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~ söylemezinden, 
( sııy-Jn 

~ §arlamcızından 
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So'\·yet &!lkcrırrt Stalingradda hücuma geçttk1Prl !!ITrada 

Sta ingrad'da A a 
ata ı yar .1 

Şehrin şimalinde iki Alman alayı dağıtıldı. 
ceııupta bir Alman tümeni bozguna uğratıldı 

Yeni Ginede 
Amerikahlar bir 
hava . meydanını 
işgal ettiler 

Yeni <~inetle bir mahal, 23 (A 
·\,) - Alınan son ra.porıara go
re, Birlesik Amerika kıt.aları sahil 
l.oyunc:ı. ilerliyerl"k Japonların 
t,iddctli ır.uka\·emetine raJmcn 
Bunanın kUçi.ik hava meydanını 

zaptetmişlcrdir. Bnı,ıka bir ı\mer~· 
kan kolu da cenuba doğru Here· 
Yerek Eun!..nın bliyUlt ha,·a mey • 
danın:ı. yakl!l.sm:tktad•r. li~Uncii 
tir kol ise Bunanın 5 kilometre 
.,imalinde bulunan Ki!lertc-ı. tur
nuna giden yolu takip etmekte • 
<lir. 

Avustralya kanlan C:orıanın 
takn'ben 4 kilometre renubuncla 
bulunan Jruv\·etli bir mev.ı:ii iı;!;ııl 
eltni§l,.rdir. Burada Avl1~traly-ı 
keşif kollan, kolun kUlU kısrr.ın:!. 
iltihak etmeden Japonl:w iki giin 
evvel ağır kayıplara uğratrmşlaı
drr. 

Japonlar, henilz Buna civnr.r.c!a 
mUhim mevziler i .. .gal e tmektedir· 
1cr. Düşmanın mukavemeti :o:iin -
hasrra.n şiddetli bir makinelitüfek 
ve sipM" havan topu ateşile kendi· 
ni gö~termcktedir. Bu itibarla, dü~ 
xnan kıf\"Vetinin neden ibare! ol • 
duğu anlaşılmaktadır. Bmır:la be· 
Taber biiyl:k bir eyimser·i~e kaç
nıamak tıartile bu bölgedeki müt· 
tefik kuvvetlc-:-ioin Japonlara sa· 
Yıca üstün olduk!an s5yJenehilir. 
Müttefi:C hava kı'!Vvetlcri rlurma • 
cian dil.5J?13.n me~ilcrini ve mitt-al 
yöz yuvaJnnnr bomba'amak P11re -
ti!~ brrp:ıl:tmakta ve kara k•;vvet
lC'rine yard:m t"lrnC'ktCl:!irler. 
Bun:ıntn zal-t·nm gecikmesi da • 

ha eV\·e1 bu mahallin civnnnn M
Jıim olmak ve grridc hi~bir ılüş • 
rna.n cebi brrakm?mak kay.gu'rlın • 
can ilt.-ri gelnıektr.dir. 

, WWW IWACM• > W CWWW>' 

125 kuruşla zengir 1 
olabilirsiniz 

40 meskiin _71ahal 
geri alındı 

Şehrin cenubunda 5000 
Alman askeri esir düştü 

~foo;l ·'.O\'a 23 (R:ııllo) - Dü n ' Tnbliğe ya!Jı' an ilavede deniyor 
nltşamki Sovyet tebliği: , ki: "8 taliı:grad fubriknJar mahal· 

22 l!kte 0 rin kuv·:e tlerimi?. Sı.n- ı e-s.inde askrri kuvvetlerimiz Al • 
: i ngraclın ;imal ve cenur batı~rn- manlarrn h'icumlarınt pli~kihtmüş 
da m~n·affnkıyetli !'narr1.1zların9. Jer, diğer bir kt'simcle .taarruz ~ • 
d~vam etmi5lerdir. Bir haftcı z,ı.r- d<'rek hakim bir tepeyı e le geçır
fında hava rnııharebelerind.e 60 l :ır:.islerd ir. 
Alman uı;ağı im~ıa edilmişti r. Ka- ~ta"in. grndın ~imal batısıcda as-
yrbımtz 34 •.H;akttr. (Arkası sayfa 2 . c;ü tur. 2 de > 

Kı ips harp kabinesinden 
neden uzakıaştmlmış ? 

Romcı, 2.1 r.t.ı\) - Stcfan i: 1\ıı j kııh ' ncsinden cıknrrnıştır. J\rip-i 
binedc rle~i~iklik ler y:ıpm:ık lı:ıba kızd ı rmam:ık ıçın ctrıırıııd:ıkilcrc 
nc~iy l c Çiirci l, S lnfford Kripi h arp "bu znt yeni bir takım lrknik vazi 

Pekmez 120 
kuruça satılacak -Uzüm ve incir de 100 

kuruf tan far.laya 
ıatılamıyacak 

Şeker vazlyeU doıayııi!e Uz.Um, in. 
c,r, pekmez fjy:ıtlruının alabildiğine 

ylıl{selmek iıtldadını gören belediye, 
tıyatları yUl,sellc11lcı·i takibe ba,ıa 

nıı~tır. Öğrencllğlıniu- göre pckm•~rl • 
120, Uziırn ve inciri 100 kuru~tar: yu ' 
karı satan Pcrakende<'jler mllll ko _ 
rıınmıı mUcl;ldumumf'iğine verilecek 
l ir. 

felcr iis tünc :ı l dısı için harp ka!Ji 
nesinden ayrıldı,, dcclirtilınekıedır. 

Hal!mki hnkik:ı! hu merkezde dc~il 
di r. Çtirçil, bi rcok slyııst m üınessil 
lcrin, hirc-0k g:ızctclcrin kendisine 
halefi ol:ır:ık s.ıöstcrdikleri bu nd .ın:ı 

m:aklaştırm:ık fırsatını ele geçirmiş 
tir. Rıı snyrde Krips'c. kl'nrllsinrkn 
her türlii siyasi nr?.uyu uzııkl:ıştı.·:ı 

rnk tC>knik ınnhi,rcııc vazırc ""ri! 
mi~tir. 

Krip~e yer ııyırnhilmok i~·in lı T 
h:ıy I.nn•Hn ıle fcdıı eılilıııiş ve •u 
7111 f~ı:ılin• t Jı:ıl:ınıııHltn miihrcm 
faknl cnl r ikn lınkımındnn !'i:ırih h r 
,·n;oife ile \':ışinıtl(lllll söıırleri l nlİ'; 

lır. Es:ı~cn l.ol'din seri dcillşiklıı . 

!ere alışkındır. 

Dükü lik maçları 

Beşiktaş renerı 
2·1 yeadl 

l an ırh ~ ı koiu 
a uğradı 

Sa, izinci ordu 
i ~e rliyor 

Londrs, ZS (AA,) - Libyada l!le 

kizlnci ordu ileri hareketine devam 
etmektedir. Agadcbyndıı ıemıı.sa ge 
linmiııUr. 

Alman ar Tun usta 
Fransızlarla ç rp ışıyor 

----n--·---
JTAL}ADA 

7 l AN 
Tü ENi VAR! 
İtalyanların çol n 

miltteliklere 
tarar. tarmı,7 

N'e '\'Yo rk, 28 (A.A.) - ltn.l.Y".:da 
ki durum hakkında tefsirlerde bu· 
lunan Nevyotk Tay.mis gazetesi, 
ne-şrettiği bir makalede Alınanla· 
rın bu mem1e-kette her salıay:ı ge
ı:;iş ölçi!oe uufuz ettiklf'rini ynz
:ma:ktadır. A1man1ar ltalyaya td.bi 
bir memleket muamelesi yapını§ • 
JaT ve o:-aya Ydi tümen gönder • 
mi!ilerdir. 

!talyanl:ır, bliyük mahrumiyet· 
!ere katlanmaktndırlar .MUttefik -
!erin tarafını tutan m~azzam bir 
İtalyan be.:;inr.i kolu yüzde yetmiş 
hcş muvnffak 01.ıeağmı bilse ayak 
l:ınac:ı.ktır. 

T rablusgarp ve 
m·ueınad ıyen 

Londro, 23 (A.A.) - Ş!maıt Fr&n.. 
ııtt A!rtkasmdan gelen haberlere gö, 
re, bir Alman zırhlı kolu ağır hasara 
uğratılmıştır. 

Almanlar Tunuatıı Fransı:ı:larla çar 
pıomaktadırlar. Almanlar iki kere 
tıuı.rruz (ltmiş!~r fakat her lkf8jndt! 
de pı'Ekil r~·ıımu~hrdtr. 

UÇArı--ıtALEI.Jm TUNUSU 
BO~IBALADILAR 

Londra, :28 ( A ..A.) - Amerlltaıı 
uçankaleler l, cumarteat gunıı Twuu 
~hrine taarruz etmi§lerdlr. Yerde 
bu1unan 5 uçak tahri pedj1mfııtlr. Bır 
( ok başka uçak da hal!la.ra uğrattı • 
mı§Ur. 

U.s.sıertnde avdet etmek üzere bulu. 
nan Anl"rlkan uçıı.klarmı Alman u . 
çftklan önleml§ler ve vukua gele:ı 
çarpışmada. a av uçağı tahrip edil • 
rrlşlir. Am~rJltan uçaklarının hepsi 
salimen üslerine d6nmUşleTdlr. 

Bu hava akınına Amertkan hava 
generali Dollt rasıt aıfatl!e iştirak 

ttmi§lir • 
TRABLUSGARB~ tKt JJt)OUM 

Londra, 28 (A.A.) - MUttefik uçak 
lan Trablusgarba lk1 kere taarruz 

Tunus şehirleri 
bomaa anı or 
etmlılercllr. Limıı.nda bulunıuı bir ıc. 
\"OZun gemisine blr l.sabet ve dnlga_.. 
kırana da b~ başka 1sa.bet kııydedU. 
Jl:l§tlr. 

ROZVELTJr>. FAS SULTANINA 
MESAJI 

Cezayir, 23 (A.A.) - Fasta bu· 
hınan Amerikan kıtalrırı kumnn • 
danı Fas sultanı trır ... ından ka • 
bul edilmiş ve R~ızveltin bir mesa
jını tevdi ctmi'tti,r. Ru:.-,· 1t ycrli
lt>r ile Amerikan arlcell""ri e.rrumı· 
dak! münaSebatm şe-klinden çok 
memnun bulunduğunu bildirmek • 
tedir. 

cınnt MUllARIIBEJ.ER 
BEKI.F.:MEK J.AZIM 1 

NCl'Joıic, 23 (A.A.) - Şimall 
Afrikadaki müttefik ·umumf karar 
gılbından alman ibir telgrafa göre 
Almanlar Tunu:-ta mUhim hava 
filom ile bice yerlecıtikleri için 
bu havaliden çtkan1ıneaya kadat 
ı.iddi :muharebeler bek1~mr.esi la • 
zımdır. 

Mi.itt.<:fik umumi karttrglhının 
~ü...cıü, Eizert ~ında. e~eyan 
eden nr.ıharcbelerin şiddetlenmek 
te o!<luğunu bildirmi.stir. 

~~---------------------------~ ---------~~-

Norveçte 
Sokak muharebeleri için 
hazırlıklar vapdıyor 

Londra, 25 (A.-\ .) - Norveç h ll.. 
kQmetJ şehirlerin kapılarına. dörtyot 
ağlztnnna ve aahjlln stratejık nokta 
l.Rrına ltazamatıar kurmak aurctlle 

Fırınlara bugün 
fazla un verildi 

Norveçdc bir soka.it muharebesi ha Şehrimizdeki fırınlarda son bir 
zıı lamaktndır. Oslod.ı elli kadar bir. kaç g11ndür oldukça hissedilen 
hirlnl kateden yol va.-dır. Bunlann en bir izdiham gö?illnıeğe başlanmış· 
n.tıhimmı Garborts ıncvkUnde yolla. , ur. Altlkad:ırlar, fırtına dolayısile 
nn birleşliğl nol<tadır. 1 şehıirnjzdeki fırınlara layıla vcç -

Prost'un bir teklifi 

BüyUkderedenHalice 
bir kanal açmak 

~-------o·~-------
l öylece H~uc·a Sojaz suıarile temiz· 

lenmestni temf~I dlşttnüllyor 

hile un teni edil<"me~!linl. but 
fırınların. suç iı:ledik1erind.en do!a
:'l kapatılmış bulunnuısını. bir de 
tatil dolayı:silc şehre fazla misafir 
gelmesini bu hale sebep olarak 
göc;tenne!tt~dirlcr. 

Eu sabah lbiZe verilen maKlma· 
ta göre, frrınlara ihtiyaçtan fazfo 
un ven1miştir. Ee.zı ftr1nlar ~nün· 
deki izdiham bu suretle b ertnraf 
c..dilmiş olacaktır. 

-- - -~-o----

Oranda 22 mihver casuw 
'tevkif edild i 

Oran, ıs (A.A.) - İkl buçuk a at 
içinde Amerikan askeri malt11.mıarı 

nıihver casusu 01duk?ıırı zannedilen 
2: kişiyi tevki! etml!jlerdlr. Amerf 
kan ve Fransız devriyeleri CftSUBları 

(Ya7.lsr 8 nrii cınrfaıln) çember içine nlmı~Jnrdır. - -------------------- - ·----~-------- - ------ -
• J 
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ı--ıAFT A SOHBETi 

ınıınaır Akademisi 
Yem.., mı kat!rn uıı; - Boğ-azına du~kiln bir lı:a.bine reıSi - El.eki çağ. 
ııı:-da mutfak tt': .. !:>· ı Osmnnıı saraylarında - ~ki .ı..ona.klar - Sul. 
t'\n l'C' ı · - Otuz çeşit revanı - Kozmopolit yem~kler -
DoJulıı V" ..,l r • .ı ·ı l ıır E kı ye~ucklcı - Yumurta ;rakallt bir tat_ 
ıı: yıı: ~· Jwd.ır fı Tu trl'lr ve genç kız duvalı:1arı -- Pa.tltca.n dolmaSl -
B.'lba ~ ııv r A sl!<'9i - Arnp brıcıl:ı.r Ucralc!:lar - Damak 

t ılı \ 

Yazan ~;; ?Air Sitleyn,an Capanoilu 
cw::ac;:=ı: aa:sm-:s::z:a:ı:rmwww: u 

H l<.R millette lıoğ:uııın ılii~luın l idi. Hazır fırs:ıt ele ge~mi., .•. 
lns.ı~tinr '•ll'tlıt. Ilıınl.ı.ı·, lar. ~ınr anamın, öbüryrtr1q1nı ela 

zetli \'C 11,.f(-.; lıiı· Yc!.-c~ı ~iil.f"I biı· mın ıuııuııa ~edim! 
liadına tcrcıh f:.<lt-.·!cr. llaz.ı uln .. - :f. ,, ;r 

Yarr 
b:ıtia-

Zat maaşları 
sahiplerf ne 
20şer metre 

pamukla verilecek "Dur, dur. te1tbihimi bir devredeyim de gör., bir daha 
o sıi!ıia gider misin, görürüz .. ,, 

' "23 SONTEŞtllN -1942 -

Dört yüz bin Hrahk 
elbise ... 

G ENÇ adam elinde bir paket 
olduğu h&Jde tramvaya l:iıı

dl; yanıb~ırnda birisiyle tanıdık 
çıktı; konu.'.;Illağa ba'~adı\nr. ,\r
kada~ ona. pakette ne olduğunu 
sormadan anlattı: • 

- GUnlerdenberi clbi~lik biı· 
Boı:anmak io;tiyen l•arı ko~annır :rine •• eski ta<ı .• e~J;i haml'lm .. eğer kum~rn peı;indeydinL; güzel l :r 

cJalıa ba.şlaneıçta, hiç de uygun bu böyl.? g~de"'e, elimde .. amcuın- mal ... Bu ?..amanda eıini bulma!< 
lıir e'·ienmc ynpm8mı~ oldukları ila bec; p:ıraın hile.. knlmryacak.. hemen heme-n mümkiin de ~il· .. 
bir hal-:tt;ta belliydi. sonra n~ aı;ma Ö1P.coğ-im •• iyisi mi Fırnatr kaçrra.cağ':m diye koı-lrn

Evveıa 1mdm, tam 58, erkek jse bo~:ınnlmı •• boı;ıanarrm o~lnm .. ayı. yordum; en sonra eT.'ee-Jedim. 
Iıcni.iz 31 yn5mda.ydı. rın beoni bn a<lamcfan •. bmın a~·ıla Paketin bir kenannı Cli;:Rr.ık 

rnya g ı ın!\ 1. h ·,~llcr hmınu~ - ]l//'EXGF.NL.t \'e Bolulu aısçıhnın tt;:isini yanyan:ı ~örenler, ken(lj azıeı1{ bir nafnhı. Yerı;in. sonra gösteriyordu; ben de gördUm; T.?-
1;\r, lmr-u•nJ:ır t~ is ctmi<;ler, ı:ıilli 

1 

iki site>i rnrdı: Biı'i' Beyaııt ]erini bi.'r veı•a.set ds.Yftt'tna çıknu~, kiminle isterı:c otarsun, komar oy civert bir kmn.a~ .. · Hi~bir fevkalil· 

Jnril:ı ho •• 1:.111111 "''enler lıir n· 

1ktıs&l Vekaleti, Maliye Vekaleti~ 
le mutabık kalar:ık lıiitün ırıt maaş. 

J.nı ~uhiplrrine Yerli l\Jall::ır P:ızıır. 
hırı tar::ıfınd:ın pamuklu nıe;ısııc!lt 

Yerilıncsııı i k:ır::ırlnşlırrnı~iır. 1913 
şub:ıl ııı:wşı Yerilirken bir ılcfay:ı 

ruu-Oı~u~ olmak iizC'rc ticr ıaı ına~~ı 

s:.ıi1ib;ııc ~il metre pnmnklu veril· .. 
cektir. 

YC'm!':d-:,.·n t:ıı.,'.ı~Vi ic·ı:ı p:-o;m~.m- tll, lıiı·i de llocapa~atla ... Beyazıt" s• • t ana oğul 53.DJrlaroı. nn~nı.. deliği yoktu; vaktiyJe bunuıı r.-ıı:t· 
da Y"P'll ı ırdır. ta sjnu1il•i tnı.rrnp müıesinin sırn· ıva~ Ci men o ı İşin dahn. tubaf c>i!ıeti şur:ıc:ıy- }{o('zt<.:1 karm anlatırken hiçbir resini yedi sekiz liraya. alırdık. 

Pek Jıat .-ımch ltalınaılı. ~"lih:ı :; ıı<laki l•ain clerde otnrurhr, :ı1;: - - .ıt , ılı l<i. bosarıınayı cfa kaı1rn istiyor. hare!,ettc bı•lu1mı:ıh. Saclecc gü.ı. Halbuki şimdi otuz nltr liraya a!-

1 . I . . 1 c;anıa kn.liar i~kan\iil ve domin".' f b • k <la. Hem de na5ıl? Yaksr:ırak, nğ. Jeri tıi.- no!;:taya cli?tihni<ı, (linliyor. mı.a da bedava ,..ulınua gı·b·ı ııc\·ı·-
ııı~ U:r on yıJ en C , J'.H']•.te hır :' \P ~ j a rı ası .ı '" _, -
d!"Mİ !; rııimı·· tı:: Ol•url;ır :ıı,·:ılc oynaılıu·fü. J ornpaşndnk1 kııh,•ede ıı.~•aral,, suhynrnk.. dn. 8ıra kend1<ıine ~elinre ya\"aŞ niyor . 

. . , · .

1 

siınıliki Iietcon ruatbaasmın yanm Sivnh kürklü) eli ince bastonhn yan1ı:; clo~rı.:lC?u ,·e: Küç:ü.k bir hesap neticeSind,.. 
nıısı. - . :ıal•i ı.ürük lir:hYe-ydi. Kaln·e bala Yı!ba111aQao ev~.el titr~k vücutlu, siyah bn5 örtiili.i, - R!!n de, dctli. Rosnnmak İS· bu kuma..c;ın elbise olmam için <ls.: 

Akademi clc~;torl::ır, .m~rrır - ,.,.,r ı.·11,:, .. ~ o me~Iıtır " "ılar ıter"- lf lri :.11 •• I" b. l d <lı 11l r t · ",. dnm l ·ro·n ''1 ·r '-a,· _ ... ,, " " ' · ırtı<;u-.c vuz u ır {a :n . ' e erım . ..,, .. a .. u,ı. c. enı •·• .1 hn. G0-70 lira lazım oldum,nu tııh· 
lcr, rc .. '>N l 1', r.ı ih nclısler, a' il - 1 I .! eaaııvete n. eı!'!ı.'f.lıftr ~ lı k J"f • • 1 C • - - J •• "'~ 
J l .,. . . 1 • 1 , 1 c e. A ~ ';'d "'1'~'1 u lınrek~ti.nde ı lryor, ''c t<::';{ te ı-t halom. ;o1n,t.,'1.ı, ""''" m o ma.ı;ı, su- ::'l'lİn ettil~r; demek !ki aşağr yuka"'. 
Hı·t· a.r .• nw_s, .· ,'11 •• :ıı·, "'_~ı ır *"; r"'cc_n I'oıı"l,·1-.ı"' a".,''l ıa··,ıın ol·~u n1u, • Ji b'I' Jıı 'A 1 • • ·· ··t ,.· ...... <l v11 m·., " .. .. .. -~ ~ u söv Tc ~ ıvor· : ıa e ·ını yura m~ı ı··ın c.., ı. n 170 1irav. a malo'laca.'k. EHn"' nl~ 
mureıd cptı. T.1 nqı ı J,111, mi.T' ' - , • .. •· y· ••n~1 U"a'•ı bura)aı·~ Faaliyeti! ge~ınek üze•e ol:ııı ~i" ·,r· k. 1 ı·t .. 1· b"J' 1 ll lb '" b '· l ...... orsu nı '" -.d. b 1 •• • . b" . ,, ıu uc ı, a,, , • • ., ... ete - te t a soy ı:ı·e ı ıyort n: a Uti1 u ı.'!1.< (r;J ,.,.1ro;v n .. mıs lira geçen bir m-emur bu elbi-
vcr • ' ın nı-. •ı'ltl' • ":ı Jl)I" r_ı- <Yclir t1.l:ı:~··lıl. eıl"'r, ;ılrr :?;ötiiriir "~ıs ı,•imcnto f::ıhrıka~ının miılc:l:a~. - Eu .• ~.·a~mıa ge}ılim .. ih. ılıı- artık bunda kaılrn rktan eser 'kal- sAyı· gı·y.,.'-ı'lm ... k 1,..n u··c: maaı:TnI 
... Aııılr T"ı"l"nu•··1 •l" c•nnti• "''C "' ' · •- ' 'IS V" te1·11ik cle;nanlar knılrosu t.1. "' •. :J ....... :ı:• - ~· 
" 1 e « 'h ~' • ·' ' -'' , ll'tl ll.".Z!'Jl l" ı;:.,.h,·e snhı'pteriııe ~ "' " 1 ı d .,··ın 1· o" n t " .. " • f b 1 ıa.. 'ooa an yan;ı ,,n ~r!t ım.. ı;· ıamı~ ır. verme?!e m""'-urdur·, halh"k·ı bı·.,: eza Ya7.mı~1ar<lı • · ·ı mamlnnmıştır. ~imdi a rı .. am11 ~ ""'" -" - ' 

' • · 1 hRlıer ı.·erirler, onların va'>ıta"ı e Jnm) ıh •. bu da li~I'STT ~rktr .. anı- Beni "parası Yar, pulu Yar, bir sh.·ah j:;ıka....:n, !riizelce bı'r cıap:..a. 
F. ... ';,j "3'~l.nr•1:' eh, uoi;:ı1.mrı d,ıc;- ! .... c:."ı tııt:ır}". ,..1•1• lıiiliiıı kısımJarındn rnzifc alacak U<; t k 1 • t m··-oı·"nı rh ~# c ıJ 1. ,. ite ~ı · ı-• ~ ~· " ,. .• ... .., ' mn .. a!" ı · toca ıs e ı.. .. .• =ı.ya,. ço .. ur ıı,, < ı.rc .oın uıraı ar, Jıiç olmazs:ı iki gömlek Vf! hfr k·-

füin 'n nn r c ı·t ı. I <i mc"cııi- ,\,Jıkl."r tı· .... rı1ccdı"•.·e1Jcı1 b."'"'·''· t:ıba~ı Yl! ustal:ır ahnınnktauır. Bu 1 d" b k ı· ıma ,. b l 1 d" d'I h lb 1 i b " • ·' " {en ı aşıma., en< ı c·nn •• . :ı- onun a e\ en ır ı er. a u.: u ravat da laztm.. Tabiatin b~ava 
Y. etler le, n-ıı·t'nk i.<ıiııc ~ itın;n"İ :ı- .• ·aı·,,.~ ••. ! ,_,.e:Jı· ~cl'ı··1. ıneccl·ı,.., e, e kadar u..,lnbnşı ve u~talnr en-clce çimcn!cı 'k b. k .. .,ed 0··ıın<''I 1·~t·ı k d d b b • g"b" b" , ,. t"'n _ 

-' .1 n • O :-ı ' .T ~atnıı; Ve tr O:; e.. " , - R m a :ı, enım 1 1 1r,1.~, .,. e g'İydirdigi r..ayvan]ar k:td:tr kcndi-
l'iill' m~.Jenİ.\elinc'cn rıc'• fr::•'ı:ı. ti· r.·rt:nr·'ı. R.amaz .• ~nl .. rda ikı" mioli faJ:ırlknlnriylc elektrik sanlrııllar1, ıh ıh k T.· .... _, •• d'" , bo:vl .. tır ._ nl • ·• u .. yonrm.. , •• er e._ı OL~,.ı unya)ıı . .. . uc mJ?.İ muhafaza edebilecek bir kr • 
l1em •:(' i l<>rdjr. P.o:Tnh I:m·<:cı· >-••·lı',· ,·ern·eı.- "ırttı. n .. 11 or•- hnllı" clcldrik k:ızan YC IC\ 7.İn işlerinrlP p l. d b ~a m ]· . ı·ı\'I'" • J h ''b' . .. t· . b 

_ _, , • ~ .. l,J, - e •t ne en o~ ıı a' ı,, • ' .sıze ta ıı. g:ır, ıııı sııy ı;rcyıın, en hk üç yilı 'iraya mal oluyor. Bu 
lerin ınutfı:l:i:mn 11 • il:i '· ıl <onta .,,·ıteler •1e T'"ltıt7. r". maznnlaı·da uslab:ısı ,·eya u'ita olarak ı;ıılısm•~ h " d l.mnl ·~t ~· s 1 p lı , • .. " · · · ~un anmı. en ayrı .{ ., eme,,.ıne e:>e , ~apları yaptıktan sonra hükfı· 
Jıic;~c.::l~ b:r :-ı:mc~İtl tnh~mınıır et- 1 ~:s~r tutarlardı. olanlarla san·at mektebi menınlıırı - 12 senedir .. evliyim . bu fl· bnt>k:t hiri.,iyle C\ lenmek İ<ıteme. metin memur'l:ı.ra ~lbiselik kuma!'; 
tirme m "ne "'"tirn10 tertih:dına l 1 _ ... 1 , tf w • arasından ııeçıinıf>lıledir. " ,_ kt t n d'n .,, ·d· .,.... , ') · k II:: ı·ı ·ı \~çı ar, <ı;\ ıan eyın mu aga l?;ı· ııamı:u.-. ı;ocu ur. oyuıır ı,,e • •· M ır. 1 .. :ı.ıaı euın sa ası :ı ı ı e ve ayn'kkabr vermek kararının ne 
lki ~11c\vld .. n 11 1..d:ı!<lı. ı rerler, börek yapılacak!a hamur Oniimlizdeki ay başı fabrika ame. dmı, kendisini •• ben tee1'i1beliyim, oyucımu~, benden ayrTJır.;a omtn- knda.r yerinde ve Iümmlu olılı.i!u 

Q-;mnnh caray!Rrınıl:t, ,·ezjr, 'ii i~lerler, o1'1anılar1a a<:arlarclı. 15- le kaydına b:ışlıyacaklır. Siv:.s bü ~ onu adnm ederim cıanıyordnnı. Uı, la evJene."dimiş .. zBV<lllı snka da J.emen gme çarpıym-. 
hela el~ lıil' Jioııa~.fahritla, Jı:tt{:'t leri bilince, hemen hcm5crileı·inin yük çimento fıtbrikıısı yılbn5ınclan ıh .. halbul<i".. yanhş c:ıktı hesalıım.. U!nı~·or kj. 11vlcniNe par110:1 l;enr1i- Ac:ıba gı'yinmenin bu !tJdar 

.. ~ ı 1 d ı 'l ı k , .... , ı 11 I ı t t J evvel fıııılh.·ete "erecektir. Bu .. ·eni 1 t 1· t şl' h rtı'c b uılc ... ı ı k 'l ·· ı ., :l ... agı . ı•ı ·1 a )1 e ~P ne me .. ı.ı toıı an< ı' an ı:ı ıveye coı:ınr ar. e- " ~ ., 1 ı .. a eş ı, n e ı .. e n · ı e '>ıılc •a ac:t .. nere, e o gtın er.. güç olduğu 1-)ir devir daha oldu 
gC:t!İs öJrıı le il<-ri mi ti. I·:~l;i ı1e - ,.e il<;':ıdi n::ıınnzınilan -;onra dö - fnbl'ilrnnın çalışmağıı başl:ıın:-ısiylc de 12 !elle evvelki hal l•aldı mı y:ı. F~vlencliı;;~mi-t. 10 ~ene oldu, da.. nıu? Olmacl ğ-ı iddia edilen: ez, qürı 
'irlerden ı.,, 'nar.ık, i\le<;rutı.' etin ncrlcrdi. memlckclimizdc mevcut dört çimen bıraktım, lı~ndisini.. nı- ıl iı.teNc bA lhı kadın eYine 12 para hile kil tatiht~ buhranlı ve pah=ı!r ~a· 
son " l:l ~ına l.aı :tr, nıı mlı:Jl.:eHe Cel<ct ırnııtclon !1;\yerılet·i pek lo falırikns:yl~ heraber bUliin mem- öyle eğlensin diye .• fakat.. o <.:<ulc. bar<'.amıunıştır. Bann n:rıliğini manlar az değildir. 
:noln'u v<' \i.enı.:;enll :ı<;;<·r!m iin al- nadirc1i. l'lizde <llf.•snnı sah·ar, lekctirı ~·imento ihliyac1 fnılasiyle ı:-e benim pat'amı yemeği !lfü;lin. söylediği paralar he~: ııyılurma 
ın:•' rdt U.ı 1'am1 ııi~rrıl!!.i"ri hı>- rıınindan g-i~·c·rlcrdi. Rellerine Jrn- lemin edilmiş olııcnklı•. meğe ba~Jadı .• en·eıa ~inci-en tfi•- thr. llam3Jlık cttirn, ~cliilhk ettim Acaba en p::ı.halı eJbise kaf'a 
re! rin: ı·ıtlı rııı <'l' itli, kıiın. - I sal, •;c~ra.r1arılr. I\.u~aklannm ara - ---,0--- tı .. eve bec; para vermez oldu .. son- 1 bu lm(lım ı~~led:m, d!.!rdum. FaM cıkar? Giyinmenin mümkün oldt•-
->ı b. ı.~ ı ... ı ı• 1 .. '·I l' ·· _..., _ da bü"tı""ın ....... ...,·· 0 '-ahve<"e o't•.run ğu kada'r sa.dele-ştiı;i bu devirde 6'nf u· ''"'!il . tıttnr. ı .. -,u tnıı •e· sın( a .. :tl'1"\h' ı ~ ımu<; cıaııt t'ı:ınıı. E •• ı ·• ı • .... "'u n ·' 1 

,. kat ne ('oetığıın1 oldu, ne de jı;te. 
] ..._ 1 1 1 _, r L' ti 1 yup u erın '·ıımar oyıl-"""CF" alı ... tr. gayet biiyük farklar •yoktur. I~a-rınt 111. ınc:ı f'<;~T'l 11 117. m .;ı~" .-,an er, onıtı7f :ı.n p;P~ıne .~ogu'i· ,. ............... ,; cli~i'.n gil1i bir yuvanı.. k ..,.._. 1 1 • 

lıiliı •ni . HlirclHcrtn ten ..,nrkn•1-: kaim 0~mü<1 k<~tek - Oe~eler; ~eç ,·akit ev~ ~c1 
'

0

J \H:. - Jlemell si ı1e o unmnk is· ::ıt e"'ı<.1 .zamanlatc a e bısenin sii· 
J .... k. ı e b F l • • il fil ı·steklerı· t\ime hücom, b1·r hl"'ıcum •• ıhı bn ('.O. siine ço'!t e. emm.iyet verlhnezlli: mrııın 111r ı ·ı ı er mer utu. '" .. enllın s ne - .. ~·,·or"tıı1uz' 

•~J " •• bu yüzden de pahalıya mal oJurcllı. ı '· ~n..-.ı"nı· cıar:ırlarclı. kucakfann a- cnk, eg-er benden memnun f1eğiJ. <r.•Jb t'- artık b·r ar"'cl "'a 
t ... ~. ~ ,. - ·1" e '-t:.. 1 

.. a .T • Mesel§. Osm:m.lI padişahlarından 
n.,11 1 i .. · ıııl!? l'iı, blı·lmr, tiit- 'rasıtııh cıa:ıtten h:t::ıka cınn kemik Dün toplanan parti kaza sen .. han~l Jauhnt beğeni~en ~it şıynmayız. Ilem ben de evlenece- Sultan Thrahim fazla sils1ü r.!lbbe 

füsiin~ r:- \ız, fnlmt onn da hilen lfn~lr 1.ıu:n~< taı,rrlarili. Dtınlar ü~ kongreıinde teabit edildi onn .. hrrak beni rnhat .. öylE' <lc~il ğim .. Ainm3 hu sefer alacağIID e~ giymekte Meta rekor sahibidir: 
J•alm-:!lt, •, ı .;0 ,·Ieıin neşli miln- knılı :fli. Ye krnlnnn hepsi bi'r ara mi?. Amma .. ~JgeleJim.. benim ş;m heniiz 19 yo..c;ındndrr. Başonı 
J<ariz ol l•»:u o•ihi, Uolıılu, Men- dn yaprlmııo;tt. hm1n birinde dar CüınhurJyel Hallk Partisi Eyüp paramı allJl •• o kötü ka,Jmlara ye- bir defo yaktnn, bir daha yak:ır Bazr delilerin akıllan çocuk ak· 

11 w ti t • b ı öt • ı d k k • drt l 11: .j t d. • ...... ~.;. ? Jı kadardır; ~ruhlu olanların ~cnl! n "tkrm nesli ele kt~ ho ı u ~qr ı ıır rr,:n (, esınc e masa , rıza ongresı l n saa » cıe op. ınr uw:u.c.. mıyım. masal d;'skii r;;n h d 
git i. daha ötekinde Jcalrn a~h bir lır· lanmıştır. Kongrede parti vBAyet Nihayet AyŞe hanmı da. •. söyle. - Hanmı, !11-CtıİO ~ahitlerin var ·""> • n Uş.... meş .ur ur; 

ı:ak Ynklı: Yotn('k !Mçaklnn. idare heyeti reisi Suat Hayri ür. di, ki' bu bir Şlllığa tntolmu~. eh mır S~tan İbra.J-1ın_ı de masat dinleme-
hunlıır RwrMnrını ld~ir; yn.hot fmdık güp!Ü, vilayet idare heyeti :'ız:ılan ne kadar ol'!a koram .. lmltRnclmı - Çoook oğhım •. istersen bü. 1 Yı pek SeVt>rdi. .Voyvod~ kızı her 

ı-:Uriirü ile bükerler, <ınr.ların:ı, ve bir kısım Şehir Meclisi ıi1,alan k.enda~ini.. tün mahalleyi getireyim. Sonl'a g~ ~~ gelı!or; h!fltUmdan~ 
mcm1illcr.irıe haN y:ı.~ı <itlrerlcrtll. l>uhınmuştur. - Sen dedim. o ,dhk ile bir dn. ben .• gfıya saka ffllli'? ile eTlene- bu hevesı.nı tatmin ~ıyorclu. Bır 
Temiz, <;rtf in~~nlnrtlı. Kongre açıldıktan sonra Ebedi hıt konu!:-ursa.n evimd~n fo~rive n. cc'kmi<:oim •• ıh, tuzlryayım da kok- ~efa.smda masalına şoyJe baŞJladı· 

'f. ,,_ * Şef ,\tatürkün m:ıncvi huzurunda ~ dnn atamnt.Sın. Anla<lın mt? mn. .• o hnl t'ar mı bcncle artık. gı meşhurd'.lr: • • . 

E 
clakik:ı, Yahya Galip K:ırı;:ırıın h'l., Hı, ıJı, ba~l'(lı, çağtrdı .. sonrn- - Xe icıe bnracfa miin~kaşa. et- .- Evvel 2!aIIlan ıçınde bir pa· 

UKltJk a~r .kıııta11mry11n eYlcr lır:ısına hürmeten de hir clnkika dıtu 65 lira aldı, ~itti •• yine Ayı:;<' ıne:vin hamm bir daltalt" celsecle dış:ıh varmış. Esvabı, sarayının 

l tle, :rctnc!i,leri ar:ıp fütrtlnr siiktıt erlılıni~lir. hanını, decU ld, htı 65 liirayr .• ~()- ._:ıhit1erinizi getirin, :m:na bütün biitün eşyası, yas~ları, perdeleri 
:!- •• pi~iritdi. rrl•t>k n~ıfar le 1dar <le - Kor.~rede Halicin bir nn ene! ttlmıü~, o ~ıllrk i~in bakkal Alıme- ~ahalk~·i dc~il.. birka-<.; t~!le.. ~ep samurdaillllP.'!. Hatta oda:arın. 

r•.ı·. •.r _ • _. ,_ı·1 "• ''rı·ıur, f.,- frı·tse ı1c bıınl:ır tfa iyı· )·emek '.\", a - . 1 E . l ıle --erm:.. J-...n de arbk • p 1 • 1~ 1 k. cıuvarlarmı samur kaplatmnı - - • "'• · - tcınız enıncsı. ·yt: ı~· bir ııncl •. tiı • •';'-. ~ • - e.-ı cY af rm, pe ı.. ·~· 
t .•. ıal c' ·c. 'ııiıı tenıt"]~-cıiıı.i ıırırlnrllı. '!.'.:ılanı·;dolmal:ırı. irmik sıhhi ve bir de cenaze oto - Dur, tle<lim. Yıkanayım, te. Kli.'rk ge~ekten güzel bir 1CY" 

· ı'i. li:ı.i , c , al.ti rcıin- hehıılorı neı.: nın~hnrdn llelc ham molıT 1 .. E . .. .. F - j mlzleneyint de .• tesbihimi bir fle''· Neticede muhakeme ön;\müzcle. dir: yalnız fiyenlere değil, bakan 
1 l il • t• fi ı · a · ı . . . ı ı l'ıntnı, . ınınonu • ,yup c:ıı ] • • • 11 kt o ~•i a,_ınt 11 ı"ne l<al<lı ve onlar dı. ··:..1 d kl k . S 1 1 er.le r e· 1·•, ı•rtn 11<>, ı· T". n meY~tn ın e nr cr.ıı c nı·~ırır· d . . . . 1 1 ı· . . 1 re< e"'ım.. e"er yıne o "' ı ı:tn.. aou6

""' e sıca I verır utan ' .. •· ·· csının t:ıınırı ıe et ıvenın Ycnı J. k ··~-. "' · t k " """'" · ılc 1 He lıunlardan hir lcrdj, ı .. vetine cfo~·nm o!mıo.zrlr . . . · · ·umıın.ınn vaz~eçmezse ar ı .. ~an rıkanldı. Koca hrLll hırlı fır- İbrahim ilk iş olarak !kendisint sa-
tohu~lerıııdcn hır kısmının ;;yfü:c 1 "" .,.__.:. ( ') :. t 3 •r lnntıc;t~ b;tc •. ilıti:v. ar kadın iııc ya-ıı , d ı. Yali ıJıi!. , 1 .. 1 

. . hrınıuıcte . mnrnc:ıa erıerc• ·• murfütn birkaç elbise yaptırdı. 
Çok defa, e' in hii~·Uk tia111mı. 1'' ısısı stenınışlır. boşanırım, bUndan.. vaş yanı., inliye inliye dı5arı çık. Bunlann dUğme!eri t.amamiyle el· 

l<liçU!.: Yıırnmu onlnrı:. yardım irin ~~ •r-,~ bi'!rim~ devrettie:imin ikin~i tt Ye inC'ecik bastonunu kocasmm mastandı; ye-r yer ztlınrlid~1'Je. 
mutfai';;a inerfor, yuflmya, ~-ardım Ba.,vekalet "!usteşarı ~iinii .. zelıli. dizlerime ılü5tlL hen arlms•nn clo~nı cıaUı,·arıık: yakutl:ırla, hatta prrJantalarla ails 
e!lrr'cr. do mıııtmn iç\ni lı!'lzır1ar - gelclı ettim, sen etme •• dedi ve yıtc:\llıh - Ko5 ° şılhğa, lwc;; kumara.. lenmişti. Bir ta.ne.~i sekiz bin ku-
:arch ~i·ıvli ne o htıcıJar k'.llfü, ne n·ışYl'ki'ılcl ıuiislcşarı Ct·ııı.ıl Ye- Ya.,inj ŞPr;fi okuyarak hem l:n- ko<; •. J.:o-., diye söylene si:lylcne yii. rt1!'5-'l ynni on bin altına mal olmuş-

Jc'" ,: "il ~"ı ılc- o hiiyiik Ye ~iiciik hanmıJar'.. şil bu ı;:ıhahki ckspr~~ıc .\nl:ıır:ırlan ·mara, hem kötii kadınlara. •. ılı, tfrv ıfüfü. ~i.'tti tu. On bin altın bugünkU he!ftplıı 
olıH';-;;rnn i•ıa-ı mıc;tı, ( Arkal'J "<ı)'fa 3 Sütun 4 -::e) ş<'hriıniu• ~elmi5iir. be ettt .• fl!tlmıı .. üç ~lin ~~e<li, NtHAT ı)AZ! dört yü.2 bin lirac1rr. Eğer elbise-

:n •tf:ı' l:ırd:ı 1;:21.r ıııfan lıaslı;ı·a· 
5 

Ier üc tane ise bir milyon iki yUZ 

nk ~~ h~. ten~r~e~ l~~k~~-~~~~~~~~.~~~~~·~-----~~~~~~~~~·-----•1---------~----~---------~t~ tim d~~~ M~ek~tin 
lmcı!ıaneleı·, tcp-.ilcr 'nnlı, Unml'n _ "~lük <ini'!. F h b • Uğrunda. bu kadar harp edilmiş asrrlardanberi niçin b3ktmmz k31-
me,·siın:rıc! , h 1 ~:ı ·İcre i.,tif cdi- ı:o11 llaklkı'l İ'5ti~ahnt. Yol ke. _J an sa ar ı olan Alzaıı. yine mi yeni muhare. tiı~ anlamak için bu Mdiseyi 
forc!k r: ir·kn tıol l ıym"l?ı b ım;ra- mırı ~ıra;'.;'1dıın ıcıla.mmş~ hinenn. ..,_ r belere <:ahne olacak? bilmek katidir sanırım. 
lann ' 0 zzeti' 111 fto,um olnıanlı. H.n- leyh, otumıak pck de hoş değil. .:r- * il(. KADIRCAN KAFLI 
lak!ı ~ ... hmıfor:a ~ofra3 a getirilen Ordunun kundural&rı ay~k~~nnı 
'kınn:tlı t:ıfarbiirel lcri ne lezzetli, :ıcıtıJor; fali:lt sik.ll.yetln cımısı de. 
ne refisti. Sii7me ril5.,·1ar, o -,·e ğ-il. Bütün bu nd:lmların maneYİ· 
altiht hü-rcldt'ri insatıın İ<;tilıasnu yatırun yüksek olması liinm. Gay. 
lmmçt1nr, ııcl,.mrn .-~nnrh erirfli. ret! Bir ~y değil, yatnı:r. acıtr. 

İ :ı:ıunrölieklcrirıiu, renınilerin 
~"<l~m·ı: tathhrınm, t1ilbc;ırdndnk -
brrrım,. snrri!s burma1:ırm, baJ\1:\ • 
Ya.lıırtn bnctilc i uıan "arho~ o nı
du. İrmil• helb'arr, yı•mlırtn ":l 

!mlh y:ı ıo;ı 1cn faiHeri. b:lılcmli, {ıs

tıkh f"U. .. :r eı-i. ı İ• gcnr ıC!2•11 

(h••l:ılclnrı kıdC\r n~fi~ Ye leıir.d.i. 
He c kn'11'n1•1ı ,,..i • r lıır, haııi ye -
mede. Ynrn.ı :- nt d:-rkr. o cins -
ten ... 

1.a. p:ıtlıc·an ıloimıı.;;ı? •. O ne 
lezzetli yeme-1\ti. ı i'e<ıiz Eılrc!':1it 
yr ·Q le ynpılır, tabn~ nlırJ.ien 
ben-alt lıir ynğ sii1tif Prek inc;aııı h
tablamltnrclı. üstleri, parıl ıı~n1 
parıar•h mti' ~ı :»nrin ... 1n~:ın ye 
<li"ı<çe (ıoym:.07, lıit· trr1c dnlııı, bit· 
da a, l:",. dnl•a ~cı-<1i. 

'\• ~ !ı ır olınrl .. dan Caba 'avcr. 
linl .b ıh, lir im zi. nfeti İ"in ha -

rj 

n sd sen pntliran dolma -
"'f1mnrt J:; t:ilrlincc, bi-

yor .. 
ni'r marş tutturuyonız. Yürür. 

lmn toarkı sUylemek ino;Mın :ror
~unlıığı.:nu giderir. FS\lmt ayakla. 
rnn fr.na. ha!~ acıyor. Rerc'kct 
ven.in, trene binc<'eğimi.:r. İSl;l!Y(l 
yonrı p-ehlik . 

- "licr"kc~ ,·:~1~0 nlnra ! ,, 
Aı!rrlı!dar yiiltlctifö·or. Atlar 

bİ7e çok 'nltit' Juıyh::t~iri~·or. ll:i 
fü; tnnı:!'öi rn"'<'nun içine ~irıne~i 
,:.ı:.-"ti hnt'iy~le rc<lc?ı!Hi. :Ra~Jarr. 
n::ı. birer (i :tH ha•·t~·cnv. ,.e h~nın 
h;'c. lıatruı (lı\ 1..ol'Jn oııln!'t hırı.:-on· 
Lııro. yer1eoıtiriypnız. Fı.tlmt, ha~·:i 
Ynmnn kaybett:ı,. l~ 

..... ~ 

Aı l::ı!Ja~lerr.n1a b~raber bir mar 
~ıı.nai"- va~nnund:ıyrm. ,;Kırk :ı. 

(1!trn, !'.em at.,> V~o1111tı Zl t.:i!;i· 
i iz. Tren oldüfu;a hırlı !!İJi~·or. 
''~ney'nin hemen ~·akıhın<1aıı ~e. 
~iyaruz, Dalın. wnra Loren i<ıi.ln. 
leri başbyor. SAhRh saa.t ikiflen 

Umumi Seferberlikten Dünkerk bozgununa kadar 
YAZAN: çılvtREN: 

RONE BALBO 5 A. MlTJIAT KANIK 

Olduk~a büyü!;: bir ~nra geldik; 
Sartehourg, FJ~·et, klic;-ök Lorcııli·
ler •. tebeo:;s;imün~. ncznl<f!'tin:ı ,.~ 
güzeilif:i:ıiz, bu daliika<la lıi.:;scHİ· 
i;irniz b ıtiin endi-.elerj hir amla 

· yok etti. lfüe, i~~eol< iı;in, ~al'İP 
hir <ıurette penb~ rtn'di lıir ;ııı H!r 
clinir.. nıtnun ne o}dui(unu lıilmi. 
~-onun; h!rhirlıniz Hlfui'rnnıı. l':t • 
lmt 1,i:nısc <11k1:e t etmiyor. Siz 
Fransı7.lnrm ifü Jc~lc<ıhirıi:r.. Tre
n:m:..~ kkr:.ır ~-lt'.I harcl<ct etiği 
z!llllan ,h<'psir..İ'' ~ih:fü'!flc, hirnz 
nıe'.iinkolilt olnrn!ıh lı~rnlıcr, yiııc 
tath fıir te:1cr,<ıih1 rnr .. \ferin, kU
~ük t,orenlHer. s:'l'in i~·in i~·j flii_ 

... -.. . ' \ uş,.<'eı;ız .• 
Gözfünii1iin örıiiııde tr.Jı:! ·r :t lik 

~e!irl)r. l'll:Plw!atd:ı, ;t.:•il oı·ıtinıı. 
lnr,· b:te Ç:l~Jrl~r, hikl/ı'\ l'' refet'. 
.'.\l~a~'a y!tl<l:1ştılc. Uit<•nk tlln--Hcı·. 
den sonr;ı o,·n lıa•ılıyor, .\h:nsta • 
yız. Dr.-mek Rlıin'c <.loi';rıt ı..riılj~·o_ 

' 

Bu. hayıra alamet değil .• komutan 
perdıtd:ı. <1019.ı;;ıyor, her ~eye neza
ret ediyo1'. Vagonlar hc~ııldr. Tel<. 
mr ;)!Ufüyii~ ba~Iadı. Ktındurarı~n. 
rıya~ımı e\-Velki knctar arttmaılıgı. 
n'• ;;llşahetle ettim. Altı kilomc~ 
relik ::volıımuz var. Arl•ııtla. ~:tlma. 
mak i~in, en başta yiiriiyonım. 

Al;-aslrlnfın Uoitö ~tu Ul:ırr elit iie 
l7aclnr cl.:l r:etrefil ! Uk anda in;;nn 

ı 
/\hnancıı lmnuşu1uytlr ısnnc{1C'rcl<. 
ili< intib:ı rck iyi de~I. ,\rt1k sar_ 
ı.ı ~ylemi'pnuz. S:ıat a~ı.«amın 1 O 

T ·1 'el ' • h ıı o!do • .SttWıli sant ı ı.ıueıı..;er; af. 
i fi Nru!dul• Nihayet ltöy ~iirlimfü. 
i so'ntart " .. ~hei;n" ile bit~n j .. inl. 

1
1 .. rc rastlıyoı:uz. Oklu_k!:a ır;;~n!ir
ı•crYer bir Im:ı·c b.enzı;\ or. }i,\'•ne 

1 ad:ımiarımr yerkşt!rdıRiın ciftd 
1 Fransrı:ca. bilmiyor. Bununla bera. 
1 her anlaşmn~ ınuv:\ffak oluyoruz. 
1 Bize satle bolca saman <leğı1, f'a. 
lınt llı?y~irforinin örtiUeriııi cJ.., ,·er 

l'k !I '\" t 

Radyo! .. İçinde bun1nrdan bir 
tane bulunan evlt-r, hav:ı.cli1' ?re$.. 

riyatı saatlerinde acleta muhasa
raya almmı~ ~ibi. Ev snhipleri 
hü~iik bir nezaketle yemek odala· 
l'ln& \'C mutf:tldar:ı. doltnamua mli 
sa:utc ediyorlar. liapıJar ve penre. 
reler, ilaha uzaktakilerin tle dn. 
yab~~ıflesi i(-in, nt•dtn.a ltaılar açık 
lıll'ak•Jıycr. nu~·ilnğu:n !'>Özler, teh-
1ikeııin ör.lenelıilcce~j h:ıkk:r.da-
1-:i son llmltleri'miıi <k mnh\:edi _ 
~; !Jr •. 

"Umumi seferl>~ı-1!.k,,. 

Haber a~ızcl:ın ab"l7:t. <lol:ı.;;yyor. 

Ruııunl~ h"'rL\bl:'r. heniiz hiitiin ıi. 

:hitlcr sönmüs cfoi,;il .. \m 't°İlrnnın 
\'!lzi~·ct a·mry :l"a~"r.1 l;jın !.:min e
debili•? 

llitlcr!n mit'1i•n bir !1:ıtu'' siiy. 
liyerei.l;i' Haııer \'Ct:ı;, ot. 

r.o <'rfer. iriıniule .\ Jın rnrn hi. 
letıimi;r. yıı:>k ~7. 0 11 r.'.'a lı~. :ılı~ı. 
herk~r FQ;:.•rcr"i11 .;(i""'~rin: r;1.-i~ 
nıek ic::in ftı1e~a h"-lıiı :n:n i' ... qp~ 
rıkı~·or. i..:~e si:\'1r~j- i '-•iıler · il' n 
farın <;tH'ere :ıh rı..,.i ')il" b cl,,'ar•" 
~ürtimcsin<?, ~~.~ .:-ı'·"· ':ır•':·· ... 
ölüm ,.c le. •ın (' ı:. "'t c' i.. .. • 

Tramva1a zam 
Kömür fiyatlarının artmuı tıie 

rlne tramvay yolcu bHetıerine l.Jdter 
kuruş zam yapılmııst diljtlriUimekt• , 
dir. Buna göre birinci rnevkt biletleri. 
ıo.' ikinci mevki ftyatla.n 1 kut'llıı 
·ı:acaktır . 

Vecizelerin şerlıi 
B iR refikimiz \'el'İT.eleri ıı:erh 

cil"'r üuru1' lfoğı·usunn ~;;y
ı lcnı,,l.: lii.mıı•rel\'Ne şirnıli~·e kadar 

!Jir '('Ciz--ııi:ı c;;eTlıinc neden Jll:ımnı 
"İi"tı~.m-iin:i pc-!r ımJn·amamt!'>tmı . 

! Pa'-\ 4 hu:?:iin b"r ,· .. ı·in~nifi: "'Mii· 
":l.d"'"'i lınyıı.ttn ihrnn ~aldı!! 
"t;iıı ... , <",. l'ı>"'~rlı~m c:iiriinc•e 
''n ":' h-. ı• ·k•ı Jl!·•um r;ii\'iilrli.i~ii 



!! 'mNTEŞRIN - 1942 

IJ)j:ilHabeit Prost'un bir teklifi Mekteplerin kömür1 
ç:::::::iiiiiiii., iiiiioı)~~~ - .... ~ 

4.:..~:..:~:.~.:s• BüyükderedenHalice ıhtiyacı c.;. ~ZdSı·~•"'•~. 
hakkıtanuı - 1 Tedrisatsaatlerinin Dükü Lik maçlurl 

d~~~~:... bır kana o açmak ,7::,~:!:n~: .. :~;~~!ü~·o' .. , Beşiktaş Feneri 
.-..:... ne evvela mekteplere odun 'e ko. 
;:;: 1i: k:· ::::! 11:· 86yleoe Balicin Boğaz sularJle temiz· mür verilmeğe va~ınnmış oıuuıou ·· 

• ayWıı 4,00 • A.00 • ıenmesi·aı temini ..ıınınd~ıayo halde ibir luı;un mektepler yine kii, 2 1 yeadl 
t ~ 1.60 .. ı.uo • U 9r il . r mürsüı kalmıştır. Bilhassa 'ii:ılor\., · . • 

r~--6e- •"'nd--'l•n ı ..... nbul ı'cı'ıı ,. .. k ıuu·hı·nı a'dch k t l . . ferli olup ınadcn :ki>ınuıii yakmn~ıı vıaMO• "~ ,;u .,rı., u;.,.. .,v ... ca · eınız eme ışın in yapılrııa~ı icın 
~ geri terllmts ha.ı;utt mevzulardan biri olan Hah. liizumlu olan tarnk flubalarmın 1 ~. mecbur bulunan mektepler lömür ----o----

-----~--------1 alanıadıktarından ,·cy11 verilen ld'i. G cin miilemadiyen dolması j .. j olAk:ı. dariki takdirinde kobı·ı olac·•ı'"tJr. alata:fOT,,." l•t,.nb l 8 J B k V fa ~ 1 " "'" mür kiifi miktarda olmadıaındnn .. ...~ ., ... ıı •poru - ey o.z; C .)'r 'il- ı 
daı mokomlorı c.hemmlyetli şekihl0 Miilehas ı P t f H ı T • · D t 3 J J 'S [ · K 

Dünden~-
Bugüne 

'--•••u•c•oıııııo-..+"•"""'""'_...,.. 

Ruslar kış 
taarruzuna kalktı 
Tanasta da mltte

Ulderla genı, bare
kAtı baflamak üzere 

s s ros sc a icin mü. şimdiden çok nıii~l.;ül vnziyctc uüş.. a1ısım avu pasayı - , ycnai. ü eymam)'e a ımpcr 
meşgul ctınc'ktcdir. Devlet denizyoL tcmadiyen clolm:ısı ka .. cısındu orta. ·ı 3 3 b b k ld .,, mü~lerd\r. ~a ı e - era ere a ı 
lnrı işletmesi Halicin uzun senclc~- ya bir :fikir koymuştur. Prost, Hali. 
denbcıi temizlenmemesine nazım cin müntchasındnkJ Kilğıtbane dl!- • Bu ~:i~d\~~aı;;~n ~:öı~ürsü.ı: Dün İstanbul birinci küıne lik diği falsolu ~ilde Be,.iia~ ka!e.sı 
dcnberi temiı.lenınemesine mmna.m resiyle Büyükdercyc giren derenın kalnn şd.!ımıh. e ·ı kı; l'~ se ·.,m~.... maçlar.na Şeref ve Fenerbaht.e ue aakari!i 1-'enorlr'>..lı!:elilcre ılk 
memesi tııkdirirıde en kısa bir za. te.plc.r •t1e,':' ır me ep anrı e_. ı.tadlanuda devam edilmiştir. Haf t>"'olü ı----n•~nm"SJ taıaıtar arınl 

bir kannlhı birleştirerek Boğaziçi.. ı. l t t d ek b t ~ ~ .. 
manda A' \'ansaıa.' dan ötetarafo ,-ıı. · }J l' .·a. e ıne nıu.racaıı e er • u şcrnı tanrn en mühim m•u•ı olan Feneı'" büyük bir ıümı·de ·'uı:uı dil. Bu i~ 

J nın n ıce raptını bu suretle kuv. d t d ta d idi ı ~ "' 
P

ur isletilmesine imkttn go"'rcmı::. tl• d · t ıçın e c nsa evamı1 ım · n ° · Beııiktaş ~la6lllııaıDın KadffiBy ~ıa•....:ı.,n sonı a san·liıciV"rt ,",olle.ri-
• u ,.e ı Ye mm bir cereyan vücude d r; b"ldl • l d" J•,_ " 

mektedlr. Esasen dertcrdar ve Ha- · · • ma .ı~ını 1 rımış er ır. smdmda olnıası bum.ya yedi sekiz nin birbiıiı:i kovalı.' ac.:ı~_-;.ı ve Bt· 
gclırılrnesınl teklif elmiştir. D ı: t rtan "el bf h b lıcıol;llu iskelelerine şimdiden nıuıı .. ıı;er a~a r " ~n r. n ere bin :ı:yiroinin toplanmaBlnn Se"' ijkt;aşhlann fat!lı:lı bır mağlubıyc· 

tıızam vapur usratılnnıanıaktadır. Bu şekilde Boğaı.icindcn r;clen go~e, 1\laanr. \eklil~tı lk~ısnt ve be polm~ttır. Fener stadında Ya· te silriiklenel'ekleri kanaati tı'i • 
Belediye, İstanbul Ş"hrine tarihf sular ile Haliç teınlzlcnccCk \'e za. 1\lunakale .Veitaletler!~·Ie ~u~tcrcken pılan ilk maç Kasım~a ve Sille~,. bilnlcrdeki s:yircileıde umumilct. 

'"e iktısadi mevkiini teminde büyıi'• ınan zarnan dolması tehlikesi kfll. mekteplenn kömur ihtıy:ıcınt'l maniye taJnmlıtn aramıda ecre- meğc başladı. İşte bu kı izli andan 
hir amil olan Halicin teıniı:lenmc~• mıyacaktır. Fnkııt bunun için tle mümkün olduj;'lı 1'adıır lemini iciıt yan ct!Iliştir. Oyunun ilk aulıınn- birdenbire sıynb.n si;ı.ah~bcyaz for 
nin neye mütevakkıf olduğu ha::. 6 mily<1n liraya ihti~ac olılujhı ıc~. kıırnrlar almaktadır. ,Bu ıneyanda da hakimiyeti kendi taraflarına malı fu,tholcülerin o nıe~hur dep· 
kıııdn iptidai bir tetkik yeptırrm"· hil olunmuştur. kömfırden tam bir tıı~.ırnıf lemini ı:eken SUleymaniveliler devre)i lwmıan.lı 8eıi ve uzun paslı daiına 
tır. nu tetkik Halicin tem!zlenmrJ Bu vroje tatbik olundu~u takdir. icin ilk me'ktep!erin ö~leden sonrn 2-1 galip bitixtr'.işterdir. İkinci cenah deği~tiren Gistcmlı oyunla· 
si için birkaç mıl)·on liraya ihtiyJ•; de Beyoğlu yakası bir ndo h:ıhnt- çnltşmamalan lı'5e ve <>rta mektep. devrede ise Kasmıpaşa iki Sille~ rile hep birde Fenerbah!:e kalesi· 
oldıı~unu göstcnniştir. Ru da an. gelecektir. Jerde de etüd saatJ~rinin lrnldınf. maniye de bir ıSayt ya.pml§ ve o· ni sıırdlklan görilJdü. Bu canlı ve 

ması üzerinde karar verilmek üze. vun S--3 beraberlikle nihayet but ateşli oyun meyvesini ·ıeımt.kt~ 
redir. muştur. gecikmedi: So~n ŞUkriı va8ıta"1· 

'.rwıwrt.& .Amerikan harekatı deva.m 
ederken Ruayad& da. SQv)'flUer bU. 
~ btr q taarruzuna geçmi§l.erdlr. 
8ovyeı haberler btırtau bu taarru 
hakkmda. §U mal~matı vermektedir: 

Bu ISOl1 birkaÇ gUn içinde St.alin. 
gtad kapılarında kuvvetıerimlz, FL 
ı;lııt ·Alman kuv~Ucrlne Jıtarvı ta.ar. 
rur.a ıc~lerdlr. İleri hareket, oeh
titı ccııubundan ve ~imal batıaınd&ıı 
ntmak Ur.ere iki Llt,1kametten yapıl. 

mı,n.rr. Şlmal batıda Seramimoviç 
c;enemnde d!l§me.n mlidııta.a hattını 

80 kilonıetreU~ bir cebM üzerindea 
w-e St,aliDgrad'm ccnubundakl müdL 
ta& bat~ z:> Jdjoaıetrelik bir ceb.. 

he 07.erinde yann kuvvetıertml.z Qç 

ib .ıtren fiddetli muharebeler neU.. 
ceJinde dllgma.n muk&Yeınetlııe ga!e. 
lıe c;ıalmıolar n 65 i1A SO kilometr~ 

kadar uertemlolerdil'. 

Stal ingradda Af man 
hatları yarıldı 

N evyork T aymis 
gazetesi yazıyor: 

Dlşmaa bitin 
cephelerde llerll

yoı·maı gibi 
çalışmaı111z ı 

- -- G. SARA 1· • tS'.l'. SPOR 8-J le yaptıkları ço ktehlikcli bir inir 
Tersane ini İkinci maç hokem Şazi ·reıce.· te tııu oywıcunun mukenımeı arıa-

temlzıeDecek nın idaresi altmda GalataEaray vı )ay!llDI f.iyah-bcyaz formalı . takı-
. 1ttanbul!rpor takmılan arasında mm nğiç ve kaptanı Hakkr b• 

Bir zamanlar htanbul tersanesi. oldu. Her iki takım sabaya ,eu kad ne bb' kafa vu~le solic;: Yerinde 
nin en mühim kısmı olıı.n ,.ı: son rola.rla çtktılar: Şerdin önüne havalancbrdt ... Be • 

JtllTNtlerlmJ.r. Don JWl.liııiD dofu 
kJ;vmmda lnllmaa4 Ka1&Q .-hrlDl l!ra 
~carım. Abgoıııe.rov 

;u Te fe}ır1n1 ioPl etmlflet'~r. Böl' 
leWl2.e Doll. DelırinlD doğu ~ıla 
bulunan :w. dil§m.&n ımnet)erlne ıa. 
ıte gGttlNın Dc1 4em.1r10111 f§gal edı. 
aq lıulu:nbıaktadir. Kunetlert.mi • 
... ~ -..-u ........ 4U. • 
aaan pJyade ttıuwıl n lıı!.z: ta.ü t1> -
meı:ı.S samamlyle bozgwıa U#r&tılmı.J 
tır. DO§manr:n 'I' piya~ 1 tok w 
2 mot,örU1 tQmeniıı.e alı? kayıpl&r 
'f9J'dlı1!.ml§ttr. 'O'ı; gftD a(lren çarp* 
maiar ~de ıs.ooo eaır aım. -
uuıt,ır. al top elimize geçml§tir. AJ. 
ııı amanda 1..-uvTeUerımtz mühim 
nıikdarda. ml.t;ralyöz, havan topu, ~ 
fek, kamyon. 'll>Uh!mmat deposu. we 
k'lllllyettı ar.Ak iğtinam etmişlerdir. 
Qeimetler .aa.y.tlma.ktadır. 
Diıfma.n muharebe ısa.hası !1zerlnde 

gubay n er olarak 14.000 k1oi 5}U 
bll'&kmJ§trr. Kunetıer1nlill t.Ukene . 
re! B.om&henkoııwı ida.realnd• bultU> 
maktadır. Tuğgeneral Kalbuklıı. 
tUmgeıı.cral TropanOY ve Bakho• bu 
cupıımala.rda kcndllerini göstermif,. 
leıdir. Kuvntıerimlzlll ileri hareke.. 
C deT&m etmektedir. 

A1m&n tebliği prk cephe31 harckt._ 
tI hakkmd:ı. ise 'kuıaca fUD.}arr bildir. 
mektedjr: 

Ns!tclıilı kesiminde Alman kıt& · 
!arı, mOhim m1kdarda haT'b 111alz:em.tı 
ırt J#tjna.m etm:~rdir. 

Terek Jtesmlnde dll§manm iki p.. 
ı·upu ç.enber fçinc al1ıtııra\t yokedll. 

nı.trt.Jr. 
Stsltııgra.d'm n Don 1\eıbri dlrse. 

~nin cenubunda m\W&faa sa.va.o ve 
a.-. uı;a.klan Uırabndan de.:stekleneıı 
karı;.t t,aamızlar ya.pılmtF. 

Stalingrndda yeniden bir takuu 
müst&hkem lst;inad noktaları zapte. 
t'jlmlf vo diğer bir takım yerlerde 
Rus1arm ttı.."lM'UZlan püskürt111mUş -
lÜ:". 

Voronej kesiminde kuvvetli bir d~ 
a:a.n gunrpu imha cdilm~tir. 

..... <Haft&.r&Lı J U,cj _,·tada) 
kcr~rimb: Abnan müdaf aası:nı ya.· 
rarak muvaffakıyetle ilerlemiştir. 
Bir lk~mde !bir günde 2 alay Al • 
man piyac!C!i peri.Ban, 18 tank, 12 
top jmha edilmiş. 30 atn noktası 
yıkılmıştır. Pek çok ıe.11ir aldık. Di· 
ger bir !kes.imde Almanlar miliıtah· 
kem bir noktadan atılmışlar, 100'l 
Alman a!'kcri yokedilmi,tir. 23 
;mitralyöz. 14 siper havam, cepha· 
ne k'olu 2, yiyecek. dolu 1 depo. 
diğer levamn ele geçirilmi§tir. 

um anlarda iki denfzaltunıı111 inşa GALATASARAY: fiktafhla.rm kıymetli ı»liçi Şeref 
Omıan • F k, s..tim bÜ neib pasnı eol a.yağile ~ckt1· 

edildi~ Haliçte Hasköy civarında A. ·{ K 0 aru · . • Kemal, "'ı" bomlba aoı"bi tı·ır c:.ütJe sa~l .. c'· 
koru lıavuı ve taş kızak önündt- 11 ~ • .rhan • Hıkmet, l\laltmut, li .,. ,. u ı 

:Sevyork ~3 (A.A.) - B'..rlqik Dl.H.. 
leUerJ.n aon muva.tta1ri7etlerinlıı neti. 
.cclerl hakkında m\ltalcal&r yt1rtıten 
N evyork Taymia gazetest biHı~ııa. 

5öyle demektedir: 

CemıJ Muz-•t- G r Yett ağıarma mıbtıyaı'ak talunu• 
bulunan batık gemi en'knzının par. İ ' • ·a.& ... • atan er. 

l b saba 
. STA .. '1\'BUI.SPOR· nın ~aberl?k goHinU çıknr~. {da· 

ça anması ve u nın teınızle)k m . 
mesi t:ikurür etmiştir. ıı·· Cr~- Sefer, Derli - Faruk, ~,:;·dakikada maçın en ~-
T~ .kızak ve valide ıhavuzu önll'. M~~~' uzatfer • Val.up, Kadir, ......__ 

Mıarrda. ve şlmall l!'ranmz A!rlk& 
.smd& elde edilen muva.Uakiyetıe~ 
Sa.Jomon adalan aula.rr.nd~ Japon 1'l 
losuna bıdlrllen ml1tlı.i§ darb& bUtni 
dünyada. milletlerin kalb!nde aktaleJô 
uyandll'llllfbr. 

• d uaerrem, Toroı; Bekir him. hidise."!i oldu . .u.ırahimin 8.l'A. 
nn e nmıım1 h3'1"])le balnıı~ olan o . . . d ...ı•lt.! b. c·h d 
bir tmı>ido muhrJbJ ne bir cephane h ... ..:~nun. tik a~larmdtl hemen an Vennı;ı ır Plll ı 8 tn an· 
a ba vvel . a.aı'!D:IYeti !Jrendı taratıanna ge • ğrna c;a?llarak Saimin önüne ge • (i: .:u:;.ı:._ olaeenrıbü".!ı~kınb~atdın.. keD sarı kmnu.rlılar Ccmh "aNta• Jtn top bley~ havale OJı!U, ..,,, 

~ Y\I ır ıı. elle bir ı ra.t dire~ ~tı ve Muammerin 6ot· 
ba ve maçonanın liatm14 enbıı bu. rsemere&i~ a:snfi~b~~imiyetJn 1l9 dtıottt. c;z;i üzerine düten to" 
lulllDaktatfJT. Ba enkaz harlmı beu. 9).. tı~rıu· e ır. (dakika pu ;lıluammer ~~virdi 1rte tam'* 
Jnna sah!acak ve parçalanal'ak çıka. §inci dak!kade. il lla~ ~a on be- cmada tapun tam.-.ırun.tı kala,,,. 
:ac:w. Bandau ııonra Bemık 'Y'll. taam.dan istita.de~ :~~n Va-= :=: ne gtrd!ğini gören hakem jba ... 
. e '\'UZ'IJ r;erekse taş lmıa'k l'lnii mta.ılile bera2>erliP-i ........ ..m reketf gol saydı. FenerIHet ltfral 

Stalingradm cenubunda askeri 
kuwctlcrim~, Alman mukav!'me • 
tini kırarak ilerliyor. Onlarca as
ke-ıi nokta işgal edilmiş bir.. AI• 
uınn tilmeni bozgu1la u~tıhnl§ · 
trr. 5000 a'fker ve 1r11bay esir edil • 
n:i,tir, ftmenln toı:ıcu alayı ku · 
ma.ndanr ik beraber esir edilmiş
tir. 

'Omit etmek balı:ktnnzdır. Fakat 
bu UmJt gayretıcrmms ~ırm&. 
malıdır. SiWılı lmnetleı1m.1z bi74 
hiya.net etm.ıyecıe'k3.erdit'. Hor, semı • 
m1ı;in d~an gemmtne her topuınu._ 
2IU1l dll~a.n. topuna. her. tankmn:m 
~ t8DJnn• Jlımo ta~ 

dt.1§D1An t&yyareatne. her aakerfm1zbı 
dtıp&n &eker.ine ü.stQrı olduğunu lıilf 
yoruz. Biz bu lharbi ancak den.m;lİ 

lemlr.leneeektfr cı.· •"""'tn e,""er .. ö~ . . . . . Blma.g da4lib. aonta Sefe?in. baıis ettnem. ide g-o! ~aydclı.. Ve·~~ 
n.<liğimıze ~öre~ Taftde hna.. bir bata3Inı hakem Penaltı ile t.. b&ylec.e 2-1 R,.§ikta~ ldı!ne 

~- ve ta, tı:nk ~zı <fenJ_z t~taatı ziYe ettf. Muıatf erfn IUtU Gatata• Nttf. 

Nalçik cenup doi'mtmda Al· 
manJarrn 3 Uwıır hücumu tardedil· 
mi~. latalarmıız ~ iyileş
tinntşledir. Diğer bir lteaimclc 
bir fabrikayı ek geçirdik. 

ıçın. bntır :Jı1T' vazıyette liu'tnntlırrıı. qpaya !irinci 18.YJ}'t lıuan'dlrib 1'ind devl'e kaı,,ılıktı höttd • 
lııcaltır. DeYre *>nlamııı <rofru lıfa!lıııo.ut IM4a ~ Bu devre4e he't. Of,,_ 

vamtu:ile bir &aYJ da.ha eıbraa ~m lııa!ec!eri i~ ~ördü, V• ~ 
1811 lcmımtııar de:vreyl 8-1 ,.. m Mrfncf devrede'ki nttfct, • 

.RERt.tN .RADYOS~""UN 
.NE('RİYATINA GÖRJl 

Londra, ıs (A.A.) - BerUn %11.cf. 
yoıau Staılngn.dd& Alman ııa.tıannm 

yanlmıo olduğunu iUrat etm!,f ve Al 
manla.nn ~ddetıt btr mUda.!u. hat>!ıi 
:raptıkl&nnt 19Ö)1.emifl;ir. :Unutmn m -ı.Jr 

b1r gayretle Jasal.U.billriZ- DU§man 
blllün cepheler& nerı..ıyormuş gibl 
ça.lı§ıxıalı ve blly11k fedakArtıklara 

katıanmalıyn:. Şimdi .s1"11 ab.aJU'I 
!ıakika.U olduğu gibi anlatarak ne ka. 
dar çalı§U1arsa. o kadar az kan ve, 
göeyqt dökilleceğini :kcndlatnc eöY, • 
liyebiliriz. Reis Ruzveıtın de dediği 
g~ $r adımlarla zafere ul11şıbnaz. 

i<:ç eder ki Hitler Stalin.,"Tadın zıp ! ,,uı:uı\ HAilERLtrl 
t.edil~ V& Stalin tae 15 gün evveıl c..---T----------J 
vermlı olduA'u beyanatta kwlordu • 

Jtlmanya M acari.dantlan 
tlaha •ıazıa miktarda 

yiyecek i•tetli 
Moskcwa :S (A...A.) -Ati: 
Ta.ıs a.ja.ı:ıımıa gelm bir telgrafa. ~ • 

re, Berlin h11ldbnet! Almaı:ıyaya da • 
ha btıyWc miktarlarda. yiyecek gön, 
derme.st IÇin Maoıuistanr yeniden 
tı.zyik etmeğe ba§laml§t.Jr. Bu yen! 
!a.!eb!n 1s:\b ıçin Ma.ea.r!standa. ek 
mek taymt ~den. azaltılacaktır , • 

Hafta Sohbeti n~n neler J'&PMıı.k lrodretinde olduğu. "' Sul~tte otur&n 4. y&§XZl.. 
k A 4a Gtuıay ~de btr laz ocakta • 

DU )'I mua g-15e~re<:eğtnt eöylemi~ • kaynayan .SU ıteneke.91.ui 1lzerine dlSJc.. (Ba' tarafı 2 aDCa Sayfada) 

lerdi. m~ 'Wl ~. Çocuk, kaldı • E VLERtNDE e§':m. yamnğı oJ-
BE&LlNDll ASKEBJ KA~:A.KLA. nıdığı Şişli çocuk haata.ne3lnde öl ma.5l'na rağuıen nıutfAğa. gi-

BIN VEB.DtGl MAL'tJMAT mtl§tür. • ~yemek pi~~n muakb1arr da 
Berlln, 21 (AA.) - .Ukert bir kav 1io Eminöntı emnJyet Amiri utf1 antrtm2'1Dak li:mndrr. Bunlann a-

:na.kta.u 6ğ'renildiUin• göre hıt~ Tuncer, vazlfcaf J>ap.da ~ken rasmda vezirleıı-. pa.~ıılar, karas • 
.dlizelmeJ!l Uurine bfrtUn cephelerde Uz.er.ine fenalık ~ ve ted&Vi 1çtn kerler, ''ellııtSıl içtimai mevkii yük 
yeni bir faaliyet baş göstcrnrl,,tir. k&ldınldıgı haBtanedc &.m~Ur. Va., sek insanl&r ''ardı. V ~ ~lım- biı-

Yukan Terekte Ruslar tııaıiyete zJ!e kurbanı em.niyet Am1riDln naaır. a~Jda.n daha iyi, daha nefis, da · 
geçnı~erdir. <ltın, arka.da§!a.rmm gözya~ları arasrıı ha le".aetli yemek Pİ!!İrirler. ynflnl 

Tankta.mı himayesinde ~r çok l'Cr. da defnedllmi§tir. ~arlar, tatlı yap~al'dı. 
lerde hUcumla.rda. bulunmu,ıar.aa da ._ C.H.P. !staııbUl v;.lAyett idare he.. • Rahmetli babamın dostlanodan 
ftğrr za.yjatla tardeditmi§!erdir. yctf, diğer yardmı.Iard&n ba3ka dört bir Arif Bey Tardı, fittmıe bir pi -

Stalin,.,"TS.d §imalinde şiddetli mu bıiJı fakir vatanda~ ayakkabı tevzii • ~v Y•Pftl'ch ki lezzeti h!Uıt dama-
harebeıer cereyan etmektedtr. Alman ne karar verml~tlr. Bu ayakkabıların ~dadır. Hele baklnvası, ağH:a ır 
n Romen kıta.lan blltiln cephe bo • hazlrlanmaaına Beykoz kundura fab. lir almaz ~nli. 
yunca tutunmııktadırlar. St&lingrad rika.smda ba§lıınm.ı,.c;tır. Ayakkabılar, • ~~ hır bostan pa.tlıcanı pi~ 
cenubunda Ruslar hücumda. buluı:ı ijnümUzdeki aym flk haftaama kada.ı- ~irirdı. doyum olmndı. Büyükçe 
mu§l&raa da muva.tfak o1amamı~lar • hazrrtanmı§ olaca.ktır . patlıcanı oyu, yağda knartır, içi
oır. 26 tank kaybetmişlerdir • .,. Elektrik ve tramvay umum mu,, ne 'Pili!:, öDUD içine bıldırcın, bıl· 

Ruslar Neva nehrini geçmek tst9ı- <!ilrlU~, tramvay tamirhane ve depo. dırcınm l~ine de sel'Çe kor, fırına 
ttU§ler, takat ka.yxklarmm çoğu Al . !armda çal~ iKfierin yevmiyelerini Vel't°'rlel"di • • 4l'tık ıtü~iintin bn nasıl 
mnn kuvvetıeri tarıı.tmdan b:ttml bcgünkU tıayat oartıarma göre yeni • yemek olar. Bunun gı"bj, daha çok 
mı§tır. · • den tanzim etmi§tlr. nefi~ y~mekler yapanlı. E\'de a,. 

çmıız ":sr'ken :kolunu ~r mntfa· 

İlp l:ıitirdiler. lılt4t. 
İlı:inci devre büabütün •edan 1a• G~ 8eıiktaı taknxı;JJıdı g 

rı kırmmltlar ~9 uncu dutkada ~11. ~ ffıisto, billıas.si ,.. 
Gazanfer, 63 üncü dakikada Kah· l'fn, ~~. ~a•m. Ştnn-0 ço\ ~ 
mut, 73 üncii dakikada. yfne Mah• ayna4!!1ar. 
mut, 80 ve 81 inci da'ki9ralarde J'enerba!ı~eden de muvaftü &· 

Cemil v~ Gaunfer vaı;ıtrutlle bet lan oyuncu1•r Cihat. :Al; ~tflt. 
san yapal'ak m~ 8-1 galip bi· ~at~ lrn~Mt Fibıetti. 
tirdiler. tnr on fMf Wa.kika llii:viik Jl'UDtcr 
BEŞİK'J'A • Ji'ENERB.UtÇı; le ~. mm~u f-.•ırat 
Gün fatbol e>yıUıdılar. • 

.. :iln 60D. n en mühim ttıaoı Hafene zetincc; dünkii o~ 
Feneri:ıahçe i1e Bceiktan era!Jnda fdare tarır lıiı:ı>ir ta~ı meınmqr 
OYn&ndr. Ştmdiyo katt.ır ciddi bir tıtmedi. ~ ınaçla bitinci <!el'te mı 
k~a.~ ~ olan bu iki rnıttları ll{!a~ :yukarr bitmi~ ol!a, 
takmıın oyunu mmdt ve heyecan BcşUıta-,1ı1sr kamnd:rlclan bu ~· 
la bekleniyordu. Takımlar 11ahaya :-ı"Myetle hi~ yenilmeden Mrbuıt 
çrlttı:klan vakit şu kadro]Rf'la oy • c1eftc lik: hbinciliğinf kıttanmJ'!! ~r 
•arlıkları gfü>Oldü: dular. Siyah-beyazt.tlarr tebrik , .. 
BEŞIKTAS: öer "~ fstanbu1 $Rmpiyontuğurıu 
M. Ali - Hri to FeY7i - HtiseJ·in la kaztımnalBt'tnr tenıcnni edeıtl. 

Ölner, Çaçj • ŞfikTH, Şeref thra: _ -----~ 
hitrı, Saiın. • 

l'ENERBAHÇ.E: 
~t · Maemtner, Mnm t • Om~r 

Alı Rrıa., Eııat • K, Filcret • • 
~ ı·h R .,. ' ' acı, 
.ırıe ı • ebiı, B. Fikret 

Böyle mühim denil~bilccek bir 
ma.çm hake'llliği ise ~nıi Açrka
neye tevdi edilmi~ti. 

T ecrllbesizler 
Greko -Romen 
müsabakaları 

Dün yapılan .eçmclcrc iki 
kulüpten, 25 gürqfi 

if tir ak etti 

tt~ gIDUnde Savyetlerln taarıı.ıı. 

ıa.n püskürtWmU~tüı•. 
ı;ovyetıerin Neva nehtjni geçmek miktarda mUtte!lk kuvvoU ve ha.r.> 

tf!febtıtlslcrl tardedilmlnır. 1evazrmı iletiye ~ııratıe gönderilme:C 
trdir. 

1.'llGt:ı.tz KABlNEstNDE 
J>EGtş1KLt:KLER: 

ğa ~ircr, yeme!klcri hazrrl~rdı. 
Vsbdmı Ahmet Ra~im lıııbamın 

fa!!ulye yahnı'fına haTJlfT ne 7" · 

Siyalı • ~yatlflann lik maçları 
başlaDgJ<-mdanberl antremanJan 
ilınıa.J ede~k taraftnrlannı mcm· 
nun brnılor.ryan :ın3çlar çrkarmaaı 
buna muhhil sarrlacivertli1cri~ 

.11on bir ay zarfındn takıınlarmdn 
es:ısb bir tslahat ve tensikat vü· 
cude getirmcleı'i ve bilhassa lbu 
me~nda c~ki kıymetli oyuncuları 
Bilyuk Fikr~ti Ankal'adRn getir -
terek solaçı3a geçirmeleri ve bu 
maçta her ne b:ılıasmn oluNa ol • 
sun B~ktaşJılan ınağlüp otmeğe 
ı:al:ışacnklarınr ileri Biirmeleri bu· 
günkü maçn simdi.ye kadar yapı • 
bn1aı-dan daha ibilvük bir ehem • 

Dün l'!tanbul Güreş Klübunttn 
Fatihteki ~alonundc: yapılan t=c· 
rübesiıler arasındaki Grcko-tto
men güreş müsabakalannı Ra· 
ıımıpa~ ve Gihle~ klUpleıine mtır 
sup (::?5) ~ıeş~ iştirAk etm.iıı v~ 
mfümbakn1ar büyük bir intizaml::ı. 
olduk~a kalab4~:1< bir sry.irci kiit· 
Jeı;i önünde sons. e!nli.,tir. Dunki.ı 
milsabakalarda al;nan teknik ne 
tioeler ıJorJedir: 

11UNUSTAK1 llAUF.liA'l': 'rrablwıgarptan gelen .Alman mil! . 
Fas ra.dyoou 'l'wıuata muttetik kuv rt?Zeleri Tunus hududunu a.,rnJşla.rdır. 

11eıJ.erilliD kısnu küllisinin ve lıı.ııc (;af.sa ve Kcrııan ıstıkaınetinde de 
kollarIDlD .'5tiratlc ilerlemekte olduk • bazı düşmun kuvvetleri sızmıştır. 
Jarını ve mllttctiklerın mihver mevzi Tunusun garp ccplıeslnde yapuıı.n 
1el'ine k&r§I LOptaD bfr taarruza hnzır nıevzii bir taarruz F't·ansız kıtaı&rı 
landıklanDI diln alqam, bildirmiştir. tarafmdan geri püskltrtU!mU~tür. 

TU1W6UD batıı.unda matte1'lk bU • Dil~an 4 tnnk kaybetmi§tır. Bir 
cwn Jutal&n. Alman mUdafa~ ın~v. miktar csjr almmı;,t.ır. Bunlarm ara 
~erine taarnız etmişler ~e bır dö!'t sında bir ııubo.y vardır. . 
yol atzmı ele ge~rmlşlerdır. Blzert;ı?. !T.AI.Y.~DA TF.cRtlB~ EDn.r.x 
:;e 50 )dlomctre me:Slliede üncli kuv ı l'LANL~'R: 
Tetleri aram,nda o.te~ teati edilm!Lı. Stokholmdan alınan son haberlere 
tir. HQttefik 5ncll1en mihver kuv • göre, Sicilya.do. v>e cenubt ltalyada. 
Vtthıziyte teması dcva.m ettirmcktt • bir lstllllya ka1171 yapılaı:ı pl1nlar 
dtrter. HaV& ha.kimtYetinl ellerinde tecrübe ediımtııUr. 1''aaiat partisi ge_ 
tutan mtlttefiklcr, Taıı.us ve Biz.erte ne} .sekreteri VjldiZon1, mUdaraa. ter •. 
han aJa,n1&rma karşt akinlarmıı de. tfüatını terti§ etmek il.zere Sicilya.ya 
~an ~lerdtr. gtsnderilml§tir, Muhtemel bir tahıt 

Yemden tapt. uça.klariy!e mibve.r ye ha.rekcti tçln bUtli:n ldlçUk naktı 

~ i,ndirllıxıit ıae de mühim vasrt.a!&n mllsadere edi~tlr. 

l<ırips, lıa.rp kabinealndell çekllml;ı _ 
tlr Herbcrt Moriaon, b.arb kabineal 
Azııst olarak Kripaln yerine geçm.1&!. 
tir. :Moriaon, dahiliye vo dahilt eınm. 
yet nazırlıklarmr da muhafaza et • 
zırı olmakta.dır. Krlps, ~ni mevlıtl. 
ınde !azla teknik i,ıller}e uğraŞaca. • 
~mdn.n ha.rb kabinesinde kalmak is.. 
tcmem~tJr. 

.M. AnthonY Eden, bundan böyle 
Avnm ka.maraaınd& icra edilecek mil 
ımkerelerdo hilld\met namına mııha. 
t.ab 0 1acak, fakat ayul zamanda ha. 
? clye nazırlığml da mubataza ede 
caktlr. 

I..evetijn, Va§ingtond.I mukim ol. 
rr.ak ttzere levazım ioleriyle i'tiga!~ 
memur naztr olacaktır. 
Vaı:tngtonda Levelln'ln vazifesi, ü 

t ü2salD.t ,naZIJ'DUD ıaaıty•t •ahum& 
dahil olıuı ;verlerde bu nUirr tem.ıdJ 
etmek olacaktır 

man gelse: • ' 
- Haydi Süleyman ınutfsğ11 ... 

Yahnt kterim. Diye bal'mrdr. 
Bngün blSyle ycntf'k merali:blan 

\'a.r :rm! Bc"hii bir iki tane- ~"arı1rr. 
Ve biç sürıhesiz bunJoann bnı;;mda 
do"'tmn ()<iımsn l;\aim İtkbnc-~~ ~"" 
lir. O da ç0'k gfüel emek pişirir. 
Dolması, pilin çok me!!ıhordor. 
Hele gii\·~te pa'4tm:nalı bir fa41ol· 
ya yap21r, in,"ln yemekle do3ıır.ax.. 

F.~kilcr ,.e bitim nesil ağ-ı.mın 

tadmr hilinli. Fakat hogiinkülerin 
hundan haberleri yok. Roğaz ba· 
lamından, hizlenlen ı:nk geri kıtl· 
m~l:ırdtT. Onlar dıt, benim nesli -
min damak tadı inr.difini ~örcmi· 
y,,rom. Korlutmn gd~:!'k n~il, da 
mtt.k )CT.r.ıetinden yana "•ha a~ıığı 
dit~C'ekle'r! •• 

Mftıdr SUleyman ÇAPANOO'JlT 

miy~ verdiriyardu. 
Hıılasa olarak diyebiliriz ki 

dünkü mühim maçta ekseriyetin 
kanaati san-lacivcrtlilcıin eski 
kıymetli günlerini hatırlatan fev
kalide lbir oynn1a Re~ikta.çh1an ne 
olursa olsun mağlilbiyete uğrata • 
caklan merkezindeydi. Fakat va
ziyet lıiç de sa:rr-l!icivcrt taraftar
!arrnm umdcğu ve kuvvetle ümit 
ettikler.i gibi ke-ndi lehlerine çık· 
madr. l\façm ilk 7 dnkikn!lnda bü
yüle Fikret, Reıbü. Esat kombine· 
zonu sayesinde 8fyah·beyar. milda· 
fna.s?nı :11--ın-tan ve bu c1akika1arda 
sabçtk K. 'P'iln"etin .;ektiği gUzel 
bir llro?'ner vuruşunu soli~ tme'ktıır 
~ebiinin sol svafmm dışr ile ve?'-

ıi6 KtLO 
F H•ri (Kasmıpaşa) birinci, Ce 

mal (lwrmpaşa) ikinci. 
61 .KİLO 
Vahittin (Kasmıpa~a) birinci, 

Hakkı (Gür.~) ikinci. 
86 KİLO 
Ahmet (Güref') birinci, Cııf~r 

<Gür~) ikinci. 
1ı KtLO 

~sri (Kaemıpaııa> bırir.ci, 1,. 
maı. (K33mpııı:a) ikinci 

79 KİLO 

Mehme.t (Giiı'e-!;) birincl Tııt'l'n 
(Gürt"Ş) ikin<.i olmunla,-dır · 11' :.i 
10 ne afft' lti\lctte ldtnlıe '*-

_ Tcetilbeliler an-snıa ka~1'n :; .. 
nı rtireF.ilcrimiZe ııııttıva!/P.k 
1'!l' dilniz. 
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Bugünün dikkate şayan adamı 

ç -'kızları ıl " ' ~ 
D doktori Kulunuza iziinl,, 

- ~ '-' ,,_., - ... ..~__..,_.,._. Ltawa ıa:ws --

MAREŞAL SMUTS 

.uwı bir ~ an!ışlık estri oJaraı: 

ııctsrc'.iileıı k~ın burıdar, ı:,onra 

okunmasını Ciztır dileyerek rirn ~· 
ı.leriz. 

Doktor ıski heyecaıı~m kaybeı

mi~, IJir ha)·Jj ~ara ıı icmiş olnı~· ı 
na raf,'1llen ço~t 4'al\İn bir i1im nda. 
rnı gib.i c,evap '~rlyor: 

- Bundan lıorkmakt:\ haklı ... ı· 
nız, azizim •.• Ben hnstnlanmm a· 
ra.smda bölelerine de rastı;eldim. 

Sonra önündeki snrap hartlağt
rıı boş:ı.ltarak iznbntında d..,vum 
ediyor: 

-- Hatta son ı;ünlerde aynı hal 
de bulunan bi'r haı:ıtam var ••• für 
genç Juz ırördiiğii \"akit onu iildıir 
ınek jı;in tJidcletJi bir arzu cluyu
yor. Yafnr.ı bo nc1am boğarak, ya
hut hıçnkhy:uak ö)diinne'kttn :ıe\·k 
almıyor, ihtiraı;ı zehirll'yerek iii· 
dürmektir. Onun iı;in çok l<orknnç 
bir adam sayılma:t, ilvltl yA zehir
liyerek ndam öldürm~k için 7elıir 
liiznn .•• Hallmki lıtrl>eft kolay ko· 
lay zehir tednri".c edemnz. 

Doktor N el ba sözleri sö:v)erken 
bir hayal Alemine da1mı~ g•ibi ı;iiz-
1erini yonmıu~to. bu keHınehıri tr 
tiroikten sonra <laha hafif hir Aes· 
le s&riinU bftirrli': 

- Eğer benim ecza dolabnn bo 
adamın elinde bulunma~ olııayi:ı ... 
Konu~ tam Haynec;in isterliğ; 

~kli almıştr. Doktora sordn: 
- Son cinayetlori işliyen bn 

1ıaOJtamz olamaz mı? 
Doktor bir da.ha. heyecRnlan<lT. 

fakat yine derhal kendi'ne gelr-rek 
cevap verdi: 

- Bu mümkündür fakat demin 
l:ıe söylediğ.im gibi bir yerden ze
hir bulmuş olması flartile... Zira 
son Z3m&.lllarda hastalığı hakika
ten s;ok ağır bir ~il almıttı, has 
tahğmın bu vazi7ebnde e1inden 
her ey gelebilir. 
Hayneı biraz daha ileriye git • 

mekte hiçbir mahzur ~önn~di: 
- Bu hastanız sık sık sfae gt!"' 

tir mi! ' 
- l':vet, haftada, yahut on be.' 

gıindc- bir def& uğrıyarak kemlist
ni muayene ettirir. 

- Doktor, ına.limi mazur görii
nüz. Bu ha.staıımn, herh:ıngi bir 

ırr tle zehiri sizin evden ı;tilime 
olması milrnkiin değiJ miıJ;·r~ Çün 
lcii znnnedersem doktor evlerinde 
t1ajm:ı fazla miktarda zehir bolnn
mıı"ı münı'klindür. 

Uu ı:ıual doktoıu ~iforlen ~ıkar • 
nııştı. çok öfkeli bir sesJ,. •ordu: 

- Bu kadlll' merakınız bana ta
bii gôniıırnedi, yok!fa zabıta ile a
laku.m:ı: mı nu? 

Hayncsin tJimıliye kadar konu~ 
tul.lan bürılıcleri'ni ı;ok artınn11tı, 
fakat henüz dc;~,tcını jüri karş11ına 
ı;ıka.rabilceek maddi bir delil elde 
erlcmemisti. Dinaenaleyh clokta
n.ın bu öfke.si l:a.[$ısmdo soğukl:an 
lılığıor hiç !ıozma.dı: 

ve 

1 T ENlill.J kolay, aanat gUçtUr., derler, Hele, dUnyanın kan seli 
içtnde ytlzdllı'?il. hayatın p&ııalrlaştığı, istediğimiz §eylerin ko 

ıVluzatter Esen l •<>Y ko~ııy bulı;nma.dı~ı ve bulunsa. da ateş pahasına. ç1ktığ1 buglln. 
Cenubi Afrika Birliği 

JCrdc .... plyasac!a köm1.lr bulunmadığını, yağın, pirincin Vd benzerlerl. 
aın yUkısek fıya tJarl.ı. satıldığını söylemek. bunların .se be b!orinl in. 
cclemeden te.nkid etmek çok kolay, mUda.ta.a isd çok müjküldUr. 
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tırma yapılması ;(_'İu iki miizckkc 
re i"teui. 

l"almt Jııgiltncde bu i!ii 'ey ko
lay ko!:ıy vcriln•cz. S'iwllaııd YP.rd 
bnı; rnlifetfo1i llaynesi uzun uza· 
dryn <C,ıl::!di, de!illerini miinnka 
r;a etti; nct.ce<le bas ıntifr.tti~ir- 1 

liarRrJ ~u oldu: 
-· ŞüpbefPrini:ci anlıyor \'e taı,

<lir cdiyorurıı, Fakat bu kadar az 
de)i] ile bir acbmı tevJcif etmeğe 
ve evinrlt- nr.ı.ştr:-ma :rapmnğn lınk· 
kmuZ' vol<tur, siz bi'r tarl\ftnn ara~ 
tınnalann17:l de\•am ediniz. Bi1. de 
cloktor Neli dnha MJ;ı hir n<.?Zaı'ct 
altında hnlunduralrm. Eğ"r dnha 
ddıli mahiyette deliller hulac."l1> 
olursak o vakit decliklı>ıirıizl yap~' 
J')7. 

Hıdhtı1ij ej!er ba'!' müfetti~, mi!
fctticı Hayn~sin <leli11erini kit.fi h\ı
Jap da derhlll doktor Nf'fi tevtıir 
etmiş ol~a~«lı zanllı bir h7.ın h:ı
yatı Jrnrtu1mıı~ olnt'aktı. 

!':ormaı gl.Uilerde yaşamadığımız lçln, he.r şeyi §uurla mUtalea 
cımeK. <Je .aagoJI)~ .ı.:acmamak ıa.zımd:r. Bo3boblni araştırmadan ya 
pılıın tenkid ıyi dUştl.r!en ınsanıarın h&rcı değ1ldir. Avam ferlbruıe 

tenkıdlcr nalkm ho,una gider, r;Unkll ı.ıuurııuz hlddetlne uygundur. 
Mem!ı:!lettc bir vurguncu salt.analı olduğiJ muhakKaktır. Bu. 

nWl kafaıarını er.mek 14.zımdır. Bunu hUkumetten lı:ıtlyoruz.. llte
nıek le baltkımızdı.r. Hükt:uııet, bunu birdenbire yapmadlyse. elbet 
bunun bir sc.b.,t>I varcıır. DUrllııt, kanunun •ınırı içinde bo.rııket eden 
:;uurlu h:)kilmetı~r. tetkikslZ, iş görmez. Srkl eler, ince dolcur, sonra. 
.. ~.pacağını yapar. 

Çok :~ye i.htıyacımız var: Gerek gıda, gerek giyim bakımından. 
Her geyi .ıı•,lyoruz. şunıaı", ııunla.r yapılsın, takat blz görmiyellm, ra.. 
hatııız olm;yalım, zevkimiZ bo:mlma.aın d1yoru.z. KUl!~t.siz zevk, rah:ıı; 
oıur mu? Helı> dllnyanın rahatı kaçtığı §U tadı tuzu kalmadığı Yll. 
;arda .... 

lı'ikrtni:~ k&Uraa., çok isteyip de zırvalama.kta.nsa. az istemek 
nefsluılzl ve hatırımız beııliyecek bir iki §ey istemek daha muva. 
fıktır. Daba mertçe, efendice t&m Türl.tş yara§acak blr harekottır. 

Çok i<Jtcmck, arsızca istemek, görmemezlikten i1-r1 gelir. Biz, 
f!Ormemr bi- millet miyiz? ... Ha,a! ..• İtidal, çalışmakta, çıı.tııtır
n;aktıı. en teslru, en cezr1 bir vasıt!l.dfr. tilçbir zaman küç!lk büyUğU 
içine alam~z. Tı;.vekkelt atalarımız: 

SiltUTS'UN Jnt:Nct HAYAI, 
SUI<UTT7 

AlrikanJcr'lerlıı • KrUgor'in tult\r,. 
ne &:öre • Vltfandcr·ler Knptovn par. 
llimentosuııd3, b<>j'lc bir politilta. dit. 
eJlosu yaparlarken, ,fannl Sınab, s~ 
sil Rodeıı•c taraftar !ıcslluılşti: çünkiı 
liap eyalctınln H Jllaıı ıın 1rların mcıı. 

fn.atlerlnl koruma!< ı~·n ''Kond,. wınu 
le bir te&kUı.\t vtlcudcı getırıııı.,ıer vı.ı 

tam bl.r bJrUl< hai!ndo. "Cenubi A
n:erlkıı birliği., deme!< ba'ına da Ro • 
..ıesıı geçlrmok lstly.Jrla.rdL 

Gazeteler, Rodes'!, şnbsf lhtfra.s 
~!itmekle lttlbam C'ttllderl vakit. 
Smuts, umumi Uıtıma.larda kuvvelll 
mantığı ve deh~tll oorbt-ıesUe Ro
de••ı "Cennbl Afrlka.run hayırhabı" 

"Umuml .1o.adot1n tamını için mew. 
· leket,1 birleştiren adam'' diye .rnilda. 

fao ediyordu. 
H.odeıı, KrUgerl elde etmek, 

doğrusu satın almak istedi; 
daha 
fakııt 

muvaffak ol&madı. Bundan sonrtr 
EVA ı•·ı.ORt;~tN ()r,(j~f1J - A:Z olııd"'), öz o!.3unl Deıncml.§ler. nro.dakl mUnaterot ve ~edtyl·t feua. 

halde arttı. Bunun tizerfue Rodbfl 
Skotl:ınd Yarodıın çıkmadan ev Daha kaınazana bir hafta ka;ıı. Balıkpazarın& t&§tnmı,, yaftnı, ı,ı cebren balletmeğft kalkııtı ve a. 

vel foap eden bütün teclbir1eri al- peynirini. Şl ktr1ni ununu, pastırmasını, .sucuğunu bole::. ıı.ımış,Blr de cL'\mları vasıtaalyle TrannaJ'ı basm 
clı. En becerildi sivil komiserler - ahçı t,utm.u§. i'igaı etmek üzere gizli b\r teşkllilt 
den ikisine doktor Nelin hlifön ha Hamunın blrinc.ı günü, ta.kke b8.§mda, sırtta beyaz gecelik, ço_ ,·ucude getlrroeğe ~ladı. 
reketlerin.i ~özetlemek Uzere tali- rapıız ayalrnı.rma. ınerca.n terlikleri geçirml§, mutfağa inmiş, &hçıya. nu baııkın te,kilAtı, ıyı Jılare edile. 
mat \terdi. Ve kendisi de araştır- ı1:marlamış . wedi. Hazırlık gizll futulama.dı. Bu 
ıoalıınna devam etmek üzere Va- - A ı-:.:ııma bir dilğUn, blı' tebriye çorbası, arkasından pastırmalı Juıreketı Jıaber alan cenubi Amerl. 
terlo cİ\'arma gitti. acvanlr b!r yumurta. )'$ bol ol&c&k. ı,aıııar, hep bir ağızda.n nodGs'l tn. 

Roınin J89Z şubatının 27 nci gli- - Peki efendim. giltere hesabına. ç.a.hıtan bir hain dl. 
nfültır. fogiliz adliyesinin unutmı- - Arkamodıı.n çerkestavutu, ceTIB:l bolca, arkMuıdıı.n ~' kebabı, ye t,el'lne ooııladıJaı- ve İnglllzlere cıe 
yar.ağı bir giiıı. aoa yumu~k oiacak, yanma Kıza.rınl§ patates l.9terim. rtııcıı.n da o. atıp tuttular. 

Vaterlo cıvarrnrn en büyllk bi· ll\bilir... lwde•'l ırı ~ lafaa. etınlt olan 8mut9 , 

~aı:;daJyaiıı verdi. lSmnta'un keyfine 
payan yoktu. 

Smutfo, yorulmadaıı, bıkmadan ~a. 

ır~ıyordu, a.ma akslllflnl, terslJtln 
bırakma.wıştı, llerk1'38le ı,.:eklılyordu 
Bu yiuden gllnden ,.tln" dUf)manlar. 
artr,yordu. K::-Ugtır blle ,ona, bir kılı, 

c• .. .Ja, dürüst bareketıer<ıen vazgeç. 
ınt•ıiDI ihtar etmeye ve 90" clefalar
ı.l.ı, düşmanlarına. karşı ıılmaye <'t· 
ııwye mecbur kaldı. Öyle iken, işine 
çcık yaradığı için, oııu, feda etmey~ 
yallll§mıyordu. 

KOMANDOLARIN RElst 

Krl},ger lle Smutl!ı lngilteredeo 
ııliphe ad.l;yorla.rdı. OnUll. bir ı;Uo 

Tranıval'ı ilhak etm.e&iııtt.11 korku. 
yorlardl. İklııl de mewJek~ertııl mu. 
oııtaa.yıı. karar vermltılerdl 

Ingilterenın cenubt Aldkıı ytlkııeı. 

l<omı&ert Alfred Mlincd ldl. Bu zat. 
~k derin görllşJU mttste•na meziyet 
te bir ıjy&Sf idi. O, !blha Uk nıı.za.rda, 
ceaubt Alrlkanın, p&rÇalanmas bt• 
bUttlnlülc bl!ııl cıılnde bulunduğunu. ~n 
lamıştı. Anladığı diğer bir şey dab.\ 
vardı ki, Kttger•ı.n taklpettlll birlik 
gayeti idi. lngtlterenln denb yolıı 

ü:ı:erlnde, mUst,akll bir cenubi Afrtku. 
blrUL-i.. lnglltereuln beubına g"el. 
me-zdi, 

Alfred Mllner, Krllger•e kartı ha. 
rckete geçtL Krllger. bir bal'bı IÖ· 
ı.fine aJaca.k kadar, vıztyetten emin 
dl ve lnglll.zlerl kota.y~ mıığlO.p c 
dıı,blleeeğloe de 1nanıyor6u; çünk 
tngtlh:lerln Kap,tald kuvvetleri, ço\ı 

zıtyıftL nalanndan birisi Mister Nal!lm - Ba~l'ıttineı f•t'k mUşkUl bir va.ıtlyette kaldı; çllıı. 
evidir. )fö~~r Nfdd, Hindistan or· - Arl:;ısın~an kuıtha.nede, 1<1yle iyi dlır:Uaı.lf, MpB!in bl • 'b9.mya, l<tt umumı lçt)malarda:, hem ol&rul, HARP 
dmlunda albaylık rUtbesine kadar kıymas bol a:wak şartile, hem de rullu llo ROcles'e ta.raft.a,. KrUger, fıraa1' kaçtrmAk l•telliedl. 
yükseldikten ~onra tekalit olmu111 - Peki efendim. I t.uıunduğ'uau 111.ıı etml"tı. Halk .,0 Meseleyi blr an eVVal balletmek lcltt 
bir subaydır. Londraya döndli1.c - - Arl{:ısın1an zeytinyağlı 'b&tmmya tuutyeıü, &rltııaıtıdıın su.. &azeteler, onu da 'fataıı lıiltnl ve B!\- Boer Komandolarını, lııgillıJerln JL:ı.;ı 
ten -ıonra Hi'ndicıtanda evlenerek tllreğ!, pey'llri kıvammdo. olsun. arkasından blr kabak dolmıuı, tılmıı diye ıJ.ıınıgalad.ılar . .Jan smute, ınüııtemlekes& Uz.erin" uldmlık. 
beraber getirdiği l<ansı ölmüş, o patlıcan oturt.ınası da ole.bilir. böyle debıe-tll bir hayalı illkota uğ. nocrler, llk umanl.:ırda, muvatta.. 
gönden sonra. '&fister Nalrl yalnr.1: 1 -· Pekı ı:atam! rıayınca, polltıkıuıılıta veda. etmeye, t.ıyetten nıu\.•il.ffaktyt•te ytırlidUJer. 
başına ya~llllll\ğa ba'}la.mı~tır. - Çan !.ı~clyesi do isterim. Arkaaındaı'l oom&thl! pil!v ... rra. h:ıttft. Kap'tan ~ekllinele ve Johan. Hettiı mrcrler kaza adılar. 

Fakat Mi.İlter Nald iki 4'~neıien- ı kat gUveçte plı.ıirecer-.sln. ner.burg'a &idlp gtı.lenmeıa mecbur tnglltere. vaı.lyett:akl vebamet,1 ı:•-
beri hüviyeti meçha) bir kafünln - Pekf cfcnıUm. ı,ı.ldr. Bira:& 8011ra, ~lcrar avukat.&•· ı.ııt1ıı.k ka\'ra.dı. l.ord no~rt•ın ırn. 
beraber ya~amaktadır: E\a Flo - - Arll.<ıstnüan, bôr sa.kız. muhallcıbts:&. .. gece l~ln de liôv~. ma.kar ğa ooıılııdı. Ondan IJOftra, dülün der. nuı.ocluı altı.aa. vercüfl m'llllm ku\. 

res. nn. atkası:ı1an (:rjk bO,?a.ft, takat karJ.iılc ol&çak. Ar.lı:uından.... · oek ;)apmaksızın, sevgili,,( tzı ile ev. \'Ctlerl, dt!rb.a.I, ~nubl Atr!kaya !16V. 

Ev& lt1o.resin hayatı karmakarı - Ahçr ba~ın: kaşıys.rak: " Jendi. ketti. Bu kuvvetın ırlı1Arutuu'l,l7e re& 

tilk mMemlıırla dom bir lmdındır. -- Kul• nuza izin! •i Lord IUçoer ldJ. . 
Kendisi İıııpnnyol oldukunu it1clia ~öyll.vt'nllt'tl dlnll:ren arif gerek LAlllDRt SOLDAN GEIU tnglll~ kuvvetleri, Boor•lere ilk dar. 
eder, ispanyolca bilir ve konll.'~tır, smu19 Jolıannt"abwg•dıf. evlendlfı beyi indirerek, ellerl:ıe ıreçmlt oıan 
fakat ingili:l:ceyi de oldukça temiz medi. Midesindeki sancı dakika - ı sefil! · Jıalde rahat edemlyo.-du. Polltl ıecı • yerlera Jıtlrdl\.t ctttlll'r. S.'lnra Boı,,r 
btr ıııkta.nh konu,Rbilmelctcdir. dan clakikılya aı-tiyorclu, Nihayet Ev .. e88:8eb cevap v~recell halde M-t kurdu, iı;lnl kemiriyordu. onu..ı ülkesine glrdller, Bota'nıD kumanda. 

Eva Fıoreıı çok !('07el<lir. Mat bo ıtcıya tahnınmU1 edemedi, Sofra - (14!ğildi. Fakat cenp •ereceıt hal l>tıyüh.lüğe karşı yeallm&.& bir hlrar ı.mda. bulunan KrUgıır'ln Komaaııo. 
yaz bir ten ..• uzun bi'r ) üz ••• knp· elan k!\lkarak yataiına ~itti. ele ol~ bile ıdhaynı bu tlfke~ı km- \'tırdı. Bir yol bulup. tekrar orts.y4 tarım gerJye ıftrd11ıer Ya oltısyel. 
kara ve çolc iri gli71eri dal~Alt sim Evenm bn raha.tsr.c1ığını endiı;ıe Dl81h4a ağzını aç1p ffir kelime bile nııımaya can atıyordu B•ındaa do- mrJıaclrlor ordu•unu da ~erlpa etti· 
~lyah 9'1Çlar. ile kn1'ılıyan :ılbııy Nald d!!rlıııl beyUyemiy~ıtti. layı, Mdlst'lerhı Reyrlnl dikkatle ta- l~r. 

Eva. Floret 27 subt1t :ıkııaım eve aile da'ktornnu çagrmr. D:>ktol" hıu• İhtiyar albay bir kat daha öfke- kip ediyordu . Komandolar, Lldenburg dağların» 
role neşeli ı?eldi. Saat aksamın fiP.- tayı mun.yane etti, eğer J.oıt.lratla J.c.ndi. Genç metre .. inin l<en<lİ!litlP u:rnger, 'l'ransvllt•ıo tam bir dikta- çekildiler. 
kjz buçuğu idi. Mi11ter Na1'1 l'!?nıli• ı;enı: kr"ları. mlls&Jlllt ohui Blilm ihaneti flÜphesi kM1Jıııında elinden tilrU oımu,tu. o. artık, hl~ blr kanun LOrd Robert., ıulli teklifinde bol. 
!!İni bekli'yordu, <lt-rhıd sofraya n- vnJcntnrı bi'rbirini kovalamamı5 ol· bir kaza çılı::ı.bilimi, fakat doktor kaydı taıumıyordu. )lemleıtetl, or- lur,du. Krli~er, ıınla1may• yan•flllllo 
tnrdular T"e en İYİ ı;:araplarln ııu· ımydı cloktor b11 hastalığı alelade nraya girdi.. • tvksn:, keyfi lıla.r• etmek tııtıyordtı. aı, Hner relaler(, cih&ycte kadıu 
}anan bir al(~am yemeğine bt\!ıılo- bir micl9 bozukluğuna atfedecekti. Ve Eva F)ores de öteki ı;en~ kız A~l,ye ıı:ıurı Kota, onun kRnunsıı:ıı 1ıarbetmeite taraftardı: takat ınuu. 
c.Jıiar. Fakat bo Yıtlmlıır bütün doktoı"Ia • lar gibi ll'92 şiıbatınm 2'1 sini 2R hareketlerine 1Ull11 koymııU iBteylnce. taıam mu!larcbelere glrnlt'ğe lm~ 

Tam yemeğin ortasmda genç ka Mn naznn ,1Jlckntİnİ c;elimitfi. 1h - ane ba~hynn colha gecesj ~aat on Krügcı, unu, kabhıvdon flrlatıp at- bulamMlıkları Iı;ln, Gerlll:l (çete bar. 
dm birdenbire clu.nlo ve iki sene- tiyar doktor livada zehirlenme ali biid~ }>61i<ı h:ısta.netiinin bembeynz t•· Bu hnl, gazetelcrhı halkm ıt.ırazı. bı) ya mUrııcııattan baska çıkar J'OI· 
clir beraber yaşadığı aılııma: melleri gördü ve cforlml ha!!tanın badatudı clft\•ülüi arasında. demir na. uğradı. ları :voktu. 

- Ns.ld, dedi. midem<le !;'Rrip hir JıastnnP)'e •mlihrılmasma Jft - bir katrola üzerinde sancıdan kıv Smutıı fll'satı kaçırmadı., derhal Boerler, d:ığJara sığınaral' OCteclJI. 
l>i'r sancı var. zum giisterdi, rana kıvnuıa sa."\t on iki'de can sesini yUk8elltl ve Krlger•r mUdafıı:ı ğo batladılıır 'fe ttartka.lar göıterwt:. 

nıtiyar albay 1Mrn.yt bir tavrrla Dolaorun bu tı'!şbM Albay veFdJ <'ttJ. BU bir tehlikeli rnaoevra ldJ. le ba~iadılaraa da, peelerı.nı bıralmıı. 
(Jmnzl:ırau silkti: Nal<lcl1' ılnrin bir 5üphe uyıu-.dır- EJ'tıe9i güiUtti otopsi rnporıı, tın çtınktı rıoldan geri ~arh ediyordu. yıın tnglllz kuvvetlıarlnin 9&Vlrdlt• 

- Dolmnl\cal' bi~ey mi yedin! mır:tı, <lcrhaJ yumniltlıınnı sıkarak tı:ı iJteki rap0r1a}"la dfoı netir.eyi JAtı'ın attığı taş, bu defa, hoşa. ırlt.. ı;eubert kıramadılar. 
- Benim z:ı.va.Hı bir Jınsta oldu

jumu unutuyor musunuz? Zabıta 
ile nereden :ı.J:lkam olar.alı'! 

Dokror, SkotJand Yard müfet -
'li~inin yüzüne d;1c <li'k bakarak ö
~ki §lşeden bir bardak ı;:~Lrnp 
itti. SO!ll'a snrh~ bir cila iJeo ~ö7.lc
.,iııi tamamladı: 

F,\·a hayır <lt'r gibi h~mı •a.I1a- lınstıı k~c1rnrn üzerine yürildil. ihti,·a. edi1öl'do. t~ttmnin ile ze· mPdl. Dlkta.ttir. onu Pretor;vıı, çafırt- Krliger, yeıı.I harple .. c rajtruea, l'Ö· 
• dr, fnli::ıt fü:ha fn.-,.ıa bir !!ay söyle- nugün kiminle beralıerrlin hfl'J~. (Devamı var) ft 't>e llltma. ctır. mUtet mlişa.vlrll~ i;>iis germ~ğe calı~ıfordo. Onun lçlu 

;:::~--1111--mı•ıamııııiıııı•••••••iılıii•llli••llliiıiııiiiıiiıiilıiiiilıiiliıı-llliııılııiillıil•••iıllıı--------~---~~_;~ t*ll bir Umlt yolu nrdı: Kap eyal('. 

- Size inanıyorum dostum ••• 
Hem polisle alnkanrz olsa da ne 
«»lac&k sa.tık~? Evimde zehir dolu 
ltom.man bir ka..<;a bulunduğunu 
itil.seniz bile bundan ne !:Ikar? Rir 
doktorun el'İnde zehir bolunmnz 
IDJ! Hem size bir şey daha söyli -
Yeyim mi azizim .• 

Doktor bir da.kılıa "ustu, ıonrn 
başmı Haynesin kulaklanna yak -
laştrrarnk fı<ııldo<lı: 

- Söyledilder~ıni salnn kim<ıeve 
h<iylemeyinh:. ''aterlo 11emtinde.ki 
dıişkiln ı.,zian öldüren ndanu tam
ıhğımı Slnıyonım. 

Sonra yine sesini ·' ııksclterek: 
- Bana gelince: Eeıı istenıem 

;rok mu. b~l' ıı.ıinde yirmi insanı bit· 
tlen i"ldlircbilirim. Hem de en J..ti
ı,;iU' lıir •iiiphc uyandırmarlan .•• ı."a· 
kat tlostum, ı.;n.~un bunları kimseye.> 
ô~·lcmc~e lmlkmaymrz... Yahut 

dıı ist<'diğiniz::- söyleyiniz ..• filz ıöy 
4emi <ı.Jliz, ~·abot c::öylemeıni"-ıiniı. 
'hen:m hund:ın ne lrnrkum olacnk, 
bcnıJ ... 11 1 ir:ı slip?!<! cclt'bitir ... 

H ' tor p:arip bir bulıran i~ersin 
{ vun~ SÖ:\ lilyo~du, fnluıt bun-

1 ın «:ınro s ·, fodil:lcri llayncııi a· 
l t! lar ctlcıı ı.c r•ncJer değı'ldi. 
l ı 1 onıı• mad(\D o:ıra llaynesin 

ıld. toı- b lI>kını!tol<i şUphe'li k:ıtiyet 
k o;llt'tmiınt. r.nmi enın:ı ıtayn .. 
fimir' rine mli,.~ot eclenk dok • 

harekelleriyle eski ahb:ıplarını ku ı 
şı1amaya ko,tu.Cı!ıt, önlüi?thnn ı
tında bir kaç kangal domuz sucu·u 
getirdi, Tevr:::tın meneltil!I b:ı me"".,, 
veyi görmemek ic;in dcrhnl başını 
yamı cevirdi. Hepsi m:ıs::ının ctrn
fına olurdular. Önlerine toprak 
maşrapalar dizildi. Filozof Hom:ı 
da bu içki i'ılemlne iştirak elm~ı, 
mecburiyeti ndcyrli. Biraz keyft. 
geldikten soııra muhakkak öpüş
mek y:ıhııt altlıı.m:ık Ukraynalıların 
ndcli oldu~undan, aradan bir kaç 
dakika gcc-ince hütün kuliih<' pus0 
sesleriyle doldu. 

- Haydi. Spirid, öpüşelim~ 
- Daros, bıırayıı gel, seni irncak~ 

!ıyayım ! 
Oıcki knzaklnrın hepsinden ya,. 

lı, :ık bıyıklı hlr knzslc, elini çcnı.ı· 
sine rlayıyarok bn dünyada babasız 
ve ıınasıı. y:ıpnyalnız kaldığına cnn 

ve göni\lıien a~lamırrıı başladı. Dl· 
jteri bfiynk bir rC7.or.Ordü v<? dıır· 
marlan ona teselli ediyordu: 

- .A#IQTUı. vallahi ağl:ıma t Buıı• 
da ne Yar.-. .'ıllah ncıyin na. .. ıl ol· 
dııi?nnn elbette biıtr. 
Doroş adında balfka biri., deh• 

şelll nıt'Nık ,..,.d,.~uıa .kapıldı, ve 
filorof Jloma,.. dönerek dnmıaClan 
soruyon.lu: 

- Papını metıebtnde mlere ne 
öJı...tUt.Jortnl bflnıet l~enftm; dl· 
YÜlıan7.D lı:RIMC!e ohdulta şeyterln 
anmı •n &lreflyorJar. Yoh• b~-

-2--V-ım ... nmliililiıiıl n 
Yazoıı: 

N. V.GOGOL 

ka hır şey mi? 
Rcıonöı', kelimeleri uzatarak: 
- Sorma r diyordu, or:ıd:ı nıhıJ 

idlysc v::ırsıı\ yine Öyle olsun. Al
lah neyin nasıl olması IAzımge!
di~ini bilir, Allah, her ı,eyi Jıllır. 
Doroş: 

- Hayır. diyordu, oradaki kitap· 
!arda neler y::ı.zılı olduğunu anlam·.k 
isterim. flelki rliynkozun okudu~ıı 
şeylcrr1cıı büı;bütiin hnşk:ıchr. 

S:ı~·ın mubassır da: 
- Ah, yarabbi, yorıılilıi 1 Diye i. 

çini cekiyordu. Bôylc şeyleri ne dt , 
ye !!Onnah? Allnh bunu böyle em
retmiş. Allnhın verdil!ini değ1~nr
mcyc imkan yoktur. 

- füm, yazılı <ılan her şeyf anla
mak istiyorum. Papaz mektebi-le 
gideccsim, vallahi gidece.Bim ! Ne, 
yoksa öFirenemiyecefthm rnl sanı
yorsun? mır şeyi öğrellirim, h!•' 
teyit 

Resonör: 
- Ah, yal"ltbbim, yarabbi ı... <U

ycrek başını mHaya koydu, çiinkfı 
onu dı.hıı fazla omu.ıannda 1ulmfl
lL"ll muktedir rle~ildi. 

8 
Rusı:adan çeviren: 

SERVET LONEL 

Öteki k:ızaklar, beylerden "C ayıı; 
o!Çlrt gGlı:Yf]zUnde ıŞıld:'idlğından 
bahs~lllYôtlardı. 

Ko.falıırın bu 6urutnunu gören 
filozof Uoma, Crrsnlfan i:;litade edr. 
rek sıvışmaya karar verdi. Evvclll 
an:ı ve babasına ağ!ıyan ak srıçlı 

kazağa hitabetti: 
- Ne ağlıyorsurı, dayı? Dedi. 

Ben kendim de senin gibi öksüzüınl 
Beni serbest bırakın, cocuklarl Br .. 
ni ne yapacaksınız? 

Knzaklıırdnn ba~ıları: 

- Onu serbest bırakalım 1 O, ök'. 
sü:ıı 7ahul Vatsın istedi~! yere lJH, 
sin, diye cevap verdiler. 

Rezonör, başını kaldırarak: 
- Ah, yarabbim, yatabbi r Dedi, 

Onu hıralfınl Varsın gfüiftl 
Ve Katllltlar onu Jf~ndileri kıra 

çıkarıp hıraıtacaldardı. Fnht, r" .. 
paz mektebini merak eden kazak 
onlnrR mftni oldu ve: 

- Ona dokunmayın, dedi, ben 
onunla papaz meılı:ttıbfn<ien. btıh~er. 
mek istiYôhifn. Bfü'i k~ndfftı "e l:Ht 
Pıı7: me\'.feblne ~ltlec<'~lttt. 

M'Mtnaf!h. liCt flrann ttitıf~ 

olmaı11 şliphclly('IJ, ciinkü filoznr •ıı: 
sad::ın knlkrn:ııta ni~·et elliğl zam11 
oy::ıkltırı orlun Jasmışlı, 'l'C ocl:ıdnld 
~tll'ıların adedi o kadar fnzlal::ışmı• 
h ki, hakikisini lııılnbilrnesine ihli 
ımıJ Yöktıı. 

An<'ak akşam ii1cri hu knmpany:o 
YOia de-ram etmek Jilzumunu ha!ır. 
l::ı rlı. Arohnya binerek dizginlere :; . ı 
rılclılar. :ıliarı kamc;ılayarak ve mn 
rınsi:rle fözlerini hiç kimsenin •ırı. 
lı:vaıflıyacağı bir ş:ırkı futlıırıırnk 
Yola kofuldular. Gecenin yorı111ın _ 
elan fn7.lıı~ını ~Ynhln F1rı;irip, ezber 
lıilcJikleri yolıı m!lte-mnrliycn ~ny11t' 
derek nilınycl dik bayırdan bir v-ı 
diye inclilC!r, ve f!oıof, her iki ta 
rnrtn uznyıp ~Men duvarlnrla hodıı• 
nğ:ıçlı c-ltlrd ,.e hıınlnrm nrkosın. 
dan görünen danılArı farkcfli Rıı 
rası, yU1haşının malı olım hİiviik. 
bir laiydO. . 

VokJt gece yıırısını Ç"Okl:ın geç. 
mişti. Gök yfüıil karanlıktı, ve 1-11 
Cilk Yıldıtlar ötede beride pınlı°"'· 
Yordu. Kulünelerden hfo birlnl!~ 
ışık yoklu. Köpek hav!ayışlnrfy!c 
İstikbal edilerek avluya strdflcr. 
Avlunun her iki yamndıı çatıları 
samanla örtl11ll :ınborl:ı.1' 11e evler 
Sörünılyordu. Bunlt'lt"datı tıım. kap•. 
nın karştsına teıı:ı.dOf et'l~n e• d' 
'fl'l"lerlnd4!n bilYHJHn ve nrılaşıldıltr 
n:ı g6r~ bnruı }"Ozbhşının iknmet 
Rfthtydı. Ar:ih'rı, anbata tiefizfyen 
knctrk hl!" \ofllı~nfn &ilinde <trırdu 

t;bıe bir Komando mtttreze91 ıeçır .. 
h11mek, eyalet halkın• İnglllzlerüı • 
ieyhlnc ayaklıındırmıll( . .tıa taaavvu 
laha.l,lruk edebllse, muvattakiyt•t, ye. 
&1lde11, Bor'Jere gtil.t>r ytlı: göstereb' 
llrdl. M. RA•lm ÖZGEN 

(Devamı varl 

Amerika bahriye nazın 
işçilere hitab ett1 

Vaşington, 22 (A.A.) - Har
biye nazm albay Stin·son ile baJı 
rtye nazırı albay Knok!!, berıı.her 
ce ar.ıeleye mUrtıcaat ed~rek s! -
lAh altına. çıığtnlmadan evvel i~
l<.'rini bır.ıkmam::ı.:n.rım talep et -
mişlerdir. 

lki nazır, bir çok amelenin or
duya kaydolmak ıQın istihsali 
terkeunekt'3. ç..:ı}I,malan ile ifa 
etmekte oldukl:ırı hi.z.met.in ordu
da dövüşmt>k suretiyle görecek -
leri hizmet derecesinde mühim 
olduğunu ve imal ettiklf'ri li!&.11-
lan mileeilnh kuvvetJ~r tarafın
dan kullanılmakta bulunduğunu 
lıio de dlişünmemekte olduklarını 
söylemişlerdir. 

Amelenin bir çoğunda orduda 
lıiznıet eden kimselerin terfi bn.kı 
mından istihsal sahasında taI1-
ı;anJardan da.ha iyi l>ir mevkide 
imişlel' gibi yanlış bir fi.kir var
dır. 

Harbiye ve bahriye nazırları 
her iki sınıfın müsavat dairesin
de m1l3mele görmekte olduklannı 
~eyan ettni~lerdir • 
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._!J SONTEŞRIN - 1942 

TAR1Hl 
YAZAN: ISKE.NDtR f. ~t.R I eLU 

~ ~ hôrdüm amıt, ıtkJım aln11,·1 •• ı O ;;ıiıı .\b tıılı;-nfi:ırlrı ıııll~tcrjlı•r 
uı 1 vııı~rtn carlycııı AbdUlguft.ırın pek töldn. 

11
" naıııı dül'ebllJrt ı Hiılimcı 

- Buna ben de p,ryorıını. - en gclıllıı g-clclı lııı7.
0

r~tlıı ııı ı, 

1 
o\bdUlgaUar, aldığı ırnmıı .. ı .ı·ır. ıı•rflr.rı nrttı. ı\~uğm çok ıı~url.ı.) 

'lllJ • 
•tııı \•rrı-rrU dll'<lt6ııilırn 'l,,., ıı • .• 

.. tJ c &.. 
\ O.ıluw ~tlıtl. 
hlııa ı:lıll~orliır. 

llllllj. 

1 - l>üld•fln 111ttıl11lf'rl 11enl 
ll) 1 

licdl. ~''.' nrp ttı• hu i 11n fntkılıtl:ı t 
, ,.ı rıııı:ı, lııı hı lşt"rilcr :ı:::ıb ı n3J "I 
1 

ta.ru:lıUr ıırtıntljtl? 

lt·~ rtrjl hıılıtı ıl 11;11:1 I} nr,lıı 
- i'ıırııı •ı ııııını.. IJ:ılluı,• glıtUil: 

:.,, - ~eııı tllnı.h:ııtıl.ı 1 !'1.l, ı;erı,;e\teıı - Btınlı u.tun bı•l :u lllı;;.lhıhıe{:e iti 
' '\it llılıer'lrı hir lıal1tkçı nlıl•ıibırı ı :rı.m \llr hır? 13ı•n ~··ılı -:hıwl lılr k.ı 
1111Hıledıt,•l:iiliı clııl ,, ı. Herl•ı•k Si'ni ı;ı!,•ııı •f, •~th·•11 

'''3ıırıı ıııııaı:tll! ıu~ını ı\lltıftl: - Uen tııu.rrtln yı.ııın la " ıı,:n, 

1 
- hıı bll ıll'~ll. Rıı bir ·1Uş:n:\nlılt ~ urmıı 1,j. onun ın.lııı·rllı•rle nı n • ıı 

11 ';ic 1 ,ı.:ııı !Jjzılıı•l<:lsı ı ır. • •l'ltı lı•t b ·ıılın 
\ı ~ "J' t Omcrln hl. kl,ıı•ıı:ı r, b:>rcu 
.. tuı. rıııttn ırnı;liu l n'l.lt.ıın bir ~ 1 YUYllıtıü al.irı·:ııetl'"t \t ı;orc·u" otl' 
\ 'rıl Cl'b!rttfrn serttiJ)t .. ı:ırnl< Jl'.lr 1 - Eh, gUrtlln bJrlnılc C'ortn 'il llınl 

ı ~hıı • lr ı jtı ı ltt-rkt'.,. C\ er. ı•ilr g•·llrler 
- - ımğ'1:ıt w tıend•·•ı hı'" ı 1tJı .. •· , :O:-u tı.ıllle bU ıltı Uüı.t,un ıi:ıtılı.ı 

' 11~lı •hl•.ıııııın blııııı .. n t•·rl·k. oı. nııı'l :lhl,t erllmııı hı ul~ıı, ~«mı ı 
nı~ıtı:ı lıa~kıı lılr flebcbl ın! \Ltrı 

l - oı,ı:,i lr JR. ısıı iu•ıı11 ıı~ru .. ı 
""' 1 - Ba,l•:ı 111: ot:ıhllır'l 1"•11 Ilı• bill, 

'·IUh '•h' ılıit kıl 't 
\ f'l!l kı, Utığd;ıtlılılr ~hz.~lı i\,ıkbr\.ır 

111 

1
•t ••• ı~ııtl:ır c\ltıc clondıı1(U uı, _t:tı?:ı•I rıeşlndr ıcıı,m•ıyı ıo:ncqı !l'l)'ıır 

rı l'~·Hı .. 1, \"111. blıııı ıır.11 Ça~ıtl:.t · 
il ,, 

u kıı:uı "ıı ı uıııııı 1ııe rıe tio•ıuı ı 
\• • l 

hıh·11ıi..,ı1 • 

\ı·una lııı dukl·ıilı •.• ı~llılı•rı lwııJı 
'ın~h·ı, 11hııhc mı l't•tıi~lt:rlll '! 

1 t • 
\ ~ .- "l.<',rnrr bıı <'il ııı:ıl' ılt• kıvr.1111 
lıtuıı • 

\bdulgafJıır: 
l' - ·en aldırma, llctU, lkl du!,kiln. 
"nırı llcJıh~ııılnden ne çıkın? llerJ<es 
•lıı k" s o ı, ı d'j it mcr tl'ngln \'e heııa 
'rıı bilir bir adamdır. ~ana gelin 

\!:' b il " • a tenin gö:tdestı.ın benimle beu 
11 ~ a':'ıyal':ıA'ını c•·tnıılnr bjl., 11kha u.. • 

rı J;t'ı;lrmcz., 

ı"YNt::UI IU!!!Klk'lA~LAH 
ı\biJutgaffarın komıul:ırından bir 

~:•<:irıc kızı ,·ardı. Hıı:ıme çlrklo fa • 

,,, .... 
Hulli~tlileı. 

11.ıllm" b•ınıları "nıırn 

ıı ı \1.1.a grı;otl: 
- Hı·n lm ı:fı"tı{tıııı lılr ıı ılltıı \llr 

'.l.e~ nPr11.:lil:lm! Sı•n h·ı lhtı\ ıır nd.ıının 

lrn~ nı.ııu nasıl ı;;lrjyf•r"l!" '.' llıurrfl~ 

ıııto;ıl gl·~·iniyurı<tm '( 
- Bundan ıwtay ne \"tr? .• Tıınm. 

hii~·ül; baba ı;lbl. 

- tyı am:ı tıııuct <.:••k h:ırl' bit 
l.btlyardır eni fcıı.l ı rahat,ız etml 
yor nıu? 

- Hayır. UIY.ılils r>crılııılı• mı·~g.11 
olu~ııııdaıı ben tııu -tıı~·uv•ırıım. 

- Çdk &°tltlp ~ey! 81'11 "P lin kn 
dat rtizfl bir lrndtn tJI~ ı rıtım, b"lyle 
bir pltıfl l)r. iırnrlinıll '(c•:lrıııer.tlhıı 

d<>ğrU9U, 

- Ben parn ile ~at ııı nhıııııış bit 

ti Ahı:. 

1 Haüer 'in bu:Luacas• 
'- ~ ~ 1 8 9 tO c.l,ı l . ' t-+--+--+--+--t-

~ ı--+--1--+---1'-
3 t-1......, 

~ııld:m q;ığ-l: 

ı _ ~aı•fl vh bir kaza ismi, 2 -
Doğıtı ıık. Uzerine kitnp konu:, 
3 __ ')lciıtm:'.1.1=. .ı - Hayvan ~ı. 
1ı1!'tna. tılr tızuv. 5 - Bir kaclıtı is
mi 6 lsv:ın eden, me•C'it, 7 -
Dn1n!! cd~~. nota, S - ~tı. /er. 
9 E<-iJ,-.. ;ı::, ata takılır. l J -
1 .. t·:a•ı rc•.=r.P.k. !cir haıfin oktU•u· 

ratu 
Aleksander \1 ert 

emrin:: aı:ılnı:ı"ı .. :ı dair Junıun'i it. 
ti fakla foıhııl ctrnE li:le harp :tiınım 
t.ı \İp ctml~ :::tnld•lnr. Bilhas n 
ınö~\·Ô Bo\'eri gilıi lJ1z1 meb'ıı-;tıı r 
Llı l.ıh lı~rekell ivi lmr«ıl:ıdılar: 
fakot ouı:ı.rn sfü: !'.öylenıch fır~ntı 
verilınedi. BilJın!><;a kuli!-ılcrde 
hnrıı nfe,•hindc b:ı:-ı mr.ncnn hır 
de' anı etİiycırdu. Bunuıı en iyi mi· 
!!ali, "rtesi gün Britnnyayı harıı i. 
lünınıl:ın men~tnıek iı;irı ITariciyc 
Nazırı Bone tarnfm<lan yaııılan 
tııoŞ,bbUııtUr. B:>ne İtalyan harici. 
Ye na7.ttı Ci:nrnu ile «le\ nrnlı bir 
tcma-s lı:ılinıleydi ,·e halyR hlfüfı· 

fueti 5 c\'lii'de rkinci Uir Münib ~u. f • 
\'t•lüı·cLlıı ıışa~ı: kunfcrnnınnnı topl:ınmn mı tele. 
1 Hctliye, nota. 2 - Yn) nn : lifctli.nırdu. Polon~·a i'ıtiln celil • 

l'tı"1ı ot. 3 _ Ata t:tkılır, bir me- misti. ''c none, tn<.?;iltercnin fil•· 
lcl ı _ flill:L t:tbıt ci:lnt!, 5 -- ı rlne ayl:ırı n1ara\:, A!mıın~:ı.r ordu. 
Ak•bet. G _ Yal~n. d«>rvi'-lcr kul- larını Polonya toprttldnnnclnn ı:ek 
!anır 7 _ F'trtnc:lnr ~apnr. S -- ı ıncılcn enet konferamıa ~itmc):;'e 
J,+k \·erir '\ir nota, znr.ıan, 9 - h:ıttrdı. O ı;!Un <?. eylOI) Pnris ile 
Nld:ı em~ckten emir. bir nevi el· Lon<lra ar:mttflnlri ~t-re-it1HI: son 
ı:;·ııc · tlJ Oavtık ntılm!\ yeri. bir haildini bulmu hı. bu yilzılcm har. 

1 
• • lıin ililnmclan ~onra Dn1nilye. Bn notn rn No. l•ı tmlrınramı1.ı11 lınlli: ll<-'~·i hnrici~·e nazırlıitmd:ın m:n!c. 

~u!ıl:rn ... :ıiia: laştrm1ağa mPchur oldıı. 'tınun ln 
1 za•le~linhk, 2 - Bvani. herubcr onu adlj~·e nllun olarnk 

rıra ~ _ Y:ıkıırltk, B. T., 4 - kahir.esinde :ılı~.oyeiu. Borıcnin bu 
t{ı·~a !!ar, :; - Kaııa"·i:-1', 6 -1 rum:ırtesl P1lnlm harc/kP.t tarzı 1\fr. 
mı1• le~. 7 _ En:l. Der~O.h. 8 - 1 ('eınberlayni ~ok mtışkii.l~tıı uj:. 
T')o'~ Avr.i,·e. 9 - trs, 1nııb 10 - l'attı Ye bn vthclen tn~ılız h:ısve
ltıı, 'ark. kn. ki11 Avnm Knmııraeıınila J!{lrültiilü 

M.M.V. htanbul 2 No· lı satınalma komisyonunaan: 
Tnhmln oe::eıı 82939 lira 21 kuruş olan muhtelif cbatt.a 2500-0 kilo Çivı 

ı:atın alır.ncal:tır. Povırııkla ııksUtmcsı 27,11,942 cums ı;llnll snnt 14 te 

2 No tı eatııı'l.lr.10 ırnml.ıyonundn yapılacal<tır. 

Mu\·al< l;at t~minetı 2470 lira 44 kuru:ı olup şartnamesi hergUn ko 
misyonda göıtıhıollir veya lfl:J kuruş mukabilinde alınatılllr. lstcklllerln 
bent ı;:Un ve aaatte komiııyt.na mllracıı.atları. (16::-ı9) ııt zekı, akıllı blr KıZdL Abdulgaff_. 

:.•ıc elinde dotan ve !.UçUklenbeH e 
111de büyüyen Halime. 7.eynebln aık 
~it konunuto tık .a ıoQ dostu7do. 
,·

1ra Uıtlyar büJ'üeU zeyneobtu onılaD 
.'tlıka bir kfllMIC ile konoemasına, aJl 
ltıLbtı yapmanaa ~ etndY9f>. 

r.ariyeyim. lr.!ılrlcre ırncaı'. <·fl'ııdllı·rl M.M.V. lstanbul 2 No· it satmalma komisyonundan: 
hökmeder. Sen bt'ntm yorıınite olcı:ıy 

ttı.. 

flrıtHme rıır ~tın '1.e\'11t'tll" kn "''" • 

dnı ne yapl\rdm ! 1 Tahmin be-Oııt 81883 llra 03 kuru, otan muhtelif e1>attıı. 83375 ltilo 
- Ne mı yaparoımt tbtılatı.a ne çlvl ıııttın alın:ı.cıktı:r, Pazarlıkla ekelltmeıH 27.11.942 cuma gUnU saat 15 

«tız•I. be Y•JriW•klı l!t"h•I- -"· Bun. t8 ıı 'No. ır •tmeıme lldm~nunaa yapilacaktrr. 
l&rdan birine kaçar n.ı bn pintinin e. Muvakkat lemlnatı ISSS2 lira 66 kunı~ olup §artnamesl hergUıı komls. 
l!hi'lf'h kurtııluraunı yomlıı g~rUlet:UJr, veya 109 kuruş mukabjlinde alınır. .Cstekll)erin belli 

\ ' hı 
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.. , • ' glln \'C saatte komisyona gelmeleri. (1660) 
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"1uzaffe1 t.scn 

t•'r c"lsc~·e ~ô~~s ~cnreğe mecbur 
( •h'. 

J>shJ} enin tnhinesindc ılu<:iın 
coleri birbirine ~ok aykm aıiam. 
br ,·ardı: bı•nlnr :ırn":ııda lınzıln. 
rı bilhassa J\ionzi 'e Porn:ıre Bo. 
n~nin fiki'r!eri~ nz ~c.I< iştirfık 
cdiyorlnrd: •. IU;hinenin drı;;mcln 
harb~ ınuhnlcfet ril;rj ıluha. razlrı 
;i!i Polonynnın Z<:.ptındnn ı.onrn 
Fl~nden m!'b'usan mecli<ıinin hRri. 
ciyc c>ııci•ıncnindc sn suali sor. 
nıustu: "Bundan ~nra hnrbc de
,.n;ı etıııelt t;e'l<il"'cl'k zalımetlcre 
dC'ğ0r mi?" 

Efabinedc hnrbi ciddi olarak 
telfıl;:kj eden iki ntı7.ır nırdı: l\la. 
~ire nazın nöııc \'e mu temiekc 
nnzırı l\lanllel. bilh:ıc;sa 1ıTanclel, 
miistemlekclerin harbe dnha "ıkı 
bir clrılrle i'<:tirnkini temin iı:in 
ı;eceli ~ürulii7]iı u~ra5ıyor, rran. 
sada yiyecelı ve iptidai mndde 
tıtoldan :rnpmıı.k için ı::ılı:ılıyordn. 
Röne'nin sontcşrin \ 'c i~•kftnun• 
ı1:ı l'ıleh'usan ,.c Ayiı.n l\ledisle • 
rinde söylcfüği İ~•İ nutuk ile bun. 
Iarü:ın sonrn rııUyoda ,·ertlij;f i<on 
r('mru;Jnr <llldtafe değer. lföne Ul• 

feri lta,._-ııının1< i!;in uzun harbe \"e 
Mrt•ck ferfol<ôrlıld:ırn kntlnnmak 
lllzumunu Pnmsnyn. haber ,.erdi. 
Frnn'-ftila dnhi gıdanın talıHit e
dHm ~i i'cabeile<'eğini nnlnttr. Fn. 
kıt 1tnbincnitı 6tE-lıi ft.Znla.tı bn 
İ5i pek do cid.iiye almıyorlardı. 
FJ'aııc:ız çiftçilerinin fikrini temsi" 
eden Zirant Nazın M. Köy, ~e. 
nic; mikyasta gıda tahilidinc aleyh. 
tnrdı; cSn'"cn Frnmıncla istihlaki 
<' a~Jr bi.'r surette tnhflit etlen hiı:. 
bir t<-dbir nlınmamı11tr, l\lonzi, nö
rıo'nun fihrine nykın olarak •1hnr. 
hin Ju :ı sürmesi icubctmcktedir.'' 
Oc ip tluroyorılu. 

Dnlaılye nym 7.amanila llnrhiye 
Nazırıydı; o bu makann dört sene
denberi İ'!-"31 ediyordu, daha cwel 1 
.le hu ''ll7İfcde buluıımu tu. A!lke
rj mewı:clele.nle çok emniyetle ef.7. ı 
~öylü\'or: ,.e l\fnjino Jıattına ~ok 

(Devamı var) 

5 

ı uı1!•·tl! ut zıh lr.l'trı:: ... :ı \1a.ılndıı 

•ı!{ ) ıııııııııald \':ı'rll: 1c,'l!r\"\:\ .,,, •il eı.. 

ı <"l'l'-H ı;::ön tt'rf'7 •fi .-.mı~·m·ul:ı rımızııı 

ıırn rı mıılıh"Pt hfif1 ••lrtıı\"!ln ıtwç k 

.11:ılıır• ııar.ısrı ııe,r vıuııur l 

/': va ir:ci ar~·ıan:ar: 
* iktı,:ıt f:ılo. tMl'.e f)<!,':ırtı cilrn 

.ıı o.ıı!o•:aı ı ınutıı..ıır .nuı.~sc elcrd<' 
cnJı~·nış h:l'rf bclı, iJıgıtızce bıluı 

bir l:<'nı; iiğledcn soo.-nl:ırı 'c Pğcr 
ic.ıp <'derse s.ib.tlıl3.n a'k~:ın'ı.1 tıc~br 
her hııııgt bir nı•iesscsıa veyıı yazı _ 
h:ınl'dc çnlı~ınnk istemektedir. nıu 
'ı.ıschc ddtC',•lcrinı ıJe tulınasrn ı 
lıilır. 011111) ı~mıine mürııcnnt • 

* Hır finh·cı•site \ıılcbesi ·nn'tı• 
ne ve ticnrcthtıaıelcrde öğlcclcn sor 
roları Yeyn bütün stin çalL5n'ı'ıı'k .~ 
lr.ıneklcdir. (Şahin) remzine nıii rtı 
rnnı •.. 
* Tecrübeli, Frnnsızı::n dans ven· 

bilen bir Tilrk m!irebJ,iye 8 lO yrı 
şınn kad:ır yalıut l'CnS d~ınuş ço. 
cuklnrın birşcylle meğguJ olabilir 
Tnşrayada gidebilir. 
Bakırl•öu 11iisre'r>i soka7• No 8 de 

lolaklıulc Kutlu'ya müracaat: 
* Lisenin onuncıı sınıfındıı oku. 

l'nn bir genç mali vaziyetinin bo 
ıukluğu yüzünden öğleden ııon • 
r:ıları her hangi bir işle çalışmak 
istemcklCdir,. Oleriş R.A) remzi. 
ııe mürncant. 

• Tıp fakültesinde bir genç; or. 
taoknl talebesine nritmalik, fü;lk, 
kimya ynbnnCJdil (Frnnsızcar 
dersleri vermektedir. FHıtlar eh M 

'·:ındır.1 evlerine glılclı!lir. (İh .. Ra. 
rcmllne mürncn:ıt. 

• ı9 yaşında Onlversil nln ilk 
~ınıfınn tlevam eden hlr genç, blr 
herhangi bfr müessesede ôJ:lctlt>n 
sonralan çalışmak istemektedir. 
(K.T) remzine milracant .• 
* Yer!ı ve ecnebi §irkctlertn yllk_ 

sek n1Uh!lscbe!jnf idare etmiş mQte. 
huma (nıuhuebecl ve reuam) her. 
h&ngt bir mttesaeaenln muha.ııebt:sın; 
tanzim veya bunlardan bir kaçında 
çalı§mak fçln l§ aramaktndır. (79 
ress3m) remzine ml!rac&at • S 

* Dir boyan yalnız bir bayın "'" 
işlerine bakmak lizcrc iş nrnmnkln 
dır. (Güler l'ÜZ) remzine milrac:ıııı 
* Ortn '\"e ilk tahsil için lııusml 

dersler verilir. Beşikta~ uzunı;e$l!ıc• 
caddesi ç~me 11okıık 20 No.dn 
Ö#retrnen Mu!tnfa Atahekl' mllr:ı 
caat edilmesi rica olunur • 

- Lfttfen sayfayı ~eviriniz -
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Devlet Der.İz YoHarı t~letme Umuw 
ı1üdürlüğü ilanları 

23.11.942 • 29.11.942 tarihlerıne kadar mrd!telil hai!arı 
mıza kalktıca.k ı•apurların isimleri ve kalkış gün ve 

saatleri ·;e kalkacahtan rıhtımlar 
KARADENİZ HA'lT' ~au 4.00 de (Eğe) cuma 4.00 de (Ka 

BAUTIN HATTI 

l\ll..'U."Nl:'A BA1'TJ 

B.\!\"DIBMA IlA'ITI 

KAR,\Btcı !\ HATTI 

~LROZ HATrl 

AYVALm: HATTI 

tzM1R (SÜR:\. T) 

lSK~'DERUS RATTJ 

rr denızı Galatn rıhtımınıtan. 
CıımnrU:si 18.00 de ;.Kad~) Sirkecı 
·ıhtımmdan, 

PRznrtesl 9.00 da (Mara.kaz), çarşarıı 
ba ve cuma9.0 O da ( f'rakı cumarteııı 
H (lG te (Marakazı pazar 9.00 na 
(1'rak) Galata rıhtımından. 
P..ı.zaqesi 8.15 le (Trak> çarşambö 

ve cuma 8.15 te (Marakaz) Galata 
rıhtımından. ayrıca çı1.rşambıı. ve cu. 
ırıartesi 20.00 de (Anafarta) Tophane 
rıhtımından, 

~!l.jı ve cuma 19.00 aa (Bartın) top 
nane rıhtımından • 
!?a?.ar 9.00 da (Ülgen) Tophane nh 
t•mından, 

C,.'arşamba 12.00 de lBursı1.l cumarte_ 
ıı1 12.00 de (Antalya) Sirkeci nhtı • 
mm dan. 
Pazar 10.00 da (lzmir) perşembe 

10.00 da (Tirban) G:ılata rıhttmm • 
dan. 
Cuma 18.00 de (Konya) Sirkeci rıh. 
tımından. 

NOT: \"apar seferleri h11kkmda her ttirh1 mal~mat aJJa~da telefon 
Jnımınaları y.n.ılı aoentelerimlulen öj;renUebllir. 
Ba, Aeenw Gafllfa Ga.ıata rıhtımı limanlar umum 

mftdUrlUğ'U blnaııı altında {42362) 
Ştlbe Aeentt>liği Gnlata • Gt!Iata nhtrmı mmtaka Uman 

reisliği blnaııt altında ( 40133) 
Şııbe Acenteliği SJrkfrl Sirkeci yo}cu &Rlonu {22741)) 

(1642) 

-==================r-~S~EH;njlR;;-TTlnY~AMT~R~O~S~ 
* TieMi müesseselttde etiış 

mış, tecri.ibe1i, o.Jdukcn İngith:ce b ı 
len ikti-;at f:ıkiiUcsi tnlehcsinden 
bir genr öğleden sonra yazı hane 
-i,lt!rinde çnhşmat ist~tedir .. 
l~fim) remzine rnlmıcaırt •• 

• P.C.N. talebesmden titr ~ı; 
Tniyeti müsıııt olmadığından fa • 
ldilteye de'f'am edt'miyecektfr. Her 
hangi bir müesseserle ~ ma-f,?aza 
C:la sabahtan akşama kadar çalış • 
malt istemekledir. 

Kefil de sosterehilir. (N.Y. Aefl) 
~ne müracnt. 

.Y. A..ft.ertıkle bir a!.l&.am yokt;lar. 
Aaıl aıanatial nalbaLttır. Boştayım. 

Eç:a:tlılı:, odactilk ve benZeri bir iş 
anmaırtayım. Şalı.s! ketn de g&rtere. 
bilirim. 

P'ntlhte, Kmt~ caddeıdnde 22 mı. 
marada Reşat Göçmen eliyle Mehmet 

K.OMEDt KISMI 

Wı 
ı ~ ! 88.st 20,SO da 

ı ASRILP'..ŞEN BAR\. 
. ı ı Cuma~ ve Pazar 

: il m gttnlerl 
Hi,SO cb Matine 

Aldınmz: 
Aşal'ıda .rerotzlert ,um olan e • 

knyucularmu:zm Oftmlanaa selen 
mektaplan ldaı-ebanemlzden <..-ar . 
lan barlO) bergibl aababtaa ötleyt 
kadar n -.at l '1 dea *>DJıl atdnm.a, 
lan. 
(A.G.) (A.U.) (Acele iLK..) (B.Ş. 

kbneesiZ> (Balunıxııu:) Bay ll'a.lk) 
(Çabuk olcun (Dadı) (E.F.), •E.M. 
(F. U. Ş.) .(F. D. K.) (Gtm, "(Gftler 
yftz) (23 il Llttyorum.) <Fethi 127'\ 
(lıl. D.) '(X E 49) (Nelll) (O. İ.) 
(Ô'zbaba) <P. A..) (79 T'Me&M) (R.A.) 

(Samimt) 

aıaı;ı.ı:a ....._ ·~uw:awwwaw 

Türkiye Şeker Fanrikr:ları 
Anonim Şırketinden : 

Fabrikalarımızdan ve lstanbuldan şimd1ye ka~ 
dar en az Onb.eş tonluk bir vagon üzerincien ıeker 
satılm;ıkt~ ;di. 

Fiyatır vülu~ltilmeıi üzerine asgari satıı 
tarları bir ton küp veya kristal olarak tesbit 

mik
edil· 

( . ' : lara~bul Belediyesi itini..,, "~ l 
Şile - A~va yoluna ihzar edilecek (900) metre mlk.A.bt kum açık 

eksiltmeye kuııu.!..tr.uştur. 
Keşı! be'!ııı:ı f2484) bra ve ilk teminatı (186) lira (31)) kuruştur. 
Keşi! ve o:ırtname zabıt ve muamr.ılAt mUdürlüğU.nde görülebilir. tha 

le 4.12.942 cuma gunU aaaı 14 te daimi encümende yaprlaca.ktır. 
Tallp~erln ılk temi.ıs.t makbuz veya mektupları, lha\~ tarthinden il~ 

gün evvel vjlA.vet nafia mUdürlUğUne mllracaatla ataca.kl~n fenni ehliyet 
·ore kanunen ibrazı lAzııngeıen diğer veııikalarilfl ihale gllnC muayyen aaat 
te daiml encümende bulunmaları. (15l56) 

* ~. 
İetanbul, BP.yog'lu n ttsldldar .nı1 haıtaltkl&r mücadele merkezte. 

rinde bulunan memur ve hademelerıe zUbrevt hastalt~l&r m\l'filrlUğU ka 
vas ve ha.demc:.erj için Jı.uaı&§t dairesin.den verilmek ş&r'"..ile ya.ptml&ca.k 
(93) takım ma kuıket elbl.se ftl manto açık ekslltmeye konulmuuıır. 

Mecmı~unun tRb;r.ın bedeli (1162) lira (50) kuruş ve ilk teminatı (87) lire 
(19• kuruştur. 

Şartname zabıt n muamel!t mUdlirIUğü kalemlnde g~ıillebillr. 
İhalP 4.12.:H2 cuma günU aa.a.t 14. te da1ml encümende yapıla.ca.ktrr. 
Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektupları ve ka.nUt\61 ibr11.zı a. 

zımgelen diğer ve1'jkalarile ihale gll.n•l ınua.yyen saatte dalm.t encilme~da 
hu}unmala.rı. (1554) 

• 4' • 

Tahm!n İlk 
bedeli te::nfnatı 
891,00 2U3 Şehza~b&şrnc!& Kava.lalı ııokatm<ta 7 N;-.-:--11 ahfat> fi" 

enka.zr. 
240.00 18.00 Şchzadebqmda şeıı.za.debafı caddealnde 24t No. ıı 

dilkkA.n. enkazı:. 
Tahınin "tedellerlle ilk t~minat mtktarlıtn yukarda ~ tkl puça 

enkaz aa.tıımalc: üzere &yrı &yrı açık arttırmaya kontllm~tıır. 
Şrtnameleri zabıt ve muam~ıa.t mUdU.rltlğllnde görMebirtr. !haleleri 

27,11.942 cumtı. gün11 saat 14 u dalm.'l encümende yaprlaca.k.trr. 
Talipler...n ilk teminat makbuz uya mektupları ve ka.nunıen !brazı ~ 

zımgelen diğer vesl.kalrı.rUe ihale gft.nll muayyen ııa.at.te da.im! enc\lıneııde 
bulunmalan. USll) 

M·M. V. l.tanbul 2 N.o le Satınalma Kom~cla11: 
Batik demir zincir ve beDl'..ert m.&Izemenln deı:Wtdezr çıkarına f§i 36..11. 

942 perşembe gUnll S&Bt 1t te pazarlıkla ihale edı1.ecektir. 
Beher kilosuna 5 kuruş 75 sant1ın. fiyat tahmin edilmiştir. Şartneımıe. 

.ıri hcrgüo komisyonda göril!ebjllr. Bu 1fe talip ol&nlann.kaımal ~-. 
rlle bırlıkte belii glin ft .saatı-e 2 No, lI ır&t:m&lm& lromJSf-OlllJD& mnn.. 
cıı.a tları, •l 1630) 

-

- -

-,.~ C:.l">"ITJ:..r:..~-N - 1n~2 -
M.M.V. lstanbu~ 4 No. lı Sat. Al. K.o. dan: 

M .M.V, m·ı.ıyene hereııı:ce be~eniıme1< ve tekili edller. rıya· o:ıa "l IC() 
n:ıncll mU\'at • gonııme.< ,artlle ~u t'>n >U1dar vaı<etıt 3ıJ ..ıc; ,ı;aıJar pem: • 
ti.'.- kö~eıe ve 20 .on ka4'.lııı sarı sabunıu ı-o~e.e paı:drl!~la s..ı.tın alınacaktı' 

Pazarlı!< .:•ı:n: 27 i~ınc·t .. ~rm cu ns ;•inu saar uı te lvphac:ede M M.V 
Sat. Al Ko. nurda yapııacakttr. raııpıer!n muayyen ~:-ırie Ko oa geıınt• 
ler .. ( ll 7t>) 

!zmit Demz Satıni'.lma Komisyonund<in: 
Ke,11 bedl'>lt 
Ur& kurut 
17078 81 
6'7~ 49 
6'792 ~9 

M05 10 

TemtrJRtı 

lira kuruş 
2561 07 
lf)J)I 14'7 

10111 i'7 

62& 11 

Paıarlılı: ~aatJ 

!6.11.9-U 19 

ı - Yu!r•rda yu11ı dört kalem inıa!lt işi ayn şıtrramede blr 't'e<t• 
ayrı ayn a.!jplere ıhale edilmek suret.itil paı.a.-:llk ~ltslltmelerj hl~ 

larmdıı. ya.zıh 8'ÜJl ve ııaatte tzmltte terııan~ kapı•ında'.ı.t k.Omlayon bltıl 
auıd& yapriaceı.t:r. 

' - Emnıyet vellikaları.nı bamil tatekliler, lteşt• prtııa.cııe •• projt. 
terini hergun !lomtsyonda görebilirler. 

S - fa.!ıp!t.r'..ıı bu gtb\ işleri yap•rkların• dsir Naf'la ın!l.i•l::-IDklerin • 
den al:ıcakla- : •lılıyet vaslkalarmı \·e hizalarında yaı.Ut te'llin&t maltbU'
ıartıe birlıkte t-elli gD.n ve saatte komiaycms mllraoaatlsn (l490) 

lzmit nenı:: Satınalma Komisyonanclan: 
ı - !maliye tıe .. etı beher klloauııa 105 lrul"Uf tahmin ot:ıııan 1500 kil~ 
9:J.1M/m kııtr•nôald ba!<ır çubuktıuı 2. lOM./m kutrunda t•l Çektırumef 
işi pa.mrlığa konulmuştur. Pazarlığı 2,.11,942 aaıı günü saat 16 te t.zıxıit 
te tersane kapıemdalti komisyon blnaamda yap!l&eakt;rr. 
2 - Fennı evf!af ve prtnamesi koıntsyonda g~rilleblllr. Ka.tt ıemınat 
286 lira 25 ko~r 
8 - T&!iplerin bu gibi l~Jerle llgi1i olduklarma d&lr tfe&t'&t ve ehliyet .
stk&}armı yukıırGa yazılı te.ml.nat)arile birlkte muayyen cUn ve aat:I 
komisyon oa.~kanlığına nrme!ert. {1487 ) 

lzmit clemz aalınalma komi•vonundan: 

PatatN 
Pra.aa 
L&h&ııa 

tspanak 
K. Soğan 
6&lça 

ldlHa 

U.000 
4-0.000 
12..000 
30.000 

40.000 
2.000 

Tahmtn bedeli 
Jml"09 

40 
15 
16 
l~ 

22.15 
uo 

-

l'utarı 

lira 
HOOO 

6000 
1800 

f/JOO 
9000 
2400 

37700 282T.l!O 

-:ı,.- 1 ..::_ Tu'lt~ cfne w mi11:tan yazth altı 1ca1em ~lw~n1n kapalı ı:ar1 

uııuıne eDUtmuı 30, ik!ncif;qtin 942 pu-arteal gtlnU a&&t 16 da lzmltt' 
tersane ltapııruıdaki komisyon blnumda yapılacakttr. 

ı - Bu ~ alt ...,.tname 190 kur11f mukabllln~ kmntay<);ld&n aı.ra•. 

bftir. 

3 - Dı:slttme,e iftt?'ak edecek t-ııptmıı bil gtbl iflarle nım otdukl*f'. 
na dair 1942 Mneıdne ait tiC!U'et ftırtk&lanru w kanuııun tarifatı ~ t•" 
Sim ecteeekı..n teklif meiıı.bıptanıu yukarda )'&Sllı teminat makbo.zlarile ııır. 
llkt;e beHt glin n a&tteJl tam bir 88.&t eneım. kadar komisyon bqk&lil1• 
tma nrmet.:ı. (l~ 
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