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' • ~~ İngiliz.le:r, ltalyanlarm 
. iio"U,tlerine de mani oldular. 
!h.ı:a1in Alman deniznltıları 
·-u.ıı.n batmlma.smdı:ı.n ltendi
~ kadar büJ ülı: b.r ifUhar 
1 cıkaraıı ltalya.nlarm söz. 

~ ~arma tıkadılar, Hem 
~larla d~ğil. fiiliJ n.t ile. 

1 ~ 1t:ı1yan radyosunun bu ke
e~li öğünmesinin ferda
~ l.ibyn tnarruzu başladı ve 
nıın radyo unun İtalyan hl:''. 
~ ga etmek isted ği tntlı 

• ~.,. Stf;.ra ir..di. 
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•1t'ercnin halini öyle tir 

1tıl1Yor Jd in nın nğnndan 
~~~ Zil.\ nJ ı İn~ilterf." ! Söz • 
~ •Ulor. İtalyan milletine 

darahyor .';ilddutll mulı:ı.robelcrin geçtiği Lı"byı·. Mısır hududı1nıı gö teren h:ırlm Moskova, ~4 (.4.A.) - Rm 
gece yarısı tebliği: 

---O--

o "tan ~ an 
ı~z ~ wetEerı 

~~~ vazt~-eti u suretle an· Cenuptan ilcrliyen lıuvvet • 
Kararname bugün çıkıyor . 1 

TATLILARI VE 
li ASAK 

~ "'IQır: lerle birlcymk üzere 
,.ı' ı!°Yal gibi heybetli bir ge bulunuyor 
,": llat!,tı:ılınası İngilizlere indi - Lo,ıdra, 2 r. ( A,A.) _ B.B.C: 
"' . \'"e.lerin en mühimlerinden ' 

bb ... ~c b:ışlm. birinin konu'. l.ibyadan gelen son haberlere B o" fr' ~ • 
">llll göre şimdiye kadnr A1?1an ve !'ıs ı 
~ ııtn~~::~ i:!~: ltalyanlardan 15,000 es:r alm. [ 
ıı,,.;--1 tarurındnn denizin di.. nuştrr. Esir mik~ı 1 • mUtema?i-

1 
,~lıni tir. Alman dcnizaltl· yan artmaktadır. R«:,?.ek te o 

\ı... 2'.aınanda Mnh:rn zırhlısı. İngiliz zayiatı, oldtu.ça aK!r ol. Ellerinde an bu anan u vllivete tebJlr..at 
"<16~yc ~;;nde~ terdir. muştur. Faka~ez:haldc mıhver .J :. 
~erce seneıcrdenbr.ri bü- 1 zayiatından hafiftır. .. .. ya ılUll t ı mrteaklp 

ta d izi ~-' ••-ı h- (De,ıımı 4 uncude) 
~l;ılı CD cr4luD ffiUl.olU ' ıı.. İ b a a ele i i ki \ta hıgilizler. Aı:k Hoy!tl 1 ey Dfm i' Verece er 
~%~!11ıdnn t-Orplllenill. Çör. • 6Q Japon Buğday, unundan yalnız ekmek,. lerlnde bulunan un miktarını bir be>. 
,.,_"'-lllği bedbinliğe i:ıkılô.ıı 
:~dcnizdcJ.i İngiliz deniz Francala, pcksemet, mnltarnn,ııehrlye yanname ile lıUkCımete bildlrmeğ'e ve 
ttı · ı· • T kyoda bisküvi ve sımıt inınllnl ve bunların imaırttı derhal tatile mecburdurlar. 

1.,, nerede halılı? AkdenıL va ısı o ~oPrnktnn başlıynrak 1\Iı~ cirşında kaln.n baklava, börek ve pas.. Kararnamenin ne,şrl hakkında. he-
)' SUvey~ten, Fill .. tinden, top andı ta gibi unlu maddelerin lmall ve is nllz YiUl.yete tebligat yapılmamıştır. 
~~ Knrnilcnlzc kadar ı.lc. tlhUUtJnl meneden koordınaayon hey<'. ntıgfin tcblls-at yapılması beklenınek 
~ . Fatmt bu cephe :\ıkıl- -o- tı kararı bugün resmi gazete ile ncı;. tcdir. Bu taltdlrde bu gibi maddeler! 

l'edfr. Akdeniz İtalyan hfi. kil kendUe rcdıımektcdlr. yapanların beyanname verme rnUd • 
\., aı_trnda. Ye İtalyan denizi. la ve • lhUyaçtan ziyade zevk ve Jl1k8 dcti bugünden itibaren başlamış oln-
~ ; sivaset maddeleri ola.n hamur tntlılan ve caktır. 

ltibı' •.: b ....nn ..,. J Pasta. yapanlar kararnamenin nearl Diğer taraftan koaumluk hayvan 
QI r \"e az.amew U,,,- izahat " "' ~Ustur. İngiliz politikası tıırilıindcn ltlbaren üç gün 'içinde el lııra ayrılan yem miktarını yeniden 

(\._ Iİibiııe indirllmiı;tir. Bıı..c;ıı-- k tcsb!t eden kararname ile h!lrfçten 
v"!1tılngbn.m büyük ku~- verece iplik ithalini serbest bırakan karar 
~ ()tara ettiği gibi J:cndisi Tokyo, 24 (A.ı\.) - Ba.,vckll genr. Be r l inde name do bugün neşredilmektedir. 

t~ustur. ıt~lyn~lıır bu. raı Tojo, maliye vekili Gayn ve diğer 
tt.rn rrtıeMc ?ıliffohırdirler. siyasi şefler, Tokyoda rcvknlft.de oıa 
~- esinler 1•ı d&bn iftiharı k to 1 an 60 Japon vııUsl önUn 
.. "Ul • ~ -•·) dl A ra p an 'J er1 gorce=- ": r. me. do nutuklar- söyllyeceklcrdlr. Bir g(in 

" 

~)arı \'e İngilız propa - d" • dccck olan bu l>on!eraıuun 
"'0l'lıUn l' blitU Al d . ~'am e h~ o n ı: cnız~ . illt seferberlik bUnyesını 

h~~ ,. n.. ~ • 1 t saycsı, m 
ı:~ e m:u\'~r <ıenız mn·c • daha fazJ·ı kuırvetıcndlrmektlr. 

· ,~r. llugUn İtalyan bı:ıh- \' ll1 d Çin ınescıcsinln hallinde 
~u h""'..:-· ti >n n er en 

Antikomintern paktın 
yıldönümü münasebetile 

~•glln bir toplantı 
yapılacak 

Berltn 21 (A.A.) - D.N.B. bildiri. 
Yor: t~et ve ı.>A.ı.mıYe ""• t kl a·ıen dıa siyasette hUkQ. 

. twıuştir 1tııJ - demek ve a P e ı "' tın 
(1 • • ) ~ mete samimt olarak yardım e eleri Bolşeviklere kaıııı nçılruı mUcadcle 

t .. tlnektır. nunu:ı.n sonrn 

1 
1 1 rı ıstenecektlr " ı\ . . ve mUznhlr o ma a • ye lşt!rnk eden devletlere mensup bir 

-.._, -\'l'Qpayn. im.ti) en 1 alcım vlnl valileı;e 
. ~tır, A uup:ı A vrupnlıln Hariciye nazır mua ~ bllh~ çOk mUmte.z rical ve ş:üıslyetıer, bu-
. l.uya, Akdenizdc hükim ola. milletler arası vnzlycUnl Uza gün Berlinde toplanacak ve antıko • 
-.ı~lfiltııdnn Sicil)adruı S:ır· birleşik Amerika ile yapıınn m kc mlntern paktın yıldönUmU ınUnascıx-. 
~( 0ebclütt:ırığa kıuıdr ttaı ı re zabıUnn halckında. ı..zcıhat verecek tile harbo dcvnm hususundaki nzlm. 
~IYantı;:r, c ki hakimiyeti ::.ti:r·:..._ _____ .,.-_______ ı_erlni __ te::y:.:.it:.....:e:.de::..::c:=.ekl=er:.:d::lr:.:.. ___ _ 

.~ '.'itır. Kıı.ıı ! Knn ! \e tlni. 

\ ~VctlJe bu tnrihi hali s "'l m a kk .,_ I 
~~ 1;,i~~-;~İytın1nrııı Q <;§ Q !/ Q Q () l • 
~ e11ne de mani oldular. <>----
~~:n. Alman dcniznlt ılıırı 
btı lıatırıımnsmdnn ltendi • 
rıl<ıı.1'adnr bUylik bir irtilııır 

\' ~la tan İfnlyaıılıırm sözk • 
la l'tııa t.ı'iınclılar. nem lru· 

dcği4 fiiliynt ile. Çünkli 
~Yo tınun bu l;:eyifli ke.. 

11 ha 'ıJn fcı<lasmdn I~ibyu 
ltıı.ı şladı \C ltalyan ııu1yo. 

1 

JE ir kadının alnP lydlğl ayakkabı, dalı 
dükkannn önüıulen ayrdmadan p tı&flı I 

Leningrad
daki Ruslar 

Tank ve toJçu 
himayesinde 
Dün gene 

ça ış teşeb
büsünde 

bulundular 
llerlln, 2t (A.A.) - Alman radyo. 

ııu, Lcn\ngraddakl Rus kuvvetıerlnln, 
dtln, tanklar ve topçu himayesinde 
mUteaddit çıkış teşcbbUslerinde bulun 
duğunu bildiriyor. 

Bu teşebbüslern hepsi Alman nğır 
topçusunun baraj ateşi önünde kınl 
rnıığa mahk().m kalnıL,tır. 

Geçen hafta doğu cephesinin yalnız 
bir kesiminde 150 Sovyet tankı tah • 
rlp edilmiştir. 

1 7 /ı k / 'j 23 sonteşrin günü ordularının; v o o o amsk 1 bütün cephelerde düşmanla çar-
pışmışlardır. 

kesimı·nd .Muharebeler bilhassa, Klin, e j Volokolamsk, Tula ve Don üs-
1 tünde Rostof istikametlerinde 

Rus hatl şiddetli olmuştur. 
arı 22 sonteqrinde 10 Alman tay. 

yare i tahrip edilmiştir. 

Yarıldı Dört tayyareıniz kayıptır. 
Barcutz denizinde gemilerimiz 

~-

Daha cenupta 
tııınan!ar yen"' ir 
taarruza geçtiler 

üç düşman nakliye gemisini b:ı.. 
tırmı§Inrdır. 

1 Moskova, 24 ( A.A.) - Bu 
sabah neşredilen Sovyet hususi 

1 tebliği: 
Sovyet kuvvetlerinin 20 - 23 

\W, z.ı CA.A.) _ Ofldcn· son~~rin. zarfı,!ld~, Rostof cep· 
cephe<>•nden 1 • lıesının bır ke.sı.nunde muvaffa. 

Rus · ~ ge en haberlere kıyetli bir lrnrşılık taarruzu yap 
göre A.Jmanıar- Volokolnınsk kcsımı.n.. ı tıkları, 60 ldlomatre ilcrledikler; 
de RUS hatlarını :rnrmtşlardır. Daha ve üç Alman tiimenini imha et. 
cenupta Moja!sk kesiminde Alman t·kı · b·ıa· ·ı ı t d. ı crı ı ırı meK e •r 
Itır yeni bir taarruza ~ıamışlıu-cıır. Tebliğ, Almanlardan· 111 top, 
Doneçtc de Alman ilerleyişi devam e.. 55 tank alındığım ve bu kesimde 
diyor. (Dernmı 4 L~ıclldc) 

i 

~[an lm.lli:mıı !:-ınııgn et " 
1 tnt lı hulyıılnr ıfırıı 

t~C: tıı:ılıvolduğtmdnıı b:ıh 
l ~ lıı l!cniz Jnı\'\'ctleri bu. 

\oıı hillerini bomb:ı.rclınınn 
~ 4\rrııttıdnld tt::ı.lynn hfı!d. 

' ~!>on. d:u-bcnlıı imlirllmcsi· 
""'1 ~Yliyor. ttnlynnlnr ise 
'ıtııtı:ı!? hal:imiyctlni nlhıı.yct 

ağmurlar başlayınca tabanı açılan 
ayakkaUllar ve şikaye ler de ço~a1dı 
Fiy:ı.t mUrn..ltııbe bürosunıı son 

za.m:mlarda yapılan şikô.yctler .. ~~ 
smda bıllınss:ı. ııyakka.brlarıu. çu 
olduğu yolundaki ı;ikfıyeUerın çok· 
Ju{:'ll nazarı dikkati celbel~-~kte ~ 
clir. Havaların yağışlı gıttıgı, 60 

zamanlarda bu ş.lciıyct!cr pek ço • 
ğalmqtır. Birkaç gtin zarfır.d~ ~~
bam kalkan, almdıf;'lllln ertesı gun 
topuı:;ru kopan ayakkabıların yanın. 

d:1' _geçen glin bir bayanın yaptığı 
Şika.yet rekor teşkil etmiştir. Bu 
b~yan aldığı .iskarpini dükkandan 
gıyerek ÇikınI§ raı:nt daha dükki\. 
nın ününde ike~ deri Ustünden çat· 
1.~ı..,-ı.n-. Bayan hemen diikkli.na 
don ·· ka. muşse de sahibi bu aynkkabıyı 

M. vsim başında mü ~im bir meseie : 1 

Kok kömürü daAa
1 

Rusgada 
Be 2rıa \!OC 

s z e ~ner 

Harp verg~ 
vep·ec k er 

"' 

• 
~ 

~ ttıııı iliinlıı. me:sul. Gn. 
'tı ~ Roynli Almnn deni. 
~ ~l tıl'dığı lınlde snn \e sc" 
~~-Yet ı;nnld 1tal3 anlnnıı 
t}~11 

li3or! 
~ h· !>Özler nrnsm<la dildm. 

ır İtirııf \'nr· "İtalya de. 
l:t l!lılz c1C'mc];ti~'. t tc bun· 
ta~' r ki blı: de İtalyanın 

~atıl oıııur na inımıyorcı:. J. 
• ıı h r 1ot1a ydlib-i el rbc ile 

ıı~l'nı lll! •!ti nıct;ltibiyeti 

1
d ile z.!mun İngiliz do. 

1( iadiif etm.i sc canır.ı 
l\UJ t."'LSmdau bnı;;ka bir 

"'ev düsünmemesile 'c nlha;ret si • 
~~li AfrikndaM sallnnnıı ,·ıı7J3 eti 
ile Akdeniz! kn.3 bctnıitttir; binae • 
mılcyh ikinci dcrcccde hir devlet 
haline innüştir. ttaly:ın halkmn 
eski Uoma. imparatorluğundan ba.h 
"etmenin mevcut derde ne dere • 
ceye kndıır mcrlıcın oln~i:'IIl• bil ~ 
menz. nu halk bira7. drı.hn berrak 
... ur.ctt~ dü~iinıncğc ba~lıvJıi:"I gün 

! i,)in a.Jacağt l'enı;i gör~ğjr .. 

b~~. cbnenuştir. Fiyat müraka.be 
~:n g_ı kadın:n ş:kfı.yeti üzerine 
üklı:an sahibinden keyfiyeti sor • 
~uş ve it;in sarpa sarmakta oldu • 
h'llllU ~ören bu ayakkabıcı da pa -
rayı geri vermek zaruretinde knl • 
mıştır. 

Bu §İkayeUcrin tevnli etmesi u
zel'.ne fiyat ınü.ra.ka.be bilrosu a -
yakka.bı fiyatlarmnı çok pahalıln . • 
rruş olmasına t-J.ğmen daha. çürük 
nyakkabılar imal olunarak halkm 
iki türlü zarara uğramasının sc ~ 
beplerlni araştır.ınağn. bıı.olnınıştır. 
Bu husust:ı ayn~bıcılar ccmiyc .. 
ÜDdeA de izıJ,hat ~ -

ucuza satılabilir 
ll:'ff;; B k 1 ld ~ k k k" 1 .lllu ku\-ıt 21 ( \. \.) So,·yet ~ll • 
"' s an 15 1 raya a 1 ·ıl o m~ r "in~ s sek rl~ s ~ cJ.\anI, b it r'ıırın çocuk. 

'Lı llt i 1 dft A d"'ğ . halde d. &UZ evliler n a\•lık l1 rcUeri.nin \C ya • • a es D Şur u ' ne~an hU~ trntla~nı~ :;Uzdc t. ın-- muadil 

23 baçak liraya satıvor ? bir miktarını h rp verg si olarak ö.. 
.J dem !erine karar vcrml Ur. 

Şehrimizde kok kömürünilıı t.D 
nunun 23,5 liraya sa.Wdığı malfiın· 
dur. Geçen sene, kok kömürü sa. 
tışlannda görlilen bazı intizam N 

sxzlıkla.r yüzünden kömür t cvziı:ı.t: 
Wnamile Etjbmka verilm.i§, bı.ı. -

nun üzerine Etihank kömür 
şubeleri açmıştı, 

satış 2l'. ı!l y ııınd IH erkC'kl<'rle, 20-15 
Ya.iınd:ıld kn.:!ınl r bu vergiye t.ıhı.ir 

O zrunnndanberi şehriın'zdc, fil. 
h~kika made~ı kömürü ~rkriltL'lı <' 1 
kılrtıemckt.edır. nu sene odun fi • 

.(Deftmt 4 IDdide) . 

Hasta a!kC'rl rl1> tııl b ... <'r v y4lıut 
<':>ellk :; pm :ı. mu' t ... J·r olamıyıın 
'.lr bu ·, crı;-id n • .... .ıf tulı.ılmuş.lı:ır 

ciı.r. 



raca ~ız. 

1 • ~i :ı.duHalı, kııfom. 
"<:.n ctme~in Uıla-

Trn ... m:ıttan bugilnc k;ı.d:ır de • 
,·nm etlen fiJJr mıin~..::~rmı tct
Jdl• causck, Jılr.ltlrioln ııczn.lıet ,.e 
ter bil c nui:n:lunı.1a..'1 ı;ıkınruru~ ol -
dnğunu i 'ıl'.n. cdcmcylı. IlUyifü ,ıı_ 
tan iri N. ı Kenıalin "lnhı'ı1>'' 
\'C "fa.ldb,, inde Ztyl\ Paşanın 
(Jla.r ) mı tenkit cdeıiten, ol 
dol.~ ı mUbnl::.tsız bir lısan 1.."Ullnn
ını~, ~enkiüln !:ttk d$DA çı.ltmı~trr. 
(irfan Pn~ya Mektup) adlı kilo. 
bmda dıı. Nnmf.& Ucmal, tenkit 
ynpmak i terken, tezyife \C hat.ta 
tohkir.e Jmçnu:;ıtır. 

lencmenll Zcule Tahir Beyln 
(fil.an) adlı eserine bir teıı ;it. flY 
Z.Ill1 y:ww RecaI Z:ıdc Ekrem De -
ylıı, o tcnldt )'nZ.rsmd:ı (Muallim 
Neci) nin (Gnrl .\ '\lr) redifli 
gnxcllııdcn bn.Jl cilip t.enkit eyJ -
mesini niuıı.IHm :ızmetmcmi , ü • 
Uıt J.ltre:ntc cevap 'erml Ur. 

nu cevap, illt e\"Vel Saadet gn-
7.eteslııd~ çıkını , sonra da kftnp 
lınlindo b:ı ılmıştır. (1808) :aınaı. 

linı Nr.ci, bu kitabında N.aem ne. 
yin (Zcmz ) adh :ılir Idtaplan
nı le nlıı.ro.k tenlüt etml~tir. Adı. 
nr da (Zemzeme) ~ hem kafiye 
olsun <liyc (Dcmdeme) koymu 
tw·. 

ı:scr blr tenkltnnmo değil, kU. 
:füınameden ibarettir. ''Kllstaluı. 
ne,, "ı;~a,, ''zcllia.ııe,, "ıı.fyonkc5ll 

~aşmatıa&eeı-- ,... .... -----2 -
Yeni Sabah: 

HUseyin Cahit Yalçın, (Karadeniz 
hAdJaelcrl) ba.§lığı nltmda ynzdığr bu 
aıı.bahkl b!l§mllkaleslndc "Karnden.Y.
de Türk yrağ1 t.a.§ıyan bir mot.örtın 
meç.hfll bir t.alıtclbalılr tara.Cmdan ba. 
tınlma.sı JıAdlseS1 tlzerlnden ook za • 
ma.n geçmeden Ye mesclcnln hakikati 
ne oJduğuııa dair Türk e.fkAn umumı.. 
yeslne hiçblr fZa}ıat verilmeden dJğer 
bir mUe.ult vak& da.htı cereyo.n etti., 
dedikten sonra bu de.fa. Yenlccı vapu. 
runun torplllencrelt b:ıtınımasmı mev 
zuu b9 cdlyor ve dJyor ki: 

"HAdiselerln serseri bir mayna Uı. 
sndltl JJeUcesi olmlyımık denl.ı:altılıın 
tnra.fmda.n kMt.cn yapıımıı ve Tl1rk 
bayra. !!!. tevcih edilml§ dU..lı:n.ıı.nca 
blr hareket oldufunda zerre kadar 
§Uphc yoktur. 

!ile ınotıhiln. b&tır:ılınn.SI nctioesln • 
de m sdonln tan.tımJzdan pek saki .. 
ruuıc k.ıuliıloıımam ile bu mlkastm tc .. 
ltcrrllrll a.ra.sm~ ne dereceye k4da.r 
l>lr mUruı.sobet vardn-? Yazıt blz.im sU. 
kQt.umuz, ltida.llmlz TO a:ıbn teenni ., 
nı.lz'bu Udncl cinayeti ne dereceye ka. 
d'.lr tqvtk ve t.c,.'!Ci etmı,,tir? Çt1nkt1 

bunun bir c.in;ıyet oıdu,ğu ve TQrk 88Jl 

cağm& bllha.ssa. tevcih cd11dlği hiç 
ii}phe götllmlG:.,, 

Bundan sonra muharrir, Tilrk ba,y. 
rağuıa ka1'§I vuku.o. gelen bu t.ecavtız 
:ı rln mukabele ve ceza lstiycn birer 
cuuı.yet olduğunu, KD.radcnizdeld tor. 
plllemo hAdiscsinde dlkka.U ve mera. 
kI tıı.!ırlk eden cıı~er bir noktanın da 
l<:nrndeııWn garbında Romıuıya Sov • 
l cUer blrliğt ile harp hallııde, Bulga.. 
r'.st.an resmen hıı.rl:>c l§tirak etmemlc
:;e d~ SovyeUerln na.zarında harp ha
linde olmasına. rağmen yalnız bl..zim 
ilti t.!cnret gcmimtzin batmunı§ bu • 
ıunıruısı oduğunu ynzaral~ ma.kıılcsi

nc f}Ö)1o d vam edlyor. 
"0 hnld<?, Carbl Karadeniz .sahil 

sularında. bu mcçhill ta.ııtelbAhlrln 

yolıut tahtelbnhlrlcrln bilhassa Türk 
sancağuu ta,ı,ryan gcmlleri aramasın .. 
dıı. hikmet n dir? Zabıta anane.si fal. 
ıı mcç!ıQI bir cinayet hakkında tnh 
lkat yn~ılırkcn cina.yetln J:lme fay. 

uası dokundugıınu dllşünmeyi' cmr<'. 
der. Bu dilst.üru bu torpili me \"aka 
:ıırmıı. tatbllt kı:Wil midir!> 1311 ruz. 
Fak.at remı! Ttlrk maka.mlarınm bu 
nu bilmeleri ve derl.udc.n d rine 1 tct 
kik ctmcleri ica.bedeceğinl biliyoruz. 

Mihver kn,ynnklan Karaden.lzdckl 
bu dnayeUcrden ibahsederkcn S?vyct 
dcnlzaltılarmı ı:nesul tutuyoılnr. Bi • 
rlnd moWt nkssrnda buılun kabil 
Q?mu::ıla cJuı erer. Çünkü tıatınlan 

'llotı>r bul Jlıxısnmdan bir Bul 
gar llmanm:t blr yük götllrllyordu 

Cl>c~m 4 ncücle) 

iplik tevzi 
şar a ı 

ne,, "iğren~ •• "cscl;ı;:eslnc tasvir. r 
lcr.,, "!llezelletnnme,, gibi tabir:e 
dola ol::m bo ldtnbn, in<;an nasıl bir 
cnldt 1dt.o.bı cI:3 clıHir? 

Hliseyin Cnhit - 1brn.lılın E. 
ı..mıll Ali Kcınn! - llUse;:ı.in Ca-
rıit ~ilmıI>n.,ıılnı'J da efendice b:ıs Pamuk i.pligınin tezgü.h snhlple • 
tıu-~5ı.cn, onu Jcüfrc dav ~ı:ııstı~. r .ne yenl ~ekil de tevziı iı;in bütiln 
!.\tesrutlyctten sonralıj Gcbı ve s1 tezglıh sal1 "plerinc leni vcsılro.lar 
yası m~nl:ı.r da. hep b .. ;~e de. venlmiştir. Yeni vesikaların veril· 
~il midir! 1ttih:ı.tcı • Ahrnr, ltti- me ... i ıçin kaymakamlıklara er.ur 
ımtçı. ttllafçı, yenl lisan, Hıisn~n vcr.lm!~tlr. Vesika a.lab lmek için 
Unhml • Şahnb~ttln ve Ali Nnd ır.2.rn 11 larıhinde tczgfı.h sa.hıbi 
L;a\·ga ""e mlm:ı.kncı:ıları nihayet leli \"C faal olmak liı.zundrr. Bunun hu· 
für aııa.:ııı:ı dnynnmruru11 mıdır":' r:clnt:ekilerin iplikleri kesilecektir. 
(Cntlı hortladı!), (Fethiınoyt) k1

• Ay b"\5md:ı.n it haren pamuk ir. 
tapl:ı..rma nasıl tenkit eseri diyebı- ı.iği verılen her tez.,ofili."Il imal et • 
Uriz. Bunl.ıır kl:für cllebly tının tiğ: dokumaların baıım.:ı. ve sonuna 

ah erleridir. birer muhür ':1~ulsc~.tır. Çorap • 
o de,'irde, kalem milnn'kas.-ı"'ı ıı;.r da ayru şcınlde mühürlenecek. 

n1ann idnde yalnız roh. tir. Faka.t gerek dokuma gerekse 
~tı~ı Cennp ş;ıınbettin ne ldUür rorapların firesi dUş~ld?k~en son. 
t tl! 0 de cdik?J Jclifürlerc mu. ra ne kadar iphk verılmL5 ıse o nls 
~a~el~: bulnnmollur. o, ce\'n.pla. bet eı hil nde tnrlılıı.rok muayene 

m ioce s:izı.crle znrif nUL.1clerlc, oluna.eak ve ancak bundnn sonra 
~spiri1crlc ynpa 'k bü) lik bir ita-- yeniden 1rlik verilecektir. 
l hUncrbazı o~dnfuınu göster • Tcgü.h ba§Dın verilce7k pamuk 
e1?1 r ' ipligi miktarı haitad:l IBişer P6 • 
mı5tl · . . ketten aydA sekiz akcttir. Bu su. 

Bu ~it tcnkıt, yn~ı milnakar- retle lstanbulciaki tezgiıhlar a.ydn 
nm nltmda~ _çıkamJ)acn~ .ana. j ıscoo pa.ket kadar iplik ver:Jmcsi 
yan muh rnrm, hc-'llcn fıluinı ten.. tmekte.:ı· 

d saııs hUcum ı.ccp e .,.ır. 
kit eden n nmın " ID!I. !p'ik i"'in.in kontrolünü mevcut 
etmıtk si temi bizde lıök alm•ı; bir !iç k~pe';.n,tıf yııpc.ca;t ve İlttısat 
oıııınedlr. llcmcn mevzuon fü~m~ mUdfirlUğU de kooperati!leri kont. 
çıkıp kilfrctmek. bahn_sının <'.alıill.ı.. rol edecektir. 
~den, ccdodmm 5u \e b~ndan, Diğer tu.rofta.n kendilerine pa ~ 
rakı lçtif;lndcn, zanpa.ralıgındnn, muk fplıği veri1en bütün eltezgfıhı 
l.'"UID:U' oynn.dığmdıın b:ılıse?11~ sah.ipleri, çorapçılar vesrurenin 
ildet olmuştur. ı:anun içindir ·ı mevcut do.kuma ve çorapçrlar koo. 
bUtün siyasi, edcbı münaka~lnr' pera.tiflcr!nc girmeğe mecbur ol 
kalem miinazanılan netlcclcnmc. dıUl:ırı lJd.rsat Vekfı.Ltinden bildi. 
:mi~, yarım kn~tu. .~. • rJmiştir. Bu nevi küçWı: sanat.kar. 

Naci Sndollahın fı>n.ret ettigı gı. lar en geç sene lxı§ma kndar koo • 
bi, bazı lınlcm mllruıka.5tlhn, ynl - peratif]e'l"e gJmıiş olacaklardır. 
JUZ znmn.nmuzda §nmıı.r~rı. lr.ıstonln Sene başından sonra, koopera • 
sona ermemi,., Ynlıya I cro:ı.lle ts. t:flerm haricinde ka.Imı.c: olan hiç • 
mall Jla.b1b bo i.I ynpmwnı~brdır. bir tezgfı.h sahibi iplik alıımıya.ca.k. 
Bir gn.zctedye ilk sopayı athran trr 
meşhur Ahmet Vcfi'4 Paşa.dır. · 

Ahmet Vefik Pas~ lıendisl hak. 
kında (TnrilO gn:retesindc çirldm 
tyınalı seylcr ynuın ı;ıı.zetcnin sn. 
hibt l<"'llip Ercndlyi B!ı.ş\cldl iken 
saduete çağırt.mış, Babıii.IJ som- lzmirdcn bildirildiğine göre, Na. 
mda \"e kalem efendilerinin onün. zilli Silmerbank bez fıı.brikasında 

de tabaıll:ınna tam yüz sopa nır- clün saat 14 rad:lcler.nde yo.nguı. 
dormu tur. 

1 
ç:.A:mJ!}tlr. Yıı.ngın gitiEtce bliyüme. 

lkincl dayak da, Ahmet Mitlıııt • ğe ve fabnkayı tehdide başlıı.mı§ • 
Efenru tanüıntbn Lfistilt Snit Ik.. ~~ Ynn~ fabrika ve Nıı.zilli itin. 

\••"·· a ' 
ye blzza.t a.tılmıı;tlr. GilçlU kon·et. iye.sinin gıı.yretine rağmen söndürU 
ıı \"e ir'JYıın l:ıfr ndıırn olan Ahmtıt ıemeyince A;-dın itfııi)·esindeo yar• 
l\litlıat, gazete siltunl!ı.rında yene. dım ısteıımlştlr. Aydından selen 
mediği, &-usturn.mn.dı[,PJ, slndiremc • bir ekjpin de JŞtlro.kile yanğın ta .. 
diği Sait Be)i, Babm!i lutldı~la- ı ınn.men bastrılmıştır. Alevlerin, :ı. 
nnda yn.kıılanu , onun «;cJlınsıdi • sıl fabrika. bin:ısına sirayet etme • 
ğindcn istlfnde cderdt bastonla dibri, fak:ı.t pamuk depola.mu tn • 
adamakıllı pat.aklıımı!;itı. tuşturduğu görlllmüştür. Zt'.l111" ve 
Anb ılıyor ki tarih tckcrrii:rden ziyıı.n 50 bin lira kadar tahmin ~ 
ibarettir. dJmekledir. 

E\·et, belki h:ızı ylerdc tnrilıin 
tekerrürü iyi bir ey olnbilir. Fn • 
Irat, f · münak:ı~ala.nnd n dolayı 
l.iifrlin ve clnyağm ~cerrürii iyi 
bir &ey değildir. Çok ayıp \"C ~.ir -
kindir. Unntmıyn.Jım ki, dil, elden 
daha kudreW, daha beli<•, dnba mı. 
flz ve dnba. ilznmltardD". 

Dil l" ettiğin hayn elinle 
eyleme zayi 

LA.ED.Rl 

Üniversite talebe birliği 
için toplantı 

Yann ünivcrsit.ede Rektör Cemil 
Bilselin reisliğinde talebe b!rliği 
için umumi bir topl.nnt.ı yn.pila.ca.k.. 
tır. Toplantıya bütiln yüksek tah • 
sil gençliği i~t.i..rilk edecektir. İçti
mada Maarif Vekiltn'.n tnleıbeye 
mes:ıjı okunaea'k, birliğin antı ni • 
.zamn~ dağıtıia.caJdır. 

EDEBi ve HiSSi RO\IJAN ______ ,_, ..... _________________ ..... __ ,_,,_, ________ ._.~~-==----------

Geceleri çalıştıktan sonra rn.hat 
bir uyku.. uyandığımız zaman Swıa 
blz.c yemek haZ!rlıyor ve vak:rt ge
füıceye kadar Suna bir köşede is
kı:mbel falı açıyor, ben de milte • 
:nn.dıycn 01.-uyordum. 

.İps..z Nwi bizi şurada. bumda 
gezdiriııken b:X kaç t.nne de gcm&ll 
ınlişteıi bulmutitum •. btuılnrm a,r; -

smd.ı. ne gnri.belerc es1diif c1mc 
dim! .• Ne gan"belere ... 

... Bir gece gene Sunayla bcro • 
ber mu1;nt iı miz-c koyutnal· J, i.n 
EOkak b:ı.5lar.nda dolr."zyor, l ·. 
öe U?~t.ıı.n b·zi tar~t edi ordu. 

Birden "W)'i.i~ c:ı.dde tanı.fmda 
bir telaş sez~ :r g bi ol.tlum. Tam bu 
csnad.ı. lJY...iz Nuıi :ya.kl:u;:ırcl{: 

- Z:ı.brt.a.i ahlfıkiye memnrl.::gL: 
-cüye flSlld:ı.o..·- kc 1iDi kolla .:-u 
murcak ! En 1.i:yorlal" •.. 

Bu B?r.lda Suna da gcimısti. t~. 
taınnl.I bir tc: . la : 

- Bıil wueıi kodefıe a.tı;oı~ . 
mrff .'lcd - s nin ~ ndr'· lcri de 

tam yirmi bir ya.sına kadar ıslah 
haaıeye yer!Ct,cti..>i:yorlamu.;ı. 

GUıiiltu ve patırtı yakla.,,~·ordu. 
lttrnfrma. bakmdım. Suna ile, !pslz 
me:ldru:da. yoktu... Heıiı:es kC'lldl 
başm.ı ~Jrtaracak elbet. Derha~ 
k~a. 00.~dmı.. henüz on beş 
ya. mda:ydmı. Yakalıı.rlar'..,a. demek 
nl tı :;ene bir fnre gibi del:ıkte Ya§I• 
;ncaktım. Oh y:ığnıa. yok! .. B-.ı !.i. 
kirle lxı.cd:h.'"llll :kun etienmi~t.i. 
Dutıl"-ıd"n ko uyol'Clum .. birden gü 
rut U.imın ;p.kl:.;iı ~ ı:ıı duyar.ık ar. 
knmcla:;n yrl~ri~ du:; :ra ltrınandını .. 
ZJ.brt.cı. mw:.:rıllr n dar Eôlta.klnrdan 
topladtkl:m kadınlı, erkekli gece 
kutılarrm önlerine l.ntmıs. göturU
:rorlardI. K·::.I r i.ri")İrini itn·ek, 
küfürler sal--urarak, sıır.lnn, .. a. 
rı pcr" n cürü..1\leni <-rlar, • • ·I r• 
\"e ji'ololan onlan m..ıdafcıaya ye1

• 

ten"yorlardı. Fakat me:nurla.r sert 
\' C!: uC erle bu ahJL ': d- .uzıte

de. 

Ak!;ım ı:ınstası 

ıman a ile 
icaret· iz 

-<>-
Memleketimize yapılacak 

ihracatı tnnzirn için 
• uç büyüK tröst 

kuru,du 
Haber verildiğine göre, Alman • 

yada l'ürkıyeye ihracat ~erine dli 
zen vernıek üzere üç bft~ tr63t 
kurulmuştur. 

Bunlardan biri Herman Görlng 
ı Verked.r. Avusturya ile Çekoslo • 

.,.·akya.nm, Yugoslnvyanın, Polon • 
yanın işgaJ sahala.mıdalti Albinı; 
Monta, u..ı.n.z, VltUronvltzcr Stahl· 
.,.erke, Poldi gıbi biZe ya.kın salı:?. 
brdaki çelik ve demir fabrikaları 
bu tröste dahildir. Buralardıuı bize 
profil. yarmı prof'JJ, tel, potrcl g. 
bi malzeme gelecektir. 

İkincisi Fröyd'<lir ki haTP malze. 
mesı gönderecektir. 

OçtiııcüsU Humbold Deutslı'dit 
ki ma.kine, mt>tör Vef'laire ile ~eş • 
gul olacaktır. 

Bunların üçü birden Türk.iyede 
bürolar kurarak Tüı1k.yeye ittıalAt 
ticare-tini idare edeceklerdir. 

Diğe, taraltan Viy::ı.nadan Sa.ray 
bosıuı, Oakilp üzerinden Seliııiğe 
kadar mot.örlü vasıtaın:ra. mahsını 

gen!" bir §OSC ya.pılmak.tadrr. Al • 
manya.da Autostl'RS!e denilen yol • 
lam bcnziyen bu §OSC tizerinde 
40,000 L5Çi snJışıyor. Sellnlk, Al • 
maıı Yakınşark ve .Altderıiz t.ıcare.. 
tinin merkezi haline konulacaktır 
Orada tesisat t.arnamla.n:Jli:& 1stan. 
buldnki teşkilitı da. Selii.nlğc bağ· 
%anacnk ttr. 

• Belodlyo ba§lıca. llM ca.ddelerin 
yayallll'Ul yürllıı:ıeJllno mahsus trctO. 
arlllrm asta.ıt ola.Jı •· yapıı.mn.sııu ıuı. 
bul et.mfı;iUr, Beyazıttaıı SirJrecfyc ka. 
dar tretllarlar aııfaltıı. çevrUm.elttedlr. 
Gene Bcye.zıt.ta.ıı AUaı'aya kadar tre. 
tllarlc.r da Mfnlt ya,Pıtmalt fi3:cre tıö .. 
kUlm~tUr. 

• Ticaret. odam bUtço ve ka4rostl 
ikmal ed.Um!ftlr. Od&ı.mn ıCeleoelt _, 
ııo bUtçesi ynpıla.cak yeni teokilAta 
göre htı%ırlanmıotır. 'Oç ayda.nber1 top 
Janmıyan oda meclınt t(.cnJn tct -
kiki için içtımaa çağnlu'alrlır. 

• Beynzıtta Yahnlkıı.pıuı .e0k~uıc1a 
oturan Şllkrtl Ue Oamıı.qra4& oturan 
BUrhaııetUn, bir meneleden dolayı: 
kıı.vga ot.mtşlerdlr. !t'll!fp ~ 
ŞUkrU çakı ile Bthtl gim!hı • 
den yarntrmll§, ~. 

• Evvelki gece u.t 25~ dA Ak 
bıyık poll.a karakolunı.m depo oda.smıı. 
penccredan atıamaıc suretne rip Ski 
karyola demiri çatmnga muv o.. 
1ıın Kah1ı' Topaloğtu a4md& b1r g, 
taça.rken görülmU, ve ~. 
Kahlr, dlln. İat&ılbul °' ulip 
ceza mahkcmcstnd OD gan 
112a.h]d}m edilmf§, temyts .,.tt ı .-. 
kadar scrbut brrnlalmı§trr. 

ıı:uyorlardl. Ka.ranle1a d&t: açtln."1. 
gözlerim bir &ralJk Suan ile tps,lzi 
de bun1a.rm ~ faıC:ettl. De-
mek enaelenı:n.itlcrd.1! .. 

Heyeea.ndnn ~ &UılWWl:n. 
Ço1t §ÜkÜr beni ~- Kn!i1e 
geçip gi~ duva.tt.iım ~at. 
lıyarnk gene k~ ba§2eıdım.. 
öyle delice koşuY'Oıdllm ti 
nyaııtl:ırıına. hlr ~ ~ 
zınldanıyor fakat btr' tıeırıltve ~. 
mndaıı kıı.lk.tp ok gfb1 ~ 
Bimz sakinl<l§erck '8ığn- tbb' j'(ırii
yii§le dilşilnmeğe, ~ pı&ıı ~ .. 
tn!l.b>n kıılmadı, on tsdmı. Slerde ge
ne :ıt~la?' ve ıı· eU1 l!!esleT 
lşitt!ln-

Bu sefer kaçacak y. u. 
Kendimi lltaMtrdığrm ~r. bıt;ımm, 
göztim.Un patlamasına hiç mna. 
dnn 6n1imde'!ti derin .çı 'r.um. a.tı1 • 
drm •. Buras l:ıir kanalizasyon ç;ı:ı -
kuruydu. ArtJ'k lr..olirum k~mtr. 
o .. Beni burada şeytan bile 
ınnzdı. B~unıda, s;~, ~ 
mel~r. kfil'ürler, hı~·. tMı 
lıfr saat sllrd!lltten ronm yavaş y:.ı. 
\."llŞ ayait &esleri uzır'k'1qtr \"'e ut 
n\'det etti. İhtiyat olar.ık }"C.rmı 
sa.at keii'al" bekle<tk'len soma de • 
rin çu'.!rurd:ı.n ~Ikttm. Ta:ınhWle 
kı•rtuhnu.~:. Kendinli )~ 
iı · ir brafnn nt"mTıl)"-O?Ütı. 'Ü$'fü -
m~ başun3 çeSı düzen Tcrilim. t-'iln 
kil gene sırtrmda ue vımı:ı onunla. 
t·nlmrştmı? O smıdıı dönüp~ 
~lma~a cescret ed~. Cc • 
himdc beş on yınrn '\T.!l'dr. Ne c)b(ı 

• 

KJŞ mevsimi dolayısilc ihtiyaç 
çok artmrş olan lfultik ko.!Qll ve l~. 
Lik çizme tevzfatınm tanzimi içiJI 
veni l:.o:ıulen formül IA5tik fabrt -
ka.ları ve bunla:rm umumi sz.tış 
merkezleriıv.ı bil.dirilm·!itir. Yeni 
ı:ekilde tevziat ~ine miııacaa.t s1 • 
ra.~ile ya.pılııcak fakat bu nıilracu-

Cemil a er 
edirne ~e 

Edime :ıs (Htısosi) - DUn akg m 
echrim1ze gcldiğlnl blldirdJt;1m beden 
terbiyesi umum mn:ıarn general c..-... 
mil Taner bu aab:ıh umum mUfctti,. 
nklil Sabri öney ve vali Ferit Nome. 
r1 mııkamlarmdn ziyaret ettikten son 
ra yen! yapılan knpalı spor salonunu 
gczm16 ve Edime spor bölgesini tef. 
U, etml§tir. 
Qmıll Taner lıura.da dört - beı glln 

lwacak v Edlnıentn Kurtulu!) bay 
nımı gllnU bedc.ıı tcrblycsl t&!jl:llMr. 
na tıa.ncak verecekUr. 

Radyolin diş macunu 
sahipleri Necip ve Cemil 
Akar Kerdeş!crin peder. 
leri müteveffa BAY HÜ
SEYiN A VNI AKAR'ın 
efatmın kırkıncı günü. 
e t~ndüf eden 25 Te_. 

riniısani 941 yannki salı 
günü öğle namazını mü
teakip Beyazıt camii §e· 
rifinde merhumun ruhu. 
na ithafen evludu I e
bevt kıraat e-ıtirileeeğin
den bilcümle ihvanı di
nin 'tetrifleri rica olu. 

d3k1ta. kalmazdmı., Gün epeyce 
ağvm:rştı. Tanmudığım ~ • 
da daha fazla dolaşmak L~e gel. 
moıü.. Heınilz ~ ibir malınllw • 
ci er~ iten gi':d:m. 

Genç ~ arrta:m beni ikal'§ı • 
!adı: 

- F~ri nenle söndürdün? 
-ditye bri de ~ yap.U. Hemen 
ciddzyetimi takinarak bana te'!:li!. 
sbıoe elin1 uzatmı aptal sur.ı.tlı ç:. 
rağm tom!bul ya.na!:'ID.a bir tdmt 

eıttim.. Aklı kı.§ma geldi. O, ıc. 
hı 1lBlu l5lllarladığnn ı;U.tü getir .., 
meğe gitti, ben de or:ı.cıkta gözi:. 
me ilişen mUShiktn iyioe yU..'7\imü 
ve ellerimi yrtradnn Sıcak sütü de 
igtikten sonra a!tlmı lbaşmıo. gel • 
nrlfiti. Ellındcıı ibtmkmııdtğnn ~an. 
ta.mı nça.rnk sabalb tuvaletimi. ya • 
par"JtCD yamb:ışnndalki masa.ya ye. 
tü 1~ bir mUct.eti !kn.dma gö:;Um 
!a:cy"'dı. O da lb3lıa. dik".ımtle b:ı!uyor 
' acele acele s1.Lt'iinü içiJ oT'du. Ga 
lWp ! Bu {;'eDÇ TC ol~ ltctUn txUl!!. 
~ ~ gelıniyordu!.. Ama, 
bW tfulü hntrrhyamıyordum. K"ır:· 
di ncaba.? M.J1tlı;:ira onu tamyor • 
clum ... B ugcce e~-:,~ yorulınu1 -
tum, uyum&.nUŞtnn. Hafiz:rında i,. 
<lıırguniuk \."ardı. F~a.t bu uzun 
niinıned; Yerinden kılkıp d'ilar. 
ç(ıroınğa. hnzırlımım kadının ön ne 
doğru ·ytlıilycre'k yolumı atect:m vo 

- Afrod!t ! .~ye mınlda.lıoflmı. 
Kadm~~= 
-.... Beni nereden t~omun? 

Şastım!. .• ie(l;- gü-ldfmı~ 



fllıı pasta.dan mah • 
t bunu ''maJınt. 

lie.n zihin. hem de 
b!r kazanç say. 

••• Zihni kazanç şu. 
etlrpl7.de pastanm 
~' "Adıs... 

az da "Majbıo hat. 
kı\d.ar bh' kısnu 

taşıyan bir alay 
lett1ekt.en kartuk!. 

t l'ahathyor ... 
ise, IMellk 'e stis 

layafetlere sG'.nd· 
belirsiz bir silri 
ili yemekten kur. 

sonra gene a. 
elermı pantalonu -

sokarak devanı 

H A 8 E B. - .A.Qem ıı..tuı 

UZ AKŞARKIN KiLiDi s A R Av 
SiNGAPUR HAYATI 

telefon eder miainis? Bfli)'oraı • 
nuz defiJ mt? 
,, (Toın Butney).. Kendisini 

4-0 ncı odadaki marn" m aradı.o 
ğmı BÖyleyin. 

(Sani) (Bani Vilyam) JD ~ = olduftmu bilen diğer bir 
daha ~ anladı, t;e. 

~ etmek için çıktı. Biras 

bu 
d&ıdll. . 

bulunan bütiin ve-sikalar ma. . - l'Uo kumandanı eme dertıW.I 
sanm üzerinde mi? ~A~-~yyaMdyle g~ 

( Sa.m) tasdik etti: ---~uuanı • etti 
- Evet hepsl orada! CS!r V~ (sUn) a baka. 
CSir Vilya.m) masanm ~ l'.ak &oırdu: 

((itti, ortalığı büyük bir sl.lk1l~ - Adamı gece tatlı uy~ 
kapladı, yalmz klidlarm S.- :rnu~' sime söylediği 
ışitiliyordu. CSir Vil~) ~ bu kaı1ar mı? 
aldığı her kibda dikkatle ~ (Sanı) kızardı: 
yordu, Birşey ~ belJiydı. - Bayır daha var diye kekele. 

N"ı:hayet ~ ~i... d!· ~ ~Y1edlibıizi tekrar e-
Aradığm.. dince '° ncı <Odadaki adamtp ı 
- l§in • r, db" &Omell gole cılmadı ne çabuk dL 

mırıldandı E Jr.9llt ki. ıldi, ~ 
tüphanemn mına ~ CSir Vilyua) bir kahkaha 
arkası odadaklİefe 4ön8 ~ce- attı: 
reye dayand!, ~•• :.1*-M& Bu- Evıet 0 &. ~ordu cJedf ! 
Onbeş dl~ ~ ~UIPU" aramada ~ kendisi. 

abr adımlarla teldr ~' MJJl:tr. ne ihtiyacmı olunca böyle söyli. 
(Sam) a Jıb.1) etti: J8C8ktim o da dl&ta.ı kalaıcaktı 

_ it• S tma (Sem) tadk ettt:. • 

z 

- Evet derhal ~iyor. 
- Çok iyi ook iyi, timdi vur· 

ID& sırası bizde! 
(Amiral Ritti) nin y(izUndeki 

her gizgi çırpımyordu. Merakı 
gok gecikmedi, (Sir Vilyam) an. 
latınaya başladı: 

- Şimdi size de milHıiş iıti. 
yacmı var dedi •• Sim he!'§eyi 
anlatacağım ve mukabil darbeyi 
hep beraber vuracağız. Zira sizi 
çok iyi tanıyorum ve ya.rmki za. 
ferde en büyük teşekkürlerden 
birini de sbe borçtu olunduğun • 
dan eminim. 

(Amiral Ritti) nin hoşuna git. 
ti, methedilmeyi severdi, ilave 
etti: 

- (Slr Hani Vilyam) ı ölü 
bilenlere acıyorum, o herkesten 
ve her zamankinden canlı! 

- ntlfatmısa qekUr ederim. 
(Sam Coys) arbk yatalım, Sen 
emir ver (Tom Butney) gelince 
omı da bir odaya götomınler 
yamı sabah • g6rUç(irür.. BtltOn 
p.to yamı (Sir Ba.nri Vil-yam) ı 
karşı:larmda bulaa.klar _. 

(Amiral Ritti) sabaha kadar 
aasıl .sabndeceiinl dOlllndB fa. 

Sarayda kozbekciler Boyabatlı olur - Fatih z~ 
ait bir menlribe - Kozbekci mi? kız bekci mi?-P~ 
talı bir gezintiye cıksa içecek suyunu ve kısın ııcalı "1t:: 
dat m)'llna kimler taıır ve kahvaltı ve abtlat takunlilit 
ntaıl götürülür? - Kozbeltcilerin lotlııla lıırıntisile k:ııt 
sık lıaınınna kebabı ve has fırının peynirli pitleai - ~ 
hane nıutlağı - Helvahane - lllıbahar macunları • 
"Ot geceai,, -Çengi, ona oyana ve holılttıbaz eil.,._ ~ 

celerile pişen macunlar 

Yazan: 1'-411IJIU! Zade Ata !Be, 
V0Z YIL EVVSL 0SHA.NU St\BAYINDA YAIJAMJŞ 

t&rafmdaıı aynca ~eW tqiDat 
da alırlar. Diğer herhangi bi,r~ 
mete memur olıduklarmda da.tUiia 
ve hıhtişlere nail obalar. 

Koıd>ekçiler idi gll.nlerde 
rma hasetli barabıamdan ~~!il 
saca bir barata, remıJ 

ayni)e haNtıiler gti deve NQ•"' 
ri ktlltit ve a.ıb;larm& uytlnJ 
te çuıba dolama glyerler, belle 
kapağı sırma işlemeli enli 
kemer lmılanırlm'. 

Padieaıh lıimıet.inıde Jruı!Je.,n 
altın ve gUmiş Wamlar ve aii·. 
fak, ~ emanet edil • 
miltfr. 

KoıııbeCçiler oceğmm fodul& Jrf• 
rmtmile karıl* kavurma k .. 
meeiıurdur. 

FIRINCILAB, l'IBIN 'f~; 
Sa~ hasfmn ve ~ 

dJye ild fJ:ruı varda'. Saraya m&'t
tma eıkmeik ve fodula pişirirler •. .&:
mJrleri ekmekçibq.t, namrlan ~ 
fak emılnl, abWeri de Bab#~ 
ağalarmdan. kilArcıbatı ve · 
kilılrcJbat baltaradır. Daima mu • 
fak ve frımlan dolafır, teftiş eder. 
Alelide 9UÇ ve j'Olauzl'llklan e· • 
~ibaşı ve mut ': em;ni hn.1.k " 
der, mWıim bir şe;,r olursa sil!.ht; -
rağaya anolunur. Ekmekçibqdet 
bu fırın efradmm etkilerindeR ve 
ekmekçilikte mahir uetalardan t • 
yfn obınur, Fam ocağmm peynirli 
Jlideleri methurdıur. 

K.lJŞllANE MVTFAGI TAKDII: 
Kuşhane mutfağı takmı::nm ıba-..._ = be!t.ıMıılar anamdan 

ıa,til mil8talt ve teatllbe 
edilmlt, )"emek pffi,rmekte mshJr 
iki nefer memuru vaıdır. Bunlann 
blrisine '~bqı" diğeriAe ''ikin 
ci kuiçu,, tabır olunur. Bu mutfv. 
ğın sair neferleri helvahaneden ve 
aşağı mutfaktan seçilen adamlar • 
dır. İçlerinden b!rl "ocakbqı., c. 
lur. 

Bizzat pa.dlşa.bm yiyeceği ncfta 
Yemekler bu kl.1"hane mutfafında 
Jli§lri1ir. 

Eskiden, Endenmu hümaywııun 
z\UUflü ağaları için ikiler \içer bir 
le§el'C'k kqçubqtlara ayda .ildfer 
ÜÇer ytıa kunJf vennek muka.ve • 
lede tatlde bera.ber kuşbanedeA 
altı tilrltıye kadar nefis yemekler 
hazırıa«mak usulfl ve milaadesi 
vardı. 



Anadolu a1ansının verdiöi 1ıab"..!rCare aörc dün·ya vazi11etine ıxtkt.:ı 

ardi a 
zao4edildi .. 

ŞB!~k cer,ı .es ~e~e 
ys ! " e o 

tığı ku~-etli teşebb~ler bu kn· 1 v ömıSlt .. -rJı dA'-a 1 Lı·byada orveÇ' leyi muhasara eden .talyan kııv A 2a u cua 
vetleri tar.ı.fından ~eri pUsl·Ur - C~Z ftfi!ablllr ı ~ 
til~~v.t~. eden ajddetii hava m1.1 (Bil~ tara.fi 1 incide) 'llıı-: ·--afı] ın..:de) (Ba~ ta.rafı 1 incide) 1 açıklaruı 

~ 46 düşman tayyaresinin düşürül- , ~ ....... .. ..,.fi 
ha.rebelcri~c clü~'llan 25 tayya- düğünt\ il~\"a etmektedir. 

1 

Lo>tdıa, 2.1 (A.A.) - B.B.C: BtlwırA•- bl• IJf.: 
re kaybctmı~fr !ıfos7rova, f4 ( A.A.J - Tul,\ yaUannm, perakende ~'lci ba.şma. Libyado. ccvrilen dÜ§man kuv- ı .,. .. a ... _:.ij 
Şark cephesinde cephesindelti, Rus resmt ha~r. 510 kunı5 olın~ı bir kısmı halkı • vetıeri ctrnfındaki sember ,git. ı gemisi ballf": 

Sovyet teb iği 

Şinm.!1 Afrikuda ha:-eltilt Irıri. 
liz er lehinde :nlrişaf ctmekt~ 
dir. l:ıgilizler &-ırdiynyı ve Sidi 
ö.rnar Nuovoyu zapt.etmişlerdir 
ln17 liz Al.mın Z!rhlı kuvvet~ 
ı:ır.-~ı:rJ!lU t· ·he:. truık muharc. 
oderinin ,;i'det mer;.czi ;.rCrU'1~ı. 
şe r.:öıt: ~im:ı· Sidi Rçzt'{ civarı~ 
na eçmi;tir. Butıin g.:;:e Gurma 
yan muhareb..:: dünkü pa~r sa. 
balıma l.!l.dar d~vam c;tmi.,tir 

''il' • Zel" __ , • 

Şark cephesindeki harekata ler ajansı muhabirine göre. mo. mızı maden kömUrU yakın.ağa sev. tikçe da:ralmaktadtr. Tank mu. , JJJ~' 
gelince Alman tebliği yeni tau.. törlU T;iya.denin ynrdımiyle Al. ketmta. bu :,"lizeen kok kfüni.lrü sar harebeleri birka.c; gün daha sü. · Londra. M (A.A.) - te~ 
I'UZU kısaca muvaff&kıyetlerin man tankları, pazar günü. Tula tı5lan hayli artmLsltr. rebilir Fa.kat Londra mahafili, ttwn pazar ı:unıı a~ tJff'. 
devanı ettiğini bildirmektedir cephesindeki Rus müdafaa ha.t- Hn'ikmm:m bu suretle maden kat'i bir emniyet ve itimatla ne- lngWa aabll muııaf&saıı~ 

Diğer tarartan Moskova· Jarının sol ?.:anaumn devamh hü. kömürllne gösterd:ği rağbette hak ticeyi bt'Jcliyor ıar. ne btrmrte h!lreket et\eD rıı: -
radyosunun hlldirdi~r:~ r,ö.ro cıtmiuı·da bulunmusJnrdır, sız olduğunu iddia gtiçtUr. Zira Resmi tebliğin neşrinden son- llyilt ho.vıı savaş I~~~ıı f 
Votokolems!: kesiminde vazi ·et Bir Alman tank grupu Rus tccrUbelerle sabittir ki odunun ki- ra Londraya Ubyadaki barek~t Hudaon tayynrelerl. DWl:-nı 
c!düidir. Fakat Ruı; !uta lan d;iı miidafaa. hatlarını yarm:ığa mu, loda verdiği kalori •450 iln 500 de. hakkında iki mühim resmi haber sonra Norveçl.n oentıP ~ ı' 
manı her ne bahasına. olursa ol- vaffak olmuş, fakat Tula civar~ getmictir. Tobruktan çıkan ve da bUyük bir dil§ıllsn J!I 
sun durclurma~a nzmetmic,,,r • l da d rd uı .. rece iken m!lden köm.ilrilnün 1500 ~ 
dir. fl ""' :ırm u ur mu5Lur. derecedir. cenupta Sidi Re2".Ck'e doğru sar. bomlnlıımı~. _ .. n ' 

Alınan bir telgrafa göre, bu kan İngiliz garnizonu, daha ce. Geminin }tUmaııcJ.ı. r· 
Sovy~t radyosu di~er cihetten Alman tank ~rupu eimdi Rus Gnzetemiz. halkın maden kömü. nuptaki İngiliz kuvvetleriyle bir- bet vakt oımu~. / 

Don.etz havZ'!' .. mr.dn Sovyct mu - tank ve top~usu tarafmdan mun. riine 1~0.11!1 gösterdiği hu ~3.kn.yı leŞJ!lek Uz.erodir. İki lngiliz kuv. ~ ,,ti ' ... <>nı •LU\JO. kuv'\dlcri kar 
.şrlaştıkı-.lll sonra. istinai gtc·lük: 
1er~ ra~en dünkü cuma.--tcsi 
lere rnğmen cumartesi günü e. 
gaş hedeflerinden Sidi ömcriıı 
garbine dognı ilcrle;ncyc devanı 
etmişler ve Sidi Aziz ile Capuz_ 
zo'yu silr'atle zapteylemisJ(lrdir 
Bu .!mvvetuer gnrbe Trig CapUZ: 
zo. yolu. civarına do~ru ileri h&· 
rcıcctl~ru:" devam edeceklerdir 
Yeni Zcl:uıdalıfar cumnı !e.,i alt~ 
ş<.>mı Ga...rnbut'un cenup mevziine 
kadar gelmis!el· ve orada Bardi 
yayı işgcl için bir milfı«!z.e b:: 
rakmı§!ardır Bu mUfrezenin 
Bru-di,ya\'"! dÜsmanda ntcmizle
diği lıaİier verilmektedir 

ko.bıl taaı·ruzla:rımn bir J;$!ç g-'Jn tnzam surette tahrip odilml'k~. na.z..ı.rr d"ıtkntc al:ı:rak kömür fiyat veUni ancak 3 kilomztrelik bir ad .,_11 

Bu hareket oereynn ·ederken 
Hind kıtaları Sitii Ö::ner Nuovo.. 
yu zr.pt 1.mi~ler ve nüfus saha 
lnrmı tedricen dG~.an mtidafaa: 
:rucv~ı:,.·nin gerilerine, Halfaya. 
v~ Sıdı. Omer n!'astna kadar ge. 
nısletmı"'lerdir 

D~~apm mukavemetine rağ·. 
men ı.crı hareketlerine devanı 
eden T :n ııi,taki İngili:: kıtah:ı.rı 
yenldaıı l"ilzleroe esir ::ı.lnu~ar. 
dır. Bunların yüzde ellisi AJ 
rn=ındır. • 
Bir ltalyan kruvazörü 
Torpillendi 

İngiliz orta şark havn kUV\"et. 
• clri Uıl'unu ltarargiihının tebliği: 

21-22 sonteşrin ~ecesi İngiliz 
hn\"n kuvvetlerine mensup tayya
!"elcrlc donanmaya mensup uyya.. 
reler ortn .Akdenizde bir kruva
zör ''c be~ mubrıp rcfnkn.Unde gi. 
den bir dUşnuı.n kaf~Jesıne rnst.gel
m.i,'ilcrrllr. 

Atılım bir torpil kruvazöre isa. 
bet ederek gemi~ bUyilk blr ateş 
çıknrm:;; ve s!yah dum:ın buıuUa.rı 
husule get.hıııiştfr. Oldukta b'iylik 
l>'r tlearct vııpllntM muhtemrl 
' larnk b'r i"'-alJct kaydedilmiş ve 
i>ombıı grup1ar: diğer ge?rtiJerin et
r:ıfmı çevirınişUr. 

22 sonteo;r'.ncıe AgosU:f'y.: yapı. 
l .n. rır. akın rosnasrr.d::ı tnyyarele
rı"lız bLl' gmn!~'i bomtardıtnan et. 
m't.l:r \'e eemlı.ıl:ı iyice rnntı yat· 
tı '•nı r.örwt:~;~rdir. Dlr J.:nrnknl 
~ l; iyi.e llcumdıı buıuna:ı di"'er 

RcMilcr mit:nlyöz ı-tc~! aıtnıa.
0 

a 
lrnnır tır • 
lr.g;fiz. filo:;unım harekatı 

B n..,.:?.Zi nçı[;mdn I3rha.m ?.Irhlı 
ı:.md:ı bulunan füiyter ajans:ru~ 
ınul•nb'rl bedirlyor: ~" 

İngiliz kru;•azör filotillnl.an, her 
g.l!Ce dU5mP-nm cn.hildeki me,-zile -
rıne, erml: ve miihlmmnt depola. 
rın nltı pu3luk enl\"olar ynğdrr -
m .ıltı devrun ctl:lektcdirler 

Ş:ırki Al;denizdeJrl kuvv~Ui filo 
orltı ..t\kcienizde yoilnra ncT.arct c 
d:n lnbil'z den!t:ılblr.n ve haf~ 
bırlil:l::rila bcıı·2ber bUtUn Sirenn
ik srJıilı uzunluğt;ncn. bekçilik et. 
mekte ve general Cunnlnghaın or
rlusu Uı:rıı.fr.:dan J..'bynruı ~pılnn 
.leri lınr~~eti esnasında mlhver 
kıtvvctJer:nın mühimmıı.t ve to.kvi_. 
Ye kıtı:ılorı ~larmı temin ey 
lcmtktedir. • 

Cum::ı. clt,ıımı iki Yunkcnı 88 ha 
va karar? zt&n E~ira filoya ynltln. 
ıc;arak claırcler çlzme!;c ba.şlamırı • 
Jaı:_dır. Bundan bazı hareketler ola.. 
c:ıgı nnlaşıl:nıu fsc de l\t~ c.çılclı$ı 
zaman ,.e deniz tnyyaı-cleıi hıı.re -
kete geçince gemilere yalt!ıı.ııama. 
m~I:trdzr. Düşman ç01:: mengul ol· 
cluğu için b!ze tah1!s edece vnlıit 
bulaınnmaktııdın ltnJy:m filosu • 
nuu adetçe iistUnlUl;'ilne :rnğn en 
L!b~·ııdn.!d ml.h\•er kuvvet1eılnlıı 
u~nız. cenahını h'maye etme t fçlu 
hig bır go.yret ~'\rfctmcdif,1 g-OrUl-
mektcdir. ' 
Almt'n tebliği ne diyor? 

Dlln r,-ecc ne.cır~iJen Almnn 
wbli~i ~e Afrika harekfltı hak· 
kında ffll mah1matr vermektedir· 
Şlınall Afrikada. AL.'llo.n ve ttaı: 

yan tc~'<illeri cenubuşnrkiden r.e 
Jen tngilfz kuvvetleriyle ynpt1k
Iarı muvaffakiyetlf muhıı.re~!\!r 
neticesinde 260 tank \·c takriben 
200 zırhlı araba tPJırib etmişler 
d!r . ' . 
Tobnık'un kuıııatma. ceohestnl 

varmak fı:ln Tobruk ctaml~nu .. 
mm tankların himayesinde vap-

den~i müsı>it bir rekfldc inki - dir. larmr. bir mulw.rrlrin~. tet.!t11c et • arazi s!l.hası ayırmaktadır. Arjantinli k ııı 
qaf ettiğini bildirmektedir. Bir Bu cephede cumartesi günü, tinni~tir. • Bardiyayı işgal etmiş olan düşüp öld~ ı.J j 
Sovyct birli";;i 35 J.ilc-metrc ka • şiddetli muh11 ....,,b:!le.....ıen sonra. Muharririmizin va.ı'd·,,.ı net!.ce'-·e ~ ku tl · Sol (Y-. ~ ou....- n.t ı:; " Yeni Zelanda . V\"C en. um BuuJ05 Ayret!, ıt ~ . .u ~ 
dar ilerlemiş ve bir ke.ç ka~::ıh:ı- lıUcumiar yaı::ıJm~tır. göre Etıbank marlen l<ömUrünUn ve Hn.lfayada sıkı bir çem.ber jtıuttnıı kadm tayrarecl ~~ 
YI iııtlrd:ıd ctmi(itir. Sovyet tay- Almanların Hİmal ve doğuyn tonunu havagazi r;irlictinc 15 liro- icindc bulunan dii§m.an kuvvet. ı:a. bir ctssten.~ uçu~ esıı 
yareleri bu cep..lıcd" bir kt-e tanı~ do~ru ileri hareketleri durdurul.. ya. ve::mektedlı:. Havaga.z.i Rirlteti, ı~.rir:o su m>türen bomları kes. t!lr. ... 
160 otomo~il \0 ..! 37 top tahrib mu.Jtur. n~ 115' 
ebnhı .• lcrdir. onn .... nft .. bu J:öınürlerocn gaz Jst~l ettik.. mifj!erd.ir. TaJS'Orecl Arjıuıtın t'f. 

~· agır ıa.yiata u~ratıl. t ldıgı- k~1- kö u ·· u t l ""'"' .. Tula kesiminde R~ılann iki mıstır. ~ en sonra a. ·~ m run et Askeri mUtehasıslara göre, taro.!mdan davet cdl""'· -" 
~ ..... ·'?" E~' .... :ın.i:a 15 lı"ı ... ..,.n gc1: v•r • L'b • 1" ~.· k""""cı.ı"nd" d ta lle "n""de "" giin süren kanlı bir muharebe Bazı haberlere ~1". A1m:ı.n. ••• uL} ....... • .. 1 yanın şuna ışar~ı Oı.ı~ o;; m yyarec r u ..... ~re 

ncticeşinde milhim bir mevzi o- lar buraya yeni ihtiyat kuvvetle. moktedir. Etibaıık, bir defa kul "' sıkışt1r11ını;? olnn mihrnr kuv- yaparken, tayyaresi > 
lan "B0

' mevziini url:ettikleri ri r.etireoP..klerdir. lıı.nılm•a ve k!ır gctirn1:'1' bu i·ömfir vttleri. 4--5 grupa aynlmıştır. ve ntc§ alml§tır. ; 
öğr~nilmi.5tir. Bu muhareb~ es. MoskOtJa, B~ (A.A,) _ ı-:ı::ıl lerl, Kara.lıUk Fondcri ve Zongul • Bunlardan biri finıaii.sarkidc ~ rtı.1 
r.ıısında 14 Aıtnan tn.nla ile 1000 Yılda gazetesinin ı;imnl batı dak Sömiko'.c.ilc knn tırdıkt:ı.n son. Sollum - Halfaya müsellcsindc Maarif vekili ve Pş fJ 
dilşman subay ve eri muharebe cephesindeki muhn"iiıine göre, ra halkn, 23,5 ı:faya. vermektedri. şıkıştırılmış olup sudan ve mü. sekreteri AnkarııYll 
harici bırakılmıı:ıtır Rwılar, Almanla.n NoYgorad'm Bu fi.vat ton başmadn·. BUbrutl;, nakalattan mahrllin bulunuyor. 
Kızdyıldız gazetesinin 60 kilometre şimal doğusunda hnvnsnrl ftirltetinden geri nl.lı[;: Diğer diişmnn grupları Gonbot, 
Makalcıi <;:e Leni~rad • M.oskova şimen lto!tlr.:rı, diğer maden kömürleri ile Birclgobi ve Sicli Rezek havali. 

Kızıl Yıldız g&ı:etesi muha. <lifer üzerinde bulunan Malaya : Jcnrıştırara.k ka.liles.inl dUşUrmeden sinde bulunuyorlar. Şimdi n~ke
birinln bir haberine atfen Tasa Viskere şehrinden tardedılmi~· sat.sa blle yine bugUnkU liynttan ri harekat. tcctid edilen bu dil§
istihbsm ~:aj:ınsı Almanların lcrclir. daba. ucur.n vermesi lAzımgelirlten. man gruRlarıııın imhasma ve 
Rostofun cenub müdafaa hatla- (limanlar 1,000 kişi kay~t- acaba niç"n fiyatla.nn blrnz :indi ,. çemberden ~ıyrılrnasma mfı.ni ol. 
rma girdiklerini ve şehrin sokak mı~ler ve geri çekilmekte bulwı. riimcsi cihetine gidilmiyor? mağa matuftur. Fakat cephenin 
larınd:ı muharebeler cereyan et· muı?lardır. Knnaıı.tımızcc, laşıllc mahrukat fevkalfidc geniaiiği gözöııünrlc 
tiğini bildirmektedir meVl'luunda bU kadar haas:ı.slyct gik- tutulur~a bımlard~n bir kısmı. 
Şimendifer istasyo;,unda bil • Mı·,tt"'ı Korunma terilen bu aylarda, kok kömürlerinin nın SJ}Tilacak bir delik bulmala· 

hassa 5icidetli çarpışmalar ol • rı ihtiınali vardır. 
maktadır. blraz daha ucuza. nrllme.st, halkımı Cuma günU, Sidi Rezek Nuo-

Leningrac/Jakilerin ~kırı karı ununun fa"ı·ıı· zı odun istlhlAk Te lhtlk!rma lUU'§I vu'yu zapt.eden Hind l:uvvclleri 
gene muvallak olamadı 8 U mUda!aaıı bir Tazlyete koymak bakr. burada. Alman ve İtalyanlardan 

mından da. lazrtndır. Kaldı ki, aoba 8,000 esir aJmışlaruır. 
Alman ajansının öğrendi{rine gö. ·Adliye vekileti müddeiu _ ıamnız:la ve ocaklaramzd~ kutımaca 
re Leningrad'da. muha~:ra yar: Al'kl d ğtmız maden kömllrlerinin daha u lngiliz hava kcıvve(lerinin 

b k t bbü 1 cuza temin cd~ırl ormanıamnısın laal"y•t • rn.ak. için evvelki gUn Ruslar ye- mumı 1 er en bazı 1 
nı ır çı ı~ eşe sünde bulun. ma funat iıtedi 1 ~ 1 
mu.~lardır. seltlmeU bakımından d& lllzumludur. 

Bin kndar bo~vtk Ne-vau.uı bu:L Aokıı.radlın verilen malQmata göre, ------------- Londm, 24 ( A.A.) - B,B.O: 
lan Uzerlnden geçerek mu~a(1dtt :nilll J<o~uıuna. ıuı.nununda ta:iıller Orta şark İngili;ı; kuvvetleri 
noktal&rdA Aım.an m.cvzllerino doğ. ynpıı..n !AyUıa, Mccu.s parU grupı.ınJa 111a ,~ -- 4. - 11- 11-- ~kumandan!ığmın diin geceki 
ru ilerlemc:e teıebblla etmiştir. teşkil cılilcn blr kom~yon taratın. J:J Şrr•~~~ resmi tebliği, I ... ibyadı:ı. İngiliz 
3ovyctıc:in §imdiye k&1nr yaptık.. den tetkik olunmaktadır. Kıuıundıı ... - -- ----- hava kuvvetlerinin faaliyet ve 

l11n bUtUn tıkt§ tcşebbl181eri g!bt bu' mevcut hUkUmlerin, lhtikAr suçtan (Ba.' tamfı 2 incide) muvaffalayetlerinden bahsedi-
da dü.,ma.ıı fçin laınll kayıpları:ı. tar m 111.ylkf veçhlle c:ezalandırablllp ce yor. Tebliğe J::Öl'C İngiliz bom. 
dedUmlııttr. zalandıramadığt da. tetkik edilmekte HamulCDin dtı;ıuwı elille varmasına bardtman ve avcı tayyareleri 

l500 den fazla ao~t ukerı Ne • dir. Bu arada mescl4. AdanadM ıs mani oım:ı.nm BovycUer birllği men İngiliz kura kuvvetlerine dün de 
vanrn buzları flzerlndo kalmtştır. Gc. tıuıbula Btlrglln cezalan verilmesi sı. faatıerl icabxndan addedilmiş olmam :vardımn devam cl.miııler, düş.. 
rt kalnnlan da. 1;abucak gerl çekil- b! ceM r;ayesınr temin edcmlyen hA ve denizaltı k.umandıını. tar&fmd!ln mnn n:ı.kliyc kollarmr muvaffa.· 
ml~Ur. dise~cr de kaydolunmaktadrr. sırf bu bakımdan hareket ed.Lerok k:ryetle bombardıman eylem.işler. 
Aynı gttn , <SS'loden eonrn Sovyot.. Ao'iyc vcıcaıeu, cumhuriyet mUd başka mUJAha.zalarm unutuımuı Tobnığun cenubugarbisinde pet.. 

ler topçularının devamlı a.tcg\lc yu. c' •. ır.:urııillitJerlno yaptığı bir ta • mllmkün ı:örUlcblllr. ll'akat )loş bir rol taşıyan yüzden fazla kamyon POl~IS'te: ~ 
nt bir ı;ılu§ lınztrııımııstardır. Uol§C- mırncı~. bu yıl ba'mdan te.,r1nlevvcl Tllrk gcmlalni zerre kadar bir ma.zc. ve araba tahrip etmişlerdir. DL -
vlklerin bUtQn :ıll!lWırının yerdımne ı.:orıun:.ı kndnr mllll korunma kanunu- ret zevahlrl bile mevcut olmadım to:- ı?er ıbir dfümrn.n nakliye kolu Hawv•nl ... r u··rlcta,~ f 
Almıı.n mevzilerine yal<l~msğa ço. • rıu.'l JJUmutUne glreıı ~lerin uılktuını plllemekte SovycUcrln ne menfaati o lkrcliya • D.:rne yolu üzerinde .z ·~ ... c, , 
Iışmı~?ardır. Fakat pek bUyUk ve ı;uçt:ırm tıır1hlcrlni, tnltlp edilenler lo.blllr? tahrip edilmiştir . devrildi, arab' 
ka.ı:ıl kıı. l ı "·' llrtW Nı.klmıda verilen takibat kararlar::. Sovy Uo-c- birliği herhalde çok fe - Derncye <?33.Sb bir hücum ya.. yaral"'-Jldı 

ı Yrp ara. p....,ı< mUJtUr. _ .. bır· v••'·-t._ dAl'l-lldir. ''Uth'• 1 d ·ı . d'" 4.- ... 
n... Un beti 1 m a.r1hl rl •• l'·t hU'·- ...... """J" ..., "b' ""4 '9 pr ını<;ı. ver e l \l uaT't\an W'\yya,. """ ın ase o Al""""Jar yU .. IA-0 ı t o ıu, ne m "' nrıum ııuuc - J ~·· Kı"•ltoprnkta f).:.:: _....,. ., ...... dU...,.aıılarla. bo""•Auyor. Böyle dar · t-'- · ...ı·ı · h th .._. '!." 
esJr almı~lardır. iktiran ettiğini ve ne miktarının ser. ,,_. 6

'"" l'(?S! a.ıırı!) ~1 mu~, ava mt a.. 32 num"I _
11 

evdi: \ 

A -..!L J 40 k best biraluıılığmr, sUrgtın cezası ver'.- blr •ırada 'l'ilrklerıe mesele çıkaro rF"besinde iki düşman tayyaresi ... .ıJ 
mr;ruıaua O arakol cak olsa blle çıkarmam.ak tarlklnt ih- dii..,·ur· ülmi!.rı \"C bi!'C'.oklar1 <la ha- AI: tunç, dün, Jcend' , • · l k len davalarda sUrgUIIUn yerlerllll. blJ.. .., ~ gemısı yapı aca liyar etıne.ı mentaa.U icabınucwdır. sııra uqratıhnıştır. siyle Kttrbağalıde• t 
n ..... lt A 1'· d dirzne!erJnl ~temlştlr. 1 al .. b'•A ka d"·- 'J' 1 • • rt Akd . lıa•.n•anlar u··r.ı ... • .... ii.a, 8.,,, ~ye mer ... nn onanma Dlğer tarattan fiyat nıura.ka.be ko- B nııon ey.. ..-... rıır ~ancıı. h:ı. ayyarcıtrınıız, o a enı?.· J • "' dv 

mnda karnkl ~Ei olarak kul~ roketleri irtlkO.p etmeaine akıl ere ele lıiı kruvazörl.:? ite~ muhı·ibin miş, arabacı, vUcU-~ı~ 
lnnılm:ık Uzcrc 4-00 "emı'nı"n •• ·n- ınl.ııyunJarı ile adl!ye te:ikll!tı nramı- me:ı:. Motörün batmam badis3ııinl Sov f ı t" d b 1 ' · d- lif .~·erlerinden yov. 

tad·ı· i ,.., dal:i muhaborelcrlıs ne kadar zaman- re ıı..ra ın c u unan .>:r u~man H d N" .. tıC 
şası ve ı ı ~in 300 milyon do. - yet radyosu kaU wretto tekzip ctm:g. vapur k::ıfilesine bir hava. t.orpi. ay. urpa.şa J. urnw· 
ı rf r.- <Jıı. netıccleııcl!ğlnln de bil diril.meal fı:.. • - 'd tır ~ ar sa ına. muz;:ıade eden hir ka u. Bu Udncl h.ldisenln me8UUyetını li ü:a.bc-t cttirıniclerdir. Kruva. mne knı ırılmış · < • ,_. • tenın~Ur. u 
rarname ımta eı.:ııı§tir. Bunlar de ltabul ctmlyeceğl 11Uphestzıllr. 1htı. 7.füficn ko)'U dumanlar yükse!di. SARHOŞLUÖU ' .. } 
mayn tarayıct ve denizaltı :mı- malkl Sovyet maha!llt Ttırk 'iemllerl j{i görUi:nü~ür. Di.~er gemilere • .s ... 
yıcı gcmi!erhlir. . 041/ 835 nln, TUrk cumhurlycU ile &>vycUer d 0 i~: ... beUer vaki olmuştur, Tay- .Aksara.ydo. DaVU~ t~ 
Diğer taraftan Amerikadn her lııtnııbuI A.eUye Altrno::ı Jiulruk blr11!11 ıırıı.sında bir meı;ele çıl;;maeı ı. v..ıı·cıerimiz. l{cfalcnynnın A~os sokn~ında 25 nu!ll11 so:ı -

1bfri 1600 toniliitoluk Uç torpito Jl.ln!ıkemcstndcn: çın mlbvt1r t.aratmdan maMus batı • tc-1i iç limmmıda bulunan bir ran bılıkçı ()snlaft C'Tıt'. 
muhr'bi dün denize indirilmia· 11!01dcl: Ahmet Hnmdl öneıW Al:sa... rııdığı yolunda. bir tez bile nıl\rt'liaıı dü~:n<:.n gemisine tam bir isabet sarho,ş bır vaziycttet~ ! 
tir. rııy :-::~ma'pnşıı. cadde.si Mesih p8§a edecekt1r. l:"'v<lctmic::ler. Maltnya yapılnııık ken nyaıh ~ıa.rcı J) 1 
Japon • Amçrika .. . . ı::ık~lt No. 21/l npartıman 4: kat , Elde resmı mevruk maıcımnt olma isler.en bh· lıuva nkınını da püs· re yuvarlanm~tır: -dı~ 
Anlqma%lığı MUC:dclnlcyh: Şe:tkn: tıta.nbul Dl dan btr tarafı itham eder yolda n a ~ ktiı-tnıüşler<lir. Biltün bu lıarc. resinde Osman ~·.ıı$ 

Birle5ik Amerika hm iciye ne. \'1." •olund!l Işık sokak No. 'j riy&tta bulunmayı kendi hesa.b:n111. l::"tttan 13 tayyarerniz kayıptır. lanmıs, Haydal'P:ıştı 
zaretinde, J;.,POnlcırla :11.;...h· ıın. 1'-ı.ddcl A. H:ımdl tım.fındn.n. mucı. es muv&fık gı5rmllyoruz. Faknt bi: JIAIUCKA'l' GiTrtKÇE sine ltaldınınuştn'· /~ 
laşma yapılmo4ıt;'1 r-öy!~niyor. ncl:ılcyh Şefika olcyhtnıı nçııan bo,an.. böyle tereddllt içinde nldt ~trlr ~ 

Gazetecller tarafından istifsar rıı:ı do.vnııx için mUddelnleyhln 21.11. ken Tllrk vat.aod&l}larmın hayaUıırr- AYOINLAŞIYOR ....,..KJ«pgın;ı$N~ 
edilen Lord Halifnks, Jnponlarm o'ı cumo. gUnU saat (11> de m:ıhke. run tehlikeye dtı,me~ne \'e malları. Iillhlro, JH (A..A.) _ Muharebe ırK~ -= Dl 
uzln•ma tnrafta.rı ~örünöüle:in! ınernlzde hıu:ır bulunmaı;ı lUzumu ı- nm batınlmasma ml13amaho.. etme meydnııınıl:ıkl barckD.t.a nlt olarak 
fakat nokts.i nar.ar ihtili'ı.fımn 'hnen tebUt:' edilme.si Uzerlne muma.. nln de \'O.~ ko.r§t bir ko.b:Wat oldu- 21 ıe.ı ctro.!u mala.mat olmamaklA be.. ,d 
ne pek hafif ne de pak :ı;;ır ol. ııe:,·hın o gUn gclmomost veya.. blr ,,.c. ğUnu gtszden uzak tutamayız. llükiı. rabcr, Llbyad umumi vlllyet gıttlk. A 1 fi' 
rnadığrnı bc:YM ,.C nıU .... '.\k;rc:leı İ kil göndermemesine mtıbnl hnkkmda ınetimlzln ica'beden tedbirleri o.lmı~ QO aydmlılt bulmaktadır. Bu mu?uı... ""' 
fay(ltılt Jcıtrmı.lt için ~tık neti l IPY P kararı ittihaz olunmu17 ve ımıo. I ve ne ynpmak 111.ı:ml geldiğini d\lı;Un rebclcr çarrllln dedlğl gibi, mUnferit J~ 
ınıth!:1'nıa etmenin en iyi çare lulman bu karara alt lbb:ırnamenln 1 mUJ olduğunda şüphemiz yoktur. Fa. cUzUtamtarı~ devamlı yer değiştire r 'Cı.irkçc ...,öı.lil pil}-r.~ ,, " 
old~gıınu ilô.ve ey]emiııtir. bir nUıhaı.;ı da. ıno.hl<eme dlvn!;llıune. kat TUrk cfkArr uınumıycşl_nl rosml • rcıc harp ettlğl mıılzeme ve gıda nuıd \' K r. O 

Çın bUyllk ~lçisl Hu • Chin'iu j ıılr~ l'.l!llmı§ ve keyfiyetin on be§ r;Un beynnat llo tenvlr ve tesltlQ. etmcnln 
1 

dclcrln!n naklini iz'aç tegebbUırtlnU .. ':' ı 
:ııu~akcroı:re ı~tir k etti~! hn. ırıU;!dctıe uanr !~ln tahktkıı.tm G.1.oı2 ... alttldlr. Dize kAJ'D"t bu r;utJwıtlcrl tahnl•kulc ettrmeğo !jal~tı~r bir dcnız J A 1/s 
oer~ V~niflt<ında n<let.l heyecnn l ıı 11 r-;~nU s:ınt ıo e bırıı.kılmı~ olduğu ' itim yapıyor? OinBycUerin tckcrrtır muharebeıslne beru:emektcdlr. Mcr.. J"- J ~ı&' 
dog!.ll"m~tuı·. Ameriknlılnnn 'ı tcbllğ ·erine gecmek O.Zere UAn ol~ e.tmcmcsı için bUlc{lmctça ne &-ibl tcd. !tez.do Sldl _ Erzeı;b etrnfmdak! bil· Sinenuısrnda. ı:~~d!f ~ 
bazı ke~.er yapan dört diplo. _nw. birler almmııJtır. 'l ,, • yl\k zırlılı teokmcr, bU)"Uk Ud denlı rağbet glJrttl' ,ll!tJI 
matın gorU__şn1~ sonunda çehre.. •;:ır,ı · · "'13!~ ... , r. fflQŞU gibi mu'b:mıbeJc gtriştnl§ bu- nu_güıı s:ııı.t ı ~~de tt'Jl 

1 leri~de:ı b6y1e ita.de se.une!c ~::! • • llfr.l ıı: , ı ıuumaktadll'. ~ ı 
ka.bıl olamam:şı:. rııbtatln en gU.ıcl bir t bfo""'"··· Ktı~1q .................... bir ..... rı, •• .,.__ T kl n .ııür tı ... ıı-ı t' •· ~f FHhn.ldka, çfıı büy{ik el"İSi ..... ..... ....... ~... ......,. .,,,_ an arı a e yer -.eo·IJ ırme..- _,,.ul' 

U l 
~ , "rnv.ını:u on lillTUk bir r.lllerl olıı...'l fiti ~ ıslst-Om ruıkll. le merınilerlnl dıı,ınana bo§altınakta votıcr BardlYl\''B c:rl~e 

m za t-e:-e sonunda pek besua ". " ı; ... ,-. 
'Ü Ç 

• tt t-ı' ve benzin o.lmak lçJn geri çeldlm.ek .. 00 do""•dakl mlhVCr _ .. ,1 ıı 
l nUyordu. ln<len te.vi:.!er iste. . • v l AŞK o.. Jt] rw ııitn1i5 olsaydı büyük el~nin gil t.odir. ı hlı:nmat ve yıyccc eıuıı6 ııs'_~ 
J,.r yU?.!n görUnmcycceği muhak- , TanrrwMı nanı boel$dıl ~mdla Y· Bu Jcuvvcucrın sQ I' 15 ~ 
kHktr. Clınlaomıotır, Sektz!neı ordÜ, sağ kn. zırhlı blrlikler, rrotı~ıocJ-'~ 

Çınln, .Man~ukonun Japonya Ray Milland - Patricio Morison _ nıı.t mevzilerini ;y<ırtıuıe mıhlayıın blr ııatıyn dıuıınu~ıer. bU roJ.§ıt-fCl'..J 
Ya)llrakılmamııı kabul etrnlyc.. Akim Tamlroll'un lmvvct ayırdılttan ııoııra, Libya. hu I! t.opJuluğt\Da rıı.stlll dO. I""~ 
ce:n de ileri sürülüyor Halbuki e11 tıUytııc rm.ıvaffıı.Myettt'ltr. cır tıarflm <lu<luna ııaldırm11 ve tö.hklına.ta. da nığun doğu ccnubUJI dtı\· ..J 
Hal ba?:ı şartlarla ·M<?..'lçukonun A ha yııkın oıau blrllklcr bQtJ fatlka ulddetl! bir muııarcıı;: \-o ,ı~ 
Japonyara krkedileccği fikrin '!I .ta L metinde . kAti doree<ıdQ Uerlccltkt.cn Muharebenin umum 1 uı 61 
<kı!lr, • sonra timıı.Io dottnı dörımU;ıler vo do. tablosunu r,ıaebllntel< 

nlz ~tlkametinl tutınUŞltirdır. Bu h"\IV gUn beklemek 11\%1111d1r 



Aq+@,(u .l 

G 
(j 
« 

Yazan: Mahmut Saim Altundağ No: 10 t... ••••• !!!!!! •• 
...... . : • • •••••• 

..... • •••• • • • 
"""--

Şeyh Ebülhüda, Fener eş•ktaşı dün 1-
Abdülhamidin aklını . · . v. . . . . 

, <;ıracak !>ir haber verrlıişti Hakemm ver ı ı b1r karara ıtıraz eden Beşıktaşı~ ar 
.. ~:;;. ~:.~.~~:rl = ı.=ti~'.~.~~=~~ ter ket 'k~eri için hükmen mağlOp ddedild'ler 

:aıc:cın &ibf., Neden? phm S?hlıat ve ecllmeti için isti • 
\ ""'c. Dizin pruı:aya valdeni.. areyc yatt:ğm:ı,·diln gece rllyasn:. D • V l t • l • 
~?trz.c benze-.. Hğlni .;ôylem.~. da, Kemalettin ve Nurettin Pa.ıP- zr6er ma~ arın ne ıce erı .~ 
t~: Jarm refl.kalarmrn birb;rlerini bo • · .4ıiııiıı. Y 
.~ ka.tııa gülerek: ğarken gördilğünU.ve kendi rllyıısı ..., Y - - - -- -- - - -- --
~ hocam! dedı. Sizde nasıl nın sadık olması haseblJe bu yolda • • 

~ ~8:~~~1:'1t·::.~r::aru:h~a-~a?ta~n:d.:nö:.~ ~~ıg:ı~ığ~n~k~:~~~rlmasmı rl~ı- 6alatasara'1 S .. eymani eyi 6 • D. ~· Spor Taks~mı 4 -1t 
........ 0 ~ CA .1 " Padl-a::h dudnk b~erek: j 1 

~~.'-an.11 
...... e:Tkan~unSn .. bhuğuma.h~asınen.a;d~ '"~:~::~~~~;r~~:~t V8fa Beyog· ıunu 5-0 vend~ Beykoz Kasım paşa ile 1.,1 berabere 
y ... ki.katta bazı tpuclnrı elde cdilinee 

, ltııı emeline knvu~tnrmağa Ktt"J S•ıltnn ş:ı.şclamış: Fener . Bcşlkta§ dUn kar§ıtnetılar. I yaptıkları akmlarln rakipleriniD ııe orta}adığı top Haldtıdan. lbra. l tarafın artık soıı enerJisi ile ça 
Wme ve ondan da QC>k mUsnit bir lqtığı göıiilüyordu. Top iki kt.I 
vaziyette bulunan Sabriye geçti arasında k~.ıklı bir sekilde teh
Kale dibinde ve dcmnrk:e vaziye- Ukeler yarat.uruk gidip gel ;\'Ordu. 
tinde bulunan Snbri bu muhakkak Sazan Beeikta.5 kalesi mühim bir 
golle neticelenebilecek p~ı acele- golden kurt.uluyor, bazan Fenc 

~ ctdbn. - Ho::anm kalb'ni kırdım .. bıı Cumartesi gtinll çıkan tahmin yazı • kalcsinı tehdit ediyorlardı. üstUste 
l'd2anınnda, kalben de sevinç n~am 8.limdir ..• Rtıvnsı da snd ktır. mızdt\ Fenerin galibiyeti temin ede • tekrarlanan bu htlcumlar nihayet 

•.... -di"e Fbülhüds.YJ hnzunıruı c;,afırt. memesi için bir ~beb mevcut oımn. 8 inci dakikada semer.esini verdi. 
L~·u·n titrediğı Fehim Pa • m·ş ve kurnaz pereQclcbazın elle • · dığı ve maçın mtısa.vl şartlar altında Sağd~ yapılan bir akında ani oln 
~ .1"rak yakaln.mı§t.mı. rinden öperek:· cereyan edeceği, hatta. sahanın çimen rak sağa geçen top s:ı.ğ aç·ğm 61kJ 

-.a""~ 11da, .o aralık ı:;arayda, bir· - Şc;~hiın •. kusunımu affet. c:;.,. ,.0 ısl:ık olul'l!aun I'°'cnere mllhim bir bir şUtüylc 1stn.nbul kalesine gi~ 
bUyU.k bir ikbale .ko~uver- oohleyin ben ~aka ya.pnntJtun. l'U • ıı.vantaj öa temin ettiğini yazmıştılt. dl. Bu sayı !sta.nbulsporlulan ha. 

yaların ha.rik olduğuna, kernllle ·• Tnhmlnlerlmlzdc aldanmadık. Fil • rcl!ete getirdı. Fazla cnerJi sarfe
t'nln mUhaldm.k bulunduğuna ben \"akl Feneı' gllzel, enerjik blr oyun çı. dcrck Ustünlüğü aldılar. Sıkı bil. 
mlncvvel ina:ilardamm .. - 1i\•e tnl· kararak r:ıklbinl maf!lOp etti. cumlarla Taksim kalesini çember 

"-nı1 pek hntırla;"tl.mıyo • 

~ Danıat Nuretü.n P&§al31 
~ bi.r mesele geçmişti. Gü • 

ı ettin Pa§ıınm refikası ko 
%~h.irLyece:·, diğeri de kan.. 

ll'lıyecek, birbirleriııe kcvı:. 

tif etmiş. Dediler ltl hakem J3c§tkla.§m lkl ıçine almı51ardı. 
Bu hidise 11.zt>rine de EbUlhütıa ı;olUlıü ofaaytle durdurdu. Fa.kat her. tstanbulsporun bir akınında TaJı 

Efendiye Büyükedada lbir k~ Yt'.. halde !ıalrnm Beşlkta,-ın ~ solUnü de siın mtidnf"lerinin topu kurtarmalı 
riTmes'ni irade e~·lemişti. OfsayUe durdurmadı ya .. dünkü maç.. lizere yapt.kl&.rı bir hamlede top 

Saklanan gcy da.ha çabuk duyı:. tn Fcm::r pekAI~ gaılblyett ha.k eden mfidafilerdcn birinin dizlne çarptı 
lur. Sultanlarln damat.lann bu nır. 1 blr oyun çıkardı. Hakem uzun bir düdükle bunu pe

t<'.erala.n d3 halk arasın-da ~ Iüıdroııunu da.ha kuvvotll oyuncular naltı ile tecziye etti. Tn.ksinl1iler 
duyulmut ve buDda.n. ~lh~anm la takviye e~ ı~ı.n. geçen haftalarn :Uraz ettiler. Hakem pek hnklı o. 
padişaha .haber v.crdgı, .P3dive.h~ nl!ıbctlc daha sağlam bir maneviyat. larak it"rnzı dinlemedi. Ve lstan
da onu n11a.'1 '\"e ihSnn ile talt1t la snha.ya çıkan Bcşikla§hlıır (nn.sıı bulspor illi golünü yaptı. 

. ~. 
Uda bu '111:.aYJ aslı esası 

fit 'llydurdu mu, yoksa a.slı 
~ı da saraylarda.ki hare -

tı..~ yetiqtirmcsile mi du,y .. 
~ eıı:ı. 
~Efendi alessaba.b Yıl. 

il...._~~ ve acele SultanhamJ. 
lıı~lllltJt aıstemig. Mabeyinciler 

~ttiği lh~:_nb~-~ol~- olsa ycnecc,iz) zUınlyctlnln kuı:-b~.nı Bundan sonra Tn.ksim oyun· 
Ebü U\IO u ;ı; öA8 ı e uu sa • old 

1 
culnn gr-tizi güul oynama. 

b·b-'·'-" ·a~nl'>tizıl ol u ar. - ı..~ .. ı 1 ra'l.'tl1m ı HAA'" r~- uyor- Hele ~yı tcrkct.ınclt yoluna sap. ga ""'"il ııdı ar. Ve bundan istifade 
nııııan, lbll.c bile en kuvv•UI ra.ldplert eden 1struıbulspor devre sonunda 
Galataearayı bir puvan tepelerine bin bir gol dnhn yaptı. Ve devre 1-2 haber vermişler. · Kurnaz Kn.al Sult&D. Ebtlllıüda 

; telqla huzura g·rmi§: nm bu rüya keŞfine inanmış mıy. 
'padi!}ahmı .. me&cle mü dı, inanma.ml§ mıydı? Bunu bilm". 
il yorum. Fakat malüın olan taro.rı 
~tar; fazilcUfl hocafendi; ıru ki EbUlhfidaya d<5rt elle sanı. 
'~.ı nedir? 1nrştr .. Ha.mit, ço'k kurnaz bir adam 

~
.~. Yda bir zehirleme badi • dt. Ebülhüdanın rüya masalına i . 

nanaca.'k yaratr~t:ı değildi. Pclki 
~ 9Ulluttan korkardı. jnanm8lJll§U; hocanın saraylafdaki 

._.Mte uğrayan btittln mühim !stilıbamt eilerindcn istifa· 
k:'r,..:.ınıperatorlann, kralla- <le edelı"lmek dilşilncesile inanm·ş 
~:--<ıarla.rm nası) öldürül \'e aldanmış görilnnıli§tü. 

lnlama.k iç.in bunların ka· .A nla.ttığnn bu hik!yeyf A~ Sul 

9 dair binlerce kitaplar ge • t:ı.nın sa.r&ymda işitmlşthn. Nazı: 
"e <>nlan tercUmc et~rerek Sultan bana ince ka§la.rmı inhina 
~ <>kuınuştu. Bu tetkik Sul. ile kaldıra kaldım bf.r bfkiv.ei af>k 
t~ büsbUtUn evhama dfi • nnl:ıtrr g;:bi nnlatml§tı. 
'il Fa.ka.t Ebillhlldanm bu l:ülü.hı 

~ı:.;anın bu tcli.şı Uzerine hic de hoşuma gitmedi. 
lan heyecan ıve ~tle Bir müddet Ane SulWıın sara. 

.,'O. fır1aını.,: y:ndan ayrı}mama.k :icap ediyordu. 
~ ~h:1' nı.i? •• Kiati uhlrllyor- Çünkü EbUlhUda beni un.ubnamıs-
~~ı zni? • tı: 

t:.lilhu~m ellerine .sa.nl. - Ha.bjf! .. Yıldıı snalıkemesin • 
~ uen kurtuJdu .. Aımna velakin be • 
ti'oei~ hoca, muvaffak bir illim elimden kurtulur?.. Ll vn.llahi 
1.1. · • ona polis yok .• jandaZ'1118 Yok .. zan 
;;;'lır sultanmı. .. Böyle bir ttye yok.. 0 kızlar sever .. ~ndm se-. 
~~t edemezler.. ÇUnkü ver. ona ben zabtJye. Jandarma 
~ ~anclcri ~in her gc- gôndermjyecek .. ona azrail gönde. 
t Clc YatJyorum. recek .. Güzel kızların yımmda ca. 
k~ 2cb.irl.yorlar? nını aldıracak .. canını cclıenneme 
:~ei şahanelerile damat gönderecek .• hem :pek yakın .• va.ı. 
~ıh_"nYari. lnhi pek yakm .. deyip duruyonnue-. 

a'lllit rahat bir nclcs ala. Hay Allah gföünü kör etsin!. 

~\!. Yine mi o'? 
~ dcnıi!.'I " Yine mi Zifan knlfa '? •• 
S \t.r içlı; cvliidm kJyme- Ayı;e ım1tanm sarayında ~ir Zi • 

ır ...... ,~ ~? Birçok hUkümdD.rlnr şan kalfa var. Bnna bakışın~ nn. 
~1\-.. kendi eTlltlanm kcn. lı~:oram.. muhakkak E!.>l!Ihuda.nın 

"lllemWer miydi T adamr. S:ımylıu·cl:ı cariyeler. kal 
~ı1c ~huz ııcıat bUınayunlan falara, ısanıy!Jlar-ı dcrıı veriyor -

lar ve titrc-rl~rdl... · dum. 
ı..~ t, zehJrin kcndial ll;lD O vakrt b!.zim b'r (elif be.) miz 

\._ta~~~ru airrend!kten eon - nrdı: 
~~pesine Jnı.rulmı:e ~: (DfA}(lfll1 var) 

\">! / l::lcktrih. Tr~vay ve Tiinel l~leı1fteleti 
~ iidürlü~iinti en: 

• • rı b rll 108000 lırn tutan l '300.000 adet mozayik par ~ 
' fl c & 1 t ndl parite ta .ı , ;ıtu!>l& teklif ;iatemek sure~ 

t. l!lf4C31ct·r. 
:ıı o; tıntlıJ ı·ıs:nı tekllfler de ltnbul olunacaktır. Bu takdlrdc mu• 

t t mınat bu nısbtt ıu.btmda &lmacalrt.u. 

dirdl ki bunun da acw lklncJ devre. bitti. 
de herhalde hlascdilcccktır. lkinei devrede İstnnbulsporuci 

Fener takımında bllhaas:ı. mUdıı!I hakimiyeti dcvrun etti. ::O inci da. 
Muratla Esa.t fc\•kalQ.dc blr oyun çı • k"knda İsmet ücüncU, Va.kur dol'

ı:Unc · ::ayrlnn ynptılıır \'C mtisn
kıırdı1ar. Sağa.Cıltda kUçUk Fikret gtı. baka bu netice ile 1-4 ~stnnbul. 
zcldi. Fakat Fikretln gllz.;:'1 oyunun • r.pmı.Pt gnlcbeı'i:le h:itti. 
elan yanındald iç ve merltcz muh!ı.clm 
fazla.Sllc istifade edemedi. Bu mevlt\. ımstiiT \.~ - rı~xnm UIÇJ·~ 
lerdo blr;ı.z daha çalışkcın el manhr 
Yer 11.Jmı.1 oısalard~ Fcncrbah~c ı;nyı 

o.dcdlni şrttırablllrdl. 
DUn Beştkta§, bira.t: sportmenlik 

lcvckkü!U gösterseydi sah dan herhnl 
Clc !Jimcllki !tadar zararlı çrkınıyac·k
tı. Hakemin ldarcs1llğlnrlcn bah ;cd r .. 
ler yegAno scbcb olarak v r:ıcn ofsay 
d! göstcrJ;orııır. 

Bl.zc~ bir hakem. bir maçla yanlış 
.ofsayt verm\.5 olmakla idaresiz say·. 
laınaz. DUşUnmııll ki oyun 90 daklkn 
de"aın e.der ve bu 90 d~kik.n zarfın • 
dtı. oyunda binbir pozısyon olur. İdare. 
Biz hakem ona derler k!, oyunu ba • 
§:lndan sonunn ltadar b:ıtmr, ıkıırır. 

Biz böyle hnkcml"ri çok görmüş 0 1
• 

du~muz için. dllnkU maçtan sorırn. 

BnUt Galll>e yapılan hUcumıa.rdıı bir 
nz d:ı (nnlnşnmaml§ \"C p:ırUden uzıık 
1tnlnu~) olmanın verdi~ infialle hıu 
lset seziyoruz. S:lhalanmc:m rast gel 
d~ ve tıahlt o!duğu idaresiz hnltemlc. 
rlmiz yanmd:ı. biz Hnllt galibi dl\n 
hayli idareli buldu!t. 

S. T. ÖGET 

Llk maçlarına dün Fener ve Şe. 
~cf statla.rmda devam cdilm.! tir. 

DUnkil nUsbr.mızd:ı odn bildiı 
::niz gibi bazı futbol .ha. 
kcınılcri ile beden teı·biycsi !:;tan 
bul bölgesi müdürü arnsındo. çı. 
kan ih tillif yükünden bu hakem. 
lcrden bir kaçı maçlnrı id~c t
nıekt~n imtina etmi§lerdir. 

Cuma günU bölg.cdc yapılıuı top· 
lanbda kendilerine verilen izah:lt. 
la tatm!n e<fldiklerini beyan eden. 
beden terbiyesinin, diğer l~!! · 
hakemleri idare etm-l~lerclir. 

GUnUn son ve en mühim mn;;:mn 
ı:•ra gettr,;:· ~ n stat bac-truıb:ı 
tı..'l. <lolmu bulunu~·ol"du. Tr.b\in -
lerdf'n ta. n hal'< sab:rsrz'::uuyor 
\'c takmılar"?lm bir nn cV\•el S:lba· 
m <':km&Sı iı;..u tez ıhürat :ı, npıyor. 
Cl.u •• • ~a:ı t larmm alkı. la. 
rı er~nd-ı sa:ıt ıj de sahaya ~:
tr talmnl:ır f.U 'tiHe c1izild;Icr. 

Resiltta..c;: .!l1e.'tmet Ali - l'er 
td,. Vnni - foındc11, Jlıise;\;n, Ç.ı. 
~is - Sııbri, H:ıkkı, ihrahiu1, fie. 
""k. Şillaii. 

lreu ·'"h&1 t.e: Nuri - Munınmer. 
urat - Omcr. Zeynel, Ayam -

Fi'kr.et. tbra· ·~. 1 lilı, Jı:ls:tt., ·:ı
ci. 

Oyuna Fenerb:Uıcenin merkez. 
en :> u • ı .., ri bir hiıcunıla bnş.. 

l ndı. İll: :ınhr h 'l" iki tarnfnı sU
rntll k•nl:m urrsrnda ve birbirini 
dcnemeı:· eklinde ge<'ti. tık daki· 
k lnrın '\ c!"dij' intiba takımların 
ç kıırd ;:, süratli oyun yılzilndCll 
eok i:ı j ve heyecanlı bir mnc takinı 
edecc·dıı·z eklinde idi. 

Hü w;:ılar kanıılı:klı ol• yor ve o. 
vun adeta f!Öz1e takip edilemiye. 
cek bir sürntle cereyan ediyordu 
Her iki taraf bu sürnti idnmo et· 
tirebilmek irin bütün <'.IlCrjisjnl 
kullanıyordu. 

llk fırsatı Fencrli!er kaçırdılar 
5 inci dakikndn küçük Piliretın a· 
vut çizgis ne kadar büyUk bir ma. 
baretle götürerel: geriye ortaladt 
M top müsait vaziyette bulunan 
Es:ldm önUne geldi ise de Esı:ı.dın 
ufnk tir tereddüdtl müdafilerin 
tonu kanmasına ve frrs::ı.tm l·aç
m.as-na eben oldu. 

Be~"•t "'1ı1ar bun:ı 7 nci dakilm· 
f.'l güzel bir cevnp \'erdiler. Soldan 
ı:: ·rüniln türülı:leycrelt kale önü. 

si yUztınden kafu He kaleye hava. mlldnfileri muhakkak gollere m:ını 
le etmek ruıtasmn düştü ve top da olarak kalelerini muhafaza edi:ı:oı. 
direğe çarp:ırnk drı:ıan ~rktr Stop ludı. 20 nel dn.kikadan itıbaren Ji c 
·ederek ayakla kaleye Yollamam Bç neriıabçenin nkmları daha telılikc
şiktqa muhakkak bir gol b.za.ndı. U blr r:ekil alm.ıığa b8.§1adı. 
ra.billrdl Kliçiik Fikretle Melih tarofm-

Bu tehlikeyi n.tlntan san-lA.cl. dan temadi ettirilen bu akınlar 
vertlerin kendileıine mah~ Yer ,. Besikta9 mildafileri tarafmdan lıu. 
den ve kısa paslı oyunlarını tat.bJ. YiU< mü!.lkUlil.tla berUıraf .e<li1 yor 
ke Ç8Üibklan görüldü. Vo Ynva~ du Be§ik~ın arndıı. sıradn. yap -
yavq da bu tnNXIa ov;namalA:nnm tıklan hf1cw.n1ar 1sc muhacimlerl. 
'>CIDereei görlildli. Din durgun <>ynamal rı üzünde:-ı 
~laalılar kendi o~ uı ~ netice \'ermiyordu. 

rnıa uymayruı bu roultuo "l"'1· 30 uncu dakikada Beşikbı; mer-
s.ında bocalar gibi -o1dul '---1 kc:rAt>n ni bir hUcumda da.ha bu-
cbn i tifade eden Feneı 1 • ooua: lUDdu. ~\in ~üdafiler: g~e. 
nvmıtajmı elde ettiler. rck çektigı sut direğe <'a.rparak 

UBt.üste büh~ssa sağ tarnftan l kaleye girmek üzereyken .,.erefin 
Kflçtik Fikret \'asrtnsJle yapılan ofsayd vaıiyctiude mild& ale8i 
hlicU!Jllarla Bcşiktruı kalesinı tc'h.. zerine hakem ofsa)""d veMi., 

1 dit eden Fenerliler uiha}'et bu cıı · Oyıuıwı bitmesine 1 <Wtika ka· 
~nlarınm semeresini 2~ inci dı:ı.- l~ rakip O}'UDCU} a ~ert bir 5arj 

1 lnkntla gördüler. Yine kUı;;ilk F.ik.. yapan Htlseyine hakem dI :m ~-
1 retin avut tlzglsine kadal' göt.Uriip masun bildirdi. 
, geriye ortaladığı topa y.eti8cn İb.. HU.eyin eahaflan çıkarken Hak-
ra.hlın mUdo.filerin de duraklama - la matıi oldu ve t mı oyuooula. 
stndan istifade ederek ~'Yal bir rnadan bir knmunı alarak sıılıayı 
vuruşla Fenerbahçc):i galıp 'Taziye. terltetü. Hakem de bu vaz.i.yette 
te ge~ircn golil yaptı. mutat eere.mon.iyi -yaparak Beşik· 

Bu sayı Bef;iktaşltları h&rekete taın sa.hayı teritctmetiinden dolayı 
gctir<ii. Ve bUtUn varlrltJa.rile oy. h.Ukmen ıiuı.ğliıp addederel: sta.ttnr 
ıınya.ra.k Fener kulesini tazyike be.§ aynldı. Mil(' da btı Stıret!c eonn 
ladılnr. Bu sınıda Şeref ''e lbrn- erdi. 
him güzel birer fırsat kaçırdılar. Dünkü ~ta. ibazı .hakemler id.:ı· 
ı.•enerln. ) aptığı mukabil .akmda !t'ei mulahat ıııdyaseti gtitmeyen '\ 
l<'c)z!.ı:in is!msmdan ıstifnde eden Verdiği brarln i:ıntiya,zlı b1r fut • 
Melih kaleci ile karsı Jtnrş!Y'O. kal. b01cil tanımadığını gösteren maçın 
eh ise de fazla heyecandan olacak hakemi Hart G:ılibi bu· hareketin. 
topu dıı;arı ntal'r..k taknnınm gale_ den dGlayı aHı:~lrır. San·'IACıvert 
besini katilcştirecek muhnkkak llleri de kıwıntlikla.rı muvaffakr • 
&ayıyı y.apnmadı. Yetten dolayı :tebrik ederiz. 

Oyun bundan sonra daha fa.zln 
Be.slkta.~m ibaskısı ıaltında Ve Fc. IDIGER MAÇLAR 
ııc"b!!lıçe nrsrf sahasında cereyana 
l·a~lıv.lı. Bu sırada Beşiktmılıl.ann 
<Jağdan yaptıkları bir büeumrla top 
nrıi o:S.rak :sola geÇti. ~eref bomb:ı 
dbi bir f>iitlc bunu kal"~:c gönder. 
dJ. llo.Jtem ofsayd v tl) cUr~c fa. 
pılan bu wıyıyı 53yın:J.tl•. Ve devre 
0-1 l"<.>ne:rin 'ili h ctilc sona 
erdi. 

1k.1nci devreye Beeikta§m 2ıol.daıı 
)"ı!"tı•'.;l seri bir hücumla iba§landı. 
Müdafaada kesilen bu hücum der. 
hal uğ taraftan mukabele gördü. 
B:::::!kUıtilıl&r bn rınlarda his de ·i)i 
bir oyun "ı:karamıyorl3.llb. Mev 
ha!jında.r.bcri <'-lmt'n s hada <>ynn
ınııdıkları hin sah::ıyı yaüırgadık • 
larını ~·e ıb•ı yiiwen -0;·1ınh.rmı tut. 
tumma.dıklıırını z:ı.nncdiy<:>ruz. He. 

Şeref &ia.dında yapılan gilırliu 
d:ğer maç1a.'Ulda Galatasaray - Su. 
leymanlyeyi 0-6, Vefa - Beyoğlu 
~nı 0-5 .mağlüp etmi§tir. Bey. 
koz1a Kasmıp~ arasmdnki mat: 
ı;ok stkı o1muş ve talrnnlar saha
dan 1-1 berabere nynlmışlardır. 

t•OIJt;l'BOL KARŞILAŞMALARI 

Eıninönn halkevi tarafından ter
tip c>dilen voleybol knrşılsnnala.n.. 
na dıin evin jimnastik sa.lonund:ı.. 
1evıım cdilt'niıı ve Tayfun - Ale· 
ve, Rurtal - .Kurtulusa, Kart.al n 
- B yoğluspor:ı. Beyoğ1mıpor B 
- ~ühenclisc, Milhendis A - Çe. 
,lkl;:ob gnllp gelmi{;lerdir. 

men J;tlli istisna bütilc oyuncuJnr uc etsı·z hakemtıı,r aksamakta. çok iyi o::. •nl rına 63hit ~ 
• olduğumuz bu. futbolcular bugUn 
adeta a.ccınice bir futbolcu tini ll'ı· NNtHAT, 7..EKt, CAF'Elt tJAr 
linde id;ler. J, ~RD HAl<l!:M nur. cA:H,\.H 

Bu 5rradrı orunda bazı serti k -
:er vulw buluyor v.c h('r iki tar.af • 
zaman za.nıan, birbirini hafif ter. 
Up ok~ay"Uilak harek,.tlcr& bulu • 
lltl\'O'"J,ırdı. 

Ds.kikıı.l3r ilttle<li:kçc her i.ki · 

1 
ı:ıt tC'mlnat G550 llraJır. 

11 ıtı ""•il ı \'nzımc!a:ı p:ır8sız tcu'1rik edilecek 1}artnnmeslndekl ta. 
' llııe ıtn oı:ı.rolt 4.12 O~! pcr~embe gUnll .saat lt7 f<: ltadar Metro buı. 
~Ü ltatındtı ki ıcvazım mUdUr.lil,'ilne tınza :nu.kal>lll.Dde verıımıa oı. 

llldır . (101HI 

tsT. SPOR 4 - TAKstrtı 1 

F~e stadıoı:la gUJlllıı il~ 
birinci küın~ maçı latanbulsporln 
Taksim arasında yapıldı. Mehmet 
Rcııaa:.n hsltemllğl altm~n. oyna. 
ı:.an bu maca 1stanbulsporlul r n 
Şekilde ç~!§la.rdı. 

f.'ikret - Faruk, Sabri - Sa. 
bMa.t.ı.iu, .Rilştü, lleklı· - \'~. 
Tank. Mükerrem, IC&dir. hmct. 

Taksim talnnı her zamanki kad
rosunu muhafaza ediyorda. B" In 
P kümen·n kuvvetli takmılartndn.n 
bulunan İ&taabulspor.un :kümenin 
en lhaf'if .takmı.b.rmda.n olan 'I'.abi. 
mi kolayhkla <ı'e bllyü.k bir rl 

faı'kile Yeneceği ümit ediliyordu 
Fakat oyan ~ de t.ahmi!J edil 
şt:Wdt geçmedi Takdml 1 r ilmi 
di.D ıf~ ibiı oyım ı!;!karanlı 
latJmbıı}9poru IPllrttılar. 

inkıi at koşuları 
anyan 1 liraya ,m ka 92 

Dcmiryolları ve Llmrınları 44&etme 
Umum idaresi i!anlan 

~~ ........ -----....:.-------------------~ "-ılntnen bedeli {6000) nltı bln lira olıuı O ton .clou y:ıj1 Q.12.41 ~lı 
15 to kap:ılı zarf usuılle Anlm:.:ula idıırc l:Jinutoda aatm aıın:ı. 

\ ~ Jı:!.rnıc.k i Uycnlc.rlll (f.l&l) üJrt yUz 4illl lirnl:I: muvakkat tcmJ ... 
~-~, tarıt: ı:ttı:J ıvcıııuı .. o ~·~ ı~lı.!l!lc.ri::i ııy.m ıtUıı saat U de 
~on relliliğuıı v,amı.elel'I lUımciır. 

'll:ıc.ıez :Pare.mz olarak Ankşrıtda. ı:n~eme dairealll~•. Hayda.,.. 
1 :n \ sc,•k "' ftl~"ıJP.!l da:ttılacaktır. (10210) 

Ve bwıun neticesi olan:k oyun
da hakimiyet kurdular. S"~lr oı• 

e ahis 198 tira.. ıerdi 
• a... .. 4 (Hdb rı D.ı 

u at koşulıı.n b:iyü.k sürprizle, 
~eroı. tık :kosutla Oruı.l Yıldı.· 
da ü:caJ birinci ge1d1 ve Gan~·an 
l 1.'"UM.l.1S '\'erdi. 

2 nc.ı ltoRuda; Cc}'ialı Tek 
rır.ci. Sava 2 nci. Mercan 8 nc·ı 
Ceyül.n Tıek :Gıı.n'-'a.n b·r .liravil 
.:mıkcl:il D2 iim pl2se 1(5, 140 

1 "I) v.~ra;. 

(çüncü ko 
t"inci, Ali ~ah 2 uci, nl 

3 ncii ge1di' r C nya.n 4{)5. 
n 125, 120. 515 kunıc verdi. 

E inci l·or:ıu &:hnaz ;ıe ~ 

1 

1 
Talıir ite 
Zühre 

~-ı "nda 1dL N-hnaı 1 inci 1 i . 
,. 125 k .... .,.., '\'&'dl . J l'.clrjlw.w.ra ~o)~ıiı....,, ~' -

• -- . "' . . . rln&~'!~ fiz1lr fi:lci%. 
Coyla."'l. Karabıber <'ıfte b:ı ,_ l ı 

bir liraya mıt:m'Qil 19~ lıra \C>rıiı. - --=-=======-===-

• 



ö 

18.08 lıltızik: Rn.dyo dans orkes 
traar, 18.50 MU:ı:ik Fasıl hey .... tl, 19.30 
Ajamı, 19.45 Serbest 10 clnldlm, 19.::i.> 
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10-kadında 9 zu fena 
renkte bir pudra 
kullamrtar. 

Fen:ı renkte bu pu~. 
JOrinüıe cM&Qajll> Ye 
çirkin blr marıaara Yerlr • .. - -· .-.... 
n sld d&ha yaşlı gos•e
rlr. KD unun ren11ı bul
manın yepne çarcs,ı, yii
aQntizQn b\r tarafına bir 
renk vf dlter tarafına ............ __ 
lııatb renk pudra tecrilbe • • 
8'mektlr. Bu tecrübeyi 
hemen bucün size para
m olarak sönderllccek 
Tolıalon pudrasının Jenı 
Ye cazip renklertle yapı

nm. Bu 79nl renkler, ıa- _ _... ..... 
ıoe& modern Ye ldeta ılh
rlaıll bir ak mesabesin
de olan cCromoscopet 
makinaalle kanttınlllllf

tar. Bu maldna. rentltrt •. 
k111unu1 ve tam olarak -....c.-,,..-. 

.-çer. Artıt cMakyaJlı• 

bir ,_ &eeadiif edllın1· '-
ncetUr. CUd Ue imUsaç eden •e tabll 
• a6rinen mtitemme1 bir pudra
dlr. 'l'oUJon pudnw, cluema Upfi·ıf 
ltb De beraUı Te hususi bir usul 11, 
dalnllDde taneurılautar. Bu sa- ' 
yede rilzglrb Ye y:ıtmurlu bir ha-
nda bile tiüıün ıun sabi~ kalır. 
llemeD bacila TolWoo pudrasını 
tecribe ed1nb Te tenlniae ne de
rece blr ırQaelUk temln edecetınt 

16rbb. 

---------------------------
DeYlet Deniz Yollan l,Jetme U 

Müdürlüiü lfanlan mum fJ! 
24 lkincitetrinden 30 tkinciteırine kadar muhte· 
lif hatlara kalkacak vapurlarm isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacaldan nhtımlar 
Karadeaiz hattıa& - Pazarte8! 115 de '(Tan), pe!'felllbe 115 de (Karade. 

Diz) Oelata nlttımmdu 
Not: lT.11.IU dllll Uilıaren Karadenls :yolu tarife
leri defllmlttll'. T.ıdea tamtm olunan kq tarife. 

lerine sen poet•••r pu&rteal '" perpaıbe gtlalerl 
fatanbnJd'ln mt ıs de kalkacaklar •e SiD.oba. ka. 
dar Ja1ms ,ondDs n S!noptan Bas-ya kadar gQn.. 
dDs ve pce •yri yapacakludn'. D&ın,te de aynı 
f9JdJde •)'lr ~paJaoaktır. 

llaftm h&ttma - Çarpmlıa 18 dl (Aılatarta), cumartıul 11 de (Qa. 
nalrkale). Slrlllcl nlltımmclan 
Not: (Ba.rtm 1'0la pmtaıarı evvelce oldutu gibi 19. 
tanbaldan çarpmb& ve cumarteal gllnlert olmak D
ııere battada Ud pamta olarak devam edecektir). 

!smlt 1ilttma - Pe•aıbe 8 de (tllpn). Tapbane nbtımmdaıa. (İ§'
an &h!re kadar battada bir posta yapılacaktır.) 

Mudanya hattına - Puarleal, alı 9,liO de Ç&rf&lllba., 'pe119mbe, cuma 
18.00 d& <Su). Oımartes! lt.00 de <Trak). Pazar 
t,no de {Sus). G&lati nbtrmından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çaqamba ve cama 8 de (Tnkl. Galata 
nhtmımdaıL Aynca Ç&l'f&Dlbcı ve cumarteal 20.00 
de (Jlerıdn Te Saadet). Toplı&ne nhtımmdan. 

Karabip. hattm& - Sah ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtnnm.. 
dan. 

lmroa battm& - Pazar 9 da (Bartm). Tophane rıbtımmdan. 
Ayvalık hattına - Çarpmba 12 de (Bursa), cumartest 12 de (ller. 

llln). Sirkeci nhtmımdaıı. 
trmtr birincl .urat - Pazar 11 da (lmılr). Galata nhbmından. 

· ·1.-i-ırl l!'ftnat - Perfembe ıa de (Kade') Galata nhtımmdan. 

ID&l'al&rı J 

Galata 
blnaal altmda 

ferleri bakkmd& llılr tllrlQ malilnıat a.şatıda teıetoo nu. 
' "nlzden ~llebWr: 

r.aıata rıhtımı, Umanlar Umum lllld1lr1Qlü 
42382 

Galata Şube acenteliği Galata nhtımı, Mıntaka Liman retaıttt bL 
... altında. &0118 

Sirkeci tube acenteutı - Sirkeci, yolcu aalonu 22740 

( latanbul Belediyesi ili.nları J 
tmba edilocek olan şehJr ~plerlntn ~inden çıkaca\c paçavra v.... 

r maddelerin ea.tışı 1.12.94.l tarthhıden aı ma119 M2 tarihi.De kadar qak 
arttırmaya kcmulmU§tur. "l'abmlD badeli l'iOOO lira .._ mı temlD&tı ITG aan. 
da. Şartname zabit " muamell.t mlldtlrltı:o DleınJnde JGrtllebDtr. baalo 
27.11.Nl pel'f9lllbe gtbıtl Mat 14 te DUm1 e~ende J8Pdacaktır. Ta. 
Uple.rtn Dk temlaat maktıua veya mektuplan ve Nl J'lllna &it ticaret oda. 

ı ~ llale sOnO mcayyeıı saatte dalmt enetı~ 1ıııthtftmala • 
(980) 

R A 9 R W - g,.,.-.. - · 
' . -

,. - • ~~J. .. - ı.,.:> 

İstanbul Belediyesinden: 

Taksimdeki mezarhk 
arsalarının satış ilanı 

Pımp.Jtı ma.baUeslııJıı Şelı1t Kuhtar .ı:o:(ağmda eski mezarlık araaaı 
tanzim edllml!} oian imıı.r pl~nuıa göre bloklara t,a.k.iim olunarak olbabo 
takt prtıan vec;hılc b!nalar iD§a edilm-:ık Uz~rc kapalı zarf usulilo art • 
tmnayo. konulmU,7tur. Her blok M1 m~tro gentıllk ve M metre deri.nll. 
ğt.Dde bir Aha tefkil etmektedir. Ceınan 9 parçadan ibaret olan l>U blok 
l&rdaıı bor birinin 23 metre cephe ve 35 metre cıert:ıılğ1nde olmak Uzere 
iki parsele ayrılıp ııatıtmam da mllın»ı.lndUr. Her blokun meso.baaı 

MX46=1610 metre murabbaı olup !kiy ... tcırild hal.l.lıde 28X35=$G met 
re marabbaıdır. Şimdilik bu dokuz bloktaa 1 numaralı blok sa• Çlka
rılml§tlr. Beher metresinin muhammen aatl§ bedclı 100 liradır. tık te _ 
mlnat mlktan: 1610 metre murabbaı lçin 13.825 lira ve ~ metre mu
r&bb&I iGlD 7287 lira l50 Jwnattur • .lbale 16.12.DU salı gQnU saat 15 tc 
tatanbul belediyem daim! encQmeDl odumda. yapııac&ktır. Bwuı. alt 
gartname ve projeler 12 Ura 8 kuru§ mukabilinde ımar mlldQrUıgllnden 
almabUlr. Şeraitl öğrenmek llltlıenler bergtln tııtanbul beledlyesa S&blt 
ve muamell.t müctllrlqtt kalemlDden malQmat alabilirler. l'allplerla Uk 
temtııat mauıuz veya mektuplan imzalı prtname, proJe ve atre .,. 
pttname muclbince lbrazı llmngelezı diğer Tea&lk Ue 2UO mamaraıı 
kaınmun tarifatı çevrealDde baarlıyacaklal"I teklil IJlC'ktup:annı Dlale 
gQDtı aat 1t de kadar d&lml eecam.ne vennelerl lblmdır. (9882) 

•stanbul Levazım AımrHğinde" verue" ı 
aarıc. asker kılaat. 4airuar -----

120.000 kilo kuru fasuıye •tmacaldlr. Kapalı arfl& ek8fltmesl 8.12.9'1 
gilnU saat lG te lakendenın aakeı1 •tınalm.a komiqODtmcla yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 38.800 lira Uk temin.atı Zl60 liradır. 'l'allplerlu kanuni Tel!. 
kal&r'Je teklif mektuplarmı ıhale aaUnden 'blr ... ı eneı kom.layoaa ...r. 
meıert. (1'28,.10104) 

••• 
Beher klloııuna 2i lira tahmin edilen l500 kt1o &aUplrin., " beber ldloea. 

na JO Uıa taluDbl edilen 100 kilo Alıtlplrln, " beMr lı:U08UDa • hra tabndn 
edilen 300 kilo Fenwtin puarlıkl& 8&tm alm••ırtır. lla&le91 26.11.Nl ~ 
p.qıba ,IUDO aaat 11 de Ankarada JııUL V. u.tmaıma komlçonUDda 7apııa. 
~. Taliplertıı 2a70 lira kaU temlD&tıarUa beJll ftkltte komiQoDa pi 
melen. (139f-99M) 

••• 
8000 kiloluk p&rt.iler baliDde 40.000 kDo •tır etl a.11.9'1 perıebe gtı. 

all saat H te Hacbmk3yde aakerl satmaıma komJA)'onUDda )'&pdac&ktır.Tall 
m.ln fiyatı IO kurut ve 8000 kllcıluk beher p&rtlDln temlDatı 2IO UndJr. 
Tallplntn beDi 1'11kitte kClllUQOD& plmeJert. (1449-1.0IM) 

••• 
Afağlda yazılı mevaddm k&p&b sarfla eulltme.lerl hla1arm4& yasılı 

gün w aaatıerde Adapuarmd& ukcrt u.tma>ma Juıım!QonUDda ;yapıla,. 
cakbr. TallplerlD kanuni velllblaıUe tekllt 111ektup.ıanm u.ıt aauersn. 
mıı bir aat nvel komiSJ'OD& 'Nl'JDelerl. lDftaf " p.r1namelerl tat. 1". 
hl1rlltl aatma"™" koımJQoowıd& sörOlllr. (1'21-10102) 
aım Kllrtan '!'Utan TemJııatı ihale gQn ve aatl 

ldlO lira lira ıer. 
10.000 17 ,000 1000.50 '-12..tu l& 

21.000 u.GOO am .- ' • • 11.• 
I0.000 21.000 1G715 6 • • 11 
ıo.ooo ı1.ocro 1000.eo ı .. .. u .... 

130.000 kilo kuru faaulJe alınM.&ktır. Kapalı zartl4 ck.liltmem 412.941 
perwembe g111ıu aaa.t 11 da Gelibolud& a.skert satma ma komiayODUDda ya. 
pdacaktır. Tahmin bedeli 11.400 lira ilk teminatı .. Uradlr. T&llpleriı 

ııeıu saatten blr aaat evvel k&Duıd .....akalarlle teklif mektuplannı lromtıı. 
yona vermeleri. E"fa! •e p.rtnameal tat. Lv. &mirllll u.tma.ma JaıaılaJcı. 
nunda görtlltlr. (1426-10106) 

••• 
Beherilıe 10 Ur& tabm1n e4lJen 10.000 adet ynıt b&ttanlıe 2.12.Nl lalı 

gtlDU saat 11 de .ADkarada lıl.Jıl.V. aatmaıma komlçonund& paııarllk1& atm 
aımacaktır. Ta11plerill 1uoo lir&lık ırau temlDatlartle koadqoDa plıDQlerl. 
ŞartDamed G llr&J& ~ &lllUI'. (~t 

..,. ... 
Kqlf bedeli lT,118 llra 78 kurul olan Dlyarbalmda elektrik t.dlAtı 

fil kapalı zarfla eluıiltme79 koDmQftur. tıialelll 1.12.tNl pasarte.S gt1ııtl aaat 
ıı, de Ank&rad& JıUıl. V. •tmalma k0ml8yonund& yapıtacalıtır. tık tamına. 
ta 1283.M kunıttur. Taltplel'ID kanuni vealkal&rlle teklif mektupıannı lba. 
le aatlnden bir nat enel komlllyon& vermelert. (1807-9548) 

••• 
Afaiıd& yazdı .. 1ıuıer!D pazarlıkla ekliltmeled au.Nı cuma ~a 

Mat ıı de Y~pıkiSyde ukeı1 aatmaıma komlqODUDda )'&pJlacaktu. Tabp. 
lerin belli vakitte kolnlsyOna gelmeleri. (1'57-10288) 

Clul Jllktarl Tutan 
.ldlo :ura 

L&b&D& 89.000 2898.40 
Prua IK.600 4381.11 

••• 
Aptıda yazdı mevaddı pazarlıkla eladltmelerl 1atzalarmda yuılr glln 

ve aatlerde BadnırJkGyde Avcılarda askeri satmaıma komtayonunda ya.. 
pılacaktır. TaUplerln belU vak!tte komisyon& gelmeleri. (H61 .t028'7). 

Cinsi Jltkt&n TeDliftatı gtln, aaau 
Urallk 1Jra 

sıaır etJ ıa.ooo ~. ıT.11.Mı H 
Lahaıı 2.!500 373 28 .. .. 11 
Odun 2.llOO 370 26 • • 17 
Odun 2.llOO 373 26 .. .. ııs 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
S&deyatı 

2,&00 

2.&00 
ı.ısoo 

2.DOO 
ıa.ooo 

• •• 

375 26 " ,. H 
375 215 ,. " lT 
315 ..... 16 
31:5 ••• us 

22'50 • • • 1, 

'lltıat&mel olarak ısı adet lç ve 181 adet dll t&nare 'Ve otomobil IA8 • 
Wclerl abl&e&ktır. Açık arttırmuı 29.11.941 eumart.ell gQntı saat 11,30 da 
l!lılk1f8hlrde ukert eatmaıma komJQaıunda yapılacaktır. TaUplel'ba 118t1Jr. 
lerl gGrınek tızere koml9Jona mtıracaaıan. (1tl3.10279) 

Baltkesir Valiliğinden: 
ı - aaııJıreıılr • 8mdl:rlJ Job1 lil ı ?1Ddeld abpp ~ bol1anm ~ 

llnGD lnfUti bpalJ -.rf 1llQUle ebat&..,. ""' ....... 

2 - Ketlf lıedell (UUI) Ura (82) kUl'Ult aunüb.t tamlmtı 111 ~ 
1 - ~ bersGa nafta m0dtlrl91bde SorQle'blllr. 
' - W ı ltlrlnc'Jdnna tu puartMl ıtlDll .. t 11 da ..aa m..-. 

IUIQDde mtltelÜldl ~ ppı~ ı.teJdllerlD aıUftldaat ._ 
mtnat&armı Balıkealr me••nctıtma ptlrdlldaı'llla dair ID&kbus wıa ba mlll 
tar P:JalU lcabal '9nlıa mektaba ilıl 1ba1e &ariblDdm • u IG slD 9"91 Ylıt 
1'.,yete mOraca&lla .-~ ""n •lMl''aan ebUJ'8t ....a1laa ft t1C&Nt odam ..,. 
silralUml teJdlt -.. ıU Jı&Yl alfa ko)'&IÜ meskQr arılan 1&11 a7Jb 
kanma bllkGmlen daan8aDde tansta " lms& ebDll ol&rall .......... , 
11 e bdar kOad.sJm 1'11898Une ftl'ID8)ert, poetad& YUkulıulaoalr poaluDele. 1 
r:n kabul ed~ illıa olanın-. {..,.., 

., ' r' : .. .,., .... -----· -.. 

SAB~ öGLE VE 
Ber ~ amın ail:lde iiÇ Mfa ~ 

ditlericlü ~ 

•• 

1 
Deniz Levazım Batuaalmt J 

Kcırrıyoaa ııuı~~ _ 
Mannıını t)39Ubııhrt K. Satmalma KomlQODUDdao 

iN f&A ı· ıLANi 
1 - Keilf be4ell 12989 Ura 4.3 kuruıtan ibaret olup ~'il 

t.&lde yaptırılacak o:an bir bina lnf&atınm kap&lı zarf uauWe e 
lklncltep1D 9il e&lı gtlııQ aaat U te lzmltte tersane kapl81Ddald 
Dlnaamda yapılacaktır. 

2 - Şartııamesı ve proje.t komJ8yond& g6rillebWr. ~ 
91Ul liradır. 

a - Ekllltmeye iftlrak edecek taupıer'.n. bu gibi lflerl J&ntddlSI~ 
No.fia mUd11rdlkler1Dden &lacaklan vuiluJanm ve )'llk&rd& ~ 
ıarUe birlikte taulm edecekleri tekW mektupl&nm beW gt1ıı .,. 
bll' ııaat enellne kadar komtayon reialltıne nrmelerl. (9728) 

••• 
Marmara Ouübahrt ve Kocaeli Mat. Mv. 
Komutanlr~dan: 

Bir mimar aranıyor 
Komutanlık em.r1Dde vazife görmek Uzere 12f.l-170 dr& ~ 

memunı yeya llWDIU &ı'&JU!maktadır. 

Bu lfte Jatlbdam eclıJeoek.eriD kanunun tatedili b0t.11D eTf/fllJ 
hınmaıan p.rttır. TaJJpıe.rtn ehliyet ve wr ve.ıik&larila DlrWd• 
lJ#a mtın.caatıan U&ıı olunur. (10270) 

• • • 
bd adet motlrlö mavna 111raı™'......., 

1 - GG9tertıecek bir Umanda çaı11tırumak Dzere bh1 90 dtlfl" 
bacmiDdtt Ud adet motörlO maYD& Uç ay için Klral&D&calıtu. _. 

2 - eo t.oDlulc n:a&YD&DID mabl:ye tahmin olunan klr& bedeli .,.... 
Ti taDbık mawnanm mab1ye tabmba oıunan bedeli 850 llr&dlf. 

a - IO tomuk motörltl mavnanm ilk temınau 188 ııra 715 
tonııılı mo&öruı m&YD&lllll Uk temuıatı 191 IU'& 215 kuruftur. 

~ - Bu lfe alt pÜarlık elUlltmul 27. lk.ıDclıetrin Ml ...... ~ 
aat H tıe y&pllaeaktır. 

1 - t.teklilerin beW g1lD" 8&4tte K&llmp&f&da DU1110an 
bam' butunmalarl. (1021J) 

• • • 
1 - Talamtn olun.an bedell 8'00 Ur& otan 40.000 kDo noJmdll8 

cltefrln M1 Q&l'l&Dlba gQni1aaat115 te kapalı aarf1a ekaUtmul 
2 - tık temlıa&tı eao lir& olup ıartııameat betgtbı ICOllD1llY9_,, 

ıı.ur. 
a - ı.t.kllleriD MIO 9Qll1 bnunun t&rl.fatı dahlUncle ~ 

lerl kapalı zartıarmı en geç belli ıtı.n " 1&&tt.en blr aat e~ 
KaunP&pda lıulunan llamJQOD Mflwılılma maklMIS •UU.11111'"""'1 

meleri. (10202) . . .. 
11,G kilo Ut balat ı lıurpta 
il demet oma blrUk al,y&.b aoı. borun aç 
us adet 8l)'ah aç 2XKX1,15 mım 
ıoo adet yarım 711varlak eoba ıom ateı tut uı 20XUIX2 11/'fO 

&O paket beygir marka eot.ı bOyaaı 
15 kilo geJvanlzll aoba tell 1,15 mım 

11 adet atyah aa.ç 2Xl K.X1.D mim 
28 adet liOXISO ebadmda lbWc lDtlıDUDHhW rflrel 
28 adet pirinç bu&mak l50 atm boy { nil.n~ea ne göre ) 

3 paket Bav§n'baf plrlnÇ nda lDUınuneslne gOre) 
~ adet lf&lvanızll saç 2CJOX1000.Xl,15 

Y•1kard& yuııı 11 ~ıem muhtelif cloı ınalzemontn 2111 t'1 
ba gUnU aaat 1' te Kaa:ınpqada bulunan denl.z levazım aatmaııol 
yonund& puarlıfl yap:'acakur. ı.teklUeı111 beUı. gt1ıı ve aaU. 
komlsyoaa mUracaatlan UAn olunur. t 10286) 

• • • 
24.790 ura ke7ll bedelli mubtelU ciıu ıcereste p:ızarhkla ntrll 

tır. lhateat 2e 11 .941 ça11amba gibltı saat lfi le Ank&ra:1a 11.ıı.\'• 
ma komisyonunda yapı'acaktU', Katı teminatı 3718 lira ao JmtG 
e\·rakı ı 24 kurup komtayondan &Jmır. Tallplerın ~ vakitte 
gelmelul. (1'83) (10186) 

• • • 
20.000 kilo ~r eti alınacaktır. Pazvııkla ek.Utmelt 215119'S 

x;.Q aaat 18 da Ltlleburgazda aaker1 s..unalma kom~eyonunJa 
Tallp'erlıl lkl No. ıı satmaıma komisyonuna gelmeleri. (14''7•1 

inhisarlar U. Müdürlüğündent 

1 - Şaıtname Ve nWllwıui mUClb.Dee id&remızuı LatanbUI 
kamıda halen mevcut oıup hazil'&ll N2 lptldUma kadar blrt~ 
olUllU .. llK' .. '!00" tem 1 DCtl nevi erpa puaıiıkla aatıl&caktll'. 

ı - Pazarlık 5-~Hl cuma gtlntı aaat 9,80 da KabatafP 
pbemlsde mllteteJcldl •bl komı.,onand& )'&pılacaktır. 

a - Şartname w n0m1111e adı gegen pıbede pweb!Jtr. uoıDM' 

lstaltalda llle,.ıal,,ele A8' 
MatltaaMd.deaı 

Aı'* ... -
Ura 
ı• ı Uto ... dRtlm ma'ldlltm. 
40 1 Utıo Jrllıt ftftcl mu&YIDI. 

'l& 1 ÇlnJropat ...... 
CK 1 I*lcL 
41 1 Tlpo 1llllt Wl'lal. 
41 t...... • 
ao ı lllıkabelecıL. 

71 1 CDd ..... 
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