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AKIAK POl'l'ABI 

Btc;ik Hinler 

BUYUK iŞLER BAŞARIR 
Haberin "lm~lı ilônlar,. 

•Ütıınunu olıuyonusl 

- rau• 5 &Uln:J,TUI& • l'OSTA llO'nJllOı IH - tsl'AJORJL 'lELEFON: YUI tşı.EBI: zasn lDAt:I!:: MSTO * lQtlQ:ı u 

Milli Set 1 

Dan M,am Aniarcıya 
aotlet ba~tlalar 

İllnU Numune has•aha
nesmde Harıciye vekili

mizi ziyaret .et1iıer 
&•kara, iT ( • .\.A) - Cttmhurretsı 

KUJl Şef İlmet !nöntı, bu alqam aa 
at 2130 da Ankaraya avdet buyur _ 

• mUflar ve 18tuyonda BUytlk KJlle~ 
Kecltaf Ret.t Abdtllhaltk Renda, Bat. 
vekil şu:.ru Saracoııu. renelkurma; 1 
baflıanı maref&l Fevzi Çlikmak, ve.. 1 
kWer, mebualar, partf idare heye.l! 1 
reLt Ye Uyelert. Ankara vali.al. ganıı. 1 

Jf/IOD Jromutanı ve emnJytt mUdtlrU ta 
taflndan ıel&m!anmlflardır. Kalaba. ! 
1ık lıtr halk kUtıeet, KtllJ Şefi hara 
retle alklflamJJtır. 

Ctlmhurrelll tsır..et lnöntt tıtaııyo~. 
dan NUmune ha9tabıneslne gidere" 
iki ameliyat geçlrml§ olAn Hartclve 
vefcilt Numan Menemencı'Jflu'yu zi 
1&1'9t etmlıler ve buradan Çankaya 
dald k!Sfklerbıe gitr.ll,ler~lr 

Bir haftada 

Ruslar 
101 Alman açalı 

llAflrdller 
Lotıdro. !8 (A.A.) - J.losko\·a 

radyosuna göre, !IOD hafta zarfın • 
da Rus lillblan 206 Alman uçağ.• 
nr tahrip dmi§lndir. 

Karadenide 2000 ton~ltoluk bir 
Alman taşıu Rus gemileri taratın_ 
dan batınbn11t:r. 

Gene MO"lkova ra i~ o•unıt görr 
Rua ıecılleri aıı bombalan save -
•inde mm,sı denizinde bir Alman 
dtrıiJaltısını batırmışlarrJr, 

lnıiliz kraliçeıi hasta 
Lolldra, Si (A,A.) - Lt.ndrad& net

N4Uen reıunl blr teblil, kraliçe EU • 
abatila biraz rabatas oldutuına bil • 
dinDe1ı:tedfr. 

BlndlfeY• mahal verecıı9P hiçbir e
m&N olmadtlt UA.w edilmektedir. 

A••a tanareıerı 

Kutra 
vahasında 

ingiliz ussune nasd 
baskın yaptllar ? 
aeru._ • (AA.) - D.Jf.B. &j&Daı 

uUrl bir JlaJD&kt&D bUdlJ11oı': 
Alm&ll • .,.. u;ak1an • •J1ald• 

t&kı1ben 1000 ldlometreıtlk mm bir •. 
cm b5lc• tlsertDdea ugtuktıu ._.. 

ı.t• tllbtbl ~da İqllla la. 
talan lfPll altmda buluun Kutra 
Yabam a.tıne bulma 111clinde hQcam.. 
lar 7apmlfl&rdır. 

Tam bedele, aı.t eden IO lıomba 
lllt,t&lc Jl&lulnde bQytlk t&llrl'b&t yap. 
llQltır. Düa bq1ca bombaJar lfddetı; 
ı,awrıv ~ ıenlf yaquı • 
larll •bebtıet ftl'Ddft1r Dlf8ll bom
llelar ayal amada Kuftoa baY& aıa. 
a.m4&Jd b&qara da tal»t etmlf, ,.r 
de duran tanvelılr tahrip ..,P.._r. 
Ranprm oc>k ;valı:mlllda babınaa ıtr 
bellSbl depon bGUbı •tok!arlle aın • 
er tçillde kalaat ft yok o1m111t11r 
Vahadaki barakalar ft m&IMme yı. 
'1atdarm& mUteaddtt labeUer ftkt 

ol mut tur· 
.Alman •vat uçaklan ~ 

attıktan 8Qlll'& hava alar.ma -.. ;rer. 
de duran ıanareıeN eok &Jp.ktan u. 
(arak bOcum etmlflerdlr. Bomba:
tlpl 0ç tanare ve Qift mot6r1U lkt 

tanare alçaktan atJlaD bombalarl4 
t.ıırtp edtlmiftir. Bıeıılıefm tlpt dalı• 
bafka ıanareJer, ıanare .O&blarmm 
a~e ba-.ra uıratıımlftır. Btru 
80Dr& daha bqJı:a Atman • vq uçalı: 
Jarı Kutra vabumd&ld b&V& a1&nJD& 
1'arıt yen! titr taarruA ~mek içil: 
Uerledlklert mrada ilk ta&l'J'USUDı ... 
-.,.ı verdilt büyü yaıırmJ&" 100 
~etre memeden ıörmU,lerdlr. 

Stalingradda LOks kundura mağa
zaları nasıl açıllyor ? 

Almanlar bir kaç güz 
evden daha çıkarıldılar 

Beyoğlunda bir kahveyi 1 O bin lira 
hava parası vererek kunduracı 

mağazası yapmışlar 1 1 Bas llapalllanadaa werllea ballere gire 
Stalingrad önünde 

Bir ta.raftan deri yok. ç.lvi yok \ nıak pek zorken mUtemadjyen y~ 
ve, en garibi, mukavva yok deni • ni dtlk\tlnlar açılabilıneAi, hay • 
ken bir taraftan da hani hanJ y~ retle ika.nplnııma«tadır Bu dükklzl 
ni kunduracı dilku;nla.n açıldığı, er, naSTJ w ne aöı ~!arla te • 
önllne gelenm bu en 8ljlLğı yüzde ıni.n edilebiliyor? Al••• za1ıatı 

ZOO bini llalda 
yüz .klr g~ren iııJıe aanldığı gört• ı Burada bize verilen maıamatı, 
!tyor. kıaca y.wmağl, faydalx büdak: 

Bu cümleden olarak tehrimizdc.• Benna~~ ealıibi vatandqJar pa• 
ki Jmndııracı ma~ tm - Hlıa.nnı ıifletecek bir ticaret ~ 
dı,.e kadar g&iltmesNt derecede ıuu ararlal'ken ilr ha.mMdlklan 
arttılt da teeıbJıt dkn~tir. HattA, teY. t!Syle bir kundura mağ.._ 
tehrin bugünkü Dllfua kıeaaleti ve ~Ur. Bunun için ~kten 
il hacmi ltaqanda bot bir ev bul- ye~ oJmata bile 'ıbum yok• Mozdold• Baslar J8aldea çaldldller 

General 
Vavel 

Birmanyayı geri 
almak için 

PLAN HAZIR-
lANDIGINI 

SOYLEDi 
Londm, 28 C A.A.) - t;eııeat 

\'avel, Yeni Delhide wnumi h,rp 
durumu ba.k~ında şu btyanP.tta bu• 
lunmııştur: 

"R:ıalar dayanacaklardır. Mtlt_ 
tefiklM" imkan bulıınca iicioei cep
heyi ar.acaklardır. Atlantikte va • 
r.iyet dllzetmekt~ir. Mııınn Garp 
tölUnde Mihver t!.arrJZu dUTdu • 
ruJmuıtur. Japonlar, P»ifikte çok 
m"gul oJduldan ve a!diklan yer 
leri hamnla me~I oldukları için 
A vwıturalyayı atili edecekl<'ri '}tip 
h~lidir." 

Geııf'ral, Bfrmanyayı geri almak 
i<.:in bir plAn hazırlamakta bulun· 
duğunu illve etmiştir. 

iranda 
Malaıallal llotn 

llDdlnalJ81i 
llır 110,11 

idam edileck 

Loııdra, 28 (A.A.> - Koakovad.ıt, ~o 

ce yarıaı nqredtlen Sovyet teblili: 
27 eylWde kuvvetlerimiz dtlfma:ı 

ıa, StaUnçad, Kozdok ve SlnyaV'ino 
keıtmlertDde ıtddetle çarpJfmalann& 
devam et.mlflerdir. 

Dtter cephelerde kayda dea.r biçblr 
defiflkllk oımamııtır. 

Londra, 28 (A.A.) ;J Scnyet teblll'; 
eklDde ıu tafallt.t vertlme'ktedlr: 

Staıtnrradda çetin Ç&J'l'lfm&~r de 

1 
vam etm\kudir. Almanlar bir nokta· 
dan geri atılmıılardır. A:.manlar, lıOl 

ı cenablarmı tehdit etmekte olan Rua 

1 

kuvvetlerine karıı taarruzda bulun • 
maktadırlar. Şehirde birkaç ytlZ.., • 
den dUpıan gıkanlmıttır. 

JIOZDOilTA. 81181..411 BIB 
&OYDU~ 

Londra, 28 (A.A.) - Nozdolc b • 
etminde Ruılar bir köyden çekilmif 

1 
lerdlr. Naziler birkaç nok.t&Q& Terek 
nehrini ~mit bulunmaktadırlar 

Groznl petrol sahasına dc.oğru ilerle • 
mck ıçın 'flmdl dU§maıı ıa.yret. er 

1 fettn•ktedlr. 
1 Kandentz allllinde. Tuapeeye 4'>1. 
1 ru ilerlemekte olan Alman kuYYet • 
lerıne kartı Rualar bU)'tlk muvattakl-
yetJer elde etmı,ıerdir. Bır çok t•pe. 
ler ve mUhlm noktalar dilfnıanm • • 
lindıD alınml§tır. Bir iÜll içinde dUı. 
man 1200 ölU wrmlftlr. 

Moakova, il (A.A.) - Cepheden 
dtln akpm ,.selen bir tel&T&fta Sov 
yet lut&larmm Bt•UD&'f'&d lçiDde bir 
çok b01'11k binaları ıerl aldıkları bil. 
dirilmektedir. lCTTelkl ıtın Almanlar, 
tehir dalddnde hiçbir Dıar: Jıarekeı 

kaydetmemlflerdir. 
Londra, 28 (A.A,) - lADlDl1'd 

dolay1armda, SinyaYlDO 1ı:ulminde 

Ruılar m...u.rtne ıtrmlf Olan Alme.a 
lan temtzlemekle mqculdUrler. BU -
ra 21 Alm&ll tanla türlp edDıDlftlr. 
Vorone~ de arp taarrular de • 

nm etmektedir. Dafman burada blr 
kaç noktadan sert atılJDlftır. Bir tek 
kulmdl llOO AJmaa &ıdUrtllmtlft11r. 

AL11AN ZAYIATI Mil 'KA.DAaf 
LaDdra, • (J...A.) - 8oVJ9t llepl. 

7&lm& l&'e Almenkrm lltılUnpa4 
muharebulnjn ille 30 gbO aıfmda 
200.000 telefat yerd1Jcler! " UOO taA1ı: 
kaybet.tllılert tabmlD edilmektedir. 

Vl ... il ( A..A.) - lloll U .a&tte 
Abu kuvvet.ıert dotu cephemde 
,.Uda muvattalcl)l9tler elde etmfl • 
Jerdlr. BtaltDgrad 18hrfDID tQIJıde mllı. 
ver nvvet)ert Uerlemlflerdlr. Alman 
ba• kuvvetleri f8hrl durmadan bam. 

Vltl, 11 <A. A.) - TUı.rudan ali. bardımaD etmektedir. 13 metıe pDlf 
Mil bir babere söre. m&ı..ultlntl blJdl. ltllnde ... 10 metN dertnuttnde icra -
rnen tanda teıllm etml7811 bel' ~ıa terlere rutJ•mn•ktadlr. 
_ıd_am_ce_zaa_ın_•_G&rP __ b_n_~ __ kttt_. __ ..:.,. ____ _;,;<De1':.:.;:.,:amı;;:;..:S:...;;;;ID;;;c~lc1e.2,_ 

Tobruk lıer8ece 
bo1nbalanıgo1 

RallIIJ8' kollanaıa roıaaa d•llftlrmeıl 
,aztadea ••••I •alz• .. 

•lunt111aa •trılb 
r..-11,- 28 (A.A ) - In,UI.& kuvvet. 

ıerıne .meıuıup bomba uçakları yen! -
den Tobruk iç ve dlf Umanma ıaar _ 
rus etmiflerdlr. Blr çpk yaqınlar gı. 
Jcanlın11tır. 

Sldt Haleyfftekl blr hava alanın'\ 
da tanrwı edUml§tlr. 

Bu taarruzlara i§tirak eden uçakla 
nmıznı bepat rert dönmQslerdlr. 
~ Loııdr& 28 (A_A.) M7teı aııqu • 

nm KalllNdekf bl18Ull muhablrt bildi. 
rlyor: 

Her sece devamlı 1Urette Tobrllk 
ıımanma yapılan hava &kınlan bQyQil 
muvattakiyetlerlı nettcelenmıı1Ur. 

Whver kuvvet,!ert §imdi nakliY• kol 
ıanrun bQyUk bir kmnlDJ Btngasiye 
~otru ~virmek mecburfy•Unde kal 
mıııardır. Böylelikle mihver .ukmtı . 

ara utramaktadu'a 

~ kenar mebeJWerbub Alman ulıerlerl llddet.ll ıop g8rtU'8.. 

lerlDe ~ tdDJH 

Çörcilin Amerikahlara mesajı 

Bu sene zarfında 
5,5 milgon ton 
gemi yapıldı 

la m11111ır11mem1t bir rellordar 
1..oncln, !8 (A.A.> - Birletik 

Aınerilautm bllyUk Britanyad&ki 
Ulyük elçi• Vjn.3.nd, Çörtil tara • 
tından nn<&ioe gönderilen aıağT 
daki meeajı r:Ldyoda okumuştur: 

dllnyanın bl.ltUu deniz!crl üzerin· 
de :id3re edenleri seJA.m'am&k için 
lıirlC§Dll.I milletlere ihiha.k etmek
le bahtiyamn. Hayati önemi olan 
bu P!'O@'r"8.m için etMr'iği ::vapanıa· 
rm hel\9inin g~terdiğl düri.l."St gay 
ret tarihte !t"l'Gf m ' \'kiini i!Jgal e. 
deoeiı: ve iu1&nlar aınrlnr boyunca 
'bunu uatııoa. indirılmiş bir darbe 
olarak hatcr:ıyacakiardır." 

tur. M'afau.yı bulup 8tielemet far 
liyete geçmek için Jtl.ftdtr. Buaun 
iQin meeeı&, ~da t.tDdU 
caddesinde !ha.len kahvehane olan 
bir mağaaa mtıııtedıtne ı O bin U• 
nı hava p&rMI teklif ed!lc!Jlini br 

(J>ewmı s IDelde) 

ikinci cephe 
sır Lorda göre 

laglltere 13 ceplledı 
dlllllJ•r 

Vlfi, 28 (A.A.) - Harp ka.blnelln. 
den Jord Grovna,l.klncJ cephe Jıaktmı. 
da sorulan olıtr .uaıe .,yle cevap 
vermlfUr: 

'•lnglltere 13 cepbede dQfmanla çar_ 
pqmaktadır.,. 

Japon halkına 
ihtar 

"Amerilcan u~alclannın 
müternatliyen merimida 
a~an Pnl .. ,. 
luaırlanmalıyıs!" 

Londra, 28 <A.A.> - Japon 
}:allana, h&v& hücumuna k&rfl 
uyanık buhmmalan için ihtarlar 
yapılmıı ve eöYle deınilmittir: 

''Amerikan uçatlannm mtltema• 
diyen Uz:ıimilıde U!:Jlcaklan Ye 

düşman denizaltılarının sahilleri • 
aıizin yakınlarmda dcia.-ıM.lan 
(:ilnle?'C hUll'lanJnalryız ... 

Madagaskarda 
vaziyet 

Vlfl, il (A.A.) - Jhdagubrda 
cereyan .. n muharebeler baklcmd& 
aalAhlyeil 'bir kaynaktan bfldlrildl -
tine &'öre, TananartvlD 60 kilometre. 
cenubunda Gebfnsa cepbulnde de'f' • 
rlyelertn ,tddetll bir taaljyette buJUJ\ 
duklan görUlmektedir. 26 eyl111 gGDG 
erkenden FranBIZ mevzileri ıtdcJetll 
blr aurette bombardımandan ııonn 

hücuma uğramı§tır. l"ralıiıız kuvvet • 
leri inatla muka,·emet etmlller ve 
eslr!er alml§l&rdır. 

"BUtUn dünyada mihverin teca• 
vüsllntı durdmma.k ;çin ya.Pttğmıız 
PYNtte bi'rlelmit mılletlerden 
beklenen 10n te1ıbirler, çok gilul 
milaller yara.t::mftlr. Son 12 &) 

artında i1t goemi olan Patrik Hen 
eynin dıeDUıe indiriJmesindenberi 
~n iJl:9a. zaman zarfında hemen 
hemen 500 tane btly~k y4lk gemi • Bir Japon generali öldürüldü 

Bara Savqaa 
l'raaıa11 tanıdı 

&ınin i~• edilıniş o:ması keyfiyeti 
adfta snantlmaz bir ı~'tiir. Bu mis Jıloakova, 28 (A.A.) - Sovyet ııo.. Lonclra il (A.A.) - Japon genen-
!i görll~iş bir ~kordur En kCmett, general dö Gole lltı1ıak eden ll Saitfri'nln Çekyang eyıJetlDde 8'! . 

hi~rierin bile Umitferi ve· ;nti· ll'rannz!ara verilen "Sava,an Fran • dtırUldUğU Çunkingd'n bildirilmekte 
zan fe-vkinde b1r başandır. Yurl. _m_aıar_>_Un_v_an_mı __ rea_m_en-t&JU_Dll§ __ tır_ • ......;_di_r_. __________ _ 

tatla.nı:uz den;z UEerinde ce~yan ' 
eden tiddetli muharebede bucüıı 
biten aene zarfruda 5.300.000 e ya· 
km tonda gemiyi hdmete koymuu 
la.rdfto. 

DUnyad .. 'ti bUttın muharebe cep. 
delerinde dU~mana ta&n'lHI eden 
bırletmit mfl1etler orduları için bu 
muazum tonajm ne ifade ettitf oi 

Son bir hafta zarfında . 

Almanlar 399700 
ton gemi batırdılar •iz de bilirsiniı. naıiler de bilir. 

Nazi zubntln5n boyunduruğundan 
nrtulmak ~.,in bu kuvvetlere gl1 -
venen k61ele~tirilm11 Amıpa mfl· 
eltJeri nazannda bunun ne mlna 
taıııd1ğmı bilirainis. 

Zaler fil09UD11 8eJlrn1amaJr, bu 
cC'IDilai na edesıleri ve bwıJarı 

Vill, ıs (A.A.) - 20 eytlll f1e r Jrdn tonilltoeu 399.700 d1ir. Bat·· 
27 eyltll at'&91Dd& ce;en mlddet nJan ~mi•er arasında 4 deetrııya 
İ(;Dd• Alman eiWıl&r. denilde 111_ l;jr yardımeı gemJ. 119 il'! 4swi.> l 
)-tılr muvaffaklyetler ~ etmit • I gemi:ıl vardır. 
Jerdir. BatJn1Mı pmileriD topye • 
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Atlantik'de 
DenizOstü ve 
Denizaltı harbi 

iıvtçre gazetelerinden bırj, ba 
sıı·levba ııe, JPlb1m bir makale 

.,retmltUr. raydab buldatamu 
b• J'8ZIJI 8JDID nakledıyoraz 

Gümrüklerden 
çekilecek mallar 

--0-

Mıntaka ticaret müdürlüğü 

İkinci bir partinin 
Usteılai baıırladı 

Fırsat bu fırsat, o gün bütün 
gün adliyeden ayrılmadılar 

Tirit maılldll 
niçin geri llalmıt 7 
A LATURKA ve alafmnga 

musikı münaka~lan vakit 
\'l\~lit ane toplantılarında, bu m~ 
:ıula uzak \'e yak111dan iliili olan
hır arasında eksik değildir. BaZL 
ları vardır kj alaturka mulkiye 

- A<lnıf - Ne cli}eyim a'>i, söylediil toz kondurmazlar: bazıları.da yal-
Gilmrilklerde birikmiş o an ma. • - Sıalamon. dofrııdur, mz _alafranga mwıikiye Jnymct 

lann çekilmesi için Mmt1lka Tic:ı- - Babanın adı? N~ticede hll<hn her lki'Sini de 'erırler: l'ürk mmıKliııiıHn dele. 
ret Mildürli.ığU (arafmdan tacırle• - Muiz. ı<erbcst bırakarak ılurJşmalarmı rini sıfıra indirirler, 

JAPO.ı: LARL~ DA. Amsikalı • wm olunnıu tur, BwL&rın her biıi re mtltemadi ihtarlar yaprlmaınna - Ananın adı! ba~kat bir güne talik etti. Bizce bu iddialann ikisi de ·/.l'V' 
lamı da muhim kunetler bir desılz mmtakasnnn mesuliyeti• ve bu malların sekilmesine ra • • - Ra&el. HU•;e-yi'll lnrt bir ceket '"e ~,rtık mamiyle haklı g6rtilemez. Thtk 

ı.oktu'•.dan Salomon. adalan harbi, ııi üurine nlmı tır. Ve aralarında• men gümrük anbar ve nııtrepola - - Soyndın! la tik ayaW•:tbıl:ın ile icli. Sala • ınnslkisinde ger(ekten nefl!I par· 
~erilen tıab ... rlere göre, neticesiniu ki irtıbatlıı, muhakkak, birkaç ay rmda birikmiş o~an ithnlfit malJarr - l:'n.ğfes. nıon Sse k"!ndisinlfen daha feci bir ı;alar \':lrtUr: dinlerken derin bir 
ae 

0 
duğunu ke'Jtirmiye imkan bu- ~,·elklsinden daha muntazam bir nın yekunu yjne çok kabarıktır. - ıtaç Yn.§mdaıuo? \Uİ')'etteydl. Yalınayak, başdınbek haz duyarız; bir parçaııın san'at 

lunmaclıiı bakla, nıüthasaısların ~de muhafaza i'leriıti görmek Bu yUzden s;k Ik bir vaziyet hfı. • - 18 dolqıyordu. ~eri oldoğuna da İll• ddil budur. 
batta herkesin dikkatinde o kadar ~lrelr. Sll~~tadır. - Senin ndın! Dışarı çıkınca HUtt;Jln, oturdu- I•'aka.t itiraf ed:hnelldir ki abtur . 
.,,. almqtır ki, AtJnatik b6rbini i· Bunda.o batka, miktarlan arta • zıya.de sıkıftk vaziyet Sirke• - HUııteybı, tum sıranın y&111na geldi, &nlhrıe kn musikide garp musllc~inlu "'e-
kinci plana atmı§tır, rılmıı olaa Kanada tersanelerinin ci giiınl"liklerine ait oıan Limanlar - Nerelisin! çlSmelcJi: ııis ve yül•scl' hilvll etini bul.:ak· 

Halbu'j(i toıınj harbi, bütün ci<1- \erimli olmaları )iizilnden, denize Umum mUdUrlü~ anbar ve antre- - Bursalı. - Ah beyim, Rh, eledi, 3unun imHAnı yoktur. Anlayan bir tlos. 
diyetli~ devam etmektedir. Onun bireok Konetler \e 8iirır.tl.f küçük po}!l.rındadrr. ÇUnkU ithalitın en - Nerede oturuyorsun! fllrum<la kQO gtlndür. karakollar- tumun dediği gibi prk musikM 
ehemmiyetini, zaman, henüz azalt gmıiler indirilmiştir. tşte, taııteı. HiyUk ltrsmı Avıı.ıpa tiren yoliy e - Gnlatad:ı Me,·IMnn banmda. <la bopna dolql:lk, durduk, Hal • v~ dolnyıslvl~ ~Ur~ nıusikısi güzel 
mam.ştır. Rruı)ada harbin ~der bahir kumandanlannın en bUyiık yapılmaktadır. Gümriik ve lnhi • - Kaç YB!'iındasıu? boki nah ~u tıina llzerime devril • tır o;:ılon, mını mml ve se\imli 
lenmdi, Almanyaya ,

8 
işgal altın dütman saydıklan şeyler bunlar • f.r.rlar VekA.leti bu vaziyeti naz .. • - 08. Min ki, hlr kabııh.'\timiz yokta. Şin: bir bah!;e, lnsa fakat içli birer 

da.ki ara iye yapılan pek sık tay • aır. ~dikkate alarak ithalit formali - - E, anhıt be.'kalım Salamon ~ •li •O:, lıılJiiç ı.t\kl\'ılarila kaldık.,... küçiik hlkiıyedir. F:ıbt garp mn· 
ya.re baskınlan, Amerika kunet 80 JMtre kad.a.r boyunda olan ~ı ikmal eJıununcaya kada'r bir - Ne anlataynn beyim. J:V\'el. zık, gUnab defli mi bj1.e'! lıııte hii· sikisi büti\n bi'r .an'at engin u 
Jerinin İrlanda.da, lzlan<lada ln _ konetler, kuvvetli makineli, ko • Josmı ma.llıı.rrn SiMeei anbar ve ki gtln Yalova \apurundan biri .. ~ ~cim j'i anladı, bisi serbeıt bı. fuklu. derin ve yrldah 'bir ı;ol., 
gilterede, yakw)al'kta, glt;lkçe, lay kullanılır stiratli gemilerdir. tı.ntupo1anndan 10.zum gorilldilkçe ÇJktı. Elinde dört kavun vardı, rsktı. gün~şler, a;tlar, fırtınalar, sabah 
artmakta bulıuamuı, harp ıevazı • Si lhlannm da hatm sayılabilir. Ga.lataya naklini kar:ı.rla.ştrrmı,, • :ranonn. geldi: Hthleyinin glkleri ne ele cabuk rllzgarl:ın, yıu ve l>ahar akşıwnln 
- :n Jıesi.ni en yiıluııek bir ehem· Bu hatır gemilerin maJlret fiyat" trr. Bu ka.rarm tatbhtma geçi'• - Bunlan satmak iitiyorum ! J'aMl'lllrtU. &lamon da kendisini nnın renkleridir. Türk ıousikİHin-
..ı)e ~oto'. landı& at.cbr. Azdır, diyoruz, ama mi§Ur. Kararın f&ydalan hemen dedi, takip ederek sCMÜ MUİZ ağ1ama- de m~eJa opera nıevind~n e»erJ r 

ı.·r e ik De~itJer AmeriU.ınm bunların her birinia mn.J olduğu görillmeğe <bq.lamtştrr. - Ka~ ,·ereceksin! dec'lim ğa ba,tartı. Anlttdım ki biraz son· çoktrır: ha~·atr \e tnbiati anrnk 
fil . bir ,U.siyeti, aklığı aali - para bi.r' bankaya yatırılsa, onun D!ter ta.raftan M:ıntaka Ticaret - 450 kuruş. dedi. 1 ra: 1.liı;ilk bir ayn:ııla p:ırra parça ak' 
Jli~le, Şimali Amerikanın, ya • faizi ile, epeyce '"'Jle, 80 sene re MUdUrlUğ'U yeniden ve çok dOlgun Parasmı \'erelim, ahlım. - Ahi bize birkat- kurut ver de ı.etmis buluruz: bu a2•is1pr , 9 Y'l-
nm mi )On askerinin memleket fah içinde YatrYabilir, Biz, zepll~ bir liste ham-ltyarak bu malla.rm - mrt kRVlln 4SCl kuru!! mu! kamnnrzı doyuralnn, l'liyccekter. F,ônltığl muhit ne k:ulu,. ~\izci 010 ,.. 

d~mda bu&u.auluğunu »Ö)hiyordu. nin M> ile 110 mi1yon arasmdı:. 88.hı"bi olan itha1At tacirlerine m.ııl Nasıl ı;eyruiı:; bunlnr~ Buna me\'dan bıraknıttdnn Bir ~a ol5un çok getmeden bizi sık. 
Bir mildekkilc. ba yarım milyon )'Jtılal61iiini ı.e.aba alıyoruz lannı çekmeleri için tebligat yap - İyi, gtizel maldı beyim, al· ~ para ı;ık:mp Hüsevinin a\'Ucıu: ııııığa b:ışlnr. 

Amerika Mker:inin )'tizde oo sini ~,hık1o0:_~ıere IU'fedllen par&JI • m:ıımr18 ...... , .... DUll dun. Bunlım belki fazl~ya satarım na ııkJttırdlPI, TC!f'kkür ederek Acab:ı buntın set.ehi nedir? 
hal "liat telilcki etmekle \"e bun - ...u • _ ~ •• 11• da birka~ kurut kazıınrrnn di'ye. rammdan Ayrılclılar, fakat o gttn tik ve en blt~·Uk sebep olarnk 
Iıırrn İngiliz a<lalar:ile Mısır cep - Anglo-Sü9oelar bayle oallfO'lar JÜllltWJOr ,. Yolda Hti<Jeyine rastladmı. lıiitün :;tin adliye<len ayrılmndı • din ileri sürülü)or. Halbuki iAlim 
ilesinde bulundnğunn kabul etmek ken, Almad tahtellıelllr bqlmmaa l - Nereye• dedi. lar. dini as':ı P"Uzeı san'atlara dii!\" 
le pek d alclnnmııı yılamasa "'> t1aru Doaetz ile mllllendlllleri boJ Zeytinyağı ftyatıamıdeld yükııe- t,i anlattmı.. Bir~ 11ant sonra adliyeden ÇT• man olmam.,tır: hattı bu dinin 
rcklir. ma duruyorlar. Her Jullc1e. onlar lil d.eıvam etmektedir. Fatunı.Iann - Beyoğlunııla Bolulu bir a~ karkeu Hüseyin ile !ia1amonu br. kar'!:ll kitabı olan Kur an yükse!' 

B'z, harice (ıkarılmij Amerikaıa cı., (lenlz zaferlerini malıafaza et.- tetkildnd«ı de anlaşıldığına göre, arkada,un \'IU'(lır. Ona ;;~tUrelim. lla oftıl bir dilenci kumpanya!ı ha· hir edebiyat orneğiclir; elemek ki 
orun una 250.000 kiti tanedersek mek ~in y•i tert.iblıtlarla faali • fiyatlar i9tib8a.l bölfrelerl.nde kal;• Bu ka\'unla.r bqkn yerele :;itmez. lind~ hala :ıdli)edeki fnnliyetleri - blam dininin .tem.elleri r,ıüzeİ 
buıılnrm lı!ıfııa tayYare, si&b ve yetlerini artmyorlar Ye artıraealr ıen ~lmelıtedir. İ8ta.nbula İyi para almz, dedi. nr devam e<lcrken bıraktım. lhti. !.ı>n'atlıırm bir cıub~i üzerine ku. 
eephane ihti llt'mı, erıakmr temin sarda. Alıma tenaneleri, Aagle- mal atia4f!ren ~ ftyatlarrhergUn Boğazkdenden kestirme, ~ka · ınıtl ki, tavuklardan alacakları ki nılmu .. tur; fliler f;U\ıeleri hakkın· 
f'tmenin ne kııd r mlihim olduğunu Sakaon ~naftlerinin h~lan - .)'llkselttl'l ~e~ aynı ~ hm, dedik, giderken if'epet içimle. " !:Okb.n ı:rl<armı51nr<lı. da fen~ tt'lk nler beMleme.11ine ilı 
du ünmeliyiz. Halbtf.d, Amerika na ratmen r~orlar v.-.ı • $~..tanmıdıfı ve yt• ki ka\Dular bafl4dı llrdenbire bıı· l\'jHAT Şt\7.t timR.l \eri ez. 
l\lunn -:. k limanına, harp le\&zr bahir ftJolarr yetjftlri7orlar, ~ ftyatlann yine bu ğomağa... Pn!mt y~rk ki İslim <lini biı. 
mr, petrol gö ıdrnnJye de ıneclmr Y-.Inız, ııimdi. tayyare ~.. ~ ~i yağ ~ - - Nef Canlantlırılmıf tablolardan tUn safhğlyle muhafaza edileme· 
dur. Bunun için de, akıl almıyacak nnda olduiu ~bi', blhtelblılıir mi- anda yağ ftyatıa-ru artıran tUc- - Kavunlar ~ladı IStmeğe., mürelrkep bir ac·tgİ mt5tir: birtıılmn ho lbin \e cahil 
derecede l>'i tik bôr nR.kli') e do • rettMıet:ada cJa mWıim bir ......._ Olll' tlln:fından ta nam edUdlli ar.• - Sen çddmyft' ufasw• Sala _ EmiııönU Halkevi yeni bir sPr- ~fular, p:ıpazlıiın ilk cJe\ irlerin. 
mı.ı m· ı ı lht:y.ı~ ,·ardrr. . l;qg'lklterlyor. Tahteltıehirlel'de 4'e 1wıpJe allı. ~ :f9ttiial mıD • mon, X.van bajmr mı hil;? Canla Si tertip c.-tm~tlr. $ergide, tar ·,1.. elen gelen tesirlpr altında ortalı~ 
"Bo~ni~' '\e .. J,h·erııtor" tipin yahırz makine j' g)rmez. Usta talaılarnıdn halen geçen eene mah ıur hunlar? mizin kalı"Wan'ık nıenkıbclerı, i{n ~·~nJış telakkiler yaym

1

ışlardır. 
dl\ki tnnnrclerin, Atlant:ği astık~ ınUret*ebat İ!tter. Mll~tebat ne ka sultirıden mWıim miıkta.rda 2JeY'Un• - E\•cıt beyim, canlı idi. Daha &anlı had\seııer, ''e unutulımyacak Bu arada re!.im, heykel ~Hnah ol. 
l rı \e mlihimmat tatı&ıdıklan kabul dar u 7etitmlt balonuna, hizm.t yafı etıoku vaıdlr. Yem :mahınıl kesilmemişlerdi. dönüm noktaları c.-anlandırılmış ihığu gibi mU5İkİ de ~nab ayıl· 
etli t' bi'e, bunlann nııklettik1eri ''asrfbm da o kadar azahr. Tahtel· de yalanda tılrtk edaeeekttr. Bay• Hi.kim Hüseyine c1öndll: tablolar hı>.llnde hıı.lkm ve billıa • ını4'tır. Ruhlannda "an'at a~'kı 
ırse~ 1 :'1n blr ordu ihtiyacında ne bahir JmdrO!lunda boolaklar ~ia le olıtufu halde fiyatlann niçin - Bo i:(>CUkta bir pyritabiili'k s:ı gençliğin gözü önüne konula • fılnr fıkır Jtnynıy"nlar bn tf"l:lk· 
1,.,, !lct <'~i \C ehemmiytlri olabilir'? hna, daı. • meziyetli ana..: yllmeJdifi tal*i1r.e deler bir mıe - \."ar, srallba. DeH falan mıdm yok- caktll', İlk sergi Cı.imhurlyct ba)• JllleJ'lı isyan etml"lerıJlr: banlar 

Dlln oldu~u gib', bugün de, yıı- mtlraca._,t mecburi7eti lal8ll olur. .e1e tetirdl e-lmelrtedir. l!a, eledi. rammd:ı ~rlacaktır. Deltorat.ör araınn~la l!ıılk ııatrleri hemen he 
kllr• b ii11-tl alt1nda, ~i kafile .. Birle !'le J>Mk-t1tt Amf'rikaSJ, ı::::~~:! Birkaç c.lf'fa Wa bntlllftk ;;.ıc-. ''edat Ar t:ırafındnn tertip edMn men ön .. ıırı tutarlar. MeMll hu 
kri unnulor, O gemi Jcameleri da, her ny gemil~r:ini attmıığmı ... KO.i~Ç;j;OK ··H:;:A:B; E~:R;.LA~E:R~ ···.1 miııı iee de, hakimin müdahalesi ile bu ~rgidt ezcUm e letrnlıı.:lun ~nirhrin en ml'"buralrından Dert. 
ki, tab hlrlerin <lclı.~tli' tahri ve illddinundan itibaren, ayı:la, 00 A= :~~~'.~ ~ '.~~ ~ ~ ~'. ~ :~ '. ~f hona mu\'n.ffak olmnam13 buJunan fethi. ba']kıımandanlık mey:fan li ne glizel f!öylemi~lir: 
lı t n n • u .. dur. • t;Nni Yt\pae!lğmı söylttyor ki ... BU llitı.eyin: muharebesi ve ~n sulhu hatırı:- Er' ·d:-n~ir b:.:nun ko u, 

m ri :ıhlnr, her "W')"de pratik rakamlar tabakku'k etse 'b\!.f".., ha ""' Eski eaerlerl muhafaza encUme. _ DeSI ı-eiz bey, dedi, deli de· Iarı canlandırılacaktır. v .. nedi!:t~n gelir teli. 
ol t1I !An i•"n, bu teh11ke~i ele gô7. gemilerin ~k ''e li1am91 de, mr ninin verdiği karar üuriw.ı belediye iı1, fıtkftt konnpnak bilmiyor. Ta· Hey All~b n P1l kın kulu 
o nı' lmlundurarak, merl< zi A - hsfn7.a!lı Cb ~ıeıeletlir. gytıpte Şab.lrultaıı türbe f'l'l .ablllnln \'Uk d'yeeeğl yerde kavun di'yor ı .,Darısı diğer huıusi Şeytan bunun neres nde' 
mr. l't ' ~cmilerj ve tayyareleri tamJrine karar .ermi§tir. Halen bi" - H:ıaa. öyle mi Salamon•, mÜe!seıelerin bn"rna! Abd!"St :ııQan nld n deme:ı:, 
fı. i . 1 1 ... r1 \'tıl'ode get.i'rdiler. Batayda ekmek ilkokul mektebinin de bulundufu bl. - Evet, ~fendim. tavuk iet~ Şirketi Hnvrlye, C'VVeJc~e memur Namu kıl!:ıll kıldm deır.ez: 
ı:limdi de \tlnntik :ııah'llerinJ, Kı - nanın bllhaua aebil kısa.ı çok neti• Kavun demi'im yanlı,hkla.. \"e mUstı>lldı•mlerine bir miktar Karlı f51bi haram Yemez, 
~ıl len· t' L-T.J •· k"ld • 80 il bır 1&11at eseri teıkll etm"'ktedlr. c: t b 11 n · d ? UUf> ı~nca .. Şe 1 e genış ara, - Den'm <et öyle itte. Z:!.lll vapımq+t. tdate, gittikçe er • . "Y !'..ll u u nerrsm e .. 
lı"r 'ol t<ebeke!!i kurmayı ditftlnü- • Çapadaki kız aanat enstftllsUnde - Ne vftkıt tavuklar ~lat.1r, tan paba1Jlr;: ka...,ısmda memu:' Ham ııofulıır çal;.r;ı ann iç~nılc 
:-. 

0 
bir akşam kız aanat oku!.: açılmı•tır. •·t - h · ., '-1' ta b 'u"' ıuıı:..- ı · • An -'· ....;ı... bildi 'ld t " 0 m~,. ... , emen yantmn!\ bir ht-L-i ve mUatahdeml,.rı"ne •• ,·cııı'den """\ · ~ n u -• ~ .... u, !lef! cnn ıle 

()n bö ba~ -n n i ne g~. Okuma yazma bilen h krzl ~ • ,...., • JA ıı.. ar vie C'.areler dütüne <lıı A k bel er genç ıı. ko~tu. B"r.i y!\kıılatlıı ynpm:ıra k~r"r vcrrn'•tı·r. R•ı k.n - ~~yt~n oı~ı o ·ıt!1;untı idclia eder· 
l"lı , , Almnn 1t J •-L 1 • nta ya ediyeei, clTBl' kazalar- kadın, bu okula ""reblllr. Kayıtlara B l .. 1 d" D" .. ] h '· :ı " \c ·an ._.te - d - eı• - un :uı nereden ,.•ldınn, dr rnr. evliil :ı. ·Jı/ı;,-• <la ft .... ,·ı..ı. .• ~ı·r er ı. 1

"1 .. l ına are ... et e<ıen 
b 1 • nı:... an buğday teda.ıikine b~lam:s • ba!llanmlftır - • ... ~~· lf b r •rı '"l'>u.lanna.. dar lliiah Bel ~ • ıli. ket. kar~.,n mft1.:n·. t ''C ""'"'n ı . ...ı u ya:ıı!ann korkum: otoritelerine 

han ' tır. • cdiye, §imdi:, e kadar .satuı .Y. Evvelce mWl bank tan """1 t".! :f.-cc ele erznk doka sansız 'a - oJdığr buğdayın ikiloeunu .mahalli a n aerm:ı.. - Çalmadık, para ile aldık, ıte- lerıe ~"'l'e.'t m,..r•c .. ,.e. gerek" i • ra@IU''°" Ttirk san'at kabillyetiafn 
p l"n tl•nb:'n <1ib"ne indirdiler 'e p' -ı-...ı-- 55 •-·-·· ye i~tiraldle kurulmUf olan laparta dlkıııe de c1ineltemedik. tam durt k<''.eıer ~ l'<thı'.ln :rr~nı JT v .. mUq • nuır.ikiyi bu c c"cc•~e yiik§eltml,. 
jnd"r'wırlar 1~.....,_........,, r.u.cl.l.'}a mübayaa gUlyağcılık olrkcti De yerl!m:ıl!ar pa_ Ü '· _, il c;] '11f\ d"' tal·-'

1

- -·' • • ..ı... 1.e.-• etm.i,.~r ki nak i~·e vcsa.ir mmr - -g n ... ar-.o ıuda doln!ltık, ılurduk. t"hdnıl ine yenid"n !!ti nic;b .. t't:. g .. M&U' .,...ıın._ ,_,nı 
ı\. n'l i tnti tiklerine ı::öre a• ~ aarlan arasında yapılan a•!aşma üze. - Dmek ba ta'Va.kları "alma <lahilind .. _ ""nılnr '"i !!e~r. •• \ll!\hm Jıalckn11 Allnhn 

.. t 1 , raflar buna dahil deÖolldiır. Yapı • rine J ..... artanm •• nı ... yu 21ll\ l ,, ~ ~ ıı ""''HQtrr: ı ı z ., h ı.r. Jel a~ım t:ırılaıı grmileri'n o• -.. a-M "" gramı... dm~? 1 ray;ı kıdar m:ı ' ot '-r 'ı~ •n .,ez;nn s .KJru ~znra \'ermeli· 
a<J (1' tıs 'C tonilito'Ju da 808100 lan hesrıplıırdan Hatayda bir kilo ranm "e bir kiloluk otşcl.?r i<;lnde sa. - Hav.r • 25 170 , r-l .ı d r c!luooğin ancak 60 kUJ'UılJ8. ıea.tıı • t k 1 t ~· • lirr.y:ı ka~'lr m M1 o '11"• · "" 

~dıtr ~chn balen tahtelbahir • 
1

. lf& çı arı mlf ır. -•'Pcki'fl l(im<li bnnlAn •klıiın rn yüzdl' 20, ,, d"h fA 1" .... a 1 1 KADIRCA7V KAFll 
, 106 ,ııpur kü,. ... ,_ 4abt lb ceyi nnlR§ılmımız., Ekmek, a"' l/o Hnr ıenc ey!Ul nihavetindo tat:·, " o T , " ' ... --------------"'°' • e a - ba dan ncıam. anıyor mu•un• or.nlara da ril~d ... 1!5 A•"'ft" s· • 

)\" ·,.n ~ \e tn
3 

\arelcnlen 
14 

va n itibaren Hni fiyn.ll8 sa · edilen devkıt hava yolları ııef rlerl bu N ~ b'I • 1 • • ı t ·· '" ..Ba~ ~ 
1"'• , 1 u• r 1ı&-. da ıu.ve .- tl§a ç kan'acnktll". Halen Ha.tayda " ne havaların müsait oı•"•ıtu mUd. - I'! en ı eyam ut.yım, ya • ,5: ~<ıh$t1:-d1ğy tı~r i ç l<"re para· 1 .. 

.,. .. ~lı..ınellc 29 ....... _ ....... 1--ı.~ft ... _. w"'l, hancı biriei. • ı.z b•rer kap l!?cıık v. emekı .. b.ırı:r tıli•••...-ıiifl'l·iil---~-· 
~' ,.

1 1 
·, """'-~ -..~µu•,........-uc detçe devam edeoektir. g,__ dl • • - - De yeceksin Hüsc)'in'! ~ne r-kmclc \·ermc.ı;c batıla.m'ıt•.r. 

T mnıw. aymd ı a..,;M ba ---ı-::--:---·--~~~~~----~~~--~-.!.-11111-------·•--.;..-llllİ_~,:.::.:::.::.J Bir Jergİ ve ••Htf 
~ 1 i Jla7.İranıı. ~ Ba •. 
"!i t, bir:u nok•nla SOMt'lO toai· •vııale ...ıtal ollMdtlnb slJ'llL nazımla tiir 
Bf olanak tetılıit ~tir. JW, 6eeı1rler yok, Kaltttler, lokantalar ..\iTA tıe11a notlarma, atı. 

f\ P.reftnh.nn Jtesabm& rre. mit, Nev Toetıeman kıfn INID bir ma- fMI -~ "apanıyor, Yiyeeelr hMlann ful&blr Jlslnden 
t~f?klerin ba !'ene 7.tU'fm.daki it~ ~ YMlllaia ~. Pui"ten fek bol ıtariıin ~·harp konalsmryan bb' 1Utllftt &1b4a· 
mi nvift!ı, 6,fl00

1

000 teaJJAtodur. ,.,.. ..._,.. itil' dMa ,... yaza UtUn ı,iddetlyte devam ederken nımm: Ştıvket Rado •Utanamda 
Ba dehtetli bir :ratwnd•r. Ban- ~_,.oram. Jl'ranaAya tek r:ı&nf'nditerlorin, kamyonlann bu neıtrec!ilnidc tbeft bana ı&IU1er-

da, bir ln!llm mfthallfa payı olsa apa 8dı t.eklili ttal,anm harp kadar yiyeeell naınl ~lert- mı,_ Anii!!IUllB 1.rtne getirf.JOidiiL 
ltıile, mötteftk'erin gemi Z&Jiatı açma!lllndtm fl'VV"" mi yopdaeak ne tatmamak •lmkibl değil. Ge - Bürlıt111 llrtre-wlı 
"- öz brartaeak dereeıededir: tı0nra mı! ' celerl 1UIÜtan top Belleri itldili • Cumlaariyet Slbetesbule t3:rl• 

İ~'iteı'e hebrip birinci lordll ikindi Hzerf 1ıılr JIUtabanqe yor. BMan da clllha yakin yerlenı bir yası a'nJ5m: 
~lekaımder Gite, birk&; gün •" • ~it'diın. Opera ~Varnıda hlli bir l'a81u Çntttaı düıten bomba tııe111ler1, Gec-enin ha· Njç~ birint taamın, bir 
\el, tenımuz \e atustos aylannın sürü p:ıoı!':thRM \ar, fakat bom· Alek•ander Vert Mazalla EMlt ''HID& ltama ağaç'• ~ine ko • ıdfsaflllmiP.e: "~ <1ergime , ... 
t1Utman tahteJ .... L•-ı .. ..: ;,.an· m-unı bo"· O acl:ı har:> mulıabiri tinifo• •-bJı··ı ha k l lnml ~or. anla"hln eepbede reeeıM:.;. 11ürlerin vanıı: •-fi••-: 

._,llU' "'• .., ~~ masiyle Bop Ku-r ., "!ip ..._ • 9't "" gı e ateıııi örllkledi: l.ulamıyonım. Bu sabah Albay 'I'cr onnaalar vanwvor. p--'•in bu .. _... ..-k . ---. •11 ..,-
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1•11 cepllellade 
~ •.ar&fı 1 incide) 

Karadeniz uJıilinde Almanlar RuL 
lan yeniden geriye atmı,ıardlr. 

Çelik krahnın 
dul zevcesi 
Mlcevberıerıaı 

Gılo'da 8 ir k ç düşündürücü söz 
4 ki9i ölmü§, .67 ki§i 

• yaralanmı~ ! 1 
Stokholm, 28 (A.A.l · - Q.ı:;lodan 

resmen bndirildığine gore. geçen c•ı. 1 

olo /nsanlar, ekseriyetle aklı kendilerinde merhameti 
başkalarında ararlar. 

• &rtdt ... 1.11 • • 
1 SJ.lııll 1.11 • ll.OC • 
J •J'lals ı.ao . • 1.00 • 

vııı. 28 (A.A.) - Rıayada çılmla.k.. 

ta olan Kızıl yı!dız guet.em, timdi 
yapılac&k herhangi bir geri hareketi
nin Ru.a ordularmı fellkete aü.rWtle • 
meal muhtemel oldutunu yazmakta • 
dır. 

satarak • ma ı;ünU Norveç hükömet merkez; 
Uzerjne 1ngil'1!l uçakları tarafındım 

yapılan akın csna.ıımda. 4 kış\ ,ölmüı1, 

5 l ağır olmak üzere 67 kişi yaralan 
ml§tır. 3 kişinin kaybolduğu haber ve. 
rlllyor. 

.;. ! ~t?iye rel!deye benzer. pürüzleri düz.el tir fakat 
aılı clegılftıremez.. ' 

&&ewıe rGnderllea 
Enak ~~ ftrilmes 

Ruıılarm, Volt a adalarmı, Stalln -
graddan son Ruıı nef~rl: çekjldill ,,._ 
kit §ehrt tamamen t&hrip etmek nl. 
yetiyle, topla tahkim etmek te oldak-

Esirlere ve 
yaralılara 

:-r. ln~an. arzu ettiği seye ekseriya arzusu gectikten 
ıonra nar! olur. 

"' Hi!tlerin cebi clolmaz,karnı doyma .... ag"'r .ı· "' ıın uınmez;. 

bakıyor Sal ııerlade lf. Saadeti dı11arda arıyanlar lüzumsuz bir } nlu 
ğa katlanmaktan baska bir .sey yapmazlar o' orgb~. 

N..,.ot'k. 28 <A..A..> - Vjşl.den 'bfL booalaraa 
STALlNOM.DDAKt dirildiline göre, Ohyoda Klevlandda 

ları eöylenmektedir. -~ . . . J J • • ı.zım 
ıcımız euır. 

fJçll paktın 
. yıldöalmtl 

Üçlil paktın imzası tarintnin ikinci 
~·ıldonümü mi.ınıısebetıle bütll.ıı mih _ 
' 'er matbuatı hararet.ti yazılar yaz • 
nli'ktadır. 

Tokyo Nl§inişl gazetesi, Japonya • 
nm Uı;ltl pakta iltihak suretjle en iyi 
~olu aeçmjş bulunduğunu, bu yolun 
yalnız imparatorluğ'un rroevcudiyeti • 
r.. lcınin etmekle kaimıyae'ağmı, ayni 
zıur\anda daha. AdilAne yem bir niza. 
ma da götüreceğini yazcaktadır, 

Meıssagero ı;aze tesj, en '.\'ilksek ada 
leL ıdeallerile ea~lannuş ~lan bu ittl: 
fakın kuvvvct1ı dıımmlzmlni kaydet. 
tnekte. u~ıu paktın. znlmUn imhaSt, 
daha iyi bir ıstı tbal1n temini için en 
kan bir zaman mahiyetinde bulundu. 
:>'Jna ışaret eylemektedir. 

Popolo eli Rom<' gazetıı11i de, düş _ 
ınan propagandasının öne sürdüğü &i· 
bı üçlU paktın birleşik Amerlkaya 
tevcı.l1 edilml§ bır tehdit olmadJğmr, 

fııkat ihtilafı tahtlıt için imzalanmış 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Diğer taraftan AlrnA.n h>\"iciye na. 
ıı.r: fon Ribentrop tertıp edilen bir 
lopıaııtıdıt nutuk aöyllyc,·ek ~miııtir 

·•- Bu yıl mültefık O!"!Ul.ırm as 
kert harekttuıın nihayete ermeal, ~ 
:Yctler blrllğini fevkalade güç bir du.. 
ruma koyacaktır. Rusyanm arazi, in 
ıan, iqe Ussu. maden, h• ı tUrl~ iPtl. 
dal madde, endüstri ~"nk ıları. etr&. 
tejik ve askeri miln&.ka.le yollan kL 
Ytpları o dereceyi bulmuııtur ki Sov. 
Yet devi, şlmdidcn, kuvvı:tinin yarı. 
ııından fazlasını, m ünim bölgelerde 
hattA. üçte i.kiainl ve daha çoğUnu kay 
hetmi§t.ir. 

Arazi be.kmımda.n, mll•tel!k kıta _ 
lar, §imdiden l milyon 400 bin kare 
kilometre toprak a.lmı§lardır. Rusya.. 
nın eıı mWılm olan Avrupa kıamınm 
Yarumdan fazlaııu Alman 'iutaları ta, 
t:ıindaıı a.lmımıftlr. Sovy:!ller birliği 

bu arazi kayplan ile, 90 milyon kıı.. 

C:a nfifUIS da kaybetmiş~\ . .Buna, U 
ınııyonluk ölU, yaralı ve esir kayıplıı. 
rını da UA.ve etmek lAzm.dır. Bu 81!. 

rrtıe, Sovyetıer birliği, yuvarlak he. 
Eapla. 100 mil;rondan fazla insan kay. 
b::t.mi§tir. Bu, Rwıyanm ı·m~m nü • 
fuaunUD yanamdan faz!ası, Avrupa 
kısmmm nUfuaunun ise Uçte ikisi .• 
uır. 

lşgal olunan Ukrayna. Doneç Ue 
lıon ve Don ile Volga ar-.ıaındakl b(l 

ı.eıcr, Kınm, K&fkasyanm bir kısmı. 
l:iovyeUer birliğinin en fc·1lzli arazi.9! 
üir. Bu, buğdayın üç!e ıİftsı, etin Uç_ 
le iki.ııl ve ,ekerin hepWJ!r. Hayat• 
ehemmiyette iptidai madı:ıe xayıp!arı 
da felA.ketlidiP. Keself~ demir ve ıı.n 

traaitı.n yüzde 6 OllA 70 1, ına.nganezin 
:ı Uz:de ~ i kayıptır. Bu auretıe tyi 
kalitede çelik l.atlhııall tehlikeye dil§
nıU!J bulunmaktadır. 

HUllAB.EBELEB · JP&§ıyan milyoner bir çelllf kra.lmın 17 kazazedeye bir torpido 
.ııloekova 28 (A.A.) - A.lmanla1', · dul zevceai Mme. Lora KerlJgan, m11L atet açtı İle de •.. 

Staliııgradm bir mahalleainde ilerle tecilerin, esirlerin ve yarah!arın ha _ La Barına de 28 (A.A.) L Tor Ankara at 
··yarışları 

mitler, evden eft çok fiddetii a&Tl.f • miai olup elinde kalan ııon geTdanlığt pillc.nmiş bir geminin lçindekılerde~ 
lar yapllll§lardır. Ba§ka bir m&halle- ve ııon bUezjğini ııon eımuıı:u ııata.nı.k' 'l\ayatta kalan 1i kişi, 9 gtin bır 1!8.' 

de d&h& fazla miktard& evi Rui&r m&hmllerine yardım. etml§ ve bun. üzerinde denizde bocaladıktan sonr'l 
Aımanlarm elinden alml§tır. Stalin lar lehinde Amerikan..maUyeeile mü-.. nihayet bir torpido muhrıbi tarafın • 
gradın batı timalinde Sovyet krtalan cadele etmek için Londraya harekete. dan kurtanlmışlardıt. 
.Alman httcumlannı ptl•kttrtmtlflerdjr. hazırlanmakta bu!unmll§tur, Torpido muhribi, bu salı ev;·elA biı Ankara, 27 (Hu.uaı muhablrimlı. • 
Düşman burada 20QO teletat verm.i§ _ Amerikan maliyesı ).{me.; KonD <ie~zaltı zannederek ti.zenne ates.ı~- den) - An.kara ııonba.har at yarııta. 
tir. Geceyarıaı tebliği, Sovyet kıtal&. na ayda ancak 500 dolaı: mıştır. Torpille~n· geminin mtircC're • rı dilli ba§ladı. Netlc~ler töyledlr: 
!'Dlmf.btrçok mahallelerde .Alm&Jlı hU. Kadm §imdiye kadar ldll!ILtmini-. batı 40 ~ydi. BlBlNCt KOŞU: 
cumlamu pü11kUrttüğünü, Almanların mücevherlerini satarak. a:pıda 2000 d0: Birincı Menevlç, ikinci Tiryak!, 
ellerinde ~ttukları bir mahalleden ı ıar sarf ediyor ve n.aziler · tarafından_:t Q ..J • •' d liçtincü Kader. Diğer ko§ı&n s t Soy çıkarıldıkl&rmı ve bu aavaıt& 800 t . esir olarak alikonulan 38 ·Amerik~ ; r.ut.t a dan. • 
letat ..Yerdiklerini bl:ldtrmektedit. f . 3000 mülteciye ve yUzlerce harp ~ 

4 
MtiHerek bahis Tiryaki ve Kenevı Tebliğde, Almanların bir parça h,

4 

ralısı, Franrn yiyecek, ıçecek ve .at.:: Bllmq8 jlzd8 35 ~tn ganyanı 110, Tiryakinin plA.aesf 
lerlemeğe muvaffak oldukları bir ma~~ rara dağıtıyordu. lılme. Korrjgalf 115, Menevişin plbes

1 
116 kuru§. 

ha!lıeıde pek flddeUi bir 11avq yapıldı., verdJtl hediyderin. belki lüks fakat patates lKlNCt KOŞU: 
4'1 Ul.ve ediliyor. 

1 
zaruri ihtiyaç maddesi olduğunu ~ w. '-• 1. 13irincı Tomurcuk. tkinm Sava, u 

Vahwnlere \"8.rmcaya kadar ev.ı. , liyeye i11bat edecekUr • .,Birleşik Ame~ •&l'llıu-1 IJOr çUncU CeylA.ntek, diğer koşan at Tar 
den C'ft~rpJllllaer olmuştur, Sov-· ;kadaki nakid tahdid&tmdan dolayı •ai: Ordu;\27•(.A • .A,.) _Burada belediye zan. Tomurcuğun ganyanı 170 ,plA.aes; 
:;et hücum lgtaları, ılerl~kte o- ~& 500 dolardan fazla. para get~ ,tarafuidan, tek tip una . yüzde otuz 115, Savanm plUelll 120 ı:!UnJf. 
!~n bu 'nuan kıtalarımn :;!'ciU'ıc • .memektedlr. Mme_Korrigan, Fra.naa... bet nisbetlnde-patatea karı§tınlma.k CçONOtJ KOŞU: 
rıne ~ !karşı tD.l'J"?,Z ~rap:n14lar, ~ fHhret kaza;ımıgır,1Dondurm&~J f ıruretne yapıl!!n ekmek tecrti·besi mu.. Birinci Konga, ikinci Komjaarj, tt• 
200 diiııım&n ;nl.tra.lyoz ncferini,J. O çikolata yalnı2t<onun himayesindekr. . vaiifak olmU§tur." .Yarmdan itibaren çtincU Sitkap, Koncanın ganyanı 235, 
~tra.lyöllü 2 ~avan topunu yok.c~_ IJln.nJarm maaıuımd& görmuyor; fırınlar bu-tıp.ekmek çıkaracak!ardtt'. p!Aaeııi 160, Komısarj'm pla.&eSi 260 

miller ve esir ve garıimet almJllar LUks kundura maga Böylee&~,..milY.on kiloyu bula. kuDÖruo&D. .......,..., KOŞU.· dır. • cak olan 9U~rekollelli Vil& - IU!"'IVU 

Kmıh>niıu'nun, Alme.Jt aol cena (Baş ta..afı 1 lnelde)\ı.;t flıetimizde'·daha ~çüde ietlblA.k Birinci Gungadin, Udn'1i Demet. 
hma !&t'I'ııza. devam ettiği Sta.lir.• bcr a.talk. Buna, dükik!nın:ıtadiılv~ , edlleceği-ctbi, boı.Jrilkt;arda da ekmek UçUncU Karabiber, Komlllarj ve Hey. 
grad batı şı.malinde düşman ıs t;)ruıitni için 25 • 30 ibin lira sarfı elde edilmif olacaktır ı ibelt koımadı. Gungııdtn'ln ganyanı 
ta.n.k. ll:ıirçok ztl'hlı :ı.raba, 30 toP, m iliıve edenlelıiz, lböyle bir-kun : • ;ı~r; kul'U§. 
46 çenberli ha'4n topu, 90 mitral_ ama mağam11 açma& içbı~ 40 Cümiiariyet~bayrammda B&ŞtNot KOŞU: Y~Z. .1500 ili 2000 uker kaybet • bin lira hava paırwıt vedliJor de • açılacak ve temeli ablac&k Birinci Destegül, Udnct Varalin, tt. mıştır. aııek1ir. Verilen buı bava parası t.e çtıncO Hıuıba. Diğer kOf&ll taylar HU • * • 1nlllıiuıra. mağuaaı açılddrtaıı 

80
n-j yenİ-,eMrlfJ' mayuıı, Pınar, lz, Zelırimar, Nilüfer.~ 

Moeko•a, 28 ( A.A.) - Prawa n1,. bittabi ''hava'~ '811.i halt'... Belediye ~ ba.yremu1 • DeııtegUlün ganyanı 12 llra, plbest 
gazetesi, Almanların Stalingracl et tan çıkaııtılaeaktJr. Bu ise iskar da kUşat~rdlDiı!V'e-tımıela.tma me• 240 kuruş. Varadin'ln '12Aııeai ~. 
r~mıJ~ bir. milyon kili1i:baıt>e aü• pin fiyatia.nınm, yanına y~naŞTla: raamı1eri yapılaıcak olBn yeni in • Haspapm 425 kuruş, 
":1_kledıklerıni ve yapttklanr41llna . rocyaeelk kadar ~in.i jnta.ç §aat, yol,ımeyd.aruveJ:li.nalarm bir ATINOI KOŞU: 
gore bu ikuvvetin li<tze; denizi.ne, ı <.tmektedir. ı.istESini h~lanı~. Bütün Birinci Sekban, ikinci Alceyl~n. 
v~rdıktan sonra Moakovaya doğru A1ı8Jı:adarla.r, kunduracı m:ığa. 'bunlarda.fu~t' ve ·imz:ı:rJığı ik · GUlcan koşmadı, Sekbanın ganyanı 
d~necek ~~ nihavet ftratm yardı- zaluınm taıbdid edilmesini isteınek- ~.~ama.ım hezırbğr 380 kuru§. mı le İn~l~~ adaları üıJe:rme yıirü • te, 'hiç olmazsa, ıyenıiden açılmama-\ nmı~-~~. •ya.pı1maaı :i.ç.in çt.•' 3,5 inct koıular araamd& c;i.fte b& 
yeeek .~~k ordu olduğunu yazı-• eıam teminini teklif etmektedir _................... hia Konca - Destegül 39 lira 90 ku 
yor. DülllkU pazar günü Stalingrad ~r. Bu teklifin tatblk kabıil"y ti Cüm1ıuriyet ~a iküşat ru§ verdi. • 
da Alman pi~adesi 40 tankla de.s- var mııdıır, bibniyoruz. Her hıal~e ~i Yaıı>~ eserlerin.ha· 
teklenerek lıir mahallede Sovyct i:ızerinde lchmılaıeak !bir mıc&ele te~ şmda Atatöıil[~kıöpnüailtıden Şeb • 
kıtale.nna 8 oefa hücwr. etmipe de kil ettiğ.t ~trr z~başma.<kada.r.açrlan' yeni Ate:.• 

Orozdlbak · blaaıı 

bu gayreti ~ çılunıştır. Diltma· Kunduracıla.n. gelınce banlar türk bumm,~yeni 
1

tanzim oluna.rı 
nın l O tankı tahrip edilmi§tir. da ,pahalılığı kalfa ve işÇilerin ya.• Beyazıt meydnnı, Taksimde yeni 

'rat~ idciia etmek~ Mete oaıdldcsi ve bazı ~erin 
mcktedi'l', Yme bu kaırar auretiıne ~ugUn §ehrimi.zde zenne İ9kM'pin: yeni pa~nlarr ıgeılmdt'tıcdiır 
göre, mtimkerelere bql~adan · ü.sttlne ~ani~ bir ustanrn ay Temele.tma ııcami\ya.plla~ in· 
evvel ka.rgaşalıklar durmah ve lık iJc!.za.neı 200 liradan a.şaığı dUş_ ~aatın başrnd&·yeoitfen ve edebi.
kongıre reisleri serbesı blr.ı.kılma.- r;:Emekteymiş. Sonra dal1m kalfa ı yat fakülreleri ile Şıcatzadeba,m • 
Iıdır. ' \. ve çıraklar, komşu dlManda biraz da yapııla.ca..'lt ye:ıi talıeibe yurdu bi· 

EDENİN NUTKU: yükseok 'ha.ftalü: !buldular mı çalış" nalan vardtr. 

İngiliz hariciye naZJrı Eden . pasil tıklan di.lıldriııru bıraıkıp -başka ma• At f --ı>---
müdataa 11ervllllerlne mena:ıp 2000 ki. ğazaya gcçiywlannış, Bundan do a Irk Bulvarı 
§I öntınde ~z alarak demı§tir ki: layı da işçi yeVmiyelıeri artıyor v; ıa,aatı ilerliyor 

Bu defa, kaU olarak lll bitir~ljyiz. neticede !kundura fiyatlarına te • 
·Bu işin her yirml yılda bir defa teker ttiır ediyormıuş, Ataturk köprüsünün '.ki başından 
rürüne müsaade edemeyiz. VazifemlZ Bu da \Wcrinde durulacak bir . !bir taraftan Fatihe diğer taraftan Şi'J, 
blWfi zaman, bu adamlann bir ken me&elcdiır. Fakat, gerek kundura ·haneye çıkan caddeler açılırkc!l diğer 
daha yeniden ba,§lıyacak durumda b'J. ti<:aret'.i.. gerekse usta. kalfa, çırak taraftan ptHl.n mucibince köprünün 
ıunmamaıarını temin etmt>liyiz. tngU. a!ıp bırakmak hiçbir nizam altın. • İstanbul tarafı Unkapanı meydanı a. 
terenin ve birleşmiş mjlletlerln azuıl da bulunma:lığı için kundura paha çılmaktadır. Burada Haliç tarafın • 
budı.ır. lılığı ile l>'.:'.Şlka yollardan yürümek daki binalar ktmllen yıkılmı§ yalnız 

Hiç kimse bu mü ad 
1 

in suretilıc mUca.dele mümkün olabi _ e:ıki Unkapanı Karakolu kalmıştır. 
, c & an uzun 1 - . l ~ k ailreceğini bilemez Alma ill ti E«g'ı roeydandadµ' . Evve ce, bı •; u arakol da tahliy1l C'lunmuştur. 

nin disiplinjnl ve ~ki acı.: m eh• : lıususlarda. bir rapor hazırlanmışt:, Köprünün Eminönü larafrtıdaki bina 
y I ve ya :ı. Ra ili" bö"lge • "a·· ı·· lar d k 1 k .,,,. Ü gestaponun halk üzertnd · t U! par, m ~a ıaşe mu UT u • • a yı ı ma tadır. nAlprn n iki 

eK n uzunu -·· ti t kik . . b ta f d . azımsamak doğru olmaz. Mücadeleyi gun
1 

n ~t, kşuLm!besıneMg~l~ş 11 ·: b ra ıni1an bırer yeşil aalııı. olacak va 
daha uzun zaman ıU b'I. Ai z1 · ra< a taAMP a rşb, ıllı sıuıayı u yeş sahalar Bozdo;tan kemerine 
yeti ile kar§ılama ıre. 1 ~ce Ü hnl. ı bl.JjğWıı lıaurla<lıjp rapor "" lk• c:· birbirini jkl t•"'"' t• kip •de • 

ma ıy.z ve m cade- t"'-~t V :ıt•ı t' k .. d .1 cektir 
!eye, uzun veya kısa ııonun k d ....... e a e ıne ço tan gon l'l1ı _ . 
devam e<Oeceğlmiz az~i ;:,.. :akm:ltu rrıi~~ulunmakraftadır. Atatürk köp~ti:r bulur:duğu 
yız TA ki l.ıgiltere ve bütU dU • ı.ger ta tan, bayramm yn.k • a nazaran yan ar ıar alçak 

01
. 

811k1lnet ve emniyet tçin ı n n::;, laşmaama rağmen bu eenıe ayak• duğundan köprünün iki tarafından ıkl 
Binler. ce l'aşıya - kabı ve bilhema kadm iskarpini mermer merdl\'en yaprlacakj,ır. B'l 

Diğer taraftan İngiliz iktı11at nazı. satıslan görülmemiş derecede duı• ~erdivenler bir taraftan EmiıM!nüne 
l'I EeLborn C:a bir nutuk aö 11 •• gundur, Ye.Inız, çocuk fotirıl .. :i il. diğer taraftan EyUbe do~ru gidecek 
deml§tlr ki: Y yere... zerinde tek tük iş oımektadır. Bi· olan müstakbel rıhtım cacidelerine a. 

Yerliımallar pazarları 
yerleşmeğe hazır~anıyor 
Sıimerbank tarafmdan satııı a· 

iman Bahçekapıda Orozd:ibak ıbi • 
~a.'3t ya,kı,,da Yer'i Mallar Pazar • 
la.n tarafından i~gal edilccektır. 
mukavele mucibince Orozd&ba.k mü 
~esi altı ayda. bütiin tasfiyesi• 
ni ikmal ederek binayı teslim et• 

·m~ olaca.kıtır. Faıka.t bundan ev • 
vel ~iye~i ikmal cd'1miş oJaıı kı• 
snnlar tadil ve tamir için 8ümer 
Banka verilcce.1<ti'r 

Yerli Mallar ~rları yeni bi • 
naya gec::.ince yeni. bir sekil a1acak 
tır. Şimdiye kadar val~ız D~'l:let 
fabrikalan mR.nn:ıiıtmı satan bu 
~sğazal~rın İ!tanbul şubesi yeni 
bınada. .1er tiırlü cŞ\'l!. ve ithalat 
~allarınr da ::ı::ıtacaktır . Esasen 
Fımdid~n itba1nt mallaı-ından bir 
k•tı.mınm Yerli Mallar Pazarlarına 
Verilmesi takarrür etmişt4r. 

Orozdibak b"nasmm üst katları
nı kL'mı~n Sumcrb::ın1< tstaniJul ı:ı•ı• 
besi, ku:men Yerli Mallar Pllzarh • 
rı mik~e'er mildürlüğü işgale · 
decektir. Fakat yine bina bihiHt 
E:'f'leceği iein binamın. bir iof:~nın 
da k'lraya. verilmesi takarrür et • 
m~tir. 

Parti g6)1!'lelsekreteri 
Diyarbakırda 

Dl~·•rb&kır ı; (A,A.) - Doğuda 

t~t.kiklerde bulunmakta o!an C H, par 
tı.sı ı;enel sekreteri Memd~h Şevkt>~ ••1ngUt d ze kalrrsa ve görUDÜllteki bu Uıkay çı!nuş olacaktır. 

ere e eon · dtlfünllen Alman • . -------------~ 
bomba uçağmda hiç nikel görülme • ~~ye bskrlırsa:. :un~U::~ pe~ahlığı• 
mi§tlr, Bu uçağın mukavemet kudreti • a.s.ıl bu. reg~.-~7!19.ğın biraz do:ı 

T e§ekkiir E:Y.?ndal, dUn akşam 't)jrinct uın•1mt 

' evvelkilerden ... n-.Ae 10 d b d c;leıı krrabılec~gını Kabul etmek c! Z 
3 ......, a a az 1• hatalı bi.r ~ı.__. · k 

Lord SelbOrn, St,alingrad müdafaacı- ·ı.ı:vıı:ıuın o s~ ger..:' ti·-. 

Ekmek karnesi 
suiistimallerınden .. 

öe.lediyenin bir ka!ne aa.yım 
memuru da mah'cellleJ'e 

verildi 
D~. "ehri,...., "zde Uç tane 

e k m c k ka.W suii.stim.s1i -ve 
ı:ah, rl • -ı gr meydanıv- çıkM"llmq, 
zan altrn ı:ı. alınanlar milli konııtı· 
ma mt:ddeiurnumitiğine verilınlif • 
tir. 

1 - Beyoğlu belediye ia§e an
rosu karne Myım blirogundan Qr. 
hım Öza.ta.nın, Beyoğlunda bir b.· 
rmcınm Jıalıktan toplayıp kendiial· 
e getirdiğ• 3085 adet fişi bmıim

~~ .g~Mrk_en 5185 olarak ~· 
t;.gt şııphesı. hru::tl 01.mu .. tul". Arada
ki 1100 faz·a fi"'in ka~•1ığm.da fı
rıncı ofisten un almı,.tır. Orlmım 
Çek~ kanıntrrldığr vakit; croo 
tane B cinE-inden ekınek kartı 
i:ulun.m.~tur. 

2 - Tahta.kalede kıltild~ sa.. 
l::.ıkalı :recep, fırmlard:ı n t.:>pl:ıdrğı 
kartları, ayni gün zarfmda halka 
Batmak .:vol~u tutmuştur. Dün ya... 
kalnnd;~: vakit üzer.ih<l~ 304 tane 
ekmek kartı kuponu bulunmuş 
mil~i kÖrunma milddeumı.unlJiğin~ 
vcrılm11tir. 

3 - BaJul"köyde otur• Yunus 
Özttlrk, günü g.eQtt?iş ekmek kartı 
~arç~larl!lı toplayarak bU!Darın 
üzenndek.i ~amla.ı;ı ik~ip he iki 
fl?J>Ondan l>ır yeni kupon yapmak 
yolunu tutmuş ve dün yakalan
bltş, müddeiumumiliğe vc.rilnti~tir. 

Azapkapı genişletilecek 
Eski Seyriscfa.in ldaresi tara • 

fında.n bundan on yedi sene ev • 
V:l :iınl4 edilen Atatüıık lköpdjsll • 
nun Aızıa.pkapr cihetlnde şimdi an• 
·l:er ola.r~. kullanıla.n binanın yı• 
kılması oıçm belediyenin :yaptığı 
teşebbllısler iyi netice vermiş ve 
Azapkaıpı camii gilbi en nefis' 'bir 
sanat eeerin.i ita.patan ibu binanın 
yıkılması taıkaırrür etm:ştir 

Bu bina.nm muka'bi.j ta~a.fında 
havuzların hududunu gösteren, dır 
var yolu da.rlaştrrdığından bu du• 
varın g~ıi e.lıtnması ic;in de DeMz
yollarilc ımutaıbık ka.lmmJş gibı"(iir. 
Yalnız havuzlar arazi-si~ 
geni~1 etile'Ct"k olan caddenin elttn· 
ca Denizyollarma. ait depoJ:ar ya. • 
pılacs.k bu suretle ti.stil cadde a ltr 
depo olarak ıki tih·fil i,stifade te '-
min edilmiş ole.ca.kttr. • 

Şi§lide hır11zlıklıır 
Şıı::lide lcüunc~~roğlu oo~a. 

17 nııma..ab eve evvelki geee""-llır
sız girmiş, yalnız para çalal"ak ıcac 
mıştır. Keyfiyetten zabıta ha~; 
rlar cdil~işti:'. Biirliri'öiğin~ gö _ 
re son zatoa.nlarda bıı mulıitt~di
~er bazı ev ve dükkıinl;!rda da. lo:r
sızlık "l"ltkalan göriilmektctlır. 

Olüm 
Akş3ar. gazetesi muharrirl~ln· 

den ankada§l!m!Z Cemal B.efiğin 
babası lahisarlar ldar~!'i eski mi.:• 
<lü.rlE'llinden 0.~an Refik vefat 
etmı~tir. 

Merhuanun • eıenaz~i dün öğle 
vakti Fatihteki evinden k:ı.ldml::. • 
rnk cenaz<' namazı Fa•İh caciin• 
de kılmtlıktan sonra Edirneknp~ 
?1"zarl:ğın~ rl tfncdilmiı:ıtir. }Icı
uuma Tanndan r-cLlımct diler, ar • 
kad:!şmıızla a .}csine tazivet!frimi· 
zi suna.rız. 

Savyetler Birliği, gerek insan 
ı~.tiy,,ıtlan ve geırek iptidai mad. 
rle ve yiyecek maddeleri baıkımın
cıan tUkenme' dudutlanna gitt:~çe 
:ı aklaşmaktadrr. Bütün bunlara, 
vatı ehemmiyette bir unsuru da 
Lave etmek tazunöır. Bu da Sov
~·et,~trol istihsalinin yüzde dok. 
ısanmın ~likede bulunmasıd:r 
l{afku petrollerinin Alman kıta: 
larmm kontrolü altında bulu:ıarı 
~·olla:r.don Dakli, şimdiden artık 
hı-men hemen imkasnızdır. Ben· 
Zinden mahrum bir modem ordu 
ve hava kuVvetleri ise, işe yara -
nlaz bir ha.~ gelmektedir. Böyle 
kayıplara uğramış olan bir mem
lt>ketin ergtıÇ son nefesine var
ınaık 1orunda kaldığına ise hiç 
' ·Üphe olamaz.,, 

larına yardım için nazi der.1iryolu mU. 
nakaıt.tmı ağırlaştırmak yolunda ya.
pılan gayretlerin arttırılmamıı iste. 

Temenniler 

'llllde açıkta 
aJraa bir mecra 

çok kıymetli anneıni7. :-:ahide Ari. ~U~etli§ Abidin Özmenle blrlİktc şch. 
sanın ölUmU mUnascbetil .. d!rin ac:- rınııze ge!miş, vali, başmüravlr, ko. 
}arımızı gerek cenazede .·azır bulun. mutan, belediye ve halkev. rrlslerl u 
mak suretlle ve gerek telgraf ve tele. daha. bazt zevat tarafından karşıla.n. 
tonla pay!aşan ve çelenk göndermeK mıştır. Memduh Şevket E.ırendal, §eh.. Yem Neşriyat 
Jt'ltfunda bulunan başta sayın 1ııtan. rjmittde Uç gün kalarak ıuele.mer Y~- .__.__ -

ldNDlSTAN LtBERAL B!&LtGtNIN 

kABABI: 
llindiııtan mUll liberal birliği dün ks. 

distan mi.lll •ral biır1;ğı dün ka 
huI fitt!ii bir :ıcarar suretinde kar
gaşalddan takbih etmekle bera
ber hWrl\metçe aJman şiddetli 
ledbirlerirt Hint meselesini hal -
'ct!Mğe iri.fi geleırJyeceğlni biltli
l'trek !ncilterenin Hinclistana ı>r
trk bir mllste-m1eke gibi muamele 
~tnaten vazgecmesini ve askeri 
ı11Jer haıiç olmak üzere mcm!eket 
lra!"f:"!Ottnda tam mesulivetli milli 
h>r hukümetın kuruJmasını liste • 

mlıtlr.,, 

BENUV A MAŞlN AZLEDtu>I: 
Vipdeki Frıumz hUkClmetinin dev. 

let aekerterı Btnuva lılafhı azıedil . 
mi§tir, LA.vM bu mtınaııebetıe llUtna 
§U demeci yapmı§tır: 

"Hüktmıet.in otoritesine tecavüz e 
dilınemine htçbir aureue ı::.ıUaaa4e et~. 
mıyecelfm, Bu heı: zamandan çok bu
gtin icln zaruridir. HU"met kuvvet.. 
!idlr ve kuwetli kalmamam t~in hiç 
bir sebeb de yoktur. Vazlfeml monuna 
kadar yapmak azim ve kararında. 

yun.,. 

Şialide Huad sokağında.ki kan • 
j;zasyon mecradlllin ac;;ık olttu~-unJ 
r..atH-r aldık. verilen malumata gö 
re bu meeradaıkıi piılök halen açık· 
ta aıkma.k~, hem etrafa kerih bir 
kok1ı yaymP.kts., hem knra ve siv• 
~nekleri üretip ya~atmaktıd1r. 
Şehrin en geniş cad<lelerinden Şi13• 
1i ana catldes:ne 100 metre mesa 
fecJe ~ıuuan bu çirkin ve s•hh&.t; 
muzır mecramn bira.n evvel kapa· 
tılmumı tcmenııi eder;z, 

bul vali ve belediye reisi aoktor Liılfi pacak ''e halkla görU~c'!ktir, Yarım Ay 
Krrdar olmak lizcre biltün dost ve ar Her <i :J.;,'li!Iıll:a bir k ': t daha gU-
kadaşlarımıza ve hastalı!: esna,sınd~ 88JUIZl'9 Takvimi .ı:ellc :.;mckte olan bu meCnıuanrn 
bir evlat şctkat ve aULka~ile ihtimam 157 nci sayısı rrnkli ve güzel bir 
Jarını bezlt"dcn kıymetll aoktorları - ı ~lhı 17 Ak.,anı Yııt11r lm11ıUt kıı.r,ak içınde çıkmıştır. Bütün o • 
ınız. ,Scyoğ!u belediye hastane.si baş . ı auutesl 18.58 20.30 6.15 iruyvcula.rmııZa. t.ıı.vsi rc edoriz. 

bekımı Fikret Onuralp ilP Necmet ip • .. 
tin Hakkı 1zmirli ve arkada§lant!.!l ASETl.LO • •N NEŞ'E 
ayn ayrı teşekktirlerimlı:i arz ve ib.>l PiRi T 
l~ğeı. acılarımız mani oldu#undan 83. l yın gazetenizin tavassutunu rjca eı.le. Gnl.P • NEZLE • BAŞ ve DIŞ AGRILA5i 
rh: l Botuk dJrUllrtuıa kartı tesiri katidir. 

Alleal nıımına damatlan: :Z llk arf ve !O ilk töplerl hf'r PCZ.anedP arayınız. 

Hulki Erem, Ekrem İnal, Galip &ert.w ........................ , • ••• ./'~ 
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• !Barbaros Hayreddi 
ve 

Tarı hın davaıar DüyüK -- ,,_, -----, - - -9-

Zeblrllyea lladıa Kahve dltı deRll, 
oruÇ al11 ı .. 

"Prevezeu 
1 

deniz muharebesi 
il 

Kapı inine bıra'ilılaa :ıatlplrla 
katelerının esrarı aaııı aala9ıldı 'f 

O zaman Akd~izct. bir de <Je· ! re![ Korfoya k~tı. 
ueviz duk:Lsı ( Aaderya Dorya) Hayrl"tt!n Pıı~a buna ela haber 
,.ardı. Bu :ıd:.m da bilgisi malıarr. ::ılmca bi.r mukabele olmak üzert 

B ti , .e fC!CL'lti ile ~öhret kazanını,.. \'cnedi~ Kt>faJonya adasına ba, 

- 7 - fopuyaq: Muzatter t::.sen EliTAŞI fukaraaından biri, bir ramazan ıruou bir köye miatlr bir gemiciydL kın )aptı; köy \e kaulıalan tah 
.:11.a..u,. 1!,ı.r elmtıler, yemekleri yemlıler. Teravi zaman. gelmll', (Anderya Do+>. Akdenizde rıp .ederek 'f kenlli"'lne yanyaeak 

_ Bu zannettliiniz kadar ku,·. ı.ize utırap \er;yor, etrıünuzd•· <ılylUlıor Otılll:Mllı ticaretine ve O!ınıanh lal'ı al:ınd< Pttvezeye gitti. 
\..tlj L.: delil oımasa gerektir. J.l.erin fclaketmden aJeta ı.e\'k Huyurı.n baba erenler, namaz kılalım! m~ketlerine musaUat olmuştu. rre,·eze muhasarası es.ıumdıı 
l06t yaaı makineleri her yerde du)ayonuouz. l'azdJgınız ara ... m. Dcın ~ler. Bekt&Jt: Bu ac1,...m şerrinden kurtulmak ı ,1.;nle, itam.dan hilcunı eclilerek zap 

.ı - Eyvallııb. hazırım! ,.e '-··-•ıutuııa bı"r "'on urmt'k ı. teılilmi'ti' f'nkat 1 ar~• ılonamıın • bulunur da öyle cümlebr \ar ki buraua IA!!NU "' 
• ~tr· ..... Kö"Un meııcidlnc girmlf. KöytWerden Hrl eormut~ · ı· ı "K • s ı ııırı n "'eam•kte olduğu fıa'--" 0 .... - ı:,ini:ı<le polli;e Sonpinll er· tekrar ederken ~üzüm ,uz.aracak· " 3 ~ın zamane pnc ı-;:ı u :-ınunı uı , ,., . ll'CTı ·~ 

na3etini ihbar etlen bir mektup fır. 1 ıAt bae~~ln vad&r mı bazretat? bil bl ı ı. tun Süleyma.ı". O nm:.ın .ıt.kdeni· : lan k:ılpeyı t~rke. icbar ettaitti. Hay• 
mek k •. ı Jla mukıul<t~-.a- sonra hiikinı ııt !nı uuzma n. gayet r na e cevap veril!~: z" t"treten (ffrzf1")r ('eznlrd<'n ~c re~tin n .. :ı ;;ebr .. elmez ilkin im bulundu, bu tapta i yan sı~n aa._._.• _ , ok! 1 1 • '" 1 • 1 · • "rdi " 

midir? ı.u~lu :ıleyhindeki delilleri birer linnak n doğru.dan dnğnıy~ Oır e3ı anıır em • \'e gmılillU filo. 
- Kat'iyen. ba'rer ortsya koydu. Bu delilleri 1 - Nrde"l abde.at almadın? ' manh hizmetine alm:ılı hi7.unıun111 ımml:ın lld kır:angıcı (Yürttk ge. 

- A11r..Jflıt Al demediniz ki., ııad• namaza ıısı. dadini&. AbdHt al •• tar mi-' I·e"'fe .. önderdi '"'itfa ed"len 8• - F:Wat oo mektup Tobarin bunda bir defa d:\lıa sıra'amak 1 ' uoymaş • 1 
' ~ ,... • """ "' ı 

mUe811fte5inin bir kiiadına yuıl. tabii lüzumsuz ''e faydMız olaca.l<. 'ı ~('ııcyd'·,lz onu da yapardık. Esasan (Kanuni Sultan Sliley . ı.irlercl.en '1iiı,man armadasuun 6(\(l 
tır. .. .. man), mjlletin sPnetlnj çoğalta • l'U!;:s.d:ı.ıt ibaret olarak AJlderya 

ım_ııı_. Bu ç~it Jamgah kiittlan Suçlu sıruında oturan kıı:klık Bi.- r'lmazan akıamı, teravld•n.. eonra, ae~ltk odaınıda toplan. nk dolar-•ile saadetini artırmayı 1 Dory:ı komutasında oldutunu ha· 
herkeıı eline geÇi~billr ,e J.11lla· kadm saallere yalnız kııtıı kelime· mışlar. ıu.ada.n, bur&dan konu,uyorlarm11. Blr aralık, ıçlertnden deniz ticaretinin geni"'ıetllme.,in • her a!dı. Bu ~Pnıilerhı ek]erillİ 

lerJ.e ee\'ııp , ·eri'yor \'e csk~I gibi ' ını sc.,,·ııı•·ı: ıJe bulmuş ve banan İçin de deniz liendisinin emrinde bulanan l:t2 
uır_._ E'inizde bulunan \'e MösyiJ her ,eyi inkAr ediyordu. ....:. Abr.c•tılz namaz kıJımr mıT yollannrn emniyet ,.e "ellmetinl ,!!enıJden çok büyüktü. 
llıeApiyeye hitaben yazllnu~ bir Ba garip kadın, yaımıa bahis Bir ltU~ede çubuğtJou foaurdatıp, kallavi fincandan k&hvealnl yu. mi\kemnıel llir kU\'\'eİ bahriyede Hayrettha Pa.qnın Akdenizıleki 
mektupta "lıaLnna bir Iatlrilınin ~-zau olduiu bu dauda, ara sı. , cıımlsynn bir bektaıl babaaı cevap vermlı: ı;:ürerek onun mevr.udiyetine ehenı hnr~kitı netieesi olar•" ticareti 
ıaapr yattu~ak ~ftl cehenne. ra ,siairli b'r e;tllil§le dislerini _ Kılınır! ıaiyet atfettiğjr.den böyle bir ita\• l;ahriyenin rrıahn doğru ~itmesi • 
... ıö~ misin" diyorsa-- ı•teri:ror, bu garip gülüş dinle· Orulla bı.ılunanıar. hep bir atadan {ayan etmlııer: 'ti• lr.aşmn (Hızır)ı g~imıeyl bir ~ulı'l'enle emn·yet kalmaaıaın Tr 
uu. Tenor Godar da madam n-. Yi"Uerin s:'nirlerint bozuyordu. J - N<ııul olur? •. abdeat almadan namaz kılmır mı hiç? zaruMt telilt..ıi etmiıtlr. (Hıur), l\ap!.:ınp:ı"-a oMuktsn Mnra d11 
PİJ'•r iç'n bazırladıimuz isti Kadın eonuna kadar her Ne)i in. Baha t:rcnler, aaka!mı a1vulam11, blyıklanaa bulqan ICMve tel. daveti kabul ile Ofıman 1 ı ı!nnan • donanmasını daha fa7Ja talni.Je 
r-.ı , .• anenDc dola bir Ar.ti• kir etti: velerini, cılinln teraile ailerek : mftSllUD IMlşma g.eemişti'r. c<ler~l• ber t:ırafı istiliya ~b • 
pirin ~ yatarak öldü. Buna - Saçlu olarak bnlunduğunı ...._ ~ız ne derae.n.z deyiniz! demlf. Bea. birkaç defa kıldım. Pek. O uman Osmanh kor!ianlannm l;iis edece~ni muhakkak ır3rea bu 
ne diyecıelcsinh. buradan b:P..'nnı dimdik yakarıya dJA ol1'~: biJılm harekitile Akdeaiır.in heı ııe, lctla \"okuu me1huz barekltt 

_ Benim Madam Deapiyeye kaldrra.blliyor: \e bir defa daha • • tarafındn deniz tiea~ti balehlar öıılemN; kin Türk donanmuanı \e 
kartı ~ bir dttf!IDUl!ıpn Jok, h~ .Jdm~ye fenfthk ' etmediğinHı c,hmaş gemier aetbe<ifÇe seyrede • llnyrcttin Pnşayı ortadan kaldll' • 
\•e cıaa koe&Rndıuı aymnaia da dair yemin edi~orum. Ramazan &1inU. reçellle, tereyatfle, pe)'llirile, aUWyle t:"YI ile ve ıııem'~. u.hil'erde emniyet olma • ma,c h~\·e,i'e simdi Pre,·ezede onn 
t•ıblriis •tınft delili•. DellpiJe _ Falat buna rağmen, eviniz. ııucuğuyla dljrtba§ı mamur bir abalı kAllvaltıaı 7apan bir bekt&fi.... clığmdsn h,alk ~erlere çekilmişti. s·kısfırm:ı!< için tel>rar oraya gel-
bekArken bana yaptsiı evlenme de bütün lılr !ehir ahali!dni zehir• fukaraa..n:ı ı.orınuııar: Bunlara kan;ı çareyi 7.amaum diler. \e abluk~ knvdular. 
teklifini l'f'ddefıtiiiımi dtiftinllne. lnaele Wi ı:elfocek kadar 7.ehir - Ne o! kahvaltı mı yapıyorsun? en mWWn imparator" <Be8inci 11.:ıyrettin Pa,a, muharebeyi mu· 
iliz &öyJedilderime hak vwininiL ı.ı..a... Ce,·ap vermif: Şarl) de (AmJerya Dorya)yft ıaü · h:ıkkruc a<lcletti. \"e harp mullJıi 

- Fakat ba yudıinıa cimle - Evimde zehir bulunması, - Kahvnıu detu, oruç&ltı yapıyorum evıa,.• racaatta bulmMtur. kurclu. Müzakere ,.~ muta\ered., 
adeti eİnl\yetfnizin itirafı ele.... bu zehiri benim hazırladığımı i8. Bunula beraber (Re!oiln«"!i Ş,.rl> adet ''e cesam"t«;e nİltbet kabul 
clf'iil mi!' bet etmez ki! ... Mösyö Desplyenin Gel, «el ld ll!"vmü aal&tua U... ~. o zftlDJln Osnın.nh de,·leti A\'UAtar· f'fmez de~cede f:ı.zla ve, büyllk o • 

_ Ben kimseye fenalık •tmlt evinde ele ntaa varmış! Senııl& ıtv.n u.me.nl&rm a-hı•• Y-. LAEDat ya ile harpb! olduğuatlan A,u .. tur fan h:ısun luınıırsrnda linianda ka • 
deiiüm. - Ba llOll 9iliialbden ma.ksadt· ı }"anm yiUdlnU tahfif ~in Oıtmul~ larnk karaya top \"e uıı. Çlkara• 

l'alalribtın ...,. ...,..._ ze ıı. lledirT' clevJelial b:ı.,U cibetlerde meşgul rıık mör,ndele ednDıffi IWdanda 
tıW't 1810 da Jılari hret'in 908 - Sözlerim gayet a!:ıkttı'. M&ı~ etm- c~tini aran•11 ve (Ander. l!ıızı ~kirler~ Kaptan Pa$A ımlıul 
İıltlntakiyie bitirildi. JÖ Dellpl7enin evinde de zehir ya Dol'J'l'>yı Osmanlı sularına gön bqlm:ıdı. ~ncaı, 2~e dliplan111 i. 
Artık ısrar beybade)'dl Val'IDlf ili llle7ö Godar orada -l"lllıf'k lüzam ve zaruretini his. (erfye girmesine mani elmak icin 
Hal.ledllmemjş bir tek .ntesele aelairlendi. !ıetmişt.~. ;;._ır laınn kn\'vetle hopu emniyete 

kalıyordu. Ve bu .-ı. hiç 'ir - Tanon, DP!lpiye mi zehirle. • , Böyteeo Hwn. şimdi Hayrettin 1 almay1 muvafık ha1du. Ve ~I koo 
\"akit JL"1ledi~ •li deın.k i.Uyon1111as? Şelıertlen 701 miadekJ bir tülün (abı;ikası hır... aduıl !llank Tlll'k hizn .. timle \e ıımtan1:mna dR c:~miJerinİll direk. 

Marj Boret kulJandlıı:.. v. ih'ı - Ha)'U'. , fıodan yapılmış, lülünt.rine reklam .Andarya Doryayı da Beş'nci Şarl lerln~ nşıığı alm:ılarmı komatanla· 
111 

... I\üba.. !\Ialümya ~ker mcmfeke- • • 
yat olal"&k evinde sald&ch~ .. - Evinizde bu bdar QOk Aner olmak üzere Brun.şn)·.k serıi•inde l&izınetinde ~örüyoru.. ra sancak ~ekmemeleriaı, mevki ,.,. ı lidir. Son zamanlarda. yol yapıla'l ._ lu _, kadar cok zebİri nereden ._,___ lb~ ve •tiriknin balundağanu n3- teşhir edilmişti. Hayrettin Türk hizmetin. kap. m~:ıar:uat;ma ,.e top b ... wmııya 

......... !l"i lıir mmlnkadn, şekerden yol yap- •- d"l k k d" h -L• 
tu~.. ad ball edaeetatiniııf nııüt tecrübesi yupılau~hr. Seker, ı Sergu.len tonra. pipoyu, bir eıo- tan _... yani bahriye nmm u- r:nyr~t c ı ere f'D ı arııı:aatruı 

TMki'AtDl am doira ı.. - ... _ lııalu IMulitttr. Ren ~ntrnn , c asfalt karıştırılmı,, bu J ~ i('enler ldO"bQ 1'~h~ aldı. KIO~, "* girinıoe gerek ~miterl11 tamir lııkip ,.e t:ıklit eötseyL askeri bar
h::ıplsh."l:l1esind" uıun hir mpis zehri almadığlmı söy!ediğime, siz· ınahlüla da, Ş"'!,crın suda erimeme- • hır ıenc~re .bu)ülı;Juğunde olan p:.. ccliim~ine \e gerek ~·eniden yıı • be teş,ilt \e hr.c; top':ırnn hua ,._ 
cezuiyle mahküm olarak yatan ltıri nenddl tedarik ettiğimi izah si için kiikürt asidi ılhe edllmi• l ponun lulesıne, dörtbuçuk nıelre Jıılmasın& bil"iik bir hız \ereli \e oert>k dü~n menzile glrinee bir 
Luj Bare isminde ıt1•...ı.! c:ı- •ıı.ıL ~Me ~re b•-lan bizitn ., ı..a.. d bi buL k B bu sayede Ak<lE:D':ı.i n Adalar dr den ateş oJunmasmı u rtUtmao u•ı ._.. • -.·· ve yola <lökülmütlür. Tecrübe, ü- u:ı.un ...... n a .' çu • ta lı. u 
neimnmnUiır.:-- bir --•·tup ...._.._ .r.ve haberim oJmaıdan baıııka bL ubukt 18 d l'L t bu 1 1'izİl14 tekr:ır tltretti. \'e bazı ada· hattı harbini boznuy• cahıpnala • 

~ ,_.. ,,_ miclin fevkında netice vermiştir; ç. a e ... aç ı ve n ara 
rnk 7.?!ıirlem~kten !!Uflu kadma J"isl brralan., demektir. çunkü şektrli yol h~ra~te fazla bırer kamış .-;irdl. Bu suretle. lnn mptetti \e zaman zaman A11. rını 'e yekdi~ri'ne dalma yarflau 
I.errt:~in:n Anenik temin ettf.ıı:.:-1• - Kim!' • • Jül t:ı.ı- dold ruJ llerya Dorya He ~ılılŞlJ iııe de L•lunm:ı6;ını emrettt _... yuke de çok dayanıklı çıkmıtllr. e.ye .... un . u unca, onu oıı i Hia etti. • - Benden öç almak istiyeı•. \'O ..ı. ı. b d i i d ciddi llir muharebeye tutuııulmadı. flönüllü ;:emileriae ele ilatiyat Bundan ba$ka, böyle bir mabU\k, s._ıı ".ışı, ar en ç ~or u. , ; 

~. ı ı t:!r muhafaı:a altında 11or. beni mallvet-.fe umetmiş nlan u.. klü b. _._ 1 Hayrettin Paşamn tn tanda sa. filo ~da balan:acaklanm1,·e çııbu\; kuruyabilmektedir. Yol ya- uu PtPo, pte, ıreua sene er 
ııu h!kim"nin l<ar,1•1na ıetirilea biriel. b' t ..ı;. dü So ... 1. k ğı solu vurm:ı.sı '~ titretm!ıİ u· l~attıharp haric!nde bahlnarak ken 

pılm:ısında kullanılan ~erin ru- ıııne ~vr · nra, a u~ ı.pa?n'. 
1 ·ıi Earc \ııktİyle ro11ııar~ aıı._ Dandan sonrıa mahkf'meye Ma • tubcli. bir usul sayesinde tama- ca, tehar mibesine hedıye edıldı mana pap:aMmn ht"ikiyle Vme • (1i zayıf oolthıbnmıza yanlan et • 
"~" ln:lc t::ıhttığnu, orada llari ciam Godar getirildi. ReiA znalh • Bu ,,__ .. _ .,.M ik , dik, Ceııe,·iz. Maltn, f:;panya \e n•elerini ,.e icabu;ıhı dlqmamo hıl • 
.,, .:ıı ı , __ .a 1 nfr• le giderilmekle, hu sureUe mu• moucuc, reasam nun a nan, 1 · fun , _ uıırct ib tanııbğnu. ihtQar knm ua -.ma 111 f'Öı erle hiUırı etti: " klü ba · ile Po~ bük etleri d011•ma ... • reldi.tı barbi;e \'e mue,·ralaraoı 
1 1. · ,.._ • · i.;n\enıell urltırıiınaktadır. ple, P•Po tüliln içi.!ıneslnl • 11 \' 
•t."'l'l( .'4ındt-n fotoirafpbkta n•· - -.temiue hel~ .tf' ~bi ben ııöst b' d ablo rmıa 'blrlıefmesine dik o ( n. e botn.:ılat'IDI. dll!manı yaadan \"e 

l:"un•'< üzere Arsenik buluDIQUI. de hürmet elliyoruna madsm. Bu • Kubada şeker pek ucuı olduiu eren ~ ır e 1 ıu vu. :H~ bu amınd:ı cleııizcilerin şöhretlisi hı.ıttJ rk:ıtları üzerinden top il• 
• irin hükUınel bir çok ''Olları lıu tabloda, lüleden bir duman bululn ııı r>c:ı <ttlğini anlattı. rada talaitlik edip ffmeme-kte ta • ~ • • " • '"· · , .• komutan1arın mah:ıretJiı;i An • t~yik ey'emcl•ri emrtııi urdi. DUı 

usul dairesinde '':tpınaya karar ver- y.,..seJırken, 11 kiıfinin nuıl pipo 
B:.tr~. if:ıdeş.Jnc göre, bu zelairi mam.t:rıe ııerbMtsinia. " i-''L' ..• x.. duya Dorya k()mutL"l'lda ol:uak man i'l;in bir kısım Jnan·etlyle bcr 

r L . -...~ 11__,__ rniştir. ,,u.a.ıcrını ....,lui1or. J'klil . I .-. en aı hnataban.ninde haatalıa., .___.,. ti~- büriinmü3 o • \·e~H ı ere l\Jt o an Korfo ""''"· ğnzı elde etmek kin taarruza JteÇ" 
I, cı Fönc Fol!(ı ~mJnde birilia• lan k&cba gİİll)'at1an nrasmcla laiı: Harp zaruretleri neler yaptırmı.. • • • .. ._. geldt. ti Hayrettin Paş.:ı da bir luruna 
t'~n bir~ <lefa <la. a.bnı&, bu Jaaa. hir ~ lıilmedipni SÖ)liyebiltli. ..-or Küba, ~c• erlerini, Birle,.ik Ku .arlar Banbnn n Z1lntan l'annmn mü. • knn~tile? buna mukabele etti • 
Lalıalneıyı Sen Lai hutahıuaCIRİ•· Madam Godar ilk söyterkea eic"· ılcYletler Ameri~asına salmak1adır. Mn t~ ~,-u ~ueyi Runnn ü:ı~rlne dilpıan-b. F• 
~ yatttjı zam:ınlarda ı.annlftl. ili bir tanr taJunnut olu Mari Tahle'bahirler, gemileri batırdılı.L'l· Vivnnalı bir d?ktor, uzun sen~I r aapta ıe.ebMta Meeelr~ri Aif'inoı kat •l~m:ın bu har.kelini tekrar 

Fakat sor;:u hilıimi ba sialerba Bare, Mfkyö l»Hpiyeyi sabit :re - rı i~·in, şeker nakliyatı yapılma• tetkiklerden sonra, sa~Jarın kırlıı,- a. buhnan Jlayr9ttln Papnen ım. ett:ğ"nden Bayrett1n Pata ade~ 
tluitJıı.lqğunıı. inanmada. hNriJıat.. rirMle görilacfı telmu &iihneğe tıa... maktadır. Küba. elinde kalan şeke- lasındıı. nikotinin en bOyllk fesi'"i laPaa gitti. o u Tarpt R~ lce. bire :ıltı n"sbetinde bü)tlk Yf illi 
lı:ı n~ticcy n-eyıt etti, Baro Sen laflı: rini l<Ullan:a~ak )'er arı)·or. Drez•J.. huhındalun• ka11:11t ıellrml,Ur. n · --.unda ltiP u,if J11nnti a.~ )üJdUk itih2rite de muby ... oı. 7 
IJui · lmstııbanesine ,.._mt1tr.. - Şs.blt ~Hiin~e beailllle 'ada da, rıızıa knhveyi. enclce ya• doktorun iddiasıııa l(Öre. 55 yaşı"ln derdi " .,.._ M. lrendisl ha • uıumy:ır:ık dcr~ede bir DV\'.ete 
rollo 'B..,Pe';ri tanımayordu. cvlenznık i!ılt~t~ v, ba arnsan· kı)orlnrdı, şimdi ise, kahveden bir bdar sacfan kırl~maynnlnr. <'lif.&. ..at etti. ...._ da 9" ketJif sahip bft.!mı kar,.aında keadiNAe 
. '!J•rt '* :ralanı hellıi lstiat .. • da ook t'iddl ~niiyordu. SoimJ·· rıevi lAvanla cıkarıhyor. ra itmerenler, )"ahut pek 111 fı;eu- lalneti Clkaım11 oklalwndım hun • u maiyetiRf! Jtil\ene~ ve APa • 

;;iöerken l"9f_... hlr frrsat ho· 11&, -.1MadA, kına her m~t~l'.!'<i.i- • • • lerdir. Bunun ablbe olarak <'t(nlr.1 lar yekditerini ~ürcftller. Ehh et hına sığuuu'a~ llmandan c*tJ. Mllt 
luf111D. iınt.:"dly)e, Y1llıat da Mari il yerde bo,a81Da nn~'k ietiJa1'. D b lı "' iç.enlerin 30, 33 yı,ındım itibarl'n tii! ı:na'..at iJf' Tıır,vt Rei" ana tttfikin doııl\nmıunu t~ etta. 
liuret'in sn~ ertalt oıarak görtt. du: evletulikm sonra d:ı ha te · iin)JGmn en . ÜJİİ pi~ ~dan kırlaşma~.,. başi;ıır. l..11\"Veti lberiM c'9Rdl. IMiıtmU rnkst onlu durup nıuharahe ecle-
k.,rek himJn dhllncesiyle ya~ ......_._.ade.clevun fitti. O.a tok Alman)anan Brunş\'ayk ıuüu- Viyanalı dokl<•ra türe, bu hıı!, ıla ana lalvnt~n. maNaat Jtiit". t'eklf!rfne b.Çtıbr. \'a1nt altam ol 
tı. Zira hııp.'shanecJea bc'Mk lüayt davnnarak cesaretiDi kı • simit, dön)anın en bih ük piposu erkiıklerde olduiu gibi kadınlarc.1 ı rilna= Anderya beryaPreveze uııır ıhıpılan takiplerine devam edll • 
A~ür am:\ kUl'ellteın kola1"Mtk ran '8n ofd-- (DeYAIDI nr) • bn'unuyor. Bu pipo, Ştonıı~a is- da aynıdır. Pine bıd.p mllhaaan'1 lıaloltra· medi. 
knrıhr. Hayrettin h'9 darmaa!ı baaaunı 
~:ıJeyh bu da\'ada Wın• arndı. Nihayet Pre\mıe inlerinde 

zehirleri n•reden baldap itil' tir.. - Dla uua ,...._ ıektl lılraam, :tlıntf onJan bu'da. Falmt n anda ı1lr 
111 aa~ı~ı. ...._..._ ava Pr&r ıw? · (Alııkuf)a f'Hnıı!ulc ediyorsun ~·ir h:'t11mın bHyttk ~emiferiae lll~ 

AGIROEZADA - Blsfm ömrüm~ dağlarda I'~ • detti mt! 1taye. ilana tn.ıdkatı sih. ..nit balanda Bu. ellaetle lfaJret • 
fi N":ın 1910 dA sorp 11111'-i llllttlr. Bir PMilk ayini bile fok le •. ...a aerl!Ht ltıra:Cat"atım tin ~ encti~e etnwfde beraber 

clnva e\T:ıkmı miidcleionm-Uiı.. 1ıana. .şırvanlmm gırtlnıta ne..edt-y• ko d~nnnm& yakla~ ~. Bu 
\erdi. 2G n!,and:ı ahıun heyeti lloha yoleaaa be~lıNIJıe bakt:: peeallti .. _,.,,_IDl9tı. 11rnıb rilz~r kaldı \"9 •dı tul\ 
1\1,jsyö ~tu,·:ı.n Gröniye'nia rele- - Av .. ilet •• cün kalacak 1111-f _ aa- kıyma .. a:ıu ,.._, ,eyt !IP.y ıfütnmna d&ştti ' e '-•mn idn ma • 
ı:ii altmda top?nn=u'ak Mari Be• - llarv. AllfamA döaecetlm.. llyecetım, dedl harehtt.h traçıl:tmı3'3t"Ô flmitnl 
rct'i Sen :ıifrcc.za mahk-aai in~ K.._ alaıeı bir tavırla gWdll: • .._....,,... lravwflf tptlekll'rt· h~rt okla Te katıh ıaaYq lııltln 
zumna yolhıth. - Olllılta 11a kadar .,yayı ılittr YAZAN: ISK.ENDER F. SEltTELLI n1 pr1 relltt. ı.kl~ ~ •• Plımtan toptan. 

}labkeme 12 temmuzda ...... mefe ne - TVT ' • 31 • ,.._. .. ......., lllr _,...,. aldı: ntn namlllla1'1 lnsa •ldalandan •e 
dı: Mahltemtye iyi bir hakim .: Yolcu ili~: _ ._. ay ... ma, _. ııentn '"-"' Hfelf'Pi azdı llayntte.. PatalR 
cluğu bıJar da 'kuvvetli bir .., - l!lea beni 80l'IUıa ~keeek bir a. hlr adamdı, ,'Jlnulıı ,.ac&r • ana. aaa avlana ya 1ıafts1mı ._..P nrlfftr. "Aldca ltd\Yetlel'j hılnı, nakllua Ye nalcir-
harrir ola.rah tanmmış olan J""9 dam J111811l f Bea aeaJa kim o1datwuı aJlldaa • ..,. blaıil ... " ...... -... Diyerek. b(rdell .,lnulılımm a-. .- eulJeelılt ~Jor! dfodlt.r ı . lerin (ıkal'ttlkfan sadalara f AH.ala 
~en P.trjo r~i'lk°'l<• ediyordu. blll7orwu. Dllfnl tut ta tıeWI l1U'a- mMeıı )"ola MdlM. re...._ ..,.. ..çradı 99 bffU1 ........... ,... _..,_ ...................... ıee•m1'> ~ • Allkah) nazelerini tan,tlranJr ... . 

Marj Dnret siyahin gtyinmlf daa. KöylOye "lıurada 111r-.. ..... ı., ae talal4k dil:~ lıılll& .-_ )"Ü bir hey'!Jf>tle dii.,.naa llzerlDe 
e~ind.e s"ynlı eMivenler, bapud·~ diye baJınrtam. hepsi batma tcıpla. Yelcıu stttl. o ıtttL - ....,. 9lyle 'Mblwn . .. kö1e - ŞlmcU de (Akku,)11. gidip ...-r atı:ftı. ~anın i9t safınd& k -
L:zerındc koeıwaa tüyler snUa. mr "" dayaktan seberlnlD..! NltııaJ"et ltlr ı-çlt 19rhlıle ,..._ dltr nentm "._.. plılllaT verecebla, babtlt alaca'<\Ul o..,.._ lunan büyti'k 1temileri d11b"t c1etlk 
naa giUiiıJ! kocn lıılr ..,._ ile Ko'bon cıenp vennedl. .... uı..- ....., ............ • . Yolca ea .. ladl •• Cl9VaP ~dlNI: rumak irin t.enım batanı yakacak · etti. Onla.."S ~""-' etmelE ~ 
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Barbaros Hayreddin! 
(4 incit satfa<lıuı dc\'Bm) 1 \e Avnı~t.hlar anam<la ce41aret \'e 

• ınaha.retıle tanılan Anderya Dor • 
hu fırsattan i<1tifıule ederek Hay • YI& komata~mdaki milttefil•ler ar 
rettin PB§antn kun·etlerini ~'lii o.. ınadıı.sı, Tt1rk donanma~ının bllp, 
tet arasın& almak i'§tediyse de mu. maharet, §ec&at ve ciiretkirhiı 
ı,abil manevralarla bo hareket ön. karııısmda mal!6p olmuıtur, 
ı.,ndi. Ve Hayrettin Paıa bu defa Bu gnlfüiyeti ile (flarbaroı llar. 
<!dla blyUk bir ~iddetJe ve Allah, retti~>. ke~di namı ~e be~~.~r ~~k 
\ ll:ı.h nida.larile dU~man hattı baı- ttevc~gı Tti.rkti ve Töı'lllü.lüb'll yok. 
ı.:ne b:r kere daha sal<lrrdr. ı;~lttı \'e bu mulıarchlde kofüuıctr. 
·v b • ..,.,. •. bil''"'· ~mil rln"' lıatr• ~ı tabiye, Amir&I B-0dni , .• amiral 

e •· ""'" ) u .. •- e 1 
, ...... ı "b" tn ·~'.... t 11 rara.k hattı harbini ysırdr v~ ikin· He son gı 1 gıau aru ra ~.ru 

· h ttı .. _ · h"' g ,.ti yaptrklan mobarebecfo onlara nu • 
rı a ULerıne ucuma e., • 
) ı;; ba hal kaıııınıında kaç~ n~one oklu; bu '"ech!'e onların da 
~ · • eöhret bahm<r.ın& 11aik oldu, 

'ı terclh etti. Anderya, Dorya. da ı Preveze moharebeslle havatmıo 
111.un sa.ka1?1ı yolarak. kaç~nların en l1i~ek noktasına çıkın °Barba 
tarafını\ gıtnleyt tercıh ettı. ffıı.y. ro1> Hayrettinin bundnn !'lonraki 
1 ~ttin Pa.~a ka~an dUı1manı kovala\ l hayatı yine AJ.;denlzdeki bi~ok 
ı'ı. Bi'r kısmını yaka'ayıp zaptettf. ı r.eferlerle g~jş bu veçhile Tür • 
1\ıuanl1ktan istifade edip kaçan. kün lf&n ve sııt\'elinl cihan naza -
larm bir kısmı kurtuldu i~ de bir ' rına ı:österdikten sonra. zamamn 
krtmı korkudan düşman zanniyle ı;ekememedikleri ka~ısmda i~ti • 
l•İrbiriııi topa tnttular. Bazıları da ; 1nrhğmı ve sıhhs.ti'ni !ler• ıiürerek 
r•ıtacıklııra ''e kayala.rR ateş etti • ı' hizmetten affohtnmn.smı istedi. Bn. 
ıcr \'t b:uılan da karaya \'ura:rak yatının son aylarını da fakir ço • 
ı•aN,;alnclılr. ı cuklar ve denizd neferlerin çocuk 

Kac:mbm.ıya.n gmıiler dü~man ları için bi~ mekttp te!lisi'.'e. \•ak. 
tarafından ateşe \"erlJdifinden gr. fettl. Resmı hayattan ~lohlıkten 
ı e denizin fuıtil tne"lalelerle donan ıwmra da hava ,.e deniz He ıfe yl· 
maş bir donanma manzata!'ll arzc- ı n~ aJ~ksslDJ ke .. medi, Evinden. de 
clı)·ordo. Sabaheyfn düşman arma· n11.J~rj ~~rek hay~tmr g~ır -
ıla!llı direıklerile \'e heybetli vll<'ut- ı >ne~ı hhyUk 'bır ze\'k bıldl. 
1artle biiyLllk bir ormanı andırırken \:nlunlanna betı lUdtijtltm zaman 
rrc~:unıaYın bundan bir Dİ!'lan.e b.enl deniz !le8İ ~it1~bılecek bir Y*'. 
~nlmamıştı. · re gömttnUz drmf,tj. 4 ·Temmuz 

,.,_ ... _._ ak 1 d d 1546 da (80) yB§tDJ gt~mlş olduğu 
._.. ... utan ~mi\ m ar evam lıalde öldü 

cılen fakat karanltJc w~ fırtına do. • . · • , 
nl)·ısile daha fazla takip edilerek Va.sıyetı yerıne g~tırllerek bu • 
ı · imha h b , kli ~~Un Beşi1<tıışta denız kenam•da • 
ıır mu are ~ ~ ne so • k" t" b J 1 tn k ..... ~ 

n ı ur es n• e ya ıa ~-·ır 
ımlamıyan bu muharebede Barba. Al' b d' f • : 
roı<1 donanması, hn!lmrna pek bil • 
~;tik z:arar, zayiat \'e ba!lar vel" • 
tJirdiltten ~nra gece muharebe 
ı·nh:ı.smıla kamış ''e ert<'si ~mı 

PJ"e'\·ezeye tllinmil~tlir. Bu suretıe 
j!enıilerinln :ıdet \e <'e~nmeti. top
larmın adet ve ~apı itibarile Ustün 

• 

ıa •Ye ıon ne e!lllllı' veren 
BllrOO.roHG Allslı rahmet eylt-t:in. 

1 
'.l'titkltn !'latvetini büti\n <'·İhana göi 
terıen. Türklitğe Şeref, ge~liğe fa• 
ıiltıt dersi ,·eren. sevgi \'e aşka da 
bi~ane olmtyan bu yüksek \'e te . 
rniz kalpli k:ıhraman denİZ<'i nur 
iı;inde yatsm. G, 

' 

ERKi~K istiklal Lisesi v ATILI 
YATISlZ 

Talet-e kaydı jçin hergUn müracaat edileblllr. 
Eski talebe kayıtlarının yenil!!nınestne 10 eyUlle kadar devam e-il.leeekllr 

~ ilı:RZADBB.\.~J. POLiS KA..RAAOLU A.RllA.81 
r--------1-Tele-fonı tla84 ..._ _______ _ 

1 
Cl1 

1 

H A B ER - Alqam Poıtaaı -IS-

'~ ~ Alil'~ ~ 1~'1 f) .8?'71,rb ~~~~~Ar- --

Fener Beşiktaşı 3 - O yendi 
Lik maçlarınd~ .Davut~aşa Kasımpaşayı, Beşiktaş Beykozu, Suleymaniye 

Taksımı yendiler. Vefa da istanbulsporla berabere kaldı 
Galatasaray hususi maçta Boyoğlusporu 7 - 2 yendi 

DUn yapılmam icap eden Fenerbah. 
çe - Gal.at&a&ray maçı, G&lata1&ra • 
yın mal1Un davaeı yüzünden yapıl • 
mam.rıs ve yerine Fenerbahçe ile Be. 
gikt&§ karşılagml§tır. Beşlkt&flll Bey. 
kozla lik magı olmaaı Fenerin karşı. 
sına genç elemanlarla çık:rııa.sma se • 
beb olm~tur. 
Fenerbalıçe st&drnda yapılan maça 

.her iki takım ıu kadrolarla çıkmııtır: 
Fenerbabge: Olh~ Muammer, Mu. 
.rat - ömer, AH Bıza. Esat - Fikret, 
Naci, 1'11lJdat, JUlıll, Ballt 

Beflktaş: Mehmet. - Yavuz, S.... 
'ki, - Rıfat. osman, Feyzi (Sabahat. 
tin) - Vecdi, Calıtt. Mehmet, ~ 
~n, Şllkrll. 

Oyun bakem Dr. Nih&dın idareSjncla 
başladr. 

tık andan itibaren hlldm oynama. 
ğıı ba§layan Fenerbalıçeli!er daha ~ 

Uncu dakikada Halidln ayafile Befik. 
t&§lılara büyük bir tehllke işareti ver 
diler. 
Yavaş yavaş aı;rlan Beliktqlılar 

l!llğaı;ıklıırr Vecdi 'Wl solıı.çıkları Ştlk
rtı vaıııtasllc girdikleri gı>l pozisyon. 
!nn, Cihadm gUzel oyunu ytlzUndeıt 

netice vermiyordu. 
7 inci dakikada ortadan gelen bl~ 

tnpu, Halit yertnde bir ıtop ve Y4lrin<'e 
bir pilse Ue gole tahvil edenık takr. 
mına llk sayılı kazandu'dt 

Oyun bu golden 80Dl'& mUtevaztr. 
btr §ekn aldr. 

20 inci da1dkada Citıat '!luhakka".t 
blr gol, topu konl•re gıUrmakla ma. 

111 oldu. 
Genç Beılkt&§ takmıı canla baf]a 

oynuyor ve bilh&88& en t.Plaılk ve eA 
iyi oyuncu!an ŞUkrll vuıtaaile 1101 • 
dan daima tehlikeli 1J.kmler yapıyor • 

-

-
-

lardı. 

Cihat ve ŞUkrUntın blr'btrlerl.nl ta. 
nıamıayıcı hareketıerı bJrınin yarattı. 
ğı tehlikeyi öbUrUnUn bertaraf edııi 

gUnUn en ca.nlı ha?1lketlerlydi. 
Devre böylece ı.o Fenerbahçenln 

lehinde blttl 
Birjnc1 devrede umum.1 vaziyet, ru.ı. 

gl'ır lehlerine olmaaına rağmen Beşik. 
ta~lıların bir şey yapamamış olma111 
ve Fonerin hücumlarına ancak karvı 
koymam ve yaptJtı hUcumlarm Cihat 
gibi bir kaleci tarafından akamete 
uğratılmaf!lle bellrtilebllir. 

!kjncl devre rllz.g!n lehlerine alan 
Fenerbahçt'lllerl.n mlltenı.a".tt h!klml . 
yeti aıtmda oyn&ndı. 

BU deYrede ~!'!an Fener oyuncula. 
n km pulı oyuıııan yerine uzun paa. 
1ı ve deplA.ılmanh bir oyun 91steml da
hiUnde çalışarak zevkli bir maç çı. 

karmağa be.tladılar. 

Nihayet bu devamlı çalı§Ul.anm se. 
mereai 20 ıncı daklkada almdı. Re bit 
2ıs metreden çektiği fevkalade bir ıüt
ıe taıumma lkincl goıu kuandtt'dı. 

Yedi dakika .!lonra P'lkretın bir or • 
tumı MUjdat yakm bir mesfllede &. 
!Jlkt&.1 kalelllııe ııokarak Fenerin ü -
çtincU golünü de yaptı. Bu tıçtıncU 

golden eonra Be§ikta§Jrlar açılarak 

Fener mllda.taaıımt blr hayli bocalattı_ 
l&r, Maç böylece netice de~medeıı 

S.O P'e~ert.ıı galebesile .-.na erdi. 
FeMrbahçe en kuvvetıl k&dro11ilı 

çıktığı Di•beten •Tlf ve genç Befi'ıc
tae kar§uımda aldılı ·bu netice tabii. 
dtr. Buna ra#men Fenerin h&.ldmiyetl 
karııııımda. genç Boılktaflılar ezıııu. 
den enerji ile oynadılar. İki haftadan 
beri devam eden ve birer galibiyet aı. 

n11ş olan iki ta.kımda.n F;ı:ı.crbahçe a_ , 9eyoğlusporlularla husua bir ma.ç yaı 
veraj neticesinde bu m&"İ3r i1;ln o:-. mışlardır. Galatasaray takımı Beyoğ 
taya konan kupayı almı~tır. 11.LBporun karşrsma ·~öyle bir kadro il·~ 

Şeref stadmda 
Dün lik maçlarına Şe~ef ve Fener 

~dlarmda devam edilmiştir. 

Şeref stadında birin ·i kümeye yeni 
Jirmif olan genç Davulpacalılar g1iael 

ve ytlksek blr oyun neticesinde Kasım 
p&falılan 7-1 gibi açık '!>!:- farkla yen 
miştir. 

Şeref .stadında rklncl maçı Beykoz 
!a Beşiktaş yapmıştır. Bazı oyuncu • 
lannı Fenerbalıçeye karşı oynatmak 

mecburiyetinde kalall Be§iktaşlılar 

bu maçta bir hayli bocahmışlar an • 

cak en ııon dakikadıı at~ıklan t>lr 

ç1kmıştır. 

Osman - Jo'aruk, Adnan - Kemal, 

J~m·er, Salim - Hikmet. Arif, Gllo _ 
dil.z, Muzaffer, Gazanfer, 

ilk devreyi 4..1 galip bitiren Galata. 
saraylılar maçı 7-2 kazanmışlardır. 

Bu maçta çoktandır sa.hada görUn. 
miyen meşhur oyunculard&ıı AIAD&n 

aa yer almıştır. 

l\IUHTELtT TAKJ!\I 

golle maçı 2-1 kazanmıı:ılardır. ,\;f>ıanyaya üç maç yapmak uzet""l 

Be§ikta, Beykoza kar§ı ıu takımın ı' f:'idccok İstanbul muhtelit! o~llmUzde_ 
oynaJlUDlır: ki hafta içinde çalışmalarına başlaya-

M. All - nuısto, Btısnll - Saim, c:ıl:tır. İlk eg?.erstz maçını önümüzde. 

Ömer, Bbeyln - Sabri, Bakkr, B il. ! kj paz:ır diğer bir İstanbul muhtelltL 
71lk tbrahlm, Şeref, kliçük lbrablm le l<'c·ıorbshçe ııtadında yapacaktır. 

Fener •tadmda gUnUn ilk maçını Bu ı;eyahate ıu !ut&ıcularm i;ıti-

SUleymanlye ile Taksim yııpmıstı:

SUleymanlyeliler kuvvetli rakiplerin. 
4.3 ~nmişlerdir. 

Bu stadda ikincı mııç günün en mU 

blm kargılaıması 0111.11 Vera • tatan • 

bul oyunuydu. canlı ~e aert bjr ge
kiıımeden sonra lıer iki ta::ı:ım attıkla. 

n birer ıoııe ı.ı berabere kıt.Jm:_iaı. 
dır, 

r:ık ctme!eri ihtimal dahilindedir. 

Cıhıı.t. M. Ali, Faruk, S:ıllm. Murat, 

f;nver, Eşfak, Esat, Hüseyin. Fikret, 

Arif, Hakkı. GUndUz, Me!lh, ŞeN?f . 
ŞUkrU, Halit. 

DUıı. bazı ala.kadar ktmselerle hu 
meyanda blr 'kulUbUınUzUn antrenörü 

ııe de görüştük hemen hepsi ~u takım 
teşekkUIU üzerinde lttltak ettiler. 

GALATASARA. Y BEYOOLUSPORU Cihat - Faruk, Sallnı - Eaat. En. 
YENDi ver, E!tfak - l'il<rC't. Hakkı, GUndli.z, 

DUn Beykozda Galatasaraylılar Şeref, JCtref. 
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~ O~ni2 Yollar~· f.L_ M_üdürlüğü 
l,letme 
IJinları 

Umum 

U..ıt,ıHJ • 4.L0.9# tarihler.ine kadar mnhteUf JıatJarmııza ilatı.acak 
\ .. p.uiaruı. lıılmlerl ve kalkıJ gün ve saatlerı ve kalkacakla.rı rıhtonlar 

flA•tADEKlZ HATTI 

BARTIN HATTl 

BA .. ~ml\lA BATl'I 

KARABİ~.o\ HATTI 

AYVALIK HA"rl'I 

Salı •.oo de (Karadeniz} cuma 4.0•J 
do (Cilmhutjyet) Galata rıhtımmdan. 
Cumartesi 18.00 de (Kadeş) Sirkecı 

rıbtımmdan. 

Paza.rtesı, salı 9.00 da (Marakaz)çat. 
şamba 18.00 da (Sus) perşembe 16.00 
da (Mıı.rakaz) Cuma 16.00 da (SuaJ 
CumarteRi H.00 de (Trak) ve paz:ar 
9.00 da (Sus) Galata rlh·•mından 

Pazarteai, çarşamba ve cı.;ma 8.15 t,.. 

(Trak) Galata rıhtnr.mdan, ayrıc:ı 

çarşamba ve cumartesi 2'.l.00 de (A. 
natarta) Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19.00 da (Bartın) Top
hane rıbtnnmdan.. 
Çarşamba 12,00 de (Buraa), cuma.r. 
teat 12.00 de (Utgen} Si .. kecl r>htı • 
mm dan. 

rLMm ıs\JRAT Pazar 13.00 de (1z.mlr), çarşamba 
13.00 de (Tırb&n) Gala.ta rr.htmımdan. 
NOT: 30.9.942 tarihinden itibaren !z. 
mir yolu ikinci postası lstanbuldan 
per!fembe yerine bir gün evvel ça.r§&m 
baı 13.00 de kalka.ca.ktxr. :au po11tanm 
dönüşünde değişiklik yoktur. EskUıi 
gibi !stanbula pazartesi 11,00 de döne 
eekttr. 

ISKE1"'DERTTN 'RA 'IT1 Cuma 18.00 de (Konya Sirkeci nhtr. 
mmdan. 

JıiOT: Vapur lt'fcrlerJ hakkında her firlU maltblıst a.,.ğıda telefon numa. 
r.aları yar:lı ıı.ceııtelerlmi7.<Jen öğrenilebUinlr. 

BAŞ AOENTA Galata rıhtımı limanlar umum 
mlldürlUğü binası altında 42362 

ŞUBJ!: ACENTELlGt GALATA Galata rıhtımı mmtaka l.iman 
reisllği binası altında 40133 

ŞUBE ACJE1ııı'TELtO:t stR.KEct Sirkeci yolcu salonu 22'7(() 
(173) 

Ar. Fb. lzmir Silah Fabrikası Sa. Al. Ko. Rr. Jen: 
1 - İhtiyaca binaen a.şıı.ğtda c!ıuıı ve miktarı yazılı llı:i kalem köaele ayrı 

o.yn "t;va tarrıamr 1.10 ,9'12 perşembe günü saat U te pa.zarltkla ıau1 
alınacaktır. 

2 - ı::atm ~macak kös~lelere ait şartnameler çalışma günleri içinde a~t 

(8J den saat 17 ye kadar Tophanede aakert fa.brikalar satm&lma ko. 
miay;munda görülel')Jlir. 

3 İStCkiiJer temtnatll!.Tınt emvale yatırarak al&cakl&.rl makbuz •• 249() 

sayılı kanun mucibmce lcabedcn ve.98.ikle birlikte belli edilen gt1D ve 

saatte İı;mlrde Ha!kapma.rda. sillh fabrlkaamda tQI>lanıı.ca.lı komiayo 
na m- ra.caatları (10014) 

Ctnr.I 

Sarı mbunlu kösele 
Siyah sabunlu kösele 

l 
~ 

1 

Jıliktan 

kjlo 
1200 
1500 

Muhammea 
bede}J 

8280 
9750 

remiııMI 

Ura 
12'2 
1"3 

HA B ER -Akpm Poataaı 

f RAŞiD RIZA TIY ATRO~U 
BALlDE PIŞKIN beraber 

Ber aJqıans ..at (21,80) da 

BEŞTE GELEN. 

Vidvil 3 penk 
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HA.flZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

UAWl.IYB MU'J'&BAMJl!ll 
'i~ 

~ DlftıtJola UM ~14 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

~ ronn'rl'4M -tı~rt: 1!,6_8 h>h ~~ 1 

~"'~~~"' 

1CABINDA GUNDE3KA.ŞE A.LtNABILIR 

.~! ... ~1!..
KADININ EN 

BUYOK KOZU 
\ 

$.@ 
SULTAN MAMAM 41 

İstanbul Jandarma Satınalma Komiıyonutıdan 
Mlklan Tahmin fiatı Muvak >tat teminat 

kilo Cinai Kur~ Sa, - Lira Kurur 
S0.000 Zeytin Yai'J na H 2770 65 
20.000 Sabun 79 89 1198 S5 

Mlktan, cin&, fla.tı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki cins 
maıuıme ~· ,na.ı:neeile nümwıe ve evsafına uygun olmak şartile 5,10.9i2 
Cuma gUn'l rıtat Ui de Latanbul.T&kBl.m J,Sa.Al.Ko. numuzda kapalı zarı 
ekailtm~ıle :ı:.ınacektır. lki kateı:nin bir arada veya ayrı ayn iıı·~klilere ih<ı· 
lesı caızri.lr. Taabhüdlln t-aşlamaaı ve lfuı sıraamda yapılacak rl&mga res 
m.1, vergi, mı>kavele, tenıinat, muayene muralları tevsik edilmek §artııe 
.ıyncll mütea&ıhide ödenecektir. Ödenecek vergi, ihale tarlhind,. mer'i olaıı 
kıu:unla.ra. göredir. Sabua çuva.l&ız almacak ve lcabmda çuvallar aynca sa_ 
tm almaeaktJr, Nümuneı'!r her gUn komisyonda görülUr. Şa.rtnı..ıne 265 ku
ru§ bede!l.:! vnilir. lsteklUerln temlD&t mektup veya makbuzI&rrnı muht c:vf 
kamına uyı;un, k9.palı zart, tekli! mektuplartnı thale vaktinden bir saat ev 
veline ka.dar komisyonumuza vermeleri. ·(9984'), 

M.M. V. Deniz Miirtuarlığma Bir Yük•ek Mühendis 
Alın~ah 

Denir fen ve imal.l.t §Ubeaine bir yük.tek mWıendla alınacak ve 36M 
aayt•~ k&nun hUkUmlerl.zıe göre 300 lll'aya kadar lleret verilec~ktlr. Taltı>
ler.ı.JJ Deniz mllitU..şarlığnıa müracaatla.n. (10279.8182) 
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Kastamonu Göl köy Enatitüsü ve Eititmen K..ıırau 

Müdürlüğünden: 
ı Muessesenin 942 m;ıi.i yılı ihtiyacı olan (172800) adet 800 graml!lı 

tıp ekmek ile 8000 kilo sızdırılmış sadeyağı kapalı zart usulil$ eıı.tın 
al macşktır. 

2 - Ekmeğin muhammen !iyatı adedi (18) kuruş tutarı (81104) •e flk te. 
mlnatı l23S2) lira l80) kuruş, sızdırılmış .ıadeyag kUosurı.uıı muham. 
men fiyatı (4) lira bedeli (32000) ve llk teminatı da (2400) Ura.dır. 

3 Eksil~mesi 6 10.942 &alı gUnU saat 1~ ~e Kastamonu Maarlf Mlldürlil. 
ğünde toplanacak komisyon önUnde ya.pılacaktır. Şartnamı:!ert hergll., 
Kastamorı.u Maarif MUdürlliğU ve Gölköy Enstitüsü mUdUr!tlğ\lı:ıae 

görtlleblllr. 
4ı - 2490 sı~yılı ka.nunuı:ı 2 incl ve 3 Uncu ı:naddelerlndekı evsaiı t:ıa.1% ist.ek_ 

lU<>ı-lI\ aynı kanunı...r.. 32 inci maddesine göre tıazırlanaca.11. teklif mek
tup11'rt'T ihale saatinden bir saat evvei koınl!!~ona v.ermla ol.malan 
ılrut olunur. (10323) 

Devlet Denizyolları İşletme umum nnidürll1~Fin4' <: n 

İ§letmemlzde 100 lira. kadro Ucretu bit' tebrlt makl.Dlstliği mUnb.a.ldlT. 
Buraya 388R ve 3656 sayılı kanun bükümleri daircsı.cıde aı&.k.njst au. 

nacaktır, 

Talipleı1ıı tekmil veslkalarile birlikle işletmem iz z.a~ıer: mildürlG 
ğllne l!ltiracaaUarı lllzuıuu UA.n olunur. (172) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: .. ~61 

1 tdareml.z ka.myonları Lçln (20) adet A.kllmlltör PUft.!'lıkla ;ıa.t'll 

&lın'lc:ıkttr. 

Il -Pazarıık 29.9,942 t&.tjhlne rastlıyan salı günU saat 10.30 da Ka!ııı.. 
t&§ta levazım şubesindeki alım komtsyonunda yapııacaktrT. 

lIJ - İııteklı!erln pazarlık ıçin tayın edllen gllD ve ı!!Aa tte }'Uzde 115 gll. 
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona g~lmelerj UA.n olunur. '10352) 


