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\li§lngton, :U (A.A.) - Kongre & · 

zaıımdan mebus Varren Magnuson, 
Amerikan askeri Uslerini teftişe git. 
tiği Alaskadan dönmUştür. '.Magnuson, 
Japonların taarruz vasıtalarına muı. 
kUltt ,ıkarıldığmı aöytemlo, fak.at 
Japonların Avrupadakl harp bittikten 
çok u:.man 60nra mağlfip edjlobUecek
lerlnl na. ve ederek bunların ellerine 
geÇirdlkleri topraklardan tardedllme. 
teri kolay oıa.mıyncat;mı ve zaman 
aar!ctmek ıa.zımgeleceğini, bunun da 
Salomon adalarmdakl Amerikan U· _ 
arruzu tıc iyiden iyiye sabit olduğun~ 
anlatmıştır. 

Mııgnuaon, Japonların Al~ut sulan:ı 

da birçok gemi kaybetUkierını tcyic 
ettikten son:-a de.mi§Ur ki: 

"Deniuıltı ve denlzü.!tü gemUerjml.z 
Japonlara çok güçlUkler veriyorlar. 
!t"al~at can sıkan nokta ~dur ki, ço!t 
zama.n tayyarecııerl.mlzln kendi tay -
yanılerlnln kanat uçıannı btle görme. 
Jertne mani olccak derece'ie fazla ka
lm 818 vardır. 

Hitler Hırvat Devlet Reisi 
ile görüştü 

Vi§I: 24, (A.A.) - HiUer, HJrv&t 
devlet refslnl kabul etmi,Ur. Hırvat 
devlot rciaJ sonradan doğu cephesin>a 
giderek orada çarpıgmakta olan Hır_ 
vat kuvvvetlerjni tefti§ edecektir. 

serlla 24 (A.A,) - Alman ordula. 34 
n bagkomutan!ığuun tebliği: ovyetıerln 

1 KafkaBya gl.mal batı kısmında top. ta k ve 62 u a~ı t 
çu ve hava kuvvctıerile dest~klcnen B 

vel Stallngradın batı ~Wıalinde ele 
geçirdikleri ~ebre ha.kim bir tepede 
bu kıtalar, kazandıktan bu muvafCa 
klyettcıı istifadeye de\·am etmekted!,. 

~ ıer. piyade kıtaıarrmız bir çok hAkim te.. tailrl eıHldl 
pelerl hUcumla almış ve d~"l?lanm 1 • r ) Mo&k0\'8, 24 ( A.A.) - Volga üze. 
natçı mukavemetini kırmıştır. rindeki Stalingrad .müdafilerine te • 

Alman hava kuvvetleri Tuapse ll - )aptığı yeni taarruzlar aklm kal • slrll surette yardım etmektedir. Sta. 
manına ka!'§I (llddetl1 bombardıman mı§tır. ı Ungrad müdafileri dl1n Alman tank • 
taarruzlan yapmıgtır. BllyUk b ir yUk Ocphenin merkez kesl.m1nde kuv • lan ve P}Yadesi tarıı!tndan ~"8.pılan 12 
gemisi tutuşturulmU§ ve kıyı suların. vetıcrtmizin taarruz hareketleri tanı hUcumu pUskUrLmüşlerdlr. Batı §lm& .. 

da b:ı§ka blr ticaret gemisi ile bir Dlr başarı ile devam etm~ktcdlr. Dili de yalnız bir b61gede Almanlar, 2000 
himaye gemiııi hasara uğratılmıştır. manın RUev yııkmlannda.tl karşılı_. ölü verml§ler, bu sureUe • gün .zarfın. 
Ter~ nehri Uzerjnde Pirl§lbskaya taarruzları pUskürtUlmll:t.Ur, da topyekQn 6000 telefata Uğr&ml'f. 

gehrl §lddctli bir çarpışmadan 8onra Cephenin glmal kcslrniı:de Ladoga tardır. 

i§gal edllml§Ur. ' sö sölll cenubunda glrişll\'n ıaarnız Cepheden gelen telgra.fl&r Sovyet 
Stalingradda evden eve §lddeUI mu. hareketi dUşmanm neticesiz kat'§ılı'k kıtııJannın Almanlardan önemli l>lr 

harebeler devam etmektedir, tn.arruzıarı ve §iddeW m •1Kavcmetine yolu ve bu yola hAJdm tepel'i geri aı.. 
Şimalde mühim dUFo&.-: taarruzla- rağmen toprak kazançlaıilc bltlrllmi§ dılü:ınnı bildiriyor. Stallngrad~ neh. 

rına kar§ı yapılan mUdataa savaşlar: Ur. Doğu cephesinde dUn 62 dU,,man re yakm bir mahallemde Almanlar, 
esnMtnda Si Sovyct zırhlı tankı tah. uçıığı dU~ürUlmUııtUr. Yalnız iki Al. 1000 tanesi tilotlllA ate:ııe yok edil. 
riP olunmll§tur. Dll§mana: Volga doğ"ı man uçağı ek8lktlr. mek eartlle 8000 kl§l kaybetı:nlflerdir. 
ve batısmdakl demlryollan üzerlnc!e S t f bil 1 Sokakların çoğunda. Sovyet kıtaları 
taşıdığı takviye kıtalan ile Saratov ovye e barlkatlan tahkim etml.§ter evlerden 
el.varmdaki akar yakıt depoları yeni. Moııko\-a, U (A.A.) - Bugünkü getirilen e§YB ile doldurmU§lardır. 
den Alman hava kuvveU,.rinin taar - perııcmbe gtlnll erkenden r.ephedcn ge_ Kum ve çimento çuvalları çok maha. 
ruzıarma uğramıgtır. len blr telgrafta söylendltf.ne ~re, retıe yerle§Urilml§Ur. Bir ca.ddentn 

Voronej fi.mal batıamdl\ dU§lilaı:ım Sovyct kıta!armm hundnn 3 gtın ev - ortumda A.!manlar, 12 ~& birbirini 

Şimaldeniz1n~e Alma eniz-
altılarmın bir muvaff akiyeti 
Uç muhrip, bir yardımcı kruvazör, 

beş taşıt gemisi batırıldı 
BcrUn, U (A.A.) - Ne§redllen Al

man husus1 tebliği, Alman denizaltı • 
laruım lzlanda Uc Splt,zbet"g arasında 

bir ka.tlleye taal'TllZ ederek Qç muhri? 
bir yardım~ı kruvazör ve beş taşı:. 
gemisj batırdıklannı bildirmektedir. 
Bagka lkl gemi hasara uğratılmı§tır. 

Bundan ba~ka Atla.ntlkte ve Antl! 
denlzı cenubunda harekAt yapan mib

takiben yaptıklan hücumlarda ~2 
tank :feda etlikleri halde geçmcte mu. 
vattak olıuna.mt§wdtr. Yn bltmcku 
ve Volga nehri beldeei Alman yaz tıı.. 
arruzunun en büyUk hede.ti oldu#U 
hnlde Sovyctıerln elinde kalmaktadır, 

(Doğu ccpbeıılne dair dilet 
b~rler fkfnct •yfada} 

LAVAL 
FRANSIZ tŞçlL1'311N1..~ AL.'1AN
YADA ÇALIŞMALARI HAKKIN. 

• DA A~"LAŞTI 

Vjşi.: 24, (A.A.) - D.N.B. la. 
tilılxı.r3.t nazın Ma.rion, FrallBIZ iş. 
~lcrinin Almanyada. çahştmlmala.. 
rı i~n-e aid olarak hUkilmet ee.f! 
LlivAl ile A 1 m a n Goliteri 
Sokul arasında bir nnlaşme.ya vn.rıı 
dığını buglln resmen bildirmiştir. 

.... . .. 
Stallnln tngtllz B&f'ft'ldll 9Gı,:ll Ue btıifkte ~bir ftlSIDI. • 

vı~iki Stalinie iki 
saat görüştü 

Ruzveltin şahst mumessili 3 saat da 
Moskova istihkamlarını dol8'tı 

Moüova, 2' (A,A.J - Vilki· 
.Moakovadald 1.etllıkft.mlnrı gv.dikt-en 
.ııonra bunlann herhazıgi 'tı1r oeh!:rda 
gördüklerinden çok daha ııat;lam ol. 
dutunu aöylemlJtlr. 

Vflkl, Alman!arı durduran hatlar. 
3 ınat teftiş ctmı,,Ur. Almanların dur 
durulduğu tarjhtenberl kmtordu ı. -
tllı.Jı:A.m taburla.n bu mtıdataa hatıan. 

vı,ı berinde 
meçbal bir tanare 

Va,lngton, 24 (A.A.) - v~ı. Uze • 
rinde mUUyeU meçhOO. bir tayyarenin 
uçtuğu haber almmı§br. Top batar _ 
)-alan tayyareye ateı a~l§lardır. 

Mlltareke.nin tmZMmdanberi açı!aı:ı en 
§iddetli ate§ budur. 

m oak ltuvvet.Jendlrml§lerdlr. '.Muhıı • 
tızlık eden ıataıar &1'1Uimda Vi' k, 
Unl.tromab kadmlar 'Vle genç kız!n r 
göı:mO.Ş, bunl.ard&n blrÇoğu ile g&1}J
mtl§, hepstnın cepbede ailelerinden bir 
kim.Be bu1mıduğunu ög'renml§Ur. VU. 
ki bQyllk bir anıllıımmat ve ~ ta.b
rikaamı gecınlcı, aonra Stallıı ile 2 
ııaat ~r11pı1lft0r. 

Mısır cephesinde 
Kablre, %& (A.A.) - Ort8.§ark ln. 

gtU.z kuvveUertnln per§Cmbe ıınU,te -
Tek tebllgi: 

Salı gecesi dewtye faaliyetı.mız de. 
V&m ctımlşUr, Dlln kara ordularımı • 
zm faaliyeti hakkında v~::i~cek btır 

baber yokt.ur. Alman propaganda nazın mil· 
letinin harp gayesini anlatıyor 

ver dcnlzaltııan topyeklln 715 bin to. ı-----------·----------------

Berlln, :U (A.A.) - Alman propa 
ganda nazın Göbc~ haftalık Daıı 

Rcih mccmuaaında yazdıS"ı bir yazıd'
§Öyle diyor: 

Bu narbin, milletlerin :tı~yat ı:artıa. 
n.nı bır kere daha tanzim t.tmek gibi 
derjn bir manası vardır. Bu itibari\\ 
hareket nokta.mm ve ~ayeyi kaybet
ıncmek için bUtUn harp pyret ve f&. 
llllyctıerinl bu nokta OZeılnde tekall 
etmek IA.zımdır. 

Bu harp e.snasmda Almanya bu 
prensıptc.ı:ı biran bile l.nh1raf etme -
nı~tır. Alman mjlleU emellerini her 
zaman bu esas d&hlllnde izah ederek. 
1atikl4.1, ııayat aahaaı ve hareket ser. 
bcııus1 1ç1n harp etmek~ oldutunu 
tasrih etml.§Ur. 

Bu faciadan BOJl?'a yaııyana Y&F 
Y&cak olan Avrupa m.illetterlnln de 
Ycnı nizamda hak ve mentaatıert o:.a 
cazını asla unutmamalıyız. Ha.rp nor. 
nıa1 bir hQ~e ck?ğlldlr. Hiddet ve lll 
Ukam duyguları ekseriya in.sanları 

)anııı hareket,1ere aevkedt>r. 
Muharfpler tarafından çıkarılan bir 

gazcte:nln verdiği bir haberde ayı:ıeıı 
P..öyter aj:uunnda bahseden doktM 
~bcls, yazısında bu mcsP!e hakkmda 
~öyıe diyor : 

"Harptan sonra tkl ya§ından altt 
Y&~ına kadar bUıUn Almatı çocukları
J;ın )'Uvalnrından aımarat yab&net 
bleınıeketlere gönderilmesi ve oralar. 
da tam 2:5 sene tutularak terbiye edil 
tlle!ert !Azım gelecekml§,., 

Bu haberi R!Sytcr reıımı:n ne§?'etm"
~ o~ııaydı lngjllz hllk1hnet adam -
18rınııı aklında hatinlk oldu~na hUk 
?ı:ı.e~cc'kt1k. Fakat şimdi böyle lehte 
hır ~ ~nnemtı:e lmkb yoktur. 

~il bu !ikrl lngi11z J:ıUkil~i~ 

mUsaadeııl vo nezareu altmda çıkan 

bir '.Maııçcster gazetesi ileri sllrtlyor. 
Dll§manlanmızm neler yapmak k4bi. 
llyetinde olduğunu Vcırsny muahedesi. 
ispat e~tlr. Biz kat.iyen eminiz ki 
l.ngUizlerle Amerikaıııarm kafaemd.ı 
çok kötU niyeUer Y&§amaktadıı. 

niln.to tutarında 13 ticaret gom!Bl He 
bir yelkenli gemi batırml§.lardır. 

lngiliz uçakları Almanya 
üzerinde 

Londra, U (A,A.) - Haber veril. 
diğlne göre, Ç&.r§Smba _ pervembe ge. 

ceal İngltlz uçaklan Almanya üzerin. 
de uçmuılardır. 

Ağırceza mahkemesi 
başkatibinir. evini soydular 
Cağaloğlunda Nuruosma.nae cadde. bir sırada, nere<ien g1rd1ğ! hentız e.ıı.. 

8i ı numaralı a.partımanda oturan i- la§ılamıyan hrnnz, karyola, maM ve 
kinci ağıroeze m&hkemelli ba§kAt1b1 i11kemleler mtıateaıa, elb!H ve çama· 
Ywruf Pelı:elln evi dlln ~ece aoyulmuı §tt gibi ııe kad&r eO)'& varaa alıp ~
tur. ttı.rmll§tUr. Zabtta meçhm gece hırm. 

Yusuf Pekelln evinde bulunmadıtı znu aramaktadD'. 

Endkl sftn Abzml Mlfa"'tlnc1e ftr.c gaz~llflrtne bir ziyafet ~rllm~t;lr. 

JIN,l.mıcJe ba sı&lda ı.zır balmtt.lllımlaa bir guruba ~ 

o RTAdofada politika faallyet • 
Jeri ve cntrlkalu arttık~ 

Kalka.ayada mihver ordulan her karı, 
~r aldık~ bazı Avrupa g&.r.etekırj 

barbfn TUrtdyeye biraz d&ba ya.klaft1 
tmI ıaaıuyorlardı. Busla.rm Ncm:oalakl 
kaybetmeleri ve blr mtıddet .onu 
Rwıı donanmasının tıunamlle &Çlku 

kalacak olmaeı bir takım tahmlnlett 
J"ol ~ordu. Vllklnln Ankı:.ra 9918· 
hatf de blDm harbe glrmemlz pıtı . 
mallnln çoğsldığmı &allADlamı aftphe. 
Bini artırmı~tı. Ba.u Fransız mecmu 
alarmda ''Tllrklye harp çemberi ort.. 
smda,, ,rihl yaular görillmetc baoladı. 

BUttln bu tahmln1er n ,Upheler. 
Türkiye hUkfımcttnln Uıı eencdenberl 
hadutlanmrzı çevU-en ate, kaaırg"81 

ortaaDJcla BllAhlı tarat11ı.hğnmzı ko 
ruma.k l!:ln ne kadar baeeaa ve enerjt 
ll davrandığını, bundan aonra da böy. 
Je brekct etmemesi için hiçbir ııebelı 
olmadıfun c!UaOnmemekteu Dert ıen 
yordu. Harp kundakçılarmm taaıu·eli 
no oluna ohun, TüiJdyo ı~ID, ahndJyl' 
kadar olduğu gibi bundan eonra dıı. 
tecavüzden b:ışka harp sebebi yoktur. 
Biz bir tecavüze oframadıkı:a herhan. 
g1 bir taraf hesabına ellorlmlı.l kanB 
bulayncak değiliz. DUn bayle !dl, bu. 
gUn tXlylr " r, )&rm bU~lo olacaktır. 

Frnnsıı· , ııı Tan ~auteııl, dı po 
litlkanu. im dcğlr;;meı. temel çlzglıSl 

Dit aon ~ blrbıde pek stı-

Yazan: BiR MUH ARRIR 
ile) bellrttl: ''llııhnl'ebenln K&fkaay~ 

ve Karadeniz kıyıl.arma sa4ıı.r lle,.le. 
mit olmaaı, Mısırda yapılan-~. 
tra.n ve Irakta mUhlm mlktaı-cla 1n • 
gW.z kunetlerlDln tahtlt edllmlt ol • 
muı ,ribl bAdlacııer, aUphe J'ok ld, ytJ. 
nt bazı ftZ!yetle.r lhdaa f!'derek Ttlrk 
mıuetüıı daha büyük blr uyanıklıkJA 

harekfote mecbUr edcblleoek mahlYe&
tedlr. Fakat bugtınkn ,..ayete baka.. 
rak diyeblllrlz. ki Ttlrk m.llJetlnln ken. 
cllııbıe rağmen harbe ıdlri.iklenebilme 
&ine lnanrn&k ls;!.n ortada hts;blr ıııebeb 
mevcuı deflldlr. HattA nuı. Karadeniz 
fllomnım Tlltklye Umanlari.nda enter. 
ne cdll~J mesele.81 bile balıh mev. 
zuu olsa Ankara hUl,OJuetıntn millet . 
leraraıH knfdelere tamamlte riayet et~ 
mek .urt1We bwıu halledecettne fUp 
be ecllle~ .. 

Dost Fransanm itibarlı Te dirayetli 
pzeteaı, bu makales{le, ydlardanbe.rl 
blyUk eMelarma ııadtk kalarak değlı· 
mJ7m clq pollUkamızm ana ı:fr.gUcrl. 
nl hlllAaa etmta oluyor. 

Bizim için badutlarunızm bir kan, 
dıp.rm lle blr kant ıçerl.Bi uumda 
gok bilyUk farlı:Jaıo ft IDCMfeler "fal'. 

dır; ve a~, blzlm sulha bUtnn tıat
lrlığunıza rağmea lludut!arımmlan ı. 

!)eliye aı~ dalma omam • 
mmda buJUDAD lflAbımrun ~ 

~~~-. 

Rus uçakları 
Balgar şeblrlerlai 
llombalamamıtıarı 

Londn.1 U (A. A.) - Raıs u
çakla.nnm Bulgar §Chirlc:rindcn 
baztlannı bomhardnn.ıın ettikleri 
~akkmdaki haberleri bu sabali 
Moskova radyo6u resmen tekzip 
ctmi6tir· 

Rus Japon 
münasebetleri 

Tokyo, 24 (A. A.) -Japon or. 
du.su e5zcUsU, Japonlarla Sov,yet1t
rın h:ıri> arif~de bulunduğunu 
iddia C'<len İngı1iz 11*$.'Ti lhak 
kında dün ~u demcÇtt "uluıunq. 
tur: 

Bu PJ'(>paganda, Rusyaya ka.r§ı 
lkcndl tnahbUtlc:rini ihmal eden 
lngUtCI\enin bir ~a~ma :-:uıncv· 
rns1drr ve maksat Ja.ponlann Hiı 
G:istan ve A vu.stra.lyaya mtitcVC(· 
cih hareketlerini b:ı.şb tarafa çc· 
vimı.ektlr. 

Tren yolanda 
bir yarab 

Dün gece Gillha.nc pa.rkımr :.,;_ 
raz ~~nda. dıevııiye gC!UD be.k. 
çiler, tiren hattına yıılnn bir yer. 
de, 30 - 35 ya.'}18.r'..nda bir adaır •. 
ya.ra.b olarak ~rmilljlerdfr. Pej. 
mUrde bir vaziyette olan bu cah.r;:n 
ifadrsi a.lm~. haatahaneyl 
bldınbmltzr. 

mlviyeti meçhul adamm ne§•. 
kı"lde ):araıan4;ğı tah1tik efülmck. 
tedir~ 
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Memur ve müstahdemler 
O vlet müesseselerinden 

giyecek alabilecekler 
Ticaret vekileti teşkil!tlaudır • lar pazar'a.r:ıha, onda üçU lZmirll 

!'J1& umı.:m mtidiL'il AVni Sakınanın tacfrl~r manifatura Türlt anonim 
rdstiğinde, devlet memıırlarile firkcti:?'!, onda iki!li c.ie İstan-::ıuı 
h'DSUSi müesseseler memurlarının manifatura ithnliit tacirleri şirke. 
giyecek ihtiyıı.çJnrının tonini i~in ti emrine ''erile~ektir. 
şdıriinJzde yapılan toplantikir ne. Yerli mallar p!l2arlıııı alacağı 
ticıesinde mEhim bir kal"B!'a vanl· manüe.turayı biitUn memleketteki 
uuşt.ır: ~ubeleri. vMıtas.:ıe, İzmirli tacirlt>. 

Halen, giyeceğe mUteallik ma• rin manifatura Türk r.non'm r.iro 
ôifatura eşyaa ve kuma:ılann it~ keti lzmir ve 1stanbu•da, ithaiAt 
fıtUA.t mUuannm yüzde ellisi ta. tacirleri :ılrlteti de sadece lstan • 
c:iıtere verilmekte ve yU2'Jdc ellis; hulda de\•lct dairelerile bcledlye
!>ktitler emrinde tutulmakttıdtr. lcr ve mUe!seseJerin ınemu-:-in ve 
Bil mittar bil~ v~ hAsıl ela mUstabdeminfne nllfus vaziyetle • 
m lib:tnn:ı. göre scii>est piyi'l~ya rine göre satış yapac1tktır. Bu tev 
anıoı.ınacaktt. Yeni kararla bu zintın mutemet1er vaertasilc ya • 
~e elli miktann bUtun memle. ııtlmas: muvafık görUlmek+c<lir. 
littte devlet memurlarilc hususi Bu suretle mahdut ve ırnblt ge. 
fu.!le!s~eler memur ve :oUstı:ıbdem lirli vntan•?nşlar olan devlet mc• 
teinin giyecek ihtiyacına tahsisi murlarile müesseseler memurları 
tabnilr et:ı:rıişt.ir. bundan solll'a. daim! ve kolnvlıkls 

Bu manifatura cşyaaındah. b-J.r. giyece< ~yası a1abil&.:ekleriıir. 
iltkr elinde bulun.ahlarla bundan Bu karara ait tica~t vekAleti. 
soma gıelecf'klerin ytlztle ell~inin nln c:ııi'i J?elir gelmez öerh:ıl tat· 
onda beşi S!lmemanlt yerli mal · ' blka.tn geçilecektir. 

ooQu Cephesinde 
Modof10, .H (A.A.J. - Stalhısrad'" Stall.ngraddakl eokak muharebeler: 

da earpı.şmalar son derece şiddet• §iddetll, kanlı n karmaka"lık de • 
ildir. Sokaklardan lihşko otlalarde, va.m etmektedir. En kUçUk bir korun 
mahzenlerde de çarp1711ı~·or. Şld• 1 ma 1mltlnı veren her :f"rden lsU!ade 
deni , .. Amurlar )'81maktadır. 5 0 ,- ediliyor. Muharipler, devrllmı,, oto • 
'7« tatTl~leri ne.liri geı;erek sın- mobillerin arkasına, yıkıntıların ge 
Un~ nrımışlördır. nal.ne ve Gazeteci kulUbel:erlne ef#itı. 

._,...,.. 14 (A.A.) - Mosllovada 
nfıiiNdUeıı Bo?Yel tebllğliidö Rus ne. 
~ JaıvvcUer}tiLtı faillyeU iiki'tdll • 
mektedlr. Teb]jğde deniliyor ki: 

Volgli filoırunn merurup gemiler, BO~ 
gtti:ılcrae Btallngtııddaki Alin&n kuv. 
vet.Jerlne ağır darbeler tndlrml§lerdir. 
En., a.s 8 Alman ve Romin t&büru 
Jôk edllmlôi ti tôp M t,aryaaı ve 8 ha. 
vmı,.~ blitaryux W ıem.nerın ate. 

ile ııu.turulmuştur. 

Y.l:Mt K1JVY.E'n.EB OELl>t 

MoekOTa 24 (A,A.) - Slalingrad 
chennem!De alilme.k iÇti\ Votp kr,yı.. 

. ırma ltUWyetu ıntktatd! yeni Sov • 
)et krtalan pimelttedir. mtict kUT. 
\ eUere k&rft bu kadar kahra.manca 
çarpışan imanlar ula ~lftfr. 
ıözkrl 'batan gece lnfDAlt1ann ı&z 
nmll§tırıcı aydmlıklarlle 7orulan aı. 

.erler,..,.. f&lakta Mr başka hakiki ce . 
ı nnem alevDe k&rfılllfTYot:!.ar. 

EVI..E1t KALE BALiN& 
GETIRttlYOR 

Mosk°" U (A.A.) - Röyter a3ar. 
ının bir mil1ıabh1. :bildiri101': 

maktadırlar. 

P'akat. kftgir evler haklke.ten lyt 
mUdafaa meVZ!lerl teşkil etmektedir. 
Bu IUbarlıi ufak mltralytiZcU grupla.ri 
nm bu gibi mevzileri tedarik etme\: 
için mUtemndjyen evden eve dolll§Ula. 
Iannda §a§ılacak bİr §ey yoktur. Ev. 
ler cle geçlrlll.iıce her lkl tarafm ha. 

Tan topları \'C hillf toplar 'konulınak 
suretllc bunlo.r blrcr kale haline ıtrağ 
edilmekle ve bu kUçUk toplar, bauın 
bjnanın ikinci veya UçUncU katma 
kadar da çıkarılmaktadır. 

ŞIJIALI KAFKASYADA 

Stoltlıolnı, M ( A.A.) - Almıı'n kı• 
tnları Rafkasynda Mahaç Knle iJc 
stralmn artısında tlcnılryoluna n· 
Jaşmı~lar ve bu yolu kcsmı,ıerdir. 
nu kesimde yltkınc1a mühim harc
lceUcr beklcnf~br. 

NOVROstSKtDB 

Moskovıı, :2' ( A.A.) - Cepheden 
gelen son h.iı.bcrlere gbre, Sovyetler 
Alıııanıan Novrosisklnjn doğtı cenubun 
da önemll bir ~epedcn tardetml&ılerdJr. 
Almanlımn bu kMlmde yaptıklıın hU. 
cumlar pUskUrtü!mUştUr. Birçok top 
ve hl\vo.n topu bt\tafyaaı tahrip edil
ınlı.ı ve -tOO Alman öldUrlllmll§tUr. 

~nkara at yarışları 
Ankara &t~ blriııctal ~· l Pınar, 52 kjlo, 5 - lz 51 kUo, 6 "'-

2!ilmllzd<ıkl pazar. tpehir ~urıd..1 7.elırjmar 50 kilo, 7 - Haspa 50 lü.!o. 
ya,ılacakhr. Şellİtmbde Haber re .1 S - Nilüfer 49 kilo. 
fi'b:jmlz tarntındaıı terlfp edilen An. 
k.ıra at • i.lriilQı •tlteM 118hlslerl. 
ne ~riı.k eblıf.k~*Yezı 'ok\ıyucular1. 
n:Ha. progrm w a1qamdarı gazete • 
nUdi vemı.eğl. faydalı buldUk. Bu bat 
t~ kayctealJmı ..,.. •• 1 .. f11D· 
lıwdlr~ 

Binia kop: 
V.t 7BlmdA 7Wlt 7a.nmbıı Jııguh 

\qlan, miiıdrtei: 1200 metre. Siklet· ... 
~ ~er:ı. :.... Ti!"Yakl. 8 - Mene. 

-4-~ 

lki{toi lı,.ı: . 
~lc:aba~~~ ~l Arnp 

.·ıiıa!"-.· ....... ~~ ... mahsua. KeS:ı.fetl: 2®0 met. .. ro. 
ı"-,Tomliı'ödlt., 2 - CtylAiılek, 1 -

sav.at ~ - 'f ar$dl, 

U.~ltop: 
8eııe adtıt4& ıuuıaıttıan ~mııu 

fiıOO lirayı g.i9ml7en İngills at TI! luıı. 
~:mı ımab.slM." Ke8afelll:" ıaoo met. 
re, 

1 - Xomlllat1; ~" kilo, 1 ""'- sınrap 
M:ldlo, S - Ktınca, 62,5 kilo, f ...... 

~ 47-!llo, ı ..... aonra<lln 0.11 
~ G - Rest 46~ llUo. 

m:aünc:ı '°"': 
Sell? zartında kazazıcs 100() lirayı 

ı;~f".lt\ç cv.e ilaha )'Ukan yqtakl 
ı:a-~.\İıignıüe.ri malwNeı, me.satcs!~ 
1800,~tre: 
ı - K~mliıarl;_ tO>no, ! - Demet. 

53;5 kilo, 8 -~ 4' fi kOö, 4 -
Ka~ber, n ıııııo, a - u6bcll 41 
ltllo. 

Altıncı koıu (Haneli/tap) 
Dört ve dnho. yuka,ı ya,taki yetli 

1atınıkan İngilizlere mabsuı, mesafe. 
81: 1800 mette. 

ı - AlceylAn, 62 kilo, 2 - GUlcıın 
68 kilo, 3 - Sekban IS7 kilo. 

Çifte bahis, 8.5 ıncl kO§Ular ill;ıerln. 
dedir. 

• • • 
Haber gazetesi lafafmdan mlljterek 

bahis siparişine yarın saat 10 don iti. 
t>aretı ba;ıanaeaıt, cumatteat tunu 
saat 16 da ntbo.yet verilecektir. 

"'Arala.rmilaki kavgaya lıtı.zat ıa. 
bit oldunuz. mu1,. ' 

'iJta)'lr, olöıadnn. An kapı kapalı ' 

idi." 
"810kbonr'on hl~ tehdit ettlilnl 

balırlqot muınınuz T., 
Htı 'rlmmls biran tereddüt etti. 
'Bilttk}tı, albay Edlstorı tehditte 

bulundu," dedi. u.F.dd! Blel,boro ly! 
\e kötliytl ~frllc edebllecelı.: 7aeta ol. 
mıtunu ileri sürdü, l''al<at bu aözler 
albayı blliıbütun çllcden çıkardı, Te 

c1cllkanlıya, onu mirastaki lıfı;scstn

~n mahrum edeceA'lnl llÖylecll,,. 
''Şu halde Bk'kbom'un mirasta hioı 

Sf'9f wrdı. Delikanlı buna ne t'.evap 
vertll t,. , 

1'll:ı.ğırc!l:,, Sen çıldırmıı.•m," dedl 
Sonra pür te1Af ô&ıdaiı fir1&4ı Ye im. 
Piyi flddetJt arbMndMl YUrt'IU, A~ 
rAhl6n aonra albay Eillateh cat13ma 
Oda!lma geldi. Yllatl hl04etten aiptan 
idi. Mister ~e bit mektup illl< • 

1 tr. etti.,, 
B~İncİ. /lOf11: \ ''ı\Ilster Lambert de kim!. 

(Jllilulet, hanmbpl 14Avukat;." 
Jld ..''~•nda. yetll salknn !ı:ı.gtnzlere 1 'Mektubun metni ne !dl!,, 

il!ıii.1ı.m1•, ttsan>J mklet 90 kilo. lılentc?. 'Albay, V&SfJ·etııamcelndc bau de, 
al 1200 ınctre. tlşlk'lk ynpacnğmdan, awkata Nor-

1 .- Hllmıı.yun 80 kilo, 2 - De!te. toDr &atosuna ıelmeslnJ rica ediyor, 
C""J M JdJo, 1 - Vatamıt Bil kilo, ot- du.,. 

' ........ --

NE VAR 
YOK 

Don kazaklarının 
300,000 ıüwarlıl 

Rusynduki Don nehri ha\'alis •• 
nfn k.ılırnmnnlık ctsan,.Jerlle de ıu 
bir mazlsl vardır, 18 nci ıısırda y:ı. 
samış olan Kazak reislerine dair 
''Haydamak,, dn, mcnklbeler, geniş 
bir kaliramanlık cdehl)•.th n <'ydıııııı 
getirmiştir. 

Kafkasya ile Don havall~inde: 
"insen, kadından vazgeçebilır, 

amme attan ''az ı:tcÇilmcz:.,, 
Şeklinde hlr de Atal-ır sözü ''ar. 

dır. 

İnsan, bu hnvalide seyahat eder. 
se, atın lüzum \'e ehemmiyetini ço. 
huk :ınl:ır. At demek, Kaznn içın 
kendisi dcnıcktlr. Dunun için, bum 1 
lıırdn. ntı arubny:ı koşm.ık, mukad. 
desnta en btlyiik hiirıYJcl iıllk o. ı 
yılır. 

K ıı:ı:an alları, ufak tefek. tiiy·ii 
şeylerdir, ııma yola ve mcşıı'kkatc 
çok dayanıklıdır. Rh·a:1 eı cdildilli. 
ne göre, bu ntlnr, timart'l fozlıı ilıtı. 
ynç göstermezler, biilün bir gUn. 
dörtnal gidebilirler. ı 

Kazakların eski bir kanaııli vıır 
<lı: • 

"Car l'i!oskov:ı"dıı, Ka7..tk Don, 
da hnkü~ yürütlir. 

Kazaklar, Car ordularında, 3·lr. 
mi sene hlımıet ellikten sonra, bır, 
ta'kım imllyaitnrıı nail olurlard: 1 
Evvelce, Knzııklnr, onhlr ordu hnlf~ 
de Miler, Her birinin linşıniJn bir 
"Hotman,, yahut "Atanınn .• vardı. 
Carlor, hu eski bedcvtıcrdch ordu. 
lor v;ücude Rclirmek cıtırclilc lslihı 
de cim işlerdi. 

-
Nervaııı, · ltırılllık ve bitin atrılarınızı 

tterbat keser 
icabında üç kaşe ahnabilir 

Taklltl erinden sakınınız 
-,,.·"!-.:+ .• ~~?"·..t::;_ ... , ·"'·:~-·~ ~. :,. lt· .. .,: ·. ··~· ..... ~ .: .. , ~·- .. : .. -
P.' Resmi dairelerin 

nazarı dikkatine: 

JtnelOf' me'YtlOt " Maarif Cemiyeti De bfrlllm! bal"f!ket 
tlMr1 (Hami llAnla~ T. L. Ş.) töaflye h:Uliıe StnW' bu.. 
IWUcaktadir. Bundan sonra ıuetemızde netretı!.!f!Cek 

1.tosnıl nAııI:ı.r 16.D.U.J! &arjhhıdo J'eDldc.D ~ekktll ede. 
rc.k ite ba§ııyan 

Tflrk Basın Blrllll Resmi ıııaıar 
Kollektlf ŞlrkeU 

tnrafmdao idare edllecektlı. 

Gazet,emJzbl boadan e-ne& DAn neirfıfe nllfafik f't1ee 
ıtrkoı n teeekktlncrte hlQblr alaknııı kalmadı~ndao buD· 

dan b8yfe ılAnlarmıu; a7nJ naı Ye .. ~ d&bl.llnde 
lııtuıbulda 

Anlrora catfdefttıde Kaya Hiıhında 1"urk 
Baatn Birliği Reımi ilanlar Kollektll Şirketi 

aıerkedllo 70Uatnıuuzı Ye bedelJerfnl de aynı adrcee sOa.. 
- d6nDfla.l&l rica ecıerı~ 

1 
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Hu lrupooa ekleııer9 ıöıuıertıect:k 

lf arama ve tı verme ııaaıan 111• !!kit 
U:ıklkada paruız oetrecltltıcetı t!i. 
tıanlanü gaUıtede görtıldll&'tl fjeklldt 
olmaaına dlkkııt edllmelldu. Evleıımr 
teklifi (ÖDdettD Olroyucula.rm mabb.:ır 

kalnmk üzere aı:ı.rlb a'1rcaJerlDI blldll. 
melcrf lllzundır. 

Evlenme teklilleri: 
• Yq 22, kilo 62, boy 1,68 orla ta~. 

sllll, 65 lira maaşlı, ıstlkball açık, dev. 
let memuru bir bay; ikendi haijnc1e, 
17 • 21 yqlannda, batık eUnde, ortı:. 
boylu bir bayanla evlenmek lııtemelt 
~dlr. Bayın bir de evı vardır. (F.E. 
16) reı:iızlne mUrncaat. -

l f ve iıçi arı yanlar: 
* İran tabl!yetliıdeıı, ?awnuuuıı, 

tUrkçeyt bilen, franaızcadan blriU ı.n. 
l&ya.n, l;Yl referanslar verebilecek b!r 
bay, her yerde çallfmw tatemekte • 
dlr. Tqraya da gider. J.Yi bir maaJ 
verenler tercih edilir. !F.K, 13) rem. 
zine mUracaat,, 

Aldırınız: 
(A.G.) (B.T. 45)' (B.P.)' '(Bulumnaz) 
(F.N.8.) •(F.D.K.) (lde&l kıidm) (Kd 
c;Uk fabrika) (Kaynak) (LA.re ltı 
(M.ahtr} (M.E. 49) (Matmara) (0:: 
baba) (P,T.) (P .A,.) (2. R.U.), (R.S. 
Klmaes!Z) (B.A.E.) (Sam!ml) ı(S,Y. 

16) (Vicdan). 

IP~U® 
Sarlh adr~erinl blldliırıeden ev • 

ıenme teklifi yazan blllthı okuyucu -
!arunıza - Adre1alz moktuplan Def. 
retmlyoruz, beyhude yo!lamamanm 
rica ederiz. 

Teıekkür ~· 
101 i nol~cvik 1lıU1Allndcn son 

rıı, Ko1al.:lnr, muhlar bir 1darc tc,. 
kil eııUer ve 1018 ~nesinde, Moı;. 
kova hüktimcUnc lı1ran edere~ mc'll ' 
lc'kcllerinln İstil.JIUlnl fJdn cttllt:r, -
Bunun Otcrlne Dolşc,·lklcrin !nar • 
rtmıha uRrndılar. Uzun 7.run:ın koh 
rnmoncnsına rarpıştılarsa da, Bol. 

~' .. ,7' • • .. .. • • • • . • .. . .. ' 

lstanbul Dcfterdarlığmdan: 

Sevgili ef1m ve babamı.s EmlrrA.n • 
ela BoyaoıköyUnde doktor Foti h ' 
Wyanld!Bln ve.tatile gerek OlllWle ııı. f 
raslmlne 11Urak eden ·ye prek mek f 
tup ve telgraflarla taziyette buluntu f 
doııtlamnıza ant teıekkUr eyleriz. 

1
. 

MllteYWaıun Eti ~nt •e kttlı&tı 
lmılnl 'Ve Eli (11118) l - Deftcrdıırlık dal.rWie müdUr1Ukler ve fııtanbul, :Beyo:tıu, '011kUd~r ..,. ___ ..,.____________ j 

Şe\•lk knlahnlıBınn kı:ırşı dııyonamı:ı. 
dılnr ,.e boyun e~mcE!c mcdur o ... 
dulıır. 

l\fo~ko\·n idarc5f, Ktızaklnrı. lelı. 
likeH bir unsur ncldedi)~r, l·ir 
program d:ıhillndc imhaya çal•~ı • 
)"Ordu. tık ~,.,el. Don Jıavnllsindr 
ki Kazan illeri, Rusya, Ukranyn ,.~ 
l\nlmu'k nrnzi~lne ilhak sur~tıle par 
tnlnndı . Hundan sonra, 1\ezakl:ır, 
~cndlll'rlne Kazak deımcleri yııı:ni< 
edildi. l<nznk ismini, ynlnı7., nuslıı. 
ı·ııı sncJık gaye arkı:ıdnşlnn Türld-:. 
tondnld J\ır~ızfora hasredildi. 

Knznkletdnn binlercesi idnm «' .. 

dildi, Yüzbinlcrcesi de, Slberya)a 
,.e şimal! Ruı;yaya nel1·edildi. Bun. 
farın çoğu, açlıktan. scrnlctıcn molı 
\"O)dulıır. Mo kovı:ı, bunlara ÇOK diış 
mnndı. Stnlln: 

- I\nznklnr, köTIHialst ldare•i 
ııln eh iyi blamıın düşmanıdırlar: 
Onlıırı, 6ylc bir şekilde imha cl!me
lidlr ld, instln lıalırasındn, namlorı 
nişnnl:ırı bJJe kal'llıısın. 

Dl~ordu, 

Bu hal böyle devam cdcrxen, nn. 
rict ı;n!Jclor baş g~erinee, Sovyet 
ldıırcsl, 1036 senesinde, Kmroklar:t 
karşı tİlklp etlikl~i imha siyaseti. 
ni, birdenhire , deı!iş!lt"diler. Dun. 
dan sonra, onlar, 'biıiın .şnnh K.t. ' 
ıaklanmız,, vntıının miidafııası için 
Jklyüz elli, üçyilzhln sü,·arl çıkımı. 
cak, kıthramanlık ve tlislplin nünm 
nesi fnsıtn!rir,, diye yAdedilmc'\'e 
ba~ladı. ileri «elenlere, Sovyet ~L 
şanlıırı ,.erildi \'C onlardan alııykr 
lcşkil edildi. 

Son tıabetlen ~Bre, Sta!ln, za. 

ve kl\drköy cihetlerllıdeki maliye §Ubt!lerlnlii kı~lık Lbliyacı için yerlenno Umumun Nazarı 
te511m ka;rdi1o (11200) kilo ~uru gürgen odunu açık eksiltme ile alın.aca.t~. 
tır. Muhammen bedel beher iki ~ elll klloeu on llri. ve muvakkat te.mı. 

nnt 2ıt llroclır. • .lı'kkaıı·ne 
2 - Dl!lter<ıarltk dairealle mlidUrlUkler ve İstanbul, Beyoğlu. UskUdar U 

ve Iudıköy clheticrındekl .matlye §Ubelerj için Kuruçqmcden almacak 856 
ton l<ok ve maden ll!ömlli1lnUn üçte blri blrlncltc§rln 9{2 aymda ve Uçt.e 
lktsl k6mUr levaı -mUeueseslneıe ta1ia olunacak mllteaıtlp aylııtda Yerlle. 
cektir.'MezkQ.r kömUrlertn nakliye 141 ~er tonunun azamt 500 aagart 800 

BaklkaU anlamak 
ımmdır 

kurtı§ üzerinden nakli açik eksiltmeye konulmuıtur. Muvakkat teminat 134 e.aı lladJD " ertıeılder 1ıııı1 Bastao 
lltaUır. Şerattlnl ölreıunt<k iÇln bergün müracaat oıunablllr. :t.teklllerin )'Ukan palı&IJJıkda ~ ..._dı~ 
tetnlnat tnakütızlatıle h\rllltu ekalltme glhıü olan 9.ı0.9112 cuma ı;Unu aaM çanta .., lmnduralarnu borat.mall l\"lı: 
ıs te Milli Em!Ak :MQdUrıtıgUnde toplanacak komisyona mUracaatıarı. kundura l>oyaaıauıa Yel'lrlel'. BoJWl&ü 

.--------------------liııliiııiıiııiiıiıiiıiıiııııllli'(iiiılıil04•()15-)..,. çantayı aldıfmda 1arkma warama... 
lal". 

Bay ve Bayanlara müjde 
Bu taıw.rrur aevrinde eskidi, bôyaaı soldu, rehgil\in modıı.sı geçti diye 

kıymetli EL ÇANTALARINIZI 
bir kıs,eyı:ı atıp terketmeyliılz. Atıs1yeml.z lııt.edlğl.nJz renkte elblaele~-. 
uygun obrak eski ÇANTALARINIZI fenni sureUe boyar Ye yepyeiif yapa?' 
Ayrıca her tllrIU tamir ve remarla ı;ant• yapar. 
Tuvaletilılzln rengine oyar en AlA sabit tınıak cllAlarmızı aaeak atölyemfz. 
do t"mln oacb!l!ntnlz. Karaköy Mumhane caddesi Haaanpaıa hıı.tl No. 2 B 

ferden sonra. kendilerine 16\lkl'ıl llcc bir pnrnşüUc allama propagan• 
vereedini vaadelml~. dası yapmıştır. 

Kaıııklnr, geçen icış ve hu yaz, 
Atman topl3rı ve tankları k:ırşı.!öın. 

da, epeyce ıkaJırnmanlılc f(ôstcrdi • 
Ier ve bu yüzuen de ç0k telefat ver. 
diler. 

• Bu tı<İah1, tayyareyle 3000 metre 
ytıksekliklen sonra, tayyercden, altı 
pnraşütle nllamışlır. Birinci para
şllnü nctıkton sonra, onu çuzmüş. 
lııralemış ve ikinci pariişülü ncmış
pıt. Böylece. yere indik\"C, oltı po· 
rıı.şUtn <le kullanmış TC hepsinin 

Kati eme kati eme ini§ r lytiıklertnl g~term!ŞUr. 
Adam, son şara~iitü açlı~ı za· 

Jams Vilyıı-ms isnılnclc bir Ame• ınan .. yerden, 170 met.rede Ytlksekb 
flknb, iblr pa~t fabrikası hesabı· hulunııyordu ve lı!ç bir kazaya uıt
ııa hem merak!I, hem de pek cllret • ramodo.n yere indi. 

Vakta lrJ J11k9e1r panılula ,aptı~ı 
nacllde elbiııeefıit ıtlyerek cuıuau k.>l 
tutuna aldığı Yalilt • stlMI elblaeııl'D 
her tarafnıa siya!» kundan boJaaı le.. 

keterlııliı çlktıluu sGrilr. 
Ba ııeJer eyvahl lCe J'&P8bm bora· 

eıya verctıtı parafa mı JIHIM elbbe. 
ıılnc verdiğine mi aeum. 1* ba slbt 
zar&rlara uğra.mamall lola dotı'Uh 

Sultan bairi&m Meeeclet bM (18) ntı . 

maradA boya mtllelulMUi Oi1büıD A ~ 
durrabm&n atölyealne mttnr.ceat eckr. 
9Clllz eelil boJUI •lmOfo ~ mıı 
daiıı ~ olU ganba " na......_ 
ruuu fenni IRU'ett.e boyar " Jeı>Yen! 
yapar. Baklkat1 anlamak 1ıı1r tecırtttw 

ne kA!ldlr. 

.,.. __ Ttl"BK BAYANLARI --• 

Biçki. Dl~ 
TE.RAKKl YURDU. 

KARA ELMAS ''Bundan takrlbCn dokut: ay evve.l 1 
l'ılbaımclah u eonra idi ili. bir ak • 
ııa.m albay beni ve Aotonlyt ~. , 
hıma odasına çatırtt,ı. Odaaa bizden 
'-ka blr de aıtıarm tsıen awıtatı Mis 

Biçki ve dUdtl biç ~ 9 
bilenlere 6 ve dlld1t bWJ •a=tıtar 
olmak lst\Yeıılere a •Jda Hı&Aa IJlee, 
Uk nı tefenuatUe ...ar 8Utltte 
öğretir. Tasdikli diploma ftl'lr. 'l*
be kaydma baflaıımlftıT Oıuaar;e.ı 

ve pnardan maada eaat t.ıı Ye ı-. 

11 ye ((acJar bersh mL......a • • 
nur. Beyotlu Altınbakn' BaMJ .cı 
dest No. flS 36 

•ya, 6yle demek. Albaym 9liıl! dik· 

to et.tıt1 en llOD mektup im mu idi T" 
.. Eve&:; bu idi T" 
·~ektup dün gece göd\letlldl nıl,,. 
"Evet.,. 
"MJ&ter Blekborn'ull ~bllll 

gönderlldlifndcn 'h6bci1 \"ar l1ll T,, 
MJ11 Ttmmü omuz allktJ: ''Bllml. 

7onım, fakat taıımbı ae etmıyonım. .. 
Bunu takip eden mUBtnbdemlnlıı 

19ticvııbı da hlı;blr mU&pet, nt tlce ,·er.. 
mcdi. Zira bunlar cılnafeı oda8ıhu 
tam mukabil tarafında bulunan btl' 

binada &yn PtıJ'•rlai'c'Jı, Yalnra ~. 
)1&1erden biri, iki rAdde.lcrı.nııe, ikinci 
katm CC'nubu ııırld Clhetırtcle lılr ~ 
ela girip bir qıık sGrdlliUnU iddia MI. 
yordu, Yaptrjtı tarife g6ro blınun bl:.
elektrlk fcnerı ıııft olmalll lktlu ..,. 
diyordu. Fakat aJqatnl'lab kafaya iyi,. 
ce tOsıımcm~ olaufotıilaıt. ıratıt81ıte 

fazla kıymet blçtuek mümkUn acın. 
dl. Bununla bember mev7.uubahls pen 
r.ıırenln bay ve bayan Sprek'ln yatak 
oG.ı ına alt olduftintt g6is611'11111e tut 

mak da fa)dııdao halt dcltldl, 
En nihayet 2'tl1s IJ!rpnt bir .ıalm 

sorguya çekildi. Dar omuıllanna ~ 
yah renkll, ipek bir İspanyol 9alt ıe. 
çlrmlıtı. 8im91yab ghlerl pml pıru 
pttrlı)oNlu. ve Kola•• ~en blıı 
ııettlfı kork\i Ye nefret beBI ôlutör. 
du. 

"Mister Ec11ston"ba ~name.. 
sini arıyonız. BIU '"1 lluoıta dalla 
yakından malGmat 'ftrebllece.tlnlzt 11. 

muyonım..., 

"\'aii~ln mevcuc11yetlıl' 
bllJYorum. Fakat aerecle laklı balon• 
dutu bence malam ıktn. .. 

Kôla not ddtettnl "8blıiclrn çıkar. 
di, klllA lü• notıar almata bafladr. 

"Vulyetnaınenln mevcudlseWıe 

nereden hUktnedlyoraunliE T., 
"Bu veıılkanm altma ft&hlt 91fatue 

fmı.asını koyanlarilan biri bt>ulni de 
onClıln.,, 

"JJu \•aslyetnamenın ne zaman ta11 
dik edllölflnı lifrencblllr fulylın, l\fü 
nıafiinU,. 

ter Vlıq:"eyt de blilonuyorihı. AJNy '--------------· 
oturmamır.ı rica ettikten sonra tkl. 
mlzl phlt ıııfatil" çağırttığını ve biz. 
tere vaelyetnalbMlnl t~ ettıtmcl< 
ıstedtjtlnl bUcııraı ... 

"Antonı klmtlltT,. 
"'Antonı çok emektar bir llf&tı . 

:nmııı. :Rôbiıt'ln ııeıen 1111. Balea J1Mıı. 
mtiidt\kl kllyde btuhıyor,,. 

Kona mlltıMMdl7en not IWyorclu. 
"VBilyeiııame&ı neler pulı oldu. 

tunu ötteildlnli ini T" 
"Hayır, ö~k. Blse ..aecc 

lllll&fl ta.ilik etmek iltıtttl Gidip Aıı. 
tonl Ue ıtörtltllnti, 8lMı ellyledlkl&o 
rlmı aynen taa8lk ~ecektlp," 

"VHl)'t!tnamtıtln lnilunamanuası 

girip. Vl•ıert'ln llaleft ktm T,. 
''Mhtter Lambtrt.,. 
''&?th·ortll8 mı lkıun~t ec1l3orP., 
~wt,.., 

Kol!! bir IAh'.a 11\ql\bıll. 
Blrilmı !f3yle bir sual aorilu: ''Acn. 

ba Duğln!l'a bu VMlyctnamedc bls5::ı 

ayrıldı ıw 'f" 
0

{De,·nmı \'ar) 

Pazar günü yapılacak 
ıil< maçları 

Fenerbabçe stadı: 
S3at 12 de Sllleymaniye • Taıt. 

tim. Ha.kemleri: Mutaffer, Sadık, 
Nurettin. Saat 14 de lstAflbulspor 
Vefa: H&lremleri Selam~ Nihat, 
Reşat. 
~ef stadı: 
Saat ıO A. Hissr • 'Ramt: Ha. 

kemleri, Riza, Mustafa, ıiya. 
Snı.tt 12 de: Gal:ıta • Beylerbe

Yi. Halteml~ri: BUlcfit, MUnir. İ:la 
lit. 

SSAt 14 de Kasnnpaşa • Davut. 
ııaşa. Ha.kemler!: Şaıi, Mm:tafa, 
Zeki. 
~nnt 16 dn: '.Beşlktaş • Bey!t~. 

Hakemleri: Adnan, Necdet, Baha. 

Ramuan TaK'flml 
Akpm Yet"M lm81• 

Pcrııembe 18.11 19,50 '.l 

f 


