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ARSLAN KÜKREDi!/ Suikast hadisesinin temyizen muhakemesine bu 

'' H · ı ı · M- · f t 1• sabah Ankara Ağır Ceza mahkemesinde başlandı 
ı e ı, a r ı e ı ,, --------=--A----------

'' Muhteris Politikacı,, Rus mahkumlardan Pavlof 
içten Çöke;tilemiyecek Temyiz kararının da bazı 
Tek lvlillet Bu Millettir.. noktalarına itirazla ''Reddi 

Şef İnönü bu fesat unsurlarının sayı
sını vermiştir: Oç beş yüz kişi •• 

ETEM iZZET BENiCE 
Ilüyiik Şefin nutku Türk ınuhar- ı 

tiri için sonsuz bir illıam hazine
ı;id r. Her cü-mJe, b:r ömrü tiike· 
1ccek iza:b ve tahlil eınl'ğini davet 
eder, zen·,linıiktcdir. 

Şef, bi~tün rcalilcled her türlü 1 
te~h s "" tedlM ölçlilerinin üstün· 
li.i!;Ü ile bir arada 31·tnya koymuş 
'e bir ~rsl:ın kükrcyi'!i iı~ kcnu~· 
ınu~!ut. 

l ıu :ı.U"rcyişte, ihlilfıl triiuiinden
h. i Türk nabzında a tıuı t""herli 
k:.ııın ~ağlayış sesı \ardır. 

Ş-. Cin ~es'., Türk milletinin sesi· ı 
dir. 

:jelin sesi, Tü.rk iı!k'1abını,n sc- 1 

sidir. 1 
Şı;[n sesi~ Tür·k inkılfıpçısının 1 

srs dir. 1 
1\i:!: inb..ılAb1 1 Tiirk inkılapç:sı, 

Tiirk çocuğu bu oesle beslendi ve 
t 'tun hant;crcsindch· <iz ses daima 
buJıır. • 

Şef bu sesi ile, ~ik konuşuşu ile,. 
tun\ ~özleri ile Türk inJi.ıl&ipçı1ığı· 
n n ruhunu tam nld'ndc şalılan· 1 

tlırııuştrr vr.. Tü.rk Cıımhuriı et 
J"rjinıir.e; ~·ıkılan \'f~ artık tarih 

leti Ler v~kHkindcn çok daha üs· 
tün maddi ve manevi kuvvetleri 
ile taptaze ,.e ŞeC:nin emroindı> ye 
izinde dimdik ayakta duruyor. 

Şef, İn-Onü bu fesat unsurları· 
nın sayısını \"'Crmişlir: Üç beş yiiz 
kişi ..• 

Şef, İni>nii bunlar hakkın.da ya- ı 
pılacağı da söylemi~t:r: 
•- Hırslı politikacıların millet 

iradl!Si iistün.de dahili ve harici 
b'.r siyaset yüriitmelcrine asla 
müsaade etınemeli)iz. 

De\'lel ve millete söğmek , mil· 
l<>tiıı nefsine ve hiik(ımetinc gii· 
veı:iİni zeh~rleınek iktidarını kim-

Ticarc1ln ,.e ikhsadi faaliyttin 
serlıestliğini bahane ederek milleti 
soymak hakkını hiç kim;eye, hiç 
bir ziim.reyc tanım-ımal.y12.: .. > 

Arslan kükremişlir. Türk mil· 
Jeti biitün varlığı, gençliği, gür· 
büzJüğü, dinçliği ile ar~lan1n izin
de \'e emrindedir. 
Ilükiımetin \'C l\ledi..in bu i::r. 

olan ıtcnıokrn;;ya çeşitl~tinin müte I (De\'amı Sô: 3. Sii: 3 del 
fN.>s:•h ruhunıı ,.e filı.ir, menfaat -------------
kaq;a~alıklarını aşı.Jaınal<, bir m'l· 14 I'- bl J '
le! Lünyesini hırpalamanın biifün mer D8DID r ., la 
tezahürlerini sıokmak . isti yenlere harp ma ıralı 
karşı en ağır, en öldürücü darbeyi 
\ urmu~tur. 

Londra, 4 (A.A.) - İllcteşrln a
yında Amerika, ha"P masrafı o
larak 5500 mil)un dolar sarfotmlş
t!r. Son 4 ay içın<le Amerik.a 2025\) 
milyon dolar sarfctmiş oluyor. 

Hakim,, talebinde bulundu 
Ankara 4 (Telefonla)- Alman 

büyük elçisi Fon Feyece ka~ 
yapılan El!Iİkast hadisesinıin tem
yızen mullır..1<eınesfoe bu saibah 
saat ddkııını on beş geçe şellırimiz 

ağırceza ımaıhkcmes:nde başlıınıl· ' 
dı. 

Saat dokuıula uıah1<ıimlar l.cv· 
!kiJ!ıa.r.e clıomdbili ile getirildiler. 
Otomdıi1den evvela Abdurrah· 

maıı, ror.ra Süleyman ve onları 

takı'.>•m de Pavlofia Korn.k{ in· 
diler. İki Rl1S mahkum brgün çok 
neş'di idiler ve Etrafa seliım ve· 

!De'"""' s.: 3, Sü: 4 de> 

Alman Genel Kurmay 
Başkanı Değiştirildi 

Kışın da taarruz devam edecek 
Stalingradda Alman
lar iki tümenle yeni 

taarruza geçtiler 
Vladikafkas tehdit altında 
L<>ndra ol (A.A.)- Deyli Eks· 

pres gazetesi,niJı askeri nıuharriri 
nin kanaatine göre, Alman genci· 
kurmay1nda ı·ap•lan son deifşik· 
likler Almanyanın kışın da taar· 

ruza devam edeceğini göstermek· 
tcdir. Mı;harri<r bilhassa, genel· 
kunna:r. başkanlığına General 

lfaledin yertne General V<>n Zc· 
iglerin getı'<rilmiş olmasına dikka· 
ti çekiyor. 

Deyli Ekspres şöı·lc devam C· 

diyor: 
Rus ceplıes; ~in kış planları ha· 

zırlamağa memur edilın'ş olan Ge 
(Devamı Sa: a, i>": 6 dol 

• • rn=., 
VIŞIDE DE 
BOMBALAR

1 

PATLIYOR 
1 Londraya gör~, 

V işi F ransasında 
da karışıklık ala

metleri başladı 
Lvııdra, 4 (.~.A.) - ·B. B, C:> 

ı v :~i Fra:n &1U1.;.a yenı kar?ıŞ1klıtt 
~;.1;.'34;"'t";t 1 ri gitı-0 çz.:p1l.·~"r: 

Dün \"~~. N'~, M~·:-~:1ıya YC L'..yt>f;
da d-:ı..,~l o.Ur.ak üıırr1• m- "ehirriıe 1 

bcın ·ıio<r pa1::a.rr.~!lr \.·.;,,ştde iki 
ı bo ;ı:o',;:ı ;r.JP;:k. ctırıtş \-e bı..n.lı;;r
. ci::l!l bırt Fa.; t;; P-.artiSin .1 mf1:ict..'2 

Başvekilin alına
cak yeni tedbir
i r hakkında iza-
hatı bekleniyo 
Piyasa gittikçe ucuzluyor 

Ankara, 4 (Teldonla) - B3§
ve.ki1ımiz Şükxü &ıracoğlunun 

Büyük M,llct Mecli>fnin 9 Te§'ti
ni:;ani Çarşamba günkü toplantı • 
smda beyanat<ta bulunarak alına· 
cak yeni muhtelif tedbirler hak· 
kırıda izahat verme'.eri çıo.I< muh· 

temel bulunma:::_<dır. 

ŞEHiÜMİZ PİYASASINDA 
'Hükümc-timi7in iaşe maddele· 

rıini ucuzlatmak \'e bunların pi -
yasalara bol m:.ktarda g~tirilrr.c· 
sini temin etmek maks, dile al -

CD<:varr>ı Sa: 3, S<l : 1 dd 

Tramvay U. Müdüriiniiıı İzahatı 

Mevcut ara a a 
di arttırıla a 

e-

Tramvayların bir buçuk yıllık 
malzemesi temin edildi. Maca
ristandan 30 ton tel getiriliyor 

T a :ı1 1vo..y, E~'!..t._ . , Ti..•· İ~r\ U- ı 
mum ~f1Ü'til .... u B. H:.ı.lk~ E· n ~tmd'iye 
karla- Rom-:ıno'ld.:d::n. 25-0 b.,"fl...-ı.ı.j ~ll
n:rr .. ' OLdıu-~L..~U \•e b Ull, :".3. :l.iı;('t(.n 

gı'~n ~ofta y-e-::-ı~ nu:tot:ot)'}'Q~ 197 
b;::.ırıdaj ge.!ôğ.ınI SOylnll>~ \"i? :!00 borı

dajıu yo'd:ı o'<luğunu, 400 baııdlıjın 

<lı;ı 1>-r 4'.a~ Oi)'& kMıM- ı~'JırCl('ginj il\\oıl ~ 

e<iıt·:-«< r..c.m'l;iJ r kl: 
- •T 'l<<'r:~ı~'. ~" d19 \'< !>l>o!i de· 

m+<k olaın bu b~adı:ıjlar.a bugWIBü 
;Liolldo ref<'ll ~.,.. b'r, bir b>ıl>Ufk. yıl 

katl: ·• iıtl-'ırcıe e>:ieb .ırt..'l"fiM ı-b, 
ırı<·,-.ı.ıt ,......,.. adt<d<n: de b.,· ır.ikta.r 

a.rtllr,l:>.f,,.,.g~. M:caı ı61a.."VJ,m da o
tm ton h:N:ı• t<l b' r kf.~ lı<ıltoll"O kıa. 
dlır g, ı.t·o<lil\i,. Bwılar<kın mmıl<J<>·· 
t.:aııiı.de 6 ton k1ı<lnr ,,,,...,, ctt.rdik. T<> 
ll'itı- t'n giiıç rr.mıtuv.1E'ıniz rrotôr dc&:ı-

(Drvarııı S::ı: 3, Sü: 3' de) 

İSTANBULA 
muvakkaten 

g lecekler 
Ekmek karnesi almak 
için seyahat belgesi 

getirecekler 
Ltan:bul Vilfr) etinden tebliğ e

dıilmi~tir: 

İşlerini gıöcmcck üzere muvakı4.at 
CDcvsrr.ı Sa: 3~ Sü: s t.r>~ 

Şefin sesindeki ve konu§U§UD· , 
daki bu öldiirfa:ü darbe: ·Hileli, 
marifetli., •hangi yabancı mille· 
tin hesabına çal.şhğı belli olmı· 
yan bir kaç politikacı• yiizlinde 
ve bcynin-Oe ~aklı)·an darbed>r. 
ş;mdi onlal', bu dorbenin altın· 

da inliyor ve Türk inkılapçısı, 
'.l.ürk milleti kenJi özü ile kocu· 

BA 1·1 ÇÖLDE MUHAREBE KIZIŞTI 

A· r· ada • • 
1 

b:r."s.ırı:ı ,-c dı.i;"e":\ <:-c b • ııü~ıtü.mi<. IJ 
doh• :n; 1.o.hr•9 t 1ın t!", =-"'--'~ 1 

Mevcut Kibri ti - ÇERÇEVE 1 ~~~~~~~~~~~-~--~ 
iÇ ÔLÇÜLE §U}vr ve kiikrüyor. 

•Bulan k zamanı bir daha 
ele geçmez fırsat sayan eski 
b~takçı çiftlik ağası vı> eı:n
dcn gelse teı:effüs etliğiwiz 
havayı ticaret malaı yapmı)·a 
yeltenen gözü doymaz vur· 
guı>cu tikcar \'C bütİın bu sı
k n~ıları politika :ı1ıtiı asları 
iç'n J;üyiik fırsa1 sanan ve 
hangi yalıar>cı m;Jletin lıeo;a

bına ça.lı~tığı belli olmıyan 
b;r kaç poEtikacı• 

Hak.ikatcn büyük b'~ milletin 
bütiın hayatına küstah bir surette 
kırnıiak ko~· mı) a çalışıyor ' '" bu 
vatan sathı~ ı başı·boj dolaşmaiun 
bir nıc) d:ını san1y()rd11 . 

I~ ır 

Oluy an u ae • es r 
Müitef ik tayyareleri Mihver mevzileri Üze
rine günde en az 100 ton bomba atıyorlar 

• 
Londı~. 4 ( ... \.A.) -· <-" B.B,C:> S~ 

kiız9:1-ci İr.ıgı.;~ O:tl-t,JJ'.:.U"1U..Tl MQ.T('~aıl 
Roın: ı:·el'iıı hıatt .• -:m<l:-ı b:r :r.ııl'm-e- açtığı 

s...ıt~ Cö!tlt':de O." ıi~t b:ı taflk mı.:.•ha ... ı·
bcsı cer.ey; :ı ı t...--r. t~~ı.ti:r. D!.in gc
CC' B-e~;:-:ı. R.a'.!~~ sJn1\.""I bi,di-1• ~ne gö-
re ~i:ı::lı~ye k'.ı.~ar Af •·'.f{ eıda bu k~<iı:rr 

şter:ıct.!i bi:- tar~{ mıclY.I~·eb<·&i olmtınrş.. 

t.ıı· 
İ>;·ı,:er t:ıraı!' '8•n bir İngifz muhnbi.-~n 

bc1:1'.ıdtg;nt gö:-e, yEn'. İr.g.}'.z türr,('f)i 

. 

Mihver mevzilerinde 
gedikler açıldır, 2000 
den fazla Alman ve 
İtalyan esir edildi 

P'"e;..: gcceFi sa;:ı;t yiırm~ iJr-..Qrn crl.cııri 
sab~~ b:re kadar Uc~'m ı-&en gv.ıy:·t 

ş'<ld<tli bir l<>w~ ba·ı· .. J ateş'yl'e ooş
laan~!fır T:",yynı-e·e:<n mu:bnmıad'i bcn1-
b3... jlo.ıı-rıd.,..,1a.!'1 ct:'lıctJl1ı('n~i gü ı..U· ın.vü 

satmıyan tütüncü 
ceza verecek 

• 
Milli Korunma mah
kemesi ne 11 suç 1 u 

daha getirildi 

l\ıenfaat h:rsı ile, parası ile, hi· 
lrsi ile, n1a-ri!e·ti ile, ıuchareti ile, 

\"ı.ans':'lrğı !le, Türl< ı~.•lli bÜ"._YC· 1 
ı-.uı , 'l.1i1t'k \'U'danını, Tıırk ahlakı- ----------------------------! 

Piyasaya Sahte Kinin Süren Bir Şebeke! 

!1uz!l<J Ja.,tı.:n:.c.k t3\l.ı.:. Bunu mL.!~~~lp 
.eın · .. bı kl'yen ıut~a.t 6ill'i:ıÜ hünımuna \ 
gı <;rr }!eıod'cr. i~tibk3mC'1'~ar da ~ayiı., l 
m.~·1a~da b~t· geıjt 3Ç'T'.lŞ:n~· \"\' 

tıa1.ikl 1r bi>ribi~:ü tt.•~<!p t:ckr.ı <lc·1g~~ar 
r.:a," . .r..d.e bu &:"':) ge. Coğru a&.m~~ardıı\ 
Acıl:;.eı rahne Sfy.it A•bt'.ıüı·~.:n!l'lln 

O"'\ ıh..,..!wnet.-~ ic:-ııı . .:.ı'.1~ <i" 1 '. A:ınıru.\~o:.r 
gro1ıg ~J.rnill.k iç'on z.ırh!ı kı.:\"'.'t'~- ı 
ıeı•i(' b:t• !kaç def.cı hJcunıı:ı 8e\.m~'i"r
se de dü,~ bir kanş b~ ilr r:iye· 
meıriştir Taııı•TUZ.Un rn göı.e ÇC·rpan 
ta:"'3'fı ha\·n ve ka.ril ku\'"\"V·,U+ri ara

SJill<l:;~,i ~iş ~k!iğidiif. !'YI~tt.ebik tay-

Dün milli koruma mahkemes:
ne meşhut suç'·u 11 k'şi getiril· 
miştir. Bunlardan ~yyar satıcı 

Iııısan Cihangir, f<nd k ye üzümü 
fazla fiatla satt,ğıııdan 2D lira ı:· 

ğır pcıra ccz o.<;D~il . m-cvcut kiıbr~t-
1.::ri satma'.üun imtina eden B•· 
lbıiıl de tiltüncü Safkt Akan lan 
5 lira, mevcu~ rakı 1 ar sat.ını~·an 
Bey~tzıtt~ Sö.rı1ot:l 30 lira 2ğır 
para cezasına, 15 gün dükkanının 

111, l'lirk niı.aın:nı bol,r.ıya, sars
nıı)·a, hatla yıknııya ~·lışan bu 
sütii botııklar için i4ci Iıedr( elcle 
sıkN"ayı, kolkola yüriimeyi sağ· 
lıı·ordu: 

B:r: l\Ieıı.faat ve haksız zengin• 
li.k 

iki: Ha•kil<i kuvvellerim'zi göl· 
gcleıııdirmek •e belki de hariti 
blılikclcri iizrrimizo çekmek. 

l'aknt, yel') üz ünde içlen çökımi· 
yecelc, çöMiirüleıniyecek tek mil·' 
ki bu millettir. Siitsüzlcr bütün 
ıncııfaal hırslarına, biitiin beşinci 
k~l cntrikelarına, bütün gizli ve 
n1ıı:ık~atlı ncşriyatlarına, bütün 
enı~kler'ne ,.e sabotajlarına, vata
nınuı: iiı-er:ndc bir nıanc\'i telaş 
ve ızlırap havası estirnıek gayret· 
le.ine rağmen Türk mUJeıinin 
i~inde anc>k kendilerini ve hüvi· 
yctlerinl ortayn çıkarmaktan gayri 
fok taşı bile yerinden oyanntama· 
ını~iard.r. l\Iİlli biinye bütün giir
bilzlüğü ile, inkılapçı Türkiye bii· 
tiiıı -J.bsli~i ;ıe, büyiik Türk mil-

2 kadınla 1 erkeğin 
kurduğu iki gizli 

imalathane bulundu 
2000 kutu sahte Kininle alet

ler ele geçirildi 
Şe'hrimrz zaibıtası dün, uzun za· ı 

mandarıberi piyasaya kireç tıozu 

vesa;r mızır maddeleri kinin na
mı altında sürmeğe mua!ialk o
lan b:r şebekeyi bütün ef:ra<lile 
\birlikte yaıkalamJşlır. EmniyEt 
müdürlüğü için cidden bi}yük bir 
muvaffakiyet Sôyı1.mağa değer bu 

hadisenin mahiyet: şudur: 
IBir müddettenberi taşra ve İs

tanibul piyasalarına muntazam 
kumlar içinde ve s>hhi teşekkül· 
!erin firmalarını ha\'i b:r takım 
kininlcr sürütmeğe başlanmış, va· 
ziyet alakadarların nazarı di:kka. 

(Dornını Sa: 3, Sü: 5 dç) 

(P.,vnmı Sa· 3, Sü: S del 

Bu sabah l\1oda 

(D{1vanu Sa: 3. Sü: fi 1.h".') 

Bir ayda 285 
Japon uçağı 
düşürüldü 

vapurundan bir .Japonlar saıomon
k ad t n denize, ıara bu defa aıker 

d 
.. .. 1 çıkarmaya maval-
u ş t u lak o14ular 

Bu sabah sa:ıt 9,45 t.e Köp:Yli<l<e!l 
Haıydaı-pJ9<1 - Kadl<t.~Jır .. e hA'ı ket 

t:ciı·n Mo<l:ı '\...ap ı.:ru llarem İ~iıt:&i ~

çııill~ır ır. a ge:t.\iği vr.&f\.t J:t""ınç bir kad;n 
den•iı:ıı· düşrr.\i~tfür, Vapuı· hrmcn dur
duıru' ::. ak k'.212".a'z!dı: kırı·t::ı.rılır.ı-;;tu', 

23 ya";all~ bu .kıa.d;n;n ~n~li o.~d...·

ğu \"C M~ıi ToP!:ış 1En1 nde b:r m.n!t
ye rnl' r.ıt;ırunun e.J.~: z.cvc sL bultJndıX".J 

t.nhrşilmı.ş V'C H ayda-.'!,. Ş'.l. Nü:mı.ıne 

H c< t aiuım::ı;';'l" knJ dırı 1 m ı,, 1U. 

Lorıdra, 4 (A.A.) - Amerikan 
muhripleri ye pike bomba uçak· 
ları Guadal Kana','daki J<pon 
mevzilerine hücum etm:~Jerd!r. 

Japonlnr adaya asker çıkann::
ğa bu sefer mu\'af.fak o:muşlar -
<lır. · 

Lr.odra, 4 (A.A.) - İlkt~r:n 
ayında. cenup balı Pasifikte ve 

(Oevaır.ı Sa. 3, S0: 3 de) 

l\lÜŞAHIDE: 
- ·Bir manc\·i telU-ş ,.e ızJırap 

havası bugün \•atan.mız iizerindc 
esmektedir!, 

- .. şuL."TSuz b0

T ticaret .havası, 
haklı sebepleri çok a~an bir paha· 
lılık belası, bugiiıı vatanımızı ız. 

tırap i~inde bulundurnyor!> 
- •Biı;loı gördüğün1üz en teh

likeli hnstalık, iki sencdeuberi. cc· 
miyetinıiı içinde, Cun1h11Tiyet bii
kfüııetlcr:ni ıuırrnffok etmemek 
için estirilmiş olan zehirli hava
dır!• 

Üç i>l<;ü; ~ır~ıplak hakikate kar~ı 
dosdoğru bir bakış deı;erinde bir 
müşahede ... 
TEŞHİS: 
- ·Cumhuri)et hükuwct:nin 

sarlettiği gaı tellere, cemiyı>tiıııiz 
tarafından hiç yazdım edilmemj.ş· 
Ilı!· 

- ·Bulaıı<ık zamant lı'r daha 
ele geçmez fırsat sayan, eski ba· 
takçı, çiftlik ağası! ..• 

- •Elinden gelse, teneffüs etti· 
ğ'miz havayı bile ticaret mafaı 
yapınıı·a yeltenen, gözii doymaz, 
vurguncu türcar! .. > 

- Biitiin bıı sıkıntıları, politika 
ibtira,Jarı için büyiik fı.rsat sa~·an 
ve hangi yabancı milletin hesabı· 
na çal ştığı belli ol mı) an b:r ka~ 
politikacı! .. • 

Dı>rt ölçü; mes'uliyet binasını 

taşıyan dört direği bir arada ku· 
caklaına heybetinde bk teşhis ... 
TENBİH: 
- .Bugün balloluna<ak ilk me· 

sele, unıumi iti111at ha\"asırun ia .. 
de edilmesidir!• 

- •Devlete ve millete sövmek, 
milletin nefsine ve hükumet.ine 

NECİP FAZIL JUS .unmım. 

gü\renini z.cde!emek !k:!Jarını 
kin1~eyc vcrmemchyiı.: .. 

- .1'icnı i ve iktısadi faaliyd'n 
serbestliğini bohane ederek ıııaıc. 
ti scynıak, hakkını. hlç bir k ıı>!P, 
hk bir zlinıre için tanın1~1ma!ıyıı: > 

- .H·rslı pol tikacıların. ıniiJ.ct 
i:rnd-esi üstüude, dahiiı ve harici 
bir si~•asct yürütmelerine asla mil· 
saadc ctınemcl!yiz.!• 

- •Bu &eJte, millet ·"ıcrinin ,.c. 
ni l>'r ıı.zinı ve iradeyle. idare edil· 
mesini gerektiren şar~1ar İ!;İn.de 

toplanrnJş bulunu~·oruz! • 

Be§ öl.;ü; göz, kula!<, bııırun, dil 
,.c parnıağa ~lİt he} in!'IJni , .c c~.;ı"i 
ha~se;)i azaoıi uyauıhlı~a SC"\ikC· 

drn l)r tl'nbih ... 
TAAHHÜT: 
- . Bu haı: n, u:.nun\İ harpten 

doğan . kendi husu;i şar(Jannıızla 
· ilgili sebeplerini ~e çar~l<'rini, 

Cumhuriyet biikiııııeti s'z'n yük· 
sek nazarlarınıza elrafilc "<rip an 
latacakhr. Eıniııinı ki, millet \'e 
memlekrtin hayrına ola11 en !~ 

betli ıcıib'rler i bıılacak~ın z!, 
Bir ölçü; davayı Cer! !eri bfüföı 

köklerin-e irea ct~iktcn !'\Onra cnuıı 
reııtİ) et, y3ni ağa~ halind<- en hü ... 
yük mes'uliyet papnı ~ iiklcr.ecek 
olan hükiımcti, c.n yakın gür.ltr· 
de, cıı kat'i l1arekcte davet c·'n1'ı 
olmanın taahhiit ifadesi ... 
İnönü'nün har!k111itdc sözlerin· 

de, apaçık ınüşahcdr, ko;katı le . · 
his, dosduğ'ru tenbilı u dipd:rl 
taalıhiil, gözleri ve ruJıları kaıım~· 
!ıracak derecede ... 

Ben, İnüuü'nıin izinde, o i.,ı! 11 
çıkaracağı bir sabalt ayılınlığ n " 
nur ta~an kurnasında. yıkanmak 

ilıtiJ acile yananlardaııını!. 
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HALK FİLOZOFU 

• A e 

~ ... ,,.._ c- . _. Ha r 0 ya z i y e t 1 MA.HK.EMELERDEt 

BEi .FDIYEYE SAL HIYET 
RE$AT FEYZi 

.:::ı_rın•ın...._~.et~ ı-:::_ - ', Böyle arkadaşa 
Soababar ıravuna Kaf kasyada yeni Alman taar- can kurban '· BtlyAk Okran asta ,e 
°"""" ·~n. b·~ ·-dl·"" bera- 1 dlgv er ıaluıeler.re .. 

'bıeT, yol~1uz Pı~'tŞ·~bt- Pı:rıa:·ırm 1 h d fi • l h•ı• ? 
C:azetC"ter, Tit·aret Vekf,Jetiııin, 

baıı \eni kanun prt1jeleır; haz1t'1a· 
O•ahl.ı tılduj:undan bahwdiyorlar. 
'l·rilen haberlere göre, ,·urıgu~ 

tu1ı.ı.rJa dahil ceı:ri bir surette ıuü .. 
radde etmek ve fio{ yiihel~lerini 
daha mü,bet müdahalelerden öıı

liy~bil:mck i~in beled iye ınttliıs

lcr'ne daha )'Üksek eczalar verme 
sali<lıiyeti kabul edilecektir. 

Ceza çok şiddetli ve ağLr olma
lıdır. Dlinya harbinin başmdan
beri, uını.rmi anu budur. Fakat, 
tatbikatta, kime nasıl, neden dola~"ı 
en_ ağır CC'.ta \•erH ınc~i lit.zıın gele.

1 

ccgi n~tasıru tayin ehnek, her 
zaman için pek kolay değildir. 

~u. A""""' .iM' g"':l'un>u""'-'. A..">r ruz 8rlnln e e eri ne 0 8 1 Jr • Davacı, ufak tefek bir aoamdı. Yazan: Ali K~mal Sunmaıl 
ag.r, kn • \,,,;,.. O<J.,,.,ıy •r. J>O"" G<>ce b "z fazla kaçırdığını !!Öy-

Hakikaten, bütün iaşe ve kdOt· 
rol yiikii bu;:ün belediyelerin ı:>

ıumları iizerindediI. Bcleıli~ elere 
dii:'.!en ~;ok ağu \-azife-ler \<ardır. 
Belcdil e, mulı:ekire, nırguncuıya 
t:eı.a verirken, e[nde nıeYcut mev 
ı:n.ıla d;.1~ ann1aktad .. r. Faka.t, ba
:tt1n. ceza. vurı;uncunun \·cya ınu-h· 
ı"~iriıı wJsuzlui(lından dolaJı el
d-.· ctti('.;:i h.azancıu l aııııu.la küçi.ik 
halabililor. 

BOYUNA HARBE 

HAZffiLlK 

t~-tadınıız Abidiıt Davcr, Ame

rikadan l<>lkıdığı bir telsizde, se<ıe 
de, 5-00 hın tayyarecinin nasıl ye

tiştiril<!:ğ'ni anlnüyor. Anıerikah
ların, bir yıl<la 500 bin layyare<:i 

yeti~tirmck iç'ıı çalı~tıklarına ba
kınca, in~an, b1t lıarbin da.ha ne 

Jrndar sürebileceğiru dah:ı. iyi k.av
r;,yor. 

Çünkü, hiitiin bu tanarecüer 
~ < ı ~ecck, lıa va !anacak v~ dalıa 
ınuharebc edecek! .. 

ı;:u. ·ounACI 

\E WKA.'i'TA 

Utyoğhrnda gittikçe adedi ~o

ğalnn iki tiirlü nıüe ese \'ar: Biri 
kundurattlar, d•!,_erleri de, i~kili, 

çalgılı gaıino ve lokantalar .. 
ilfoamaf·!ı kış geliyor. Eskilerin 

hır ~özü ,·ardu: Kışin a~·nğt sıcak, 
mide~·i dulu tutmak lıhımdır. tler
ler. 

ELBİSELİK 

Kl':IIAŞ 

Bôr habere ı,'iire, elbiselik Jm.) 
m.şlar da kara borsaya intikal et
n1;~. Y;iııi artık, kuma~ları da bir 
iki miısli fiatla alacağız. 

Aklıma şu geli~·o:: Neden, bu
nu kara bursa diyorlar? Bu şekil
de ti ·.uet yaııanlaTın alnı kara 1 
'Clduğu için mi,. 

vuııuu, ·cuYA 
Cbf.i\ 

Gu:erılerde gu:elelerde okumuş· 
tum: Kahircde vurı:unculara kır
lıaç ıla~·.ğı ceza" tatb•kme baş· 
lo.t11ı111ş!. Hu harpte, b:itiitl nıe•nle· 

ketltr, , urguncularla nıiıcadcle

de .. Her tarafta vurguncu var. 
r.1t;odde usulleri de başka başka. 
Ilakahnı, hangi usul en iyi n1>ti
ceyi \•erecek?. 

AHMET RAUF, 

Ti,,aret Vekaletmin, bugiine ka- / 
dar elde edilen ıe;:riibdere. d.ay~- 1 
nerak diinklilerd't'n daha ıyı hTl' 
kanım pr<>jC"i bazıırlamakta oldu
ğunu umuyoruz. Gitlik~e artan he
leri~ eler:n mes'ul iye tine ınırvazi 

olarak, eJJıetle, gittik~e artan be
lediye sali.hiyetlrri beklenirdi. 

İı..tanbul beledi~-esi va~fesi, do-
layı.sile mes'uliycti en çok olan 
~lediyedir. En fa'tla salfıhil etlere 

muhtaç da bitta.bi İstanbul bele· 
diyesidir. 

Eii bıcaklı, kavgacı koca 
K. sımı .,ada Zınd.anarkasında 

olurau Ziya Baysr.l bundan bir 
miJd<let evvel karısı Fır<levsle 

k.A\ sa etn1iş ve F'irdevs z;ncirli
kuyu<ia n,uk'm k~rdeşi İlhrahımin 
yanına gitmişLir. Bayan Firdevs 
cv.v<!lki gün yeni ıJkmek k<rnesı
ni aimak ÜL<'re Kası~a~aya in • 
miş •e il:n;rooa koca.;;ııa tc-sadüf 
etm t.r: Ketıoede Ziya l\:ı•çağım 
cekerek Fırdevsin üst du<l.a~ını 
~t: ikı yanağını ba.5ını y•aral•->uış -
br. Firocvs tedı.vı altına alınmış 
ve eli bıçaklı koca da y~<ulanmış
tır 

Temizlik amelelerinin yeni 
Elbi:;eleri 

Beleciiye tema! k işleri müdür
!uğıi temızlik anıeles1 ıçin bin kat 
e uı.>e yaptırmağa :karar vermiş 

ve bu elhise~erin Darülacczıede 

vuc· de get rılen dJk:m atölysin
dP. dikt..riLınesine 'başlanmıştır. 

Onlbaşı ve ça'\'uşl<J.•-:ı da ayrıea 
mtı.,<.amıba ve kaput ta Yerileoek
tir 

Ecnebi ve ekalliyet mektep· 
/erindeki Türkçe muallimleri· 

nin ekmek karnesi 
'Maarif müdürlüğü ı,ıehrimi>rle

ki ecnebi ve ekalliyet mektcyle
rmde çalışın Türkçe ve kültür 
dersleri mııallimı..rine de diğer 

m ·ali ml!'r glbi ı.:cuz ekmek kar
!M'Si verilır.csi iç:n Ti>raret Ve -
kalet.ine yaptı.[,'l ınüracsatı; dün 
tekit etmioştir. 

Talebe birliği l11tihabı 
Üniveı-it" cTalebe birl'.ği. ve 

Faküll<! talebe cemiyetlerinin yı>
ni irlare heyeti inti'habatı 'bu ayın 
son haft"sınd:.a• vap.lacaktır. 

yec·nu• - :lan n <~'"• ><;e<"k "1J'4'- { Ied;ği içkinin Jı.il:i kokusu aWruı-
re ı:..ı- y ı" a~n..ır, >Sbo•t•~r <>- \ y· azan: i. S. Eski Bükreş Ate~emiliteir da, buğwm kara.ır.da idi. 
trundl? L..!l"en <i.u~ .Jyor, !Ayal SıOJ'l:G'Ol', '-.. 
• v ,,.. yü.r(,yordıik. - Aıh efendim ah! diye söze 

d"'~r DOGL" CEPHESİNDE HARP Kc.f'.:a~ daı!larır.da, ı·adilerinde, b !-' B b k d · -~'-P:wı yeo "'"""ce. t>er şey, - - , aş""'· en u a ar •S'II><'o.uııı 
di..,k1t;. ıc.an mu:..cka ıı..ı"' uccz. VAZİYETİ: ve boğazlann<la şiddeC'e hüküm amma, bazı oluyor. Dü11 gN:e hi-
Biı· ,, ,.k ı.:< kl'ıf •~'oor kııvurılec Sta1ir.grndda bugü.r:lErde m<Jıa- slircn kı1 ve yıollaı kaplayan raz fazlaca kaçtı. Tahsini m<>~'ha-
ııö-d•' · B"oır.do. bO. ktıç lor1· tuplan- reben ıı ciddcli a.z3~m,st r. Fakat ı' karlar do:ayı;s'.k· Ç<Jk güçtür ve u- neden tan rım. Her ak:'Jam gelir. 
ın .ştı. i.ld tarafın da topyekun ·hi r çarıp;tj. · ·- zun zamana bağlı<lIT. Esas~n Al- Be rlh ed h Jv. 

SaıılbıiiH.ırde 'kav .ın, inJaıll. dlıcha n de ayni mey an e er <i 
ma i<; n yeni.den hazırlrk gör<ll.ik- ır.anhırın yalnız b:r "CÇİdi wr1a - · t··· · · b" · ~h ·ha 

ııweı, dBha Oll"1>, riaha ""''"·' görü- b şam ıç ·g:m ıçın ır nevı ·-) -
ıı~r B!.bassı k':>ku u r~. k.ft-d-'<t~ el\- )eri k-est•irileı~i t r. Aimonlarnr. top- mok suretile Kı:·radeniz sa:hiline ne al"kada..~ olduk. Dün ak.~am 
f<'s "'~~·o:·: çu ve haı\•a kt>V'vetlcrile telorar inmek te:;cıbhüsü de stratejik bir ben ondan evvel gitmiştim mey-
K•labalıgm aro>ın.' b'z de l<an9l.k, sürekfıi ·lı>oımıardımanlara g riş- neli'C~ elde etmeğe kiı.fi degildir. haneye. Bir ufak şişe getirtti.m. 

&..lan oo::.n ta1"'.z'n:ı paı·a ureın, mesi ve Ruı:;la.rın da Vol"'a .[~ B r dag· silsilesi, bir kae istika - B · . 1 d - d , ·o "' en ~.şeyı yarı a ıgım zaman a <.ifyc, I;ı:;s ~ 'l)or ve l rrJ.ıı:"i bıç;•-. n rindcn taıkıviyc kU\'1\'etlEri geç.ır- met>te iler~<:'mek sureti!ıe gcçile- .. 
D U"--~,-ı "'~'-' ı· ~~- """" o geldi. O da bir s_işe geLirltı. O 1 IK'fıc;ı.uc.,, ·n ... ·~•.ıı...ıı zı.:..v< ... •~ ..,... rniye ga-_yrct etmesi, bu lop)ıeı.ıtün b :1ir. 
so" u""1.;,;'0ı cı..ı. , "'""" ·~~P ohır. ,. . 1 d' !).i__wyi yarılamadan ben b>tirmiş 

sava.-,ı.n İ.t1h aliwnet er 1r. Bundan b• ka Rusları Wrt'r irı<-e di.\m de b;z.ı' \J'ZJ3itı.. Kal. .. ..... ~ ' n mev - ıbulundum. 
bi ZC'ı~n z.atmn11.7 ... B-r &hm ka\,ınu Batı 1\:~fkat>yada iik Alır.an ta- c· t bütün gtısillC'ri ~iınal Ç!kağ- - Allah aşkın~; dedi. Bir ufak 

•. ,_, ar ruz plocı, tv.hmin ett ~imi: veç Ja.rıııdan il,O.r<>n ad·,·m adım mu"· · K ı -!'rgerrQ'(lr. Ka.rnl:nl.Z da n.c ...... m~!. ş -;c daha ben getirtcyım. arşı -
ı· 'V\tt> cin ooıııMLU. Bu b'r di..>m k.a- h'.le b.r ku.şatma taa-ıTU!Zı.;na da.ya- dafaa ed~ekleıine h:ç ~üphe yok- lL<lı birer ıkişcr k:ı<leh daha ata-

'
""'• nı!.ciıc.1. uı ö,_·:ıe t&.Uı \·e ı:f\lfi..il nıyor<lu. N~""Orosisk ile Tuaıpse a· tur. Alrn~ın13r ise orta l(afkas 1 be k 
' ' •m, ber" r çı arız. 

r .. ıli ı.ı ... Sornıeyın... rıı:;ındnk Ruıs kuvwtlerir-ıi. kuıjat. dağ"oırın<la gir~ isti·ktmetleri a- _ Peki! deıLnı; oturdt:.m. ~ 
_ A:a.,,.J< ını.sı.r.:ı:?. mıı& ve Tuajl5c lima.nını çabuk <>- çan haşlc.a 3 geçidin imal Ç!kağ- k d 
- Tilii. . Ver bırkalın>, b'z• l!qıer le geçimıek ıçin, Almanlar b'r kx>l !arıdan henüz uzakta bul't:u~r • geldi. Bir aç kadeh a:ıabyu\'ar-

tan'('... ile Karadeniz ~roulW:.deki yoldan , v l&dım. Zaten her akşam ir şişe 
o y..-.ıe ın~-myordu: ve dag kıl'alanndan mürekkıop 'bir la~iZ'Ce , Al•.g'r bölıgesinde çarpı- .c;t.g m için fazlası .sl r:a ı;elrlö. 
- ~ç. sı•ç a.ı... ~=:ı p.ıra grun ile de Ma' l.X>p ii<zerinden Tu- Al k tl . . 30 ki'- Bir tuhafL:ışır.aga ba, a mı. 

...,. san nıan '11\'Ve erın:n . ,,.,.. - Kar<lcs'm Tahsin bey .. Ba-
~~· ...,,v<, o muo"''"" ,.ı:ı;. H•k>- apse'ye )'ürüdüler. Ruslar, sahil ,;.,ctre kadar d-0,ğuda Vl.ad.ikafkas na bir şeyl;r oluyor. Kalk~ gi -

. yolu il.zerinde oyalama muhanet.e- sch.n'ne yu"ru"meleri ·~ hur~·~ı d .ıı;.:ı.ten ry-1 oldıı.~"1.:n:ı k1ına.at 1i'~t.!'dCg;- y" ~-~ devim artık! dedim. O a son 
mtz .ıo'.şer kı:ır.ı.ınu, bizim a.ıi<ııda :a lcrl vererelk geriled:ler, Fa.kat Al- :ıapt<!<lerek Grozny petrol sahası- • 1 d Ç k.'-'-

man k•"'atma grupuna ka""ı baıtı kad ·hi acele yunr a ı.. ı ""'· 
bıt•ı-c:ber, kolh..f.<..!o.ra:nıııa sıık19twu t{. ~ &'ı' nı cenuptan kı; vramaları kU\.\-etli 

0 
1' "'"'~&.:ı. bu k.3vwıları tve "'~''"" Kafkas dağlarmda cpeyoe dayar.r bir ihtimald r. İkinci l~f ştip - : dedi. 

• ııuar. Saıhil ·'"]undan ve da"lar- - Otomobille gideLm! iden, ne t;'<iloı.l<, ora>lllı lriıç "''ımayıu.... - ~ " . h~sc. Tuaı:ıscldir. Bunu a:~-kla 
d · ı · 1 · ~ ·~ uu~ Ben :steın<'<lim. 

EV<!<!, k.:Mm:'<>n göriaıce ~ an ı erhyen Alman kuıvvet en, Almanlar, Karadeniz <itruıl sa • 
· "· B' R k eti · · · d , .. :,ı Y" - Para.:lını ·ben ı·erirım ... dedi. ..,.,..,,.,. Yar .. 11.-ten ooııra ... _..,__ "' us U~"V el'ın n ger;sın e ~u, hı ~.~rı' • ~,-ur.ca denimcn ı''·-·:ı 

.. 1 n~ L>J, """" Bir taksiye atla.ılık. Eve gider -lrocaıran d•liıni ağı;vr.ıa Jştm ii! at- tepe cep<ıesi iler siır..dc b.1·l~i.- nakl'yatı :-·apooilirl~r. 
tını... diler. Ruıslar AlllJlan kuşatmasını kell: 

&rden h!lr~ hür.gii.t' a;)lıır:ı'Cllk- ""'-a çıkö:rcl"Jar. Bunun tt-'ndir ki, - ŞQyie, dedi, Amavutk.öyü-.,.,., ..., A,.ıh i~ ve memuriyetler 
'"m. Kcv.,n, ı:am<ın g•bi, tııı.\..ız, U&- Almanlar TW1f.P6eye henüz vara- .. r.e ka.dar bir rnchm. Hava iyi ... 
... ,, b;r Ş('Y, madılar, Ankara Dil ve Tari'n Ooğ'raf)"(> B.ro hava ;lı:, açılırsın. Sahi 

_ ııa:rL ötok<nl "" ı.eı.e>ım, diyf fakültesine 85 lira ücreth not tek· den hava alıp açıl<lım, """'erim 
ldanrl Şimdı Almanla, Alagir üzerin • 1 - ın .,ı~•t l k 5~ 

nu.rı ıın. sl.r memur u;,'1lı a ç~ ın ma ~- faltas.ı gi·bı' açıldı amma, ne-
b rdi den Karadeniz sahilinden so!lıum "" , 

H~~~ = ~ ~m idil, o- lmıanına uzanan geç:t yolu bo - üzere orta mektep veya föe me- den sonra .. U'zatrnıyalım efen -
, 1 b zunlarından in·,tihan!.a b', k;şi a- dı'm·, ben v~lda ~·~--ibı'""e uyuya Dtlll ~r~ bunu kıe-tim ... 

R. SABiT 

Hem nıçlu ve hem güçlü 
tüccar 

Sultanbamamında Hamdi Bey 
geçidinde toptan man:tatur tô • 
careti yapan İta }yan tctıaasında.n 
Markıavaro meresine &6 kuruştan 
fatura tanzim ettiği yerli basma
yı 125 kuruşa sattığı içiJl milli 
lııorunmo. mı;4ı.l<emesme veri.l.tniıt

tir. 
Diğer tarattan Markııvaro ma-

yunca lı.er emek ve bu suretle a- J v v•~·..... "' 
t K ık d ., <l-'-· k hnacaktır. Müracaat müddeti 7 k•lmışı~. c..n.rın· den cu"-'aru eek-ı a as ag.arm .....; Roo uv- o ... "u ·n..ı , 

tı . . . . d" k b" Teşrinisanı Cuınratcsi günü saat m·.·-.·. ı·Ç'l· ~·'e y·u"z vetmiş l:Ta var-ve er;nm gerısme ~mc ve u· , ''" , 
tün Karadeniz sailıilini Batum ile l3 e kadardı.r. İmtihan ayın 9 dı. Kendi C<"bine ycrleşLirm~. Ar-
... her 1 . k A' 1 uneu Pazartesi s::lbalıı saat 9 da navutk"yu" do"n;;.,;; o•~""-il bı • , .,.,r:ı. e e geçınne . ım:ın arın ~ -.,- ~rnuu 

-?kmal bakıunın<lan- Kaadeniz icra olunacaktr. zim kapıya gelip dayıa.n<lı. Otıo· 
ıhaıkimiyetine büyük iht:yaçları Yine Gümrük \'C İnhısarl1r Ve- ırobilc.ye para vermek için, bu, 
var. Demeç bavzas;.ndaki kara mu- k5.leti arta mektep ve lise rne - elini cclb:ne attı. Ccl>i.nden benim 
vasalaı vıızi:yeii, cenubi Rusya ve o:unları arasında 20 lira· asli ma- cüııdanımı ç;kamnaz mı? İşte gıö-
'kafkasyadaki Alınan kuvvet'Lerini aşla miiteadd't mernular ahnak zürn 0 vakit falla:ıı gibi açıldı. 
kışın !kmale k:if, gelmemektedir. üzere bu 2<)'!1n 17 inci Salı günü Yaka paça. karakıola d~lük 
, Faakt bu Alman planının mu- ışe!hrirnizde ve dıiğer yerf.eı'<le im- Maznun Tahsin. hazırlık tahki· 
vafaf 1oo\acağmı ~;md:tlen kestir- ·tihan yapac .. ktır. Müracaat m;;a- ka-tı ve ilk tahk:kat sıralartnd•, 

mek mümkün değildir. Çün~ü. .deli bu a:y,n 16 ıncı Pazartı-si gü cüzdanı dü~müş c.larak olıomobi • 
AJagir'den Sohum'a yÜrÜm('k, r.ü akşamına kadardır. mevamı sa. 3, Sü: 5 del 

ğa.zasında başka yerli basına· mev· 1==:;:~~'.'.:=:'.'.'.'.:~~~:::~~~~~~~~~~~~::;~::::;:.;:::,::,:;:~~~~~~:'.;~:::= 
~:!no~::ı~nr~~:d~~edt! ~:~~ r Mütt~klcr_- , - HA v A s İLAHLAR 1 v E ı · ı~rt; J-

b~l::~;-:~-ınlarcla ce::;~kı 1 TAARquz STRATEJiSİ ;.~~K 
yapılacak un satıfları ~---...::.----~ 

Sta1ir.grad'cı.aki A.lr..aıı, Sal{lnıı>n tan İıı.gillz SterLing, Hahfak:s, bik,.rce başl~dığı. ilerletti[,.;, geniş-
Belroiye İkt?.o:t müdürlüğü \!'\::· 1 · G' 'd ,,. J L ... t ·b - h f'f b 16ttı·g·' bı'r stra•~ı··· ''"m.ek dalıa mu ada an ile Yenı rne ud apon on ... as er g ı i agır ve a ı om- • . "" "' 

<velki gün tekmil fmncılara yeni- ~·e müttefik!<•rin karşılı1<lı ,.e ka- lbardıman tayyareler~ Y,,ni bir ta- vafıktır. 
den te-bliğat yeparak her Sah gü- rıış•k, M·ısır cl'phmintle v-e garp lbiye veya strıotejı usulünün müt. 
nü ar;:u edenlere c'<mC'k karnesi çölünde yine mültcl !derin taar - tefik de\•letlerce tatib:ki nc:cesi 
mukaobilinde un ver'lmes'ni 'bil- rl!2larırıda mı.:.har.,,be st.atejisin- faa!i)~te sevkolunmutlardır. İn.gi-
dfrmiıjt:r. Bu emre itaat ctmi<yen- de değişmeler göze çaııpıyor. ]iz deniz,:·ı,t ı!armın da .Alkdcni,.de 
ler hı;kkında şik..~yd vııkunda ce-- Bu değişmeler Şark cep' esinin gen:ş ve esaslı faaliyete sevkolu-

••• 

zai 1akibat icra olunacaktır. yalnız cenup doğu ke.s:m:nin Sta- narak mihvercilerin 5 nckliye ve 

Tramwayın kapııında -~:;:=::;:=::::;~=::::~ wngrcd kısmında cı.cği1, d ~er sa- levazım gem:sini torpnıemiş ol -
Tramwym ön <WlO.nlı.ğı. bı:ıı111 ö- • T A K V İ M • hal<nnda ve Kailkasla!'Ja dahi dulk.lan anlaşılıyor. 

truı.:ı..· bi.• s fo'"" ıttur si~ iıçi- görülmektedir. Mısır cepbesile gaı'P çölünde 
;y<>r. KahOO.lı.k müth;,.,. T::rın kapı- Rumt 135R HIZIR Hicri 1361 Şark caphe.>inde st.ateji ve mü- müttefik devletlerin şimali Afri-
n>n ağ:t:ını ı..,ı el~~ı ;ç:n gd"ip çıkmak L TEŞRDr ŞEVVAD dafaa değ~esi, Sta-lingrad'dalti ka veya 8 ind İngiliz ordusunun 

--------------, Q<>'.< ror olı.•y.,.., Şişmanca bir zat: 22 183 24 
l.lzerinde esrar bulundu •- BeıyeC.....ıi, 00<!•, ·~ lıL usulün, diğer bir t.iılbir!e adım, a - taarruzundan evvelki günlerde, 

Sal-Omon adalarile Yenı Gıne
de kar&JatJa ada pan;a!arında, 
ıbunların etrafır.<la·i<i denizlerde 

mıi)rul durumda kalan Japonla -
rın ccnu.p Pasifik Okyanu:;unda

k'. yeni taarruz ha.re ketle d yalnız 
strateji zaruretlerinden ileri gel

memiş Japon ordusu için a.y>ni za
manda bir cP.restige. veya i2:?1eti 
ne.B's mahiyetine girmiştir. 

~ ~ ı:'."OC'1>;z, çünkü, llö- Yıl 942 As ıı Va,.tı v Ezani d;m, ev; ev mü<kıfaanın başka lbilihassa gecen haftalarda Tabruk, 
F •"hte aıuran Mehmet ismin- _D. s _ııını _D. s el.ah t tlb'k ı d - ' ~... ıicy<>rsuooz, gi~ ~ıkmıı.oı ~ 2 C;ı teşrı'n kısımlaıtla i a ı o un ugu Binga.ziden ba.şka <liğeı ikinci de· 

de b.i< dül;;er dün şüpheli bir va- o!ınY"yor.> 7 35 Gnneı l 32 tarzında ifade ruuna.billr. recedcki limanlar, Alman ve İn-
:zivet:e Acıçeşmede doloşırken A- Berl:<i, QOk kmnıştı: ; 2 58 Öıll• 6 55 Salcmon adaJ,.,ile Yeni Gine- 1e 

- <- Keyif be.nim O>eğil m;, dı:di, - 4 !5 44 İltin<li 9 41 _., 1 d giliz hatlarının ,geri rindeki şe • 
c:rt>;ıme karaCl'Olu memurları ta- baba l<ılda.ı' O;ıe~> de, MlS'lr Cq><•esi e garp (_'(ilün e- al '--

- 18 O AQ&m 12 00 deki taarruzlarda ııtrate}', ,ı,.;;.;.-;ı.. hir ve k:ısa.b arı, ,,,-vazını depo 
r """dan go"rülerek ya""l.an ara- Bu t.N'-..ı.e olonbrım>z var. Htt ~,,..,. j · '·-'la ı k l 11 

,.. ~. ilet" :ıamıarı, ,...ıraı: loerııdırıi dü- f' b 1" ~6 Yalı" 133 liği daıha ziya.de ha<Va ve kısmen arını, ıa!Je ""' r nı, erza ve e-
m:.da Ü'.Z<'rin<le bir miktar esra:r CIÜ"""' lqBa,,,;ara ne dem1?. ~arşam a 5 55 ~ 11 51 ıdeniz kuvvetlerınin faaliıyetlerin- vazını nakllyat.ına mahsus vamta-
'bu!unmuştur. BURHAN CEVAT J de gö<ülüyor. İngiltere ve Birle- !arı gün geçirmeden, hatta goceli, 
·-- şi.k Amerika, AvUBtra\ya, Yen.> gündüzlü bonlbalamağaı ~anı 

r Mi:ı:ıhl ve ınilli roman No. 19 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\.-----J Mulıa.rrlt·l: !l.'EZinı:; 3IUHİDDİN \.., _____ J 
:ı; ':ı re elini wı:ı.taxa-.ı: ı:~ı.:ıtır. pplQ.- 1 

&ın_ tt.:: 
Ut.ı.r.ıradan da tasdılt ı><h'yoııru.n 

h:ı -Call"Cıeyt> döc-..rr-t'lk- Lütfen bu ı 
zat • '1f'3 old\,,,, nu soyLer n:..c.al.!Z~. 

c ı. e ~·- ıı.1~ı•:n fulü.ne atıW.)ııa tı,a ... 
z~· - n .... T ':ü~d.e h;.}"kı:rd:;. 

ı ... o1 R tip B~ye son.aruz! -.• 
- 1. t p B•"J b\J. bayan ::.J ııin nf.:niz o

hıy~. 
- Ef.('r~Cı:rn bu bayan ben~~m amca.-

7.Ade ~ • şey ... 
- .ı:\tr.C3.l3ü.J~ ~.J:! ·• ser~ .. b\r dıab.a 

ı\;y.ı;f' _,:ay ::ı?. 

Ca'lkı:l• H ..-O<> b•r lo>:at ıblıa a9l<Je«i. 
Fnık t biJ ~r. ~"'-· b•: az: ev\.·e"ıld gibi ıra
p!tacık•-r. deltldi_ irıce ve uzun par
re-" :. ·.at ın:ı:ı ize R..ıtib,n tır~ı yürunde 
I> ı.>e.,,.., iz bı.r:ılomıştı. s,eroem bir ha
le geı,f-n genç acbm yüzıin:.iı. tutarak 
C:ıl-.i<k'ye scltu.'du; 

- Amcaı:ıdıqın no müııaacb>el• ... N\. 
p;cl· .• 

- Vay utıılll'~ arlıınıT'.az lrepa:ll(l 
m:ıe:<aro , . .._v: N<;anlın ha?! Al oaıı.a 

- d.e b!'ır ""'"· - Şı.rı'll<k ... 
H•l.,re R."tab'n öbür y""'1ğma da blr 

r.~ işl('.mtşLi. R,a.ı.ıp bu ik.i ş.rret sev
g<ı.Jen ıuak..ı~ı ne ıslcm bir yol' 
bularak ar:ıl:ırıından ka9fl\a!< ıçın bir 
~""'t göııli.ıyordu. Fa1<at bu ili() pok 
·~ttiarı...~ olan iki genç kız da onun 
n-.<W<.s<ıdW\l 9''1ııP..l'l'llı: yolunu laeısmi,,<l.erdi. 

Faibr bir y~ asılroış, Ca.lıide 

öbür yai<asını Ç<iı:<>rok soruyorlardı: 

- Söy!<: bııblım ... Hangimiz?. 

Raıtip kendörıl. toplay111 bu ~ten "'J• 
rrlmak ioJn var W.IMaıto sar!ıMırni,ye 
atanelti. Bir eli.yle C3hidttıin eaıruıen 

tular&lı: F~ lloünde bir ~ 
yaplı: 

-~ bUJ'Ul1J- Fahire mı
n<terıdi, Sl:ııe CaAlde Hlaınıant'lfend~ 

Wodim edeyim dıı fÔlndi hep blrlıttlıe 
bumı.ıı f('reiİo8 bic t<ır ~ g~. 

F<ıı11cf'e artık lreııd'ni tııı.a.ın,-Ql'du: 

- &z pıt:k: kildtah biT msanmt,,"$1111Z. 
H1'ıtı.ıi0 <!ün lııoo gi,; ıkeındı hıtlinıie, ~ -t biT de!<l<Jı<ıh .,...,,ışlım da tl!ilı:
Jrrlnaz. k.alıul ı,Jmişl<m, 

- y.,. w-.ıe ele~ ınQ<rn?... İkinizi 
901Ya da\·e.ı ~... Lüt.foo {t;&buf 
buyurun-uz. 

cab>de son dere<>! siairlemnŞ.: 
- 'la.la<ıcı, ı1'7iıl, alçax mahlülı:! ... 

Çekil kıar'ş?mdan yoksa şimdi iJtin~ 

b"Nen bir tot.~ ataeağmı ... 
Fahlr' kı""""1ç bir l.arui< g.'bl gu

guTdayordu: 

- Veq bana tekme hat. Barıs 1ıe!ı:
m-e at3C3:< dalın. al"la<S;ından doğnıadı ... 
B<'ıı V<ll<tcy :e fulbol oynamış bir kı.. 

mm ... Feneı yolunı!aki ın<J!rlepte bl
ıincihğl kM.aruı11Şl.ım. 

Calıtde birdenlJ;re sh1'rdesı bozulan 1 
haLrrolartnı top~adı: 

- Ay Feıw.ryolundaıkl melıılıoptıe 
fuıCbol 00nci$l Fahıre sen ımiıf,;İıı?. 

- Ta.bil beolım yn... Aıman benrn 
de seni. gÖ'3Üıll\ 1B1rı.yor ... ~ s..nıtın 
d(lmelıciııi güıırl CaJ>>Cle cleğıl misin?. 

- Elbet benim .. . 
- va., şek.erim ... sc.,, ha?. 
- Evet, noruııum. Beniım! ... 
- Ne tcsadli!?. 
- Ne avaaıtür!.,, 
- H1'rik.:ı.! 

(Dşvamı Var) 

Zelaıııda hava loınrvet:ıcrindeki r;c- eyledikleri anlaşı.lrruştı. 
ıgalma-larla bera!ber tclııfunül bu Ameıı,kan mami'ıtatı, Amerika-
neticenln huslünde en büyük a,... lı, Kana-dalı, Avustralyalı, Yeni 
mil olmuştur. Zela.ndalı pilotlar ve müretteıbat 

Sk:ilaydaki Umanlardan bilha5- tarafından kullanılan bonlbaıdı-
sa, sonra da yine İtalyanın Tu • man, a~ı lıom!bardıman tay>yare'l,e 
rino, Cenova limanUınndan Şi- rinin Akıdenrzıdeki mlhver nalcli • 
mali Afrıkadak> mmver taarruz ya•tı ile taarruz cC'phC6id6k:i mih· 
kuvvetler.ne, müdafaa ordusuna ver müdafaa ku-vvetleı<'n i bomba-
Akden'Men Bıngazi, Tdlıruk gi~ lamak faaliyetine eBQsl.ı, geniş 
bi limanlara harp levazımı, yar- taMıda iştirak eyledi:kleri de an • 
dımcı kuvvetl.er gönderilirken lz<şıhmştır. 
Malta devamlı hava taarruzlanna. Aemerikan ve İngiliz hav:ıcılı-
martl2 buulndurulu-yor, İngHte - ğındaki tekamülün kemiyet, key-
~enin Akıdeniııdeki donanma kııv- iiyet iti'barile önemli bale gelmesi 
vetlcrinm mihver nakliyatına müttefiık orduları başkumandan • 
mam olamaması, Aılman ve İtalr lığının yeni sbratejiye göre ha-
yan tayyarelerinin faaliyetlerile rekiıtı idare etmesine fırsa.tıar, 
temin ediliyordu. imkı&nlar vermiştir. Bununla be-

• • * ra~r, hu yeni stratejinin, şimdi • 
'.Misır cephesinde ve gal'p çö 

lü.n<le 8 ınci İngiliz ordusunun 
m;bver kuvv<>tlerine taarru2a baş
kıınasından evvelki günlerde İn 
giltere ~dalarından uçup, İsviçre 
üzerinden geçen, Tıırin-0, Cen.ova 
ve benzeri İt:alyan limanlarını fa· 
s1lal.ı bombard.ımaınlara tabi tıı • 

ye kadarki mulharebelerde bilhas
sa Alman ve Jaıpon başJmman -
danhkları tara·fınıdan taıtıb<k edi:1-
ıniş olması, kendisine y~eni !Jıi,r 
usul ismiı verilmesine sebep teşkil 
edemez, hava silahları çoğalan, 
ılotwvetlenen müttefik devl.etkr 
ordusu 'başkuınand~ tat-

Geçen aylarda•n veya geçen ya>zr 
darlhcri Japon deniz, hava, kara 
kull'Vetlerinin karat.ara, yani S... 
lomon adalarile Yeni Gine, yeni 
Pritanya ve yakın.lanna yaptık
ları taarruzla·r, Aıvustralyada bu

lunan Gener-4 Mac Arthur'ün 
a.:unıandasında:ki müttefuk müda
faa kuvwtleıinin müda!nsile 
karşıla'j!!lıştı. 

Evvelkilere ilttve olaraik son 
günlerde müttefik bava kull'Vet. 

leııillin J:ııpon donanmasnı:aı men
sup yeni lfruvaaör, muhrip, tayya
re ana gemilerini mcikılr sular
da, attıkları bombala:rla batırdık,. 
!arı biktriliyordu. Hava silahlan 
vasıtasile Japon nakliyat, ha.p 
gemilerine taarruz, müdafaaların 
!~k\•vesini akim bm:krnak stra -
teıisi 1)11 saha.da iyi neticeler ver
mişti. Salornıon adalarına Aın• 
rfualı, Avustralya! bahriye silMı. 
endazlarının geçen aylarda çıka
rılmaları, Yeni Gine'deki Port 
M~rnbi müstahkem limanı.na. gön
derilen takviyeler yeni strateij 
sayesinde mümkün ol;muş, mu • 
vaJlfaki'yet elde eıilmişti. 

Birleşik Amerika veya mütt.e -
fik kuvvetlerin A'VU8!raJ:yada.ki 
ıbaşlrumandanının bu gibi strateji 
usulü dalı<;, Japonların evvelce 
tatıbik eyledikleri stratejinin b~ 
ta tar:ııda tekrarruıdan ibarettir. 

Bu keyf>yet, müttefik devlet • 
ter orousun un taarruz edecek de
receye geldiğini iıtıat eyler, 

Harıı gitg,ide sanki blitiin elıefl?' 
ıniyet'ııi dünyanın belli ha~lı yol· 
!arı ü·terinde teksif etmiş ı>ltı) . .,r . 
Bu seferki dün~·a harhin in ~ 
hususi~eti de belki bu ola<:ak. 

Ru.' - Alınan cephesi esas olıı~ 
iiz1're bu seierki diinl a har-binİJI 
diğer büy ilk sahııclcri şunlar ol

duğu.nu lıalırlalmağa lüzum yok: 
Şimali Afrika. Burada yazın ıni!IY 

vw- laraiı ilerledi. Sonra sekiz.ilır 

ci İngili2 ordu~'U taarru'Za geçtı. 
F'akaı heyeti umumiye itibarilf 
her iki taraf tedafiiı vaziyeti nrıt' 

ha.faza etmekte~ birbiriııin ne yr 
ı>acağıru gözetlemektedİır. 

Çiııdc japmıl,ar Çırngk'mg Ü7.ei'.~ 
ııe yürümek istediler ve :\laıw;tr 

kodan kuvvet getirip yığdılar. 

Rus . Alman cephesindeki mU" 

hareheler ise b:rinci derecede il" 

heııunil etHdir. Ondan soı>ra nıii· 
· him olan harekat sahas.ı Büyiilı 

Okyanus suları ve Salonı<>ıı ada· 
lan ol"' ger1'k-

A.uglosakson .işbirliği ve iş bii
lüıııiinde Orta Şark İııgilizl..,rjıı, 

Bül ük OkyanU<> sahnesi de Ame-

rikalıların hİ6sesine di4tüğiiue g• 
re Avustralyaınn ınüdafaaıım• te-

ınin etmek de AmerikaWarı diY 
şli.n<lü«mekf:cdir, Son haflal&rd• 
japjonl:rrla Amerikalılar arasın-

Wı gwişi!eıı hnrcüat; her iki tıı· 
raf da lıa._.,..abilmek isiu lauırı ge-

len ı:<Jyret ve sebatı göslermektcıı 
geri kalmamaktadır. japonlar A

vustralyaya giden yollara hiık.i.ıı:ı 

olmı>k istediler. Amerik.:ıhlar da 

Avııslralyay• korumak için kenı

dileıine elzem olan mevlaeıi lııt• 
ınak az.m.iıwle olduklarını gö,ı rı

yorlar. Bu itibarla Büyük Okya
""" ~ahnesi.ndeki mu:l.ıa , , _t 
devam edecek, vakit v-.J,it ı;clo
eek haberlerden de kiılı lı'.l' tara-
fw, kalı öhür tarafın nıı»aH.ıkt
)Ctleri öğrenilmiş olacaktır. Ora• 
da dıı he,Y'Cti uınuıniy e it .bari.le 
vaziyet ledafiüd:ır. 

Rusya, şimali Afrika, Çin, Bti· 
yük Okyanus gihi bi~birierindeıa 
o kadar uzak olan dört sohneniu 
de her biri Ü2eri.ııde cer<ı) an eden 
harekatın dige.ı:lerine te.l·ri pelo 
labi.i görülmel..tedir. Almanı· .ı, 1-
talya ve japonya gi':ıi 01.>hvcr dcv
letlexi ile Birleşi.k Amerıka, lu<~i
liz İmpdlatorluğu \ e Ru.>) a •. Ji 
müttefikler dD hirbirlerlle dO~H
şiiiken i~te bu dört sahn<'de bu
luşnnı.ş oluyorlar. Eğer Ç udekL 
japon harekatı genİ!j!emi~ obaydı 
Rus tarafı bundan endi~e) e di.ışe· 
cekti. Sonra Bü~ük Okyanu.sta 
harekatm geuişlemc>i İngilizleri 
de aynca a liıkadar etınekted. r. 

Şimali Afrika sahnesi dendiği 
zaman da hatıra l\lı.>ır ve Sih·eyş, 

Akdeni'Z geldiği gibi Otla ve l.'zalo 
Şark cc-pheleri ara,,ndal..i miiııa

•ebctler de düşünülmektedir. Şu 
halde bu seferki dünya lıarbiu:u 

asıl hususiyeti dünyanın bii)·iık 

yolları illerinde ehemmiyetini tek 
sil etmesinde olsa gerek. Çiiakü 
mıdıarebe için vesait elzem. V1> 
saitirı. gönderilmesi içiıı de yolla
rın eJ.d.e buluımıcısı kitua ediyor. 
Silırh ve,miihiınınal, y.r•lııru:ı ku• 

· vet ancak yollarla temin ed.ilcbiı
lir. 

Göriilüydr ki her muharip taraf 
öbürünün yollımn.ı kesınelııg içia 
uğraşnıakWır. 

,Birimizin0-- E"D. 
lf1epimizin K il 
SİNEMALARIN 

KONTROLÜ 
Nişantasında oturan dku

)'Ueul·arımııx!an Bayan Hay
rrye yazıyor: 

Ekser sinemalara biTha..'\Sa 
Pazar günleri haddi iıslı;abi

si.nden çok fazla halk a.lınarak 
ara j'Oll.ara iskemleler d<: ko
nuhnaktadtr. Kezalik bazı si· 
nem.acılar Pazar günleri br
t1i.ııci ve ildnci mevkie de pa
halı koltu-k biletile müşteri 

almakta veya gİ{lelere: cBi
rinci, ikinci mevık.ide yer yok
tur. diye kağıt yapışhrmak
tadırlar. 

Alakadar belediye memur
larının Pazilr, tatil günlerin~ 
sinemalarda daha sıkı kontrol 
yapmaluı hususunda nıı<ıarı 

d<kkati celbetmeniı:i rica ede
rim. 
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_.,Günüa siyasi icmaliı----------

5"'" Son 24 Saat içinde,=:;: 

Hadiselere Bakış 
TvYısırda İngiliz taarruzu devam 
ederken, Amerikalılar da Liber. 
yadan harekete geçecekler mi ? 

'°"•fu Kaikasyooa harek:ıitın git
t!k•'C ö11~m aldıgı gelen h:ıl:>erler
den ar.laş:hj·or. Almanlar bi'U:ıas
"· V!Jd:kafkao ist knn-.dinde gi -
r:şt.ıği taarruzj hareketi geni~let
rne&c v<: bundan sonra dJğu ~iına
ltı d.cğru kıvrılarak. bütün Groz
ni petrol bölgesini cenuptan sar
m~a çal~Jn-ıktadir1.ar. 

Alman tcl!ıl:gi lıu !ıü!ge<le ya -
pı 1 0.n taarıu4!u.r ve kuri1 tac:.rruz
li..t };.,,kkı:.da ma!U.rr:at vcr:ı•ken, 

T''' hz.rclbclcr:n ~ c"ddctle de -
ı .m ctın<:kte o'dugunu b'!.dir
nıc!{tc \'C' yeni arazi kazant!d1ğını 
.. tıve etmektedir. S'o\·ak kıt'a!nrı 
ku<J\ lan bir kısım dü.;man kuv
\'eı:{'orin ynk etmL}~rrlir. 

Ru.,Ju· da, dün bild•ı-djğimiz gi
)y ~:n'ı;'1: ı~lırini tnlı':;-e ederek, 
) eni mcvz'lcrc ~eld,J;k!erini bil
C:.rmislerdi. Görü.rıi:..>c ba~ılll'S'a 
rrıutı.: 1 ebe büt:in çetin ligi içinde 
J \S"D PdcrkPn, Huslar müdafaa 
c~n ede, .4 ... ır~r:.ln.r da &\.. 'ıjıra sal
d "11 l>u çok aTızalı yer:<'rd<'ki a
rc.zi par<,:!\l~r1 birer b.rer Alır.an
lar.n el:ne ge<;m"ktedir. 
Ş ırdi s. :ı,ga-ıfda ye Tuapse

dn muhar lıcl~r gevşemiş görün
ıı. ı:~etlir. Bütiin siklet Grczni 
~r.,,'"ıJ:t-·ı~c, yani hem buradaki 
pc' ol kaynaklarına, hem de B:ı
kiı oluna tc\' :b edi:rr.rş bLL .. .ıı
m.a.1~ta:d.ır. 

BATI ÇÖDEKİ MUHARE-B-E 

O"t ·ark İngiLz t<-blıg.ne göre, 
sah.! biilg.siııde mihverin yaptrğı 
k ,-,;etli hücumlar pÜ;3!<ür-lülmüş
tür. Daha cenupta İngi'~z p:y<de
l(lori tJarruza gcçen:k, önemli te
rar;:1<l~c·r kayd fltn1j.şlcrtlir. Bu ha 
rckeUer e nr.sıtıda b'r çok esir 
tı 1 ı~n1ı..şt1r. 

Zıı.-hlı km•vet1.er arasında bü • 
·uk bir mvharel>e bı..:;lamıış ,.., 

'bütün glin de,·am etm:Ş~ir. Bu 
muh reberin neticesi hakkında 

tl'bH .-!e malc-mat yoktur. Ancak 
nm'"ırcıocn;n devam eltigi b·ldi -
rilmektL"Cfü. 

Alman tcblij\i iı>e, lv!ı,;ırd~ki mu
harcl:<"lcrin mütcmadıy(ln a~tan 

fb r ş'ddetl.e devam etliğini bdic1-
1 --- --ı 

B~!:'s:~"i'~ Devamı 1 
1l'?."·. a o'duğu t:::dJir'.cr ü~riP.e 1 

pi;<ı.•alar<.a cct..zluk b~!nmıştır. 
z.rtinyn~ı falları dün 195 ten 1 

l'ı:; kurlli.a dü.;rr.üştür. Tupt' n 
66 kuruşl· k fasulyalar d:ı 60 a, ı· 
nı'ıutbr 72 kuruştrn 61 e, Urfa 
; 1 ,. 4;;0 dan 4.'iO ye inm; tir. I 

Ec~~tliyc ikr~at rnüdürlüğü 

kımt. ·ı'.!cri dün ı:ıiya<;,;da sıkı tef- 1 
L~'erc başlamı§lardır. . 

yPr. Cephenın §llmaı kesiminde İn
gilizlerin açtığı gediği kapatmak 
için amansız l>'r ka<'Şl hiieum ya
pılmaktadır. 

Biltl.abi hava muharebeleri ~ 
bütün şiddctHe devam etmekte, 
her iki taraf ağır uçak k<-·nplan 
vermektedir. 

İtalyan tl'bliğ' de "'iağı yukarı 
Alman !cb'.iğinin aynıdır. Bu tcl>-
1:.ğc göre, dü.~m;ın zırhlı vasıtaia
rından 90 dan fazlası tahrip edil
nı.iştir. ıır·1 1-\•erin kayıpları da 
yüı~=ktir. Şid<letli savaşlar el'an 
devam ediyor. 

AnRdolu ajansnın Berl.lndki hu
susi muha'l>irinin vero;ği maliı • 
mata göre, Börsen Zaytung ga -
zetcsi askeri muharin, bütün dün -
y•ya yayıl.mış olan ceplıekroek\ 
ikmal işlerini tahlil ederken, ba
tı ~'Ölde başlayan İngiliz taarru -
ıunu, bugünlerde Uberyaya çık
mış olan Amerikan kuvvetlerinin 
etnı<.>sini mu,htemel gö.•lermektc
dir. 

SiNEMASINDA 

Yarı n geca saat 21 d B 
Tekrwr, tekrar göreceğiniz bu 
mev~imin en hisli en heye~ 

canlı aşk drnmı 

OLDOREN 
BAHAR 

SES'iıı ikinci Süper filmi 
Adı dillere destan ola·cak bü

)·iik sno'atkar: 

t 
ı 

Çalışmak iste-
miyen 60 Rus 

1 

kurşuna dizildi ı 
1 

M<>'><ova, 4 (A.A.) - Beyaz 
Rwy&da a!tnıış Ru!:i vatands~ı -
nın cephane fabrikal•rında çal~
mak istemediklerinden Almanlar 
tarafından ktır<;tu ııa diı,'lmiş ol -
dukları haber a'ınmt~ir. 

; 

Tünelde dün ak~ 1 
şamki arıza 

D,: ı . .ı'-;:t •• n~ · r Jnel•ıı b;1· r.ıı.:11111'1ulı 1 

'kat.a~ ... n ~~ :" ,,.....dan bi'ı-i ç"lt·ıı._ 

n~ı.: tıı·. B.ı yü•ıı:..ı ı. ylll'ını sıa:.ı- 1 l\ı.>i.a<!." 
s:ft.1• ~- ;y;ıpı;an;."'• ;-.;tır. .\r:."t .... Kt:-
1'3.küy c!hctındlkı :.ı •• ı".)....!.:.ı.ı ın k :;v~arı- ı 
nu k.::1pt>lı Lı·.Jlu ·\ .,,, b ı· aoe ıt'".ıs:4:.i:C 
!:k1 ·- ci.e bi:i,hcı-e k<>Pthır .. çı.ırcJö- ı 
hr. , 

Batı çöEde muha
rebe kızışta 

(1 lOCi :ah:ıı•<hı Devanı) 
yaı:-.•!I(';-: b'r &(ıınd~ t' ı az lCO ton bonı
b:ı 'ti-ltnlt)'üı"Ci.lııt". 0oNP.'1Yt da ~.s~:.yet 
g&tıeı·n1'.} ı,..·e dü~nı:ının g.;rl n:~~;la'rını 
toı>ot.ı. .aıt• <l-ı:ı !c ctıu.'ltı:ad' .... u ~ciz ~İlıiı:;:-

(.ı'. 
Yl:l\İ İLERİ HAREKET 

DEV A.""I FDFRSE 
Loodro. 4 ( A.A ) - Rô<t"r Aj<m

~l'l'l hu.-.'\.a.":I tn\"1~-b-ı-i Kıa.h.~rt·cten bJ.
diırıy<>r: 

f'.:}.z,J:rt~ :-ıhı. Çö~de göt'i.'' ITl'-

ınrş Gı!h~· 1 bi':' ta..-ı:t. c:aı::: p • : b._,,..._. 
llıuı:ırş ve dr:~."Um c tı-r :,.,Lr. Bu \ij\ a!<C· 

b.'.:tı<1.ı.:l ınıü1tcfik piyo.d:-·'i Cer~·n.rş!::r. 
Bı. ıı t';l'ı h"-1 ıiti"< g~e yarı:: '\1.roı:- bt
ım so.n.ıa v'.nıUŞl•Ur. 

Du ) ... ı 1... h .I\~A.·'l bOJ :C aev...m 
eder« .ı· c.:ı tk va-z'.ıy l ' ' keııd'l.iğ:o!ı-
d'mı dÜZ•'İf'<"" ~!.·r 

Hava v dt.'n :ı: l:uvvıe'lıh·ıi ıel!eı:'in.
or 'n ~ ~· fc: Cnr k:.! ,... oı·d LE:....;:::.1 yıa.r

d:ı.nı ~ nd\.t .. d'.ır.}lı,ı·. 
AÇILAN GEDİli:'IE BİR 

MlilLl\REHF. D l\TIA 
Loodn, 4 AA.) - ~bm cr~xıln

rle. er:lcn ccıp "'''E.f.E'.\J, Af iıı.gtliz ~ 
gayı ı!e bu ~~g.ı rkopa~n.::. ı ~ göo
Ot'C~lt n ik.. J.\r•hlı M-irver t(urjÔ(li aı-a

sıtıJ,:,ı. (au,p.._~ olan.ı.ıtt.ur. 
u..~...,.,ı...n k~yp lar h&kk..,_ lı.iç 

1 'b'..r rea;u.rı nt w~n"''l.ı:':l'll~hr. 

Bir ayda 285 Japon 
uçağı düşürüldü 

(1 ınci :=;.;_ b!te<lru Devam} 
uzak d.ıguda tc·kribeı' 23;; Jaıpon 
uçağı dü~ürülmüş ve bir çoğu da 
hasara uğratılmıştır. 

Böylelikle Pearl Haılbpur hadi
sesinder.•beri Hhr p edilen Jn:pon 
uçaklnnnın sayısı 2500 ü _bulmuş
tur. 

Tramvay U. Müdürü
nün izahatı 

Cl ine' S:l-tıireden Devaml 
ını ve r. ydn· R y Sıtiyc.cEnı.ı.ln biı· 

'klStl :n. !.I'Odl .;.'kt ç [t h t'. ..... ı ~~ 
tıfırntıı .tt.k. Br Kl." l"l da nr..ı!hıtıe-:i! 

tOCü Yt ni 
t:f1' 0 cl 
ikon.:t' ıı.ı 

t ır.ı.n t r --~ ~-~·iı. Mo
.., 4 .1. n ~t: ·r.~oruz. F0:.•_,;at 
t ,., .rt mCvl'tlt nnt:r.-'cri 

t n 71 l muvıf•J:t.:ıt bir z::r 

1Alman Genel Kurmay 
~ Başkanı Değiştirildi 
1 t t iner S 1 e; l"\OilLnl 1 l'L..\.DİK..\FK.\S 'l'EHDİT .~LTl,D .'\. 

Şeker Şirketi l\i"üBril l Makedonyadaki 
ha ~!bah nel'.d! 1 

ııeral Halderin Stalingradda çar- ~ı h-."a 4 (A."\.) Rayıc· l! l l 

pı~an kuv\etlcı;n icap ederse Af- A u, ., k.u\.'"\'Ctie:'i Nalç~k".n c11 b tJ 
rikada kullauılnıa~ illere Do uge- şa.ı. .... ._isin ... ~ n:.ı_ı.nt..ı..:ı..~ 1 ~--1 y, 'l ~ 

s-ı.01 s'"'-·~· ırn""~: ;ı !.>c;,_...,_.1 Rumlar da Al-
ko.r•G~ .ı ~~· ·rı ş' .. fit,g.. <t!"'ar t.'. vı.i-

ilerınc çck-ilnıc~; n: ta\ si~ c ettiği O: r:zcndl;tııe'yf. Kat-kG~ n Ct"\ -
için ha~kaııllkt an u-zak.laız'1rıldığı ~.rl.l.kı! z. 'lllC•tı w~.~'(_ ıw-.. ll yo ~ \ '9 

att ıı-ıot ... ~~~-~-il c ,t.. 1 m an y a'y a git-
Suikast davas5 1 k . t . 

zanu~dihncktedir. General nıi:h- GtQZ.ni Pt;t ı t>a.hu~ 1:ı..1·1~'ll gu ... n ı-

ı veriu Afrika da biiylih. i.ı hlikclcre 1 n d~'fe-r IL.i.C.:.Zu W'lt~t 'lt.:t:~.ıt·eıc!'4-.. 
nıaruz olduğu kauaa·tinde idi. Bu- \ !er. 

o • "' ~ h • u , ... ,.ı me ıs emıyor 
ri,'Oc;ard .. Pa.'\•lof C3>!•)r.uru bı- 1 
r,j,,-ını; ,.e •kıoltuğunun .ırasına bir \ 
kara kaph kitap sı'.<•ıl-rm:~tı. HN 1 

lk:~ nin de şişmanlarltk~:trı gö1 ülü- 1 
yordu. Celsenin oçılnıP~ .ı:a intizar 1 
edildigi csnadd, eı::ıkid~n dai.m::ı so
murlgı.ıı auran Padof , md. t~ 1 
be$SC1rı1 eıCiyor, etrafına ha.kını

gün Slal;n.grada k.,~, taarruzlar ---------
de,·an1 edileceğini gö .. teren başka 

yordu. 
Trnr. >aat 9,15 de heyeti hi>k.m"' ı 

salıona girdi. HJk;mJer -hevctı re· 
is Sa~>rı. Yolda~, hZa Rc;:o<.ı.t B&yam
oğlu. Em ır. "'' nıüd<lc unourı;:i Ce- ı 
n·•I Al'ay ill' b.oı:nua,1n Komal 
Boradan müteockkildi. 

Ce1se ô.Ç!ltn.;a C"\'\ c1;1 terc:.ima- 1 
nm tahlifi yapaidı ,bilahare tem
yiz. n r~kız kararı okundu. - Usul- 1 

den olnıa.rnas•r.a ·rağmen - P~d'O
fun türl·çc b'lm'dığiPi .siiytcrc°"" 1 
ve a:z türik:ce bil< n Kornıkıfun tem 
yiz ki.rıo.la~ını vakt'ndc anl.y:ııma
ması üzer'.r.e ilfrmlardan hirer su
rnt verileli. 

MÜDD'':İUMUMI TEMYİZE 
UYULMASINI iSTiYOR 

Mahkumlara tomy :ıziıı 1'.aran 
h"'kkır.da :ıyrı~a ~ilahı iz3'hat de 
•la edildkıit.en sonr:ı mütakası ro
rula.n ır..ıddoiumumi Cemil Altay 
temyiz kararına uyulmasını talep 
etti. 

Bundan oonr:ı mahk!'ımlardan 

beı lın Sül·eyman Türkçeye ıya 

vakıf o m~dığını beyan ederek 
Yugoslav lisanına vakıf bir tercü
mGn isledi. Pavlof ta: 

c- N a•rn hakkında mü taleam 
vardır_. dedi. 

Reis; ~!mdi, karara uvulup u
yulmaması halkkında s&ylemesi
ni müt;,;lpasını sonra z:kredıE"bl
le~ğini beyan etti. Pa.vlof ceva
ben: 

•- Nakzı hıidısesinı tamamen 
kabul. ediyorum. Fakat, temyiz 
nıahkeımesinin kararının bazı 
ncık.1aJ-arına itirazım va.ırl1r.,, de
dikten sonra Sü1e)"manla, A1bdur
raıhmanla ,.e Ömerle tanı.5JY1adığı
nı, tahk'kat esııasndaki usuli bar 
zı hataların mevcu.diyetini temyiz 
mahkemesine itiraz<m b:LC/r'diğl 

haX!e bunların ktkik cxli1memiş 
olduğu11u iddia etti. 

RC'İs- cTeınyiz mı>hkemesininı 
ilfım;nı tenk'<! ve mür.akaşa ağır 
ceza moıhlkeme.>in n vazifesi hari
cİr!dedir• dedi. 

Pavrof- ·Bım tenkid etm:ıyo
rum. Sııale ccn:tıp veriyoruıın. di
yerek nalcıedtilen kararı tetkik ·
cin ven> obir heyeti hakime teşkil 
~lu;masını talep etti . 

Lornlra, 4 (A.A.) - G.xlbi Ma- deliller \·ardır. A'.'·ni ;ıaınaııda Kal Mo .. 'ik n~>duı~ 9.\2/167 

k:ı,,yaya kal"j ı Alınan tnarntlll ş:d- MoOOiol: Ralhoı• j'.YJe'I. 

, dctlelllni,tir. Almaoılaı Batuın is- M~ '<y1ı: R•:ıt°l": Stng.J· Hı-

.':.c-do:1y:;.d;,.ı< Run~!aı ı t.:(....J~mak 
üzere A1m~.ı ynvo. g<incl~rınek için 
_ı\'mır.n'c.ı· tEır~rınd .. n saı fcd'len 
ga} rE:t~er tx.ı~a gi~m ~tir. Lnndra-

1 

d::.tk.i Yun~n · hüklın1.ct:ne gel ~ı 
haberlere göre ydltıız 60 i~çi Al -
ID3P,)"ay gitmc~t· razı 01muştur. 

istanbula muvak
katen gel · cek!er 

!1 irıu ?.l• jf'-r O vnn•l 

bir ?.~an ıçın j..,tanbu.'ı.. gciecek 
CLan vatar.u:ı .. 'aı1n bur~dan ko -
lay 1 ı 1<la ckn:,;'k knrtı sla-bilTelerı 
ıçin bulundukları mdıal11 b~;c<1:
yC:leri.ndcn ve ,goy;<!rden ge:cnle
nn de mcr•6ı..p oldukları nahiye 
mi;.iürllıklerindcn bırer •Pyalıat 
'belg€si alır.~!arı t.ı ... ul itt'}ı z cdil
mıştir. 

Bü.ltin vatanda;ların bu t~'üoh-
den hdx~rdar olmaları r~in tclılığ 

tarihiı:dcn ıtiburcn c>n beş gün 
mü±let konmu~tur Bu müddetin 
Jı't•m ndan sonra i,ıanl>u1a gel<:
ceı<lcr n ber.emC'hal bu bc!g<'yi 
:lıiımil ıJ.rnalan, al<'i talo:iır<ie bu 
,g;bil!'rc ekn~ek k" rl. 
ceği too. ğ ~lunur. 

V<"!'il _.ye-

·- -...-----
Mevcat kibr"t 

( • hıeI ~ .. bll't>den ,,,.., ;r.l 

k'lpal '«.; ına, lhtiy cı K: n ucuz 
akl ·iı kun ~~1 vuz ;,Q .,_at"i.la ~a 
tan bc'ediye •ahsi'darı M~stafa 
Kuleli o .'ra pa.J a cczas:nn, Lzla 
f;aila c.:{m~k ~atgn B.> g~unda 

Yencdnya rartımcnı k.·p cısı A -
z!me Erk1,;k''n 1 l ra p:ıar c::-zasına 
ve 15 gün de i;.leltlği dükk~nın 

kapatılınasına ka .. r verilruiştr. 

Diğcrlerinln muhak«neleri de

vam ediyor. 

Sahte kinin 

kalint ce:.betm..ştir. 

tikamctinde ilerli) ehild•klcri tak- ı ı.ıı K•m;3.,ti nwı.bd-c Otlulu,-u Yoi<ı>

dJ-dt! Suriye \"C frJk.a kur~ı bir w Y.eşıl ~ır .• ı iCf, .. < NQ. 3. 

bb b 
J.,,ı;,.J.Gf'.i. H""ıhırni ı_.,~ fU"Y,i"Jıll uıljddıo .. >aa.-

t~e ü~e geı.;uıeleri cklenc•bili·r. lt:"y1J R .~ •y' a\ryhır .... ~ aç lı;;·ı Bo,.,-.ı1ı-

Bü) le bir pl:lıı , t:ıın bir he1Jmel 1 ·na da'""'' ·~n müldı!•·.:>'ıhıı 6/JQ/9~2 
nıaruz bulw\au R cnnmt-l ordu~'tl il- ı Sa ı giJnü ftlaA. { t.>) oe m ıhlkıtın:"-
zcrinc )'lıAJ>ıJan ba~kJ)'l hafitletecck fl~7~e naı.u· buJı.'l?~ Ü'D'.·.lMJ i1.\."lıl'n 
ınahi,.,ette gô-riifür~e deıhal tatbik tıt.ııin~g ı•dı Jn~ üııt:.:'nıe mwn:ı~~ yhı:ı o 
cd:lelıiHr. ~i.Ln gı••"n(·ne'41 wya bl!" \eı:til gtA:ı-

d! .. "r. 'C'S1'11' nı 'b.""'~ h:.ı.~'.: .neı.3 gı;yu.p 

Ltmdra 4 (A.A.) :\Jo.-ko\a ıeb· 1 '" ·:ı. ı'ij:a.z oloonc,' ıri."ı kılt'aıı 
liğine ;yapılan ek. söyle dcnıekte- ı b·.ı. ı~-s.ı& &-! ~bat Thn~ b!or nu
dir: l:~ni "lıti~·at k;t"~lat alan Al- h:: ı «. n..ah~ dı\ hane: lııte ~~ 

. . · . 1 n')!:S v~ k yr .>~ on ~ e'ın ldt.~-
ın~lar ~t~Ln_gıad n~.uhar~b.esıı~ ole f.ı;_ ~··n ~tat., 13/11/9-12 (A.., 

ycıud.,ıı ıkı pı~ad~ tuıııenı ıle 40 " guırii .. cı1 (!!>) bı..,.l<ılıııış ol\iu

taıık saldıkları bHdirilmektcdir. , .-:-~ tebliğ yM-ine ı;;ey.ıı<'k llıını-e il"" 
Hu taarruzu nıi.ihinı ha\·a kuvvet O..!'Jrlul'. (23-4) 

1\.!ri d~tcktrıu!~lerdiı. Çarıı:~nıa-
Jar çök :,:·Udetli oln1U!j , -c hazan 
göğü"i. göğ'c.;e vuru~ntaJor olotı~tur. ı 

Bir \-Ok k"sinılcrde Almaıılar 5 
ila G kere taarruza geçnıi~l(\r, fa
kat her biri:..,de geri atılını,lardrr. 

~~~~~~~~~~~~ 

a;.ld.e U'n 109 Na. lu senı1ııin müs-
t.te~ri Nasrl Ön·T1ıan tt'~ w.-a111.C. etb-

~~ nn.ını.:a!eıyllı.iıc U.ı mJı olon 
mli;5Jt.aJ"t1 ~r'.n biar a.y z..'lırl·nıd:ı n1frro-

l\al .}lları af:udır. - 1 cQ.t. thi 4 ı. 

Yarın akşam 5ABAY Sinemasında 
Sen.enin en bü) ük nıusiki Jıarika...;ı 

il .. i E AN 
;\lusiki lıarih.'>nda diin) anın eı> me lıur Viyoloni>li 

JASCHA HEİFETZ 
İlk defa olarak ;;nemada rol aldığını gö··eceks'ni~ . 

MÜSTESNA BiR l•'İL.'\1 •.. .MÜKE:\UIEL BiR KO. 'SER. 
!'ıIUHTEŞEl\1 BİR GALA 

Dii;cr bı>~ rollerde: 
ANiınEA L.EEDS - JOEL Mc. CREA- WALTER BRESNAN 

c:ddcn gürü:.,.,ek ve dinlcne<:ek bir şaheserdir. 
~-- Yanu ak~n içiu )·erlcrinizi cvv elden altbrını;ı. 

\ ,..liPP2~'.Kll~~-- 1Ce .,.,.,...,...,."'ZS"N'> ... ~ 

1 '.ı ÇENBERLİT AŞ Sinema!ında >' 
1 

Sahile k'nin amillerinin mey -
dana '"karılmaları i~ir.e el koyan , ~ 
istarbul pclisi deıhal faaliyete g<.'Ç·; • 
m'ş ve n;hayet dün bu muzır te
şıfabiis faıllerinı tcSbite muvaffak ' ~ 

Bugün ~at inelerden itiilaren 
Bu fie ealn 2 blJtlk Şaheseri Birden ' 

~ 
kin, En kalı )·üreküleri bile göz ya~luına garkcd&cc!.. ıı.~k, 

intikanı ve ızttri!p dolu 

olmtl'itur. 
Bunlar Tahtıııkalcd? Mektep so

k,ğında 16 numara:>. C'\'IC!e kracı 

Şahapla karısı Fdma \'e Ayşa a
dında d'ğcr b'r kadır:dır. 

1 • K IS JIA E T 
Araba.:ının kızı filnıhı;,, biricik kudtttli arti.sti 

Heinrich Georges'in.)·arattığı en ı..;;yük .. an'at 

Şahı:.p, TahUı.kdedcki bu evle I En l•Ü) ük facia - En acıklı vak'a 
Kas ırp -.. da ZJıdanatkn.sır.ı:la 20 , Bc,,eri ihtiraslar ı en unutulmaz ıztuab1 .. B8 a~ıu- Bir cina-
nurnarr.1ı ev; bir :maLitıhane şek- ; .: yetili .. İki )Ctiıuin l1azin bayat .romanı. 

lir.e ııvkmu.o;, 'buc~la .. .ıa b:r taklm: 2 Ça/a/ı11ı Dans Ede/im 1 f:j 
tcs·~[lt ı.cüc~de gC'tırC'r:?k binlerce f - • • •• ıı 

l t 
. , Sen, şuh rn ıncşlıur bir caz.ın iştirakilP BOB GROSBY'niıı 

kutu sahte k n n .ma c rru~tır. • 
'ı en son ;.'bdaı: Tan~olar .. Runı.bala r filmi. 

Dün bu her ıki C."\'"<ie yapılan ~ ..... ~~..::Xii...'7'~~ tr''" 0 e co.-mo•.n.-.wrl 
aroştınntda 2000 kutu sahte kinin 

bu"'1nmu~. müsadere olunmu~tur. 1 
Bu meyanda bir ı;ok a!ı.t ve ede
vat ta ele ge<.~r·~m· ·tir. 

EstanbuJ Defterdarhğından: Ankara, 4 (TelC'lkınls) - faşe 
'·leTle uğr:t.,"tnak ve murakabe 
vnifesini görıne-k i\in beledrye
lt!re tıi.ID5at verilecelotir .. 

Ynratıyor 

Yarın gece i~io yerle
rinizi bugünden kapatınız. 

- Telefon· 49l69 -. ' 

.ırm ~ '>tl .lll1 l .. , ı~ k,..;:1.:ır.:;:ro:ı:z. 

A;ı;LWa. ·;ı f,_1. :ıı '"' :-n .,,.ı:ıı .. k ınrcl>u
ı<yo.'....J!.Ô • k l.: .·r z: ır.trlö:·leı:-in f<ıi<:~!a. 
o.•~1("y..._~ ç~~ _. ~ 11İ \"( b!r tı~:f:Cıirde dl

ha, QS-bnİ< Y'ıpt" n'l1'aruı1 n•-voip o:u
yor. l)'-z b"..ıg~.\\. tı !ıll'•V~ aıt~.\Jı. !ıl;.ı•mda 

gilc-0 ~ lı"1 lox!:ı.r yolcu ta • .Y"-,,oz. 
Ba~r .. "Gn g~u·r.c.rl~ bu _m.-.tar 280 bL 
nıe <.~ :y-or. ~.,rkıe• D.marundı gli.o-:le 
265 a·ro.ıba ~'k."' ı b:., 175 ?:-aba ıwf\e
re ~cx-.xi\..'.,)an,7. R'tzıfı Ş\mıı ··.-liye
Trn ı.l btıeün A"n~ıonl<l h••ıne.ı h<!
mıf<ın hiç t>,,r yenndıe tra.lJJ'n)' ıtrfl<leri 
bi..7.den <7:'.lha ~·i dt"g'iiOi.r. H.a.;t,i İsv;ç
ı~ bi\>... İL.l!yıad:t mı~ .. cla Ce:-.o\•a
da t~:rv~.n:m C"Skisinr nWetI-e iılti 
mi61l yıo'cu aılmm:akt....<1.r-. 

Reis- .Terr:)' ızın r.akızları ay
n\ mahkı·medc görülür. Faıkat; 
temyiz mah-kemeGi bıızan işi ayn> 
derecede b:u_-0<.a bir mahkemeye 
h:walc edt•bikr. Şa~·eı. P=laf 
•redd ha•kim• ist:yorsa 'hu da ka
nunen ba-zı usul~ tiıbidir. Niçin 
.reddi bal<lim• talclıiıı.de bu!UJI>
dıığunun ıSClbepleı •ni cikretl n• 
dedi. Tercüman bunu Pavlofa ter
cüme ed<'rek anlaıttı ve Pa.vl().f da 
oc•l:ıepı,.rir.i anlattı: .. 

Suçluların bu üç kişiden ibaret 
olnı<ıdığı sanıldığından tahltikat 

M""-0>Y>lk<>J~IOOC 8 p:ılııa, 57 ..ı. 38 par-

ııı::=••• Sinema severlerio ı n göriihnıeıııiş akını ve••••-.q,.ıı. 
umumi istek iizenne bu gim mırtinel.cuıden itibaren ı 

ŞERZADEBAŞI T u R A N SİNEMASINDA 
Mc<Vsim'b:ı ilci büyük fitmi birden 

Şarkın biricik ve~ yıldızı FATMA RÜŞ1'Ü'nün ı·arattığı 

1-YIKILAN YUVA 
Tl'R.KÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE .-e ARAPÇA ŞARKILI 

ikinci ve 90I\ hafta olın ak iizerc devam edecektir. 

2 - YÜZÜ DAMGALI ADAM 
(ALKAPONE) 

BORİS KARLOFF - PA VL MUNİ - GEORGE RAFI' 
g!hi üç büyük art.istin çevirdıği h<'rkesı mernk ve heyecandan 

titretecek büyük gangster f'lnı4. 
'•· 1l den itibaren de•rnmh ıımtinclcr 1 

,.ı:ım• Bugün 

İPEK 
Matinelerden itibaren •™ 
SiNEMASINDA 

iki fevkalade film birden ' 

AN VERGiSi 
GENE TiERNEY RANDOLF SOOI'l' 

.. 
R ŞKENCE 

İNORİD liERGMIANN ve ROB'.ERT MON'I'GOMERY 

T·i.~Tk i~ V'C' u~ı bir çok IIY'..J,.. 
dnlıl'Yl yaru.t}()'"or. 

Üoe.ndoı.•riy<e<l::'ki 9 ola\>:·,. bu c<y ;ç<o
rleind'e g<:'lr·ook!ir. 'J\i,,..t d'1.IT<l bir bu
~tk ytl bu lı.1ı!lc l'C1!ıŞt»b:ı;r. Sr>tıri.ınil..
dle cl.Pkıtr:L'c abone~ sa.ylSl yt:~ on 
a~~ok. 3'.!.1"t~t1yl-e 137 bine yük-elm ·• 
tir.~ 

Arslan 
K .. k d·• u re ı .. 

CB~$rl'lıCi.kn1Pd~n D••vam\ 

ve bu eınir üz~rinde a.JMağı ted
birlerle memleket içinde yeneıni
yertğ"iıni-ı lt~ bir zor11Lık 1 gidere· 
mı) ""eğimiz hiç bir darlık ve sı

k · ntı kalmıyll<'aktır. 

Fakat, şunu da unutmıJnlım: 
111- llarp içlnc girn11ş ye millet 

selfunctinin kay·gısına d~milş gi
bi lı.r mahrumiyeti göz<ı alacak 
ve bütün ın'lletçe külfet ve ui
mette birliğimizi ve beraberliği
nıjzj gözler~n önüı .. de canlaudıra· 
cak zm,naodayız, 

•••• ••·••·•••• 1 
Ma!etkriJı .s ~ıntılara ınarw: ol· ı 

nıala r ı çaresızdır .• 
ETEırI iZZET. BENiCE 

KOR.NİlıOF VE SULEYMANIN 
TALEPLERİ 

Pavlof bu sobeplcr meyanında. 
ezcümle malıkemcr.in b-itaraflığın 
dan şüphe cttig•ni ileri sürdü. Mü
tea'kıben :Korrt' lo! söz alaralk. ayni 
iddia ve ta>epte buluoou. Beılbcr 
Sül<:yman da b'r :'k:• noktada şüp· 
he ettiğini söyüyerek .reddi ha
k. m• taltıbir.c iJt ·r<lk etli. 

KARAR 
Bil~~are müdd.ı~ıt:ıPJlumi; nıa·h· 

kumların gösterocJderi rcd scoep
lerinin ·kanunen hUk:m ıı reddini 
muc p sebop1erder. olmad;ğ.nı; fa
kat .,,;ulen bu d1etıi tct~,k edlip 
karar yermek üzere dc.;yanın mer 
de gön<lcriIDıes ni talep Eıtti. 

Ve m~hkeme heyeti bu talebe 
uy~r~k şu k~r~n verdi: 

.ileri sürülen red sebepleri kn
mmen reddıi hi>kimi mııc:ıp değ'lse 
de bu dhetı te:ık>k edı p bir k<ırar ı 
vcnr:,ı:"k ı·Fult"r. merciır.e ait oldu
ğuııd1n i'Imr>cc; reddı ı-.alcim hak
kında bir karar alınmak, b laharn 
rr:utl1afn:err.cyc devam olunmak ü
zere dosyanın tetkık mercıinc g<>rı 
dcrilmesil'I temınen müddcnı:mu
ır.a.l~e ,-erılmesi \"<! muhak<menin 
bu ayın oo-. sekuımıci ça·r~mba gü
rı.U saat dokuza tal~.< olwım.21'ırıa 
karar vcrıldl .. 

.WİL .ı\KBAY 

derinleştirilmekedir. 

Böyle arkadaşa 
can kurban 1 

(2 inci Sahi!ed~n Devam) 

lin içinde bu.lduğunu, kendilerin
den evvelki bir mü.~t.eri tarafın • 
dan düşürülmii:ş oltluğunu zanne
derek alı'P cebine kO')"duğunu söy
lemişti. Yine aynı i<idıayı Lekı-ar
ladı. TC'\'İle uğraştı. 

Maıh keme suçu sabit ve ceza 
kanununun 491 inci maddesinin 
üçüncü fıkr&sına UY'!,'Un göıdü. 
Tahsini Eltı ay müddetle hapsine 
ve cüwanla ıç•ndeki paraların 
davacıya itdes.ne karar V€.t<İi. 

Tahıs:n m:.ol:ıkeınroen ç•ktığı za
man, ağlamaklı bır se.ic da\«cı

ya: ~ 

- Arkadaş!k l>öylc mı olur? 
dedi. Sarhoslukln bir iştir yap • 
1nu~ı;ri. Yarın cıbU.r gun vine meıy
haııooe yti.z yüze bakacğz.. 
Davacı: 

- Sen.n yüzüne ,eytanlar bak
sın! dedi. Arkadaşlık !>öyle olmaz 
da, senini<> gcbi mi olur? .. Ne ar 
k.daşm~uı cloğru:,-u ... Bıöyle ar
kadaşa can xurıban! 

Ve onun cevap verm.ooiı>t !>ek
lemeden yürüd1l. 

KOSEXIN BEHOO 

5121S-11H/BI 

70/7ll:l8 

;ını.7-llHt~ 

55100/1580 

7\/10'.!>8 

s12ı7-lll4/:!8 

s.! 1'o. lu 3887 m•·t...,, n=- ......._ 3108,6a 
Yt.-..ki;,-oe i~""'1l sol<llg-.ı.da cıb lS-18 
;~t'ni 30 miıJlıl armının 1/2 1-:~i. 
B~ı;lur.ıia İuör;:.ı rr.ııli !lirMrı Çoliıt
g;,. çikıı-..zt ~ ~ ..... y..U 9 ..... 
yJ.!1. ev. 
h~c~loo;rut>de 2 pafta, 16 .. ıo, l pa.r. 
srl No. lu 64 me\re mur"".J.ıbaoı ama., 
F'°'\.i:hte ot'.Sk.i Av'C.~1bey yeni At k MÜl'>bl'a.-
1'8-... ınıııN>Jw- ıca.tdlrlı!• Tc.rt>e ...ıaa.. 
b'ında <-Jki 13 yeni !!9 No. lu 52.36 ııı*ı• 

mur. biJQı nr~4ı. 

Üı:kil<l~ı<:.a ica<hye nıalı'"1151'nn B"ıibW<>il-
lu ~:ı,ğınd:o c.~cl 6 ;rtnl 12 No, la 71,88 
mıct.n!' ırwra.lıb..'.M. :ı.rsıa. 

- ı-e ..... .Qıyt'\i •ylindt> 2 p.r.ita, 29 a.m., 17 pa.r
ııel No. ·u 4165 mrt-:-e ır.>!r:ıblıe• a.rsa. 

48 

250 

Gt 

4:!,10 

1665 

"'\.'\&3ıl'.;dra y=ılı g-.. yı·ı -:nenkn.ı!ler açık -.1..ınna i,-e t:. çllk:ı.~L 

231 

19 

s 

3 

125 

ial;p :ı:u:ıur et.nıetı.~-' -:ı 2111/942 t.ın:h.ı:<Mm :ı.bamı bor •Y çmde 
bU"a'kı..mı.ıt:"' İ~~ttJll~'":n ını.;""~;t. t.>.nı;n .t nıı-Jd:>ı.TZle.rı \"e" nii!_ Jı..1. S 
da!f1f:ı. ·~EK 1.>fr·Hkte- bır y Lç !l'"'e ha!l?ruın P:.~..ı. ve Qa ,a. nbs. g;.ınle 

c..ı

at 

14 arn 16 ya 'k....ıe< Mıı..! Emcik Mil<fülJğilne ır.ürac:ra' ıı. (Ja~8) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Sorboo 3 punto ha.ı t 
.:! pooto ı,.~ :ı.:ıteı,ı -.. 
J;iJrt k:ı:;.:.sı 

700 Kiio 
300 • 

1:! tarı.e 

T"1ılı#nl Tu i<>rı. 

4:ıtı0 L-r. 
750 

5D 

5000 

> 

> 
3-;j ı ı ı 

1 '\-t:ıar~.f ~ı içln ş:a.ı·b~TJin ~.an da.i~de lı."•f onkT l 

1 

knsJ. 6/11/1942 Cuma s:ı;.t ,_,, bı..,P..J Yil<o.'>l'k Okulla.- Muillıstbt't'~aaie 
tık:l>l'.me .ı~ aQı al·n~ ·ı<K];\.<r.n J"1•~ı 1"'1 '" t:e Y~ C 
ıa.r :1ı·~cil!ümd!!lti Kc.n~ona ızao0<oL. :-:ı. 

1 S 1-.r.e paıııısı.z ol°'-~ lıl tiı&GS ıuau~ uıı""-n :!r.:A.-
t .ı.ili 

,. 
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HASAN ViTAMiN KREMLER • 
1 

\"iicut İ<:İlt vitan1;nin ne kadar 1511m olttuğıtntt herk\'"' bı1İ'r. Cilt i.çin de vitanıin ayni h~~atLr. Son zaınıtnla.rda- A\•nıpa ,·e An1c-rikanın ıtriyat Ye güuUik ı!nstitüleri vitftm=nli krcnıi istjıu;ıl t·(n1eğe başlanll~lar ve giiz~l ne-~ll•rle-r rlde 

t'lttıi)lcrdlr. Ciltleır-ini ı.e ... lt"ıuek \'C gayri tabiiFklerini ve enfeks~·mı tarını gidern1ek JOlund:.ı 1<i ga~·rctlf' ri.nin tahakkuku üzerine bilhas~a kadınlar a-rasınd.a n1ütb;~ bir he·yeca n tevlit eden bu kremler bütün 1nü ~tahzaratı aırtn~ü-ınul bir n•ahl)t'l 

nl~n eczacı Ha-sanın enerjik ıneş.ai,ilc i~t!.h1ar edilebihni~ ye 1-la~an ,.:ıanıin kr<'ın1eri naıuilr pi,·a .. aya çıkartln1L .. br. Yüzde.ki sivilcelerJe e-rgenltk ve ·buru~uklttklan izale .eden, !:hiiyarlan ge-n~Jeşlfrr~n, gcn~Jeri güı.ellet"tircn bu kreınJt'rİ 

derhal ,.e bilatereddüt istimal cdi niz. Hasan dep<>su \C ~ll'belerindc kii~iik ıllp 2;;. blı) tik 40, •iidık 'azo 80, büyük ı;;o kıınıstur. 

TAÇLI DELİLR "' ! JsuLMACAt 1 rl 1 BELEDİYESİ iLANLARI J"'\ 1 İstan•..>ul Elektrik, Tramvay ve Tünel İş et· 
ı STANBUL j meleri Umum Müdürlüğünden: 

DELi PETRONUN DELİ Kili 1 123456789 
1 1 

2 
3 
4 
5 
6 

\.----=·----·----------------- 1- Keş;{ bedeli 101.144,14 lira c>la n &yazıtta 35/10 kilo ~oltluk inrii-

1
1 rici '.e keş;_ı .b~dcli 132.780.SO_ 1 ir~ ola.'1 Silih<larda ıo;:ı;; kilo ~olt· 

$ , ,,.··b' . ş 1 '•b·' :l' -'tı I luk ~ükseltı<ı ıki talı merkez·n w~ası kapalı zor{ ıımlile t•k• lt-
~.._x ........... ~lr.<uı · ız.·c ... _.qı ceı: ._,.,.,.. -• - - l~9LOO 95,63 

Birinci Kateırinanın ve Çariçe Elizabe
tin z&manında Romanoflar sa,ayı ••• 

ı . 
-, 

am 
a il 

IW 

d<' :)'~!l r~oıl C\ a.-..:.: J ı:tı ~tl~ı. m~~ c kon1nuştur. 
SJ!"..1 ''" ıt~1x·~'0('1 B'ba }I :m rıı:dı.;1'· 1· 2- Bc~·uı (ta inşa ~ilerek merkezin ınu\·akka.t ieın:natı G.:107,21.i Si· 
lt :ı n c; < sr<ıt. tr"' .' :!fi n'tl!nı .. Jt lilıd:ırda in~a edilcct!k merkl"Lİ n muvakkat teminatı 7.889 lira \t!' 

'"' 1 ı..".,P ·f',1 ı:r....kı..1.u• I-!1 '<"ıtı~·ı . 1 her iki in. nat için tekrf ver~.nJ ~-r i~in de mu\akl..at tenıinat 

1-• 528 co 39,60 

J ----Çeviren: Ru:;AT EKP.IDt KOÇU J'io. 2 
Ş.lı"-" b<tııc ·,a il<, <>-"'1> m< dr-<'- 1 12.946.25 Jira<lır. 

-a 100(',CıO 'fJ,00 
~.r 1 z~ Ot-dı; oonra l\1enşikofa d~n
ı.lu· 

- Bu kad.n bu gece de her. m 
)~"ırr.tla k l<ın!. ciiye :la\e ettı. 

İl<; gün Sllnra Çar, sadık gQL
<lPs.r.(.' şu kat'i karar;nı tcıbJ .. ğ 1 
etti 

- Katerina çok hcı.~uma gıd1-
)•1r •.. Onu artık tamamen brna 
b.rak Meıı.şikQf!.. 

Katcrina 1 Petronun zevk ve 
ı_·,.,hvet hayatında bir dönüm nok
tası olmuştu. Bu dev adam, o zn
m<nı. kadar, bir kadın ile, en u
zun yirmi dört saat a'ıiıkadar oia
J.>jjm:ş ve sonra bıkm:ş idi. 

Ka•eriııa ona hak'ki aşkın sıh
r ni tattınn~tı. Onun ilk, muılrnık.
kak k.i biricik maşukası oLmı.ı;;tu. 

Bu haşin t(J.fılikeli ac.•m, Kateri
nur..n yanında dcğişlverm~1. 

BunurJ:ı beraber, nusl:t'!'>n Ç:ı
t·'-:esı Katcr~n:ının badakatinden 
~i 'ı-ıh~Iendiği 1 ki?n:i siı:ı aldatılan 
~ ;!iinç bir adam me-;kiine dü~ü
rdd·if;ünü s:mdığı :ı.ı:ck da, aı; ak- 1 
!arına ııözya;lanı ve hıçkırıi.<lar!a 

k<;Jl<lr.ar. Kater:~11yı cclld.t baıta- ı 
sıı><laıı !ln.>Tlar:ın Proo.; Replliin ol-
du. _ : 

Bu Rus asılnd~5:, hü.kumcları-, 
rıı, kendiıs'ırıe iki kız evliıt dtıgtı<r
rr.ı.1 olan ıgüzel Çaı~çeden şü';Jhcye 
rı:dıa olmad,ğını ikr.a etti. 
Pctronım an<Jboyindlu>ind<:n 

€Or.ç ve llıarik"lll<'ıde güzel b:r :F'.-a.."l 
sıı asıl:l<Jdesi varoı, adı mösyö 
].·i;ou dö la Kruva Jeli. Ça.-, bu ger.
c n kra1i.ı,·eye karşı olan tın·ıTl"'~..::ı 
ci;rn ~üpnclenrı1iş \·e <mu demal 
tcvıc:f dtirer<ik bizzat istir.~ak a'~ 
.rı.i ,11. Frnnsı.z asılzadc, Ç:ır:ıı;crin. 
m; .>um 'Ve ter:' z olduğunu, fakat 
kendisinin onu çıl:ı-m gtlbi ô(nfİ
ğ m iti ra.f e tım Şti. 

Bir gece De la Kruva'yi istin
taktar. dönen Çar, kızlarıın;:n oda.
sına uğraın'§tı. İkıi pr€'!1Sü'l, 'kendi 
y:.;Jarı:ıda beş ôll kızla bera•lx·•, 
d kl>j ve nakL~ gll>i kız i~lerile mcş 1 

gı. iw.iler. Petromın yüzü o kacia 
dfoğ.,miş, çi>g leıi ve b~kn o 
kc<for scrtk:şmiış1ıi k:i, iınsar.ı:lan z.i
y~de, paralayıcı ılır hııyv=a ben 
>lİ) ••du; krzbr mü.lılı 'i bir -lrorku 
i~c b!rcr kcn~ra sind:ler. Rer:'O: 
bcrrlbeya;:dı, kwılcım 5a.çaın ıgöz

lcri ~ılaşm.,tı. Elleri f. triyordu. 
B rkaç d.,;cika hiçb'..r şry söyleme
<:& "oedada b; rnşoı~ı bir yukarı ge
ni] adıımlarla dıola.~tı. Kızla.r, nı~,,..- 1 
dc:ı istiadc edercL< sessizce bit-
~ ·k •!Ar od:(ya k•çtılar. j 

Bu saı.WC"n ... n 15ah;di, pror.sıesle- : 
ri:ı, 'bir yere k3çamıy:ı-rak ancak 
bı.. masa altına •grip sz~lanan klcıh 
ya kadınlürı ol'T1tl!.;-lU. 

7 
& 
9 

• -
B il 

• 
R ~· ~tıkıit n<:a 1:i - ıc. no.br:""-'roi'l k~:-
l!I+~ , \. e: ~"'{lzm.n ~·:. .. ı. 

1

1 3- Her iki muha,·vilc nıcrkezi iç in bir arada teklif ,·cril~.hile<-ct; i 
ş,taıC.~b:+r..:'" ı-:avalo'.ı "°""' ,..,d-a gibi her b'ori için a~·rı a)'Tı teki if de ,-e1 ile bilir. 
l - 16 rı.m"ı.Gt.(Lı :l.~"'lı:Ş~'P e"J tv.:k,.r:;- 4:- Fenni şart11amc hiikünılcı-i ha ricincle \'it.ki olacak ntu.kabll tek.-

l lil 
• . 1270,00 

D~..t Petro ,Katcrır.anın sııda- j 
kat ni anlamak çiiın onu şöyle.müt 
h~ •tir imt iıan<kın geçinn şt.. 

- • - • CI n;ın ,L'll l'fl~r de biıttetkik nazarı itiıbare almacakt.[I'. 

Gc.nç Döla Kru,·a, i~"'n<:<! ile i
dam ooilm\;t; celld.tlar, Çarın eın
n muclıôr.ce, güzel ba9ı müııtcs
:ııa. delilkaınlın ırı .vüımdün:ü, <biT t't 
Ye kemik C<iitçesı' •halhne get :rm:Ş
k .... ii. Sonra. ~ıplak cescdfa> lbir 
maoanıır.. üo:-0rine uzataı-:ı:k sa.ray 
ad~surııın ortasına lroymı.ışlardı. 

Pc L"() da yanma Katerinayı alarak 
b.T &Ta.baya b Dfl1İŞ, karısını, aşı

kJir.ın cesN.ı t-traf!<ltla d1>laştınr.ıa 

ğa ba.şkıını;ıt; Çar, Katerinarun 
yül"ünde t.emsür ıfa<lcsi ukırak kü-

çlic ·~< bir () 'gi aramı;tı. Fak3t 
Katcrna, fı:ı::oa kar«sınd.a b<.r hey 
kel kadar lıiss'rz kalmağa mu,•<ıf

iak olTm-..-,tu. BHahare, lbir anııJıj!b 
•lı<ısine ya:zxlJ,f;ı mektupta, ıbıı aııı- 1 

da ki halini adattrk"n: , Yüırum 

Soldan sa(..: 

l - Mü...'1t·ci~ klf'lil z::ıın M, 2 - G\i .. 
2>f! SCn'o.:t, Soy, 3 - Yü-t ktıruş, İs
lc.aıntıC!de bıc,·•J, 4 - ,BJr ~m11ı. 

5 - Kadeh, S'1. 6 - TM.!, Q(>ğ;I, 7-
Noto, İ~'' yeım'C'it konu:-, 8 - Gi.Y.lei 
\i.;- tı!Y iccl: etın~it, M'ln.>yrtti, 9 - U-
31.11. B<"r.i:z 

Yukarıdan •Ş•i't: 

ı - İnsan topjuhığo, 2 - Büyük, 
T+'~<!C'.li.t &J.3.-~i, 3 - B:.•,1.100 A ilfı.ve

s!ıylıe \>.L•l vf'rir, 13aşın.a A Hiı~siJe ba.
yağl, 4 - Bi~ C'OifıJl'flfl, Lctz.~t, .5 -
&.ı~tno. E i1!ı,"'Et)"le Kral!<;<', Aı1ıe reisi, 
6 - Yaş, Bic.J':.ı."f°-.ı ~urıü:;ıtı, 7 - Bır 
oyun 8 - T· hlıke ~ı-e:;, İ-nc<" SJ>OI' 
kı-YH(I 9 - Z... t~l bı:dfr:.':'. 

Dlinldl bulmttan:ıoı balledilmif 
fflklr. 

123 45678, 

1 s ERE NIA oaı·s 
2 ı L ı Kel s AID A 

·~·<ın:a i1anet etmeci• ıdem'~1.i. _, L A K 111 1 S !B il 11.a 
Bu vak'ad&n soma Deli Pc·:.ro ı j 

çı.k ~·a~madı, yo~am;ş olsa~·dı, .( Aı EllR .AD l LiR 
Kalerin:ıyı da bir gün cell5t pençe 5 H 1 E R il S f M A. 
sinde gtirınek mUm'o.iintlü. r R E &:• N il'• E 

577,0ı 43,28 

614,00 

~o.oe 87,50 

400,00 ııo,oo 

36,00 

IJU,50 ı00,17 

l 012,00 75,9() 

llC0,00 52,50 

s,,-,:;ıç.1'2: m:··fftlılkt .;. Yit Aio. &.·k"'j!l".1-
C.a 4. r:..ıımara~ı ::.:~p ev N:l!Kw/tnm .IQ• 

t?~I. 

S..'"'l:."ll·~·h;ı:r.eb<·~ ,-! Şe~-~1 A 1• sok~~ı.Cn 
8 nurrc:r·'O.:ı atıı:ı?..;ı r'\' r. 1k.:.ı·z11ı·a SC.lifi'I. 

S.:.ı•.• ~:hl!''tı_!b• ')n~ SC' tz · • -d~·;;;r.,..-e. 18 
nc~n;ı~ aJ~ sh;ı.-.ıp ev UC"i(l;.3!..rım. rT:&.!.ıl)ı. 

S:· ı~jlıSm-h..-;qı.crl& Sc)'lh All Qğ rr .&.f 
6 nt ,:1'1-..'\I'<: 'J ~ı~rıp e"J a:nıkıe7ll1 ı.n sıiıtı ';ol. 

SB.ra.ç..'lae-~ K<ıı..'6!tliı Edrıığmdo 
9 nu:nı<t1oı1 a~p ev :?C"Akr::.fi..'llıln sa~-~ 

&~:·ırç'hU'll(&"'t]ıJncill R·ıba H-r.saıı ma· 
hl.'1·1.S~ntn $C)-iı A!i !O!<tlg .. r.ea 13 nt:.-
rnn.ı-ah. ev :ı,..Jt.;;f.l!ôln. ro ı ı. 

Sa r<ıc.~:ı.a.nebaşrıriıa B;.ı!x:ı fkl,'46.n roo:J..a !
lıf's'nm Şeyh Ai.i so:-:-.ığ:ı.ıK.;;a 7 - 9 nıu ... 
meı·~ıı allt;.-.P b:rıa 3.l'lki·2.ıt1'.41 ooı:.•"1. 

Bali'.l.t a:k' i~~stnd.e b<.ı 
1
1.inlia ~· hr.ıiin~n 

55-0o k"l<> ooroa at.rr>r .... ı,.~. 
T~:hm.:':l t0..1c-. 11•ri :ı, ilk t:crnin::ı.t nlİ'K~:·'.arı yı.4'kc'!"'..da )":ıt'ıh 11 ı:ı:ı:ça &ı· 

h:z \'f' bıiı; parça hırda C:cr.:i-r &.t:J:nrlc üe:rre ay!'ı cıy.11 aç•İ< u .. ıu:•,Jl"•ya ko-

l
nuln·l.l'!llı.ı.ı•. Şaı1•ııc:rr.ı>~~"1 Z ıb:s' vı• Muen:l t\.t ?\:fil<lilri\.ibıü 'kQ'eın.nCf' görti'..c. 
bi~;=-. ioo:t'.ıt'rt 6/11/94:.. Cı..'ı'T!l g;,;nu s:ıJ.Jt 14 dı· D••:-rıi E:•cürrtr·::'Cl'.' Y·l>llf\C'ık
tı:-~ T:ıiıpı'Pr~n i.Sc !Emiını...t ın::ı/..;:b~·p Yfl'Y3. nı:e-:..tr.rp!a .. 1 vf' krınuırın .b:;::".ı !:tz.m 
gıelen :J ~~ vı·~~kr.ı·a.ı-i:>-:e i?u:ıe günü tr.ınıyy:•n wntte Da'.ır.! En<.1.l.ır"'neıc bu. 
:unrralan. (766) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Petro .öldliğü ızam~"' eökıi aşıkı 7 s A ç ; T ıcı s _E B 5JH'{;,9 04';1kfr; Cır•ığ•:ı s~ı<:yt r-IC!;ı.-nıTC.6 Jro/("\."-

Meıışfloofun har<kuliıde cür'et/ ol 8 E Z f 1 Y E T I! L E ""t :-.ı-o.,:ı-<.fa v·ı»ı:-u ar.k-azı.r.d'<n 15256 k~o 
,, F l N A'· Lı"'" R E D hurda. d<·ırn. ıooo ki':o çici ba~· 2100 k~o ma.o;ayC<ı, Kater'ın.anın J;ükü'ındar- ::ı ..., 

Pı.< rrıoc:._.,,.;, 20 I<> ~ S:ırı p'c>'<ıç 8 kilo Mejnl. 2009,60 151 
lığı ~üpheli bir mesc!-e oiabili.rJıL ! J \pı.&a.rl'dra :· uJ1 h:ır:ı<.ı c'ırt'llİ'rl;r ll/tt/942 Ç-J.rşrrr.ba giır.ü ırat 13 Ge 1'.1·l-

Pet!'cınun C·~ <Xltj mah.bı.rlbu, ('lfcır.- ı j ----!"'."':""_ - ~-~ 111 Em:ıla.~ ?t1ü<~t:.~:· i)ğlir.C1 n-;ıt('Ş"Cirt'kil Komi!'yırı=: ~ı kap:l_lı zaı f \.,_ uJ'ıy!,c mtJ.a-

di~ n ın sclıirs)z kalnn tacını eski ı f-p ~ - -

5 -.f\.:· ' ,- . -~- · - ·l ı tCflfı<.t·ı-:-. IıstıeG\:~·c• n -_'\490 ~ayı:.ı 1i':.t"".;,m hü:;.·.Jn~'.?ı-i de:i~· .. -.s-~dıe . lK.zırl .!'l' nıo:; tc~·d t 
~~resinin ··bıu;ma kO)durttu'. Ka- I 9· ~ o· m<i<t-"''..,·ını ıh:ı!~ >;üoıü ,,:m l4 d<' koca' K:m~.yfln Ro·:.·i-p-.e ıc,..to ~tml'.'-

P? -:ı;~ IMn \"e N,lif~ 1,.u,·ytt. c02d'nlo.rı"!:ı. ıib: .. z -E:y,ı rrlf'~ı.rt mukt:ıaı\dir. 
~~~~:;·l~~tü~i-~~ları..~ imıparatxl· ı· .. : JR ·.. F.azra iı..tlt'.ı!iit .... .;.1;1 l\.'i.Jii E:-nl~ Mürlürlü.ğiirY' ırıü.rac.·ııat·ıa.n. (928) 

L.:========--ı .- - -
m~!. K:ııterna Petrodaı:ı ancak ı· b A 2 • ı· b l A • 

iki yıl razı.a yaşadı!. Fakat bu kı- 4 2nci teşrin 1941 stan ul sliye ncı stan u sliye 2ncı 

' 

5- Her iki ınuhanilc merkezi i~ in bir arada teklif \' erildiği tal.drrdo 
müttahhidin asgari 120.000,- ) 11>lnız Silihdardald mt•rkez İ<çin 

80.000.- ve Bc)·azntaki me~ke:o için de 60.000,- liralık buna beıı
zeı l>ina foşası iş=ni yapm~ olduğunu nıüshit bir vesikanın da di
ğer kanuni 'esikala.rla bera-ber ibrazı mecburidir. 

6- Eksiltme 13.11.l!MZ cunıa gtio ü s.aat 15 dıe toplanacak olan ı.o
mi•Y'l>D innuroada yapılauktı r. 

7- Tekliflerin, L-e•·amndan paras az tedarik edilecek 'l"rtnamesindeki 
tarifata U)'t:Un olarak 13.11.l!M 2 cuma günü saat 14 e kadar Jlletro 
Haııının t neti katındaki Ko-m.i syon Kiifit>liğ"ne makbuz nıııkabi· 
l>nde \'CM~ olması lazımdır. (965) 

D. Demiry olları ve Limanları İşletma U. M1re3i İlaalarıl 
"·------·---~--------------------------~-' i ._ A~~ğ:da is'!~.i, n-1uh;ır1u1ırn bedeli \'C mt~ık'kaı temjnatı c:r.-ı ~yrı at.~ 

mlş olan muh~f·~l gıda !n:al'!Celeri 13/11/1942 Cuma g\jr}Ü saat 15 dın t b t'!t 

kapalı ı..arf usul.fi ıt A.Jl'karaôa idare binaı.:.lnda ~ıra tle ve ~.yn :ı,rı 

ye koruHı~t.ı~. 

B;.ı ~e gim:<ic i-·fycnlerln Ii.stt·leri h:z.a61tıCn yaeıh muvalir:ıt tt 

kanunun tay-in ptl;gi vet>ikalnrı ve 1.('lr.lit!e-r1 dyni &:\in sa.at 14 de 

rlıil1t 'C 

k•d:ır 

iKomıi6yon ReiE.lig.-nr \."ıe!"n·.~leri lazımdır. 

1 
Şa·rtnc.ımeler parasız o!ı:ıı1!ık Anbı.rada M.alttmf! Da~~nııd<n ,.\., 

p:ı,,a.da Teseliürn $t'flii,~ndı·n tmıln td iji.r. 

2 

3 

> 

• 
> 

• 
> tiler 

> süt, 
4 No. lu lifte nlUh1ev.i[yaıtı taze »ebze 

ve nıeyv.ı.l'Br 
5 No lu 11.:te 'fnLOhtıev)ıyatı yağlar vf" 

p:o.'1lirJC'r. 
j o N-0. lu bM mubt<>vı)-alı kuru er
~ ve re.-;~ı~ı'. 

:Mu!ıamm l'f/ 

Bedel 
Llra 

2833 

20300 
170-00 

241CO 

223~ 

Hcıy<lar ... 

L.·a 

(2 ı,95 

1s22,::o 
1275,00 

1H3,75 

1807,50 

lG7& 13 
(958} 

sa saltanatı, kıocas nın zamanındar. 18.00 Program ve Mcmfell~t Saat Ticaret rvtahkemcs. n· Ticaret Mahkemesin-
ne daha az debodoodi, nE de daha Ayan. 

9351670 
d 'l/ Muha.ımnen b<•ıH; (12187) On ;/<; bin dıöıt y;ıı, ııe!<;-('n yr-GJ Jtra (50) .-••; 

18.03 MiWk: F"6'1 Hry'cl'. den• 1 en: 93 193 Jni.uş ohı m.;tıte!•ı <l>'ı<tl. (5550} i><'ş tıil'ı lJ2Ş yörı ıi!i< ı.;;ı, M.ıı>'la k~.o~d--
arz: \ llI"lak oldu. Petm tıamanının • Sıuıat . Tfır.s&e:n hclst (20 İk~.ıei~şr·l!l 1&42) Cı.:rr.e. .C-l~;.ü sc:4i:t (lC) on a.~t~ JI .. ~da ·-
d . h. b ,__ 1 d 18.45 M~: RadY'> D.n.s O.ı:oı>;Jtro.- hfolll'bu~ deı..'tc~darlığı rnt!lıa• ,,,, ~e Muaveneti Jçtimai.-e 
ansı,. ıç ,. ŞC'.Y .,..,zuma an, an "· ($<!· N>had E»eong'1). ) .. d .. ı··-·· . r t İt b,. pı:ı;r.da C<i< b'ttsı deb:,.-.. ln<;ıi toom~"Oll taı-d.:c!<itı J<-..p:ıılı rAti uru.!>y. ·-:.n 

c:ı.k lıi.raz daha şefkatli olarak do k"mat nıüdürlüğli tarafın-dan Ga- mu ur ııgune ı:za c en s an ıı. "'''""«kl.,. 
varP etti. Kate.nina da, b;ı ki y1- 19.ZO ~!:ı:f~•:<rl~;:~t Ayarı ve A- !atada l\foryan haıunda 3 üncü j muJ;.akemat miidürlüğü • tar~un- j Bu ~: g;ro-.<!;: "*'ırtnll'rin (936} dokuz yüz <>hıız ol.t; iM> (57) e:L y«J 

lın Lı·r ço'· .m·ınl~·ı·.~.·, k•~laıa·-~ .. , ,, kaıta 23 sa~ılı edada tü-.:&•ıdan nrnhılyr-cı C<"\'det alcllıuıe, ımal kuıu~!ır·k n·'U•·Uıct ~""'" kııflUTl'ın t1.y:ın e'lli.ifi wıı'lıal"1rl« tci<.ll<orlfıi 
v 11. .,,. '" ..., ""~ 19 45 WJv k: Yurt'<n Sc.< .r, ı·ı· <:: " - ı 

sili.oh ~akırtıları dinl'yewk, gemi- n,ıs H odyQ GwıNaL Mehmet Zeki .c kc ı ı · e""'a.n za. -..~ tcslimôr..i taahhüt eyleı!Jiti 15 rndH" ,...,·f• ''"' "il"" gün ......ı (16) on beı<' lmdıır ıoom.:ı-on R t-:nıo 
20 45 

de Nuri ale.yhlcriı1 .c ikanıc olunan adet gatıd'robu te-slin1 et,med -ğin- \~r.ilird. h\ızarrıtl:··. 
lerC:e tayfalarla )'a.rcnlik edeTc<k Mil<" B:r lll•'> Öğımy<>!"oc. da\·anın durmıııasında: den kcnd:..inr verilen (105) lira- B,ı :ı;p a::t ~" \"""n.,leı• Komlyom:ltn pac;.ıız ohı .. --.,k cfağıtılm;!<+ •••. (1061) 

21 00 KoıH~a (E\ b S .('ti). ~ .., 
g{ ;'ı..'di. Orduda ve c.'untJ:re~da, ; "-lu··ddeale'.·hler mez;kUr ik",,ııı•t· nın fail, n1aı;.arifi nıu.hakenıe \·e 21 15 Mu:aJ<: K"'1"a.n Solo'ları (P:.) " -' ' 
kaıdma su~mı~ ~ha ve gen; tıe- 2 ı. 30 Teırr,..,ıt _ K:ıtng;ı. A;J,t•si. gfrhlarını tcıkcılip ınalUnı oln1l3an avuka.tlık ücretilc bjrJ kle tahsi· 
fcrl<'f, ar.tın bir kadın o!du·ğunu '- ·.r ~-er- g"ıtnı·ı·._ oldııklaı ı kendile- !ine mütedair a"ılan darnnın mu· 21 150 :fı-TL&Jk: R!yaeetı.cun:i:lur B&."1- u " ~ ~ 
l:ıcımen .h·ıç <l"'"-tlınmedi!er. Katerıi- 00.ıı. (Ş.11: İl•••m KiNıç<r). r inc gönderilen davetiyedeki me'r hakcmcsi s raflnda: 
nao.;:-ı elin~e <l-e hc:n<:'n daima· ir 2220 Memles.tı Saat Ayarı, AJ•n• ruhattan anlaış lmamıa binaen 
lm:r:~ı bulul'l'urdu; öyle ki, Petro, l:abcrlc'i ve Donalar. mehkenıec.e ilan yolile te~l'.gat ya 
bu ;ki yıl iıf<r:de a."llr.madı; Çar, 22 45,'22.50 Yar.nkl Proırr•m ve Ko- pılnıasına karar ,-edim iş ve gı-
uzu~a bir seyahati! ç km:ş gib panlıf. yaben mnltakmıe cere:yan etn1ek· 

tpm TCrk B~ sın Birliği ve Or~all:ları ~ 

1 anla ! 
ŞlRKETiNDEN : 

Çar, bı:lkıi y)r'mi de!a belindeki 
av b:çağını dt..:rvarla•:-a ·ve rnasala-ı (Devamı var) 

idi. te iken dava<:! ve!. l'n'n ~'<>rçlıı 
u~t<ıüdar Sıdh Hı.:Mtuk: r,1.;.l'iı\.en-ııe-

ra fırlat>p sap!adı, tcti<rar çek~p tt'i'« ·---------------ı cind<>n: 942/ı57 
Zekiye yemin teklif et ın'ş <ılrnas1 
hasehilc işbu l eminin edas> mah
kemece de kabul eu:Jerck ·nı ııha
kemcn·n de-·amı 30·11·~12 saat 

Ganlrop brdelindcn ( 405) lira 
b<>u:u olmad1ğı hakkında tevcih 
kıl 1nnn yeminf,ıı icra~ına ve miid· 
dealcyl;in ikanıetg:ılıın n nıeçlıu· 
1i~·etine binnen .} en1i11 daıvetiy.e· 
sin ·n iliıncn teb1i4iine ve ımılıakc· 
menin 16·ll-942 p3'artesi günü 
saat 14 de talikine karar vcrilm1ş ı 

tir. 

İstanbul sirilli ticaret daiTesiniıı 28733 SJcİI numara,.,nda 
rnırkayyr t ''~ İstanbulun bütün y evıni ga2.,telcr· nin hissed.ır· 
olduğu Şirketimizin mukavelesinin 6 ıncı rr.addcsindc şırketi
nı;zin mevnıu iştigali: . r.ır "'1pladı. Salom;7' ortasıındakir ı 

b 'J.' mt1.Sa1 s~PSLZ müU1iş yumruk
!~ yedi. B:r ara başmdıın çıkarıp 
yere attıığı şapkasır.ı da kundura
ları ile ç~ycrek ezel'. IBu •buıh

ZAl~İ - Iı ~.bı..ıl Tıp Ftkiil~<t.aı-. 

d· Jl a'.d::ğ1;:n !!658 No. lu h.ü.\.Vy.l!"t vıı·ı~ 
krl'.'!'l ze.yı ttt .. 111, ~·ııti a!ac:ı~:rr.d.an 
"'°" ,..,,.n hiiıoıııü y<>ktw·. (235) 

M<ırr.dc;h GCSAR 

un yarım s<1o..t kadar sürtlü. Son.- 1
--------------

ra, unüitıiş !bir hız ile d:ıışarı iır
l:ıdı; ç•kankcn kap:yı o ıkadar şid
detle çek'lltlştıi ki ta.htaoJarı fbirkaç 
yerinden çatlamıştı. 

r ZABITA RO!'tJA."ll· 

ZA\:i - Nıiluıı 11<.iğ:<'..tm •le M<1''1 
~:U h•·ıire.rl'm 7.'a)"İ o!riuğ:ır.Can, Y<· 
n> . ..n. çıkcır·tac.;;.ğ\mcicn ı'Skiosir.~rı h.Uk
mu yclıi<Jr. 

Th:41. 327 !)JJl:mlu İ:rnı t "IORAMAN 

1 ~.!, &>~: rde~.~ ... ~!~~.!!u! 
'"-------------- Tefrika No: 4 -

-2-

SİSLİ Bİ.R GECE 

Söhıc'ı saat ıki... Plat i6rninde
k bu küçük sayfiye yeri sis ye 
kn•anlık içinde ... So<ağın bir kal
d.r:mından öteki tarafını •bile 
ı;vrmek mü.<kül! 

Krıp1sı kapah b:r fırıncının ar'"' 
Y.o k.p-:ı:ndan çıkan b:r adam, e-
1.ncie:d içi dolu meşin çantayı 
kcrı<l, otomobilinin iç··r.e bıraktı. 
Şiiy'.c gen'ş b·r nefes aldı. 

Bu adam Ceymis Had.don is -
m nde b'r doktordu. Fırıncının 

kans.r.ı clnğurtınağa gelmişii ve 
!;imdi de nôrmal {'artlar içinde ç<r 
cuğu a'dri<tan sonra 'Çinde b;r .ııa
bo lık duyuyordu. 

Kapıyı şiddetle kapattı. Mmö 
rü i~k-tti. Sıs oiduk.ça kes;fü. Al
tı m<'tredcn ilec:sini görmek müş
kül olu:ı.-ordu. 

Fakat büyük ccdd<ıden gEÇer
ken. otomobilin i·ki fenerinin kuv
vetii ışığı sisi y·armağa çal.ı.ş!ığı 

sır&da, •bir ev'.n alt kat pencere 
l"C'$inden ışıkların yandığının gö
rünrr.Eôine miini olmadı. 

Doktor bu ışığı görü~e Irtıyret 
eder gibi oldu. Otomobilini bir 
an durdurdu. Etra.fmı şöyle göz -
!erile bir yokladı. 

Ondan sonra hiç tereddüt· et -
nt<'den otomo.bôli karşı kaldırıma · 
yanaştıroı ve k'!İıdisi de aşağıya 

indi, 

Ü nSf..or<la Sı'!"l!r'i'n 1\ı:'\ .rı~ı:n:ı\!!lf'
sT.C~· IlülbU~dıcre c&::!dı f.i.n.öc 45 No. 

lu ı..tH·de "'~"' 'ık<n 18110/942 tn-
h n,j.t\ ve!~~ eo~ Rif;;t A!tJ'ıcuşCnn a-

l.::ı.""<k vr bo'!"Ç >n..::a Edm~erın bjr fly 
"'' \eı·aeet idd~m:ı b·.ıhıınıl.ınlrr:."lo 

~El 3 aw lı;:.cılıde m&rd:c-ı·rr-;~rnıi3C rrlLlı-a~·a· 

etlar:-ı ve c;~ ha.de Kan'IJl.'lu, Med~·ni. 

nKı 534 ün"? rr.a.rld . '.r.•P tıcvhkn..."l te.

1 
n k'ouı """"'-"Y<' te6Lm ed::ı:"""'" aôn 
o \J•llfü I'. 

Brandıon'un evını bir parma:Khk 
caddeden ayırıyıordu. Ev, bu par
maklıktrn i.k: metre kadar ı:nr!
de idi. Dış kapı hali~çc açld:ı. Sis'n 
arasından süıü .. .cn hafif ay ışığı 
d:ı;h bahçc-yi ve e-.,;n cıep!ıes;n.i 

haM~'e aydınlatı~r<lu, 

Piat sayfiycs:r.. n miktıan zaten 
az olan polis memurlarından her 
'h·tngi birinin, bağınlsa o s...IM"...e 

lro~nlamas1na im~iın }"'Oktu. 
Fak'a! Ceym!s Haddon'un ba -

ğı,masına SüL'Ep yoktu. Sokak 
terılha ... 

Bahçen n zaten yarım aç:k du
ran kapsını itti. Dar ve çimenli 
bir yolu geçti. Binaya yaklaştık
tan sonra, gözüne kestirdiği açık 
lb:r pencereye tırmandı ve atlayıp 
<çeriye girdi. 

Sise rağmen ay ışığı, bu odanın 
içini de hafif tertip :ıydınlatıym
du. Burası oda değil, goniş l!ı'r sa
lonclu. Ortada ıneştden büyük 
bir masa vardı. 
~tor bu masayı dolrnarak, 

14 de tal:k edi1ın,;ştir. 
Karargir olmuş bulunan i~lbu ye 

minin icrası iç ·n n1ezkfır gü ve 
saatte mahkemede hazır lıuhın
nıanız aksi takd;rde yeminde n ka
çınmış sayılacaj;·ı-n1• teblğ maka· 
m•na ka.im almak iizerc ilfın ohı· 
nur. 3-11 .912 · 

salonun kapısına doğTU yürüdü: 
Fakat karanhğın iç ne kaışın~•, 
cep liiınl!:>asını almamış o1duğı.ına 

hayıflandı. ı 
Bu kısımda ya:banrı bir.isinin 

llıulı.ınmcdığına emniyot hasıl et 1 
tikten sonra, kapıdan dışonıya çık 
tı. 

Burası dah gen is bir sofa ... 
Kar~ı tarafta gen'ş Joir merdivenin 
ha)ıalcti seziliy>.>rdu. Doktor Had
dıon bu merdi'l!enin alt ba""1ma
i'(ma gelin.ce, duraklaru. 

Sol tar{ta yine kapısı yarı a • 
çı:. duran bir oda \-ardı. Dok'.or 
evvela lturaya girdi. Ortalığa göz 
attı. 

O zam~n. iı;er;den ®ğru haf:f 
lbir ayak sesi iŞ:t!i. 

Hemen ayak ses;n'n geldiği ta
rafa doğru yürüdü. Önüne gelen 
geni~ bir perdeyi hafifçe araladı. 
Kulak verdi. İçeriye göz attı. 
• Ne görslin? Gcn:ş bir dans sa
lonu. Fakat öyle harikulade bir 

(D<·v:ımı v .. ı 

Mtiddealc)'1:ı Cevdete 16-10-942 
günü için ycnı'n da.vetiy"~i tebliğ 
edilıliği halde gelnıcd;ğinden ye-
1n inılcn imtina etmiş add"le da,·a· 
ya sabit ıı azarilc bakılnıas:.ına an
cak muhahme ıniidd~G]eyhin gı· 
)ahında ccre~·an ettiği için 9e'k~z 
gün ınrfıı da arzulıalle yemin e· 
deceğini beyan ,.e muallak günde 
hazır bulunnıası aksi takdirde ye
minden im(;na etıniş olduğunuza 
dair verilen kara.rın kat'i~·et keıs
bedeceği husUllıınun tekrar ilanen 
tebliğine karar verılııı~ olduğun
dan <Dtııayycn giindc mahkemede 
hazır bulunnıanız tebEgat maka
mına kaim olmak iizere ilan olu-
nur. 937·193 

Resmi daire veya o hükümdeki dai.reler.n n miies:;e.rlCJin 

ticari ırahİj-. ile <>lmıyan ilanlarının gazete \e m.-enıularda 

ve sair ilan yapılan yerlerde DC§rİ için kabul ve neşir vası. 

talanna ,e,·kemp neşrine tavassu !tur. 
nu itiba,ıa RESMi DAİRELER, biitün gazetelerde n mec· 

mualarda neşrini istedikleri ilan] arını bundan böyle: 
istanbııl Ankara Caddesi No. 80 de bulunan 

Tlrk Basın Blrllftl ve Ortakları 

RESMİ İLANLAR Şirketi 
ne gönderilmesini ve ilanların ı: iinii gunune 

eltiğimlli. ilan el !eriz. 
n~şr;ni temin 

Sahip ve Başmuhttriri Elfflt bet \ 
Benice - Neşriyat . D;~ırtörü 

Cevdet KARABILGIN 
SON TELGRAF MATBAASI 

RAŞİD BIZA TİYATROSU 

KM*ö,. Süt'Cyya Si.'l.em;ıı;ı"..da. 

BOB - STİL 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 

İCAlliNDA GÖNnE 3 KAŞB ALINA BiLİR. 
Keser 


