
Ankara ya gıttı ev blokl8rı zapt ettik 
Bir mödclettcuberf tstan!mJd& bulunan RelalcUmhurumaz M.llU Şef 

Jsmct lnünU, lıu WLbab tehrimlzdf'll ayrümıılardır. 

Fenerbahçe 
Beşiktaşı 
·3-0 yendi 

İsialıba!ıpor. Vela 
berabere. 1111101 

ilkte Beplltata 
maflllp 

1 
Milli Şef S:ıkarya motörile Daydarpo,aaya gelnıltlerdlr. Y~nnda. 

ordu wülettı,ı orgeneral l<'ııhrettJn AJt;ay, eakl mllll mUdataa vekUI 
Khım Özalp, ~'fl c:Jğer it;a).ı :zevat bulunmaktaydı. 

Rıhtımda va.U ve belediye rel!l, örft tdare komutanı, parti tda"' he 
\ 'l"tl rrlsl, r.n1ulyet mUclUrtı ve generallerle amiraller taratandaıı k&r1ılan. 
m~, birlkruh olan balk Cfimburret&lnl aelAmlam•ıtır. 

Piyademiz stukalar1n himaye-
FEJ.'."ER STADINDA: 

MiW Şefi uğurlamak üzere l!taayonda da birçok ımvat bulunuyordu. 
Hunlann arasında mebuıılar Dr. Adııan, pr<>feaör Tevfik Saf!:uıı. Ttp ta· 
kUKc!ll del•:ını profeeör Ahmet Kemal, Basm blrllğt mıntaka. idare heyetj 
relr.1 Hakkı 'l'arık Ue, belediye reıa muartnl Rlfat l'enoı ve diğer bfrçoı. 
uıvaı bulunuyordu, MIW Şef teı)1e gelenlerin ellerini •ıknut Ye trene bin~ 
ııılı;tlr. TrPn tıım •cklzde hareket etml~tlr. 

sinde daha başka nokta~ardan 
Volgaya vardi 

Fener:bhı;c .stadmda g11Dthl Uk ma. 
çını SWeymaniye ile ~&kaim yapQ,, 
SUleymanlyelller maçı ~ Jraaadto 
la r. 

lkincı maç l.stanbulaporla Va ara 
ııında oldu ve maı: 1-1 bera~ 

Aynı tJ'enle OUmhurrefr.Imhln anneleri. muhterem reıtkıiları 'ftl oo. 
r.cklan da Ankaraya hAreket et~lerdJ1'. 

Jlerlln, n (AA..) - Alman orduları 1 te iki dU,man taburunu imha etm!J. 
bafkomutanlığmm teblll'i: lerdlr. 

Ka.tkaayanm ıim&J batımıda Terek• Hava kunet;lcri~ Tuapae ve 
te, du,man, §iddetli mukavemetine Koator Umanıarmı bombalaml§ ve bir 
rağmen, derinllğ1ne huırl&mnlf mev.. dtlfman ttc&l"et ~mlıılnf huara ut 
zllerlnMn atılmı§tn'. Alman kıtalan, ratmlftll'. lır::ıı----=------------------------'' I bir ka?Jthücumu ptlakilıUrek, Terek- Stallnsradtm merkeztnde, piyade. 

·::;:ı~:·i~ii:~;:~:· ~~~~~··ı 
Buıldıfı yer: 

\'AKIT HATBAASJ 
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Barbaros ihtifali 
Büyük denizcinin türbesi 
önünde bu sabah yaplldı 

En bUyük Türk dentzcw1 Barbaroii 
için ha.z:.ırlana.n l.btifaı bugUn Kat ıu 
da Beşlktaştakl tUrb-sl. ö."ıündıı kala• 
balık bir halk kQt,!eslnln lı'Uıakıyl':! 
yapılmı§tır. 

Merasimde vaU ve beled!ye relıti Dr. 
LOtfı Kırdar, donanma kumandanı 
aınlral ŞUkrU Okan, aak~rl ve mWkl 

rtnJ Türk tarthlne au.naıı DUyük Türle 
amiralinin hamuetlertnl anlatmıf ve 
bu kahraman Türk denlzciSiDln yQce 
namınm buıun denlzcllUt t&rihimtsde 
muvattakıyet ve kunet aembolU oı. 
dutunu MSyı.mttur. 

~ 
erkln, vapurcuıo.r, deniz te§klll.;r: . u Akşam mensupları da hazır bu~unmu»;ur. -1 :uı tltaıe tam saat 10 da der.ız ban 

. dosunun ı;a!dığı İstıkl!l aıarı1yle bar 

Betlkt&f Jlıl.7malcammdaa 80ft!'& 

kllralye ge .. de8l.ll tetmeDi J:rtQlaıl 
da heyeeanll bir bltabe ile Bartıa • 
ros•un muvattalnyetlerlnl tetıarQa eı
tlnnl.ftlr. 

',8rımı tır. l tlkl'H ;ııı.areı C'!luıır.k.en li 
45 • 11)46 da harp mandaki blltUn vapurlar, dlldllk çala· 

rak büyük ölUyU &Gl!mlnmı§lar ve bu 
Yılları olabHlr 1 aırada Barbaros zamanındaki kıya_ 

fetlerl tarısan erler tarafından türbf!. 

Nutuklardan aonra denu: taılm alıı 
::ytııdan mtı~ttÇ BrrtltiiU ~~~. 
kız ve erkek izciler tarafından yapı
lan bir geçltrumlyıe merasime D.iba. 
yet vertıml§tlr. 

Yazan: SADRI ERTEM ntn önUndekı direğe fanıı bayrağımız Gece. Barbaroa'un tUrbul projek. 
t6rlerle aydınlatılacaktır, Denizyolla. 
rı ve Şirketi Hayriye vapurları elek• 
t.rikle allslenecek ve Bqlktaı öntlnden 
seı:en her vapur, projektfü111ıU türbe. 
ye ı:evirerek bUyUk TUrk denJzclslnt 
aeıt.mlayacak tır. 

l NG1L!Z ziraat aaurl.Jfı nıUste. 
llU'I blr demecinde harbin 101.li 

ı U16 yıllarm<la dl!'vıwı edebllecetıru 

soyled}. Harbin uzun •Ü'"Wt!•l lhtı • 
mııIJ harp uzadıkça, yenı yeni a.afhs. 
ıar arz.ettikçe ortaya ~ı.kll.a bir bakl. 
kat oluyor, Harp ba~ladıiı :r.aroan ge. 
~ bUyllk harpte olduğu gibi bu har 
tıln de kıaa aUrecctı bir tW'Ü mııntıl\i 

1•tldl61ler yapılarak iddia td.lUyorda. 
llarbtn dördllııell yılına 8'irdik, henllz 
Ortada muharlplerden blruılıı kar:tı 

tarafm emrine rAm oldaJtı.ııa, olmadı~ 
tına dair bir delU bile mevcut değil. 
dJr. allrbln Uk zamanlarda yıldınm 

rnuhareb=eırt ne atııaytıt J;ulacafı tah' 
Ddn edllJyordu. 

Ne sulh uma.nmc!a ıuwr1anm,. 

harp asullerl, ne de hava ı;tratejtalnp 
dayıınan J'fllll oakerllk, harbi 71ldıran 
<larbelertle ııUıayete erdirwııedl. 

BUttın gUolllklere, b~t1lı: .faclalan. 
na ratmen deıılz.ler.4AldmlyeU mUtte. 
tıklerln elindedir. Mflttenkler bllyWı 
ve emaalıdz kayıplara nf'raroışlardır 

Fakat dentı.lerde hart kaybetmle de . 
ğllle.rd(r. Kanlarda tngllti>re JuırblD 

ilk yılıl l.ıı oınkıLye&e edllemJyecıek bit' 
kuvvettedir. Amerika, Sovyet Boaya. 
\~!n lngUtercntn muharip kuvvetleri 
anısında yer alımJlardır. Şarkta Rıuı 
orduları, omkprkta OJn orduları mllt 
t('fiklerln vaziyetlerini bUtUa gtiçltık. 
l!'r:lne rağmen harbin Uk eeneain4ekl 
eartıarm kat kat tiıttınde bir kıymet. 
le tl!'tlln'cştırmektedlrler. 

Rusyanın ve Çinin ne Polonya, Dl!' 

Non"CÇ, battA ne de Fransa vadyet;lo 
ele olmadığmı bAdfııeler be.l'&1lD IBbat 
fd(p dormakt,adır. Vaziyet bu eekild" 
(llunca, harbin geııea tı&ı yılı harbl ol. 
l!ıınta11tınnak, yani tarafiıtrdan birini 
c.!.fer· nln arzmıuna rAm edeeı-k bir ft 
tlset ibdai edenıeın111ttr. BllAklıı iki 
lı!raı fcln harbi nzuu ..Urdtı~k ee. 
b,>hler:t ortaya atmqtrr. 

&lea.etA Almanyanm g~ eeneder. 
~ı elde et~ıtı aahslar kencllıılne bir 
ıııukn~-emet harbine aUrUiıleamek mı. 
J\areıı \'e,.ebUfr .Müttefikler I• ıuuuan 
1•1<törUnden lst,lfade ede~k muka"'"
tueıe haı.ırlaıunalctadırlar. 

çeklim~tjr. 

Bundan sonra tUroeye vi!lyet. Iıı. 
tanbul kumandanlığı ,c!cnıınma ç,. 
lenklerl konmu~tur. 

Çelenk koyma meraslrulcden eonrr. 
deniz talim alayınd&n IT.Urettep L'<I 
manga, tUrbl:ınfa bshçeal:ı;>e bavays 
Uç el atış yapmıştır. 

Bundan sonra kürsüye gelen Beşlk· 
t&§ kaynın.kamı, Preveze JenJ.z zııfe-

Haıkevlerlnde de toplantılar yapı

larak Barbaros•un bayatı ve menkı. 
beteri hakkında konferanslar verile
cektir. 

Vilki Moshovadan 
Çunkinge gitti 

Milyonlarca Rus bu Sene 
yakıt yüzü görmiyecektir 

ikinci cephe kurmak için 
Önlmtlzdelll JUi llelller11k 9011 

geç kalmıı oıacatız ı 
Moakova %1 (A.A.) - Vandel Vllkl, G mllyon Ru ölmflf, )'&ralıuurııf 

bu aabah MoskovadaD Çungking'e ha_ veya kaybolmuıtur. Hiç degc.u 6<i 
reket etml§tlr. mUyon Rua da Hltı.rtn t~areat aıtwa 

Moskova, n (A.A.) - Ruz\•elt'ln gegen Rus Topraklarında e41lr kalmıı. 
f&lıa1 mllmesailı Vilki yabancı gazete• tır. Bu kıt Ru~'&da yiyecek u oı.. 
cilere verdl#i yazılı bir deıneçte bil_ eaktır ve hatU. azdan da daha feua 
hassa dcm~ttr kl: olacaktır. MiJyonl&rca Rua oe&ll blı 

Şimdi kani oldum ki Rusyaya Y1'" kıı yakıt yUzU pek görmlyecektlr. 
pablleceğjmlz en iyl yard.m 1ngiıteM Ordu ve eauıı harp imaıAtında çalı. 
ile birlikte Avrupada aaluı1 ıefiert ı ıan ifçUer bartç olmak üze~ halka 
ml.z muvafakat eder etn.ez derll'll verilmek 1~1.n hemen hemen tiç giye· 
b k n •• bl b k k" Aske-' cek kalmamı§tır. Birçok illçlar hiç a ..... r cep e urmn i.lr, • • 
şef'!erimlzll~ bazılan beJı..~ de alenf'n yoktur. Bununla beraber kuıyada hl; 
te~vlk edilmek 1htfyacmdadır. ÖDU· kimse savaotan vazgtÇilm\stDi atuııa 
mUzdeki yazı bcklcraek çok geç kal. .bl_!_e_aım __ ry_o_r_. ________ _ 
Dlll olabiliriz. 

Kont Teleki 
71 ,., ..... ildi 

mis, hücumla., birçok blokh&vz abt~ 
mini ve n!er blokunu ele geçirmlfUr. 
Pjyademlz, Stukalarm hl:mayulnd'l, 
dalı& bafka noktalarda da Volpya 
ftrDUftır. DU§ma.nuı ıtınalde barAj 
oephealne kaıJı yaptıfl lıtıcum!a.r 
ptıaldlrtlllm1l§tUr. Bir zırhlı tümen, bu 
hücumlar emaıımd&. hemen hepli en 
atır tipten 2' dU§m&n t.lnkı tabrfp 
etmlıtlr. SoyYeUer, flddet.ll hava htı. 
cumlan .netlceetnde atır kayıplar 

vermiflerdlr. Alman Ye Romen avq 
uçaklan te,klllert, apfl Volga de .. 
mlryollan tıezrin.de dÜf!D&n lqe mal .. 
zemeıılnln lmhuma devam etml§ttr. 

Don ceplıe~.nde maht.ı~ f.aallyet 
kaydedilmlftir. 

Voronej'ln ıımal batıamcta bl.rçolıt 

dUJman hücumu blr ker. daha aka .. 
mete utram11tır. 

Ankara 
at yarışları 

Ankara, 27 (Telefonla) - Ankar3 
lionbahar at yanıları bugün b&f1ı.dı 
Neticeler ıöyledJr: 

B!BlNOI KOŞV: 
Bfr.incı Keııevıı:. lkinc1 Tiryald, 

tıı:UncQ Kader. Dij'er kOfaA at Soy. 
dan. 
MUıterek bahis Tiryaki ve lılenevı. 

§in ganyanı 110, Tiryakinin plA.ffal 
115, Meneviıin plbe111 116 kuru1-

lKtNct KOŞU: 
Birinci Tomurcuk, lklne( Sava, U. 

ı:llncU CeylAntek, diler kOf&n at 'far. 
zan. Tomurcutun ganyanı 170 ,pll.ııeaı 
1115, Savanm p!Aaeal 120 :ıuruf. 

'VÇV'NOl) KOŞU: 
Birinei Konga, iklncı Komıaar.ı. 0-

güneü Slfkap, Koncanın ganyanı 283, 1 
pıa.e.t 180, Kamtarj'm plA.aeaı 260 

kurut. ı 
DOBDCNOC KOŞU: 
BiriDci Gungadlzı. ikinci Demet. 

UçtlncU Karabiber. Komla:ırj ve Hey. ı 
bell kQfm&dı. GungMtln'ID pnyaıu 

lM kUl'Uf. 
BEŞiNCi KOŞU: 
Birinci Delt~&'f11, ildnel Varalln, tt. 

çtlncU Huba. Dlter ltO§atı taylar HU. 
maywı, Pınar. ıs, Zehrjmar, NjlUter. 1 

Deat,egtl!Un pnyanı 12 :ıra, pllsesl 1 
240 kuruı. Varadin'ln ..-=ase.ı 23:S, 
Hupanm •26 kuMlf. 

ATINOI KOŞU: 
Bfrtnct Sekban, lk!net Alceylln, 

GWcan kO§madı. Sekbanm gan;ranı 
880 kW'Uf. 

3,5 ıneı ko§Ul&r arasın~& çitte ba 
bia Konca - De•tegUl 89 llra 90 ku. 
ruı verdi. 

Gçıı pa11tın 
yıld6•'811 

Tokyo, l'J (A.A.) - BUttln Japon 
~~teıerı bugün Uçlü pakt m yUdönU
mUnU kutıulamaktadır. Gazeteler 
müttetıkan Japonya, Almanya vt 
ltalyanm mll§terek muk&Jderatlnı 
kaydetmekte ve Japon mWet!ntn mtı~ 
tetik arıilletlerıe p!ecekte de daha 
aılu il beraberllfl yapmak azmiyle 
zaferi elde etmek bu~dakl arzu ve 
iradeatııı bellrtmektedfr. 

Eler iki taratın hazırlanma ~tllan 
0~ıın !!llreel!!i bir bnrltl tıstırlahyor. 
liu itlbarla lnıı:lll:ı draııt n:mrlr'1 
~rtmn Ueri ıOrdlil~U ttıtııuaı'.!er 
bir hakikat halini al .. fllllr. 

Rul! haberler aervlalnio raporlan 
da gösteriyor ki ~imdiye kaoar yap
tığımız bjrkaç hava akını Alman mu. 
letJ tızerlnde tahrip ediej ve manevi· 
yat bozucu bir tesir yaprr.ı:tır. Rusyı. 
Almanya üzerine her gece t;,jnlik u 
çaklarıe. ekınlar yapılmasını ısuyo ... 

\'llkj 4emeclııc tıl:l}'ltı dcYaın etmek· 
tedir~ 

Tokyo Ntımi§t gueteet, Japonya_ 
nm U~!U pakta iltihak suretiyle e.ıı tyi 
yolu aeçmiı bulundufun~, bu yolur. 

Budape~te, 11 (A.A.) - &uılt • yalnız imparatorluğun ırıevcudiyetini 
Ettenne'in mukaddes t&.mıı muba!a· 1 temin etmekle ka!mıyft.!!.ğmı, aynı 
saya memur Kr,t Teleki bu .aabah zamanda daha adUlne yenı bir nizama 
71 ya:mda ötmflfttlr. da ıötürUlecettnı yazmaktadır. 

Jljev civarmda, dU§m!llı, tank ve 
uçak!arın hlmayeslnde, tt Uhlm ku\•· 
veUer!e bir kesimde hücum etml§tir. 
Şiddetli muharebeler hAlA devam edi. 

Galat&!araym oynamam•• 
F enerlilerin Be~kt~la yapt:dıdaft-met 
3- 0 Fen1>rlUerin gaUblyeUyie 11Dııa

yettendi. Bu ma~ Fener!!!er fQ lımıee 
ile çtktılar: yor. 

Ladoga gölUııUn cenubunda, birçok 
dllflnan hücumu pUskllrtUlmü§tUr. 
Dü§m&n, kanlı kayıplara uğramt:t ve 
bUttln sll6.hlann ve hava kuvvetlertnfo 
al.o§i, hUcuma hazırlanan ba§ka du,_ 
man kuvveuerlni imha etml§tlr. 

Dıleınan, geni§ bir cepheden Nevayt 
geçmefe te&ıebllıı etmlıtfı·. Bu te§eb. 
bl1a eııııumda 260 top {mta ed.llml' 
,.e bir mlktar esir alınmııt.rr. 

DUn, Sovyetler ~ uçak kaybetmiş. 
lerdir. 8 uçağı J<ayıptır. 

• *. 
lloüova, 11 (AA.) - ~ etıe 

tebliti: 

CUıat Muammer, llılara& • C!!P- · 
AJI Rıza, "ıı:aat - Fikret. Naci. Mlii 'llcto 
BebU Halit. 

Be§ikt.at: M~lmlet Y--. TWI • 

Rltat, Osman Fevd <&»_:3" 
Mecdi, Cahlt. Tııko Me1a11ee, __ _.. 
Şllkrü. 

Fenerin golleri: Halit. Re'bll ~ 
yaptı. 

~STADINDAt 
Bul'&da Dk mac Davut.ııefa De Do 

.ııımpqa arumda oldu. :ı:t&wu-.ıa 
7-1 kazandı. 
Be§lktaı ta Beykcım ~1 Jımdl. 

26 eyltıı gece.ısı :ıataJarmu:s Stallng-. PqteJe lursudık 7tzP'lll Wr 
rad, Mozdok n Slnyavino bölgelerin. • • ~J _,ı~ı.ı• 
de dQfmaııl& çarp11m11!ardır. öteki 'Ki uıam auıuaı 
cephelerde önemli hlçblr deflflkllk ı Bnd&pe,te, n (A.A.) - Karartma 
yoktur. ecıumda hırsızlık yapan lılr ilOt harp 

(Dola eeplle9lne dair dlf9~ d.lvanm.ca ölllme mahkbı edl1mft Y• 

büerler lklnel •J'fada) bu ifçt bu aatıeıı. uıımqtır. 

Balık Df\}SD paball? 
(Son gfinlerde şelırjm!.%de bir ba· 

hk buhranı ba§gösterdl Bir kilçU~ 

palamut 60 fil 75 kurJf: arasmd&. 
aatılryor ... o da bulunab!!lrııe... B~. 

gtln konu,tuğumuz baılkçı Satir.~ 

Reis, bize §Unlan anlattı:) 

Çünkil malzeme pütahclır E9klden 
t 1 r lira ol:ın balık ın:?"loulnl, bUKÜD 

10 Jlrnya bul:ı.mıyoraz. Yln<. bir (al)• 
on bin Ura ''eren bakkçdar var. 

Diz - Bir balıkçı günde ne kaza. 
ncr! 

Balıktı - Bizim ı,ımb ~ bellı Biz - Piyanda balık Dulınak pt-1; 
be..., ,1 • olm:ız. B:uan, bir kayığı aıt1.ıııa k• cUçl~tl bunun 9tl UJ ne .. r. 1 

' dar doldurur döneriz, bin Ura kuaoı. Balıkçı - Ay ııırıtı ! .. 
Biz - Ay ı~ığmda balOl' tutul:ımı rız ••• Rn..an da hiç kazan'llDSJ,Z. 

Biz - Bu kazanç, 1RJ fıdar ara .. nıl.I yor muP 1 
1 

edlll T 
Balıkçı - .Evetı l'1ehlap kuvvet!I ne şckflde taks m r 

oldufıı zamanlarda balıklar clenl%1n 1 Bahkçı - 7aytalar bir .. ,., ~I• 
derlnllklerjne lnerJer._ Ba.ık tutr.::sl: ııu pay alır. • 

Biz - r.:n ~ok hanKI clua tıalık u pek zorla~ır-. Hemen he~n her ııeuc 
bu zamanlar, tıahk kıt olur . 

Bl:ıı - Pahalılığın sebebi ne 1' 
Balıkçı - Balık ıı:ln p!lhah dene_ 

mez ... Mebtap bitip, ha,-al:ır da yn_ 
mupraa balık acuzhyae1oktır ,.. Tab·1 
nk1 fiyatta o1maar da ~mkA.nusdır: 

tıbyor1 

B1lrkçı - Denlı:df'n rı!raa lıeJ' ~Y 

utıhJ or .•. l"Aklden kopek t>a ',tuaı *
ftl:ıe dökerdlfl, l;1lbuld ~ esb91ı • 
kiloluk bir köpek h:!hf"· !!! llPa,a 
aatrldL - K. K. 
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rı1ahkeıne Salonlarında 
QWWWW ---;a:;-• 

... upoaa eldeMrel& ~ıı ishanede bile Harp zamanında c:ıtikan 
' • .mama ft it wvme &llAIMI .. *'• 

h l l t . f? ırszz ı., e mzş .. .• Butün hıristiyanların müşterek 
bob:m olan pnpn'ık ınıtkamı mııhıı. 
rin d ,,·!ellerin lılçb!risiylr hnrp 
halinde değildir. Faknt hıııı.ı rJğ· 
men harp Vntikona dn slrnıtş ve 
pap:ının b:ıyotı üıcrinde de tesirini 
göslemıiştir. Pnpn her sabah nltı~ı 
15 gctc Jrnlkıır. ll:ınyosunu ynpar 
ve elektrikli bir ustura ile trnş o
lur. Sabah dunsını yaplıklan ,.e 't· 
sik:ı miktarına tiıbl otan knhvaıtı
sını midesine indirdikten sonra ca· 
lışmayn başlar. Pnpnnın çalışnınsı

nın saat birden C\'V~l lıllllğl nadlı
dir. 

Nervaııı, kırıklık ve bitlla aırııarıaızı 
derhat kecar 

,, 
an' çıkar huy çıkmaz hakin1 bey, 

iakai bula buia bizi ıni buldu ? ,, 

icabında üç kaşe ahnabilir 
a l!t&erlnden akınıuıı 

. .... ·" ~ ... · .. ~· .. • .:. ' • . . -. rctC.; \. ... - . 1 .. • r ..... .._: ~ .·-:·,.· ......... ~t'·:. :. --.·ı .. ~· ..__.' ... _:: . . ,,- . · .. "'>J.~ 

Ull\ncı da m:lhküııı. ı;ı..~lu da mnh 
kOmdu. Hor ikici de J:ınıl11rma rcfa" 
k ltfndo m hkcm•3e gctlrılmf"lcrdi, 

U'U,lm C\ \CIA d;ı\·acını.1 hUviyctlni 
I~ >l it ettl: 

-Adm? 
- Ömer. 
- Kaç )&:Jmdıaııın-:-

- 3t. 
- , lahl<Clın m'l<rJo 'l' 
- E\rt. 
- Neden? 
- Adam tihlUrınektcn, 

- Kıtç cne~el' 

- 16. 
- Senin ııdın no f 
-Ahmet, 
- NerclJsln 'l' 
- Trakyalı, 

09:ı n haf ta içinde 
~ 

Şark cephesinde 
neler oldu? 

de askeri 
ın verdltl 

mat 
Bertin, 2'1 ( .A.) - Askeri kay_ 

r.aktnn bltd.rılıyor. 
20-- 26 ey!Ul h:.\ituı iÇlnde, Almaıı 

ve Romen lntnlnrı ııınıal - ib:ıtı Kat. 
kasyada or.nnnltk ve geı;:ılmesl gUç 
aru. de tnarruz!n .. n devam etml§ler 
\c bl~.ok theınm yet~l dağ mevzııerln1 

t'le ı>etlnntıleralr, 
Terl'!{ nchrind Alman taırrruzu bu 

r ehrin bUyUk dlrseğt dol.nylarındn, 

Prokla<lnl•nın cenup doğusunda ller. 
1 mlı ve l>irçQ., iclliı ı r hUcumln znp _ 
\r lnıl§tır. 

t~llngradda tddctli 1:okak muha· 
r t: 1 r1 Volg isUkametinde ıığır ol. 
r"' 1'1a beraber ıernkkileı· kaydeltnı1. 
Ur. Bo' evlkler §ehrin şlmaılnden ve 
o yu arıd.ı Alman mevzilerini )'ar

m k te bbuııt"rlne devam e;tmı,ıer. 
dlr Dol evıkler bo§a g!dı:n bUlUn b J 

tnatrJzlannda 251 tank kaybetml;• 
lerdır. 

Don c oheıılnde Almnn. Macar \"e 
ltaly n ltıta~an, bu ne.brl geçmek için 
Ru • •m yaptıklnrı mUteaddit tcıeb 
bU ı.,rı pü l:UrtmUJlerdlr. Alman hU· 
cum kıtnl9.rınm hareketleri muva!h• 
kıyelle n Lıcc!en:ntııtır. 

V'oron"j ya1nnlannda, dUşman bU_ 
t :ı h lt nrııs•z olarak bUytık kuY.. 

ıi tn rruza Scı:lrmV..'lr. Blzzn t 
j ı hrl ·e knq;ı gay~tlerinde 

ı 1 d b ı fClırın l"t:ıl 

oo ı. ındıı halA taarruzlarda bulun
makt11.dır, BUtUn bu taıı.ruzlıum yeg~· 
ne nctlcctl blrçol: Rus tanklarının 

tahribi otmu5tur. 
M rkcı: C"Ph~slnln muhtelif noktn_ 

lıırmda mevzi! Arman hareketleri mu· 
vaffakıyeUc netlcelenml~tlr. 
Rı v yakınl.ırında otdukc;o. ehem 

m T'U~arebc'eı· cereyan ct01l~Ur. 
Bu \dJ <!. f!ov;ctlcr muvaffak oırnuo· 
lo. \ c h tn ııonla rınd:ı.kl faaliyetleri, 
b rcoA t n 1 nyi: tt~kten sonra kuv_ 
v ı ,<'n c..ll mi flC:-. 
Lndı"'a ... ll\n;.ı~ ocnubunda. bir Al 
~n tnarruzu d~nnrıın şlddctıl mu_ 
lı:nv nıctıne raıtmen toprak kazancı 

~ C1'Jll§tjr, ·,_ 
Balık ,ılar yanmnda~ıı sahilinde 

Ruslar Motovskl koyuna nsker çıkar
ma tcşebll.sl.crlnde bulunmuşl.nnıa da 
hu tcşebblls pUekUrtmmUrtUr. Hnvıı. 

mUharcbelcrlnde Almnn Ye Fin avcı
l:ırı hiçbir Juıyıtı.ı uğramaksızın 19 
Sovyct tayya~i dU~Urm\!~lcrdir. 

Almnn havn kuvvetl'"ıi 20 11c :?.3 
eyıtıl arasında h!lva muharcb:!lerindo 
Rncak 26 uçalt kayb<'tml;:ıtlr. Bur.n 
mukabıl nucıar hava. mııharebclerlndo 
287 uçak ve yerde de 62 uçak kaybet· 
ı:nlşlerdlr. 

Tayyarecllcrlmlz Karadeniz sahlljr.· 
de henllz ·nustnrm elinde lfütuna.n li. 
manlarm ıı.çıklarmda. bir yUzer hrwuz, 
b<>ş tknret -gemisi, bir mavna - ve · blr 
dmorlyc g-c:nfsi haıı:ı.ra nğratml§1ıır

dır. Volp sgzmd& tayyarecllerlmfz 
1Jı:t :petrol gemisini b:ı.tırmı;:ılar ve iki 
cakıı,p:dubnsmı da hasara uğra~mı;:ı_ 
lıırdrr ~Lfldoı;a gölU Uzerlnc!e de bir 
ticaret gem.Lsi bstmlmı;:ı \"c bir tlca· 
ht, ~mlsl;,te bir dentye geml9f haaa. 
- \lbT&lllmflttr. 
~enlZde Alman hUcumbotıarı 

tı'.r d~YJ1.ytı "omlslyle blr vnpuru be.• 
tır-m •~ lal'l!IP. 

- J<.a!:' ~ ıışıııdnıun 'l 
-28. 
- l\lnhkOm ınu un 'l 
- l..'vct. 
- Neden'! 
- Emnl.)etl aullst!nml. 
Huklm her iki ini do yerine oturt" 

tuı,t.nn sonr:ı tahkikat C\"J"llkınl oku_ 
mağa bn',llndı. E\ ro!ctan ıınlneıldığın:\ 
gilre, kntlldrn sııclu Omtıdn, bir gliıı, 
lı;t1111bul hapl~bıuıe tnd~ıı llskUdar 
hapishanesine nal,led!lm~ı hltpl han" 
dildl\rl~ etlnce k11rnrıa.,tırılmı;ttır. o_ 
mer, o gt'Ce eş;) nlıı.rını toplamış, dl. 
f;cr lrnğu, arkndıışlnrlyle \eda~'' 
'\"e .)Btıp uyunın~tur. l:'at,.ııken 40 llr.ı 
parn':lını da yat..nğının alt=nn koynıu'J" 
tur. 

Ömer bundan 1Jonrnamı ııöyle an_ 
lııttı: 

- &ı.b:ıhlcyin yat,aklarımı tclplAr' 
iten b:ıktım ,ı,ı 60 liram yerinde de· 
ğU, derhal hıtpl hane mUdürUne haber 
\erdim. I•'altnt o gUn pnrl' bulunama 
dı. l~&l•l\dnra GötUrdiller, benL Bere_ 
l<et vorııln, hapishane nıUdUrUne para_ 
mı ısonrn bıılmu~lar, gün.ierdller. 

- IUm çalnııs param bo mu! 
- \'allabı bana kalır111&, .\bmet ~ı. 

puımıııtır. 'J:nngo Ahmet talmııt. bu· 
na vcrmlııtlr. 

- Parııları.n na!lldı, eenln ! Hep l 
1 10 liralık mı, bcıt liralık mı.vdı? 
j - Hayır. Bir on liralık, ! beş lir:ı _ 

1 lık, 8 i'tlbuçuk liralık, 5 tane de yeşil 
bir Ura lrlt. 

- Ne dl.)ccel•Kln, Ahmet bunlars 

kal'frf 
- Ne diyeyim, efendim. Bir deofa 

ben bu adamın koğu unda değlllm. 

Snnlyon bende bulunan Jt!'lra 50 Um 
değlldtr. 52,5 llrrıdır. Bunlar da beolru 
pammdır. llattA, o ı;Un bana :üya.nt 
te gelen, bfr akrabamın vMdlğl ~ 

!im da btı amdn gitti. 
- l'ıırnyı ııa.ııa Tnngo Ahmet nıl 

verdi. 
- lla31r, ldnı o bana para vermedi. 

ömerln p:ıroııındnn haberim yok. Bu 
pam 1.ıenlnııUr. 

ll<'m f:fendlm, bir d~fıı bnpl!ıhnne)e 
du mU,sek, hrr len lığı ;rap:ırı:z.. de_ 
mel• drğlldlr. Hnpl~nede hırlısı 

var, hırsızı ,·ar. lf.ep i pl~l' adrun
lar. l\imbll!r, parrı)"l lılm ı;aldı. 

- DıımC'k en ~.alnındL-ı 'l 
- Çolır.!ldrm, beyim. 
Nctlc<'de ın:ıhkcmc, 1.abıt~"1lralmsmı 

tanı.im cc1 ıı gnrdl,y ıılnrla, dlter me_ 
murlarm çağırılmıısına lrnrar vere· 
rck mub:ıltcme~1 bnşln bir gtlne 
bıraktı, 

ADLİ\'P.: MUIIAillRl 

ltalya iaşe hususunda tedbirler 
almndnn daha C\'Yel Vatikandn ek· 
mck toh<lit edilmişti, Harbin bo~ 
langıcındn hn,•a tehlikesine karşı 
icnbcclen tedbirler Vntiknnda ılo 
alındı; camlar ve ıunpullcr mn\•iyc 
boynndı ,.e sarayın balkonuna en• 
nn\'ar düdükleri ycrleşlirildi. Vati
knnda ikinci Nikola kulesinin ul· 
tında çok gfizcl bir sıAınak vnrdır 
fakat Roma clvannn İngiliz ucnkla. 
rı geldifti vakit ,·erilen tehlike i~a. 
rellerinde papa bu sJ41ınaAn irune. 
ye kat'iyen tenezzfil efmemiştir. 

Vatikan gıda husu.sundn bülltn 
lıalya gibidir. Iıalyada et.siz secen 
günlerde Vatikandn do el yenmez, 
Yalnız pnpnnın muhafız Jcılası holk· 
lan daha fazla miktarda gıda al· 
mak imtiyazııuı. môliktir. Papalık 

sarnyında yalnız 102G in~nn huluıı· 
duau lcln bu lnsnnlara oyrı ayrı 

''esika \'Crilmlye l(ızum hasıl ol· 
maımşlır. 1026 ~kişinin isllhkakı 

toplan verilir. 
Papalık nezdinde Avrupalı de,·· 

letlerin sefirlerl de vnrdır. İtıılyn 
ile hali harplo bulunan JıllkOmctle
rln sefirleri harpten evvel ltalynd~ 
olururlnrdı fn:kal harpten sonra 
\'atikana t~ınm~lcrı1dır. lnslllerc 
sefiri Fransi d'Arsi 1.ondra Jıükl'l· 
metiyle muharebe etmekte ç~ sı· 
kınlı çekmeklcdlr. Yazdı~ı mektup• 
lar Londraya gitmeden ev\"cl tam 
bir dc,·riiılem seyahati yapıyor. Fa• 
kal bercl,el versin ki ura yerde 
radyo var, İngiliz scffri İngiliz 
hariciye nazırlığiyle doğrudan 

donnıyn temasta ihulunmak icin p::ı· 
palılhn kısa dolgıılı radyo istnsyo
)'onundnn mükemmelen istl(ade 
edooilmC'kt~dir. 

Uçlü paktın ikinci yıldönümü 
münasebetiyle 

Bulgar hariciye 
nazırı beya atta 

balondu 

il 'Bıupll-« -~dj/1.1 ~ 

~--~~~ ·? 
q "'İ 

.ri'llfite.h salibi bürün dünyaya -yapılmış 
olan denenmiş il~çlar için bir garanti işa. 
retidir. ·S~ıc ilaçlarını bütün dünya dok· 

to.rl:ırı h:ıstalarına vermekte ve bu ilaçlar 

mıl~~nlnrca insan tarafından kati bir emnfyer 
\•e ıtım:ırl:ı kullanılmaktadır.! -

Bay ve Bayanlara .müjde 
Bu tasıırru! devrinde eakidl, iboyası sol.1u, renginin modıuı geçU dtyE 

ıuymet!J EL ÇANTALAR1NIZI 
bir Jtöşcye a.lıp terkctmcyinlz. Atölyemiz lııtcdlğlnl.z renkte eıb!.ııelerjnlı.·. 

uyf,:'Un olıırak eski ÇA.?l."TALARI~IZI fennt !luretıe boyar ve yepyeni yapa.• 
Ayrıca her •UrlU tamir vn tsmnrla çaııta yapar. 
Tuvaletlııtzln "cıısıue uy..ır en iilfı .sabit tırnak cllllanaıu ancak at3lyemlı. 
de ıeınJn ._·ocb:l~rslnl'l.. l{o.raköy Mumhane caddesi Huanpap 'lan No. 2 !J 

~.~!~.,~~!.~~~~e ... I Saraybosna çete-
ceyo.rısı tebllğl ekinde haber vcrjldl. lerden temı·zıendı· 
ğine göre, Stnllngradın batı §ima • 
llnde Rus kıtaln.n bazı tcrakkUer kay. 
detmeğe muvaffak olmuşlardır. Al • 
mantar tıstUste kıırıı taarruzlar yap. 
mı~!area do. bunlar:n hepsi pUekUrtuı. 
m~ttir. DUşmo.nın takriben 2000 kişi 
kay})ettl.ği tahmin olunuyor. Mozdok 
bölgesinde Aımanlnr 5 de!a taarruza 
gcçmlfiler ve hepsl pUskUrtUlen bu ta. 
arru.zlarda ağır kayıplara uğramışlar 
dır. 

Novroslekln doğu cenubunda bazı 
Almnn taarruzları pUskUrtUJmilştUr. 
Bir tepenin zaptı için yapıl.nn savnı 
esnasında çok mıktardo. Alınan askeri 
yokcd!lmfştlr. Silyavino bölgesinde 
Sovyet kıta!arı Alman taarruzlarını 

pUııırtırtmllşterdlr. 

ALl\IAl\'LAR tLERUYOR 

Budap~te, 27 (A.A.) - Saray. 
bosnada çıkan Novlıist gazetes!nin 
yazdıg-tna göre, Hırvat kıtalan DIVi• 
na, Livno ve Puzu.zja mevkilerini ve 
dolaylarını Ç!: telerd~n temlzlemeğe 

mu\•a!fak olmuşlardır. Çoğu kadı:ı ve 
çccuk olmak Uıere Moııtar'dJ.n kaç_ 
mı§ olan lkl bin kişi yerlerine tekrar 
öönmQ3lerdlr. 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

Baklkail anlamak 

lektubu llo defa okuchıktan ııonrı. K ARA EL M As mek zannı altmda bulunayorııunoz. 
mumun ~ığmda yaktım. Heplqlz de bana Jaftklka&ı oklula sibl 

Rll hıro akşam yemeği için ha.zır. ııöyllyecek yerde .maval okumakla 
lık J&p(,rm. 0ollG'lln dcrJnden gelen 39 rn~gulsUnllz . .,. 
fle!!I 11ü'k1inetı yırttı. l\lekanlk hareket 1 ngili.zceden çeviren: V EHi P TAY LAN Sprek hiddetine hlkim olamıyar&ıK 
Jcrlc merdJ\·rnlcrden tndlm. olanca 11cslle bafd'dı: ''l\lademld al • 
Mnsımın üzcrfnClckl gUmU2 ~amdan. I !Cim, belki bu t'lekorasyonu tertip eden blddetlndcn lltriycn bjr sesle Kolıı~ ı bayın \'e mister Boranın kaUOOllmf'I.. 

lıklrım kMcr nlallll'tl olmak Uu.re ıl. I katilin biu.at l•endislyd1! lıltaben süylenıı,tı. (' mit çehresinde ~ine mani ol:unadınız, hJ~ olm&r..e& ka-
·ynh kordelAlnr geçlrllml:ıtı. Albnyın Hiçbir r.aman bu al.ı;anıld lı:adnr ırnlnj mini nol\lalnr halinde parhyaıı 1 balınt!!lz 'kjmsclert 1Uplle altına al • 
her 7Amnn oturdu~ yere lso yeşil l5tnhınz yedl~lml hntırlnmıyorum. gözlerini arlm!lııs11n3 dllmılştl. Bey • ' mıunalısmız.,. 
renkti çam d:ıllıı.nndan iirüknüo. ufak Lokmıılu ddet.a gırtlağımda tıkanıp n!mılen Ynnıhnıış.."I. dvndllm, nu adam "lllltl1n ano na.nuna mı konuıuyor. 
bir Qelenk konulmıı,tıı . .l\fumlarm Pt· kahyordo. Diğerleri de ı,t.ahsız yiyor. da zerre Jmılnr nf"zn.1,et \'O mlsartrpcr tıunuz. ~·okııa ıroı:ıuz olmak hakkJuı 

rafa dağıttığı tltrt'lt ı,,ıkta. ml!ı Tim !ardı, Duglaıı ve Kol11 mUı.te11na. vcrlik hlııı.I olmadığı gibi. terblycslz. kendi §Shsınız lı:;ln mi iddia edlyorsu. 
mjısln yerinin bo, olduğunu gllrdUm. ıtol<ı her mmanda.n tok fnzla yjyor. ııı;ın en on raddPıılno \"ttmu~tı. nuz!., 

'.l\lls Mnrşn.nt tanmın b:ışla.mnsı için dır. Rostodıuı fkl defa ııldı, aynra ko. I Fakat ga,.lp d~ğll mi T Bu llÖzler Bu defa Blckborn s3r.e Jr.anıtı: 
fıJnrot verdi. Norgrtnln ycme'k yerken mman bir ptU''t& 111ğır kUrc~ glh•doy~ Kol"u nl'Şell'ndlrdl. Allly t'der gtbl: "MI tlır Sprek herhalde phsmda1t 
elleri titriyordu. lltl le bir nloo~"ln bo'! lndlrcii \'C mükcnnncı porter ~r:ıb1113 "İıitııhım yerinde mbter Sprck. bılb!!edlyor . ., dedi. Çehrtıı'ııde köpefe 
durıın l!!l<emle ıne Qrlrck bir na.zar dn iltifat et;me'ktNı gerl kıslmndı. ı;:Unl<U ,·lr.d:ınım mUsterth, dnıll. • da.) ak attığı zaman gördDJtlm :r.al!m 
atff"dl.)orda. Kfm'I eh~ ltonu,mııh nı. Hnttr barokeU dlğcrlcrlntn (avrrlnrllo Ötcldnln Al'ıl tclıdltl<drdJ. "Ne de. , lfado bellrdl. "Fakat btltnlyf'rek .. ,. 
yet yol\tu. Herkes, sumtı ıısık, yernt-_ o dorcce tezat t.c ltll ediyordu kt ali~ mek lstJyonıunur:,. dedi. kA ldmselerfn de lınkll'!rmr korumu, 

in biran ıwvel snnl\ rrmeslnl bckTI. f'fmdında.n beruarmm h:ıınnnne na • "Sözlerimin ımana!lını a'lrıımnk gUç oluyor. (l\TuryPlln yOzDDfl manjılar bir 
yordu. 'i·~:nır: Blel,bnrn her uı.'m!ınld urlarrnıı manız kaldı. / olrnaııa gt-rek. Attk konu ıı.lım. ht:ı. nauır atfederek) devam etti: ''Ne ça. 
r,fbt mU~t,rlnh•nnc ıırıtıyorC'lıı. Terbi. Ortad8 gayrftnbll bir gl'rglnllk var. hınm katıran albayın öltımU · dolayı. rP. ld, mll!ter Kola bfr nkrl sabite up 
yP.~I noks:ın ol:ın bn 1:r.nçten urı-e ka. dr, ve IK'klenm<ıdl!< bir anda fırtm:ı 11Ue hl11"ctmenlz fMp eden, faknt lllıı. lo.nmı, ve mutlaka caninin aileden hl. 
dar ll0$lnnmn.makla bcrtıhcr, o:ıan bu bUtlln ılddotJlc lrnpttı. 1J t;medlt'fnlz keder de{tll bllakl!I J"t'P. rlsJ olması lAz.nnseld'llnl ı.ırnnı-i:lyor. 
kııbn. hnllnl, diğer nlle cfrttdmm O)'llll. 'TevkalAde bfr l~tahınır: var, m1ster trtnn tahldkAtm neflcf'lcrnlden duy. Sebep: amcamın allet.llP artıa,amamıı 
dığt ynpırutrılc lcedf'r ı,omedyMındaıı Kols.,. dutunnz endişedir. 7.lra hepiniz A'Z ve olmtU!J. Belkl akla yakm bir nıo:rarlye 
tok dabD tabii buluyordum. Ne ma • Ba e!h:lert albayın danıadt Sprek, ya tok ev sahlbt ve eti B">ranr katlf"t fakat ne de olsa nazariye .. ,. 

(J,ıllclkada pU'UD 411Nlfl .... tlp 
Uanlaruıpae._. ....... ...... 
ulruaııuıa dikil&& eıUlmeltdU. C.lea~ 
tt-kllll söadeha okuJ1IClllılrw ....... 
l<alınall tlmere aaıUt ....._,._. Mldll· 
ıneıert lflsımcbP, 

Evlenme teltlillerl: 
rı: Otuz yqmda, \1%UD bOy1u r-n~ 

ve namud!u, aaktır ajıulM menMa; 
ve ?lr evı olan bjr bayan, •Yine aadlk, 
e.sk<sr veya atvtı (sdldl de o&ablllr) 
bir bayla evleAmek ı.tem.ektedlr. Ba. 
yın esmer olmam prttır. \36 Gru) 
rcmzıne mllra.caat. 

ııı Yııı H, b07 ı.To, kilo eo renı 
kumral, oldukça y&JufaJdı. tç.lll allar. 
mıyıı.o. bir Uninnttell, tü.1Uln1 ta • 
mamlatacak, gtısel, anır~. tabai.lı 

blralle kızUe evlenmek Sattımekte.ıı:. 

(İnga) remzille mUrac:aa~ 
* 23 yqmca., Anadolulu temts •• 

zeııglD bir ape,e mennp, 100 lira net 
maa11 olan, devlet memı:ru bir baJ, 
yaiUla uygun. temla bir &!le kJaı tl" 
evlenmek ı.temektedlr, ı Alil Gellc; l 
remziııe mUracaa.t. 

35 yaında Mrbut. mNlek l&blbl. "'' 
bay; 25-30 )'&fJ&rında, balık •ttDck 
kumral veya a&nfID bir oayanla ev. 
!cnmek latemektada. (MMut o&&Um) 

Bamuaa Tiiiiiif 
Allpm ftılılıı ...... 

1JU8 ILll .... 


