1eri. lıir • ...ıh de~1<lir. Boz~uoun sebep. ı· ııın harrs-.;?nırli~i tlıı~ıa gii~~ çar - deki Annpay!\ t!;\decek olan yük 

ı.: ... ı.iya, c5:ı!t ihralıiın, 109.; sene. sanı yeni ~nsaya, t'ranr-ıız mi}. ni okumakla iktifa ecliyo. leri çoktur: , .c bn selıeıı!erjn hir ıı:ır bir hal alını.,tır. \" a " o n 1 a r ı n d a u biri-
~in~ :! Osm .. "'l.n!ı tmpıwatorluğunun l<'tine inaudaıyor. Eununla bera. rum." kıı-mı göriiniir ~<')!er tle dcı'W<lir. Fran..,nnm lmrclu~ıı ittifıtkhır ııin i("ine saklandıkl:ırını, :\vrupa .. 
(f\:u•.ı 1bralıim Pa~a) denen sail_ her Pıı.ddin~tondıı aksam p;azete • ANDRE Jl'l' Frans:ının h~rnn !;nlenler:1cn ~:al s!st~mini lS~:l ve ]!)3J dıı 1~rJ11s.ı- ~·a ,ı.ı.ide<•ek yerı1e he!!! glin kapah 
tıuamı oldu' Ha net!.. lerinden Borclo'nun Hitler'in mü 1 uı7 Fran"''.l:n idr.re edenler dc~il, nın bu ittifakl:\rı rnfül:ıfaaya hazır ' .ı!!:on içinde malılımı kaldıli.lannı 
Ho ılbin , ~1\ddıır, hasmı, h:ı<;jc; tareke cı:ı.rtlrırını kabul el tiğini l'iŞİ:\iN 'fOHl'l\fLAJU. 1-'r:ınsu. milleti de mcs'ulıliir. Bu. ı <.ı]n1:u~ıas1 ~:iiz\indcn yıkıldı. Unrıı h:ıhel' ,·e1·~y0Tlar, 

dan ı>:ı.5:ı. "mührii ·crifı" elin" iiğrenmek de bize mukıuldenniş. J:ransaıım yıl.,lı<:>ı b!r!ct·: aslıl• nu p;örmek için lıirkaç sene ~eri)e ı fjkri ı~~o!< l'"rımsı7.1ıtr:ı iğren.; bir Jlii) le bi'r zttmanda A\•nıpayıı 
~e-çir<fi!•t"'n sonra, keseleri'ni bir bir hô.rlise dc;:iMiı:. Yalr.:::: lı:ı bir dii!1mctflir. ':e~· ~i:,i .~eliyorıhı. JD36 ll.ı rn;hel.- lrn"m:tk iste-menin mi\nnsınt anin· 
taraftan sarfetmeğe h~'r türlü ra.n 11Çt.XC'Ü KISl~f lı:ıç ay iç ~ri..,in.le Fr.ııısanın ~ ıl,1iı5 \ 'isi m:::ıide me,·cut olan \'C bi r r.t::lamcl~ : "Bi'l ı:ransanın ~-c· mak hirn'l giit'tiir, Bu ~ençlerin 
'•lu..'lı:ı.tlığr ::ltınlarile- ılolc1.ırurl•eo ı.ehcp!cri:1i avd.r.~ ·t:ın birı:o!c hadi. Fmn<ıa:n tetltil• eden in ... anların rinde o!<oaydıl• 'e bir llitlrr Fran . mahkeme~·e sc,·kimlen e''''ei. i~i 
rli~er taralt:m da <lü~nutn1armın Bİl'ffiiŞ sc'.er ~eı-ıııif:tir. Fra11ıo1rn.111 çiik 'ücuduuu ~ktanheri bild;kleri ""Ucla i<lai'eyi eline nlmı5 lıulıın - uz:ıtnıamak ;,.:p acl'i trlıba gönde• 
kellelerini uçortmnt?a bno;lai!ı. C~I "lncıanm r:ıbunıı kaybettikten rnes~ı~i, Fı·~ııı .. :t)·a ı~ıanet rılcn llii- birçok şe;ri~rin , ı ozgunun t~sirile !-tı)'ılı ou<arn harp •fün eıl~rd:ı.." ı ilrıdcri d :ıha do~ru bir hareket 
litd .satın <lnrmnd:m fc.,liyor, e,- sonrn hayatmı kurtarm:u;ı r:ii!• lıi~ !<'ıı•. :-,t ;;nrımnıın eı.ı!'ri olu. Hllfıı·iac;nı:ı~ın' an •loğd!t, 1870 de elet!:. olur. 
'elce: neye yarar? Fransa c1e<liği. ra'i< ~(i-.termt>l< mii!m~a~n olur. ne ~~erhnda doğmuş olan ur.iinrıi l't•I·" t hu c;4i1.lcr dahi f.'•·an'iıır. Diiny:ınrn cenn~ti sn yılan TiU'· 

- u~a.k mnkule'iinılen<lir! mh bu parlak hakikat ıı y n:ı.::·. , "-İnc•i kolun , .,.. Fa.,;,~ O'rup:ınu •) l'ıı Fraı• <srz Cün~ imri~eti yine !ô\ eılatr· millet inde Iıirhir hart' arnı~u u • l<;yeıfen clüıı~·anm cehennemi· !l:t-

Dlve kenılisini tP"v:r edenler nın sold ığunu •-evreder k,.n ha 1 ho·1~11n11 Iı :::c•rl~dı'.- ' :- r::u, ' ı nr:ı <la 1 !l40 ıl:ı :tO:.· r ~·aralıuıdı , .c bi:: 

1 

!u:~<lırnıadı . l!\33 ma;n..,ınd~ Po • ~·ıla.~ Anupaye. knçma!< isteml'nin 
bu J·ü ta!ıJ.~lannın ( ') rezasın; ~:ı kime i~L.'l1siz bir hü1.i.in boz"'nn']"'•t İ!lt: •:ı -~-= c :rn.:-··!nl " :;y. lteı: ııry cıou:n da iilılil ıon~ a t"r:ırın<lıın ortaya atrlnıı sebebini ancak bu S!ll'etle ifatle 
r.e!Hhl "'atrrı ::ıltmcla ii 1'ü,·orlarılı. dotuy>r ı::imdilik her gti n ?ıfo lt>mch el,.;; PJ ol·ır. f:ı lmt bu tla tnm Fr~n ... :ınrn c;ökü ,ünrle ilk «ehep kornnnıa h:nbi mc-;ele..,i, birk::ıı; etmek !<ab;I olur. 

n~~ dok~ruunrlan ~nn-~fuönü~--~~~~--,·~~~----~a•~-~~~~~~~~~~-,~-~~~~-~~~~-~~~-~-~·-~~--~-~~ Bürh~Burç~~ 
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Be:Enabei'llş h · / kt ·k t Bedava seyahat 1 ..... -UNUTMAYINIZ ..... 
.... AM.(POSTASI 1 e rzn e e rı e- ... ~, "k" , ---.. ·-··--···-·---··- ' 
~. ~.,,.. •oaıe mer. ısı ı ı genç ı H •• .. d, ·ıô· 
-:..=~~~..... sisatına geni ilii.ve Avru~::!:.,e:"kyük 1 er gorulen Doğru eğı lr 

ftl'IDye 1tcııetı1 • " 
0 

• • • • 88, glD be, gece , insanların her hareketi mutlaka yapmak istedikleri 
::;:: l~·.: ~· ~~~ IU. ıcabında umumı voltajı ınc· ırıp yu.-'<selt L ld 1 1 hareket olmadığı gibi, her söyledikleri cümle de kafaJ.d' 
1 •Ybll t.Ot1 • A.Otl • • ı I • aç 111181 .. a J ~r 1 nndcı dı'i~üncfükleri, aoğrufuğunıı kalp/erinde /ıissettihlc" 
l •vwı l.IMI • 'lOCI • k · • ·ı · k k 1 Aslen Romanyalı olan Muınia ı ri cümle deiildir· 

Gaace,,. ~ • 1118 ICln 1 {I iller ez uru uyor ve Hüseyiıı isminde iki genç, _b~" . Hay?tta aldanmamak istiyen adam, yapılan hareket· 
~- ıreTt ftrtlrofow .. dava seyahate ı;Iklr.ak hevesıne le si)y/enen cümleye bakmaz. O hareketin neden yapıl· 

İfJta~bul e'clctı ik. ··c~ekc.., i~ıin ı k il•n at o1acııktır Bu !'a,·ede ıınıu• kapı\n:ıış, Sirkeei garı ambcı-: lı~ • J ~ ··mı · k l 
" - • malı Zekeri\,'ayı ve onun d:lalctıl-: ıgını ve cu enın ne ma sat a IJÖJ'lendiğini düsünür. 

,.,.....,..,..,.....,.._.,....,....,...,.,...........,. 18zımgelel1 ~kild e t a 1<viye v~ teı· mi voltıj icabında indirtlip tekr;ır 1 B v k · ' k l 

O 
•• d f tibi i~iıı nı iHıi :ı ho7-r lı!s;::;at ...-ııcu- ~·iik:>!'ltilC'hilcccktir. ham.allardan Litifle Kemali elde .. ogmo .. ıcın o şıY_,an e ve eli/in bulunmadığını dü· 

Un en ı t' ·ı · .. 1 • , Fl k ·ı ctmi~lerdir. Neticede, ı~fomin ve Lsunenlet· dv.nyanın bogulmaya Uiyık İnsanlttrulır. 
r e. ~ ~. ırı m.e~ı Ye r1.cur.1 c-. o•. nı. .. __ "! .t~ı c ve tn.mYay umum H" ,. hu.'>illllli bir şirkete aid o- _ 1 

Ej taJ yukı:ıeltıc ·ı merkezle bır el~ in· nı1 1rl1L:-lugu ~erek indirici gerelısc 
1 
use)ın, • ·a gönderilecek tütün• ____ _. 

Bugu .. rıe ~ cı .. ~ı · jf'j m~rkcz İl!Şll \'e tc~i s i tck:ır- yi:k~eltici merkezin ihtiva edeceği up. Avb~pa.)d gu" ya.vona gizlice F 10 b 
~ ıur tm "t l ınnJr n \' t . . . . lerın u un u ...... ransanın u··yu""k şehr· d "' • c ı., l • "•l c - csısnu temın etml~tır. • . ·ı . l d'l." .F'akat treıı;n ha• ın e 

..,, 
4 

• • • •• • ••• • • 
0 

• • •.,........ TI.ızırlanan pro.ielcre !!\"ıre, b'..i • N fn V kal · .._ · :r.- ı ı;ıreb mııı er 1 • • ~ a • e ctı ııU yenı mer,..z e· _,_ t• .. bekl•verek bu kapalı ya· 

Bjr Alman 
mabarrltlntn 

Rusyaya karşı 
harbe girmeyen 

Avrupa n1illetlerine 
ihtarı 

A!trUt1'ea. Volki&"r Bet'lhnrtrr l:!'nzc . 
t~ muharrUerınden doktor "t Jcr. 
l'a.zdıgı bır mal{a.iede Rusyaya ltarşı 

l<;llmı§ olan harbe iştirak ctnu~ en ve 
l'a kalben buna aleyhtar olan nı Jhte _ 
lif Avrupa milletlerino m nsup b ızı 
IÇljmaı •ıınıfları:ı ihtarda bııhının>1k _ 
tadır. Bu ha reke t ın Almanya<l:ı hoş. 
lıut;suzluk doğurdıı~unu ıı<ly!iyrn dok. 
lor Sıbert rliyor ki: 

"Almıın orrhı~unıın dn.i::ıı C{·rıhn 

sinde t:ıh:ımmfif,• mc-rlııır olılııj:(ıı 
fed:tk'rlıklnrııı d<'r:ı-cc•i ıırıı ı- ı ııi < 
hette diı.'.rr h:ı11 millctl,,rin hu hıırıı 
lerı hrırir lrnlm:ıl:ırınıı k~nr!ilrrinin 
en nz mı:ıhrıınıh•clll'rr kotlanrıı·ak 

sııretlr h.ırrket rl ınrl<'f'111C ''<'' ıı 
ku""'cllrrini f};ı'<l a 7:ım:ınl:ı:- ıcırı 
"akJ:ımrıhırına hı'T<'I l'lnıcınck ka 
b l r!e~iı'rlir • ., 

" .... rnınının 'rniıfon te5kil:itl:ı ı 
dnılma.,ında ,.r hii\ ii~ \svıının vıi 

cuaa grlirilnı<'"inrlr. \nıerlk:ın \'(' 
ln.ı:iliz alemi k:ıli \l' rlaiıııi nl.ı r:ıl• 
•ırtnrl:ın kaldırılmaltılır. S:ırkııı \'!! 

\vrup:.ınrn hiçhir milleti z:ıı ıı. ı n: rı 
\'eni nizamdan kenrlinl kurtrırıımı 

l'acaktır. Alınan;\'a ve miilleriklrri 
doıtu sahao;ınd:ı düşmanı ycnrlı1' 1" 
l"f gtın Anı:ılo S:ıksonlıırııı '' rup.' 
r!an "c Akıir.nizıfrn :ıtılıııııbrı mD 
nab.;:ı k:ıhnl rlmn t>ir 1,.,kik:ıl s ' 
lini ahır:ık \"C ~lımınv:ı, lınh:ı '" 
~i!Ah karr!rcılcti rliirı~·rının hu p;ır r 

o:ı nda ,·arııl:ıl":ık IC'-:;k il:"ıl ı kr-n rl ilrr 
nrıırla5tırRCR ktı r.,. 

Doktor Sirhert "fhth·ııtkiir .. 1. ı 
clic;cler Üzf"rindc lt>~İrlNİ nlın:ı -. 

ıkımını'lrın silrmle trnldd Ptııırı,• 

' r. Rtt teo:ıir. bilhasc;:ı krnılıleriıı' 

ıpraşık va:r.iye\lerilc ı'.lın:ınv:ını·ı 

luşm:ınların; cesarf'tlrnrHrnH'k <;11 

tile nıknıı ı:ıelmPklN'lir. 

Doktor ~İrherf, ~nıılo S ıkcoııl ı 

ın Kanad:ılılıın Fr;ınc;ız hıılkı l:ı •. 
ndan açık kollarla karo;ılnna<'rıkl 

·ını ft'min etmt>'< sure!ilr n:ısıl 'l' 

!attıklarını Vt> Dit>T'ne a'<ker çık:ır 

ıııı harPketin-e i~liri'ık rtlirilıliklc • 
11 lce"rlettiltfen ~onrrı rn rnpf'lilrri ı • 
rafınrlan ıröc;lcrilı>n hıır<'kl'!i n hıı,, 

'ıır öcıtiinde ne J::ırl~ rlt>rin lıir 11:
vıtf ınıkntıın:ı sebebiyet vcrdığini ıl 

Yann"kl:ınır. 
Doktor !'ii~hert, mııknle~iııi hit i 

rfrken, ndi (' hllc; ol~ıın. ı::ıırtıpl • 
nJ<;nn, mııhtrlif içtim:ıl ~ınırı:ır ol 

~un kl'nrlilerinl bu hnrrl<'n h11riç •ı• 
tanların şu ny111 btı ~ekihir lııı ha 
rf''kelleı·inı'len en ~onr~ pişman o' 
caklıırını helirlmt>kterlir. 

ŞABI{ CEPllESll-ı'DE: 

stalingra.dda ve Tuapec il<' Nalçrğın 
batı §ımıtlındc. şiddetli muharebeier 
dün de de deva.m etmiştir Stokhoım_ 
dan gelen haberlere göre St:ılingrrıct. 
da Kızılilkte!}rin fabrikasının cenu _ 
bundaki Eleme garında Ruslar şid . 

detıe mukavemet etmektedir. Ri.ltün 
hu kısım yanmaktadrr. Bir aknryn. 
ltıt deposu da sekiz gtindcnberi yan. 
llıaktadır. Bunun dumanları Votga -
llı.n batı .sahilinde 60 kilometre me_ 
&afeye kadar semayı karartmıştır. 

Bir Sovyct ek tebliğinde dUn şöyle 
deniyordu: 

stalingrad bölgeSjnde kıta.larımız 

dttfman hllcumlarmı pUskUrtmlısler 
-. Uıgal ettikleri mevzılere yerleş • 
lrıl.şlerdlr. 

Şehrin cenubundaid dı~ mahalle
lerde iki yüz dU,,man askeri öldürül. 
l?ıtll ye bir havan bataryası tahrip e 
dlltıü§t.lr. Almanlar fabtjkalar bulun. 
dutu bölgede bir çok binalardan çı -
kanlmlılardır. 

Nal!)ığ10 cenup doğusunda kıtaları. 
llUZ mildafaa muharebeleri \-ermeye 
devam etmışıerdia. Almanlar kendi • 
~ •t!r kayıp!ara mal olan tiçün • 

Cil ~1!1 ·~.eu!tt.~ s:.:ı 

Yiik ''liksel•ıci merke?. ':i ah•'tf"Za re . .,;t •)roJ'el .. r'ı d ta .. d'k et ... ·~ o' r ..... e ıııı A,; • 

J • "~ : · - • " e ~ 1 .. .ı;; • '--:: ırun beş gece aç, susuz A b 
elektrik fa?rika.~ı anııis i d-ıı,:ıınr!c clugıındıın ınsa.atıı heır.en ba:fao:ı gond,a ,,.çta"' , lm'stir Sonunda. ynı saatte om
iıı c;.a oluna c'1.ktT. Bu yükseltici caktır. İki hinarın yalnra inMRt kaımdakk'l zımgb g·uıne !,;,,, ·başlamı .. lar 
n el·k z'ıı 1" / "" k ' l t k 1 · · · · ,· ?'"15 000 · · ı"er e ı er a. "'e~ ~ . ~ ı , . ..>iJ ı ova ·ıır rc:tın· ı"ı ıı.ın ~··· . lirahk tah.;,ıstıta lu• " 

1 
. . •.,tenler tarafından 

d Olm"S • ·~ı .. 1 • 1. _ .. _ .. 1 .. , .· ~·c ıııcs ennı t!;' b • 
c , : .,....:ıırrur c.mı~ ıı . ttım ,,-oıu mıış \~hu tıü,c•ısat ''crıl-

1 
-k d,..,anya !<ıkaMlmrr.. l d 

İndirici m~rk~~ ise r,l!V(!i•ttn 1 ;<;t'r vagnn aÇl a;,., ,., • ' • al ar pat a 11
· 

1 
• 1 rtlır Adl'y• tahkikata. el .ko\ • l 

Ta'kvimhane ~adde::ıittdc elektrik Bu iki nıerke':in tesi'jinden son· a · 1 
_, • 

fantraJınm bulrndui!u .rcr ~anın· ra 1sıanbu1 elektrik şebek~sin<lc mu5tur._ -------
d<ıki a~:ıdn in~n olunacaktır lıı- bııı;iinün icnrı ettirdiğı çok mühim 
ıtiric. i merkezi kurtreti ise 3fJ ı 1 O 1 ir kısrm 1an.cınılnnmJi oiacaktır. 

Şark c~phesinde 
...rlın, 1 ( \,.\,) - D N.B. nin o{;

rcndiğıno gore, Staıın;r,ırl 1 ki Al _ 
man taarruzu neticesinde dün yeni. 
QC'n ınc,·zıı nıuv:ı.!CnkiycLier c.ıuc edil, 
m iş ir. Bır nevi ist!ııa l noktal:lrı ha_ 
lınc c lir,lınış olrın oirk:ı.ç .:?\' Ol 1 cu 
şıd1t>tlı .s::ıknk ınu ~n ı:: n~lcnndc ıı son. 
ra Sovyellerin clındcıı rLI ın:nı11trr. 

Stukalar ;ehrln şimııl kısıııınun tnh. 
kim edilmiş olıtn cndi.iSLrl tc i ıcrjni 
bombalamı !ardır. Muharebe lfLYYa
N)l ... rl Volganın ş•ır '< i'ı lh llnde Bolşe 
vik ı:mtaryalarına tanrr.ız c,ıercl< bir 
kaç topçu mevziini sust•ırrn uşt ur. 

Stalingra.crııı şark.mda blıyuk bır 

benzin di.!posu bır ısa.betle tıavaya 

uçmuştur. Muha.rebe layyarelcrj ~ı • 
mal kanadında topla.nıllIŞ olan düş • 
man kuvvetlerine luı.r·şı pek alçaktan 
uçarak taarruza. geçıni~lerd.ir. Pıkc 

uçuşları yapan bu tayyareler tahrip 

bombalarını pek alçal;:tau atmışlar 

ve makinclıtüfel{lerinin atcşıııı llol 
şevlk mitralyo.z. yuya larına vu ~vcı 

siperlerine tevcih etmişlerdir. Alman 
keşif btaryaları 6 nakliye tayyliresi • 
nı cıddı haa.ıırlara u~tnır§lurdır. 

Don dirseğinın §ima.linde Roınc.n 

ve hınat tayyarecıleri taarruza geç 
men üzere bulunan ctü'}manın mevzi~ 
lerjne tanı isaoctler kavdotmişlerdlr 

Muhareb etayyıırcleı:i.ıııu hareketi 
Alman ve hırvH.t av teşkjller,ltı doo 

nı!irlaafnyı yaı·mak te~ebbtisünde bu_ 

hımın dü,nıan muhıırcbc tayyareleri 
alç:ı l<tao uçmak zorunda kalmışlar 

' 'e nnva b·Ltaryalnrrn:ıızın a.t.eııile ka. 
c;ırrlnıışlardır. En Heri A:!.m&n hatlan 
liı.c jn c ıc 6 lıişnıan tayyaresi düşü • 
rlılmüştUr. Dlişınan bomba tayyare_ 
lcl'injn Ust taraCr derhal kaçmak su. 
retjlc kurtulal:>jlm!Rtir. 

in gil 'z tayyareleri 

Bati Almanyada 
~anayı t&ılslerıae 

bücum ettiler 
Londr8, ( (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetlerine mensup Stcrling tipinde 
bomba uçakları dlln uğloden sonra 
batı AJmanyada. sanayı tesislerin~ 
taarı·uz etmişlerdir. 

Ayni bomba uçaklnrı Holand&Qa 
nakliyata da hUcum etmj§lerdir. 

Londra, i (4. . .A.) - Spftnre av u.. 
çaklarının alçaktan uçarak işgal a.ı_ 

tında bulunan Franııada. ualc.liyata 
taaı ruz ettiklerı bıldırilmektedir. 

teklenmiHir. Bu arad~ Alman avcı, Hücuma uğrıyan !1ede!ler arasın . 
ları hiçbir kayba uğramaJa.o 20 boL da, lokomotifler, garlar, a.skeri kam • 
.;evik ta~ yaı-es idüJürmüşlerdir. yonlar ve elektrik kabloları bulun _ 

Avcılarımız tarafmdan kurulan J maktaydı. 

atmaya muva!'ıak olmuşlardır. 1 mevzilerini za.ptedecek derecede kuv. 
Tuapseojn şjmal dogusunda kıtala. vetli bulunmaktadır, 

rımıı. ehcınmlyetli bir böl;,;eyi ele Dünkü mUştcrel! lngUiz teb~lıl'l 
gt>çirmlşlerdlr. Bir çok malzeme iğt.L ,.öyle diyordu: 
nam edılmış ve esirkr alınmıştır. Sahıl keSimınde şiddetli dütman 
Çeteler asker ve malzeme yUkHl iki hücumları püıtkürtULn~ ve mevzile~ 
trenı yoldnn çıkarmı::Jardır. rimiz muhafaza edilmi,tir. 

Dcer taraftan Alman tebliği ise Daha cenupta pıyadeı:niz hücurııa 
şu tafsilatı vermektedir; ge9miş ve çe>k sayıda eıtır alınını§ • 
Doğu Kafkuyada yapılan taarruz tır. 

ıar ve karşı taarruzlar şidd-:ıtll sıı. • Zırhlı kuvvetler arasında büyük 
\Taşlara yol açmış ve bu uvaşlıtr es. ölçüde bir muharebe başlamış bütü.n 
nasında kıtaıarımız mevzilerini mu. gün devam e tıniştir. Şiddetli muha. 
hafaza etmişler, karşı taarruzlar ya- .1:'€beler cereyan etmektedir. 
parak arazı akzanmışhrdır. Slovak !ngil'z hava kuvvetıerjne bağlı 
kıtaları. kuşatılan ~lış•ınn kııvvctle. 1 ehemmiyetli teşkiller düşman mevzi. 
rıni yoketnı.işlerdir. AlRgirin doğu _ 

1 
lerıni fn'>ı!a3rz surette bombalamış • 

sunda Alman kıtaıarı bir taanuz es lar ve büyük zaı·a.rıa.r& sebe'o olmuş. 
nasında dllşmanın çok lrnvvctle talı !ardır. En az beş Yunkers tahrik e. 
kim ed;lmiş ve mayu dökiil.nü~ mev.

1 
dilmiş ve diğer altı uçak düşürülmUş 

Zilerini yarmış!ardır. tür. Şnfak ~·aktl yapılan bir htlcuın.. 
Bomba ile ve tayyare s!IAnlariylc da yedi düşman uçağı yakılmr§ ve 

yapılan hava hilcumları esnasında ba,şka uçaklar da h:ısara uğratilmı§_ 
düşmana yUksck kayıplar vcrdirjl _ • tır. 
mlştir. Bır zırhlı tren yokedl!ml•nir. Kahireden gelen bir haberde de de. 
Ka.lmutıar stepinde b;r Alman kar niYor ki: 

şı taarı·ıızu ile düşman sıl\•arl<ıi ÇQlc Avust<ralya!rtar, Mısır kıyısı, bo • 
büyük kayıp!nra u~rayarak püs!<Hr. yunca ileri mevzilerinde batıdan ve 
tü!mü~ür. dogııdan gelen taarruza rağmen iyi 

Stalingn..eDa evlerın ve sokakla . dayanmaktadırlar. BugUnkü tebliğ' • 
rın ele geçlrllmesj ıç;n yapılan ço1< de bildirilen tank mubarebeai. Sldl 
şiddetli taarruz savaşı devam ediyor. A bdelrahınırna doğru giden çöl yolu 
1'.'ike_ uçaklal'ı şehrın şjmııı bölgesin. üzerinde bulunan 'felela.kkııgir diye 
ac şıddetli savaşlara .sahne olan mu . anı!an mühim mevkide cereyan et _ 
kavemct yuvalarına karşı taarruı.!a- mlştir. Mongomeri taarruzunun ba
rına devam etmişlerdir. DUşman L şındanbcri vukua gelen tank ça.rpış,. 
nadlı bir mukavemete ra.;;ıncn tek. maıarınnı en büyUğU bu olmuştur, 
rar al'azi kaybetmi:;tir. oa,m Lnm Piy;ıd{'. nıııyın tarlRları. müslah 
ilstl.iste yaptığı karşı laarrLı;:Jar a. kem nnklrılar vP bııskn manialar 
kını kalmıştır. 

MISffiDAKt IL\.REKAT 

Evveljsi gtln Romeı kıtaları El~ • 
demeyoin batısında. kıyı k~slıninde 
çevrilmiş olan bazı ınilı.ver piya\lu 
kuvvetıerile birlcşmeğe çatışmışlar • 
dır. Bazı: tanklar bir geçit temin et_ 
tlği anlaşıl.makta ise d.ı teşebbüs 
dün Almanlar tarafından tekrarlan • 
mamıştır. Müttefikler bu kuvvetlerin 
etrafındaki çemberi daha z.vade sı. 1 

k&~l{\ltı~ ye ~slit!lı.BJ. ııe~ gU.~ o~!J.ll. 

ara~ınrl:ııı kcncti~ine yol ::u;nı:ı~:ı 

nıel'hıır knlrrııstır. ~hıhasım ku\'\·et 
ler İ!:ıl~·:ın ~e Alınanlardan mürek· 
kepli. Alın:ın mihver esir adedinin 
çok ~-Ol-sl.'k olrluğu sanıJ.maktadır .. 
Fanliyrl y:ılnı:r. hu kesimde olm:ı
mı5 fakaı hiltün ctpheye sirayet 
etroi~lir. Rtı, taıırnızun ikinci sar· 
ha~ nı leşkil etmektedir. Simdi 
tıınk çarrıışmal:ırı olm::ıkladırki, hu 
da il nci nrdunıın hıtreket edebile 
cck lrnclıır arazi kazandıAını göster· 
ı:ıı~elliı:. 

Gümrük terden 
çekılmiyen mallar 
Ticaret vekaleti alakal ti ara 

bir tamim gönderdi 

.Ankaradan bilclirildiğine gore, 
Ticaret V~a1eti, Mmtaka r:caret 
Müdiirfüıklerine, Devlet Demiryeı.· 
ları ve Denizyollanna, bankalar 
ve nakliy:ı.t şirketl~rine, acente • 
lere gönc!erdiği bir tamimde, kon• 
{ıımentolarrn herhangi bir sebeple 
miJ,;.t~ri el-ine ge~cmesi veya ko· 
ni~ınentola.r mü"teri eline te::ilim 
eclilcl@ halde malın giimrük!er • 
den !:;ekilmemesi takdirint!e mal • 
lann ala!<ahlar nam ve hesabına 
Mıntaka Ticaret Müdürlükleri ta • 
rafından ~~kilehile<:eğini i;iid ir • 
nıiştir. D~rdan yurda gelen mal
lar acenteler, kaptaıılar, veya Dev 
let Demiryolla.rı idaresi ta.l'afın • 
dıın 24 saat i~n~ Mmtaka Tica· 
ret Müdüriük1erinc bil1iri~~~ektir. 
Eank.alar da koni~entola~!llı 15 
gim iı,:inde Ticaret Müdürlükleri • 
ııc ihba<r edeceklerdir. 

Çor1amba hataltlıltltın 
lıurutuluyor 

Nafıa VekC-..leti. me~hur Çarşam. 
:;u batıl.klrklaMnın ?slah ve kuru • 
tulnıaısı i'iinin bu etne içinde ikma 
li için faaliyete geçmiştir. Bilh;:ı~
sa bıı büyük bataklrkların en mii
h im kl9rnitlJ t~il eden Kirazlr • 
Tııl"g'Uıtlu dereleri arasmJaki ba
tnk fık kıısmıntn kurutulması ve ge 
rek Kirazlı gerek11e Turg-utlu derr. 
Jerinln :ıslahı iı:;i ikmal erlilmiş ola 
ca.ktır. 

Nafrıı Vekaleti, bu mühi'YI iRin 
başarılması, Ça.r:ı.amha ''C hı:ıYaİi • 
sinin en büyük bir dertten kurta· 
rıbııa~ için 1,700.000 lira t::.hsis 
e•mi~tir. 

Gıda maddeleri 
fiyatları düşüyor 
Dün gıda maddeleri fiy;;,~}arın • 

da hissedilir derecede dü~üklük -
l~r kaydedilmiştir. Evvelce 193 ku 
ruşa kaJl.r çıkau ekstra ekstra zey 
tinyağlaıı diın li5, çalı fasulya 
sı 68 den 61, nohut 72 den 50 t;r. 
fa yağı 490 daı: ·150 kuruşa düş • 
rnilştür, 

Diğer taraftan ~ehirdc 180 ton 
kaşar peyniri, 3 bin teneke Uıia 
yağı bulunduğu tesbit edilnıi>ıtir 
Bu maddelerin de fiya.tlarının ~ü : 
retle diiş~i beklennıektedır. 

Diyoroma •ergisi 
Büyült 1'4rk :z.aferleri Diyor(•ma 

Sergisinin gördüğü büyük rı:ığl:<ete 
\'e mekteplerin de ziyaret etme!:,-. 
rinin teminine hinAen ?:!•ll-1942 
pazar e:ünti gece $aat (24ı cte kd. 
pa naca !t.tır. 

him ve sanat ha,·atında ilk .ie· 
fa olarak yapılan bu sergiyi ziya• 
rete kosunuz. 

Dor!o'DDD llararptu barap olda 
Neı•ııurk, 4 (.l.A.J - Vişiden 

alınan lıabcrlcrc göre, dün ge<:.e 
Limoiua birkaç bomba pallaınıştır. 

Bır ki~irıin öltlüi:.ü. birk:,ı~· ki~in 
de ~·aral:ındığl ı.i.>~lcnmekt.edir. 
lionılııılnrdan birı Dorio ııun kar:ır. 
gahının kapL';ının önünde pallamı:\. 
lıı. 

Jııfüık ln'Clicesindc bombayı ko -
Yan tcdhiş1,·j ele olmüştıır Elli ka. 
cıcnı lik .. lıi r sah.ırla biilinı IJınalann 

caınlurı kJrılmıştır. Pek kala.btılık 
ohn lıu sokakta scyrüı;der durmu5 
lur. Bonılıalardan birçoğunun sa. 
atlı tıoınb.1•ur ocluğu z,mnedimekle. 
dır. Fraıısıt raci)osu ledhi~çilerin 

~ahııdi koınüni ... t l<lr vc dö Gol taraf. 
tarları oldıı~unu ı:.rar elmekte~

lcr. F.ıhat poli:. 'işi de bulunan Uni 
Lecl ,l'ı eııs ınuh.ılıinnc lcdhişı;ilerin 
hiıviyctlcri tc-bıı cdi!cnıcıl sini SO\' 

lemişlir. Bu müna~ebelle Dorio 
larartarlarının bugün burada bir 
knnıtre akrlel meyi kararı:ıştrmış ol. 
dukları hııtırlatılmaktaclır. 

Ni le ~ece yarısından bir kaç da_ 
kikıı ~onra ~;ıhibi 1t:ıly:.ın olan Lir 
gıırajda bir bomba patlamıştır. H.•. 
sarat ehen'ıni) ctlidir. Aynı sokakta 
palılv:ın iJ.;inC'i hir bomba sahihi 
Dorio lcjyonıına mensup olan Jhı. 

yal k~ni tahrip etrnişti'r. 
İşgal alilında bulunmıyan F,... 

nın 10 .bdyöK şehrinde de bomba. 
tar pal~. 

Vişide bütün şehir halkını Qlıll~ 
dı.ran iki müthiş infüat ohnll5Sa &a 
hiobir )'8DJ;lın çıkmamı., \ile lıaS... 
~ arabaları harekete ~irüme. 
miştir. Setıir tamamiye karam • 
mlıştır. E?Yelce iki defa taarnı:n 
uğramu; olan Dorio'mnı karaııgM.ı 
bu !ltfer lamami~ hanp olmuştur. 
Polis bir komplo karşısında .t>ntu.. 
nuldu~an şüphe etmemektedır 
Ciinkü 16 biiyfil( şehirde bombala

0

r 
aynı snatu patlam~hr. Bu bom,b .... 
lar.m da aynı mNielde odukarh t'c:o;. 
bit edilmiştir. TedhişçilerNı Dorıo 
partisi He JejyonUD!Q heder tuttuk. 
lan aşikardır, Bir iıhtiyat tedbiri 
olmak iizet-e «ecen hafta polis Vi~ i . 
nin oteUerinde Te pansıyonhnnda 
araş.tırmala!' yapmış v~ 50 bin zı.. 
:varetçiain hüviyeti tsebit edilmiş.. 
tir. Dh bütün gün polis Vişiye 
gelip sidenleri nenret altında hu. 
Jundurmuştur. lsta~yonJarda 3 bin 

~ Jriivtyet '""kaları di:kttııt 
le ~"k edilmiştir. 

'·:Z:,~da da bombaJar patlamJllJSa 
da • tafsilat aJınamamtŞtrr. 

PiYASAYA.SAHTE KiNiN SUREN 
BiR ŞEBEKE YAKALANDI 

uaınt11,. etiketti lallat tebaflr ton 
dola binlerce ata eie geçirildi 

Kinin adı altında tebeşir tozu ı Ye ilki bin kutu kinin eüketti ~ 
ve birtakım mahiyeti m~hul mad- 1 w tamı dom ikutu i.e bmılar. :vaı
deleı i piya:ı.aya sürmeğe kalkışan 1 mağa maıbsm mek:ine Ye aletleri 
bir ~~beke dun euç üstünde yaka· ele g~ir. Cürmilme§but es• 
anlmı<:tır. [ nasında Şa4ıa.bm lm.ns J"atma i1e 

. . .. Ayşe admdiı. diğer bir kadmm ]ru. 
Beş kışıdcn mureKkep olan bu talam. tebc-.,ir tozu dol&mDak.la 

şebekenin eleb:ı.ııısı Talıtalı:,\lede gıtl olduklatt ~~"\le ne-
Yavasr~in mah:ılle~i Mextep ı tı~şd °17A .... !: ... . Zmdana· ..ı. 
cı k • .ı 16 - CC ~ ,n,ı:ıısımpıa.~ <lAa5J 

~~ af ~ ..ıa ~~~are.c.ıı:ı otura~ sokağında 20 numarsh evin de ay 
..,.~~P ~~tnda bırı~ır. Şahap evını ' nı t:ı.rrı:h bir ima.ıatııane şekline 
1'1~.ıma ath::mc lıa,lın,.e ko:pntı~, te~ sokuldtığu a.n.laş.rımış oorada da 
be.,.ır tozla!'lnı U) durma ett~e~lı ı yapılan a~t!!'ma sonunda sahte 
k~tulara doldurarak bunları kının irinin va-r.,.,,.., kuJ.._-~-n -ı u d · .. .. t . • ı,..,,.,....., .. ,, ~ a e er 
ıy~ pıyas:ıya surnnı~ .rıı . 1 ve kutularla tc~r tozlar.: bulun 

Keyfi) -!ti har~r alan ıat>ıta Şı- mu!tur. Bıı işle a'fıkalı biraaç kişi 
lıabm evir.de bi.r ara§tırma y:ıpmış daha yakalanmışur. 

Mısır cephesinde 
Londra, ' (A~'\..) - Röyter ajan., Ji ba§.lamı§, ateş saat bire kadar 

sının a..akeri muharrir! bildi.riyor. sttrmü11tür. Bu ff!lada uçaklar mih • 
Mısır çölüodekı ınulıarebe ış}mdi ver me1"Zilerbtj bomba yağmurWltB 

bütUn cepheye yayllmıştır. Bekl<.ınen tutmu11lardır. Mute&lıtibeıı pıyadel.er 
büyük tank muharebesi b&§lalDJ§tır. aüngü ile ıa.arru etmi§ler, Wlnıerin 
Bu muharebenin hıl.lil devanı etmekte makineUtüfek mevzilerini ele geçir -
olması muhtemeldir. Son haberler m.i§lerdlr. 1.stihk!m krtalan ve maJ'in 
lngili.z kıtalarının llerlediklerinj, Se. tarlalarında gC1;it açmışlardır. Tank. 
yt Abdi.irrahmanda bir çok ellir a.1 - Jar bu geçitten dalgalar halinde iler. 
dık!armı bildıriyor. Elde edilen mu - lemj§lcrdlr. 
vaHakiYetler biraz ileri t;öıilrUlUrse Açılan gedlk Seyit Abdilrrabma.nm 
Romelin bütün sa~ cenabı tehljkeye ıo kilometre jçerisinde Elke8jr ıhev . 
dUşecckllr. Sahll\lc:ti mihver kıtala • kiindeld tepededir. Düşmanın karşı 

rırun çemberden kurtıılamadıkları an. bllcumları tardediJmiştlr. Müttefik 
!aşılıyor. kuvvetler 2li kilometre kadar jlcrle • 

MÜ1"J'EF1K TAARRUZU NASIL mlşlerdlr. Çarpışmalar !&Sılasız de -

BA~LADI 

* Belediye, Atatürk bulvarının ten Loodra, ol (.\. .. \..) - Seldı.incl or. 

vam ediyor. Hava kuvvetleri büyük 
faaliyet göstermektedir. Donanma da 
:Mjhverln geri hat!arını bombardımar. 
etmektedir. 

vjri için Silihtarağa f&brjkasından dunun M.:smn garp çö!Unde Romel 
yeni bir ka.blo dö§elecektir. hatlarında açtığı gedikte büyük bir 

• Ticaret ofisi fiyatları Q<>k ylik. tank muharebesi olmaktadır. BerliD 
.selmiş olaıı bidonları 2625 kuruştan radyoııu dün gece Alrikada şimdiye 
ııatı.şa çık&rıımt§tır. İhtiyaç sahiple. kadar bu derece büyük tank mubare. 
~ 200 litreljk dı§ı çemberli bidon _ beai olmadığmı söy!eml§tir. Dilşın&Jl 
lar da verilecektir • b&Uarmd& yarılan nokta. müttefik • 

• Emniyet ikinci şube müdürlüğü. lerjn hücum ettikJeri cephe ıo.mmm 
n~ Ahlat kaymakamı Namık Kara • hemen hemen tama.m ortıuımdadrr. 
yel tayill edilmiştir. Oet~yli idarecL Hütteflklerin taarruzu §Öyle ba§.. 
mtze bu "'*e8fnde de muvaffakiye t. lamıftır. Pazar geceai eaat onda fev. 

.• ~ alMe flddett:li Mil '°"" ...., ... 

Belediye meclislerinin 
toplantıları 

ilk 

Ankara. 3 (A.A.) _ Her ta

r~ftan al~ığıınız tt]graflar diln ye 
n: beledıye meclisl~rinin ilk .,.. 
ı~.ntılaru~ j'11Jl~r:ık rds1crini ve en 
cumenle:::'ıni seçtiklerini bil .iırı:ıe k 
tcdir. 
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Tarihir2_ QQ.v9ıs. gc~__v9ı~r1 JJt~--------... 
-- - -· - --13-- ~ f~ "' 
On bası ...................... 
l üljiıns f omag Ativetşekerolsunl Manidar bir telefon konuşması 

Artık! 

Çok &tD.metler belur gelmedin? Nakleden : L. L. 
Davası ::leytp, ı1ULemizi dövmi~ceğlz, öyle anlatılıyor kl, vurıuncunun eon Dik'in eYlne gıtmeğc karar ver. tlccsiz ltalınc:ı kanapeya otıırdu, Dı. 

günleri, g"'ldt çııttı. Artık onıı. fırıat TI!ird!rmiyeceğiz. Aman, zaman de_ meden önce, Eveıin çok dü.~UndU: kin başını kucağına. alA.ra.k uyandı. 
dirtnıiyece~iz, k&fuını paUata.cağız, G<SzUnü oyaca.ğız, belinin orta.sı_ _ Belki !reni j.aterplyor, belki de rıncaya kadar onu öptU, öptil .. 

• 9. Toplavan: Muzaffer Esen na tekmeyj indirip, pjyaaadan kovacağız. ciddi bir maksada dayımuııyarak il... Dik, bu vaziyeti ke.rt ve ncı'e i!ıı 
RezaletleriniD, ahlAkıızlıklarmm, yüzsüzl!iklerlnin, ölü aoyucuıuk, nlanle eğlenmek vo vahit ı;ec:lrmek karşıladı: 

~lösyö Kutoı·jyer bu raporu okur ı ~enişletmek lüı.umunu hissetti. larmın cezuın: da. mahkemelerde görecekler ve ıon nefeıılerini ıürgUn,. istiyor. - Benim bUzel meleğim! Oda.nu 
<lknmnz j!k işi l<endi;;i'ne haber Yer 'J'e\'kjfhane~e nal•ledilen ,Jomayı ıeı-de, mallbe&lerde verecekler. Taksinin i!;in.cle k&ranı~ı verdi: böyle ne va!<it giı•din de ben blc; far. 
<ligi kin cin:-ıyet masası şefine tc ~ece saat omla ılairesine getirtti. Nihayet. kafalarına, dUnkU !ıkramda ba.b.aettlğim (ıalma.)lardan _ Kendisiyle evlenmek ısteJiğimi kında olmamışım! 
ı:ekldir etmek oldu. Zira ~imtlı :Ullllam Ruyu öldüren :ırkada;ı inecek! ·HJh, Afiyet §eker olsun. aöyljyeceğim. Eğer bu s~rer ele bir Soııra ayag-a kalktı. yazıtn.:ıe!jn • 
Jom3Şln ifade-sini dialenıh olan hakkımla ta.fsili\t istedi ve biiltas. Gbrilyor:ıunuz ya! Bu haber, bu müjde, büyük bir ağızdan çıkınca, tehir bahanesi ortaya çıkarırsa der. den dörde bUkUJmü~ b;r kAğıt alaral\ 
&Mgu hal<imi iki hadi~ arao:;ında .,a c<>kal 'e Ye<'hcsi haldunda izıı. he" ~krıtlt.ı. Cerln bir memnuniyet ha.4Il oldu, gözler s3vlnçle pa.rladı. hal kalkıp gideceği·m ve Lir daha be. Eveline gösterdi: 
h1rtak1m bag-;.lar olabi~ecerrini der. hat ,·erme<;;İni ı.öyledi. Re~mi zabıt vu~.,uncunıın gözlerinden b::uı.ka ... pjyasada il!e, hemen fiyat farkları · .. u - Bunu .. örUyor musun? Sana " ~ nı gor rse... ., 
baJ seı.mi,ti: Fülgnns JomAym ifa(le!lini ~u ke· belirdi. Dik'in oturduğu Apar~rın~nın ö_ bir sürpri.Z yapmak lstedlm! Njka.h 

a) Maoöf 5okağı Ponnöf köprü- 1 hmelerle kaydediyor: nünde otomobilden indi. Asınsörle I kağıtlarımız, şekerim! 
süne çok yakınclrr. "M:ıclnm Ruyu öldüren nll:mı on ikinci kata çıklı. Dik'in h:zmet. Evelin deli gibi kucağma aWdı. 

b) Jomaya, Ma<lam Ruyu (ihlii. orta boylu, znYJf, uzun yüzlü bir füjy,Unün blrl kasft.baya rıtmiş, gözüne bUyUk bir bina ilişmi~. çisi tarafmdan karşılandı. Dik, saçlarını okşarken o çocuk gi 
ren aılan.ım kü~iik admm Lııi ol - adamdı. B:ı,ındaki lmlaklarma luı Kapmnda. ua bir sarrk!r duruyormuş. Sorınu,: _ B. vıners uyuyor, matmrıı:<?l E. · bi ag·ıamağa başladt: 
dnğuno söylemişti, Esrarlı bir ŞC• llar ge<:mİŞ kasl<C'tini ne gündüz, - Sen rıecjsltı? velin. Lutfen bir dakika holde bek. - Beni sevip aevmedlğjni anla. 
kilde ortad:ın 1cay11oldağu iddia o- ne ele ~ece hiç ba5mdnn ı:ıkarma • öteki, ka~mndatlnl mağrur bir eda ile aUı;erek cevap vermı,: leyin, gidip uyandırayım mak için hangi çarelere ba~ vurdu. 
lwun adamın ndı Lui Baduvathr. j ılı, K~.!!~etin~." l\ennr~a.rın~a.n sa~· - Ho<.:a! _Hayır, hayır .. rica e•lerım uyan_ ğumu söylemeden içim rahat etml, 

Alelide zamanlarda. ba<>it tes:ı. l ıarı ~orunmuyordu, ı:nsesımle Saf: - Ya ')11 ta, bina ne7 dırma. Kendisi uyanıncıı.ya !tadar yecek. Fakat şimdiden beni affede 
düflcre ntfedilerek "'erilebilecek farı olup olmadığına. dikluıt etme - - Mt..l<l.cp. burada bekliyeceğim. 
mahiyet.te o!an 'bu ra;ora ,·erdiği mişi'm bu itiharla 'imrlilik bir ~ey - St'!l ne 1§ yaparıın 1 Loş. geniş bir sıı.lona girdi. Dik 
ch~mmiyetten dolayı sor!:m hakimi siiyliyemem. - Buııı.·:3aki çocukları okuturqm. bir kanııpeye uzanmış uyuyordu. 
hiç pişman olmadı. ('JünkÜ ba\.'Ul a· Fakat !">Or~u hakiminin araştır. -- Ya.. Çehresi sakindi. üç bUndUr onu 
çıldrğx va.kit ker<.ıinde her Ş'!ytlen malannı rnü'lhet bir netice verme· SözUnU oltirmemif, biraz d~ilnmUş, sonra. g-öremtlllişti. Faltat bu nıUdde~ ona 
evvel ~özlerılıe çarpan ağır bir tli. Herifi l'..\lıulam Ra~elc takdim -Beı .. demi§, §lmdl köye dön.sem, bir kıı.rı bulum, onunla evlen_ Uç asır gibi belmişti. Şimdi de ı;a_ 
demir parçası oldu. 4-,5 santim ~- ' eden banka mmenru Lııiyi t..tnı • sel"' bjr ~?cutum ol1ıa. adını (Memo) koyn.m, büyüse, buraya getir. yeainl unutarak ateşli bu~letjyle Dl. 
ıunlub"llJlda iki santim genişliğin· ı madığını yalnız kendisinin çalıştJ. sem, emin mektebine veraem okutur ınusun? kl uyandırmak içln yüreği utıyordu. 
de ,.e iki santimden biraz fazla kıı. ;;ı banka.um Miffinocla. bulunan - Elbette. Ka.rşısmda. bir .sandaly:ı.ya oturdu, 
lın bi'r d~ir parı:asr, 1\ladam Ru· 1 sen·aı- :ı.ajnr tarafmdan bir tavsL - Döv-:ır misin? sevgi ve arzu ile onu doyasıya sey. 
nun beynini dağıtma<ıt ihtimal da· Ye mektnbile geldiğini~ bir ~·er a· H~·co. 1'11!illa.rını çatarak cevap verml~. retti. Bu sırada. aklına bir şenııa. 
hilinde oI:ın bir demir pnrçası. t:ıdrjtrnı, ?,onun · ~~~rine Madam 1 --Dc:•lnl t!lmez-se, yaramazlık ederse, dtiver~ın! lık geldi. Yavaş yava, ve sea çı. 

Va~de bu clernir parçasından Raşele ~onderdıgını, bn nc1amm 1 1rkllm;.:. kızar gibl oımuı,: karmadan telefon masasına yaklaş. 
bqka. koyu kahverengi bir takını otele inmemek hn!>mıundal<i' ısrıın. -- Ya, öyle ml ? .. döverııin ha! tı ve .• nisbt bir patırdı ile telefon 
elbise üç gömle'k iki krravat beş nı garip bulmakla. beraber, hu tav Deınl~. abizeSiDl eline alarak mevhum bir 
f'.ift ç~ra.p ve bir tek kol ılli,~esi ı.iye~!. y~pm_~kta. ~ir mahzur göre~ j - Oy1e ya. döverim! numara çevirmeğe başladı. Bu pa. 
vardır. Gömlekler Ü7:erinde 1001 medıgını suylı-<lıkten sonra ı.uı l Köy!U i'·u cevap Uzerjne birdenbire tevke.llde kızmı,, kan beynine tırdı ile Dikin uyandığına emindi; 

ceğine söz veriyor musun? 
yaptığıma pişmanım §imdi. 

Diyerek kabahatini anlattı. 

gUllimeiyerek cevnp verdi : 

Zateıı 

011' 

- Şimdi de sen beni ı.linle. Evvc. 
ıa, telefonda konuqtuklarını duyduoı 
heps:nı duydum .. uyanmı~tım. 

Diyerek Evt'llni öptükten sonra 
devam etti: 

- Ondan eonra, hayal ınabsutıJ 

olan bu Bert'le telefon vasıtneiyle 

anlaşmanm imk1l.nsız olduğııou b;ll. 
yordum. Çünkü esa.oon telefonum Uç 
gündenberi bozuk! ... 

• B reztıyada 
kabve lmba11 ı;ömJc.k mağnza.!lmın etiketi. ta. Banduvnnın e<.';\illj ha.kkmcln ~fa. , fırlamı~. lııC:.det topuklarına inmi§: ve §imdi o, uyuduğunu göstererek 

.kım elbi!leni'n üzerinde Miliino<la 1 dem Raşe} Ye onbaşı Jomaym ifa· - Vay sen CMemo)nun baba.St öldü mu sa.ndm 1 Evelinin telefonda. konu,ınaaını bek. 
bir terzinin adresi vardı. Ne bu eL delerini: t'?'yit etti. 1 Diyerek, hocanın tızerine atı1nıış, ver etmiş sllleyt! l liyordu. Telefonun öbllr ucundan ta Brezilyanın mühim bir ser~etl 
biıe!erin ne de parde!liinün cebin· Milano mücld~iumnmiliğ~ne yn. • biatiyle hiçbir cevap gelmiyordu. Kall\·e .. fakat bu yüzden de, hcı 
de ~ahibinin hüviyet~oi göst('re • :ulan telgr:ı.fa ız-elen cevapta Kredi 

1 
Sezal ul' olur haddin tecavüz eyleyen mtUa.r LAEDRi Fakat Evelin şaşılacak bir soğukkan sene taıclenen bir iktısadi derdi 

cek tek bir kağıt pa~ası bile hu· BUraJ müessesesi seyyar ajanı !ılıkla hayall bir muhavereye ba,. var: K:ıhve mahsulündeki fazlalık. 

lunmuyordo. Şmit Vali'>in Amerika.ya. gitmek Ü• ıı..-----------------------------• ladx: Ilrezilyada, senelerdenbcri, kah. 
Bu eşyayı tetkik eden 80rg<l lıi.. zere ayrıldığnu bildiriyordu. - Allo! Sen misin Bert? Ben, E. ~P. istihsalinde faılalık görülüyor· 

kimi biraz da .l'tlaclam Ra.'}elle ko- Framada yapılan bütün araştrr • ~ ~ velin. Bu kahvenin hepsi piyasaya çıka 
bU!>lU, 15imclili'k kadrnı ü rkütme• ma.lar bol} netice verdi; Lui Ban_ ~~~~il~ v ~ !i~~ı~~@~ Biraz durduktan sonra devam rılsn, fiyat öyle düşecek ki. mali. 
nıeğe çalı,9:1'ak bu &damın. e~kili lluva i~miod~ .lıic:bir .kimseye ras- ~~ • ~~ ~ etti: yet fiyatını hile korumıyacak. Bun. 
hakkında bırnz malfımat edınmeğe gelmedı, bu ı!'lımde hır şalın' tam· ~ - - ._ ~ --. - ._ ... .. - -- - Hayır, Bert, ıırar etme. Pekfılil dan dola~·ı. nrcıilya, sekiz seneden 
uğraHı. Kadın bu ndarnr ' " .::nret- yan ki'm<ıe de buhııını:ıdı. RütUn -. - bilirsin ki ben yalr.ız Diki qı>viy ... ruın heri. bu mesele ile u~raşıyor. 
le anlatıvordu: Fransa.run adliye sicillPri tetkik BI t bUI Seninle beraber gelemem .. evet.. bi. . " r 8 Brezilyanın facia ile kan~tk bı• - Or~· boyla_ za~ b'ırı·s·ı .•• U. edileli. Lui Radm·a ismi bu ~iciller ıiyorum o beni sevmiyor, amma.. l 

..,. - .1,. koıııctlisi olan bu iktısadi mesc e. 
7.Dn ktmiklerı· "rlok bı"r yüzii \'ar.. <le <le yazılı değildi'. Yine bir llhza durakladı. 

"' İtalyanın Jcnc\'e belediye reisi, sun, heletliye memurlarının imtisal 1934 ı;eııesındeubcri devam ediyı;r 
Gözl~rj ı;ulmra. batmış, ı... -ırun en Du vaziyet karsısında sorı;-:ı ha.. - Evet, een beni seviyorsun, Bert, w 

""'9 halka. ahlaki vaziyetlerine dikkat nüınunesi olmaları lüzumunu kay. f k k d D'k lb 1 !Jk ev,·el, fazla koll\'eyi topra~:ı 7.İ'3'nde göze çarpan ,·asfr s~ları- .kimi tahkikntı daha fazla ıle,·am ak.at or arım sen e ı g i o. 
ıırn çok lmn '-eqiJmi5 olma'>ıdır. ettiremedi manasız boldn, Fulyan'i etmeleri hakkında bir tebliğ neş. dediyor. mıyasın! f(ÖOllllCk bu surellc elden çıkarma!; 

J 1 relmi~lir. Bu teb!P'dcn nnln!i!, ıldıgvı. Teblig~ de, devlet vazifelerinde l>u. K b'r fa 1 dan a· dü5ünüldü. Eobvc!er, larl:ılara güb. Sor2t1 Mkimı' bu tafsı"Ja4 ttao son omay flo";\.cl':iını su<; o hRı.Jcmcl:ıki ., !!> rııa ı sı a .aonı· · 
·· ft ı b t ı lkt lunan kadınlara da, göze fazla <·ar. T b'l d t B D'kin h t relik eılecekli. Kahvenin toprağ~ ra l•adma sormakta devam ettı"·. tnlebiyle birl~e Pnris Cümhuri _ na gore. a ynn z:ı ı ası, ıa · An - a ~ o.s um ert... ı · a • 

...ııd · · •v paco.k s.ekilcle gi-..·inmclerini. ,·üzlc. t h ket· d •on a t k ok ı'h tesiri aksi çıklı. oprak kısırıa,tı. - Bu adam e\·ı"nı"ze ne ··akı"t yet mıiu el'Umumıhgi Ya<>ıta-.ilc bugünkü harp şeraitine uyroalorını " " ı arc ın en ..., ra r ı ç -
T rı'nı· tırnaklar nı boy" "m la k KaJıycJcr dcnlı~ atıltlı. Acık ~i)1. !!'t-ldı'? Serı :ığır ceza ruahkemr:>r;inc ;rol- • · 1 .. m.. :ı • rını, tiyatıı davranma mecburiyetinde • 

~ \ ~- (D lüzıımsuz eHlence ta.~kınlıklarından i~ zamnnınd::ı. zamanın icaplarına yı·m Ne? Tabit de""ı·1 mi o canım? şirketler, geceleri kahve avına çık. 
- Pazar ırünü sabahleyı'n. lhu. l!\"a'Ilı '·ar) ~ · · ·· c. ' • 

~ sakınmalarını ı~liyor. Sonra da uymıyan kıyafetlerde bulunmama. En nihayet sebepsiz yere ne d·ye tılar ve çuval çuval kahveler çıka. 
- Pazar gUnü dışarıya ı:ıktı 1 

mı? bilhassa, her ne derecede olursa ol. Jarını rica ediyor. kendimi teııhlr edeyim? Yapmağa rpı yok pahasına sattılar. Dlr dr. 
Yeni bir musikili film b ı ıı. bl k •• • l kahyelerin balıkları zehlrledıği, ii. - E \·et, s:t:ıt on ikide... mec ur o du6 um rço vazu.e.er m 

S D J bl bil Var ki bu 1 - muhakkak tek ba•ı Hinılerine sebep olduııu anlaşıldı. - Ne rnkit döndü~ Anglo • 'akson askerlerini eğlen eve yer D8 zır 1 otom o . na.. y. e 
_Gece yansından biraz soni'a. dirmek için çevrilen musikili film. ma karısılamağa karar verııaellyjın. Kahveyi yakmak ise, C ok güç .• 

.. d"W" Yemin ediyorsun a? Fakat bugUne çünkü kahvede yüzde 11 su var. - Dönerken geç kaldı<'.:'lna. da !erin gor ugu rrıijbet üzerine, ye. ;\fısır ordusu küçüktür, amma iyi ı mitralyözlerle mücehhez zırhlı oto • ., ·ı ·ı kadar Dı'k tc m'lyonlaıca d4 !a. bu kol:.ıy kolay yar.ınıyor. Yakabilme!; ir si:ze bir sey si>ylemedi mi \·eya ni bir musıiı i filmin ı:cnilmcsi!lc techiz cılilmişlir. Bu kiiçük orcludo.
1 

mobiller verildi. 1 · ~ 
(·,·ı"r dı.,..ecJı' mı'"· J,·ar.~ ı· verilını"s. ıı·r. 1 . d y 1 b'll k hususta yemin etmedi mı aankl? için ise kahvelerde Birleşik Devh,t. 

u u " zaınnn:ı uymı~ an ur şey var ı: a nız, otomo ı er, um tepele. 
· k Siz erltekler için yemin öyle basit ler AmerikasındL>n getirlilmcsi ic•'· - Ha.yır. Bu rilmın şar · ıları. şınrlirlen da. r:öııcrde z:ıhıla i51crini gören müf. rine çıkamıyor. Dundan dolayı, 
k 1 bir şhy kı'' Deıt'l mt? beri en \'e pek p~halı•.·a mal oları - Kapıyr kim nçtı! ha, Ameri ·a ılnrın ağızlarında tlo. rczclerin Hecin süvar olmaları. bu gibi )-'erlrr, yine Ilccin~üvarl:ı. ~ ... "' ·· u ' 

B ı Bizzat senjn lnanmadıg-m §Cylere l>ir mohlülda ıslıı'ılması tazım lıt'lı. 
- en... aşıyormuş. Şimdi, bu müfrcz~lere de. hafit rın kontrolü altında bırakıldı. ba k 1 1n d k 1 ti n'> :.·or. GO kı'lo koh\·e, ancak 30 kuruc: .• 
- Mi!lafirinizin h:ılinde hi!:bir ş a arını an ırma s yorsu . . • 

K d'l Söyle Dinliyo~um Ilı!,· bır mahl·"llc ıc. Janabı'lı· .... or. Üc;. fe\':kalfi.delik gördünüz mü? ağıt men l ... • .. . u ·' J 

- Hayır. Meıbar bir mimar Bu defa sessizlik uzun !IUrdO. Nl. !elik. işçi, lcşkiliıl nıac;rafı var. 
_ Pazarte i günü ne yaptı? Londra mektepleri, nezle ıneYsi. bayet heyecandan titriyen bir sesle: Son c;:ıre: Un·ıilya hiikilıııcti, 3jll 

K•ı k 1 nıiııue. talebelere meccnncn J,:iğıt Bıısünler<le, Londrad:ı, ü9 ya. ri, Akademi Ruayyal'ııı hazinedarı - Peki o halde .. kal}llJ edlyor•ım. bin (bizını uar~ınızl:ı) liralık da. - \Jg eye ·n< nr uyudır, ~onra. ı 
k • • mendil .dağıtıyor, Talebe, burunla. şınua ölen Edvin Coopcr, ngillcrr. idi. Saat sekizde gelirim ... ı<;vet, berıı.ber hııi hir islikraz yaptı. Bu para ilr. 

çı tr, .~attı... .11 . k · ı 
_Ondan onraki günlerde? rını hu nıcdı c sılcli ·ten sonra :ık., nin en laııınmış sıınalarıııdnn ıi. Hn meşhur mimar, inşaatt.ı kıa. gideriz. Allaha ısmarlnchlt Bert! kahH· ı:rnhsulünüıı ~;iizde 15 ini sa. 

_ Bö~le bir sorguya çekilecei{i- şe .ılıyorlar. Duna scbı:p,: Bez IMIJ ri~·ıli. O, lııgilit. pa~·il:ıhlrnda, 1Gliü sik u~ullere taraflarch \'C mimarlı. Diyerek telefonu ltapadı. Sonra 1111 al:ırak, muhlrlif surellerrle, iııı. 
mj lnhmin etmediAim ic;in bü.tÜn dillerin, mikrnpfan tekrar buruna J ~·angıııındnıı suıır:ı Loııtlrayı inıar. 1 ğa dair yardığı tenkidlerde, yeni ağır bir hareketle ba,ını lt!ln•qıe ta. lıa~·a lıa 5hciı. Ilıı istikraza karşıJı!; 
hare'ketlerine dikkat etmedim. l<'ıt• nııklelnıcsi uczllııi.ıı süriip git • eclcn ıniınar Christuphrr Yren'dell. motla inşaatına şiddetle hlicum c. rafına çevirdi. Fakat Dil< uyum!'!kta ıhı, hu-;usi bir terhin müessesesi ,-iı 
J.ı:ı.t bizde kaldJğı mütldetc:a hnti·n~ mcsiııc sc!ıcp olmasıdır. 1 l~ı-i, E. Cooper 1937 scncsinqcnbe.1 derdi. devam ediyordu. Bu 1rnrıu.,:ıı;ı ne, ~ııd;ı µetirıli. Bu mües~eıırde yukı. 
de hiçbir ~yritabiilik yoktu. 1 locak 4.000.000 çn,·al kıılwenin mıı~ 

- ~i~flr kabul etti mi? ~~~~~~~~~~~~~~~~···~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~··~~~~··~~~~1~~~~~ rafına karşılık olarak 9.000.000 çU• 

- Hayır. Re,ıt hauteyl aldo.tıyordu. Bağdat. · · m le gördüm. Ço.r~:ıbuk nydınlıj;'11 doğ . YOi hıhvc bulunuyor. 
- Kendisini' arayan olclo mn? tıı. "refah ve saadetten e!Pr ;\'Ol<lu. He. 1 ~~ ~% ~ ~ nı atılma.saydım. i'ilmdl bent yere &o_ 11rczilvalılur, son r.anrn·ılardıı. 
- Hiç kimse nramadı. iP bolluktan hlc: dn hl\lnedllem~di,. · ' ~ ~ 1 rllnıı, bula~akt;ınu .. Ve halife h?Q kah\'rcleıı. lanıntıı vesaire ı;:ibl ko. 
- Nasıl a.ynldı? Çar~ılardn. lnthl< bu, gösterml'jti. Her ~- • ~ _ Y şüphe ~·nl• hepinizin dt'ri..,ini yULdü • kuh•ı· ıla çıkarmrığa haşladılar. 
- Gayet tabii bir sekilde ... .'.'ili • aran:ın ~ey kolayca lıuhınarmyor ve __ ·- receltti. 

Uinoya .e,idecekmb,' n.k~am seltiz alış ver[,trrdr. paha.Idık göze çarpı • Ha.rema.ğaları lt'il.l, ı;iiıe ı;örUner. lngilterede meyva bolluğu 
trenile aynlacağmı <ıöyledi, eda yordu, T AR,. H·ı ROM AN !)ahsın bir hoyıılrt olduktJnu lddla e. l:lu ~ene, lnqllterede pek bol me~· 
ki'rasmı \'erdi, e,yasını <tlma!< üı:c. Bjlha sa gecelni ııoka.klardı. sürit diyorlardı. 

U .. ı d ı va Yelişti. Bu ~ayede fazla mey,., re yecli b~ukta. geleee;:ini <.oöyle- ı rtı nç nr o :l!Jıyor. Fakat ııara.y 
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Rt• .. ~lt biraz kedine ı:-cldlktcn ı.onrıı, 
eli. Çı'ktr, ve bir daha e,örniimedi, muh:ıfızları bunları ııarıı.y civarından " • YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi saray bel•çllerlnin yunınd•ı ıemin ka. konservesi yapıldı. 
Ertesi gün de ~eJme~·jn".'c polic;e ge~·lrtml;rordu. Hulltt•ye o gline ka. lına kadar indi ve lcapıd:ı bt'kllHn :\lidlanôda, ve Vorçesler Kontlıt• 
haber 'ennei:i doi;nı buldum , e dar açhldıın bah~dr.o olmamıştı. lla. bir mumun ıoığı Rltına. kaçtı. Reşit bir ıtuv•ra. dayanmr~ kopar. ııtma binerek, U!Ja!..laril" bcrııbrr kl•n üııntl:ı, ı;enf'lerd~nbcri göriilmemİ" 
lınber Yerdim. life B:ııNııdın grr~t'l•ten refaha ka. - O ne? beni vurmak lstiyen bu casma ı:arpo.n k&lblnl tntaralt anlatr. ıli konağmn. geroyarıııı. d<lııJU. lıol!uf;ta erik yetişti. Erik konser. 

- Oda )•İl'a'IT olurıık kentlisi·n. nı~ma'I bir mcmtl'!trt old!l~ıınıı tna. el ilimin t>lidlr? yordu. rteıııt yolda gideri"'" kl"ndi kendi. vesi iiçn har.ı rla:ıan milyonlarca ~l. 
cJeıı ne aldmıı ~ nı;rordıı. ı·e cllcr;nı birbirine çırpııral•: - Şuradan meçblll bir el enseme ne ııöylı>niyordu: şe, k:HI ı:ıelınecl 1. Bundan dola~·ı. 

- Otuı fra.nl<. Haljft', Ht>~idin &iiı.lcrine knrınu,lt. 1 -l\le,nlımda. klın.,nl<"r yok mıı? ur.andı .. 4l#er vaktinde görüp çekil • - Bu gece halltt'~ ı kandırlhm ve nıeyvaları muhafııza için ba,l<a ("~· 
- Verdiği paranın eiıı5ini b2. O gece aatl1>rre bıışb:ı~:ı lmldıl•tan harem ağıı.ları, saray bel<çlleri nere. meııeydjm, karanlıkta parıldnyan bir hazine na:r.ırını yerjndB bıraktırdım. r~lerc haş Yıırulılu. Her biri 9 torı 

tı.rJryor mu3unuz? ,.e uzun uzun konu,tu!tt,an Ronra aş_ de? ... Di.H' bııgırdı. hançer beni aol omummdıın vura . Her !!<"Y yoluna girm'.,,l•en. bu tıanı;er yenıİ'i alacak beton ~ilolnr inşa c. 
- El'et, lıir Frnnı;ı11 lirncıt, Ve rıidrlar. Harer blr 11aniye ıh•ha gecfümlş caktı, mescle1I eanrmı !'!ıktr. Demrlt ki, ha • <lildi. Erikler, rl:ıha ~·c~il lla~n bu. 

on frank ir.iıı<1c beC\er sul;ık p•tra Hııl'Ie ~·atat{ odııııııı:ı geçti. olnınnın neredeys'.l ceı:ll~'IUaı ;-öreeek. Haremağaları gülU,tUler \'e hep bir lifenin sara~·mda. bl'nlm canı~ı kıy • ralar:ı dolılurıılrlu. Bıı suretle erlb'• 
lı> "... \'ezlr de l<orldorlardan yiirüyerek ti. Bercl;et nrıjn ı,ı. ç:ıbuk döndü. ağudan cevap vordtlf;r: mak lstl.r<>n biri var. tıerh:ı!rJe hu !er olımııhşıncaya kadar blrkaç bııf 

~or;:ıı h~lıinıiııirı -,:jp!ıcl~ri .H • e\·ine gldet•el<ti . 1 tilndiğj mermer direkler nraıındaıı - Aman efendimiz. borada cinler. mectıul eli bolmağll Cl\h~ca~tm . to kaz:ınılrlı· 
tık ı, ıtİJ et clerrı·c«in: l'ıı'.n:ağn llaC'er ııindiğl lıii5cı1rıı ;\B\1!,'.'t çe. bir ;\hn gibi s:lLülüp J:"ittl. Kimseye den ba~ka biç kimse rııhıat!lıt. geze. .\ğıçlardaki olgun t'rlklerl top. 
b:ı~l:ımt'ltl Moliif .. 0J,•1i!ınih .'f·ı • kil<lı.. görünmedi. Hattı'\ h11lifenin :ılyafet mez. Koridorlarda, mumlard11n bazı!n RACEittN 1Kt1"Ct TEŞEBBCStl' lamak i\;"in. Üni\'crsitı>lilerden '\'t 

ıl:•ııı r.•ı<;c!İn e\ ine ıııi«rf:r ~elen Ycı.lrin p:ışine takırdı \'f' la, bir r;a. salonu l<apısınd:ı. b31ilfyen nöbetçiler l!IÖomtı,, de ortalılt biraz knrıırmış, Bir gün halife Bağ:fatt:ıkl ,c;rhler. mcklcplilerden istifotle edildi. Buıt 
' c J cn !isini J.ııi I~ı:.dm n nclile t:ı- hanhktan geçrrkcn ı nnı:<'rl Qt'kti.. bile bir Jjey srı.emedJkr. ıo, ııahanlıktan geçerken ı;-ö:r:linUze den hir kaçma aray"a y;Jynfct veri • far, talil zamanlarını yemi' topla. 
ıııtan kı"a c;a~Iı n.d .. mm oııbaşı Jo. tam yeı:'rin oınuı:uııdan vııra.r11.lct1.. Biraz aonra ıtr,ldın ııeııılnl dııysn hayaletler görUnmu, olsa ı:erek . . yordu. Yemelt ııofra!ltndıı ntu:r: kadıır m:ıkJa ı:reçirrliler. Sonr:ı, hunlardatl 
moy ile her:ıbrr :nr:ıpı;t katlının Rcıtlt blrdPnbjre bl:tınr ~e~irlnet' en, harem.:ığalı1rt ko!Juşhılar: - Hayır .. bl\yrr .. gördll~llm l'I, bir davetlı l'ardı. Reşit J;.ıı.llfl'nln ıağln. binlercesi, konserYe fnhrikalann'dıa 
~;:a1Jjyfo nJ!\.ka<lar kimse olduğun • ~!!inde bir lıan;.ıerlıt t!Jılıldtlını göT., - Ne var, efendlmlı f Nl"den bıı hayaletin eli değildi. truıan etlydf.. da, Banan tt>yh) de aolundll otum • çalışlı far Ye şi~eleri, kutuları aoJ. 
clıı ır;iiJlhcc;j kalmımvı-;tı_ Rin:ıı::na _ dü: ıllrııtlo ~1irüıl'i, 111.alda yıınıın kadar bP~ccanlısmızf ,.e ensemde ı,ıld~yıııı be.m:erl ıı;öıUm. yordu. (Oe,·:ımı ,-ar) clurırıakta birbirleriyle rekabet etti• 

leyh bu rı.d:uo hakkında tahkikat ı --.. -----~---------·-----------------1----·•--mı------------- ler. 



* Dfll-NB/U.lNOS> 

latanDal DefterclarLjındant 
no.,a No. CiM& llUn&DUIUB 

•Ul818 S.,iktaı Tıl~ Çın1aıı e&d4ealade J'er'. 
S7e araylan mtl§teDlilA.t.mdaa 1 panel 
eakl U.ST. 89 ~ni. M.107 •Jllı 22i um. 

bedel t.emtn&t 

n murabbaı ana. 22i0 JSS 
IZlSC/41 fopkapı~ eski Beyazrtata J9lll i'at.1" 

auıtaıı mahallesinin eakl mektep ,eni fe. 

dal aokağında Hkl lJ )'eııj 16 No. ıı 71. , 
metre murabbaı arsa. 100 8 

11217/UH/lD ldecidlyeköyünde 10 pafta 157 &da 11 par. 
•el No. ıı 236 metre murabbaı &l'K GD,60 6 

02lal/'ll G70Pte uld Baba Haydar Jenl Dölm._ ı 
Q,1er mahallea.inlA eaki kıU. J'9ııl ka. 
rakol aokağında uk1 ve yeııi 17 kapı 

•7111 "'· 360 • 
61151/,071 Fatihte Beyazıtata mah&lleainl.ll pap 

odalan eokağmda eakl ve 7eD1 10 •ayılı 
2i ma~re murabbaı ana. 15 2 

.etZJT/llH/ Mecldlyeköyüııde 11 pafta, 2 ada 1J pal'. 

.el No. lı 8*-00 metra murabb&ı ana ''°° Z3S 
G2Jlf/,Jl Fatllate .. ki imrahor :yelll hacleYbat lll.8w 

hallealnlD hamamcı odalan aokağmda eıa 
eekl H o.ki 28 7eni fS kapı sayılı 3t,60 
metre murabbaı area aı 3 

151217/11,1"121 llecldlyeköyllnde 10 pafta, '8 -4&, ıa 
pa.rlN!l No. ıı ıeao metre murabb&I ara ıaao 126 

Yukorda yudı p)'l'lnmenkuUer açık arttıtm• Ue •tJt& oık&n~. 
• da ~ıtp subur etmediğinden 8.11.9U tarihinden 1Ubateıı btr &J lÇjnda 
tuı btlvıJ•t cn.auıarııe birlikte bir &1 içinde baftıuuft pDal'tNI w çar. 
p.mbl. gllnleri aat H ten 18 ya kadar KlUt l!lmWt mlldtlrtQIQne mllra. 
,emtıe sunıert .aat H ıeıı 11 ya kadar llllll Zmllk mlldllrUlll!a mtlra • 
caatJ&n. (l~Ş9) 

- -------
~ı ... " Umanları ltlebm 

.-FA~ Umaftl Mareai ilio!an 

llnbaır.ma lMldell amı (otuz tıd bl'ıı dokus Jtls otu lU Ura) olan 

H b!em ponelell ::remek takJmlan 10.11.N2 l&lı ,aDll aat U .. kapalt 

ud uuıo ne .A.J:k&l'&d& idare blııumd& t,opıanaıa merka ı aneo komllı,, 
7omanca 1&tır. alınacaktır. 

Bu ile rırme~ Jati7enJ•rlu 2'89,88 (tld bln dört )"11 &ltımf doJms ura 
Mnu !)Q kurut> liralık muvakkat. teminat ile kanunun tayin ettili Te 
akaıan Ye t•kUtlerlnt ayıu g11ll aaat 1' • kadar adı geçea k.oal1sYOD nla. 
JiaN nrmeı.uı llzmıdn'. 

Şartnameler 160 kunıt muk&blllııde A.ııkara n Ha7darplfa YGMl.e. 
rlndtD tem1D olunur. !860>.. .... 

Haber'in bulmacası 

Soldan ı~a Vt f1Ulcarıdan Ol'JÜl: 
1 - Değiş, tok~. 2 - Bir harf 

Az.bulunur, Bir lıarf. 3 - Şan, şeref 
Bir fçkl, Haya, 4 - Bir uzvwnuz 
Bir nota, jsyan eden,. 5 - Alıık . 
almak. tenbih, dürtmek, G - Car.lı 
bir yaralama, Aleti, 7 - Ödemek, 
icra, etmek, Tire, Rülubet. 8 - i'e, 
Cari, Etinin bir hecesi, 9 - Ilir 
sesli harf, ti).- İnceden inceye,. 

Dünkü bulmacamızııı halli. 
1 - Xııl, Kor. 2 - Nnz, Ynr, n, 

3 - Nur bar, Mı, 4 - Az Bir, Fil 
5 - Bin, Kil, 6 - Yı:r, I>il, K. 
7 _ l\an, itip, Fa, 8 - Ar, Fil, yaz 
9 - R, Mil, Fas, 10 - Bil, Knz, 

ŞEHiR TiYATROSU 

~ıın11ıl D ~r-•::~il ı 
ij illıu KOll&DI ID81D 

Aarlleıen Baba 
ObıwtMI ye Puar rtıalert 

15,80 da Matine 
Her Perfembe .ut ıuo da tarihi 

maıtne 

ZAYİ- Kd. Erefllainden aldığım 

nntua kAtıdmıı ye tramvay pasomu 
kaybettim. Yenj1erln1 çıkartacağım • 
dan eskUerfnJn hlUmıU yoktur, 

Kadqa 'Salebe yurdwula 
Sadi Baycık (111SO) 

us=ıs m z :sazı 

Bilimu~n Resmi Dairelere 
Veya o hükümdekJ 

M üessesat ve Teşekküllere 
Reemf datrelerln veya o btlktlı;. deki mtleaaesat ve tesekldlllerln gazetelerde ne,reclllecek UAnlan, bir 

llmltet ılrket tar&fıoclan kabul ve gazetelere tevdi edilmekte idi. Bu Ulllltet ılrket elyevm baU tasflyeclecHr. 

Bu defa yeniden teıekkül eden ve bütün Türk matb·ıatınm alakadar olduiu 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi iliinlar 
Şirketin mevzuu iştıgali: 
Rumi daire veya o hükümdeki dairelerin ve miienaelerin ticari mahiydte 

olmayan ilanlarının gazete ve mecmualarda veıair ilan yapJan yerlerde nesri kin 
kabul ve nefir vasıtalarına aevkedip neıirlerine tava .. uttur. 

Diye yaı.ılı bulunduğuadan bıl'ldan böyle resmi daireler llAalarım dotraclNı clotruyaı 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilô.nlar Şirketi 
ne göndermeleri l&zımdır. Bu yeni ıirket bütün resmi ilinlan bir intizam dahilin· 
de ve kanuni müddetleri zarfında ve günü gününe istenen her gazetede neırini 
temin etmekte olduğu gibi haıılatmm % 75 ini de Baam Birliği yarclmı teıkili.tma 
vermektedir-

T a•liye halindeki bir firkete veya Jiğer türedi mutavaaıtlara göndmlen reı· 
mi ilônlann Jairell'rinin ma ıV!;aat oe muvalalu:tları haricinde, gazete adlan clefiıti" 
rilmek suretiyle neşTine te,ebbiU edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh reami daireler, üanlannı diledikleri bütün biiyiik ve gündelik 
ıiycul gazetelerde nepeJerek her ~de her ke• tartzlıı dan olmnmcuını temin eJe· 
bilmek İfin doğrudan doğraya ve yalnu:: 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kays Hanındaki 

n.10"' t•rDılnde ,&pılan ok.sl2tmellae t&lfp ıuhuT •tmlJen'" ma. 110e İgİ arqanlar Tu·· rk Basın Bı·r11·g1\J. ve ortakları 
baaıunu Dltdeb 1ıooo lira olan muhteijf ctJıko levba 11.ıı.ttı peJ'IUlbe • tkt.uıat fakOltesl talebesinden bir .. n- aaat U.J(I da kapalı zarf unlll• Anlrarada ld&r• blan~d& topluaıl genç, herhangi bir mQea1eae4e blltlln .-.. .. , 
mer~ 1 aDC1I kom18yonca aatm &UDac&kt.ır. Jiln cah§mak i•lemektedir. (İ§) rem. R A • ı A ı ş • k t • 

Bu içe glrmelr JatlyenlerjD 4860 J!ralıll muvakkat temjJlat Ue kammWI sine mOracaat. e s m 1 1 a n a r 1 r e 1 
tar~ •tttıi ,.1111ra1an " tekliflerlnt ayni ıun ıaat 1'.ao a kadar adı P. • Orta )"&f1ı blr baym H' lılerUe 
un ıcomıayoı: nllUttne nrmeıert 11.Zı:xıdıJ'. meıgut ol.abtlecek ra§bca b'.r bayana ne göndermelidirler. Telefon: 21025 

şartna::ııeJer 1 ura mukabllinde Ankarada merkez TI Ba7darpqada fhtt;yaç Tardır, O. t remzine mektup, 

H!~tia"'A'~'~zne~~~·n~te:m~t:n~o~ı:·ın:•~ı~~':P':P~'----..-.--..-..~~:::::::~~..-,:.:ıa:;DJ~O~ra~c~a~a~~~_......, ....... ~~--~'J~!'!'~~!!'~!'!!!'!~!!!!!'!!'~~~!~!'!'!'!!'!!!~!!'!!~~~~!!!!!!~~!!!~~!!!!!!!!!~~!!!~~!!!~!!~ 
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M.M.V. 1sta.nbul 2 No. h aatınalma komiayonandan: 

•-O D!•lrt 
ı a4t't 
1 •4et 
fi aıetr• 

fl(I ICilo 
... adet 

2C ton 
60 k!lc 
2r. kilo 

250 me\.rf' 
4 adEıt 

4 ad<.; 
ı:ıoo ~d1;t 

Ojıdyemll lA.ıottfk kablo 
Kıvl~m.na.ne taşı ve teferruatı 
t=>,·:ı...:ııre ca.mı 

Bez.ti !A.ı!ıtik 

Demjr cjvata maasomuıı 
Pirinç levha 

Mermer parças 
zm 

Ka.rtanl• Uettibli 
Kastamonu hahıtx 1,15 bur;-at& 
Kilit orta ebatta 
Roadanı:ıa. orta ebatta 
Elektrik kaynak teli 

13 kalem K'.lmas ipekli kordon veııair maızem 
3 l ka!@'m· Muhtelit ebatta kereste 
H k>.> em Mııhte'I! bakır çivi. pul ve c:ubulı!. 

20 ~jft muhtelit ebatta filika kUı·el:'i. 

D,;niz rrıii"!!seseıerjn'.l IUzumu olan yukarda yaztlı malzem,. 6 lklnriteı,, 
r1n 9-12 cun.a gUT'\l saat 10 da pazarlrkla !atın alına.cakLır. t'ltel<lllerln o 
giln ve 3•1>1 • ıe komfııyona g-elmelerj. (1038) 

·rttrslye Clmlmrlyetı 

ZiRAAT BANK ASI 
1.tı.ıırw111 ta.rtbl: L~ - s.erma:veııııı: lOO.ooo.oocı t'tb'll m

şııne ve ıı.Jau.ıo adedi; t66. 
&ra1 9c. tıcıı.n ııer oevı ~ muamelelert. 

Para rılrlktuenıere ~.000 llMl ı1cram1ve ;rertym 

t.ıraa. tSa.nlıaamtıı& ıırunıı:ıarlL1l ve uıtıarsu ı.uarrm ııea&pj&nno 1 
a u iKi llnım ııuıunaıııan Ben.ede ' ese.ta ~eoeır lr:ur'a ile &f&llaa r 

~ııa c&'• Uuamtytı dafrt.llac&ktlr. 
ı MiM LOOO Un1dı t.000 Un 
ı • 500 • s.ooo • 
1 • UO • LOOO • llO • eo • uoo • 
ın .. lOO • &.000 ,. 

1 
OlKXAT: B~ıarmd&kt p&r&J.a.t tılr .ene tolııde 80 ltnıl&D &49.ı? 
~~ f.kramiye ı;rırtığ1 t&kd1rde 'J(, 20 fUIUtle nrtıeceııuı, 

Car'&la.r eenede ' defa. ıı lla?t ll Bastra. U m,tQL 
u BirtncikAııunda çeldlecektır, 

J 

12.33 Müzik. (Pl.) 12.45 Ajans ha· 
berleri, 13,00. 13.30 Şarkı ve tür
küler. 18.00 Proııram ve memleket 

•c;aat ayarı. 18.03 Fas11 heyeti. 18.45 
Radyo dans orkestrası. 19.30 :\lem 

leket saat ayarı ve Ajans haberleri, 
19.45 :\füzik. 20.15 Radyo tm:eıesi. 
20.45 Mcırş öğreniyoruz. 21.00 Ko· 
nu5ma. 21.15 Keman soloları. (Pl.) 
21.30 Tem<ıil. 21.50 Riyaseticilm 
bur ha ncfosu. 22.30 ~feınleket saat 
ayarı. Aians haberleri ve borsalar. 
22.45. 22.50 Yarınki program ve 

ile sabah, Oğle 

•~TER Z l~;al 
: YAVUZ 3EZEN ~i l 

creldiğini ıayın mü.sterile"~~ 
.: 

lngiliz kupon kumaılarının 
. ne bildirir ~ t 

ı.ı 

~ a<..eyojlu: hıUlıJA! Oad. No. 113 Ga.yret Apr ~' 

1 
~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Defterdarhğından: 

Deftt>rdarlık caireııile müdürlükler ve İstanbul , Bayoğlu. Üıık11'lrı.r ve 
Kadıköy .::.ııeı.Ierinjeki nıaliye ııube!erjnin kqllk lhtiyac[ için yerlerine tes. 
!im kaydlle (? ıZOO) kilo kuru gUr~n odunu 6.11.912 cuma günü ııaat 115 

te milli Eı.,:11.k mU<IUrlU6Unde müteşekkil komisyonda açık eksiltme ile 
almacakt•r. 

Mulıaınmen bc1el beher 250 kilosu için (10) lira muvakkat temınat 
214 liradır. 

lstel:lilerin nli!us hUviyet cllzdanlan \te teminat rna.kbuzl:uile birlikte 
ihale saı>tlnd@' ko•!ıisyona ve fazla izahat içın milli Eml!k müdUrlUğüneı 

müracaatları. (1U3!l) 

İstanbul Elektrik. Tramvav ve Tünel 1,Ietmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 

ı - 1! l<a.ıem m.ıhtelit d~mir ve Pitin~ ,.R.lzeme mektuoll\ teklif rs~ınek 
aucetile Httn alınacaktır. 

2 - Muvakkat temlnat ma.ktuan 700 llradtt, 

ıı - Teklif oıektuplart nihayet 13.11.942 cuma g1lnU saat 1'7 ye kll.da.r, 
ldart şartn<ıme hültUınlerıııe uygun bir !Jekilde levaz.,na imz;a ınuka. 
bı!!n~., verilecektir. 

4 - Bu if< ait iartname ve mllfredat listesi lenzıın müdilrlüıUn;ie para.. 
ıı:ıı olar"k vetilme'l(tedlr. İstekti ola'llıınn ttyat ve teklifl1>rfnl yukc.r, 
da .>>-7.th gün ve :saatte levazım mU·l lrllit'lıı~ vPl'm~ı~rl (9f>J) 
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1'. 
~ l&Sı'\KKCJI 

l:flı:til"P.l.ı\H 

ı lkto~ltqrtıı 

K.eştdes1ne aynl&ıl 

ikramiyeler: 
t &det ı 000 1.1.r&lılı 

• • l500 • 
ı. 260. 

l4 • 

ı o • 
l-0 • 

100 
60 
2tı ,. 

• 
• 
• 

'4 SONTEŞRIN - 194~ 

ve akşam 
di•terinizi fırcalaV1ntz. 


