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f Varlık Y ergisi1 
\ 

En son 
Doki~ada 
Aldığımız 
f;İgraflar -

Mihveri Tunusta 
·tard planı hazırıa koııf~ra.ıt.sJ rtr,~fmda, la.h:.nJ11.lq-, 

j.ı1ıarull .uu'l~l.a..ı", ta.;..\l,ırt; r. 'enkitJ.er, 
ıs 6'İlı ·ııer devam euı»or •. \lal\ıef,kler, 
~t1 -\"~cllt..r, \&f,-;,1f •1.la:r, o .. ,U»ıou.&Je.. 
k>S - - eu,yluJor •e Yo:.z:Jl•orıu. &~na ca· 

tılei&.mı.A&.e 4e, h...rku, kcnd.~ d.UoiUB· 
le: g&f•De ve ı~_.lwı.c &Qre., rnö~ı-. 

,.ı«loıerı ııruyo.r 

y...0wıı anın be; ıararllldaıı Jİlllscleııı 
tiplA..r, ~'(Hı(efa.Qı.-ın ttratuıcta bir de. 

- tı..ıu ''""""-" kopu111"'lır 

lstanbulda 8199 
~ kişi borcunu 
1 tamame_n ödedi! j 

Müs!üman 
F edera~yonu 

• • 
pro1esı ___ .._ __ _ 

Müttefik askeri liderleri dün de 
Ş. Afrika da konferans aktettiler 

Alıarak ~ • .8a.zal;ın 
ton ~ . •111.nmay."'ru kon-
"""lı ''" P btr ''1cia 14-Dtın etıııe.a.. 
_ _,, ·"'d·a od•ıorıa.-, Konıeran.m l>u
;rat""ı 1<'Yuıu b ı bJQed' 
Uarillnıd.~i ...... • ıı..t-", ne ko&.rarıar 

• --tu..ın vlrtıad.J.. 
l'Ulaıın l:. lb k ta, TerilCJıı 

Şehrimizden Aşka~eye 600 
borç· u mükellef gönderilecek 

ı. f Ankara 29 (llı:daın nıubabirin den) - Vulılı: V"1"gası mü l 

Hindiatandaki gazetecileri 
mi2in reiai Falih Rıfkı Ata3 
bunun bizi alakalandırmıya· 

cağını •öyledi 
Şa00r 29 (A.A.) - Hindistan. 

ziyaret etme.'<:te olan Türk gaze
tecileri heyeti şerefine Pencab 
Müslüman basını bir kJ.bul r('IS
mi tertip E.tmiştiı·. Hind gazete
cilerir.in suallerine cevap veren 
TiiI'k iıeyeti reisi Falili Rıfkı Atay 
bilhasoca demiştir hl: , 

Taarruza geçen Amerikalılar 55 k. i~erfyerek 
Maknası a!dı - Rommel Mareth hattına çekrd i -------tdil.p W•iJll.ecl,ı. • İ za.. sffl'::..b, a.nlv.Jıua.d.dt(:ı, bül.wı ı! ~ 

odui11r1 bOft •e oıa.ııa.sU41Jr 
~tlO·Sa....tt:•n d • 

rin b •· l._· ltl~)\l IOlJJ \•e belki 
U.tUJJ .ı.wrl,ı.n. lllllk· ' 

.. kle tut .. •ı iki d a..!de.rattnı dle-...... evıc~ f" . 
•SJnakı adı D . Ot ınını Ar.ıpJ3.1' 

a. ı.ııuel ı ol K sıl1':_&.Ja aı: . k an a.aı.b-

lrellelkrinden lstan bulda 8199, A nkarada 1699, Mersinde 198 
Sivasta 591t.• F.sklşelıirde 721, Anla !yada 148 kişi borcnnu öde- ı· 
ııUştir. f~buldn hiç ödemeyenler 3& bin 578, An_karada 660 

kişidir. ____ ~~-2 i~ say:da) ~ - . 
Adana vapuru faciası (l h 1orı.e:" 0~bJ k•ii ve ruuhakl<;:k 

ktJt. f(":'lni bu ..... h o uzun ha.\·a 81:7• 

ı;..-;,:ı;: .• ;;;: ~::~:;~:~:=: Gem·, n ·ı n battıg"" ı 
ıl3, laar"u >ıl k', baı bin IJl< I 

;ı:,:ı:~~:·~,,~ .. ,, b:.:~~·hı:~~~~:·~dı- ta hak k u k ettı· 
u hır ıt:"udd nın Curuşmele-

~<e •I b 

cBiı; evveUı Türk; sonra Müs
lümanız. Her hangi bir müslü
man !edernsyon projejsi bizi aıhi
kalandırmaz. 

Din çok şerefli bir şeydir. Fa
ht bu şaılısi ve ferdidir. Ve Türk 
.siyasetinde hiç bir yeri yoktur .• 

l\füafirler Defüidcı; ayrılnuı:
ırarta . .l.ll 11 ... ,. <'t tiOııra. \:trdiU•rı 1 
"'lor iJi r tarafla ıı•lLık ·--------\ !.e, "11ld• ele ~ 
I ll. Ço(' lın b t .. f. lturvelt / • • • E •• • c 

1 
k 

:--,. .. ~7.~r:::k~:..~,7':;:;;'b<,~;:.,.,P/ô.lin te sızcısı tJe ge murei- asus u yapan 
,.,., la.kında .nsııı "1ukarrtratınd.m 1 b d "kk f 0 lı t Alb 

lardır 

:";n b;~,:.~: ~~;'."'ktır. naı•" te alını'!- şayanı . ~ a ıza o ı ay 
lııorp ~~·••uıuı k _ . • Zongıılda.ktan Jıınauımızı gE- hır ıze rastlanamamı<t•r. Artık Roma 29 (A.A.) - Vich<y rad· 

•u·H ıı · orarı. 1
• mııt-1 b" ük b. · · b t ld ycsu, aralarında bir İngılız alba· •ı.ı . "' v. rrrııkleo •n .ıheall'lllı lirken Knı .1drn'.zde uy ır gemının a mış o uğuna mu• 

nıu ••ro varo ""d·kJe.ı i>e~ıe;ıme- fı tlll'Y~ ıutularak dılgalal' ara- hakkak nazar yle b.ıklma.kt;ıdır. yı ile birçok İngiliz ve Kanadalı 
- .k .... ı.::·:~.1' ~ '""'"• h'l·nd~ ıııt. ı r;~'ıııda. k.aybolduı;•ıınu dün tees.. Platin tef ~izciainin verdiği ajanlarııı.n. bulunduğu 22 kişinin 
.,.- ........, ı lı ( ·' d ) a Jı • I • Mndrirldc casus! u:C suçu 'le !Ev-li'"' t..11 "'° ' °"< ya, .• Kon- hiir'<0 y.zdığıın•z na ana v • azın ta •ılat 

.,.r.norn reıehra Anrto·Sak. oıı "'Plı•- unun Tıvyart. ile ve Alem• (Ada:na) ve diğer vapurlarla kif edildiklerini bildirmclcte<lir. 
,_ ' ., fU bı• ~·nl·" ha pıır • 'l . J b b ..... 

I """uı.,, ... - tıer~· dar, Saıxı~ tahUsiye gcmı er y e .era er fırtınaya tutUlan (Pla· ı 1 
J, ''-• lıa.-a . artnm.ısına diin de devam edil- tın) vapuru ~im•n<mıza gelmi • H • t 1 1 '"•nıu 1,,, ;;bl binteaı.:re tlcl· ; lir. GecP geç vakte ka<lar tir. Plat.n vapul'U telsizcisi Nu· 1 e r 
~u~u •. ~.... "an CL>•n mi- y~tıg"ımız tahkikata g_ ôre. maale.. ri lş.k:ın hadiseyi •öyle •nlatmak-aııia:o.ıı. ~v~ 'd!Ju.et', eU...r.nnttl -... -r- nd h :w 

1 

•••ı lı"Vve-ın..en lbl-ıaue ......,_ sef, bu taharriler nctıcesı " ıç tadır: (n•vcmı z ncl •aylada) 
-.a, .l\J.ııı ... ~ -•-ud~ "-<t.ır -u:ııa. kaışı bu~ı.ak 

c11"1~.~;;~·~'::~ı:::~.11d"' Ruzveit LiberyaJAimanların Sırp Bugün b~r 
~::~~:~~:ıi~.~n~:!r.:~~~~- ve Brezilyada milletinden iste. beyanname 

Ruzveltin 
mesaji 

Lond ra, 29 (A.A.) - (;('n,rul 
A~ekSandr ile gcnera1 Eisenho -
ver, ımir>J K og ve amiral Sia• 
~ıd!ey Pound, general Sorr.er • 
ville ve Lord Louis Mounthat· 
ten bugün ~·mal Afrikada tcl<rnr 
bulufimuşıardır, 

Crz ir, 2g (AA.)- Şimal Af· 
rikadaki Amer.kan umumi 1u. 
ra.gahıııdan öğrrnild:ğine göre 
general Ei~enhoovcr <le gneral 
Al•ksadı·, 1lihve» kuvvctkrin· 
den g•ri kalan kısmmrn Afr'k•
dan htded'lmı·sinc mi'~ •ali k 
olan pliınlarinı tan1.ım etmışlc. · 
dir. 

G\;neral Eic;Pııhuveı·'·n hU-

mandası altında bu1uııan ''e Tu. 
nusta 2:i0 mil uzur~u~unda b!r 
ceohe uzeı-inı•c S'Talnnan \'e top
Janarı AmC':-ı...!tan. İ "IJ!t!ız ve Fı an .. 
•ız ..sk<'T1 erı ile Tunusun cenup 
dcgu ht•<lcdu üu•ird" mt'\-.ki a:. 
mi bulunan 8 r~ İng liz ıitd• u 
ve ismı J?izl t•Jtu"sn bi noktıy;, 
doğru berabere<> i e·'emo•k üz<~ 

zer" ist>k>ını almş buhınmakb • 
dırlar. 

T3aru1 oek kuvvetli olec.tk v,~ 

marta kadar scına erd"ri1 mesine 
ca!ışılJcaktı~. Dil'er taraftan Tu· 

~ Aletrikı11 ffuw«ltri 

...... VI11.U üı,iliz "''""' 
........ Döi*.- ,,..,,,,, iwtwllui 
1:1 GeoeMIJ"iro k11.,..•lltrl m ,,_,,..."""'",.,,., 
.... ,,_, ltİiMfM lıllfı 
@ '9,lltM4Mn ~/.,. 

J!!, ~,..ifil>_, .. ,.,, 
• 

..., 'J:<an da 'rıınıuta.Jd Amer>J<an d d k 
b.; d::n .. a 'J:raoııı.ırorpun &'ele- temaslar yaptı ig" i yardım neşre ece nustı Gabestı: MırreL hattının Tnnusta harekatı bir matta knd.ır tasliye cCn1<•gl~ karnr \'t' n ır:ıı 

ferisinden ı~aı"Tu2:ı ,ıtc.-cen Aml- tefik.J-erin har,·lat sahn"taı gH:,tcı-ir hari11 aı,,,.ıu. ~ ku~, mıuıaraa icin , - •-

oıa.. ~e·;~~dan vııı.uıe 1auıı- Rio de Janeiro 29 _(A.A.) .. - Londr•, 29 (Radyo) - İşgal nJ. Führerin 
•l•ll<i, b 

111 1 
•h ıtomuı.,ı ordUiu• I Biri~ A.merikaya ~onme-k UL<.- tındaki Sırb:.Standa bulunan Al- Bugün, 

dot lllıın:u, .ı.ı,,,et&uımı.n...-- yolda bulwıan Reıs Rooıse11elt, man kumandanı bir beyanname iktidara gı>fİşin :n 
"· llu ıı..::, -;:;::c«• haşlam.•lar- ~~czilyada Natal şı:hrinde y_er_e , neşrederek Almanlara kal'<ı mu. 

""'alı.i İnc·ı ·:u ~y•: rady.,.a, . ·,ıtir Brezilya cumıhurreıSJ, 

1 

kavemete devam eden ~enrQI CDUI!CU yık ÖaÜmÜ ıoo L •• M<abruıuı .ı.. ~ra1ı.- ınmı, · . ., 
. l>•r ;:ıo111tr. cenuıı bat•·ında bı>- Reis Roosev<'lti korşılnm:ığa gıt- Mihailoviı;- kuvv•~erin;n asker de. rT Ünasetet J ! n U· 

u. 1 lılı~ ••ı ~°''"nı•te ba.•b.d.k- mi tir, iki devlet ad~mı uzun ğil; •si tdakki olunduğunu bil-
"'iu"k';Q nuiıır. Fran., .. l'•n.rah m!ddct görü.şmüş.lerdır. ROOfe- dirıniş v ... : tuklar : öylenec~k 
•bı h kunoeııerı be Tunu • d sonra Llbcriya Zenci cümhu· •- Bu asiler yuv.ısının imha- Bcrlın 29 (A.A.) _ y,

110 ı iı~aı •.dıudundakı Gadanıos vahı- rı·~'.:tı' arazisin.ele yere ııımiş ve sınd.ı Sırb staıı b!,rliğ'ni benim-
1 .. llı~lcrtl!r. A\'nl -man• J' ta f d J · b' 1. . fft <>rİıı iktidarı gcliş'nin JO ~ "• c·.._ ı - .... Zenci Reisicüm}ıuru r.1 ın ar. c ·~ ır ığınc da\,~t cch.Yoıum., r.•·ı Y r Kol,Jrrın·'e hav• r-u , 'ki pm tıı· d ı· uncu yıldo··nu"mu'·du'·r Bu mu·· . ...., "" d . . u • , - .k.ar ·rlanurak teı.;<ı - er ya ·~ • emıj ;r. , • 

•k r ıoı...., ~aırı •lt•fl &ib• Mult<of·k ~ - m nasebcUe sa•ı 18 de: Alman 
htOl'J 1 i\Jyau tR.lef1ııi de bom 

•1•-r , ... : Bu, haberlere l"'kın•a Al d h Gençl>k Şefi, 11 de ?.farc~a: 
•~d~~lnrıı;,, AnıeriJıan ve •. ..;,.: it lya many~ a ~ Gor·ng, 16 d~ Göbds t•raf:n 

ıı.,.,n, ~Ulın 1
'•

0
u•l;tki ~J.h\'cr kuv a ' ...:;& <:t. • dan nutuk ar söy'<'tı,cck \'C 

ı:o.,:ıol< ~a;;:::r.r.çl•klt•lne h t uz h 1 "' mütc ltibcn Gôbels, Hıtkrin 
"' "'1ı7 kuvveıı.,...ı :'llarcı mılstah- ar a ar u a ZI ıg A Dlur> mi ''tin~ bev ... ·,ım('~İ-
l;:ıınetr ı.na YerJe1nu~ı rse- de ltO ni v.kuvacakt r e trn ı'fı • 
llif"n b h 

1 

nde buhında.u liÖY· •ı------ ~~:;:::;:~:-;:~~~~~~;::::::;::::~ u attı. sa~~ . ------ - --~ < \"eh: ·ca. h LlJ·c.::ı, maı. f b [ "k db tb""lt1tH01::.k:~~tJrr.111:ılinnındon Yenı· se er er l fe irleri 
t bJ,. ı. d •ı · .,ı nıu >faa elm k 

•- , t5 ldır s p h d ınız 1tabııtı:arp•e~ ·don.ra, bu bat. alındı - 10 agan a duşrnana k 0 t u C"Clecck 
ı a~, teru ı 
• fiıuctı inrili:ı A ı:ı .rııntşur. H~J. h / • b • Narırı 

lkuvveııerı Ce.'..yı:.""'kan Ve Fran. . G ö e Sl n ır g a zıs l 
arı i<'ilJdeditJ ve Tunus top. I 

1 

~~~/eıırdan"" ·~~ :.~=~::·~~~Pı 
• ••11111 'bö 1 

teşaı ltonıın.•u 1 e oJuDca da, 
duranı · 11 1'fa'l'et hattında fa~. 
.,.,, •Yarak Cerid cölii ııe Gabetı 

1 lea &rasmdaki da .. ~naha ~.ıı. 
it . b edecektir. 

uıaııı:. h . ı 
l•r • er •k «ı>lıtdeıı ''len ha
in b konferanstan ıonra. müt~lik. 

atıda te T ı 
hb . nnu a Yt•ııl hıınıJelere 

U$ 'Ui!,,Jtrinı &o!ıttril br 

' 

Lo dr 29 (Rcdyo) - Almanya'~ İtalyan ılkb•har taarruzlaTına 
n ka, eni st!erberlik tedbirleri almaktadır, Proiı•ı:a nda nazırı 

hız verere Y . d · ıı·-- b' 
Gobelsin Das Ray'h m~cmtıas. n l ~<_ş<c. ıgı. :r yazıy u göre 16 - 65 

<lak. kekleı·ve 17 yasından ıtıbaren kadır.lar a-:CC'rl hi<metlerc 
Y,a..= kt ı erK:ıranlar i<lam ~lunacakbrdır. G .beis Yaz~sinua milletten a ına.ca ır, , . 

1 
• 

büyük !ed•karlklar istemekt.edır. A manyadak, yeni St>feı·~,lik ted 
b. 1 . ı·ı 1 da da yapılmaktadır. Bu meyanda. resmi It.ılyan •J·•nsı ır.crı a ya . k 1 1 

.· .
1 

_ 
.. • hızmetlerındc <'r e.< eıın yeı C'llnC' ka •·nlnı' "''ccektir ı•a gort: dmme D~ . ---------··------ ---

konferansının akis
Hul ne diyor ? 

Tchıınk ,.~ (AA ) - Çın m• \ d l K 
n L) ş .u a1ı b rır. • konfernr~ 

Du k fer ı -- ~ nu, 1 
e uk d• 

sidir. 
il> k den, 

Le " 29 lH.,dy.ı) A.: ~ kn ' rıc e N 
zablanka lamıeransın:n mutıebkle.ı J(at'İ Za r 

kmiş ve b ,.n Şiıı..U Af jn, .M • 'i • 
Ye e!mlfl"· 

MH 
got~r 

-~-
• • • 1 

K ı k kişi y; z, 
Birbi .. i'T"iZi b il rizl 

Evden nıatbaaya bir buçuk, 
nıatbaad~n eve d._. bir buçuk 
5aat .. Günd.,. 3 snalinı yollarda 
geçiyor. 

Evim pek ınak değildit. Fa· 
kat, ya tramvay beklemek için 
harcadığım dakikalar?. Ya ıranı· 
vayın fıstıki makanı gidişi? .. 

Bütün İstanbul balkı . tram· 
V&)la seyahat ctmeğ"' merbur o
lanlar · bii~· le, giinde üç saatleri· 
ni yollarda gl\İriyor. Çalışmak. 
uyku, idirahat, ukuııınk, yaz
mak, eğJ,•nmek 1 in geri knlaıı 
go.;n unıılıı u U •·•attır Arlık, 
bu saatlcrı bol bol lı rr m! 

Sin dı " rd h rp •nr, 
da ' u ı. le kar 

d 
r kış \8r İ) i J.nn r hepsi 

1 ak t b,z 
nu norıu 1 z 
de .lır.z Kı 
hı ımirı bildığı 

ı'l.kan kuvvet'<'ri 55 k lometre iler. ----- ~--- ----
l•y;:~:~~~~;,' al;:::~;~:·hıır o·cg""er cephelerd 
Ruzv.1t s;mali ~ fr<k'da~i as'ker-
le!'f ne hit~ben bır mesaı gonde· j 
rert:'ı< z feı1 he!' hal<lc kazanac.ı!;,. • 

!arını bi d!rmiştir. ' en son vaz 
Anka<rı. 29. (R.atlyu g•ıtes') -,

1 

Mareşal Rommc,ı:ı i\larette tutu
nam•v•rak Ş•mali Tunu':ı cı·kil. 
mek!" olduğu b:ldiı·ilmekt<döı•. Rus 

Rommellin tevakkufu 

Lor<lra 29 (A.A.) - Aır. "Jr"Cmt· 
ro!ü a 't• ·da bul•ı~an Parı rad;o
sunu haber \erClğine g<n: Rım· 

melı.1 'btt ya do ru yaot •ı h re
kct d .~ , v şi , al Rnr-ııl, 
M~ıc 1 r tt_ ~ ;;, 'll n 'e·e ge'· 
mi t ı. 

J·ronun 
beyanatı 

---·---
ııEir tek Fransız hare• 
keti şi.mdilik mevzuu! 

bahis olamaz.!,, 1 
1 V<l§ington, 29 (A.A.) - Şim•

li A!rikadan haber alındığına gö

re general Jiro beyanatta bulu • 
narak bir tek Fransız hareketinin 
§İmd;lik mevzuu bahsolmadığını 

söylcm'ş ve De Golle yalnız as
keri, mıli, ikt•sadi meseJcl,.,.de 
tem t~.IT'', ett'~ nl ~ynn et· 
miştır, 

harbi 

Rus taarruzu 
altı ce plzede 
inkişaf ediyor 

---·---
l. (man~ar sa it 
"aa.•~ et E.r te~is 

t. i. tLk le rini 
bi ciri)'orlar 

Loı:dra 29 (Ra·hı;; - J<us ıaaı
ruzu :ıl!ı cephede günden güne in- l 
ılti§a! lıalin<ledir. Bwılanr'. en ınü-ı 
himlerin<len olan Voroneı cephe. 
sindeki hücumlarda RusL" iki 
günde 33 şclıir "" köyü Jmrtal'
mışlarorr, 

Esir edilen Alman 
geenrallıeri: 

Kursk ~ehrinc yüz J<,:nmctre 
ya1tlaşar. Ruslar sarılmış Mihve: 

Genera Katru 

Jutaetl!'ın i'l"hasında içleıirde üc 
general +bu.una ı 6000 ~i olmı.,

lar "' 300 Almanı ou:ı~.mü,jlcr 
. d , Fı ~lıngr cqıhC'Sindc de bı. 

(A. 

' 

P' ( 

k a m lıır 

ı.. ( -. 

f 

·c i kom • 
~ .. t <:,h • 

1 Al n• lı € edi.~ tı 

Şimali Kalkasyada 
1 

alınan şehirler: ı 
( V. ) - Sovyet 1 
K ord ' 

• p krov 

m 
• l ı 

l H Vl 

Harbi 

5 Kopenlıaga 
mil yon koron 
zarar yapıldı 
Sav şan c ç"ko 
leyyarE:c·.eri L ü· 
ıüksF.:le e ra 

attılar J 
Sto~holm 29 (.ıL'\..) - Evnı 

k• g<'C•· İıı gi._z taypı dcrı t.u:ı 
findan K opPnhag ş.chrinc ve Dt
z•l fabr hla.rın• y:ıpılan rr.ü:
h~ bomb.trdımaıı n<tccs.n. 
de 5 m.'.Yon k·rcınlu;. zarar Y• 
pıldığı tesb:t olur.m~lu . Diğ« 
taraftan dün Be'ç•kı hı\•:ı bö'ü
ğüne mensup ıki pilot tayyn. cle
riyic Bolç'.k,mn payı.ı tı Brük 
sel üıcrinric U;'& k BLlç:kfl bay
"1k ı·ı atmış•ıı H el t>rİnde 
nt.· \·.ırsa nava! 1 at a; bu \eza ... 
hurü sc J.n:. 'nl ·ı. 

30 dakika!ık al.ın: 
l l9 ( \.A ) _ O ~ 

Ar.- c ıka havcı l·l \ \ "' rı 1 

sn n d.n, Sf' k ,.;. 
0 1 .. uı. 1;1, 

ç Ir" 
t K :> l e' 
oh "uc rr " " dıııı ç k u l et 
dk • • e ' ı-r .. (' rr ı. ' 

J 

• 



l&OAI( 

Adana vapuru faciası 
(8"1 tarafı 1 inci sayfada) re ilerisini bile göremiyorduk .. f ~marD ~ ı - .~- ... 

~ag\J> raz>lt qaıtların bıpall nl'fla .._.ııt.meı ... • 12 94• Çal13m .. , 

m~s .. l si ve iki ihtimal =HABERLER . 
•- Biz bu ayın 27 nci günü 

sabahında Ereğli limanından ay. 
rld:·k. Adana bizden bir gün ev
vel hareket etmişti. Saat 4.15 de 
AdJnadan ıu tdsizl a'..dm: 

Kıud.,nizdeki fırtına d.ün ak. 
şoma dt>ğru biraz hafiflem ştir. 
Fa.kat gcmıler, ycrleriuden ayr•ia· 
m•mışlardLr. 

Adananın mlir.ttelıatı ı 

"'" 11 o Koo7aoa J><dsatın alll8 k~ 7 p • 
1'.alJUlll ve. ~rıle t.ek.l.S: ır.elrtupL&l"ııu i*ıaoe: ~at...;nOe 

Dl Ye:mıeleri. 

ctN8i T n Trm "'tt 
ol'llu.:;ıa VoroneJ· 
Kur..k demir·
vohı boyunra ita 
tıya d-O~ru taar· 

ruz eıliyo!'. Bu ordu .Kursk'aa 
190 kilımıetro doğllSuuda bulua
ınnktıulır, 

Tanus cephe- r 
•iudc: Yazan.: Emekli Kıua:ıay 1 
Tunu ta h: :..ıı· l. SACIT _ 
aıaira çal..,a.ıı 
M.hHr l.unetleci battdaıı ve 
tc Ut !:in ba,ltr~ea.k olan hcili:r.
Ame:lkan taaaularına karşı 

dayon.ıli'.ttk mi? !~te Tuuus 
lıa ~iı;:n · di ıı ır.er klı me· 
.. lesi bl'dur. 

.lb!' ~ .ı..er iki>• ayulıyor: 

D zı oıuhanirler, Mihverin 'l'u· 
nu .. a tut:ın ı tyar~o-uıa iı.an • 
mı :ı ır. Bazı m.~hErrJrler de, 
Tu U' un bhiat ırr"':ıları dolayı
si:.C oıü~afaaya ,.Jvrr~i oldutu
nu "> lıiyorl.ar • 

T11l'.(15 a zbl, nı~cut lstih· 
kamlar, go~cr, rutğlar do:ayı<ile 
lıa1.ikıttrn nıüdaia) a elverı li ir. 
Fakat ıını:1ırnnıah ki l1dihvcrin 
elinde ~:ılu.ı:an nrarinln :leıin:iıı:i 
azdl!'. 90 • 100 kılometro karar 
de .. i nh i o!a n ve ceri ınde lienrı 

bır!ı nan bir arıu.i k::>"idorunh 
ı.:un mıit • •t kat'ı müd•faa ya· 
pılamn Ü tik. .-erin <le 
niz r..:ık"yatına dayanın muva
cal1tS1 dıı sağlam değildlr 

Bıı st!:cp:e, l\lih1·erin. Tunu,.. 
ta tut · •cajiına ben de ihtimal 
wreıniro·um. 

Orta Tu .. 11•taki litt.,.r;k ha· 
rddlerine gelif'ı e, Fru.;-.zlar· 
la Amnikal "1ır, Romel ordwıu· 
nua ~.rhiııi kes:nek ınaksaıiile 
Gıt a ,., Sfaks ıiına:ı 1a·ına doğ· 

ru t!erı.mek isti. _f2r. 8u iti .. 
urh lt~:n.1 ordu.unuıı la:d 
lı.att nda dı:'nocaiı kal>ul er'ile· 
mu. larcşal lhmel;, ltir kısım 
lu .. velini bu mü tahkcm ının· 
takadı l>ırakacak. a zl kuvvetle
ri le Gabc, civ;ırında ıutunnıa· 
jia ~ı caktır Denil~hilir ki 
Orta Tıınu \ 1kın.ra mühim ınu
lla •telere ahne olac:ai:tır. 

CO'; CEPHt.')tWı;: 

Vrr tj ve Klfl:asyada Rus 
ile.! Yİfl devam ediyor. Cır RUJ 

I> rcı,:tr Valuiki 
\"C or :' ;: d ci\ a ır.da 
h ., :.n R lı:netl<ri bir Jıal . 
ta eri ye"1 bir ileri ) iş 1•· 
zı.,,ınaıruşlardır. Bu .k.e.>irnJer.fe 
Aitr..n muknemotinin şiddetli 

"':iu;:u arılaşılınaktadır. Hu va
zi)'ct iki ta•af için de \-<>k mil· 
·himı!ir. Çünkü ltu lar iierlrye
bi ilcrse, Almanlaın Tıg n<>g • 
HaJ..or wmımi hattuıd.ı tı.tu.n· 
malarıu mlni <>bcak r ve i.<'5· 

tofu h3tıdan ç~virebile.:ekleriir. 
llerleyemrzlerse Almanlar Rwı 
taar armı ll!Jl haaderin 
va ın,.:an kırmış olacaklA1drr. 

l\Ia m ıh, Almalar <>rb Du
neçte Rus tazyik.inin çok §id 
det:· o!~u unıı ve R11c la:ın ye· 
nl lhtiyat kuvvetlui a\d,llarını 
sö)lüyorlar. Der halde A!nıan· 
!arın vaziyeti bala muhatanıh 
dır; Rıt.~larm Hark.ıf'a • .,kul • 
m3ları ve Ank denizine doğra 
sarkmaları ibtim li mevr ttur. • 

Stıı!ingraddaki MihY r k v· 1 
vttlNi makadckr akıbetın-Je kıır 

tula mulardır. Bur:r.!2n ayn • 
hn Kııs kuvvetlerinin P.o<;t&fa 
karşı kullam!ntuı ç muhlemcl
ı!ır • 

Kafkasyada RU6lar Tikor e • 
llfa) ikop • '<>vo:usk şcnırlerir.e 

ç. '!ı. "'1ıl !azdır. Bunı•n'a bc-ı 
u~r Almaolar R:;tof ve Ke:ç 
R hzını doğru çek.ilmek imka 
nını mu afn.za ~diyorlar. 

Ynk:ru!a R• tofa htıı liç Rll3 · 
ordu ıuıun mü terel< bir taarru· ı 
:ra ;irişme"'iİ nıuhteme-!dır. Al· 
manlar bura ını mu'lnnirlar.e mü 
dıba eıirrr'ılrr mi? Bu ihtimal 
hem'ir. Kafkasyaılaki kuvvetler 
çe!ıif, iktrn sonra Al'llanlar bel· 

' iti E.o !oftan da çekileceklerdir. 

r 
KISA HAl ERLER Dl~ 

'-~~~~~~~~~~~~ 
____ _/ 

* ~ Z9 (A ,) - 14 &7 Alı· * v 'r.«fon ~ (A. ) - Ziraat 
ilen &d• llaTe' el 7: p::.Jıtz.ıı .. ,.,. bir 1 ltaLtrı llL Wk-k:r~. •ii.ttbnrtın m11-
lq11ı:ı dtui?. u une db.ne P.r-"J»:.11.se de· blım mi' ta.~ z r ... i ma.lıınlle!" sa.ln' rtını., 
olzal:ı t. m:.J'lD e aJu•ryakıt ,.na al· vt bnnla~ olur t ;rata f('ker ta t ytha· 
11>.a."' w b·1 ka:1"'r taun uma:-ı sun- ntı rine d.alıtrm., olıluiunu bil:!lrnı,.i:f.. 
ra I' lea ~lk deniz; l'- l'Cmbldir Yük Ur 
taz lem~ için MıJ aJ':lı yaptıtı • aeya- • 
lıalltr JIOI t.ıyr: t:nm is uırle ı.e. 

* ~ t\.YOrk %!J (A ... \..) - BelJehem 

•• t- n<!t 1943 ,. .. h t.ç·n.:ıe h-:..T 

cwı buy~k b.r .r•mt var.ılıbllee .. ye 

bir r.eneı k. .ıremi ist.ih'!all böJ'leee 371 
1• but;;.b lttektJr. 

* • ·,...,.or' t9 (A.A.) - Amerib 
T">carcl Nau ı·ın b'.lıUrd:fln-e ror~, 

19t2 yat.nd:ı ~ rl".ş k Amerilıa .. a ma~ 

muı eşya kJyınert 121.000.eoo.ooo do

lar olar yu •lm4~ • 19U yılmdıo 
bu kırm•l yal ıı 04.0 o.ouU.000 doU« 
c! n baret buıu.nma.:ıta idi .• 

* Londra 29 (.AA.) - İccll erenin 

bat n dJpt tt..:ıtlk t nı p il 7 a.. ı 
kında &a.ma.:1fle y ile- t.r·lcoek vo te 

:rar t 

ar'ık ve-g'si 
(Ba tarafı 1 inci '8yfada) 

Vulık vergi.~i borç'ı;laıının 
menku' emal nin hacııne dun 
de devam e.;i m..şl r. Antd<ılu s • 
h l'ndck; bazı yer'erdp de htc z!e: 
yapı mıştır Nafia Vckil'et .fthrı. 

m ~d n A,k eye 6'.XJ borç'un ·n 
gö·d rilm•s•ni b'ld i lç;n 
Anka adan em' g0 : r g 'mez A 
kıley< yeni s vk·yat }apı' cak
lıt. 

Sovkiy tın b,. ikt ruu t~hir •· 
d :rn<s. tl'Tn' ik aletlc•ınin ç>'ı 

ıı-m ı ycr'cı ne he•ü;: kafim .ktar 
da g~n:ıe~ilrnoniş olm ~ 

5€ vdiği hayvanı 
lsıtmaJc:·fçin ,-angın 

çıkaran dört 
yaşındaki çocuk! 
Kııd ··yde ~· aıclem Boyacı 

Mc.••;Ju, sokag:n.Jn 2 numaralı ev· 
de O!'.JI;.n bayan Gi:ızideııin 4 ya. f 
§ a ı oğlu Gct evvel.ki gür: 
soba.ı.ı •• cak oılı:;ır.<la O.)'IL.,caı<la 
ril ıbir hayli m,,gul ohııi~ ve 
bır müddet ronra pcncC'reıoıa ö
ı.ıiındckı ~•ndaly ye oturarak oı 
4n5.1" seyr<ıtır.e •e ~ nmış. lz 

ıe: anl 'ti lo:ırlı .havavı ı;örün· ı 
ce uhıı .ııa i>uluı.:uı 90k scvjiği 
merk p yavru:; .ıun ıiştlyect-gini ı 

dii:f ı .ı~ ve l:err.en kim •) c go. 
riJnmcden arJra kı:.~muı;ı~r. }'1 

da sevdiği ~ıpayı • oğukl.ıı<l lıtizül
müş bula.n. izzet m • .ıtan ic<l • 
rik etliği Kibritle t:ıpanın yarı.:.ııa 
tıopldığı kuru ol;ları tutu; ilrmwı 
tur. İzzt't anc;:ık '.'!rıtli..ı i d ·an 
atabı!miş ve biPl<.ıç d:<;.ika i i'1· 
de İzzetin t:C\ ' :;ip:ısue ;dı;r 
kül o!mu,<1.ur. 

Vı·,• .;,,.ı B , _ _.. · _,,_ !!_ e .. cuıye: 

* Mebus • in r dof'.rlcri ka· 
za'lrda seçim t~ftiş hcy•t' ta· 
r !ır:cisn kontrol ed lmektedır. 2 
şub•tt• k r.ci seçmenlerin oıyısı 
belli ohcıktır. * El fiyat'arı b'ıdenbıre yuk. 
re•m·~ bir kilo d~'ıç 210 ku~u 
bulmu~ur Bu f yatın an nnal 
o du!!u b 'di• 1mektcd'r. Diğrr 

t raftan d ·n T c ~t üd.i:lü
~u.,·le b r kp'antı '>p brJk et 
fi;a! 1er·n·r teref,uü etrafında 

gö:u•ülırü~tür. 

Ekonomi: ---- -* SUmerbank umum müdü
rü tc!ki.k~er yapmak üı..ere şeh· 

r m·ze ge'm:ştir. 
YcrlL!rallar pallrlacır.da ve

si:<a :le Jıa:.Jcıı satı .n bir kıs:rn pa· 
mı.k'u mcu,uealın s.ıt :ari se:· 

be t birokı'"'ı lır. Salı§ı serbest 
tırak lan ma!lar aras:r.da p j rra. 
patıs'.:a. reok'i patôsler, renkli p .. • 
zen \ .. r ve sai~e vardir, 

Rus harbi 

cDümeıı zincirimiz !tırıldı. Bir 
ta> hy' deniz ald .• 

Buıxlın sonra uzun müddet A· 
danad•n ses ve sed• çı.knud•. Niha· 
\"et saat 15,15 de arka ark•y• iki 
ie•s·7. aldık. Borincide şöyle de. 
nH:yordu: 

ıDenizleriıı şiddetine !aham· 
mül imkansız. Aykıu seyr le 
Yıldız - Karıt7•1 cilıetine dıirnen. 

siz seyrediyoruz.• 
lkincı ttl'..s:z şu idi: 
ıGt>mi çok su a:ıyor. S.O.S. 

S.O.S. A•z 41 35, Tul 2),31 artık 
batıyoruz• Bund:}n sonra Ad•· 
nınm t.Is'zi belki de cbırliy<:n 

S'JSIU, 

Ad n• tcls'~c!si 1:ı son de.k ka· 
ya kadJr telsiz:n b .. ,ındnn 'Y"'l 
madığı an 1aş'ı ·o!'<iu Rz·m g.,.. 
minin de bir ara dümen zinc r 
lcri kq tu. İnd ıı'eıı 1 vfan bü 
yük bir dı!ganın go)ftrdu,Onü 
andık Fa':>l bu tı\'fı. f••\ .·ıı.'" • . . 

kuvv~ti sıycs'"ie da1gaı:ın ş·d· 

det ne mukavemet etmtc:t:. G<"ıni 
mizin kazan d~ircsinı su bıstıl(t 

i~in ben tc i'T. cihatınt akömül:i
törle ·şıcterek ge•r.k Aıl nının 

gerekse cumum. i.1e rr.uhabere--
vi tem·n cdeb"l'rordı;m.. \ 
f:,.e müretteb"<tı "" diyor'! 

L manıırızı dföıen F'<ıc v-pı· 1 
ru mürettebatı ise şunları söylo- 1 
mı>'.<mlir'er: 

,_ Carsamba ~ab hı saat lx ı 
~e doğru Şile i 1e Kt[<en ar1sın. 

dıylcen Ad&na vaourunun '.'k tel 
siz'r.i aldık. Adana ile araırız· 

da 14 -15 m 1 kad r me•afc o'du. 
ğu h~lde t"pin'n 1d•t'nden bu 
luş:n~k rrurr.kün o'madı. ~Q mrt· 

Kazazode Adana vapurunda 
k•!Jtan ile i><:rnbcr 18 k:şillk mü· 
rettebat vard~ Bunlann isimleri 
apğıdadır: 

Biriuci kaptan Y•hva Tiı.zel, 
'kinci kaptan Halil Özen, baş 
makinist Hüseyin Siimers,n, 
ik'nci m:ı.kinist Riza Yazıcı, t<l
s:zci Halid lkizdo~an, güver'.e 
lostromosu Sult•n Mahno. mak'. 
ne lostr-·musu Hlisnü Giln<', Ser 
dümen Yılmn:, t3yfa N'yaz; P·r
lant, Öır.er, Sola"" Ahmet K cm· 
bur, H"kkı Çc'.;k••n. yakı ~u~ · 
trfa t'J(·rri;ıe!. ıteqci Ritaı Yı'

dız, İsnı•il Kı!ınç, A!-m•• Karı;:a. 
Mtı.Sl a Kızı\;<n..ı, aşçı! .met Cu. 
r<ş. 

Kap!an 25!:0. lkioc' k"ptan 2 
hin, ~arkçıb şı 1000, tavlalar 500 
er l r.ya s'go:~alı :dHer. 

St2fir in 
vekil"ne 

lran Bss 
tf le rai• 

Lorrlra 29 (A '\..) - RPut.•r 
SO\'Vt-1 Rll.f')'a, Buy \k B'.ıtarrya 
ve İran ar!l>'ır<.lakı muae~eıl r.in 
i!"zas:nrn ' -numü rnür.W""ct>t' 
ıile M. sı~lin, İran ba•vckiline 
hır td"raf ce!<crek, bu mua.lıe· 
<!erin iki ll'.i!let 2ras-.ndrki mü· 
nL<iPbC!'tletİ • eğ' an '.lı:t1,.m3ğ1 yar .. 
cl:m •d "''ği hUS'.ıs!lndakı ılima
dını '1-•lirtmi.,qlir. , ______ _ 
Karlal Sulh ha' ;mliğiııch»ı: (67) 1 
İstar.ıDulcia Ankara ev!o.ri 4<o 

operatif şil'.k.ti. h Man ı wnc ı 
Ja,.,~u ve :C~vit J d:•J il• nıü~te
reken rr.ut'.l.Sarrı.f o1du'darı MaJ
tere Dıra ı: ran:ik nıanıf 

823554 mc,re mu•a':ıbaında ve 
108 nı.k:nı·na ka l.ır yfr'. ~len ve 
deniz ile hdtxiu bulunan ve c!c· 

DEVllEDİLF.CEI{ iHTİBA BF.RATI niz l :ı :ır:n<l:ı 60 metre uzurlu-
•cocıı1<1ars mah5ııo hn:ro. pliJ, ğur.dıı 7 rr:€•!re ir!ıfaırd~ üç 'töl· 

meC'en fü: - ·t ve bu bö'.mderaen cTUn ve Jim"laJilk. <lblse1erl,ıt bak1ıı:ın-

d: ki ıbl.t:'a leln lıtisal veı.ıaı •ind•n ibirisirtin .:_tü açtk ve oiger ikı 
in.mı Ma ~ilya kiremidiic örtii· 

alırlDJll olan 30 n lılnu 1911 brlı lü .biooyı havi ve sair alC'amı ve ~!:96 NfJ. la IJatlra teratr·ıu thtiva 
ta;.tlık ve hali oraziden ibaret 

etfti hüu.k, ba li.ete b14kı-1'"1& dev·r 1 v• :rahul icadı T..,.:.ı,.ede m<vkil 11 lo bu U!!';ar. vu 1:1?'.wn altın'.~ bin li· 
ra kzymetirdc~i meııkur dağın 

l<0yab li~ ~· alahl7 ı d:hl ... lzalei şuyuu zımnında satılması-
Trllel>'tecett tekli! eiltm~ olmak· na ciair verilen karar mucibince 
b bu hw usa fazb malt."Dat ıd:nmek 26/2/S4~ tarihiı:e müsa.:lif cuma 
ls1<7e.ntrrlo Gal•laıla, Aslan lım 5 , gür.ii ra.at 10 dl l;;ırir...i ~rt'ırma 

lııcı kal 1-3 No. lan mineaal <yleme-ı yapllıp verilen Oedel kıymEli 

ıerı IU:ılllllu ııan ohınU', rnW.arrmir..eı:in yllııde ::etmil ı 
(&3 tarafı l inci sa> fada) beşini 'bulduğu takdirde k.ıtt'i iha· 

r.i, Fetr.:ıpavld.ya, Mı aık:vs· ' ZAYİ_ A.E. :rıa mımaralı olomo· 1 Je.,i yapılacağı ak i tak~i,de en 1 
k }a rr a.rerir.i, ""Ot ıaıo•!rn- ,.,.. .. _ a.rttır•nın •e~'"hu'"d•ı bakı' b!ı:n 41 numaralı hf'nzin karne~ul 'ı:.,...'\. ~· .. uıı 

!:er. ~ J e i.3'.;..syu:ıunu z.:ıptetm4· k:ybell m. Ye.nwnı aı .. ·a;mıd1LD es- kalma!. {artiyle 12/3/94~ hrihi· 
lerdir. lr.:S nin hillımu :ro tur. r.e ır.l:.ı:ııdif e<:ma unü ud 15 te · 

Letonya hududuna doğ- Mac or Kon oloolufo kat'i ihal<!oinb icra ılunaca-
TU yeni bir taarruz: ğı ve ta:ip olar.ların · '<ıı-me!i 

Ar.' =· :g (R.> • .'j"O n zc•e.i) - ZAYİ - iDii :rıh ll•:rr'7e ıı..:.ın. 1 muhm:minerin yüzde yedi bu· 

lira ııtr. ll<a .&r. 
---~--------~-~~ -~~ Er poryonu, 

T vla binası. 
~l!4fın hamama 

IJ.306.73 3915,:ış 

aa.uı.oe aaso~ı 
8 .• 22,oa 639,11 

(2173 - 469) -----
Koııı!syo;.ndıı '"evcı..t foıınl 0..-n, eııile komp'.e nllmuna"'e 

~aal ı;ırn..._ile 400 : ı;oo (jlelıne çanbsı kapol1 zartla 
Iha "91 1/2/943 p.ıuı il' u uıı ıs de An:rarall M 

t na llro'lıl:ycnun ia yaınAc:J.k.t.r. T .. lLVl rm ıtaDUnJ: v 
.- .:ıı u.ate a.At.i -den ...,-ı· sa t uvveı k.o~oo verm... 

ltL n :lk le:nn:ı ı.12 lra şJ kılZ\ 

ve lı~t.:.51 pr 4.1 
t ıı d p Jaca;!ı .dan ısı~ ı 

&:.b ~· ' -..ak as.. rl DWta tıO 
(:UOJ - 586) ---u ~r ç f'olnc 1250 rı.; t.ılı ın e leı1 ).:>l; ç l'I t • 

e lı :a llt lı:Jl!moye ~°"'d; ı 
ar M. 111. V. 3 N lu l<ıı alm• lı;, 

"'i'U. 2ul2 lra Si) u.ruı: . 1'a.lp rrı bell 
(223ı - 657) 

c:e•i..ı>d 80 11, ıoo blllur ber«lrl•k kn :>le Mı:o 
lungp!a bunu satmz-k l"ttf'ycnlerin ftauıl aflariJ~ b 
nıu b td•rir l#kli( ıneklupla..-uıı 

kal'& M.~ .V. b .. nt cbirt:si re ili nevı7a Jıl.)(.V. Z .. o. lu. p\ın 
m yon"n• r;orul"'1D•lerl, (%195 -

K<»ıuyoc.da ml'Vcut nU::nuııes.ne glre 9635 a:'ı i ar.b IJ ı 7 
..a.c;ıkt1r, Paı:arlt ;13 e.aoılUcesl 2/2/94 ı, glinQ ·••I 15 ~ Anlcra:tı JI. 

,._ 4 r-:;_ lu sah .. '\ ln.ıı kom.8yonun ,...., lacalctır. Tıh~ f.elı l99.f$ol 
6iJ ku!UJ kat'! l< · tı 2!,500 1 r :Iır. T,. o' r.ıı belli ıtc ""'1"9y 

.,,.Jeti, (22•0 - 656) 

B l\u!Jum ma•'Zentt, amele Ye tf(U!il mtue.:!llhJdlıae 

adet an.bar 'c b r aı..et pllVJ'::m bu:~ ı ka,ı h u.rf1 ekSllnı r 11.o mqtd'"0 

ı.,,ı 4/!/943 pe~- ,,_;;&&at 17 d• G libolu aw :i aa ın a1ııu lı-..; 

n.-. 7apıh eakı·r. Keıtlf Mi: U 91.';7 l J'ro& 13 ku"'- ırı.n te:n•na.lı 11.l'P1 
raC:.. Tallpl ·ı ia kanv11i ve r .. aıarlle l kl'.f a.1'.&.uplunnı ill le a: .undd 
saaı evnı koınl 1~ ...,,.,,,.,, rl. (!!U - il 

50 loo 11.tır eli bp&lı zıl'lla eı..ıııu.-re lıormıışir.. iı•al••i 10/!/ttS 
amt-a rUnü s:al ı,: de B:Uı kor a.k.t l satm alma llom"w•oııun·"a J'& 

tar. İtk' temınatı 37$1 laradır. T.lll;ıl rin 11.a:nırl Yetı:Jıtl•rl1• le-' lif me"'wl 
rıt?ı lh.ale ıaaı.:ruten tir u:al eYVel ko 'lı.i :yona •ır"Fme'""· ('lt?3 I~ 

Naf a Ve. aletinden 
Ekdltmeyc 1 onulan iş: 

ı - Konya >u ı.J rı onb<Şlncl ub • mtidtr:liliu bolt Jç.ude n U.-
11&!!1 )'a)uun(aJ.I baı.tJı.1.Jt v.il e.ICD Ç:ı I d<re lnln let<I il ....,, 1 ft .~ 
1a.n. Ç-;',.ınının 1. JJ.h "'1c'ri Wımhı d lt>n kt'tf t be:ltll t yal C3a l üı:er• 

cl.27.9':0• Jira cfi'!• kutr!J:&tr1". 
ı - Ek. IUme 17/2/9'3 tarbhıe rat '• an p~b ıilntı t .ıs. dl 

karaı!:a ~u ltle-·i re ~1 li. bina ı i;i:ıdıt lv;J..ıu.n a eksiltme k-omi~7rmu 
b•'• urr mul•'cı J'&JNl.acaktır. 

s - t.ı.eı.ı ıeı eksiltme '"'mame~. makan'e 11roJ i. Ba:rwdı'I l< 4lefl 
net ,tırt:name.!JJ. umuml ~u lııltrl feunl ,:ırt.urnte"'ı lle bu..,mi \'e 111::.nl .. ıf: 
.melrri v• p!"ojeJcrl c8• lira c4.0• k•nat k~&Ma r;., "1forl ttlsı:ııadr• 
bll.rlfr. 

4 - r.lı"'ltmn• l'"rebll- ltlft '9 lekl'I01'• c1i48• füa •>:• Jnıruolull 
•a'c:lı:&t tırmınal verm~eı ye t'ok~t&m#.ıaln ,.-..ı.c.ıı allttdt-n ta • a " ria 
bir d Jr\oe ile Nıfıa Vekiletlne miraca at eder. k ba -.C ll'l&hsu olaat fi, 
Ye&~a a mal~rt ye bll 't't,ikaJ'I Cİ> tpr:n.eltrl şarttır. •. 

Bu mtid t t le'nde ve•ik• ı~~ıın·Je bulanmayanlar rk-t"tm.·,.e ..-w .. mett•· 
5 - i Le' lllrr n t.-klif mo!rlup'arını llılmel maıldr4e raı b natta ı. 1 r 1

1: 
öce•: ne .. ,dar sa ı.ıerl retslil'lne mak bwa kaqtlıJ'lllda v~·ı.-rt uıslil 
PO"ta•a ol•n ı•cllmı•!•' lı:ab•l Hll'lmeı. (51t • 754) 1 

!8'!'83 ..... lilml ..................... __ .. .-ı 

lr h!sa ·ar U ~u 11 Müdü lüQü ilanları 
Ön.urr.ı@.cı'· i guni r:::e R .a .n (en ah ılım L ... diploma!111 ..,,, .~ çu:k nın!ıetinde pey ak..-Esi ve 

V likih:l:i::en L. • rya el.dulu· im. Ynıı,;nı cı ••uai:ından "'k, ,ı. 1 şartr.ame:,inl görm~lt isliyenle- ---------------•ila __ ıaat~ '°""""'' · lb' j ı in hii'·mü 7oktur. Belkl" Ş.ŞLi r:a c"\5' ~ • ı "l ır t.:ı.1 ruz arı uı· Tı·-,, .-~·~~;nö .. ~,· 1 rin tarı .i ilar: a~ itıl>areıı K>r· E·e;.ırik ır.;:lıcır...ı 18 kaLııı. 2/2 943 
bck.k-ıd:;iUr. "" ... ~rn , taıl S"!h mahkcr e. i ba\1J<d!ıpliği· Perç'n çlv s :!OXIO ve 2-0XOB m/m ctıaci.Uıaa 100 !do 2/2/!>41 ti 

Alman tebliği: •Hava n G•• Komore u le inde : ne rı:üracaat etmeler v~ i;o<ıle-k ı _ Y""'1l"""1 cnı v• ml:c'-"n yazw ıı:alzeıı:e p:zarl.ıda s::l·n aunaı:sl< 
Berlin 29 (AA) - Alma.n Kompre Y•• nwb>U«ini ••tat.na ler.ı' sa.hibı ala~ak'.l«•la di~er aliı· 2 - Pazarlı:k ~/2/943 a::lı llllnD h,_.l<tnn:.o.Jı:i saa.t:erce K.ba~ le'111 

du'·rı ••ttı 1 ğ ın te"lı· ,· "b-'t1:1 hakkın-•:<i .Jtffta ı. n ı' 1 al k d ı • k ha' k · ,_ ~ ......... da y•pıla··~tır 
" ~ ·u <> · - " a ar anr. ve ır irn ; ı sa· ıub" •~• ~-·" Y--· ·- · 

lrğu ceı;.h ode harekt• ) p n \ alet nıl n ıt:ı •ırış o: D 30 too~i· I hiı;IErin n gayri rr.c11.\ul uzcrin· 3 _ Eıok :-1k ı &lzell'.~ H:il ... >O pC!\ <I Ç ..-... ı mim.ıı:ıı ı>ı1 her Jılıı s&il , 
ordul rı:rtz, dır"2n·~ b tu1 t ;: r.aı 1911 ı.rlh ve 3093 No, ıu •htı a deki l'rklar·nı v hısuc ı'e faiz 1 ç; .. (!;be•~ gör;lrbirr. 

Li. ta r curtır . '":r ..-•r. L eratııın iht \la et fi hukaıt. bu tere 1 1 
4 _ i~tek ıer n ta,y.n oh:non gün ve saltlen:!.e ~ 15 g&vecme paraS:le 

- '~ " ve masrafa dal• o.an iddıııa .rı· 
Va•ır:ak s• ~\ le r oit vaziyet. bJ4k..,.ına devir v yahul icadı Turkl. 1 • I I" 

1 
l kle ocı &ecen k syona g lm<'len 1:3 n olumır. (5211 

3.e::.e ltll'vk 1 fiil~ koyab ime!< ·~·n sa- 01 evrakı müsbi'e e.rıy c ;1 J!Ün · .. ~•••111111 
lab'7cl n. hl y~ril·b·ırc,fı te• 1 t e jJ. "' .... 1 . l 

SaJır r c:da - nll'O kesiır:ine mekle elmakl• bu bu.susa fazla-· hakları tapu sidH:c s.ab;\ olroa- 1 l:Evlrt Lemı·r,ol arı ııaAn.arı 
D:pJ·>mat-ık, krruotoı k ,.e ekonom.·k 

\Uf ı..ı, «J!ıırik Brllan> a '' bancı 
a v s • ~mi aJtuıda birleşti:ilecekler. 
cTir, 

Bcled.ye Meznd .Mtidü 'Jğü 

Tophanede s t ş iç<n bir yer b:ıl· 

muş ve sahıbi ile 
lamışt•r. 

tcmas'ara b>ş· 

!~ le is ('Jlerr.i ll'rdir ıç· ı'ndn bı"UirmQle ·ı, •k i halde 1 • 
ka: 'c· m·n . 'ct'l la:iıru:ıılar lumaı cd nmek ı•7 nıern G>la'a;la, dıkça !at:ş be'lclı payla~ır.as:r:· "' l ) 

1 

J~rmakt ır. M c!afiler, çok va· \ A •an han s rcl hl 1-S nn>aralua ~hariç kal:ı~.ık!arı jl~~ olum.:r. 
hl'n mal rumi) • tlere , . ., c'~a· mlirııcaat l')lem•lert l!in olunur (BCOS) Mıılıammen b deli (1SZ51 Bin ı... JIU 7tını b°' l•ra ol>ıı (lDO) :rih ıl. 
n·n <- tr.UEZZ.11!! f t1nlüğitc! ----------------·----• --------- alafra11r' aJH,i.esU:ı.a.Do 18 11.M.M1A f&DS& :.dır.ı·ı •e aa maslafu ile kompl• 

ı rağ~ elan c!ayanmakuıı:lir. (;iO) ell• adcı Kiıı~ıı hcll 1tıın• ı (12/Ş11ı.aı;1HJ1 eımıa r;iınti aat utl 
--------------------- --- - en dört. oıuıd;ı Jla1darp~da Gar bl:nasa ..... u.adok• •omlb7oıı tanfmda.a 

Türkçeye Çeviren: Muammrr Alatıar 

- Evet, böyle mahlukları ce· 
2alar..dırmak lazımdır. Sız banı 
cezastnt tayin edın. Üst ta!'llfıni 
bırakın. Arıunıızu yerine getr
nı le iç'n -ccbennane b:lc giderim.

1 Layn m.saf"r n;n k.adeh'ııc kon 
~ak boşalttı: 

- Bravo! d i, Merd bir •· 
dam l;;~yle olur. Ş'mdi ma'..sıdı· 
mı sana anlatıyım. 

İkı kişi bıs b ;a vererek genç 
kız n a·eyh'nde t tbik <d 'me:C 
uzece b zı planlar hazırlatl !ar . 

M s .r Ln~ n k •rbn 1 zcti nd.>:nı 
tat~n eı.rnek isliyo du. 

• 
-·

CİNAYET 

Cl"k Tarliog, elinde b'r kibp, 
ağında bır igı1ra, k.,=ıl esine 
l mıJtı. Ak••m sa•t s•kiz var 
c s~ da o ıı-b'h hapi h2ne • 
don \'ıkmış bulunuyc:du. 

T....ı·nı h apl n karı ık bir 

banka 'Şier nin tahkikall ile ep-y 
yoru:muşıu. 

Kitabı göğ ünün iJze:rne bı· 
raklı. O sırada kapı hafifçe .çtl· 
dl. Emin :ıd mlarından birisi içe
riye g rdi. Bu gelen Ling Su ·s· 
m ndeki Çinlt ıdi. Gefüdiği tqr 
siyi, •fend s!nin yanı ba;ııodaki 
a!çak b:r mas:ının üzerı"e bırak4 

lı. Üzeriııde mavi ipekten bir 
pijama vardı. Tarling cbdi ki: 

- G•Lba bu ak~am bir yere 
çıkrnıyacaksın. 

- H•yır, LihC'f.'n! 
İk"si de Şantcng lehçesiyle ko

nuşuyorlardL 

- O dediğim adamı gördün 
mil? 

ç:nti cevap obrak iç cebinden 
bir zarf çıkardı ve Tarlınge u· 
zattı. 

Tarling adrese baktı, 
- Ah, d•di, işte bok, Matma

zel. R!der nerede oturuyormUJ. 

K rım r C•dde,inde, 27 numara· 
d•! 

S ng Çu ded. ki: 
- Bunsı birçok a'lclerın otur. 

duı,:u tÜYÜ.k b'r cvd'r. Ben de si
z·n bir ~:nriniz muc:bince oraya 
gittim. G:rcn çıka:ı h>dsiz, he
saps•zdı. 

- Ya'i evı npartıman haline 
ı;etirn:ş'.er. Sarı sur.llı ad m 
mektubumu olıp olı:udukhn SQn· 
rı bir şey söylemedi rr.i? 

- Hiç bir ş•y s03ylomedi. M~k. 
tubu okudu. Şöyle b'r surat • tı. 
Ondan sonra d• bıld:ğinız gibi 
yazdı. 

Tarling ba•ını ka~dlrdı. H' 5.,.. 

sinl c;karıradi, Sonra Ç'n'io'n 
gel rd'ği ç•yı ırmeğc başladı, 

Bir arılık so·du: 

- Beyoz sur>tlı •dıım h• ·"ın
da ne dücünü ·orsun?. 

s:ng Çu ağır bailı bir halde: 

- Onu gördüm. kkat ne bl· 
ç'm adam olduğunu iyi anlaya.. 
mad.im. 

Tarl;ng bu sözleri başının bir 

işıretiyle tasvip etti. Dctekt"f kı
ctehini bo~1lttı, sonra kanatıen:n 
k.enarına kuruldu: • 

(DevelL.I • .,, 

~l:l~Wll~ 
ınlıınö~®~ 

PARANIZIN 
MEYVASINI 

eksJl .... ualiyle satın •lmaeaktıt'. 
Ba ite ı:rmek ııe,. nltrln (ll'l J'I• .. diri lira (Sil oı... ot !ı nrJ 

mankkal teminaı ve k .011nun a:rlıı el' t; vuallıle blrl lıle ebil- liinll ' 
ll.ae kadar k:Hn.ısyon:ı mlir.:ıcaallatı li• mıdır. 

Ba loı• rl· •ırlnam·ler kom"'7eıulan ı>at'alll olarak 41alılılmıılı:Udu, cBJ!!. 

stanl:u S hhi Müesseseler l..r .tırlf 
ve Eksiltme kom is onundt n: 

eı,.ıı Çccul< ha:ıtahaneo'11ıı !0,000 -lnt ıu ı...,ııı lı:apalı ıııorfl• J 
tneJ't k.onulmqtar. 

1 - Eb llm• 11/%1913 earqmba &ii•ll -· 15 el• Cıtr.loflnaila -~~. 
•• ~tım•I Muavenet Müdürlüfta blnaru:Ala topı•nan lıomio1oacla J'•~ [ 
ı ... 

ı _ Muh,mm•n ftall belt•• -lre ı•~ lclrofll lola Sl,J lnırıottU', 
ı _ Munkh• teminatı US tıra 50 lıımqlar. 
4 _ isttl'tllrr .-rtname'llnl lı•-7•nda rittblllrler. 
ı _ i-ıu r 194S 7ıh Tlcar•• ..ıı•ı ... ,w:ıe 2490 t.a:rıb lııHecl• 

.... •e•ilr.alat ile bu • J"tter aa•a.ltk.at ~m.ln.al lllakbıu veva banka vae 
ba ıı. tıenı •İİlld• komlsronı mlira<aalları, (1311 ~ 
~~~~~~~~~~~~--ı 

Mahrukat Oiisi Umum 
Müdür1üğün:-len: 

orı1 ıa~atından halk• clatılılan o d"'1, ldimllr hr:nel rı ile l<l>Ol>Cfl 
t.arafandan verilen odu.n \r komur onf!rı~u alanlardan bir au mı 31lar ı 
baldl" drPoları.nuta muraor.atıa .. un ve komurıe-rıal a1m.ıdık.I n ani _ ...... 

Bu 91,ı,.tt bt ka nta-..ıarın ud ın ve k.ömur alrual.ırına m nl 
.... tbn '11batlttl .onana kadar attık r tarnt ile ord n lınnı kull 
J'ADl•ra bu &ar.htcn sonra odc:n •t l&u ur verllml,.ecril il n ı .unur 

ı-&h'ibi: K. l Z Z E 'P. Ne rh at Direktorü: Ce' drt Karalntıi" 
Ba•ıldıtı yu: SON TELGRAF• .Matbaası 

8 

• • 
il 

.. .. 

c 
la 


