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orduları Alman ve Rus 
kadderat savaşı 

mu-
Erzincan 31 (Hu&u>i) _ Baş- l r rı a ere o re u un r an a 

hulunugorlar 

\'<'kil'miz Sükrü Sararoglu S'vas-

_ta~i~;~ı·ı:fıi'7H~~:::ru. Ba.~._·ejc,J A s k e r ıft ,· da r e ,· ı a~ n e d ,· ı m ı· ş ' 
Sukru SzJ·aıcoglu Ertıncana ha- . 
reketindcn eV\"f.'l 'OelNliye ıa~a-• • • • 

ıçıne gırmış 
~~~~~~~~~~-

Kafkasya' da 
.. 

ve merkezde 
ETEM iZZET BENiCE 

Sovy"t - Alınan lıarbi en ,.orlu 
savaş ı:fuılerini yaşamıya haşladı. 

b - Stalingrad m::daiaası ile 
Kafkas istila planına akanıetc uğ
raimak, 

frntlan bir öı{lc yell'~.~i ve ak)am 
ela Orduı"\·:nde b'r suv;;re Yeı·ıl

miştır. Öğ'..e yem~g:nde beled.ye 
reıs vekilinin nutkuna cevap ve
TE>n Şükrı.i Saracogı.u ~yle de-
:m?şt:r: 

Ruslar lran'_dan Kuvvetlerini Çekerek 
Kafkasyaya Gönderiyorlar! 

• 
Sovyct mduları Şimal Bm: de· 

nızinden Kafkas eteklerine kadar 
lıemen beJll<>n taarruz halinde gi
bıdi:r .• Ca'l he,li. .aldırımlar sü
rüp gidi) or. Alman Ba komutan
lıi;ı dahi lllt'rkc:z rephcsirulcki 
Sov) et taarnn:ımun ağırhğıru iti
raf clm<'klcn çek.inmiyor. Beş Rus 
ord\1611 Rijcv btik;ımclinde Al
man hatlarına büctun einıi..~tir. En ! 
ağır Rus ~iJühlan, ınotörJü ~as;

taları ,-c tankları bu taarnr.z:da 
kul!aıulnıı~tır. Fak;ıt, net.İ<:<' Rıl6-
Jara gör~ mili,bet, Almanlara gö
rl' de ınenfülir. Almanlar taarru
zıın nı-;•uhk ,-e şHldetini itiraf ey
l•mckle beraber mukavcmc-t hat
larının delinmiş bulunduğu iddi
as!DJ )alanlıyorlor , .• So,·)et a· 
razi kazançlarıntn kıyn1etsi2liğini 
belirti) orlar. Hakikatin de ~im
dik;. halde ooylc olması laı.ımdn. 

c - Alman ordu-...,u hcdcfieri
ne '-·armaınış olarak gayriınü~it 
şartlar ahında kışlatını>k \•<>ya 
bozarak he'linıe4e "'"af mal. .. 

Şekli.nJe lı.ah olımabileceğine 
göre her iki taraf için de di>kiilen 
kanın ~e •erilen zayiatın e.heın
miycti a~ikardır. Yalnız, şu itada. 
rını pe~n~ıı söylemek do'rru olur 
ki, Alm;ınlar kıştan önce Kalka&-

' İngiliz donanma
sı Eldabayı bom
bardıman etti ! 
Londra 31 (A.A.)- B.B.C. Bri

\anıya muhrrplennden bir kuvvet 
Mı.sırda Eldaq,badaki mihver mev 

ikinci 
cephe! 

Meksika amele partı
ıi lideri ve gazeteci
ler reisi hemen açıl-

M~skova mülakatında Ef ganis
ta n ın da işgali görüşülmüş! 

\ 0cYBT'r s-~ 3, Sü: 3 de) 

tzilrıini bombardıman etmiştir. 

:Harp gemileri sahile yaklaşa• 
{Dev&mı Sa: 3, Sü: t de) 

,.-------------------------------_,~ • "B··ı·· F ~1 un ran-
• 

sız halkı lngi-
lizlerle 

masını istiyorlar 
Lon<lıa 31 (Rad;o)- Mck>ika 

amele sendikaları reisi Elasardor 
beyanatta bulunarak, ikinci cep
henin hemen açılması lazım gel
diğini ve Avrupa)'a asker çıkar
manın tam zamanı olduğunu söy 
Iem~Lr. 

Meksika gazMecilcr birli/;~ rcl;i 
Raga ikinci ceplhe ıç.n beyanatta 
bulunarak, ikinci c ~fı~nin Av
ruı:ıaya a<ker çık' ımak suretile 
d-crlıal açı rnasını ve bunun için 
mf'l\·cut gemi \'(' asker:n mevcut 

Roma, 31 (Radyo) - Alınan o-r
dusunun Kafka•lartlak< seri iler
lemeleri iiıerine ir.andn a~keri 
idare il:ln olunmuştur. Ask,,ri lıii
kı'.ınıet, gerek hükiımet '" gerek 
müttcıfiklcr ale)·hine ) ı:pılacak 
herhangi bir hareketi,. ş'dcldl<> 
cezoland1rıln<'ağını il.in e')· lcııUş· 
tir_ 

So\ y·etler iran<laki askerlerinin 
mül\im bir kı>mına çekerek Kaf
kasyaya göndermi~lerdir. Bu 
yüzden İrondaki :O::o\ yet askerleri 
azalmL~tır. 

Çörçil'in :'llosko\a ziya.-etind.o 
Efganistanın da İran gibi işgaJ 
rdilmcsini n1e.,·z.uubahs ~tmi~ ve 
bu hususta Ruslarla mutabık• ka-

(, ımkii, Rus saldırımının bütün 
ı:iddetine ragruen henüz R.ijev 
dü~n11•diği gibi hatlar da yanJmış 
oba) da beş m-0törlii ordu11wı bir
den ilerleyişi Alıuan ordusunda 
gidrnnı.eı>inc imkan bulunnu) on 
bozgt>lll:n· husule getirir ve en 
bn~ta So•yet kaynaklan ,zafer• 
}>gbrrkrJni saniy-esi ~aniyesı.J><> 

dun.}'33' a ya)"arlardı. Bil.has a, Rus I 
Cr«!ncl KomutanLğının son r<"bnıi 
tchliği cephelerde değişiklik ol-

omuz 
omuza çarpı

şacak!,, 

Savaşan Fransızla

rın Reis Muavini 
böyle söylüyor? 

1 
Jınrnıştır. 

o'dıığunu &'rylrn. ş•ı.. 

1 

<D s 3 s d 
t'\Cm.ı a. , ~ u; 4 e) J ------.. 

l JAPONLAR Ruslar, Berlin 
Yeni Ginede l Danzig ve kö-

1 ı bütün cephe nisbergi tek
İ boyunca taar· rar şiddetle 

ınadağından b:Uısetm.d<le Rijev General JantlyOD11D 
biiyiik taarn1ztınu1ı ba21 mc\-Zİİ 
ntU\affaki)·Cfltr kaydetmekten v 8rd1i1 1 Z abat 

General dö Gol iloriye geçemediğini kendiliğin-

c'rn >Üy lenıi~ ohıl or. orta şark Ve iri hür Fransız ordusu 60 bin-
Ladoga tenııbunda \'e şimal den faııLıyı bulmuştur. Bu-

ruza geçtiler! Bombaladılar! 
b<olgelerinde y·apı!an şiddetli Sov· Pası· fı· ktekı· Hu·· r nun s bini bahriydi, 2soo Ü 
)et ıaarrıızıarıııın da muvauaki· hn••ıdır. in gil iz ı er bunların 
yet kaydetmedii;>i' )ine hem AJ- f d a Havada sioıdiye kadar 50 M' k'. fezı'nde t l 
mon kbliğiodrn, hem Ru.s tcbli- r nsız Or USU · in or n 8 1 • 

· d ı ı • -· k · ı hür Fransız tanare<!isi ölmüş j!ın en an aşı ıyor. n..o..ca , şıma - dıgv ını bildiriyor 
den rrntıp ucuna kadar So-"yet- m e V C U d U n e fakat bunlar 75 Alman uçağı-
lerın yal'tığı ,.e ppacağı taar- nı düşürmil~l<>rdir. y;'!J 31 (AJ\.)- BL sabah al-
ruzlar i;kr mu\a{fak olsun, ister kadar 7. ı Tekmil Fransa halkı bir dığ:mn bir r.aıberc gihc, japonlar 
ulma<ın muhakkak olan şey şu- gün General dö Gol'ün em- Yen. Gınede butün cephe boyun-
dur ki, lıcr il<i ordu da hacbin Lomlra, 31 (A.A.) - •B.B. rinde silaha sarılarak İngiliz. ca taarruz~ ı;eçmi~ bulunma'.<ta-
•n ~idd~tli \:e kaderlerini tayin C.• Sav~nn Framızlann reis lerle omuz omma Almanlarla dırlar. 

Atı 1 an bombalardan 
Bertin şehrinde onycdi 
büyük yangın çıktı 

Lcmdra 31 (A.A.)- B.B.C. Rus 
\ayyarelcrı tekrar Berlin, Dan
zig '"" Künisbcrg ile• merkezi Al
manyada .bir çok ye ·leri bomba-

{ De\ arı~; Sa: 3, Sü: 3 d~) 

cd«rk .aflıa>-ına girmiş bulunu- muavini General Janıion gece çarpı:ıacnktır. Yaptığımız şey- Londra 31 (A.A.) - G<'neral b h K 
)Or. So\·y<'tlrr de, Almanlar da rad)·ooa )aptığ• bir ko~ma.- ler iyi fakat gizlidir. Netice- :Mac Artılıu' kun~gahlnın tebliğı: Bu sa a emer· 
l•liliin takat ~e imkanlarını orta- da denıı"•t'• kı'·. 1 k . 1 y~n···. G'Mede, l\lin kö"feziı·~e "' .... er anC'a · zamanın n1üsa1t o • ~, ..... ıı,ı b d b• 
JB koJınıışlartlır. Almanlar i~n •-Orta Şark \C Pa;.i!ik'de· duğu zaman görüle<:ektir.• karaya ay .. k basrr llŞ bu'unan ja- U rgaz a ır 
ı;a) °' I CDcv•mı So. 3, Sü: 5 dr) b l d 

a - Sı»·)el Rt"Ja)ı J\,ıfkas ceset U un U 
nuntaka~ından taınanıile a;\o·ar· 1 ============================~-== ======== 

~;:\ır~~n~:~· .~~~~:~':c~it~::J~ vugoslavyada Çete C'aalı·yet ı· e ir köylü de tarta da 
ınhilal \C tasfiyeJe !ahi tutmak, ,ı 1 r j öldürüldü r 

b - İn:;-iliz Orta rn Yakın Şark 
1mparaıorluğunu tt>bdH altına Bu sabah Kemerburga;:tla Kum 

al~~~ğuna gere Almanlar ~nı- Alman ve ltalyanlarla çeteler dcrcmt~~'.'.~!d;,,b'~:::~e~~~~ 
di her ne pahlbına olursa olsun 

::7~:!~~ar!:r~ı7:.!::k k::a~t.f;:~ arasın~akı· ka·nlı çarpışmalar iki tramvaya 
grad b~ta olmak üzere Kafkasya yıldırım düştü 
i~galini tamamlamak i;tiyorlar. 
Buna muvaffak olurlarsa 1942 b •• •• k h b h ı • • ld Dün ge<:c 

5331 24 
ü beş geçe 

~:C!.;b'~~;:~~a;ch:~~:ak~ğ~! . uyu yere mu are e · a ını a ı ~.d~~a:~!~~~·= ~:~:~: 
basmış olur. Ruslara gelince, on- yına yılılırını dü.~üş, arabanın 
larm da g•yesi.: eleklrikleri birdenbire siinmüş-

a - Bütün iktichlrlan ile şimaL 300 bin kişiyi bulan Mihailoviç kuvvetleri t<ir, Yolcular tela~ diişınüşlu--
de, merkezde, Alınan hatlarım se de &ip.,n•ai.k.a dol3yısile maki-
yarın•ı.. ve Alman ordusunu pa- z "" h • k d • • / f ney<! bir ha,;ar ~ııamıştır. Evvel· 
nıklet.nıek, Q g 7 e p Ş e r ı n e a ar gır mı Ş er • k• gc<:c Saat 24 de Dolıııabahçede 

bir Bebek - Eminönü tramvayına 
da yıldırım isaıbct etmiş ve şidde
tinden camlar lurılıuış'41 da baş

ka bı-r şey olmamıştır. 

r 
l\IA~iFATI'RA T A. Ş. 

(İLmir) 

istanbul Şubesi 
Bıı.lı~ek.pı Anadolu Hanı al

tında Xo. 43 • 1.5 - 47 de 

A ÇILDIÖINI 
Sa~ ın l:alka b<LUıri'f. 

Miidııriyel 

Mo<k~vo, 31 (Roıdy<ı) - Y ,goı;lav

yo<lıı 9"Jl'C fraJ<yeıJ<.rınm gıi<ıd<>n gü

ne a- ·t~ığl ah.ne.n hii.t.~:Jr,rcen anla

t:ıl~ k ı .. ı:dır. 

Y ·8""lu.vy;uı.ın l>eı" t.,.-a~md>ı !aalıi

)"'e't.Le ~uıltı.r..an v-e bu y ı! uv,·eı 5-000 

fcıışi ı](l h~Le geçn}J.Ş oı~111 0t.~1ecıl.cr 

a-N arta bueün bır orctu OO}lni aln1~~ 

,~ yrkUfılan ~00 bın\.' baJ.ı.ğ olml.lftu-r 

Gl'lle.rıa.l MiiiheıJo._:ıç kıuV\~ll<eri Z.ııg~ 

rebl• k.aOOr g1Mlbıo: .er ,.e bu rao~.K 1 ı 
kOpni lıe.-ı lıe 1<11 on 'ıın lır alını vı; d' ı;t'< 
ıeo ı a>eı'nav"' ÇLD1'!1.erıhr. 

Elli Otel soyan 
bir hırsız t uldu 
Kendine İaşe Müfettişi ve Saylav 
süsü veren Ziya nasıl ya ita landı? 

C'ı'oı.ı.sı S<i: J, Su: 7 dt) 

BUGtlN 

2 nci Sayfada 
31 ağustos: ikinci Cihan 

Harbinin dördüncü yılına 

girilirken ... 

Aloıanbrın Stalingra4 §elırini clö ven eı. son sist&m Tlıor wnJi 
en ağır top lan 

K otelnikovoda yeni 
bir Alman taarruzu 
Merkezde Ruslar Volga'nın garp 
kıyısına geçmiye muvaffak oldu 

- v E] 
Dedi-Dedim 

• ed.i: 

D - Sovl·eı muka\"emcti u
mulmadık biT anda uıılanmıya 
basladı galiba. Baksana, (Rije,·) 
ta;a!larında Alınan hatlarını ya· 
rıJOrlar; (Stalingrad) önlerinde 
Alnı.an yürüyüşiinii durduruyor, 
hattii bazı Alman birliklerini sa
rıyorlar; Berlini bombalıyorlar 
,-esajre ... 

Dedim: 
- Bu m ııka v eme tler, bitmek v c 

sönmek iizere bulunan bit k.ibr'
• tin soo parlama ı:-ayretine hm,. 

zetiloorli:r. Arkasından ltirüııbire 
koyu karanlık ırelen parfıeyı.şları 
bilnı~ misin? 

Dedi: 
_ Her'j'CJi bir tarafa bırakalım, 

fakat Alman taarn~unım, can 
noktası olan (Stalingrad) öniinde 
bir tiirlü gelişemediğini ve bu de

!aki Alman daHanı~ında her za
mankıııe nbbctle bir dü~lük, 
bir ke,iklik, bir tıkanıklık halinin 
bclirdiğinı kabul etmez misin? 

Dedim: 
- Bugünkü alametlere göre Al· 

1 
mantarın bu hale diişm"'i ihtima
linı ne kabul cderinı, ne ~e nei· 

{. ttİJni b<iyl<: bir kabule mii9tait gö. 
rürüın. Şu kııdar ki, Sov) etlttiıı 

.NJCciP FAZIL KJSAKtıRF.lt 

Almanlara kar~ı (Sl\a>topol)dan 
(Stalrngrad)a kadar mi,ilsiz t,ır 
inat ye kinle kar~ı durdııj;'llllu 

daima tasdika hazırım. 

Dedi: 
- Ya bu inat \'C kin, ... o\.Inlan t:ıı· 

arrttzu.nu akan1<'tC kad~r g(itiiriir· 
E-e? l .. a? ... 

Dedim: 
Dur. dur! En 1nükcınn1el in~t 

..... kin, kendi öz ba~u11 ~-en1ek t· 

S&>rndan sonra, nilınyct hasmının 
da ba~ını bıına ilin-c etnıckl<>n 
öti.irü bir şe~ e ınu\·affak o1amaz.. 

Dedi: 
- Yani So") etler nasıl oha 

de,·rilir, faka·( Almanlan da pe
şinden sürükler mi demek İ5ti)or
.,un? 

Dedim: 
- So•)et talihi.ıiıı nihai had· 

dini gösterınck isii,loruın. \'<" ar· 
hk her iki tarafın da hrr i,tıka· 
melt<'.D km \et çekerek lol>) ekı'.ın 
çarpı~tığı kô)e (Staliııgrad) (iı;. 

leri o)a.rak brlirdiğine gör~. bura
daki ~aı·pı'!-n•anın nctit-es.i, haı,,;ka 
sahalarda ) enı letcllilrr ı;ü1le-

1neyi hizuın~ kılatak ~ekildL• 

Alman - So\yetler d&-.a,1111u ""' 
':ıdr~ini gi:ıli~·or. Bir iki h:ıfta 
içinde Lllllu herke; anlı~acaktı.t. 

• 
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HALK FiLOZOFU • 

İSTİKBAL SIGASI 

Ba, işlerimizde, istikbal si 
!:'"''"" çok kullanırız. Vaktil-e, 
bugıinün işini yarma bırakmak 
iıdctimi-ıru, Bu adet yavaş ya
m~ kalkıyor. Fakat, istikbal 
sig.,.mı kullannıakt.ın b~ tiir
lü vo:ıgeçeıniyoruz. 

T.,..n,;ik i~in, kararl~ırmü 
iriu l·limile aldığınılZ lıer nıev
:ıuun evvela teferrüalı iizcrin
de duruyoruz. Asıl hadisenin 
ruhu.na ait kararları sonraya 
bırakıyorıı:ı. 

M~l!ı~t, !ıOn yiTmi scne-Hk ga. 
z~te kolleksiyonlarını karıştı· 

rın ız. Rörçı>k memleket işleri l\. 

de. i<!>til·bal siga.•ınııı ne kadar 
çok kollanılmı1 oldııi;"l<nu güre
ct:k i11ı;z: 

Şü~·li! yr1p.acağız, böyli! ~·npA
ct?,;-ız. üylc ınühinL kararlar 
\ t.•rc.:eğiz .• 

REŞAT ,.-EYZI 

~ Birtakun iı:nkRıı şarttarı var
dır ki, birtakım hadi&e.leri hal
lelıney : istikbale lnrahııayı za

ruri kılar. Biitiin muele, bu 
istikbali bir an evwl yakalı
yabilmektir. 

Mesela, şimdi, ınemlekette 
bir karıt!ıorsa vardu. Bunun 
aksi id.dia olunabilir, veya ka· 
raborsaııın mevcudiyeti inkir 
edil.,bilir mi?. Hayır .. 

Fakat, gazeteleri açınız, şu 
tanda lıiflara rastlıyacaksıoız: 
Karaborsa için yeni kararlar 
alınacak .. 

Halbuki, karai>orsa JıHardLr 
vardır. Binaenaleyh, ~araborsa 
hakkında imlıa <dici korarların 
neden şimdi değil de, istikbal
de alınacağı suali, bütün zihin
leri i.~gal edct, durur. 

1 Parti kongreleri· 
~~~~~ yarın başlıyor 

AC.\BA CU'.'ILAR 
h!.!IILI r.ııİR?. 

I\>·ııtl lcrile görii~n gazetcci
ı~re, tücrar, ruüt~m:ıdi) en, lıa-ıt 

~. luıJa<larının hüsniini)·etle hn· 
ıt..·~et .. etnıc<li-klerinden bahseJi
~ orlar. Bütün tücrar, z.ihiren bu 
111l1laleada okluğuna göre, insan, 
su;ıuyet t;.alıibi liiccarın kimler 
olduğ.unu cidden merak cdi;>·or. 

KÜRK 

HİKAYESİ 

Su hayat pahalılığırula, gazete
lc;de göziime bir ilan ilişti: Dün· 
)'anın en gti'ıel ve en kı~~metli 
kürklerinin rekliuwru )·apıyor. 

Jia)di, dt.ror, b3yanlar, gelin, bi .. 
rer tane kirrk alın .. 
NasreHiıı Hocı.nın kürlı: hikıi· 

~·eıı,ini. bilir iniz; şimdi, dünya bu 
kiirk lıikaJ esini hergün hatu:la· 
tan hadiselerle doludur, Binaen
alc~ h, bak ika ten, yıtlmz bayanlar 
değ-il. baylar da mullaka birer 
kürk cdioweliUi:r. 

TALİHİ 
!il ECEDE?. 

l'iyan~odruı b:M'a ikrarniye çık
tığı ,·aki değildir. Bu sefer, }'ine 
oy le oldıı. Fakat, ben, arkasını 

kesmem, miitemadiyen bilet alı· 
nm. Benım bıı itiyadnnı bilen bir 
arkad~: 

- S~ua !Opfan bir İkraııtiye ÇL• 
kocak, dedi, mera'k etme.. bar~ 

'en de böyle bir 'urgıuı Y~l mış 
ol... 

IlİR BAYAN 
ARA'.1\1\:0R 

Her yıl kışın vapılmakıa olan 
' Partı aco K kong•·elcıi bu y 1 er-

ken olarak yarından il oaren 
bıışlıyacakt:r. Yann il,k olarak 
saat 14 de Yaloıvada, saat in da 
Bakı •kö~. i!c ve Beyoğlunda, 
saat 20 de Beşik!~, saat 21 de 
SiLvri ve Eminönünde kongreler 
ya!>' ı .. caktır. 

'ODlverılte lokantası 
Üni\·er.>.te talebe birlıği gecen 

yıl a.çmağa muvaffak olamadığı 
cÜni"\·ersite talebe lokantası. nı 

. bu ders yılı başından itibaren oÇ· 

mağ·a karar vermiştir. Eğer talip 
çıkmazsa lokantayı birlik bizzaı 

ı kenıl'si işletecektir, 
-<>----

Kapalı mahkmeler cumartesi 
giinü açılıyor 

Yaz tatil• münaocbetile bpaJ• 
b;tlunan mahkemeler ayın beşin 
ci cum.rtesi sabahından ihbareıı 
~ıla<:ak \·e tekrar faaliyetlerine 
OOşfıy acak 1 ard.ır. 

---<>-

Sabahları saat 8 den evvel 
bağıran aeyyar e•nal 

cezlandırdacak 

Beledıye reisliğ' gürültü ile .;.ıkı 

b.r şekilde mücadele olunması 
ve saıl:ıahlorı saat 3 den e.-vel 

bağıran seyyar ccnafın cezalan
dırılma:ar· hakkında tekm:ı kay
makamlıkLa"8. teb!:,gıtt yarmt,nr. 

Çocuklara baknı11k için bir ba· 
) an aranı)·or. Bu, küpik bi.r ilin ... 
dır. Fakat, her nedense, çok yaşlı 
o!nı""ı istenmiyor, Acaba, bu ar
zu bakılacak çocuklara ait midir, 
>oksa, çocukların salıib;nc mi?. 

....... lıdıliill 

A.HMET RAUF 

Yeni Talebe Yurdu 
inşaatı 

Şt<hz . .debaşında Cumhur.yet 
Halk Partisi t.arı.1'00..n yaptırıla
cak olan <Ta.lelbe yurdu. mın ta
mam i~aot1 bir milyO'll 201 bin 
622 lira 71 kuruşa münakasaya 
çıkarılmıştır. 5 eyliıl cuma günü 
taat 15 de münakasa yapılacaknr. 

Acaba doğı•u mu?. 
t 

Kendisine Jtlnüıt ctl>.tımil. b\r dok- ·ı 
tor .biıe ·şunlaı·ı anl •• : 

•&r hastam vardı . .Aiuayyen, b~t 
bir ~ta:ıJı. .. Bir ltfı~ yozd:m. Bu .i
cı alınca, hastalığın derhal g~rnt.:ıi 

liizımrlı. Gı'\."m€di. l!<1yıret .ettim. ilacı 
ıı:ı..tadan iste<lim. Gölilrdünı, tah\J. 
cttircbm. İ;snde, y.ızdı~ı.rn m .. ddeler 
ek~\lı:ti. Ecııl.Ct, butü.n tcrk~lı gramı. 
graml.DıQ yuıp:Tıaml:jtJ. Sonra, o ilclcı 

bd' ~k.a ("~e ke:.d m r..rar 
ıytıph.rciırn. IkUta 1tul1:ınm1.va b.:ı.,.ta

dı. Ve rlt•rlıa-1 ly\ o:du,> 
Fe\'ka13.de zamanlarda bJZl t'czscı

l:ır da işin bu taraLı:ıı mı tatuyor!ar, 
acab:ı.?. Biz, ..inanrn:ı.t-: ist{'rniyonız. A- ı 

laka.iadar 7ıô";;;A7,rr;;;~ZAT 

1 
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\..----- İKİNCİ KISI~t 

:' vgin oıorobiıde gcırdilt!d ttdanu ı 
...ı~ n re'" uyuyam::ı:llgı gl'-"'e Kr:r.an 

r .:n «. tıan ı; a bı;..nlar geçiyw-- ' 
i ~ nı de!:>:ieb • hayal\ ·ıe çO.t-

1-~d '1 d1 ('Ok reci bir şf'-

k Uf' tik ır. a "l);ıt ;c, 

a ' • 1 

d ""' C on e o,. 
ıc:ro. 

.. ot nd .... 
;1Ut-n fazla 

Stu.\l on "·' gt>\·ıyo.'tlu, bava çok 
g tı~. g 1 ş a :. ı~r fı y .... .!iı-

• 1 
yJ,d.ı. Uz klan oır pıy1no sı:: Cı.'JyU-

1 
yor ı . ...... .:.os c. hı a.nd 11ın K) a

ğı had uya.ıı r,.a.m • IaDCL. 1· f ı&ll!'.

lk ka l L $ 6 r k ..,ıy doğru 
.et" • E ,, d b u akla b hçıvan 

} ""Q'U. 

~ "'' _ .. ın yin~ der n bir düşiln
cevc da.ı.etı. K?casl bu drr~ zcrıgin-

1<-w ı,,. olazr. zat. IlıJ ı:nuJi!Cşem .kO· 

nJ.kta otıncı 1 Kenn.!l Oiiglt df'ğil, Ali.. 

?Mn uy t.: ıJ?ı g~ı S.lnı:.os • .. l\Iilrand& 

idi. 
Atlık S~ı.ı(n buna 

ôı.ı. 

Fakat b;r türl.J a.e &ldemıyor b~ .... -
l:yı rdu. 

'I'tpKL ko~1na beu .... y~n .ıU ad -:n1 

bi.- Kı c e yaJc:ı.nd.an ~..k ı t yor- t 
tiu. 

Ciö,.crğl cııkck Kc;ıan degıl ı -b\1.
na artır.: kan dl- f 2t or.u "ı rn k
,e Kcnanı goımüş g b1 olac t~ı. B~ 
da onı.:..ı iç ... 'l bi.r tc.:el di,. b: :ı~ te. 
selli sayıyordu. 

Sovg..n btr mfiddet k~ı.;::.uı onu.1dc. 
dur.ıyor, sonra göı;~ ça.rpcnama~ için 
~ ğı doğru yür.~y'lr, :ııne y\,;.{.3('1 tıkı.
yor, k.ı.pı_.1ın ön.ünde b .. n1ucı.cıet daha 
oyalanıyorc..ı. 

A~~ dogru yü:n:.l:rkcn, ıkı adunda. 
btr kere, tH*Je<tigi ç k•P .g. • ı l dı ... 
ye-, ack -ına. bakıyordu. 

Oa. ikiye kild::ı:rJ ~alruz bançeıHn yan 
tara!bk! ıerv.is kap1S1ndoızı b r tl..i 
hızmetç! !!e bir ·kj ~:ık t km1 ş, t.asap 

Oeaç kızlar evliliğe 
iyi hazırlaaımyor 
Geçenlerde, bir ahbap ~;,oo,.. genç 

bir ks.dı.n t..ı.oıdun. llt...,ıfu yian.i ya~
larıncıa idi. İki ytl evvel evletıru'şti. 
Kocası geınç, isWd>a.li parl6.k bi.r mü
.ııı&.-ver. Evl~l<ır, ı.r ik.i ay ronnı, 
koca asker olmlll, bu müddet içinde, 
genç kadı.n kendi ana.sının l:vi.."lde 
k2lm.ı,lır. 

Koca.tun ıtr.UCW b:X insan olduğunu 
aöyliyebilirim. Genç kedma gelh:ıce, o 
da ak.I• başında, FaJ...,.t, kadının "'°" 
.ı.amanla.rda ~I ıyan bİT ~eti var. 
Kocasının, kt:'fldisiy!ı', ilk zamo.nlarda 
olduğu kadar alak.ıdar bwwımadığı
Il! ve bazan, ken~ai k..ırdıgını sQ.y
lüyor. 

Geuç kadın, biraz ~ıına.rı.k: büyü
nıüştür. Y&hıut, diğc1' bir tabirle, iy1 
göı·~. geç'1-mişt.ir. i;;; güç nedir, bU ... 
miyor. BeUti, biraz ela zilppe bir ka
dın, denebilir. 

Koca, son zaınanlar<ia, karısından 

blr takPin i~!er istiyoı'. Bı.ı i.:leı:ın. ba
§tnda, n.esela, yer.>('k. yapmak geliyor. 
1I~ılbu.k1, grnç kadın ycm:ek namına, 
yuınurt.e. pi{rrrr.~ 1 IY1 o başkş ~r sey 
h:!d•ğı yok: 

- Da.ha yeniyhn. • Yaı.ıa.ş ya\.·aş 
öğrenirim, kı.rk yııll~" ov kadını deği
lı'.11 ya, diyor, 

Koeıaıun, \-erdi.ği CC\&p şu; 
- E\lonı h Ikl yıl ol'Uywr. Bı.;. ınUd

det ıçı.ndc ~tııenı:n t:vlnde ~...:ın gelip 
yatacaı,:ına pek Iı.15. Y' ınck Y&'RlllS.·ını 
tıgm("bı:ıri!..n. Evlenıcll~..en SOflT.'.l ka-

• dının b:Imesi Ia.zım geJ-m btt' lakım 
işler \"3.r k., bunlara s<·ltin bu müsa
it zam.antia hazırıanm n i3.zımdı. 

Şııudl, karı .kooa ar~ında. bundan 
'b~ka ht ıar yoktur. II;;yat şartlıııı. o 
f).::, tiıcoi.r .od, bir aşçı tu?rr-.e.larma mü
!Dlt atg-id.r. YcmtJ:n ve d.ı?ıhtı baz.ı 

işl<"!"ıtn .e.,.ı.n hamını ta:·aiuldaıı göMil
n1rsi zarurıct:r. B(;]ki bir ytl sonra, 
hu şartlar dc,t;:i.şecek, eve bir aşçı, ve 
da};ıa C'\"\"el ınutla!ta bir hiz.w.;etıçi alı
I'!ab:?..e-crktir. F:>..lrat, bu,gü:ukü itirt.ıa~, 
kadından ('ok i'"Y b&;eınektt.'<iir. 
Kadvı, krndisin; n':ızur' g~termiye 

talışa:-ak mi.ıtenHı-0.iyPn yeni e\•li ol
d:J,ğtın-J 'ıC'rl sürüyor. K.e>ca., bu iddta
;·ı kabtL. cim yor. \" ;,tJ.n. varcl;., öğre
nİ:b .. rd.n, d 0yor. Kadın, kocanın bu 
dilL•kleı-i \'e ıddiaları k:t.I"ŞıBı.tid.a hay
r~t ,çJndedir: 

- Sen \'Uitile b.ına 'böyfe nıu<:ıı:ıe
!e ctm,•.ı. b:.ı gibi t.aJeıpleııd:e bu!ıunrr:az.
dJ!l, diyor .• 

li..ı hitd~ed·'"" koeJ.r..ın yerden gü~~ 
k~ tia ;;.;k'.ı olduğu a~ik.1.r. 

G:·ıç ,. .1.:•n ım:zı C\·lıli~ hızırla-
m ru1. <>ııLıf", dünyayı pCJT'bL' g-0-
N"t" k b·~'-Y''rıar. i ::;. ı;Bvişme ayla
rınriıa e:brLt.e koca f .. 2!:ı b:r şt•y söy
l<'miyor. Fakat, SOn!'a 

Bu h.ılden, genç kızların ar.ıa veı 
btı!balan ı~·uldür-. J{ızlannın f·vJL 
likte m s·· t olmasınL 1ıri.;yr>;tll•:- . oı· 

Lan m:liı·~ iy· hr.z.ıriaır.aiıdtr 

R. SABiT 

Karsta 35 hurufa 4erbest 
buğday ekmeği Latqına 

6aşlan,ldı 

Kar; (Husu.sil- dırkaç gtin
c.icrfoerı ~hrimizde safi hu~dçy 
krr-ği tckm!l fmıılJrda ot.ız beş 

kuru!"a ,.e serb~t bir su.rette sa
ti'rr; ~ğa .b~hı:·rrru~ır. 
D·ğer tJr.ı.ftan belediyen·ıı ınu

rak~bcsı ahında b:r ~Itriı.ç·lar 

bırliği• ve .. bir d~ cya1c!1.'.lr b'.r!i· 
ği te,k 1 olunma ı karar'a,:tırıl· 

~tü 

"' TAKViM ~ 

!I ırı· 1 ı .~ ... 3 HIZIH Hıcrr ıssı 

AGl!STO>I 

118 
Ş\Il.,N 

18 18 

Yıl 9~2 Ay 8 \- ll5a t 
Vakıt 

l..ıınt 

AGUSTOS 
S L s D 

6 26 t:üne, 10 41 

31 
13 14 Öfü 5 3) 
16 56 lır.ma . 911 
19 44 

Al<f.l" 12 00 

Pazartesi 21 22 Yıl>ı 1.36 
4 3~ im•'>lı 8 5~ 

lxıı;k~1, ~kmc:Jo;t g~rm-iU. 

KonJğtn bUyük k'lp:.sı kapa~ı duru-
yordu. . 

De-ıll""k k., konag n s.h'1:>1t·ı1. öğle

oeın e" veı sokaga çL~l)XU'lal'Cı. 

St. v-g.n .JyaKta cii.o:·mak~n bitap 
duştü, ıflJb~t l>ek!ı•ınc .. kıt.cn \'a:'.geçti: 
f t bu .. ~t SOllliıl j. ne kona0ın ö:1U
ne geld1. 
~ tıa)·t-t >:ı.at L<çe aogru ı;:ar:ıJ~an 

yl)!.da goı 4il rn..i.ı<ı ıler otı.:ıınoo:i 
ç .... !rı, b;.ıy.ıa; k pıya y.ru.,tı. 

seı:g.J n b~tıı·:. tuy :! di.k n <1.kfn 
01(..U, bütJn ' Jc.ıdü, ürperu., ilık~e
ine kadaı t.ıtrcd , kolbı yı lıılld~n ko
paca~ .. g.~ı at.n, ğa b:.; ci • 

Kap • .ıdıg, bu m 1 hı·~ u.a rağ-
rr. ke~ an top adl, t; n h.::ili.c·e k pı-

... ;:; a c:.. • ju, n~ye-t r:_ um-
Cııına ~. r - t~. 

K~ın t..a1> • U<, luı, genç bir eı:. 

~k ç ktı. şofor ot.o r.ob..aın k pı.::ınt 
,;tı. geuç adam b.rd Ya ;z<lt. 
Srı.c:·n 1zak ı.r:. nr~.ı.m 1 yuzunu t'ek 

:y ser;enı n -""klc beraber ,,oyı.:.ıu bo
s-.mu. ha n. tavrı.el Kenar.a bcrzetL 
ve c'U ıp bayL-nam ... tt iç:n dt..vara 
day&niı. 

r.toıur ""ı m 11 cd, ıdaksor. öttJ, o
ton:ob yar_ b ş-.::ıkın ge;;t-, Se,·gorı 

ıoıtPu \"ı• ıtenCltnı tu...ıns.dı, İl..!..ykırdı: 
- J{enanl 

(Devamı \"ar) 

l· Harp Vazri iyeı·ı· Toz şeker 
1 

- ~r satışları 
Rus Orduları 8 hafta içinde 

imha edilebilecek mi ? 
Yazan: f. S. Eski Bükreş Ate~emHiteri) 
Doğu cephesinde: 
İki tar&fın ııeşrettijii tebliğler· 

de, cepheler.ıe mühinı bir değişik
lik olduğuna daiT esaslı bir ınahi
mat yoktur. Yahıız merkez cep-
lıesinde Rus taarruzu, ve Stalin
grad garbinde Alman taarruzu de
vam ebuektedir. 

Almanlara göre, Ruslar mer
kcızde Rjew bölgesinde bir aydan
bcri taarruza devam etmişler, bu 
maksatla 4 Sovyet ordusu kullan
ınışlaT; fakı>! Alman cephesini 
yarmıya muvaffak olamamışlar
dır. Rru;ların temin etliği arazi 
kazançlarJ, insan ve ınalzeınece 
uğradığı kayıplarla taın bir nis
betsizlik ar:ıediyornnış, ve cephe 
sarsılmaz biT şekilde mevcut 
durmakta iuıiş? 

Ruslara göre ise, 1nuharebe 
Rjew'in 20 kilometre kadar gar. 
binde biitiin şiddet:le devanı et
mektedir. Sovyet kıınetleri düş
ınaru geri atmışlar ve Alman tak· 
''iyelerin in gclmLş olınasına ı ağ~ 
men müteaddit yerleri işgal et· 
nıişlerdir. 

Göriifü~·or ki, merkezdeki Rus 
taarruzu, Alman]arı bir aydan
beri meşgul etmiş ve Alman tcb· 
Hğinden de anl14ıldığı ü:ıcre, an· 
zi kazanmak )·ani ilk hatlardaki 
Alman tümenlerini geri çekilmiye 
mecbur etmek suretile ilerlemiş
tir. 

Stalingrad garbinde ise Alman 
taarruz.u, Rtts mukaveıncti ve mu-
kabil taarrınları karsısında ağır .. 
l aşnıış • göriinmcktcd .. ir. Mareşal 
Ti111-0çcnko'nun n1nkabil taarrıız
da Jmlıandığı yeni taıık birlikleri, 
Alman ilcrlcy~şini durdurınuştur. 
Fakat Almaların yeni bir hamle 
ile Staliııgradı zoptetmeleci \e 
aşağı Volga boyPna varmaları ih
trmali kuvvetlidir. 
Kafkas~ aya gelince, Alıııaıı or· 

duları, Lala a3·11i nıc,·-z ilerde ınu .. 
hatclıc etmektedir. Balum \"e Ea
kfıya ıda~ınak nıcsclec;;i zihinleri 
me~gttl ederken sonbahar gelmiş 
\:C Ru,yada karak1~111 ba.~lanlası. 

na 8 hafta kalmışt.ır. Acaba Al
manlar bu 8 hafta zarfında Rus 
aı;keri teşiklatını yıkabilecekler 
ıni? 

İngilizler, Rusyadaki harbe ii· 
mit ve emniyetle bakıyorlar. İngi
liz gazetelerine göre, Sovyetler bu 
8 haftayı da mukavemet ederek 
geçirecekler ve harbi kışlatmıya 
muvaıffak ola.caklard.ır. Bıı yüz
den AJmauyn bu sene m11ğlubi· 
yete uğrıyaca-kh.r. 

İngitizlcrin bu iyimserliği hayal 
ınalısıılii değildir. Rusların 8 haf· 
ta çinde yıkılacaklarına, iaŞ<.-siz 
ve petrolşüz kalacaklarına ihtimal 
vcrileınez. Bunu.!)la beraber, harp 
kısa kalsa da Alınanyanın bu ~e
n; mağltlp olacağını tasavvur et· 
ınrk, ecre) an ctn1ektc olan ahval 
,·e veka~ :e uygıın düşmemekte
dir. 

Batu1n ,.e Bakiı y5nf Karadeniz 
Rııs • doıuı.nınası ile Karkas pet· 
rollcrh14n k.ı'"a kadar Alınanlar c· 
!ine g•!ctiı:;..;ni kabul etsek bile, 
Rus askl'ri te~kilatının bii.::ıbütün 
~-ok olacağını tahmin cdeıu~yiz. 
Rusların iic ay daha dayanmak 
irin ellerinde ycdcl< petroı stoku - ' olduğunu Almanlar da itiraf edi-
yorlar. Esasen Alınanların bii~·ük 
.İcafka dağlarınt 2.~rak, Batun1 
\-C Bakfıva ula~anaları ilıti~ali, 
giin geçtökçe az;lnıaktadır. Eğer 
Kiycl'te l,iten deıniryblu gö1ii nii 
ue getirilirse Alnıanların c~nup. 
taki ordulrtrına ~·iyccrk ve cep

hane veti.stİrLl1t'k icin, ııe kadar 
• ' > 

büJük güçlükler çektiklGri der-
hal anla~ılır. Daha şimdiden KaC
kasJa dağlanna yürüyen kıf3)ara 
t:ı)Yardcrle yiye~~k ve cephane! 1 
göndermek çar~ıne başvurnıtı~· 

!ardır. i' 
Hu.Iits.a, cc~upt~ Almaı~.o. rduc.;~ ... 

nun ikmal ışlerı çok guçle~ınış 
l'C muva -.ala yolları çok uzanıış- 1 
tır; bu yü-ıden a~ğı Volga hoJun
da ve Kıtfka•yada harbeden Al· 
man ordUJannoı ileri hareketi 
Sonbaharın gelm~ile daha biiyiik 
güçliiklerle k:ır~ılaşacaktır. 

Bu ıabahtan itibaren 
müracatların 

ka bu 1 Üne başlandı 
Şeker fabrikalar' mız bu yılki 

faaliyetlerine yarından :.tibaren 
h-"tŞlıyru:a.klarchr. Bu mü -
nasııbetle yeni istihsalattan kris· 
tal şeker almak i.'tiyenlerin mü
racaatlarmın kabulüne bu sabah
tan ilWaren b~anılıruştı:r. 

Badema gefl'k taz ve gerek 
küp şekeri toptan satışları bedel
leri yatırıldıktan sonra yapılo.cak· -
tır. 

' 

Gümrük memur
larına ikramiye .. 

Her :ı ıl. olduğu gibi bu y.l da 
tekml gümrük memurlarına ik· 
ramiye ve:ilır.csi t·,karrür etmi~
tir. Haıber altlığımıza nazaran 
bur dan b r a,, kadar evvel de 
inhisor me nr,ular:r>a bir<!r maaş 
ni:.;bet:"de kramiye veriI-01· ~liri. 

''erik-cck bu >~ıll:k ik.~·amiye .. 
den do~yı g·ümrü1k memurları 

sevinç duymakta.dırlar . 

Balmumucu Çiftliği 
ar01.zisi satılıyor 

D"flerda.r'ık idaresi cBolmuın
cu c ftligı• ni llraz ederek h·s.ı;:a 
sat"T'_a{la karar YC'.rmiştir 

Bun!urd n bir arsa f>7840 ve 
d'<;eri 2··r,ro lir;ı tc0d~l:e cvlulürı 

16 ° •ne• ç&ı:ıam!J.J giı:ıü sal;hcak· 
tır. 

-O 

iki muhtekirin <lükkô.nı birer 
hafta kapatıldı 

l\Icrcaraa T,_;.,;;larda 43 ıcuma

r44da kut <lura lc\-a.z!malı "'at,n 
Artin oğ'.u Kar3bet ve B~şiktıış· 
ta Hasfırırı caddc:S.ir.de 31 run1a

r&da kavOf Ömer oğlu Re<.'ep Ka
ya. uuikiır su~·ile milli korunma 
ma1hkemcsi tar~fından 25 er lira 

para cezasına ve dükkiinlarının 
b rer hafta müdd<>tle kapatılma

sına mahklım olunmuşl·a.rd.ır. Bu 
ceznlar kesbi kıt~i:.·et etmistu·. 

=============================================~ 

( ı;~::.t~~·:a 1 İkinci Cihan Harbinin 4 ~n .. ~~~~ri 
l Aıeş 1 Ün c Ü Y ı 1 ı n a Girerken 1 JR)JAK 
~-=----._!_~:..=..~:.._::....:....~..::..:=-:.:.~~~~~~~~-:--
31 Ağustos 939 da Alman or

duları Polonyaya krrşı taarruza 
bJ;ilamış;lrctı. Bu 'tıadisedrn ıbir 
gün sonra 2 eylul 939 da Alman
~'aya kar:j:. İngiltere i:e o zaınan
ki Fransa Cumhuriyet; harp i:.:.n 
eylenıişierdi. BöylEcc Clhnn Jlar
bin~n ~sıt başlar.J!C.inın 31 '16U:S
t05 o!mas_ 'cop eder 

Fransa \'e İngiltercden ~.~ra 
Kanada Dominyor..:.ınun Alman
yaya harp il3nı, A!:xan ordusu
nun ;\:'ar-cşova lcpılarır.a O.cıyan
ması e\lıı ün 5 ı·e 8 inci günle
rir.de ~!muştu. N ;ayet 27 cy!(ıl 
939 da Var,.;~·a C:>ilştü 

İngiltere '"' Fransan.n haııp 
i!ı:inır:dan sonraki harekederi, 
Varpvanın ciilcıne~inin, L~1i:st.a
nın müstakil bir deYlet ve m:Ilet 
sıfatile haritadan silinmesinin ö
n üne geçemedi. 

Almanya hükumeti, 939 b:rin
c teşıini~in 6 ır..cı günü sulh tek
lifinde bul,unm~. müttefik dev
letler hu teklifi 11 bi:rineil.eşrinde, 
yani 5 gün sonra reddeylemi.ş-
lerdi. • 

Yeni Cihan Haııbindeki h•rp 
si!fil-. tarının, lbithassa tank1t.ı.rla 
tayyare bombalarının yaı>tıkfarı 

talı~ibat o zaman harbe girmemiş 
milletlerde. iki cihetten e>ndi§ele
ri fazT~lla~rrıyordu. 

Bir si, bır müddet sorıra J:-.r.di 
toprakt.::rınırı n1amure!erinin, 
kaynakl~rı~ n da harp ateşmin 

tahribatına maruz kalacağı endi
•der' d i:eri de Av "Lpa m · 'ni
yetin n ,·e mam.ırelcc:nin hara
be \'C pkaz haline geıt"'eği kor
kİAlan .. 
Almanların. 6 b;rincıtc r;n 939 

d· yaptkları su'h ıcklıl; 11 bi
rinc:teş- nOO r .ı. .. ,,! ndu'ı::tan 

sonra 1:\.ncite.~rı .. n 14 }i "'<:Ü günı1 

Holanda ye Belçika hük;imdar
lar:le huKümcı;cri lüraf ntları 
mulhar 'J clı:vbctlcre su

1 'h yaprr.a
ı.rı tC'klif nde bulunulmuştu. Bu 
tek' r de mUsbet bç bi.r netire 
vermedi. 

959 yılı •kincıteşrininın 30 uncu 
güııü Sovyet Sosyal.st C\.lmhu· 

riye'llcri İtt,haıh hükumeti Fin
la·ndiyaya ha•p i 1iı. etmişti. Daha 
t'vvel, 9:J9 hat;:.ı başlamadan Al
ıı.ıG.cya ile du:slluk ve Eald:rnıa

rr.azl:k 1;1uahedesı. ,m·zalıyan Sov
}"et'ıer hi.ıktirneti, Vu11ov:ının düş 

m<>Si zamanlannda L€histenda 
kcndisi·re ayrılsn araz~yi i;,.15ale 
ba.~lamış, Besarabya ve Bukovi
r.arın. L·'!.Onya, Litvanya, E;
tc.nyadan ·,ı>aret B3 1 tık IT'..ı llede
ri'e ıncnı 1.~ke-tı€rirım i;ıgallc.rl 
bundan s ınra tamamlanmıştı. 

* l\!ezkür sulh ı~kllLeri t>oşa çık
rr.ak1:ı. b~raber, ş'mdiki Clh:Jt 
HarlX içinde bir suilı mulll:::eckısi 
imzalarmı~tı. Bu ela 940 yılı mart 
ayını.r. 12 :nci glirıü &.,"\',Ye-t R.us~ 
ya il.e Fiı;laedi~:a crasında imzcı 

lanan sulh ıni.<ahedcsi idi. 
940 yılı mayısının 10 uncu gii· 

nü Almanlar Belçika ve Holan
daya kaşı ilanı harps"z taa rruza 
geçtiler, daha evvel yine Alır.an
lar 940 nisanının 9 unda Nol'\"C· 
çe asker çıkardıla~. Mliittcli.k 
devletler, mezklır küçük de'vlet· 
!erin arazi ,.e i"Stiklallerinin mü
d...raasma iştrak ettiler. 

Harp ate~i tahribat saha-'ıru 
genişletti. Rotanda ordusuruian 
sonra 940 mayısının 28 indıe Bel
çika oxiusu da t~lim •o!:du. 

Yine 940 h~ziraııınııı 10 unda 
İtalya harbe girdi, Fransız ordu· 
su hozuhnağa e.sa.,en b~lanı ı:ıtı . 
14 ha3'ran 940 da Faris, 15 hazi
randa ise Verc:ün tcS!im oldu 
ve dü ~ü. 

16 ha. ı" da Mareşal Peten iş 
b~•ıııa g,-çti. 2"2 hazıra. ~a Fran
sa Almanya ı.e müt~reke ,mza-
1 dL. Bl."" i~.n sO!'ra So\·yq Rus
yarın füıma yav (ilt • .matomu, 
Bcsarabya ve Bukcvinayı .şgalJ 
de gürü'dü. 

940 temmuz- nun 19 uncu gü
r ~-Führer Adolf H:tler Almanya 
nam na İag !tereye ;;tt?h teklif 
etti. Bu ıel:.lü de 2'.! l<>MJ11U7da 
redd~·lundu. 

* 940 r.ğ\,stosunun 16 sında Al-

manlar 1000 tayyaze ile İngiltc
ı'Cve ha~adan hücumlara basla
dıİar. Bundan sonra. Birl2şik 'A· 
merikada !)40 ey\ıllüniin 2 s!nde 
İn.giltereye yard ma karar veril
d\. İhnc' Clhan Ha.rb:ne yeni, 
yeni dev•lct ·~ın l~ar :;ma!'ı, ateşin 
lbüti.'ın dün)'·:ya sirayt:ti u ... hlıkc
leıi başgöst~rdi ve harbin liı:·llı 
o!m,va 1 zarr.2n \e ~erre UZlyaca
"ı da bövlelık'e ar a• lm•s oldu. " ~ "" 27 eylul 940 cia j:ponyıı d< Al-
m::ııı~'~ \'e İta!\ ı ..le ttifak n1u
ahed~s-i imz.a~~n,_ 23 bir!r.c~te~rin 

9.tO da !ta'y<n'ar Yttr.an!stona 
t~a. 1 uz ettiler 

9-1-0 hirirc;k•!nunu.nun 3 üncü 
günü F(iht,r Arl~!f H t!er yeni 
bir sut.11 it kliiınde bulundu. Bu 
da bir r.et:ee \'ermedi. l\ihayct 
Alınan!l,mn Ba',k~rn seferi başladı 
'"' !»l yılı nisamıım 6 ıocı günü 
Alman oı'Clulan Yugoslavya ile 
Yunanistana karşı taarruza baş
ladılar. 

:Bilahare .ı'Jlman ta~rrurunun, 

941 haz'<·an ayının 22 inci gü"ü 
Swyct Rl!Syaya ka"~ı taarruza 
başlamasile dünkü iki dost, şid· 

deıJi bir harbe giriştiler. Bu harp 
de. Kafkaslaroa. Vo\ga hM'Za· 
s.nda şimdi 'her gün haberleri a
lınan yen .. yeni ve şidcJ.cili inki· 
şafl.arını göstcrm<!ktedir 

7 bidnıcik:iınun 941 de japon
vanın B'rle.•;k Al"<· .ka ve lrg;I. 
İercye baskın taı•zı!!da taarruzu 
ile baı:ıyan Uza.- ş_rk ,-., Pasi· 
fik Okyanusu havbinin safhaları 
lhatıraia "ruzda canıı h !de bu
lunuyor. 

G"'Çe"' 'ı·de B rzilyrnm Alır.an 
ya ile İtal~·ava hnrp iltıniJc ye'1ı 
bir ilanı harp görüldü ve 45 mil· 
yor nüfudu bir memleket d.ha 
harbe gireı 

• 'e olacak? Ha•p ne zaman bi· 
tocck? Belli değ:l .. Fakat harbın 
sahasını ve ş;ddetiı·i gen~ ·ı:-coği 
arttırac•ğı, tahribatına sayısız i
liıveler yapacağı bel! dir. 

Harbin devamı se-fafet, ıztırap, 
tahribat kaynakı: l'ını, sahalarını, 

hes~ız t~rzda fa.z!:ı.Ja.:,(•racaktı.ı:. 
Bu,gün bilinen hakı.k;.t bıAur. 

Bu harpte 
Avustralyalı 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
Bir İn.giliz şöyle demiış: Egcr 

.bütün dünya şu Avustralyalılı.r
la dolmuş o!saydı hakikaten yer 
yiıztinde h.ç şaka ooile<::ek k rr.se 
'bulunmTyacak, dünyünın da tadı 
olmıyaeaktı. 

\A'ITllstralyalı .klendisi.ndı!n ı;ok 

-baihsettirmektedir. Bilhassa ja· 
ponlar tıarbe ıt.ı<:liktcnberi A\'ust 
ra..\l".a kıt'wınm a~:iığ.ı ehemmi
yet düşünülünce Avustralya! n:n 
da bu harpte oyr.adığı ve dal,a 
da oynıyacağL rolü hat rdan çı
kar gib; değildir 

Avustralyalı bu harpte bel!<· 
başlı bir unsur olarak gö7onüne 
getiriHyor. Anglo - Sakson ta ·a
fmın Avu:;tral\"al"cian bc'<'~ri'ği 

çoktur. Avustra ly, Jı döğü,cce k 
bir n,<laındır. Vücudü sağlaın, eni 
boyu yer;nd<rlir Bu harp yal .z 
motör harb. değıldir. insan km·
\>etinden de çok şey beki y.,,n, is
tiyen bir harptir i~te güçlü k• v
\'ctl.i Avustralyaıı bugün İng:liz
lcrin Orta Şark ccphesin 'e her 
it barla yer tutan bır askt'r de
mektir. 
Avustralyalı aç•k söllü, yillan· 

dan. riyakarlıktan lı.oşlonmaz bir 
adam olmak!ıa da buP.u g&~f'::i· 

yor. Velc•vki hatır için, bor d(ıs

tunu m-Err.nun etmek, D:zcre bqe 
r.c2'8.ketl .} D.!ana ve r:y )·a k.:.. a 
Yal'dırmaktan pek kaçarmış. O 
nun çın Avus~ra!yalı <:'Ok d.:'» 
gülmez görünür b:r ad:., m:lı 
Fakat gelip geçici n.hbaplığa de 
ğil, hak kı dostluğa kıymet 'er· 
dıi!ini açık ve doğru söllült_ ~il 
ile hen1cıı anlat.tıgı için de ~~a .;1-

sında~.nin sevgi ,-c sc::ııo•gıs,... ka·, 
zanır. D riler!e şak;dan zatC'r. t.<ı.ş 

lanmıyan Avuslralyal!nın ö1.ü!erı 

karşı alac •. ğı vaziyetin ne oi:.1.C'a
gı kolay t·· lımin olunabilır· Sr,n 
derece sn)·gı. 

A-v.ustralyah ölüm Ue ,'-'·e oıu

lerle hcç ~aka etmez. Bu:gün şi· 
mali Afrika çöller:ı:de ILiyan 
\".CVa A;nıan askerinin gömülü 
ordugu yer.den tıeçecek olan A
vu.>tralyalı Jıarpte ölen Jıalyan 
ve Alman için büyük b:r hürmet 
duymadon OTadan geçemez. 

Avustralya ask.,rlerinin M:sır

da seltiziııei İngiliz ordusu ile 
mılharebe ederken Avu .. ~ra'ya 
askerlerin,n de İl'\llilizlerle bera
ber görünır .. üş olması mll~r ta· 
rafınca pek de beklenıniyurdu. 

Çünkü malum olduğu üz~re A· 
vustralya japon tehdidi al.tında· 
dır Bövle olunca b'r AvLl<tral
'"al;nın. kendi memleketinde dur
~ıyırak Afrika cc·phesinde \'eya 
Orta Saıiktaki İngıl;z ordukırırın 
arasında daha ba<;;kt yerlerde i
randa, Irakta ve Fi~stinde bulun 
ınası az. cok ihtimal hc.r~cirıde 

görG!üyordu. Çünkü ortal:ğa ,.-a
yılım rivayetlere göre daha ı·vvel 
Anıstraı.,·alılar krndi m12!'1' '<et· 
terin• :mııh kkak bir japon ta • .r· 
ruzuna karsı ·koru.mak mcaı.ı .r:
vetinde old~kları cihet!e b <:ıı. 
cephelere gitmiyecC'kler, den; ı•ır· 
du. Şim<ii Avustt·a1.vunın n1itda
faa&1 j5Jc1·;nin de da"ha emıı. yet 
,·erici 'İ>ir mı:.hiyet aldığı Anıst
ralya\ıların diğer cephe!ere giin· 
derilmesine imkan g-Orülınes:n
den de anla§ıl•r; d.)'Qrlar. 

Çalııtıkları labrikayı habersi:s 
bırakan iki işçi mahkum old,. 

Ankara 31 (Te:, fQnla) - As
keri fabrikalard.ki i.şini lwborsiz 
bırakıp ierketmek su.çile Fe) wl· 
lal!ı oğlu Bayram Gök ısminde bir 
·şı;~ milli kor.anma mahkemesine 
yerilmi;ştir. Sakarya mB>h:J'esi 
Dalyan' sokak 16 numarada otu• 
ıan hu i.)-Çi neticede 66 lira 60 ku· 
ruş para cezasına mahkfım edil
miştir. Çubukta oturan Hüs~y n 
Mercan isminde d .,er bir i['Ç' cie 
a\·ni suctan ve ayni miktar para 
c~zagına~ nıtlıkU, .. 1 _nmu~ u:. 

- ---<>---

Köylerle gezici demirci ve 
marangoz muallimleri 
yetiştirme,'l üxerc bir 

kurs açılıy"r 
Kö 1crde g~7 :ıCi ~ ....... •1 

':.. ve 
maraı•·l'Oz!uk ır. ı ... llfrrli _,; r u?k 

üzere sar'at P.'ektep!C'ri ıne u~
ları nrasrnc>a lıir kurs açılın, , ka 
rarlaşt rılın'i. kayıt ve ka:. ''e 
başl.anılT ştff. 

---o---

Yunllnistanın A.!ı !>ara 
büyük elçisi 

İzmi. 31 ('Tc' ' 1"' 1 ) Y ra· 
nistanın Ankara hüy~k '·'sı Re
fae-l Ar.karadan ~ h. rı~!zc ael· 
~~l.ir. 
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f Btı yazının n1Mroıer1 Anadolu A
j rı. ı Bllft,.nlr>rinden ahnm1.Ştır.) 

Telhis cdeR Jllıuıınnrnr ALATUX 

İngilizlerin Geıicotto ..ı,.... 
na ihraç tcşebbiisü - Wilkie 
yrua çıktı - Ruıı:veldn işti· 
rak ettiği gidi toplantı -
Hindislan hadiseleri - Göb
bels İtalyada - Şark cep· 
he\!. 

Rumadan bıldirildigine göre 23 
aı;u.;lu> g~<.-es· İı~gilı,l<•r Gıriciin 
~imal b~hs1nda Gvrfgotto adası
ııa ki'•·ük bir kıwvc-t çıkıarm<ık 
ıstemişlersr de püskürtülmüş'er· 
dr 

dii.şman haırbe bü.yilk kuvvetler 
sürmüş ve yarma teşebbüsünde 
bulunmu~11lr, Bu taarru~lar püs· 
kürtülmüştür. Sovyetle. dört be~ 
ordu ile yapltkları yarma !esc'l>
biİ<ıünde muva;ffak o•aım . .ınıŞlar· 
dır. Düşmanın temin ett;ği tıop
ra.k kazan~lan kaybedilen insan 
ve mühimmat ve ıem·n edilen 
stratejı ıle tam bir nisbcKsızl>k 
r .. zetmektedir. Sovyet kuman· 
danl.ğının bu yanna hareketinin 
tam bir muvaffakiyetlc bitirildi· 
ğine dair olan iddiaları yanhşlır, 
Çünkü cephe Sôrsılınaz lyr sekil-

Kafkas sahil- ı Hindistan bo- 1 
lerine bir Al-/ şaltılıyor mu? 
m a n • h 1 Ye>ni Delhi, 31 (A.A.) - Haber 

Amerikada 
haftada bir gün 

et yasak! viıxi. YOLA ÇIKTI 
Şarkta bir seyahat yapacak o

la \'ıfki yo0la çıkm,ştır . 

?..UZVELTiN lŞTtRAK E1~İ· 
Gİ GİZLİ TOPLANTI 

•: :h. !\en vC'rilen haberlere 
g_::-e Ruzye:t as~<er ve s>vll meooi 
a I! duş:.arıııın ~tirakile gizli bir 
t •;>İ ntı Y"Pmışt.r. Bu taplanlı· 
d. Amiral Leahy, General l\far· 
•al, Amiral Kit1g, General Ar\uld 
"' lor".v Hopkins bulunmuştur. 
T p' nlıda ikinci ceplıe mesele-

n ... ::.Ôııu.~üldüğü zannetlUn1ek
ıe~ 

Hl, 'J·İST ili~ HA DİSELFB.! 
H' ,tunda l:a.'"l c'-!Jkl, r deva'1ı 

cı ck•<a ... Ckrna ... k.. ... ılı Kare~ 
ş b:r ~r~mva)·a at"' ycıtln1.~ 
,. wlıs t~ a Lut 1!1,--''•ur. Bu"' n 
fur··r.ıı;; hı.lk~Jn'let b:r' be)·4nna1ne 
11 c:iı:"'C"!<. y'l."~l çıkJ. • n1.3.r;n 
" ı una dizi. "'cktcrini halka bil 
d • 1,•r Diğer tar-Jf1nn Kal.kil· 
1.<!ı l<~panmış olan 15 Hirt rıa
Z<-'<"<iı bug,üı::d0n i'ibaren yeni-
<l irıt sat· OOect:'k-lir 

GÖBBEI.S İ11ALYADA 
Alnıun prqp:.gand.a nazıu Dr. 

GL >.:'Is ltalra hükılmetinin da· 
\'l ~ ü:er.ne Ron1ay.a gitn"'işiir. 

ŞARK CWHESİ 
B~rlind~n alın&n hahcı:?,ere gö

re: Kulıan n cenubunda Al!'lan 
ve Rumen krt'ah,rı düsmamn 
1.:...vvc th mu!ka' emetinP ;::.ğmen 
sa•u arazıce ilerleır.e~Ocdirlcr. 

s· ulingra<l oo'L~esinde biiyük ha· 
Ya kuvvetler;ıc tak\·iye ed len 
pi~ade tümenleri \•e hızlı teşkil· 
!er d(işma.rı ı n i<UVV<"tli menile
ri ııi y~rmı~lar ve i.stihkiımlarda 
b•: c"<I• k açnııslar<hr. 

Kalu,;anın doğu cenııbı.ında 
du man pıyade ve zırhlı te~kille· 
1inin yaptıkl.an hiicumı..; püs· 
l j ırt.:Jmüşt~. Rjev yakııunda 

de mevcuttur. """" • 

10 uncu 
Dil 
yramı B 

---llilı---

26 Eyliil günü tö-
• 

renle kutlanacak 
26 cyl(ıl 1042 cumartesi günü, 

Birinci Türk Dil Kurnltaymın 
Dolmaıbalıçe sarayında Wp!andığı 
günün onuncu y'l®nihr.i.idür. 

T•ürk Dil Kurumu ar.a tüzüğü
ne \'C Kuru:ıtay kara~ına uyarak 
bugün Kurum ÜJ"Cleri, Haj:.CevJe~ 
ri, Türk .b~6m ve yurdun bütün 
d:lfeı·erJcri arasında dil bayramı 
olarak kutla11acaktır. 

21l ey'(ıt, 194.2 cumartesi günü 
saat 19,45 de Ar.k•7a radyosun
da Türk Dil Kurumu adına brr 
söylev yerilecek ı·e rad.1'Qsu olan 
Halkcv!cri ile başka is~eklii.er ta· 
rafından fünleneooldir 

Ha.lkevlerinde o gün o>Öylevden 
Öl'ce veya sonra Dil bayramı kut 
lamaı törenleri yıoptlaeak ve bu 

. törenl.erde "'l!l~ilen söylevler ve 
okunan parçalar, oören ho.kk.ında 
lbir raporla birlikte Kurum mer· 
kezine gönderilccclctir. 

c SEHIRDEN ve MEMLEKETTEN) 
A• .KARADAN ve 
.l\:J:;: ILEKETTEN; 

+ t:şak civarın.da T•ııaıı ılddrtli 
~-~«.:ı1v. lar Aksel...i>yil ç:ıymı ta";tırMılŞ, 
Şı .,er Fabnika l nrafını suJ.at' bas-
11'' . ., r, BnzL ıııa.11.eıne ile boo.t.an.Iaır su
h 'a ,_ı-(;.klenrnişliır 
l\1 ÜTE.nmRIK: * p.ın y::;ğırur ylız.liıv:lcu tehrr e

ô. ,en Tü iti ye F\:ııii Atietız.m Birin .. 
c 1 ÔK y:rrın Fener Sla<iJnd~ Y"-P ... 
L.c:ııc\ır. 
+ P•r'llıÇ ve .sad~·yağ B~UlSkya alın,. 

ır..aş• * Yeni P.ı.rt< ne:, '""" n. H~yri 
1 1 ıt! • bu sabaıhları !ı..lıaren y2z.r"

...ne b -#1:. 1 lı • .i\.IL0mai1f/!1 <l(n Tak .. 
r.: i ın.etcisİınde hazu• bt::unmu.s-

t• 

+ Sala.non k•zt Eiva.l dt.ı.n Elm.inö
rıünde tr..ı.:1ı'\-aydan ıllU-a~ken di.~~ • 
başm.ı.ın yaraıanar:ık Etfü! Hastalııa. 
nesine katdırılnııştır, 

+ v~~nan Me!ımcdin ido.ı·tcslru:!'Cl<i 
3875 nunuırab. tr<ıırr.v .. '\.yla şoför Teııyiu .... 
mm idare.:;~ tak~: ot.omobiü dün 
Galatrıdo çaJı>'ışrnı.. :aodJ.r. Trcımvay ve 
°'°mobil ha9Qra uğt"2nn~la:rdıır. 

+ ı<c.sırr.pa.şad.a ~m a 1 lt; y~ıı.:1r:a 

:~ • u "< ı.00 dün. roı-.~ dab,"'tırkı.•n kı..;.;. 

t li.·ıı pJra a~ırdı.ginJ l'.1" bir ar t.a~ı

S'! ve cozcu!Uk Piıen A\.·ı·am ca J5 

r.l 1 h ... ı:s-e ınabklırn o•L•nn;,u;ı;h:rdır 

+ B, s=..batr\...~. ı:aı~·t'ı r lla.h·lıye 
V~tt;!-: h. Recep Pek ~.a şı·~rlın '; t 

{.t.t0ıg;nı yazmış!an.a da ln.ı hrb<>r 
·lı.. ğru de.;Jdir. t··---------·-----"\ 

L_i_sT_A_N_s_u_L __ s_E_L_E_o_ıv_E_s_ı _ı_LA_A N_L_A_R_ı"'J 
Uıııuml Ba.hçel~.r içln alınacak (806) adet mu.hlel<! cins fidan nclk .,kısidt· 

ır rYe- konu1m~tur. l\leamutıoun t:ıhmin. bode.li (1155) Jtra ve flk tcm.inatL (8-6) 
J'ra (63) kuı.:i(ur. Şartname Z.bıt ve Muamoı:.ı Jlfoclürlügü ka!emi<wic görü
lE.'o1 , İ'lale 2/9/942 Ça.rpmb3 giinü wat (14) de Daimi Encümende y.apıla
cak1.r. Ta!!pler.in ilk tmt..nat makbuz veya ır~tp:.ırı ve kanunen iıbr,..zı lizım 
G'Plf::ı d\ğPr ~e3ikal~1yle -ihale gi.i.g.ü lT'..U &Y:Yt.'n saatte Dl.iıml Enc:ümt'nıde bWt.Jl.-
zn•ları. (39151 · 

J r a C 1 \•erHdiğine göre is\ı>n hareket· 

•• k •• t •• ıd •• feri karşısında \"altlcr bazı nunta
pUS ur U U kaı..,., boşaltmak için tanı sataııi-
Lonı1ra, 31 (A . .'\.) - Prolabna. 1 yeller aloıışl"..".ı:::: _ 

J a'da şiddetli bft- çarpışmadan Mloll. • 

r:' Ruslar bir mes~ nıalıalli ge- JB EL Çı K A ve 
rı ai.nıı~lanl..ır, 

Londra 31 (AA.)- B.B C. A· 
merikadan bi:ıi.rildiğine göre; 
Amerikan halkı haftada bir gün 
et yemiyecekıtir. 

JAPONLAR Röyter ajansının muhabiri, Al· F r J b 
ınan!arut Kerç'den taşıtlarla as- ansaua sa O- ( l inci .Sa-hifed.Pn J)e\·am) 

ponlar sür'atle imha rd.ılmclcte· 
dir. Geri kalan düşman a.~erleri 
körfezin şimalinde bulunan da.
yarımadaya doğru süoüime:Cte· 
dir. Bu kuvvet'er:nin de imha e
diln'e5ind€n kıorkan düşman bu 
birliklerini deniıxlcn geriye çek· 
miye çalı')lll'aktad.r. j•·ponları.rı 
bu taarrLıu C'V\"C'ldt'.'n keşfediJm..iş 
,-e m"·t c-f Kler ona göre da.vraın
m . .ı d r. japmı'sr Kendjicrine 
hazırıar '.! tuza.gııı içi:-e düş iiş· 
lErd. r 

ker getirdiklerini fakat Rus Ka· f • h k / • 
radel\İz donanmasının miidahal-esi Qj are el erı 
ile bu gemilerden birçoklarµun 
batmldığııu rn böylelikl<ı karaya 
askm çıkarılamatlığmı bildirmek
tedir. 

Nancide gizli 
Bir teşkilat 

Bulundu 
144 Komünist 

tevkif edildi 
Londra 31 {A.A.)- B.B.C. Fran 

saının Nan.ci şohrinde komünist
likle i'.lham edilen 144 kişi tevki! 
olunmu;tur. Bunlaırlan 42 sinin 
İsjJ'anyol olduğu ı-e delli;e~li bir 
sikm ve propaganda te~k;ilitma 
mensup bulundukları iddia olun· 
mı.c;1ur. 

; 

inglllz aça~arı Çhı-
cle faaliyet~ geçecek 

Lcındra 31 (AA.)- Röyıer a. 
;iansınm muhoft>irine göre, yakın· 
da İngiliz uçalkları Çinde faaliye
te goçecektr. 

2000 kerne çalan 
tren memuru tev· 

kif edildi 
Ank&radan İstaııbula getirilen 

ve trende kınlan ekmek karne
leri sandıklan 'çiııden 2000 kar
ne çaian Niyazi isminde bir tren 
ır.tn·t;ru Üsküdar milli korunma 
:1'ahl:cmesince tc,k.if olunmuş· 
t.ır. 

RUSLAR 
(1 inci s-ıh:red.rn Dt'V1lJ11) 

lamııı:lardır. Berlmde 17, Künis· 
-bergde 19 büyi.ik yangın çıkııııı~tır. 

llğer tan.dt.ı;n son bir lıaıfta 
zarfoda Şatık ccplı""inde 206 Rus 
uçağ.na mı.:!kabıl 498 n:ız, tayya
t'CSi d~c;ıilrütım·ı.,.tür 

En zorlu savaş 
günleri içinde 

Nazi Partisi binala· 
rına el bom haları 

atıldı 
Londra 31 (A.A.)- B.B.C. Dün 

Aruvers §ehrindekı n~zi apr''.si 
binalanna ve Bdçikcda digcr ile'. 
yere etbomt:>a1Pr .. at1Jm1 1tır . 

Nami.ir şc'hrinde kaleye karşı 
yapılan s:liılılı lıücumL'lrdan tlo-
1'yı Almanlar on kişiyı rehine o· 
!ara!: alm1şlardır . ---............ -

Fransada bazı 
yolcu trenleri 
kaldırıhyor 

Vşi 31 {A.A.)- Bir eylülden 
itibaren bazı yo'cu trenleri kal· 
dmlae..ktır. 

---<>--

Başvekil 
(l inci SJıhif~:dcn DP\aml 

c:- ~1.:ı~a br§larıntla ya4...ma ve 
yaıcışmanın hem işlere, hem de 
çalı~malara uyuklama ve uy'ku 
verdiğini, b.ir ç.ok işlerin uyanmı
yan uyku.ya de•dığını görmüş ve 
ya.,=~ bir ~siliz, Halbukı Cum
huTiyetle ıberaber Şefleriın'.z iş
leri yerinde terkike yer ay:rm~ 
ve hepimize bu yolda rehber ol
muşlardır ~n de bu yolda yü
rüyerek memLcl<et.imizin az bil
dığim veya ~ilmed:ğim kiişeleri· 
ni gezmek, ö<~rrenmek ve zayet
tiğimiz zrmanları hamleli hare
ketlerle ka.zan:ınak için yola çık
mış bulunuyorum.• • 

-<>---

İngiliz Donanması 
c 1 ınct &ılıifeo ~o Dwam) 

ra.1< General Rommelin depo~arı· 
na ve tank tamir atölyelerine 
mernni yağmuru yağdırn11~t..rdır. 

'Britanya donanmas:na ait tay
yareter de Eldabba yakınıncb 
di1;ııı,an gemilerme hücum etmiş 
lerıdir. 

f ran Harbe Gir·iyor mu 
(l inct S:ib ··eden I>.·va?n) 

İngilizlerin •·e Sovyetl<ı.rin iler· 
lemekte olan A.lnıan ordularına 
karşı Jıct11 iranda ve lıc-nı Efganis
tanda bir cephe kurmıı.k btedik. 
)eri anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan Tebrizde asiler 

mütteiiklere mühimmat taşıyan 
birkaç trene taarruz ederek ber
hava etnıişlcrd\.r, Bunun U-ı:erinc 
vııkuhıılan ınüsadeınelerde 30 ki-
şi ölıni.t~lür. 

Daha batııda, Kokoda Wlgesin· 
de j3ponla~ ~·'1dE 1 li c~rpısmalar· 
d.ın scınrt. geriye çc kiho'şlerdir. 

----c- --
Bu sabag Kemerbur-

gazda 
bir ceset bulundu 

c 1 ln<:i Sah;!eden D ·vam) 
lunmuştur. Bir cinayet şuphesıi
ni uyandıran bu hi'ıd.se etrafında 
daı müad.,:tilT!umi mu.avini De
mir tahkikst yarımaktadır. 
Eıvelki gece Rumelikav~ğrnda 

bir m;sır tarlasınaa b r köyLi.i öl· 
dürülmü , karısı da ağır surette 
yaralanm1ştır. 

·Mütldeü.unumi rn.uaıvinlC'rinden 
Dem;rin dürıden itibaren elxoy· 
duğu bu cinayetin . tallsiliıtı şu
dur: 
Rumelikav:ığında reı~·per" k 

yap<ii'l Ismail adında bir köyı,ünün 
bu köye 200 metre uzaklıkta bir 
mrsır taırlası vardır. 

İsmail ek.seri geceler yanında 
karıs Mal<lbule olduğu halde tar· 
1.ada kalmakta-, yeti~en mısırlarını 
bekloınektedir. 
E\~efki gece de İsmail y·anın

da karısı o'ldu.ğu halde tarlasını 
beklerken on meke ileıi~ nde bir 
gö~ pey'Cia olmuştur. Bir hırsız 
olmak ihtimaline b;naen İsmail: 

•- Sen kimsin. burada ne arı· 
yorsun?. diye bu adama seslen
m~. fakat cev"p alamamıştır. 
Bunun üze" ııe köylü, yerinden 
kalkmı~. bu mec:hul sahs.n sak
lendığı ~·ere doğru yürumü,lür. 
İşte bu sırada tar~.ıya giren • bu 

meçhul şahrs, birdenbire İsmali
t.n üzt~;··ne ;;ıtılrn'r-;;. onunla şid

deti, bir mücadeleye başlamışt,r. 
ÇoOk iri \'Ü<cutlu b r adam olan 
müt~aviz kısa bır zaman iç:n.de 
İsmaili alteım;ş, kendi~ nı kur· 
tarmak n.yetindc bulunan karısı 
Mdl<bulq·e de bir bıçak vurmuş· 
tur. 

Kocasın· n feci bı r vaziyete 
dü.~tüf{linü g-Oren Mak1bule; ağır 

yara almiş olmas1na rağn1en kö

~·e koşmuş, jandarmal,sra mesele
yi ar.latmıştır. 

3 - S O N T E L G R A F - 3 J AÖUSTOS 11~ 

1 FırıncıJar hala uslanmıyacak mı? 

Bu sahalı da yüzlerce 
eksik elemek bulundu 
Kuruçeşme'de bir fırıncı da 

satarken yakalandı un 
Enıniyet A.tıı.nıcı ş roe 1\I idür:ugi 

1 
~iv1J n.emur..a.rdan. tp.·A.l e-ttığı . ,n t_:\do 
ıle bu •abaıh \"C dtio. lt'(.-e .ş I.rın bü
itin t:<niU('.rinduk.i !ı:-lll.ı.a:·ı sıtı bir 
kOG.troIJ.<>n geçi.rnc ~ • !\et!c ... Ka-

ki f•rmct Tan'a beş çu\-al ...:ıı satar. 
kc~ :Jo<lkalanmtfl>r. o..,_ il ne kıı
dv bı... un!a.'ll ya ~-n ~tıı \;f'rdığın.l 
söyJrm' <ff' de btr;rle b r yare: n1ın mey. 

zuı.ıiJeb3 ol>mı,yıııcsitı ~.t roilm•lt'llr. .... :Jnp<.}8. B.Jı:riyı' ca ideU".ıje İbraı!ıi

rr.:~ !ı.ıı:ınrtan ylmnı b:"tJer gram nok
san 1'7&- t'ti:n:ek, l3e,.-vğlıtı ıj .. _ Gavrıl'!n 
f•ıır.ıt1dar. oıı ~('ı· g .1 :1 :·ok5an 2:-. 
Ck'D.ck, Ayn~dıçe..ş-ıı ~ ·,. J{;i!l1'din fırı
nt>ıci.::cı nuk:.ıan \•ez.:n:i 71 .. krnı k mü
s&dC'rc cdı :n'\ş. ayı:.;.-;3 lı:::zı i ı 1:1J::ır~~ 
da. yüro ~n faz.la ek"l i: 1..•l~ck b1..t!Ufl.a.
rak fınnc 1.r } \ .lrlQi.t Ce'!J Z8bLtJa .. 
r t·ı:t -rı uştu ... 

Siv.il memuxılar g('t"f" ~ha l:adar 

Jrontrol1eı.r.e de•am ctnı.lşıe-, fl!'ro-

la!rlaı..lci iı«..JJ.tL \.t.! bu ı ... '.'1 \.ı.."l.·i. 
lC'n ı.aı.1.a.:-Ia o2.ı1 n • _ ı gıız en ge· 
çir:miş:Ierd!c. 

Fırınlar, kont.r 1-erl hahe a ,.., &.k 

B~ l başka 0 + kd)·de L'" cu EO
J.ğ,nda f_ tucı -O ma.:., }{urııç~mede- .ı 

vakt.;r:de tedbir alm~ oldt'~ 1 rınd'.i.n 

suç iızaı.G faz!• t ıc yak.alam~ 1.ill'l

ı..-:an oı nxı:ır~:.-ır. ı::on1N re C'...lim.1 
sıırett.c &: \ am cd le I 

1 - - -Y u n a n is t a n l Elfi otel soyan bir 

lı lk hırsız tutuldu 
lQ llla yardım PoL~ ~Uf\ Kıı ıko~ünde r ht m 

15 b!n ton baj~ay, 
50 ton ecza d lla 

ginderucu 
Lorıc 'a, 31 (AA.) - cB.BC. Yu- ı 

nanıs· tı ~ııalk.Jn.1! 15 bıo tun buğday 
t:taıyan 3 Isvıeç ~.ı i I!l.3kııtu.L nı.&h.al-
1e.rir. e va rmışl:ı rd ı r. L u n.c. 50 ton 
da t:hbi rnfl\.'1kl gö: ürmi.islerdir. Bir 

•Kanada Jimanııııda 5 İsveç gen:ıisi c:lr 
ha bu; :dJiy '~ kbilf mevad aliUQkla 
n.'t1>,..-,., dur. 

---o---

Kotefne ovo'da 
Loııdra 31 (A.A.)- B.B.C. Sta

lıngraJın gtıris!"ndc şiddetli rnu
harcbelN devam ediyorsa da Al
rr:anlaan ) c·ni b;r ilerk-yi~ ol
mcmı~Lır. Dün gece Moskovru:Ia 
r.eşredilen re;mi Rus tebliği, 
ccepnede maddi bir deği;ıiklik ol· 
madığ.nı. bıldı.rrni~-<ir. • 

Tebli.ğin ilavesine göre, Alman 

Jarıp büyük tank \•e piyad<: kuv
vetlerile çelin rrikadeleler cere-

yan etmektedir. R!Hlar mukabil 

taarruzlar! .. Aı.tııan bikumlarım 
akim b:rakmışla•dır. 

KollnlkOQvo çevrN.nden Stalin 

grada kar~ı yeni bir Alman taar

ruzu b<,.Iamıştır. Fakat Ruslar 

bu taarruza ~idoele1le karşı kay
maktadırlar. 

Merkez cephesinde, Rus taar· 

ruzu devam ediyor Ruslar Rjev 
garb:nda yavaş yavaş ileıliy0c

lar. l\föskova radyosu bu sabah 

mühim bir meniin g"ri alındığı
nı bildirmi;;tı.r. Rw.lar bu çevrede 
Volga n lır:nin garp kıy•0ına geç 
mişlerdir. 

boyund.iliı Anı<. ra otel."'- ma
ruf hır otel '"':1"$1Zırı )-akal •tuş
tır. 

Alhdurrahma• z.ya ad "~dn:ı bu 
hırsız bundan 15 ~ne evı;el Em
niyet Sandığının 30 bin lırasm ı 
çalmış, Fransada yakaı.~n'l1ı., ya
man bır sabıka! ct.r. 
Dörı ecnebi lisa ıı bılen A'odur· 

rahman Ziya, gayet şık ı·c tenırz 
giyinmekıx, şehr'n !ük;, otelleri· 
ne bir takım u;durma hü\·iyet
ler taı'ncınarak m.ütead<dit bavul ve 
çantaLarla misafır gelmektccHr. 

'Bu işl~rden ı;ı mtliyc kadar 50 
sabıkzsı olan Aıb1urrahman Zi
ya, geçenlerde Beyoğlunda Av· 
rupa oteline inmi~, kel"&isiTe iaşe 
müJCıttişi süsü Yererek !burada 
yatan bir zatın 1000 lirasını çal
mıştcr. Bu azıL otel hırsizi bu vak 
ayi takiben Bristot otelıne gelmış 
ve orada da bir müteahhidin 750 
lirasını aşııım;şt• r. 
Zabııa tarafndan izin n krşfe

dllec<>ğini ta!ımin eden sabk,Jı bu 
defa şehrimizden Ankar.ıya >;aç
mış, burada başta Clhanpaks o
teli olmak üzere bic kaç otel '"Y 
muştur. 

Nihayet e•"·elki gün .1·anı ... da 
Nezihi isminde \)ir de saft>,kalı ol 
duğu hz.i.cle Kadıkövünde Anka
ra otel'ne misafir olmu,;;. burada 
kendisini mE./l:ı'us o;arak tanıtmış· 
tir. 

Fakat Abdurrdıman Ziya, bü
tün gizlenmeleri"e rağmen cm· 
niyet 3 üncü kı~aın memurI .. -ırıın 
gözünden kaçırnaır.~. dt:~ bu o 
telde arka:~aşif.e birlikfe .\aka&an 
mışt.ır. 

Abdurrnhman 7j,·a ,Yapı 1- su~ 
!arı b rer birer itiraıf etmi~, ev· 
rakile bu saba" müd~iumumi· 
!iğe sevkedilmi;;tir 

İstanbul Defterdarhğ•ndan: 
... 

Tcm.ooı 
N~v'l Dosya No. 

----- ---51217-1111 MO<''d';Tköyilıı.ö,• Ba.lmumcu Ç\!tiiğ! =· 
191 

ıis;nc ıı onü!rez 13 pafta 2 :ııcta 15 par.et 
No. lu 13520 metııe rnw·alj;)aı a.rsa. • 

51217-1114 ?o.Ir·claiyckciyü o Balmumcu Çiit..ıği Qr::ı-
zl•l.ı:dsn müı "'z 13 paft.a 2 ad& 10 parsel 

188 No. ıu 143l-O metre mu.rabbaı aı«":>a. 
51217·-1114 l\ff•cid:yekliyünde Bı:ı:lmuıncu Çı!Uiğj ara-

z~ndpn n?i.ı.!~:cz 13 paft.a, ı a'tia 1 pa.nıel 

12168 

8592 

184 No. Ju 6600 m.et!ıe murabba-ı arısa. 13!!00 

~13 

6!5 

990 Yıllık Kir8dl 

120,00 

Allı ayltk k•rao& 

İlk Tt•mlıııat I 

9,00 K.adıkqy Hal binast al1.ındıı (39) No. lı1 
dtikkı;ln. 

CBusınak~.ltıden DL"vaml 
yanın istilasını tarnaınlar, Sovyet 
saldırunlarJIUI yerler;ndtu kınııl
dannıa"kstz'ıll tanıan1ile akamete 
tığratabilir ve Orta Şarkı tehdit
ler.i altına al&bilirsc 194.3 ün harp 
çchrmi bugüne naud'an çek ıJ.e. 

ğişik .bir mahi~·et alır ve belki de 
Sovyetler BN'stlilovsk günlerini 
hatırlatan vaziye!lere düşebilir
ler. Bunun tersi bir vaziyet ise 
Almanları ~ok mü kiil bir duru· 
ma düşürebilfr nı Alman harp 
kabfüyeti 1943 kı'!lndarı rtibı>ren 
çok değişik bir safhaya girmiş o
larak gelecek ilkbahar ve yaz Z<ır· 
fında vukubula.cak sağlı soltu ve 
lıiubrr türlü deıno.lttasyalar sal
dırımı karşısında acze düşmeyi 

B<ırlin, 31 (Radyo) - İngiliz. 
!erle Rııslaıın İran ve Iraktaki 
faali) etleri Berlinde ehemmiyetle 
t<ılıikki edilmektedir, Öğrenildiği
ne göre ingilia. •e Amerikan as
keri ricali iraııda müdafaa terti· 
.batı almııJı: suretile lram harbe 
giııniye mecbur etmek i<;iıı gay· 
ret serfel111<!kted'1-ler. 

jaııdarmala~ tarlaya gitıt..k!!eri 
zan1an zavaUı 1smailin bu meç· 
hu! adam tarafından öldürüldü

ğünü görm~rdir. Katil karan

lıktan istifade ederek bir semti
meÇhule kaçm~ır. 

Yuk::.ırıda yez•~ı gayri menkuller 9.9.94"2 Ça.r.şa.mba günü ~•at 15 do M~ıu 
Emlıiol< ıı.ru~ürlü.güncl~ rnuteş~loku kOO\isyood.a k.apalı zac.C 1»ıı.lıyltı ~71 ayn sa~ 
tılacak·tır. Istdtlller4ı 2490 sayılı kaau.ıı. hükümleri d&lrmiode haııH'ilanınış tek
i<! mekıtupl&rını lh!W.e güll(I sa.at 1.j, de lr.ad-.- Ko?Dis)'on RIS•hgiııe w.vdO ~l.me
Ieri. vıe nüfus hC<viyl·t c~je.rw ibraz eylemele.ri mu.ü ~ı.~tiir. F<t'ZJa .izahat 
için Milli Em!Ak Müdürlüğiine müraoaal <W98• 600,00 45,00 ŞOh!ı.- Tiyatrosu K<>medt kısmı OO!e ve 

Gaıxirobu. 

K .. a be<lell muhammenl~ri ile ilk teminat n:ikla.rları yukrıda y.:ıu.lı iki mucip olabilir. Muhakkak ki, Mih. 
p;ırça ,g yrı!'t,fnkı..ıl ldt-a)·a vcri~rÜek öze re. ayt1 ayırı açı.k ~rttıumaıya konul- verin ,-e Alınan~·anuı A\'rupada 
ıc- ır.. dayandığı İD!\an \:...c malzcır.e kay. 

Ş:ıı· tnaml·lerl Znb;t ve J\.fu...ı.rnel&t l\1üdüı~lüğii ka!rmi.nde göre r-bil naklaı·ı dcmokra~Jaların insan \'C 

İll-afeleri 11/9/94.2 C\.~m.a gUnü $.at 14, de ~I 111 Korunma Kanu.ouna le\'ii- mal-ıentc kayıız.klart ile as]fı 111ü. 
k ıu1a.mmen bodeli ka·buJ e<i(-rlier ara1;.ında kur'a k~:dtsl t'...l etilı• Ocii.mi En- 53 , i d !,i;:ildir. Sadece tükenrtl'{;k 
c. ı n:le yepı.i.ı.cah.-1.ır. Taliple-rin ilk teminat makbuz; V't'ya m ~ıupra-ı \'e kanu-

bihn.,z Rus iıısıı.n yığc.nları ile ba-nen • ı "'lm gelen diğer vesikaUrU~ İlı!!le günü reu.a:,."j'en ·aJ.ttt• Da-mi En- ı 
cu: enc.e b 'mmalor• (9253) şa çıkmak bile bir hayli ~ıpran· 

ıııış ve .,.·oru1ınu§ Alman cır<lusu 

Son Tclgr•f - Berliıı ,.e Roma 
radyolarmm bu ne~riyatını teyid 
eden diğer hiçbir haber alınama. 
mıştır. 

Btı esrarlı cinaıyetin tahkika
tına elkoyan müdUc:umumi De· 
nılr bu sabah da harlise malıal!J. 
ne gitmiştiT. Ceset morgn nakle
dilrniş-~ir. 

Yapı ve İmar işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
F,J;ı, llmey< koru.tan ı;, 

Saraçlar Cemiyetinden 
31,8.942 Pazartesi günü saa 9 d"" nibaroıı M<-mındiı CGm 

ır.azırı.Qa 1/1 numaralı ı;nuk:wv& ı-lecl'lctir. 
D;i)-.Jc\n \e ateJye ~lrri un-ıın tezkrreleriy!e m\;.acaoUan 

o!ı...O:U!". 

Nafia Vekaletinden: 

ll!n 

ı için ağ1r zorluklar nıe~·dana çıka .. 
DiK.ÖV KIZ ENSTİTÜSÜ rabilir. Bunun içindir ki, Ahııan,. r~ad\•[) Oıfuzylm L vsta ırı Et ~1 e.s• ... r-t.a~o..-ıu daki loj nn:ı cinala!'ma ya- Ek!-,ıtrr,<') .. e Jronu!~rı ış: 

p~l ... ıca..rt ı vr..ıı ı· ,e deoo ı..: •...citr 1 ·-· Su i1ll'"'i Sı'kt.zinci SuJ>e Müdur,ugu tbölgf""i;-.1 içinde bulun.an Anl ya 

ve 
!ar billıa•oa bu neticeyi takdhr \'e 

AKŞAM KIZ SAN' AT OKULU behem .. tıaı ga~<>ye va. ,ı oımnk az-

T l b T/' m,ini nıuhnfnZ<ı l'dı>rek ceplrcniu 
a e e l'-aydına Başlanmıştır - şinı:ıl ucundan Vornnej kc.;imİillC 

-------------- ----
1 kadar d::ıyanı~·or ve Stalin-;:::tad'ı 

T • nik Okulu Müdürlügv ünden: 11,. an önce dll~ü.rm.iye çatışıyor. 
Jar. Yine, bunun içindir k~ Ruslar 
son kozlarını oynıyarak her böl
gede taarruza geçiyor ve Stalinr 
grad'da bilha.'i.!..a daya:ııyor \'C 

Alman ordmunun iızan1i takatini 
tüketmi) e ral .ıyor ve hatta onu 
burada mağhip etmeyi düşünü
yorler! 

.. - l!li3 dı>rs y;;. ll ?\lühe n<li.s ve Fc·n lnP.murı~ kı.sı:ntla..·ın~n ~-
.Q, \ l\I A• e ş ba.ı ..... e tal be ka,rlt mu.o.mC"'ı sinrl 1 Eylül de ~hl:il~t.:ak ao 

• ur: ve ılecet:1'r. ... 
1X lı?• İm 1aı.L \'t rn1=ş· Orta oku rr..;ıızu::ıI.arı .sınav;..ı., Ol&uııJ.uk cn.ti

ı~ cu__.la. ı 6-lr.a.\·s~z kabul o!unur 
3 Kayıt v~ ıuı.ı.d oçin ge••kli bilı;i er okul kapısmdo ası.Jı<itr. T•şradao 

UO .. a gof'derı<n ere şart.r.aıne yollanrr. ı 
4 - Tı:şr 'ti evvel biı.;.l<ı•ng-1<.""lnda ,Yap ılıcak itifia sı.nevları güoJ.eı-j ~·yr:oa ea-

tet~ cılc ı.ı. n e ıle"-e~tır, c.909-0.t ETEM iZZET BENiCE 

Kevf ı deJL •355336> 11.ra l5> kl-U')tur. baJ1çelerinSn suJ,a,r.ma ~ için yapılacak kanını ve ün!l..Mı 9loc.ye 1~ t 1 , n 
. 2 - Ek~•ltmP 11.9.94!? Cu a ı:tirii. s.at.t 15 de N"afla \'ekali"ti Y8'Pı ve: iınar edılen ke.ş..I.{ bod<·li fiat v~Mdi esaSt üzerioden cl.044,666• lira <.81> kun.~ ur 
I~t'lfJ Eks.ltme komıs.yuı11J. eda · 1-<kı kapalı zar.! ..__. jyle yapıI.acaktır. 2 - Eksiltme 22.9.942 tarihine rast:lıyaıt saıı günii sa.:ııt 15 de An e. ada S'..t 

3 - Ek~llLnı.e ~:u.~e ıı vr b~1na. ,;,i.itM .. ri evrak .a-17.80> 00 veıd.i lira İ:şiı·ri Rei>lığı b ll.:Sı i"l'Kle l.op.lanan Su. Jo;KJSiltm.e J{om.L-<1'Yonu O<.L:unda. Kapalı 
s·'ksı:n kuruş beJel rnuıAa.bilır.d.e 'lapı \'e imar i.~iert Re sL.;' lCCn aiınob1.ıir. ııa.ı.ıf usu.Uy le yapı..lo.ıcakLu 

4 - Ekı..:ıiltınP} e girebilmek tçnı. stekliıer:n •ısulil d· ~f'li~"'-dt: c179a.5 88» on 3 - İstekı~ler Ek.sıiltroe ş~ •tn:ımes:i, l\h.ı.kavrlc pro! 'si, B4yı.nd iık t ert 
_voo! bin.d okuz .)·uz .. eben be: a .'-... -.St.':" .- .,ı;:ız kur;ışJı :k rn ı\.'3k:todl · tt'rn.inatı g<nel ş&.rtnameSt, Um..ım! Su işleri ftmDt ~!in.aı..'111:.Si 

4 
e .usu ve C nt7ı _ 

' t'n.elıer \e Naloa \"ek~ı 'l n ~ bu .ş ~uı ahnr:..ı.ş phl.Jyet V't"Ftk~ı ıbraz rtn1A?- ıne!ori ye projrlerıi t50> .bra c.oo, kuru., ka.f'lıl.ıfında Su İşler H.e , .,..r. n .. .ıu .. 
Ier~ lz::r..dır. llrıf;r . 

İŞbu \'CSU.:ayı &lCT'..a.k lQMl tek ~r-!l e-~iltrr.e tarih~den Pn az eLat.il gün- 4 - Ek1ii!tmf•ye gircbiln1ek .iç!n i!Jlck !e-r~ c.45 fl90» Lr cOO» k - k rtı .. 
!eri l:."'r c> üç g 1Jn e\'\'('l bır st :'a ı:e · t)a. 'le~ ..... ı ,;:ıu aoa.lt etmeleri veı \"akk:ıt tenvn.at '~..rml';Si \"e ekstltmen\n yapt.:ac:-ğı. gu ?dt'11 n :.z Uç 

l d~~ er•~ en az. thr kıalt"!n~ bı... ~.e be. z.r ('.2öCLOOD> r::t.!ı.k bir iş YM-Pt.ıkla- bel' dılekı;e Ue Na.!ıa \'ekıAJe.tine mi.lracal.t ~fJt bu ışc r: aJ\.J~ ln 1\. t re 
rın.a Ça.ir ~ı .y· ptr..ran iJa~'e1'i~ı ... ıru~ ve:-:k-a .-n.p:etrrr.ef rı r. iid di,. 

1 
V"Ç's:ika a naıaf'ı \'e b:.a ves!.k...'?.yı ~astenne ·rJ. §3..rt'.Lr . 

1

1 
l5. - lt{'~J!le . tek!tf ntkt.up' :-ır ~.a e gü"" ob~ 11:9 ~4~ cu. >a günü saat. B.ı .r.~W:!<. oç n<k '"""k ı legind<> bu!._...cn.I)' n.ar P.ks11tcı eye g•rt i c t. • 

l.t uı .k'kl:ır mnkouz muit. b-.r.nJ.e Eksilt e Ko!T' n1..;. RCtS.lığı:ıe vern1e ... t.~ l.i- [ .. 5 -·. Iteklıler -~klıf "'m.ek' . ..:p.Jara.ıu kı.rıcı n. ~dP. y:l.- ı sa..ı.th 
11 

o: saat 
zı.mchr. . , D!TI:'~ne •tada:- Su [ol crı hCı • nr mJ.kbu:z kat'( .ğı.r~a \•errv• rl luı.4.ı.UWıt 

Po•!o<!.a o.an ~ccwne•~r kabu! ed·•:nez. •9209> l'<>stac".a olan gec.k: 1cler lubul edih.0&. c69lb •9 u2> 



' 

4, -SON TELGRAF- 31 A~usros ım 
-= - CTT 

V iT AMiN, KALORİ v e GIDA KAYNAGI 

HASAN ÖZLÜ UNLA -RI ik2<>lya, mt>rdmek ıtCvileri çıkn11ş tır. Diinya Ç«M'.ıık :ı.ıa miislabzaM1h 
arasında bi-rhıciliği kM:anmıştır. 

Hasan l>ep<xn v~ ŞıWelerile Eczane ve bakka·liye.lerde lmfonur. 
Paketi 30, büyiiğii 58 lı:uruşlıır, 

S•nl"i ge~ıniş olan veya bO'lnlan ve bnyatlanan H:ı8an Özlü Unlan111 , Hasan Derom ve ŞU!beleri parasız d<i'iştirir ve bu suretle yav~ulara haya{ ve sıhhat balışede-r. -~---·---

~---m;;,ı:··----------Milli Müdafaa Vekaletinden: 
I.- Askeri l;aelerle, Kırıkkale san' at, Ankara 

Musiki, Kayseri ve Merzifon Gedikli okullarının 

kayıt ve kabul i,leri «Konya askeri orta okul hariç» 
15/Eylul/942 tarihine kadar uzatılmı§tır. 

il.- Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp da bu 
tarihe kadar bütürıleme sına vlarnı kendi okullarında 
nuvaffakiyetle veren istekliler de askeri liselere alına
caldardır. 

Bu ıibilerin namzet kayıt olunmak üzere §İmdiden 
birer dilekçe ile bulundukları yerlerin askerlik tubele-
rine veya doğrudan doğruya okul müdürlüklerine 

"'IÜracaat etmeleri ilan olunur. «9070» "-------------· Ziraat Mektebi Sabit Sermaye Çiftliği 
Satınalma Komisyonundan 

Mtıkta rı FıyatJ. jjk teminatı Dis.lt.rnr, e ün, saat nev11 

Kıı.o Ku-uruı Lira 

1 
Yııl•f 

Aıp,l. 

25000 
5000 

12000 
ıı 0'5 7i9.1942 Pe:ııa. ~rtıtı 1 O KapJ.h ı.urr 1 

K J · u bakla. 

K ı .t~ 

h-7 • .<oLol 
J!t rızan 
(; .. 
J.1o!J loil BB 

J 2(:00 

30()00 

\ ıooo 
3<•0 
300 

1500 

• • • 1030 Pu;~ı 
20 

14 126 
-- -- ---- - -----

14 

21 5 
4-1 
29 
85 

315 > • 

306 • 

• 11 • 

• 11.20 > 

ı - ÇıftJı.ıg.lll, yuk<ı oa yazılı rhtıyaçları ek'sıltmeyr kon· 11 .ştur Jo;U!Uıır:n 
f'.'lU\ ve saDtı )ı·ıôl]'llruıda g tı•:ıJmştır. Ek~ı!·lme Ha~kahda 7 .... ro;ô\t t-.ıek!ci>1 b:-
11(\ da topl:;-ıaı:ı Çtfiıı< S'1\Inall.!a Kom,syoDunda yap11~c'l~tır lstı>, .. ıJerın 

vak1.nıde çıftlık \E'znt·-:.rıc .}Jtıro.<"akJarı ıJ:k tcmrncıt m.akbuLU Ie Yl ni yıl TiC'aret J 

(Jda.:ı vt".&k< sı ve ka.pa.11 t·KS· tmC'ye ait tek.! !!Pnni ha\·i 24!'0 .. :ty ı k2D'Jill.4n ta- • 
rıfı o,a.reskıde> hazırlıyaeaidan 1a:-t!armı yuk ... rda hiza.a:-ıncıa rOS~e,. :en saat!en 

l r at CV'ıi'l' inr Jwd'ar J..omıS)<>noJ. nı.akb..ız :rıukabı!i.nıcic verm~ "r• •Pos~da ola.
tak gec-~melt'1" ıta.bul e<i «:EZ.> 

Açık tk.:iİ'ılm lerd.e ıse h~zala.:;ıncla eöctenır·n saatte korni.syvna m:.ıracaa.:arı, 
Şarln.;ıııı.c ve- evs"'lna.:ır.eyı.i ht'!r gun J:.tatıbu! Ztraat J\.Jtldiiıliığf nde \'e Halkn.lı

d"..tKı <,;ıttl~kte gO.mCi'!ı. 

!? _Mazot, t;enzır. gi'z. \'e mak ne yagı ıç•n mut.('aJ.Jı,dt· m • bt-<l~. r~ın ted:
yı $inde kc-sılecek kazoıll(', bt;bı~•!' vı· ·gıleori iJe nıuk<:ı\'f:~e, tf•n •. n ... mektubu tes
lJm ı. e muay('nr n asradarı \'f· dalr.€a .re~m~t•n bi~.frha~e to.:.ıhhı..t berit ~i~ :1:'.'ıve 

'iarak. v('nlr.eektir. ..94}57> 

]sÜLMA-CAt 
123456789 

1 

2 -~ · ~~ - ---3 .----.- . 5 · - ------
6 -
7 - İLE SABAH, ÖGLE ve AK ŞAM 

18.~J 

18.45 

19.30 

Ayarı. 

~'!il.ok FuJul S<...::ı. 
Mtlzfk: Raciy,J :Dat.lö o. 1 .'t&,, 

(Nihad Esea!g;n i-cLa:-e.;!Dtit') 

MPniek et S;;at Ayr''l ve ~ 
jans H<lb<'r li'rı. 

a =•= Her yenıekı.n sonra giinde 3 defa 14u11tazaman dişleriniıi fır~alayııı~ 
19 45 
19.5:; 

S•..riı<st lO Da~ik•. 
Mllzirk: Mafı\.ız 
Şakılaı. 9 ---- .. -

SOLDAN SAGA: 
1 - Gu.lti~ mcr.ı.., (~ki ke]i.nıe). 

2 - Do"t (Frnnsı:ro.ı), Tulu •·llıh, No
tu, 3 - F.d<biyat.ta b:l' mı•slok, 4 -
İ&i, 5 - Gülckirücti rcsm, 6 - Ak:l, 
Notcı, 7 - Mümkü.n, 8 - Nft.lul va
s-ı~a.~ı, 9 -

YUKARIDAN AŞAÖTYA: 

1 -... l~nnb"..ıhı..'1 mt~ıb.'l. su.ıııı·.~· 

!lan, 2 - Sonuna X il3'\'t'.siyle tcrsı 
japonlarJJ. Art:(>'.·:kıı la Jll çarpış'·k

Jan til!kı.ın a<i.'.i!a!·, Tt."'t· ... i Gtizr•l Sıah'
at, 3 - İnşa.:ıt p!<illl yapar, İst: yO'!l, 
4 - Ayı .}uvası, İıt1 5 -·- Büyük ev, 
ıı.ıı~lıur bir dağ 6 - Iı gla.ınaıt, l:. lın 
sopa, 7 - Baglılöc, 8 - Y.eryiııü. 
9 - H::.ikiıın.P! m<ı.i)ına. g .çme (.Jt, 
k.ı· ıne). 

!:>ı.rArO Bulm:.ıcamızın 

Halltdllmlf Şelı:ll 

ı 2 3 4 s 6 1 a 9 
1 M A R S EjY Y E Z 
2AsteseAFt 
3NASBETMEK 
4E.A8R A.R 
5 v ALI t K. BE 
6t8EMNtYET 
'IYE.A REN8 
llALOjKAtDE 
9 TIA Ki A 8 S E L 

ı- Ak,amları vaktini hoş geç;rm ek, iyi yemek, iyi 
İçmek, iyi müzik dinlemek İsti yen: 

MASAR • 
1 K 
e gider. 

Beyoğlunun en kibt:r muhiti!. 
istiklal Caddesi. No. 451 «Stüdyo» nun üstünde. 
Siparit üze1)ne husu af akşam yemekleri. 

Sofranızı evvelden temin ediniz. Telefon: 43848 1 
" 

Her Pazartesi ak,amı MASA RİK ve arkadaşlarının 
i,tirakile hususi Suare 1UB5ii"l'Jlll•m•~ 

Teknik Okulu Satınıdma Komisyonundan: 

Poıtattt 

Kuru °"gan 

Zeylin 
&.bun 

Mıka ·ı T~ 

12000 Kllo 
ıouoo > 

1200 > 
1800 > 

, 

•n ı .. 

n 
ca 

Ta.h rı n Bcd ı• 1 
·r· •a , 

Li~, Kı.. ·uş 

9ll C!O 
l5El 00 

2508 00 

ilk Tı·· 
rn~r,at 

L~:-a 

342 

187 

YılO.ızıda bulunJn T<kınk <)lı,.ulu•'lun 1 &1~ !\ı~:; yııı htıyacı o ııı yulr.ırd:ı c-~s 
ve Mik.tariylE" tahn:ı.in bı•Ge-'le1i ve ık t·~ruına!ı y~ı.ılı 4 k;ı'.en: uru erıak ıi.• 

ayn şartnamrsin'f gOre 719/942 Paz .• rt,~<;.i gtıniı palaks, k ıru ~: ıı;an k3palı zart 
usuliyfe &;jat 14 de; zeyt111, ~bun a~ık ('•'-' vı.rr.ı· •ıl' saat 14,30 rla Gürnüş..;;ııyunda 

Yük..<:ek P.füh ndis Mektebi; 11.fuhasebeslnde uıp~anst'ak kon11.~onda ıhJir.c::.i yapıl-

' 

nuık uz<•:-e eks•11m"y-:- konuhrvnştur. İs.te.d·1crn ş::ırtınan1e 1 cr. gu•-rncı \:P lk, te-

l 
mirıatı yattrrrıak uzere bır gun rvvelı11e kadar Oıtulumuza , . ..,. eks1 1 tmı' g;.ınil 
GumU.Q!C'\ıyunda YukS"l'l: J\.1uhf•n.drs ~fl!k!ebl ~tuhasc-be ını gelm<·!ı•rı. 

Telt!ıf rr.ekiı.ıplan ı·k~iıtn1eden bı.~ s l ı cvvı·Jine karl:lr makbl,Z mukabı"1a-
c!e veı-tlmttı l:lrundtr . .ı .ad~ ,.:;1;;:, ı;;ı~ c r kabul ed• mc:z. (89J8) 

Fenni Siinnetçi 

HUBi [ŞSiZ 
Bi.ıy uK y . .Ş-..a.k; :e-

rin cle Süruırlleri 

k'lı.b; r.Jf'9İL d<! Jc-O • 
1a:t?:!kla Jilpı!ı!". 

K·ıbiıU?: Aksaray Polis 1\{er-
, kt•zı kıın~) k~t'-:.;;nde Tl•I: 20937 den 

ist.coyir:7 

r·' ,. .... 

20.15 

20.45 
Radyo Gaıt-.i~·sı 

Müzik. B. Hn I< 
re nr:r o :.-ıu-ı.. 

2'1.00 Konı.:şrnı. <0 ..... Jn ~ı,~~,( ;. f'rt) .. 

21.15 !ıh.ıt:iık: Klaı·ınt: "'' Fraoo $().. 

21.3-0 
22.00 

22.3G 

lolar1. 

Konıuşm-d. (Klapsu\ t'ıılıl<:r SJ.aıt.i )ı 

Müzik: Senfo:ı.tk Paı-çalar (Pi,) 

M.emJeket Saat Ayar:. J!ı iaıw 
Haberlı_•ri ve Bo!"!ahır 

22,45/22.50 Ya ·ı..,ki J"'ı'("1~Tum ve l· ~. 
peruş. 

· ~~::~!~~Burs~~~z~~ı 
~·~,;;~~~ Hasan Husnu Sıpah1oglu , 
~~), l'ULTANllAMAM C;..dd<>~ 4, T• 20625 ~ 
'\'".ıtı ne·~ .,-!e. .~e ~·dt'crk ı;o~uk!.irınızın Yatak, Yo:g.:ı , IlJthtn•;,ı, 

{,'<.!~. r, lla\'ltıı p.:ı_ıc:p örtii.sıii, Çaını~ır ve bi!ômunt tuha!ıyc t·~ya Ull f ~ 

\'{'n rJatJJı"a rr:.a.ğ;.ıznn· roa bul~b.ı;r ·ini.z 

'-~•Sa ~ili c:ı~mliMIDtlililı Blil 

Say --- -·- -- - - -- --- - ··-

rastladığınız 
a • 

Kömür alım ve satımında 
zorlukları haber verınız. 

Tozlu, ıslak ve Eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver· 

meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıalı 
şikayetleriniz derhal takip edilir. 

kendi Bı' hareketiniz 
olduğu kadar, 

1nen/ aaiiııiz icabı 
vatan · borcudur. 

Müraca t yeri: (Ankara ve fı;tanbulda) 
Türk•yo i'.(ömür Sataş ve Tevzi Müessesesi 

31 Ağustos pazartesi ak<amından itibattn 

MAKS • 
1 m 

SALONUNDA 

MODERN KIZLAR 
NAMINDAKi 40 KİŞİ 1..İK - Jl.,'HTEŞEl\I REVÜ 

Büyük 
'}'·azan: 

Gala i'.e Başhyor 
MAH.IUD YESARİ 

Ayrıca: 24 lılliUlı muazzam Saz Heyeti 

, ,t(SAİT n ; 1·1·G1'\' >':\Rrl.AllIA 

BURGAZ' A İHRACAT EŞYASI 
k lrul ooccegı.ı: B ılaı: !çın r~, ~ ~o .ı.z em.o e a.naded -. İst yt·n-

~rııı Ka,raJuıy Pal A.t!ncı kat 15 ~,ı naray<ı nıurac1Jt. Tel: 40594 

-----Zabıta Romanı No. 91 "' 
( .. 
l ~'!.'!!!!f.2!.1..üI.,~!}~T? J 

nu "'lr yerinde de •hariıce:ı J6ıtl~ · 

mal edifa, k,;;ı-.:!ı ,.a -clı .• Eşya satış ilanı 

- Burada l>ir def:~:Ikhl< ol.ımış. 
llaydı biro2 cesarct .. 

Kaı;ay:ı yilikla.ştı. l<;in.c baktı, 
hir ~eyler y<•k. Ocagın )anı~ 
ı;ddı. Maşa rle yansı yanımış biT 
kagıdı d1.şımya çekıı. Dalktilc i.le 
) ;ızılmış bir kiığ>t! Şoyle g&ı attı. 
Ve ~tmılar. okı.ıdu: 
Sabıkalıludan Con Leli .... ~üp-

lıel ı ,azi)·eılui dolayısile ... Le-
ui ... )e ~it elmaslar ... Saklı ola· 
rak.. .• 

C<.:z.'"" kiı< c.ı tanı<lı. D:ıkt:ilo da 
n)111 d'.ın, aynı la ha...-ı:arile yaz
<lır ;-ll<lılar yoem bır nüımı.:nesi' . 

!';kQ•Jand Yard'd:ı müfc1:tiş El
fr d .Kurt. de,..ıltc. muıhbiri.ıı 

pobe gtnlerd:oği " bar rr.e-k.1up
l<ırıııı<lan 1:..ır ikısLı; Coıva'ya gijs
tı: ·•<ct.·. TırA<ı o rncf"'tıııJ>l..ır gılbı 
bu m'4otup .•• 

- Yaaa! di~e dıiv.indü, d<"tnek 
ki ·Kurt•un kara,-g<i!ıı burada 
iml~! 

Coova ,,..&tiııe wri:tı. Saat !!"13 
kadar yo.ıol.ôın' yetıştirm"'k ıçın 
:ıncak acele ycmC'k yıyecek w 
va.k l.i karnlıştı. 

Ampir tiyatrosuı un ax~ır.da 
damıa devam e1:tiğı kıi\'1.ll.1< bır 

1o.<ada \ardı. Oraya goidLp pJrde
süsünü v~ ş•p'kası:nı çımmJı. K<'n
di köşesi.nceki rr.=ın-a. oturdu. 

F"lkm tı;:-<lcn, Frank S tton'a 
son günlc.rcle arız o:<ın b~ agr:
ları hı.lınna ~idi. Hemen ceple
rini yaldac'ı ve S~~ r.on'uın c\'rn:< 
6cpctind~ n@'lırdığı ecza etıikc.-tıiıı.i. 

aradı. Etikete iyice bt•k.tı. Ecz.:ı
nın te<ıh<ell bir şe oldı;,goca 

aklı yetti. 
Etı.1tetin fueıiıı'ilıe ccza1u01 ~,;, 

t:cuıııenl'ı> de adres. vaniı. Göru-

Gar'W!' ço txı~·ı gc!irn:."' ı 
- Sen b.r::Jk çı:ıı·O<ıo· ı nl'.l><1cna! 

ı!ed:ı ve kt'ı.wı ne'T:er. wlefon.ı 
K~t .. I. 

C· 2\">I'nı!ı L.>ndra<la tanı'dığı 

ve kcnı:L·;"; sc\·en b;rçô'k dd<>~ 
!ar vardı. Bur.ı.~rdan bıri,,1 de 
Londra fr"rtUltesı11m eın tanı.r.mLS 

müt.chas:;ı>l2.r,ndand , 

- Ber. Cozva Kolli... ·Soıb<dı 
Po:ıtas» muharri.rlermden ... 

Tcldwun öb;ir ucundan füifa>!'· 
lı bir ses geldi. 

CO'l\'a ılıi<.:>n d.ikt'"Lıır.ıiaı üstıin<le 

Y~!I1an i~ rl OkLu:lu '.'C bu Jcicın 

ne meme bı. ilaç oldugunu wrdu. 
y .e !ckfoı:un obur ıxur.dan 

!bir K<ıh•Köıha duy~ldu. 
- Co-Lva yine neler oluyor? 

Yenl ibir c:r.a•yet daha l!'ı ke fot
tınıiz' ~nin bu bahsettıı;ir. ılac.Jl 
ne Jrokusu. ne tadı rnrdır. Bun
d<ın y~rıım k:U!,·e ka~V.:ı nlırsaırıız, 
evvda hi\<hir şt·y hisset;neu;,'!:i2. 
Fc. ki.l~ uf"cık olr horl•ke~ y<.ıpa~·-

(Dt:vumı \'ar) 

Sultanahmet Sinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 
941/64 Tereke. 

Tcrt.-1-.~ne mLJlıkemcm'1l(;c clko nuln;uş olan Dr. Ziya Gün'üvı Ca-
1 gak>ğlun<la Maıhmu<li~·e ca.de(>sfr:<lc ki 28 mur.ar-alı hanuir.tle bulunan 
'ı foııni gözlük dat ve cdt'"Y~tı \~ ye ıııi s.nıeliyil>t mııılrasl.:ı.rı, k~ın,.o:li 
klt21p.lar, mikroskıop, drmır ve ka l.ın saçkı.ı'<kın rr.ı;;mul ve ckııld.orluga 

• aıt etajeri€<. ves:ıire ile halı, kili.m, kıütüphaıne, muıhklif masalar, 

1 
dolaplar, mııVOOh ta·kımının vere.;e nin vaki ve muvaıfık görülmii§ olan 
talel>i veçıhile ve no:ıJ1aJlen aç:Jt arttımıa S'lll'etile 7/9/942 tanillıine 
ni.15'rlii pazaı•bcsi gün>ii saıııt 14 den iıt:haıren satıl.ac~1 ilan oluır.ıur. 

... , -BELSAMİTOL-... 
ld:ar yo1ları iHih,.bı, yrni ve t·.s .ı B~LSOGl'KLUGl 1, ıdrar :ı:ıorfuğlı, 
mesane vi' p;zy.tn:. ıit;habı s tit \-fl !ı;:o,1 sis.titlt'rfl, bObı"fk rahetsız
lıkl:::rına 1t.arcı C'n :nukcmınPl b.r il-Ctç BELSA.'°riTOL'dur. BELSAl\Iİ~ 
TOL kullanana ,y..ık.:J.rıda )""aZl~ı ho.stal,klaıdan ç· b kurtL:IL-l.ır. 

Buturı Ee1.!lr>e ve Ecza dl pola:-ırıda ;;ırnyuı:.z. 

~---•'_..-.-.zmm .......... -•1:111m•ı~ 
lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

~Iüchir1ye~ Suvari hay\.-anl.uv.n 942 yılı yiye-ce-k v~ y:llac~k]arı ~in aJınrr.::ı.-1 
ı açık f>ks; •meyr koau1an 85000 kllo ot !e 65000 kilo ~.P samanın ihale günü 

«lan 11.8942 Sa..!ı s:ü.rı.L talip zuhur et~nrj·.,;nıden 31.8[142 günu pazarlıkla .-ha-

l e ne k!lra .. '\.'t•rttnı!ş~; İ.:;te«.Iı;.e!"ln nynJ gtiOOe tl"'miıruıt aıkçtti olan 802 lira. 50 / 
kur ~u h;:\m;;m f\.\Ud.~r,yet binasınd~ ku:u . .,.u komiay<ına ınUracac.ililn_ t9103> 

Antakya Gümrük Muhafaza taburu 
Satın alma Komisyonundan : 

ı - Antak:ya gümrtik n1uha!aza tab\Jru ıibLyacı içl.n 7000 kilo sadt-y<oı;, k:.ı· 
palı z.an;a ••ksiltmeye konulmuştur. Eks:itrr.eı;.ı 16 Ey}Ul 942 Çc.ır .a b.:ı g niı 
saat 16 da Tabur Sat!n Alma Komis?foJunda J·apıl .. cktır. 

Şartname9i her g'Ün komlsyorıda görülebilir. 

2 - Tahmini tutarı 25900 lira o}ap muvaAAat terr.ınat, 1943 Ojdı· İ.stt·ıt· 
lilf'rin ih.ıle g'Jn ve ıaatind~n t>;r -.aat tvve1Jne knda: teJıa'' rrrktupl. r.r.L kr .. 
m:!'yona vermf•il•ri, •9200:> -

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü İlanları 
31/8 /942 den 6 /9 / 942 tarihine kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak -.apurların isimleri, kalkıt 

ıtiin ve aaatleri "TO kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattı 

Bartın hattı 

Mudanya haltı 

BanwmıJ1 huıtı 

Karabiga hattı 

Ayvalık hatu 

İzmir sür'at 

İsken.derun ha(tı 

1:-. OT 

-
... 

So;'ı 4.00 de (Ta ı) L'u na 4.00 <1<· 
(E.:zur..ım) Ga:ata rıhı.: ıtn\la • 
Ouma•los. 18.00 de (Ana'a·1 ~ 

k eci r-...ıhtıtn1nıdan. 

Paza.rt"sı, Salı 9 00 diL Ç a :Oo. 
Perşembl" ve C ffı.a J ti 00 ııa ( Tı .>A), 
Cuma.·te • 14.00 <.le tSu ) Gal •. \ "~ 
tını!n<lan. 

- Pauı:-trsı1 Çarş;.ın,hJ '\:t- C ırrn. f fılt 

d11 (Sus) Galata r ht DJT <' 

Çaı anba 2GOO de tC ır < ) C'" • 
nıortes• 20.0Q de (Ç.t.n .. kk .<') 'l'"P!>a
ne rlihtın11ndan. 

- Sa~J ve C·nna 19.(ıO o<-1 (l~ ır1\ Tı 

- Çaxı;a•ı.ba 12.00 d (ll ı a 1 Cı 

1L1 i 12.00 de (i.~ g. ) S e r 
rnınd<..n, 

Paz:ı- 13 00 de (JJ:n•.ı.~) f"c -şent>1• lJ Ulı 
d 11 (Tırhan.) G.:ılata ı ıtımıı.dan 

Cun·a lR 0-0 de (Ko.n.yn) 5.ı. ~, r~1 

ınu:«...ı . 
NOT: 

·--
ikınc. b;r iş'ua ka<Ur iYJı.ti•r vC' 
İMiROZ postalar ı yapı1rr,ıy;u;:u!d:ıır-

VaJur seferleri hakkında her türlü mılOmat c.ışal:.ıda telefon nu
maralan yaz.ıh AcentelerimiMtta öircnilebilir. 

Baş Acenta: Galata Galata rıhtımı, Limanlar Umunı 
Müd~r üğil bina~ı -.ı1Cı.<la, ·ıı31~~ 

~imıın Rc·is-· Şuhe Acenlalığı: Galata -

Şııbe Acentalığı: Sirkeci -

Galata rıhtunı, Mıntak.oı: 

liğl bi.nası altında 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 
401 :r.ı 1 

2~740 

(939>) 

'-------------ıımmı----11912~~ RAŞJD RIZA TİYATROSU 
Bu Gece 

01'\1.AR ERMİŞ MLRADIXA 

Vodvı] - 3 - P•rdt: 

Ilı" .• re - Neşr ~ :ıt Diı·ı·ft tortl 

Cevd<'t KA 1t\BJ1.c;1'1._• 

SON T.ı:.u<K:U lfA TllAASI 

-· 


