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Atlô.ntik ve A k.deniz sahillerine 
Yeniden Ar1ıerikan 
kıtala rı çı karıl dı 

- ,.- ~ 

• 
iSPANYA 

L 
Amtırlkıın a5kerlerinlu "ıkarJldıkları yerleri gösteren ,ımali Afrika baritaaı 

Paraşütçüler üç hava alanını 
işgal ettiler Cezayir nasıl 
,~. ·= - ~~"I işgal edildi? 
l Frana 

Amerika ile 
münasebet· 
lerini kesti 

\'ı,ı, 9 (A.A.) - Nazırlar mccli .. l 
dlln toplanmı§ ve Amerikanm şlmall . 

Franaız Aırikasına taarruz ederek 
Fransa ile böylelikle mUnasebetı kes. 
mi.§ olduğunu bildjrro.Iştir, , 

.. * • 
Londra, 9 (A.A.) - DUn sabah, 

mareıal Peten !1e gört\şmek Uzere, 
general Veyı;:-ıınd Vl§fye davet cdjlml§ 
ti. 

Öfrenildlğlne göre. resmen değil • 
ee de. hakikatte Amcrtk11 ile mUna _ 
ııehet k~sjlmlştlr • 

Guadall<anal 
adasında 

Amerikan kuvvet
leri ilerliyor 

Bir Japon kruvazö
rü ile bir muhribi 

batırıldı 
Nevyork: 9 (A. A.) - Bahriye 

nazırhğı şu tebliği ncşreıınekte
dir: 

Cenup Pasifikte, Guadalkonnl a
dasında Amerikan kuvvetleri do· 
#u istıknmelinde ilcrlcımişlerdir. fi 
ikinciteşrin gününde Amcrlrnn pi
ke bomba uçakları diişrnan mevı
lerfne taarruz etmişlerdir. Bir mü
himmat deposu ile bir benzin de
posu tahrip edilmiştir. 
iki dfişman muhribine taarruz et
mişler ~e zannedildiğine söre, 
bunlardan brlni bııtırınışlordır. 

7 İkincit~rin öğleden sonra, 
bava teşkillerimiz, Guodnlkanalın 
takriben ı 150 mil şimalinde bir 
düşman teşkiline toıırnız etmişler
dir. Düşman ucakları, bir hafif knı
Yu 6r " 10 mııhriplen müteşckk!I 
olıın bu filoyu korıımııya çalışmı~
lardır. Knıvazör muhlcnıel olarak 
batırılınıştır, 

Kazablanka açıklarında 

Şiddetli bir deniz 
muharebesi oluyor 

Londra 9 (A.A.) - Şimali Fran 
1:1ız Afrika.sının Atlantik ve Ak.ele. 
niz sahillerine kar~ı yapılan çı. 
karma ha.reitetleri pliın mucibince 
gelişmektedir, İngiliz ve An:eri. 
kan kuvvetleri l>irkaç hav:ı alanı 
nı işgal etmişlerdir, Ceza~ ir tes. 
lim olmuHtur 

Müttefik umumi karargahı şu 
tebliği ne§retmf'ktedir: 

'Hareket plan mucibince devar~ 
etmektedir. DUn saba!ı, k.lraya a. 
yak basan Areerikan kuvvet leri 
Eür'atle il~lemiııler ve yeni çıkar. 
ma harek~tleri yapıtmı~tır. 

Yegii.ne görülen mukavemet. sa.. 
hil t<>pçusu.."lun ve bahriye':\ir. mu 
kavcmeti olmuştur. 

Oranda, Amerilrnhlar iki ... Uı;ük 
gemi k.ı.yb:lmişleıdir. Bir mt!tte • 
fik taşıtı torpillenerek sakatlan • 
mıştır. Zııyitıt hundan ibarettir. 

Lonrlra, 9 (A .. ~. ) - RCyter a: 
jansırun muhabiri bildiriyor: 

Birı:ok hava alanlarına h11.vadan 
asker indir.imiştir. Cezayir yn. 
ktnhrında iki ve Oran yakınların. 1 
da da bir hava alanı işgaı edı:.ni,.. 

tir. 
Sahil ba.tnryalarının mulcaYeme 

ti kesildikt en sonra harp gemileri 
Cezayir linın.nrna. girmişler ve bo. 
galtmıya b::ı§J&mt§1ardır. 

CEZA Y1R l'ESLİ~f OT.DO 
\'işi. 9 (A.A.) - Cezayirdeki 

Frans1z kuvvetlerine ate!! kes em. 
ri verilmiştir. Şehir teslim olmuş 
ve Amerikan kuvvetleri buraya 
eaat ~2 de girmiştir. Fransız as. 
k!rlt>ri silahlarım muhafara t-:.mek 
tedirll"'..r. İ!:gal h:treketi tflmam. 
lan'1ıkta.n sonro., Eivil makcım.ar 
vnzifelerine avdet edecekltrilir. 

ŞF.HİR NASJJ. 1ŞGAJ, F.DtLDl! 
Londra, 9 (A.A.) - Bi:- harp 

muhabıri, Cezayir şehrinin T!.mııl 
işgal dildiğint dair şu tıUsı!atr. 
bildiriyor: 

Hava ~eneraıı Dollt 

Şimalt Afrikadaki 
harekatı 

6 generalle 
bir amiral idare 

ediyor 
Bu çıkarma hareketlerıncl t, ılk 

karaya ayak b:ı."'1n kuvvetltr. ko. 
mandolnr olmW}t.ur. Bunlı\!"!n aı-a 
smda küçUlc mikyRst silah~nda7. 
kuvvetleri de bulunuvordu 

Bu hareket, şüphe· yok ki şim. 
diye kadar bu yapılmış olnn bu 
nevi hnrek~tlerin en büyllğüclür. 

"Sahil batnryalan susturl•Mu.k. 
tan son'ra. Jeva.2rl1 ve t:t~ıt 2'er.ıi. 
lcri liman~ ginnider ve k!ı.r!'!.ya 
n!>ker çtka.rmağa ba~tamışlardlr. 
Amerikalılar zayıf 'bir mukavemet. 
le karşılaştıktan ve zırhlı l1r..vet. 

(Arkası sayfa. 3 Sütun 4 te) 

Tokyoyu bombalı. 
yan Amerikan bava 
generali de bunların 
arasında bulunuyor 

General Dö Gol Şimall Af rikadaki 
Fransızlara şöyle dedi : 

1'1 üttef iklerimize 
gardı .n ediniz I 

I.ondra: 9 (r\. A.) - Sayaşan 
Fransızların kumandanı de Ciaulle, 
pazar akşamı, ı.onclra rodrosuncla, 
şimali Afrikadokı Fransızlara hi
taben şunları söylcmi5lir: 

".Fııısanın müttefikleri, şimııli 
Fransız A frikosım, hürrh·et muha
rebesıne iştirak ettinne~'e karar 
''erdiler. ~lühinı miktord~ kuvvet
ler karaya nyak basmaktadır. Bu
rahırı, Frıınsanın hürriyeti ıçın 
bir, çıkış noktası haline gelmelidir. 

Bu herlefi göz öniınde tu!nrıık ha· 
rekct etmeliyiz. Zaman mfisaittlr. 
Bir tarafla, Alman ve ltııh•anlar 
borguna uğratılmış dllter t~rartn, 
Rusyarlo Alman ileri hareketi Vol
ga nelırindc ve kafkaslıırda akame. 
le uğratılmıştır. 

Şefler, askerler, bahrivelllcr hıı
vnrılıır. hepiniz kolkının.~z. l'ıİOtte
riklerimize yardım ediniz. Onlar:• 
iltihak edin iz. Snvaşon Fransa siz
den bunu rica ediyor. 

Ne\-yoı'k, 9 (A.A.) - T?kyoya 
kar~ı yapılmış <>lan haYa akmlarr. 
nı idare cJen general Dolitin ~;m 
di, Şimali Fransız Afrikasmciaı.:i 
Amerikan hava kuv\•eUcrin·n icla 
re ettiğini, harbiye nazırlığı bil. 
dirmekteılir. 

\'ıışington 9 (ı\.A,) - Ra:biye 
Nazırlığı, Şımeli Afrikacla hare. 
kat yapmakta olan Aıneriknn or 
dulan şefler.inin n§a{!ı•1ak: uvat 
olduğuau hildiır~ktedir: 

B:ı~kum.:ından: General Ei~n • 
hower. 
Başkuma~dan"n genelkul'r'..ay 

ba~kam: Major Gl. Clark. 
Karaya çıkarma b:ıreketkrini 

himaye eden deniz kuvvetlcrı ku 
mandam: Kontramiral H ı·:. 
Hewıt. 

Afrikruım garp sahiline çıknnl. 
ınrş olan Amerjkan kuvvt'tlcrinin 
kumandanı: Major GI. Corc S, Pat 
ton. 

Orana çrka.rılmı§ olan Ameri 

Atın 
tepmezl. 

itin 
kapmar:t 

olmaz 

r i,ngiliz kuvvetleri Lib
ya hududuna vardı 

Berfin, 3 lngiliz taarruzunun 
püskürtüldüğünü bildırgor 

Ballar a geçidi atıian bombalar 
nt tlcesinda geçilmez bir bi le geldi 

Loıı<lra, 9 (A .. 'ı.) - Sekizinci or. tarafından ulışürüldügünü bil<lir • 
ıiu doğu istikametinde ileri hareke_ mektcdir 

MiHVER KCY\'ETJ.ERt ÜÇ 
TAARRUZU PÜSKCRTTÜ 

tine devam etmektedir. Mih,·er kuv 
\'etleri dum1ıı<laı{ takip edilmckıe.ı 
dir. Diln, mültelik ku\'l'Clleri, Mar. 
sa Matruh ile Libya hududu ara. Yişi, 9 (A.A.) - Sekf?.inci ordu 
.sında b.ir .noktaya \'nrrnı~lar dır. j mib,·er ku,·vellerine kar~t taarru~ 

Sekizıncı o:du.nun ileri hareketi l larına yeniden başlamıştır. 
esnasında genlerınde bırnktı#ı bir Bcrlinden alınan bir habere, 3 
knc muka\'emet noktası l"a,·aş ya. kere mütıefik taaruzun geri 1 ld 
Yıış !ernizlenmeklcdir. gını ve düşmanın ar.ır k 

8 
ıl ı. _ • ıs ayıp ara 

Agır ,., orta mutterık bomba u. uğradı~ını bildinne:kledir. · 
çakları, cumartesi günii, Libya bu_ Al b b ~ 

man om a uçakları faaliyclle 
dııruna yakl:ışmı, olan mihver tank . bulunmuş1nr d-

k • ı ve u.şman tank ''e 
ve :ımyonlnrını ıııihr bır surelte kaınyonlanna taanız etmi 1 homhnrıhmım etmi5lerdlr. şerdir. 

ESJR ADEDİ NEKADAR 
HALFAYA GEClDt HARAP BlH 

HALDE 1.ondra, 9 (A.A.) - Mısır cölün 
de, mihver esir adedi git gide art 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz rad. maktadır 6 lııll\•an ıwn·· • t • h: 
"·os• . . • hah' . H lf , . enın ec ,. 
J crvısının mu ırı, a aya gr. I zati ile birlı"kt ı 1 d 

ıd . . e <'~ r a ın ığıııı reu 
ç ını.n atılan bonıbalıır nelicesm ter ajansının muhabiri hlld "' : 

de geç.ılmez bir hale geldigini b11- ledir. ınnek. 
dirmektedir. Sekizinci ordu 900 t • 

B. b k • op 1le 500 
ır aş a muhahır mlhver kuv. tankı tahrip veva ele · · 1 ti • ı · · geçırmı~t r. 

Te 'rıne petro getıren 5 Alımın Esir nctıedi 30 000 il ~o 000 
akı . , , e , , ora. 

n ıye ucoJOnın müttefik uçaklıırı sınd:ıdır. 

Stalinoradda 
Ruslar iki binayı 

geri aldılar 

Ceplleala dlter 
lleıımıerlade 

Ballar müabll 
taarrazıar yapıyor 

Baltıkta 6 Alman gemiıi 
batırıldı 

Londra, 9 (A.A. - Ruıı cephe
sinde esulı bir değisiklik olmrunış. 
tır. Almanlar yeni ilerlemeler kay 
delrnemi}lerdir. 

Nalcik,in cenuJ> doğusunda şid. 
delli Alman taarruzları tıırdedilmi~
tir. İki ~ün içinde 1700 Alman as 
ked ölrlürülmüştiir. 27 Alman tankı 
da işe yaramaz bir hale getirilmi$· 
lir. 

• • • 
~evyork, 9 (A.A.) - Rns cephe. 

sinin bütün kesimlerinde. Rus kuv 
Yelleri karşı taarruzlarda buturunnk 
tadırlar. Alınanlar ilcrliyt>memiıı. 
]erdir. · 

Slalingradda fki bina daha Rus 
km•>e!lerinin eline geçmiştir. 

Tııapsenin ~imal doğusunila çnr 
pışan Rus kun·.elleri, Stratejik e. 
hcmmi:reti haiz bir tepeyi düşman. 
elan istirdat elınişlerdir. 

ıcı •• 
Londro: 9 (A.A.) - Ballık deni

zinde, n.ıs ıfenizaltıları topyekun 
12,000 tonilatoluk 8 Alman taşıtını 
balırmışlordır. 

MarıilyaJa hava tehlikeıi 
iıareti VPrildi 

• Vlşi, 9 (A.A.) - Mar.sl!yada. dUn 
saat 27.17 de hava tehlike ı,aretl ve. 
_?ilmiş ve bu bal takriben bir saat 
ıııUrmUotllr. 

kRn kU\'Vetlerinin kum11nıbıı1 : 
Mnjoı Gl. Ç'arls W. Ryder. 

Ce.zayire çıkanlmtR olan Ameri. 
kıın kuvve•lcrinin kuman.Jıuıı : 
<;J. J:ınıe~H. Dootit. 

Dii{"r tP.rnft~n barNve nnıırl• 
ğı GI Fra n.k M. Ancrews'in 4 son 
te'Jrindenb~ri Ortııe::ırkteki Ame:-i. 
rika ıı kuvvetleri kumnnt!'lr.lıiPnt 
GI Corc H Bret'in CRrrnihes'le 
ri~ mililaf~a I:unıanrlRnıı~ını dz. 
ruhte etmiş olduğunu bil dirmiştir. 

Uçan kaleler 
Lil şehrini 

bombaladılar 
Ceaoyaya yapılan 

alrıa debıew 
basar yaptı 

Londr&, 9 (A.A.,) _ İngiliz ha.& 
kuvvetJerfnln Cenovaya yaptıkları 
aona &km, §imdiye kadar bara.ya ~ 
ıı yapılan akınlanıı en JlddeW.1 ol 
muııtur. • " 
İtalyan teb!iği, deh§eUI hu&r ol : 

du.ğunu kabul etmektedir. 
Mll4.no ve Savonanın da. bomb&rdr 

ınan edildiği bildirilmektedir. • 

• • • 
Londra, 9 (A.A.) - Amerlk&'I! 

Uçankalcleri LU §ehrlne taa.mı.z et. 
mtıılerdr. İşgal altındaki Franııada 

bulunan bu ııehrjn, çelik ve lokomouı 
fabrlkalan Almanlar jçln çalışmak.. 
taydı. Amerikan uçankalelerlne 300 
kadar İngiliz av uçağı refakat et , 
mekteydf. 

Amiral Nlmlç dedlkl 

Japonlar 
Daha şrmdiden 

şüphe ve korkuya 
düştüler 

Bfr çok Jaf!OD 
gemisi baiı r cf ık 

Honolulu, 9 (A.A.) - Amiral Nı. 
mlç, aşağıda.ki beyanatta bulun .. 
muııtur: 

"Pasifik filo.sunun denlzaltıtan, Ja.. 
pon donanmasını ağır zayiata uğrat 
mııılar ve blrÇok Japon gemUerinl 
batırmışlar veya hasara uğratmııı • 
tardır. Japonlar, uzun zıırnan bu ka. 
bil zaylnta tahammlll edemtyecckler 
dfr. Daha §imdiden !i!Uphe n kor~ 
lçl.ndedlrler. 

DenfZ&ltı!arnnıznı mlktan arttık • 
ça ft mUrettebatıarı tecrtıbe ..._ llL 
baret peyda ettikçe uğratmakta oldu. 
ğumua zayiat ta artacaktır •. 
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ıstanbal nıemarl 

llooperatlll 
HAFTA SOHBETi 

Kokusu a;!ır vezir 
Erzincanh izzet Paşa 

RUSYA KIŞI 
ve 

Ordusu Almaıı 
Azas1nın ekmeğin 

temin edecek 
-11-

lnet paıaam prlp U~erl- KülMI bebsl - Curp yatağa! - Edirnede11 
J:nlllea• tındeı uea ldrlt oamalll' - Hem aztı, llem taltif - Vedrllji:ı 
pnı, _ Yalan<ı1 veslr - Sen de tene, ben ete t es? - Senin vezir oldu_ 
tun v• mı' - Ceketi• arkaauaa yazılaa ltavale - Yılctız falı - Blr munı 

Bu, bugünkü ıartlar içinde 
en pratik tedbir sayılıyor 

Harbin ba~l:l'~'!TNndanberi, ~ark n:ı•·:-ıl:lan miic;tahke-m bir hnt Clc
cephesin~ bulunan Alman yüz • ıut>ktir. 
bqı?armdım .;ot, kı5 mlinnsebetİY· 1 Strecli'lccr;k ml.'safeler goz ünü 
le, bir as~.eri mecmuada, tuhaf bir na g'!tirild;ği zJman, it~ bakı,ta 
'"E\'amiri Asere,, neşretmiştir. 1 Lunun inıki'trı-.ız ol:Juğıı zanndi · 
ı·azrsmm serlc,·l.nsı: ''Rth cephe· lir. Lenın~Tc!dan Staliugr.ub 1)1.m 
ı;inde bulunan Alman a!>keriııe nıe.,afe 1.500 kilometred:.·. ~fajiuo 
m:ıhsus on em~.·· llir. ıste yazr: halt! 800 ltil'>mctre oldu~•ı l;alde, 

U nlıapanınJalri fırın 
hazırlanıyor 

Ekmek tev.ziatmd& yeni 
memurlar istihllk kooperatifinin 
hlm bir rol almaaı takarrUr e Yazan: lll•lr lllepaaa Çapaaoll• tir. 

Hacı izzet paşanın gurip adet. 
leri vardı: Sakalını nstı'k00 

la boyaaıak, her gece yatarken 
ge<'elik külahını havayı. fırlatıp 
düŞerken giymek: 

KiiliJu ha\·aya fırlatıp, yere 
diiŞerkea basına geçmeıs_. yat. 
mazdı. Faik Re,at Bey, ktlih me. 
selesini anlatırken diyol' ki~ 
"T:rablum yeni gittiğimiz ve P•· 
~anın heııiiz her türlü haline vs. 
İm olmadığnn111 aıralarda, bir g .. 
ce pa!8JUD odasma yakm olan mü• 
hürdannm odasında nturuyrırduk. 
ı•a,a, laer gece pek geç yolar, ha. 
zen glinef do~ncaya kacbT otu. 
rurdu, Geç \'akit, paşanm Oflasın• 
dan bir gül'ültü iıi"ttik. "~rı gü. 
l'ultü ~?'' Diye sorduk. l'a.,';amn 
ha, ağası ve sırdn.51 olan adam gii. 
leı·ek sordu: 

- Bilmiyor musunuz? 
Cevap verdim: 
-Hayul 
Hayretle ~öze baktıktan 

sonra: 
- Pqa, eledi. Yatağına giri

yor. 
Şaıkrn ıa.,ımı sonluk: 

- Ollriilttt ile yatağa girili'r 
mir .. 

Aia izah etti: 
- Pata, yatağa öyle herkes gi_ 

bi giı·au•, atlaı'. AtJa~n de ge. 
celik fesini fırlatır, eier kendim 
yatajpn tam orta yerine dtişl\iğü 
za~ fesi de yukardan b:ı.şma 
düşer, geçerse yatar. Ktınrlİ!Iİ ya• 
tRğmm orta yerine dü,ınez, fe. 
8İ de batma geçmeHe, bn olunca. 
ya kadar yatmaz, uğıraıır clurvr. 
hte gürtiltünün sebebi batlur. 

Biz. evvela ağa.nın söıil!le inıuı• 
madık. Alay ediyor sandık, sonra 
i.tğrend.ik ki ge~ek imiı!" 

Pqıuım p.?İp Wetıerinc1en bi. 
risi de !:UJI&~ yıkatması irl'. O, 
kiri~ cam~ırlannı Jıerkeı~ 3 ı\ro t. 
rnaz, Edinıeclen, Erzincllncl:ı b?> 
hman kız knrdeıine yollardı. 

pft.,a, yanında çal!ssn me-
murlardaa birine krzrn•.45tı. 

Dahfliye N.-zaretiDe Wr tPzkere 
.,... .... k adini i11tec1i. Te?.'k~rp po!l. 
taya verildi, ıukasından lıir tPZ. 
kere dalla yazarak, bu ~!"ft:T, o 
memtll'Dn m~ma zam yaptlm:ı~ı
nı yazdr. 

' Uahilire • N ez:ıret."'ndeia 7 get';i 
~evapta ''bir memur hak.landa 
l\em şikiyet, hem de taltif vukuu 
garip bir ~eydir. Bnnnn hım~iıoıi 
doı;mdur. Birinci'ye mi itih:ır edf". 
1im, ikinciye mi?'• Diye soruluyor. 
du. 

İzzet pa§a !IU cenbı vel'di· "~,. 
~e!ki icabi hal ve mac;h?aat. son. 
nki mtıli;taıai ~nı \"nzerat:mılır." 

Kayma.kam p&fBDW y9uın:ı. gi 
rer. İzzet paıa iltifat eder: 

- Gel bakalıın, kaymakam e. 
lendi: Der. Öyle z:ınn~·liyarun> 
ki emir bo hafta gelir: 
Adamcağız \•aJj) i ete•d~m"" ic;:in 
İzzet paşa 2 

fa~r, fakat fu,et paJa bUD'1D 

farkında olmaz, yinffne tnttu'u 
bir kiğrdı okur gibi yaparsk: 

- Aldandı teres! Alclattnn te. 
resi! 

Der. Canı yanan kaymakıım 

pervasızca. sorar: 
- Paşa! Paşa! Teres l>ime c!i,. 

yo~unr 
Paşa p,ırarak cevap Vcl'ir: 
- Sen de t~res, ben de teres! 

• 

P ~anın kıymetli bir saat 
kolleksiyoau nrdr, S4J'l!U 

bir ka~ yllztt balan saatlRrı sil• 
mek ve bir lmmını tamtr ettirme~ 
için bir saa.tçı ge.tirtirdi. 

Saatçı, altınlı, incili ve "tnıaı 
mebt9Ji saa.tlan görlint.e b\\ylik 
bir ~kınlık gösterdi, silnae-J;i, 
tama etmeyi ODuttu'&k, ses rr. ·dal. 
dr. 

İzzet pSfA, bu halden m~mnnn. 
Saa~ı: 

- Elbette güzel. dedi. El'ıette 
gth~I, aenin Tezir olduftın \"ar. 
ım? 

E diı·Aede vali bulunauıa sı-
nılarda. bir vazifeye tsyin 

edilmesf için mllteac1di:t istidal:ır. 
la mftr:ıcaat eden bir adam, pa_ 
şanın atlamaJarmdan a"anmı~. 
Bir gün k~ısma çıkarak, evvcl!ii 
i.'fıtil1alarınm ayıımı 'ifahen tekrar 
lsmıt. 

- D3n arkanı! 
Dem.1, ve eeketinia aı·lcasma 

tebetirle tu Jta\•aleyi yazmış: 
-MeldwM• heye?.. 

!stıiııbulda son zamanlarda baş 

gösteren anbar ve &.:ıtrcpo dar!ı~ı 
son hadd.ne gelmlştlr, lthallt eşy;ı1: 
için antrepolarda hiç yer ka!madı. 

ğmd&D daha tahm.uüllll ve bozulmL 
sı ihtimali olmıyan eşyanı rıhtım ve 
sokaklara konulması zarureti hasıl 

olmt11tur. Gene bu cümleden oıara:C 
limana gelen vapurların jçln1eki ha
muleye boıaltılacak yn kalrnamrş . 
tır. 

Geçen umunıı harpte de lııtanbul.. 
da gene böyle bir antrepo buhran: 
ba§göstermlı ve o zanıa~ Re§adlye 
caddes~nln Uzer kapatılarak halk ve 
nakil vasıtalarına sed1~dilen bu ead. 
de bUyUk bir antrepo haline geUril • 
mlştl. AlA.kadar makamlar §iındi d~ 
ayni ı,eyin yapılmasmı dUşUıımekte • 
dlrler. 

Esaaen öteden'beri lstanbuldaki 
anbar ve antrepolar ıhtlyaca k!fl 
ıeımemektedir. Antrepoları çoğalt. • 
mak için yapılmqı çok teşebb\lsler, 

baflanıp yarım ka!Jw~ binalar var • 
dtr, Fakat ihtiyacın en z!yade §ld • 
deUendiği tu mrada gerek belediye. 
den imar p!lnı dolayısUe deniz ke • 
narlarında antrepo inşasına mtıaaade 
almanın hemım imklnatzlığt gerekse 
ır • ııeme noksanı Ye pahalıltlt .sebe. 
bile gllç görlllmektedlr. 

anc:ık, on sneılc yar•ılahilmişti, 1: Avcı ol - Rus, lrendi§İni a ôiy.,:1a.r. 
raziye uydmabilmekte hliyhl• bir tyice dü~iinüliirse, bu l!'ulm
tabii sevke maffütir. Sen, bir m rı 

yc!'ıc, epeyce kıymetten dii;c1', 
gibi ı;özetltm~ye ve silrük!cnwi,·c 
nıeebursırı. Asileri, Rus hnrh;ne, ~lm:>n kumanılanhğr_ hi<: şiip· 
en iyi şekilde hıtzırlamnk, onu, J{e· iıecıi7-, Kafkru.Jıırclıu! ~inıaı IJuz de
ce gtindliz. yaz kı~. derin \'c im. llİ7.inc ka!f:ır, tam ve daimi bir 
taklıkh b•r onnaua gün•foımcklc :nü<;t:ıh•(em h:ıt yapmayı dıi'jÜU • 
kabildir. >Pc.'.itcıliı-. Jlntta, geçen harPtc ol· 

2: JUütesebbi ·ol - Dilşman Al· dusıı s:;ibi, d~'amh siper ynpma. 
man askerinin muall"mi ol.nah<lır. ya da niyeti yok, !:Ünkii böyle u
Almanlar, kı!Jm seyyar srğm~li ı.on bir ırıipere ul•er yerleşitrmek 
yaııma"'ını, ba~khklarda ~ol yap. ~cahe<l"I' Jci, a.sktrin kıştan muz• 
masını ve<.ı:>.ire~·i Rus~ardan öğren l.ırip olmasını intn~ ede!', 
diler, Onl&nn bildiklerir.i iiğreıı· O tn a:ı y:mi ''~:ırk di\•arr'' bel. 

Memurlar kocp~:-atl!:, 
gltt!kçc artan ve t':ı.ha da artacak 
Zan azasınn ekmeğıııı teınin 1Çiıı 
kapanındaki bUy\ık fır oı el• aım 
tıi". Bu fırında hergUn ) tu bln eluıı 
çıko.r:Ia.cak tertibat aunmakta 
Bu fırından EminönU, Fatih ve E 
kazaları yani blltlln lsta.n">Ul tar 
ve Beyoğlu kazasmm memurlar. 
ekmek verilecektir. Burada 
gece çıkarılacak ve bUtUn kaza.la 
nihayet öğleye kadar ekmek le 
edilm~ olacaktır, Tevziat bir mUte 
hit vasıtaaile yapılacaktır, 

Anadolu yakası ile Beıikuna a. 
rıca fırmlar tesis edilerek buralard 
ki azanın ekmeğinin verilmesi t.a 
rür etm!§tlr. ~ 

meliyiz. ki d~. ı:cı;en kış, ikinrite&rh Jeu 
S: l.'orulmıyacak ~ekilde fani nisana kad ır, Almao1ann llu'4 til- A I de 

ol _ SO\'Yet a!l' .. erj böylf:Jir, 0 arruzls.rma makan•met edı-bilm". ualverll e 
<laim• hücwn ed('r. o. mevziini ,,.!.·ni temın eden tertibatın duba Doktora ıı·san 
tanzim etmek için durmnılan ~a. a:iikP.mmel ııir sekli olabilir. 
lışır. Geçen kı~ hattı, .kirpilenıe' de 

4: Şttphe-Ji oJ - Toplu bir halde ııilen hır t~ı. Ye usu'.iıne nyiıı•ul ı•mtı'hanlarına 
bulunan sivil, ahaliye itimad et- DlU'ilU. Runda, ehemmiyetli olan 
mtmek icabeder. ycrlerı ;cine alan istmad noktala b 1 d 

5: Uyanık ol - Rus, hemen da. rını mııhul'l7& ·:mel.len io:ırttı. aş an 1 
ima, ge«?eleyin veya cı.isli ha\'nda A imanlar a;ıkerlerino konaklanı:ılı 
hücum ~der, Rusyada. bildiğimiz imkinı veren yerlerde bu rulhtab. Btı 9eDe UniverslteDin fakülteleri 
reanada ön arka yoktur. Alm:ınJa !\('m yerleu.fa bennn•1tJ.la. RtAia • de aoktora vermek tızere doktora 
e!lki hud,udunun §arkında, ~imdi nn zayiatlı ..-e meıflohane hlirum- .aınarma tay\n olunmu§ bulunaıı 
silahını bırakan. bı"'1'az soııu tek. lq.rmı reclıl,•debilmişleı·di. lebenin lisan imtihanlarına bUgı 

P • • J -' baf!anacakt;ır, tık olarak baglln öl irince azam rar ... intt alır. * .ıı: • •• 
6 İ 

' 

.. leden sonra edebiyat fakll~tuı dokt 
: Yİ ke!t§af o · ''Kııı. hattı,, bu seuenın llklııh:\ ra sınıf lisan imtlhıuu yaptlacakt 

f • t k k ':: Erzaka İYİ <likl•at e~. rında, bı·r ~i·ıü "lkın•.ılar ve !!ı'r: •. 

'ya Onaca · ıl' " ~ - Onlversıte rektörlllgll, gegen nn 
8: Temiz ol - tenuzliğinc la- ti1er •tr.eıliforda fit~ çduni.l ,\ı. Jer dcktora, sınıflarına kaydolun 

kat etmiyen, Rucıyads her y::rden n·anl r~ .. l•.-:.a· 1• ıtltrı la bulu1111"1>1 
ToıyadaD ıehrim!zdckl allkad&rla. ,.~ıı..uk pe • n 1 "~ " da luan imtihanma. glrmemlı ol 

,..,..., rıp G ur. du. ıı;rinıalere de, f<us kııre!Je ra gelen malQmata göre Toıyada talebenin de buglln "Mılıyacak lm 
tel!l! çıkartılarak. pirincin en fazla 9: Mukavemetli ol - 40 derece rı sokrı!mu!fu 'eya •wkulııp çekı- bana girmeleri ka.rar..nı verınl!tır. 
85 kurup aabtacatı halka Uln edll. soğuğu, sıcağı olan bir yei'd"' bar· liyorl:mlı, eene Qnivcrsitenln dokto::a sm 
mjftlr. Te>.1y&da piri.DO 86 kutuiıa. sa.. betmek için mllkavemetli de1füan- Uıu. 'ilet zamanı (;r·lince, Rtı-.ıar, na ~!ıyacak imtihana giı"meıe 
tıldJlma göre ıelırimizd• 110.120 h olmak lazımdır, Her nn~ iilüm kewlilıi.ıer.i.n<len. gır:ııtilerin C:•t "41.ararını vermiftir. Bu aeııe Univerı 
kuruı arasmda aatılm.aeı tcap etmek. gelebilir, Zayıf tabiatlı ofan!ar, j;"tlnu tcrk'~'~ll)l' nıe.!lıur ka~·l ıar tenin doktora aınıflarma ratbet ge 
tedir. Dll'er beledlJelerln .,.. bu a:a. ge,·şeklilde ölümden kurtulnmrya.. lfallJuki. ~ D'&n'ar' çıkıııt•lann çe:ı senelerden çok fuladir. ı 

caklannı bilmelidi'rler. İ2<i bllkki· J11.n .. i,.birin el'tırıorrn "lka.ru:n. -----.o----- .. ~ da ı.tanbuı beledi7eain1D de pirince ' " -
fi ol:ın bu -.Cihan Harbiud:-, ferdi 1ılar B gl IJlf azamı fiyat koya~kl&rı bildirilmek. • •tı•a •• e 

_,,... hayatın hükmü yoktur Uu .. u harhi. hı~iJ.atte, mev.ıı ı .,,-tedir. Şehrlmlzde blr ftı'Jlla .... yet 

K memurlar kooperatlfill• 110 kun11 • ıo: •ri arka~ .. , o• - nu har. lı:arbid:r ~ ... :efenin pek 3. kıy_ • Buyuk bı·r sp.or 
eudi~inclen kırk yıl evvel ~- ! 'n Çetinliği, Askerle :rabit,i. ll)Jlt meti nktur. BuTaôs h4!sab~ t.14. .... _..., Rü-- d-· tan pttl:DQ ftl'dill lçin buradaki &ZiL. 
...,a "8'19 •lllE'l&O Jl'S,. ırın · clcmi'r renber içimle sıkır:ıtrrır. Bu trlmnsı İC'at eJen '"e'. : Sevkü·, ... "Ş 

E • d 1 • • • mı !iYatm 110 kurU§ olması kuvyctı.e "" "'" ı lkl k rzıncan & ıır ~amı yaptırmaga muhtemeldir. #' hal, Jıerke!ıe .,.buk Ve tum bir fe. re eb'rr.~ı)'t'l•I oJaD mevkifı:.l: ya. sa onu yap ca 
karar J'eJ"DIİtl, fakat Ju1,1aclığa .. ragat tahınil eder. ., ni ı:;ehirlerrlir, 
halde sea.ıtree tamam1amıımı,, -.--.... --a-11___ -ıı Almanlar, ba ilkbahar ve yaz Beden terbiyesi uınwıı ıı:ıtıdllrlUg-
üylece bıralmnıtır. la-naza BİR MVTALE~ harbi i'Je, mühim faydalar temin lstanbulda V-k defa oıarak kapa! 
. Bunun sebebi ıudlU': • I _. a88lff 8.-a eltiler. Şimdi1 Ru"ya ordu!lıı ikiye modern blr spor aaloııu inıuına ka 
hı.et Plfa, temelleri a41tırd!ğı G:azte, hu on maddeyi kayr~eliili: hö!ünmü::ıtür. Bir kısmı, Kafkaıı;. rar vcrml§tir. Bu spor salonunun B' 

zamanlar, l>ı"r tıtkmı fakılar, r.hl~. Birk&ç gU.n evvel baflUDll olan par ten sonra şöyle diyor: ınrc1a ve A:rer denizi kennrların• till spor aallaıu olan Karaıllmrilkte 
lard&D istı'kltlıli IEetle kafan bir tı ksa konsnıerı devam etmekte - Rualar Almanlann harp nıııuJ. da ka.lmıştll', Oteki kı~mı da, Şi- kl saJıa yanında ini& edilmesi muv 
sürii yobazlar, CAJJJİ tamsmlanll'. dlr. Dt1n de Bakırköy ve Kadıköy ka. lcrini, sevkuJr::.>yıılerini, askeri \'e maide, Murman~k'a kaı1ar de"nm fık g-örUlmü§ ve çok ai1zel bir tek., 
Eıa, öaarünlla aona erip &lt'!ee~ni sa·llongrelert 7ap1Imt~tır. Kadıköy teknü tistüıılüklermi •i~enmiye <.-<len cephededa. de yapılml§ olan bu sahanın yaoı.n 
~öylemişle,o, pa.,. da bu hurafeye kaza kongreainde İstanbul parti baJ. c:ahşıyorlıır. Almanl:ır da, diğer Bu netice, o trnda.r meydanda· dıı.ki kıatm U:ıertnde ~tkikler 1w11 
inannua, eamiyi ~'r tUrlil ...... ,r. •-•"t .. A hazır buıunmuıtur Kon-e ı 9 ~· •·• •- ..... • .,. ~ lnralta.n, Rusların tnbii 9·!\·kle dır ki. Amerikanın "askeri kahin,, edilml~tir • .... r 
mamı!lt•r. Faltat bir gün, hu fikrin de, rel•icUmhur Kilit Şef la.m~ tnö. ;raptıkl:ıruu tetkik eıliyorlar, Her cliyc ş·ihret alan nskeri muharriri Yeni kapalı salonun pllnlarının Y 
ili! kadar ~ oldoğqnu :uılııyarnk, nllnUn bir heykellerjı;ln de Kadıköye z,ıman olduğt1 gibi, ha:rple, diir binbaşı Fie"1!ng EJliot. milyonlar. pılm:ııı içlJl Tilrk ylUuek mlmıt.r v 
camivi tamamlatmr~~r. dikl·ımesl temenn1 e:lllmlqtir • d'·t da .... 11 b ı ,,. nmn cliişma.oın muullimiıli.-. 4.ini:ltı f'a okııyucotJuns bu \'azİyeta ~ôyle mUhen ... eri ara.sın ~ m sa a 

Falcıla.nn, d~leri doğru çık· Parti mensuptan, icap ede1'se Şe. lar, hiç si!:ıh~s:z, ~eı:irıJik!eri i'ış tasvir etmektedir: .. açılması takart1lr etmlfttr. Salon ıçl 
mıum,, eami b1' likt.en soaru, fln direktlf!erl altında yurdun seli. • ı t • 1 k be ,.. • tnn, epeyce den e1nıış ol:nnlrdır. "Artık bı'r "erı'ne :ı.,· Ru" C"-"• ilk haric ln,aa masra4ı o !\r:ı. eok zaman yaıam15tır. ~·a!.ıY•"'Iİ metl ve milU birlik için her fedak~r. ., • a• tıdU lll 

·• d • ' d lnr. lıe"li hulunııtaktll', Birı'nc1' cephe, den terbfyeai umum m r 
blıen c:\Tift zarıf, söz eh"ıi a :uıı. lığa hazır oıduklarını ifade etmişler. ., ooo 11 '·k tah •- ı ır B 
larrnclan biri, eamiin öniinden ~--- Biltün diinya<le agheri mohar. Umıyıımn ~'!!riye kalan snnayi'i i- .. o. ra.. ııuııt verın.ıt • 

• • ~rlien, tnu·amhınmamııı; bir hal. dir. rirler Almı.nla.nn bn kı"!ı, Rıı<;ra· ı~ \'e hi7.im J\lurmansk yola ile \'e- kapalı salon her tUrltl at1ıetlzm, bede 1 zıet Pft!ta. zarif, niU•teclan, de ı;öriince şu 'mısraı söyl~.i~ . . Yataklı vagonlarda da ela, ne sur~tle ""t.~irerelderini arnıı rcceğ;mizle ıw;cçin<lirile-('ektir, İkin. terbiyesi, boks, eskrim, tenıs, voıey 
iyi l:ıir idare uılamı olmakla tir: . 4karne ile ekmek tırıp <luruyo;-lar. ci cephe i<:e Acem hörfezi' vasıta. bol, basketbol ve gQr.?§ m•lubak&ls 

beraber, yalancıydı. Çok yaları Bitmedi ömrll tibi camii ~ ... verilmiyecek Bu tetkilderden ıle yeni bir "'İY1e İran :yolu ile yardım göre. için musaıt §ekl!de yap1acakta. 
f>iiyler, herkesi bir takım ''a:ıtlerle P:ışa Lokantaluda o!duğu gibi yatııklı !'climn lloğdu· Ul'itw~l1. ce!>ti:-. P2k de felikctli bir vazi- lstanbul taratmda yapılacak b 
ıcyalayıp alclatırclı. Bir de, bir ke. Bitmedi ömril &* "..amii izzet vagonlarda da karne ilo ekmek veril. 1wiı;re, tsn~, İspanya gazrte. yet c!efil." kapaJI salondan sonra Beyogıu yak 
l:h'meyi, bir cümle)·i üç ~ defa meııl uaulU dünden itibaren kaldırıl • Ieri, bu kelimeyi, hr gıin kulla. \r.ıer.ik:ı binbaşı~ınm, bu fıkra. smda da dah bllyük 1'lr kapalı apo 
tekrru"lsrdr. Alı1.atnıek, tat.kir e1: va~a nırştır. Vagon rostoranda yemek Yt. myorlnr, 'Ostwall'' <lemek: ;\iman '41, if,i m!\nara aıliıır. ll&ın~i mana salonu yapılması aynca beden te1' 
mleelık' istecldiğidfadaml~~ *· ~: .. yecek yolcular ekmeklerini kendileri nuitle(ik ordula.n01n lcışı rah:ltf;.ı ~·ı knsclettiğini söylf'miyor, biycsl leşkll1tıncıı. takarrtır e~tml.§ bu. 

ıtap e er götürecek ... • . .• . b'l k • • ·ı . - ÖZ E11.' Junmaktadır. • .,., .. > ücllncil ve son yazı yam;. ... geçıre ı me ırın, gerı er.ne sıgı. M. Rasim G ·,; aı • 
,-.,.Tol'e9 ! , 

. -Aldandı~ "' • ·~··---------------·•-;.-llll!!m-""-'l ... ----··----··-----a.-----------iOdanın yardım ettiği talebe • Sn·asta.,vali ilıan bir kı\yma1i'i. Ticaret odası pı2eli3! ayda bln 1L 
•nu azlettirmi,t1. Iı'<lkat, bu ili ya• \"e sokaklıırcla tahriklere bqlamak r'1•serİJ'etfe bir değj~iklik olrrum ra tahsjsa:ıa himay~ edilen her ... 
~: Kaymalrama= için lifi ~eldi, Bu tahriklernı ha.. için vakti ~ok ny;;un buluyordu. ne smıfuıı pek iyi ve 111 derecede geç 

-"Merak etme, yine 1'Uİfende ı;mda Aksiyon Franı.e~İl•I' gelir. Zntcıı sol Kart:l'in iki sene bü. mi§ olan yüksek i!ttıaat ve ttcart 
lnraktınrou! E-.a1en o devirde (konıüui"tler J,fimethıdcn sonra frangı kurtar. mektebi t&lebe!erl meyanına bu sene. 

. -1 aılinde bulunmuştu. Karın:\. miistesna olmak ~artiyle) demok. mnk i'tin Poanlmre iktidar me,·ki. ye mahau• olmak Uzere orta derecede 
kam, iıiıün DMıl oldujuntıt anin. ra&Z aie)•hindc ~ahpn yalnız ban• in~ ~eldiği \"akit de biiyJe <leğjı. geçml§ olan talebenin de ilO:~-esinl mu 
mak iciB, ne zaman pa.53nm karşı. lar vardır. Aksiyon Fraıı:feıcile. nıışli. vafık görmO§tUr, Bu ıneyanda ge!a.. 
ınıa ~ıha lıa7.an: 1erin sayısı nzda1 fakat ~rıiltüeü F 4kat bu defaki tleği~me Jıem cek sene her talebe,e ayda verilett 

- Kapt ilh3·ftlmdan kiiıt al. ve t~kili.tlıdırlar. "Kahrolsun ., dnlıa kanlı olaca&, hem de tr~ir. 15 ııra Ucrt?tln arttırılmasına ve zs. 
llmı, seni t~krar tayin ede<.'l"~der hll'Salarf., diye bağJramk sokak. ruuı leri daha ('ok zaman J,ufakl:ın ~ın manm icaplarma uygun bir mtktara. 
mii. Jarda ılohı.mala.n ve ga.,etelerde- Alelııander Veri \ intı-ca.ktt. Bu ı;:efer Poankare gibi lb!A.ğtna da karar ver!lm!§Ur. 

Diyerek başmdan ıanr, b~zen ki propaga.n<lalan etraftaki gllri'?-
1 

milli birlik knbine~i knrm:J.kla Uzun Mehmedin hatırası 
il(: • tüyi! çoğalttı, bitlin Burjuva gıı. ı ma'I' üzere 20 İD!lan öldü ve 15tm ı ııofüıin ba~ın:ı taşlar ,.e demir ~ti· iktjfn edlimiy~relc yeni hir hiikO· anıldı 

- Sadarete :;itmiı! zeteleri aym nakaratı tekra1'1ay:ın ki'i yaralandr. Ertesi ı;Un ''kau buklar atan 50 bin ki5i hül~fımet- met ı,~.ı~ kurmak için bazı ta'lav. 
- M'a.'>eyne nnolunmak iize· bir koro halindeydi; K;7ap hidi'se. 

1 
dckiilme1Jine mani olmak için,, Da. ten gayri meninıın olmakla bera \•urlar n.r n.ırydıf M11bte'if beya. Zonguldak, 8 (A.A.}' - Uzun 'e imi'! &inden sonr:ı, 27 f!onkanunda ~o- lac.tye kabitt~ıi i"tifa etti. her Cümluıriyeti de\innek niyetiıı n:ıt Niyl'3 bir tasHvunın nr ol. rıfehmet tarafmdan Zongıtldakla 

~ Sö:dHile 'yafar domr. tan';n yeı·ine ge~mi' olan yeni 6 ıpubıt hadisesinin e1ıemmiyeti ı1e ol:ın in~anlar değildi; hele bun dıığuno gö.;tcımelrtecJir. Sab"3 nıen kömOrün bulunmasının 113 tlncii 
Arıuf · . ylar, geçer, hatt!\ yıl_ ba~ekil mfüıyö Da1adye, ta'kiıı file· nıuhtelif :1ekillerde wfı.ir eclilm;.,. lar anısında bir di.kttttöriln. Fran. snp birluıç pofüiknrı, G ~ubat h!l- ytldörıfhnü oıı:ın bngllnü Zonııuldak 

· ~ır, kaymakamın emri hir rinılen mahrum olduğunu Jtffıte • tif. 8:uılarına gitre, bu lıidise, ııanm başına ~ernte"ini istivl'n hiç reketi ba4'lan:.:ı.daıa en-el ve hu lılar kömür ba}·ramı olarak kutla. 
l .. ..:. ;.,;elmeır. Bir gtin ''iliyettP ren bir iki hareket yaptı, doğru. Pa.rislilerin heyecauımlım doğnn ltimse yc.~tn. Faka~ bu "a"keri ha- hareket <ltnm ederken "Dalallye mış1ordır. 1 

i
•pa•run yanma girmek jı;in mii. dan dolroya harekete geÇmiye ha tıfak ve ehemmiyetsiz bir vak'a, rek.,tleri,, perd~ arl<a.,.mdnn id:ıre hükômet! istifa e1nıediı,1i tııktli"r. Bu münasebetle Zongulda'lı: tia~. 
1l8ade belderk~ yanma biri ynJ;:. 11r balunan Paris1ilerden mi!hiln }'ransız hükfımet merkezinin heye edenlerin niyetle.ri daha başka Ye de,, be1eıliye daire"ine ba~ bir tanbaşa bayraklarla süslenmiş n 
..,;ır; paıaıını idetini, ahliikrnı bir kı:;mı kızı.,~ı; bu ımreile R şıa- cl\D}1 ve dinamik gen~iiie bil'a;r. daha açık idi. S:ığa mensup poli- lıül.fımet yer~t .. ~Hrmektt"n b~lıset- Uzun Mehmet parkında bir tören 
•e metrebini anJattıktıın !IOnra hıma. yspıla<'.ai-ı '!iıı eclilen trza. ~id<leUi ve ha11in bir suretle et tikaC'ılar ikti'ılar me' Mini müte· ın•k ihtivaBım~<la bu1unclular: yapılmışltr. ~ 
1~1·e"' eder: hür, Parisin kırk, elli ıoen~ı1..:nl>eri lenme irnkinm1 veren bir tf'Criibe .ıı :ıdiyen !K'llnrm elinde görnıek Evveli. A,c<1i'yon Frnn"lezciler: son Vali, komulan, tiele<tlye, Partl 
\ - Pa.,a.. aldattJlr ad:nrJnn p,ö. giirmedii:i ftğır ve te-hliktli bil· lıal <lir: batk~tamıa K(ire bu hareket ten vonıhnu,, bıkım,, n~a.nmı~tr. ra bir K,,rsikılı nı .. Jıtdve kiniyle ve Halkevi reis~erl ile azalannın, 

~
nee ''aJdattmı teresi, alJanrlı almak istidadmı göstertli. İhtilal. Faşistlerin Frantlaya b;r huika&tı. (Bu tarihte r:ıdikd!E'r Jıiç olmaz. a~ alma.ğ.l. uğraııan niyop. ve dn.. hükftmet erkiııının maden lşctıerl. 

er.s!'' demek ac!eticlir. F.ğer, •~- ciler Pale Burlıon'clıı bir yan::ırdıa· dır. Hadi~de bu iki maJo;attan bi· sa z•hiı·cle, So } 1istlerin yardı. ha bacıkn' m, Ii!yop, Gronı:tUVA1' nfn ,-e kalabalık bir halk kfillesl. 
~rdüğft zaman, bunn ~öylene ğı yaratmak İçtn saatlerce oğrllş- rer parça ıtörmc~ ile miiınkündür. mmıf :uı vaz ~~miyen bir 901 pnr ~n:r.efo§inde (alı,an f.'etrnin hn~nn nin hazır bulunduk1an bu tören(' 

inin ofaealr ,.oktur. Uö, le b;r tılar, Cçte biıf polis ''e a•lı:rr ,,1_ Konkord meydanmda toplanarak ti olara.1' gonlktiyordu) ,.e mecliıı (lay<lr, Kayi.h biraderi HnraıJ do moden. ol 11J11n He diğer okunar 
y~~ ~~et ~bek~!~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~·R~~,·~~·,~~l•M~P~•~·~·~-~.~kh~-: ~-; ... ft. ~-ı 
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ABONE ŞARTLAB.1 

Bltlerla aatlıa Amernıaa lllraca 
devam edl1or ~NUTMAYINIZ--....... - -

Türkiye Ecnebi 
8eneJ(k "' H.00 kr. 27.00 kr. 

Bize indirilen bütün darbe
lere mukabele edeceğiz 

<Bas tamfr 1 inci ~fada.) 
ler arasın.da vukubulan kısa bir 
~an sonra iki uçak mey 
nanmı ele geçim.işler ~.e §l!h~ 
sarm:~Jardır. Bunua üzerine l•rau 
siZ kumaoJanı, mütareke te-Klıf 
etımiş ve şehir !c.slim obnuştıır. ı 
Mütareke §artiarıı. göre Fr..anm 

1 
g&.r'l.izonu t.i'lal>lari:ı!e bernber. 
kışlalarında kalı:ıcak, Fransız sı,•il 
memurları dıı va2ifelerine dev.cım 

En mütekamil • 
ınsan 

insanların biiyük bir ekseri)ıetini sevk ve iclare eJen 
kuvvet, kendi hayal, his, diişünce, irade ve hırslarıdn-. 
Bu kuvv~t h~!!!'en daima bası bostur, serbeıt bulduğu bu 
Y_0 1da, cldf"Jıgı •ekilde hareket eder. içimizde bu kuvve· 
tı kontrol altına alabi/enlerimiz pek azdır. 

ı aylık 7.50 • 14.00 • 
s aylık 4.00 ., 8.00 ,, 
ı .. 1.50 • 3.00 • 

Gesıefıeye g6Dder0en 
Evrak geri nıilmez 

Ba Alemde biz dejtl, karşımızdakiler 
11kllacalltır 

edecekleı.-::iir. 

···11················J i Dünden 
i Bugüne 
••••••••••••••••••••••• 

Bugün A 1manyanın b~nda bulunan adam buhranlı · 
devrer.e de cula memleketini bırakıp kcurmıyacak 

,b'I . \ . bir adamdır 
Miinih, 8 (A .. U - 9.t 1.1928 la-ı 

rihindeki naı;yo11al so,,yalist ayak • 
lanmasınm yıldönümii münnscbeliy 
le htlf!Ün saat 16 da Lövenbrau 
btrahanesinfo tarihi s:ılonuncla me. 
resim yapılmıştır. Füh~r saat 
18.fr5 de salona girrli~i zaman uzun 
urun alkıı,.lanmıştır. 

yıkılacaktır. Bizim alemimiz, na<; -
yona] • ~o-;yali~t alemidir ki, hiitiııı 

Avrupaya yayıl~alctır. Çfınkii AY
nıpa Vahurlil!ğrn şeytmJık tıyneti. 
n; ö~renmişfir .. , 

Mütekômil bir insan olup olmadığtmzı anlamak 
ıçın ken~i. kendinizi imtihana çekiniz, intizam ve prog
ram clahılmde clününmeyi biliyo,. mrsunuz? 

Hayal, hırs, ve istekforiniz.i lirenli,,.ebili\ıor munı 
? s , , J • 

nuz · - na e müsbet cevap vcrr,bildiğiniz t<ıkdircle kork-
mayımz en zorlu fı ·trnnlnra ela .'?arsı koyabilecek bir 
varadrlr~laS1~rz, clemchtfr. 

Ş~hri n a,;;ayiş: Amerikalılar ta. 
rafından temin edilecektir. Mütte. 
fik kuvve~ler b~umandam Ame. 
rika1r gen'!l'al Eisenhower, İngıli., 
\'e Am~ri:Cnıı d<>niz kuvvetleri l:ı•. 1 
nınndanı Amiral Kanin~am ve ha ı 
·ıa kuvvetle:) kum2n<fanı da Arr:ıc • 
rik~rn g-en~r:ılj Dulf!!'e·cir. j., ____________________ _,,_.._._.,,....,._~-.. .J 

AMERiKAN 
iHRACi 

~· Cezayir şehri 
teslim oldu 

Mılll'da & ıtaıraa 
tlmeal esir etUldl 

M. Hitler, saat 18.08 ele nulkıınu 

söylemeğe başlamıştır. 

Hitler, evvela 9 sontcşrin 1923 
hadisesini anlatmış ,.e bu h!ıdisc -
nin nasyonal sosyalist harekclinin 
ve Almanyanın ıarihinlX>ki mana -
sın ı helirbn iştir. 

Führcr, alaylı bir füırnla Anı;lo • 
Sakson demokrasi rejimlerine. on • 
!arın ~cfkrin.e ve dünyanın mAıl<ll 
ıımginliklerini sömürm<'k ve ma. 
nevt kıymetlerini ~rb:ıl cıınek si. 
yasetlerine hücum etmiş ve demi~-

Dtin aaba.htaıı it.ibaren bütilıı g'ÖZ tir ki: 
"- .~nglo • Sak9Cln demokra<.ık ler AmeJ'ikBlılarm §imall Fransız M. 

M Almanyaya karsı daima diişmırnrikuma yaptrkla.rı ihraç b.areket\na 
Jık siya~eti ı;rütmr15lr.rdir: Evvela '!:iudtl. RuzwııııI.t Fra.nmzlara mesajın,, 

.n .aııra. bir deınoote bulunı:nl.l§ ez.. Jmparatorluk AlmıaH)l"aya knrşı son 
ra da nasyonaJ sıosyıılist Alnuınyn. 

..ıUmle §öyle dem.iştir! 
•Afri~ garp e&hllleriden baş_ ya ker~ı. 

Fakat kayzer, 1s;tereken nıuka,·r. lry&Tak, nlsbeten dar bir denizden A. 
met J.."tldretinden mahrum idiy<.r. de merlkaya ka.rşı yapılacak ve muvaf.. 

fak oldU#IJ takdirde Aımerika jÇin ben teslim olmak kelimesini bilmi-
bir 1ehH:ke te§kil edecek ola.n bir Al. yen bir adamım, Bu~ün Alman'.\'!!· 
man • tt:a.ı.yım J.stilAsmm anu.ne geç.. nm baş1nda btılunan adam buhran 
mek nzere, en .aon harp maı.aemesil? lı devrede asla memlekelini hıra. 
mücehhez ku'V'Vlltli bir Amerikan or. kır> kaçrınyacRk bir adamdır. O • 
rtusu, bir A:m8rikan genera.liDi.n ku. nun bUdiği tek bir kelime nrdır: 
rnandaaı altında olarak. Atr:ikadaki Diişmanlarım ~nmek, yine yen. 
ıtranaız mnstemıekeleıinin AkdeniZ mek n ezmek. 
ve Atıantik ktyılarına çıkmaktadır. Alımonyaıınn arka<ıında mua:uam 
Bu Amerikall ordruronun c:tlaf b&re •

1 
hir mıw.i •ardır. Ancak Alman'.\·a 

ketlerine, tng11iz hava ve denlZ kuv. ı hicbir saman bftıriinn kudretle ol
~eUeri tara.fmda.n yardım edilmekte mamışhr •. Ve onu paf"l',atamnk rlil. 
olduğU cibl.. kun~ertınts, pek ya - 'ilincesittde olarilRor acı acı aldam. 
kmda, tngili.Z ordwıuna meuup mü, yorJar.,, 
bLm miktarda kar& tu.menlerlle ue Hitler, tiu hat"T>ten ev•el yaplı~ı 
takviye edlleeektir • miikerrcr sulh teklincrini Vf' htm-

Bu hareket, mtitteftk mlUet;Serin 1 lann reddedildiklerini hatırlnhnış. 
çok pni§ ıı:nlk,rast& blr ham!esl ola · ve demiştir lti-
ee.k ve ~k muhtemeldjr ld. Alman "- Arhk kanırmin lrat'trlir Rıı 
ve İtalyanlar tar&fmd&n Afrikaya ıı;ava~hı ltıtrşı karş1ya i>utunaa . iki 
karer hazırlanan taarnızu t&rdederek, 3lemd<en biri yılnlmırlıctrr. Hu i'ılem 
Fransanm kurtanlması ve yerun ılc>n biri yıkıhnıyacnk ol:ın biziz. 
getjrl.lmeal mısusunda. tarlhI bir hız.. Krırşmmı;dakiler yılı:ılaceklır •• , 
m~t ifa •deoektlı' • ~ "' • • - Hitfer. Ta7.ife~rini yapmakfa o 

MABEŞAL PETENtN OEVAM: 

~eltin meeajma ma1'8§&! Pet.en 
ced.p vereNk demift{r ki :Kunetıert. 
nizln bilgece §ı.maJI Afrika.y& bi!' 
taarrus yaptıltlannı t:ee"uftrıe ve ~ 
retle ~dtm. Mes&,!mızı okttdUJD. 
Sjz, hiçbi!' §'!ytn makul göetermedi, 
~ baz! 'fldilelert Deri sUrtıyorsunus. 
~ öyle Jliyet}er a:tfıedl,, 

yorSlllluz 1ri bunlu htçblr vakit tat. 
h'kat aalılU!T'Ml ~ilth'. ben. tm_ 

lan parti bıelerini övmüş ve 'IÖ7-

l<'ri~ ~ 'devam f>fnriştir: 
~ Onfln- karıılSJ'DUa ııOT~tkmrt 

Mcmm !ftlftn-yet'i f:rtdirin~ .ı\hn:ııı 

yamn ilitb"efi n.e obea{hm bi)ıi'yor
Jıır. Tıtlmai iilemi yı?<ılmalı'ihr "" 

rağmen beeap edilen eaniyede m&hal 
lfne gelmj§ti'r. İhraç noktaları, yek.. 
diğerinden y\lzlerce kilometre uzakta 
oklağu h&kk btıttın Shr~ nokt&l&rma 
aynı mmanda uker çıkanlmlft,u. 

pa,nı.torluğlım'UZ bir taarruza utrarııa tBBAO tnmm.JJ-RE YAPJLDI T 
omı. mnda!aa edeeeğlmizt her vakit 

~~m. Bu mftde.fa&l'f, m:ııt.aıarnzı.ı. Muhtelif kaynakla.rdAn gelen ha_ 
her kim ()lW ohml. ~ya. bcrtue göre jhraç Futa, Safi, Fed. 
pe.~ tı!B de bllf)ICNdımtar,•Ay:~n · haıb., ~ııya, -.e x:azanb1ankanm 
zamanda a!iıZ11m11 tutar bir edam o\. cemdıund& bir yere çıkantnııştJr. 
duğUm& da ~ Biz, beclbabt Bunıısn ~ Cezayi,r .e Orana dil 
gUnlertıııl2ıde bir ~'J!leke ~n atlker Ç'dt&nlmr~ır. General Nogue 
tmpa!'Storıntumuzıı ·mtıt>ateısa. ~ örft ld&t'e UA.n etmiş, general 
miştik. St2I ise anıma.da tici mmeu cm Golet»er bir iSyan te§t!bbtlsünde 
hirbfrlne bBflıYal1 ° ~ı!:;:: "bııtunmUf}a.rdtr. Kazanblıınkadıı.ki is. 

bağ\&!' vaı:keıt ~'bDBe ~ ~but:ırı:lm11ln'. tsyaneılarm b8.§t 
bu 'kadar~ bir· c- ·bir nnerat Mir edilnıJ.etlı'. 
Burada P'dn-»m aerefi babtıı meır. "Jliden goleıi baberH;re göre yapı. 
JJuudur. B1s wıcmna maruz 'kaldık., ' nı~ tetebbftsleti p{iBkürtülmü~ 
keııdinrlzi ~ .~ ·- · t1lr. R&be.ttım gelen haberlerde ise 
(:';im ema ~ ; ... kan.ye. çı'kma hareketi mu.va!fa.k o!. 

• ~ANDn ı.ı~nr. Re.bat hava. meydanı da bom 
b:IRAQ ,,(N'ASl\ı,~ ~ baJa.ndığ'I gibi kıızanblankaya da şirl 

del'li bir ha•& akını yapıımr~ır. 
Ameri'kan eefeıi nneti lleQme Ceza.)'irdeki vaziyete gelince Lon • 

muharebe k!talarila taY,J&r& ne DAk. dra r~ dün gece şehrin teslim 
ledllen ~ 'f'6 en iJt ~•ri,, olmtı.§ olduğunu bildirml§tir. 
•·a.n •. ----. ..nen milreldtspUr. ... ~----- Sebelbleyin V1~ide öğrenil•li.ği. 
Alınan ma.IOimat& göre. projede fllf - De göre, Ceııza.yirdc Nbah enken. 

_...,_., lJBŞlıca tki be~ 
vetce tesb!t ............. 'b.11 hft. den nıub.Qlefet ta.raft:ı.rlnr gruplar 
•·anmdak{ plljl&T& Aıııı•rt • tarafmda.n işgal edilmiş bazı bi. · ff&ld;Jetle ~ 
curn kıtalan :mnıl'a ~ ilk nalar, !'k>nnıdan r~smi kmn-:tlar 
yapmış'la.rdır. Umtmd k tlı ~ tarafından geri alınmıştır. Şehrin 
11Aber!erlıı Defrlnde UrtJya bir ae civannd:ı. kar.'l.ya a~ker çıkarm~ 
ma.k lftzm:ı:lUDB kanidir.~ dtov.:ı.m ~tedir. 

... ~ ..a-M19 ktwl&r Dü-1"- d rm ku+"'3.n naıw. .,............. tlpbeaja ırueDberi şimal Afrikasın a 
yapılım deniS ıı.ııJd~ :..ameter buhına.n amiral Darlan lWki'!met-
en tmmll oimaşt:lll". BllJ'"~ ~mı, le teması t.eımin ey~...kted.iT. 
ic;lııde ııeya.htı.t eden ytısıeree denbl ~erl~ .Amerika?ılann ha -
Aroeri'lmn ve bgiIIS ha,,&'" reklta. b~ kttvvetJ.er tabsi! et-
kuvvetıe.rjm:n hlnıa:resi aıtında l(n - mI~ oldıtığıı sıa.nılmsktac1ır. Bu 
le~ miJ mesafe ~t~-:;.,::. · kuvvetler, ilk tBh:minkre göre, 140 
mller, AmerUcan sıuw-·-11 ancak bin kişi kl\'1a.rdxr. 
Bu trtalar, g;deoelı:lerl ye b(rk&q Saat 18 de Amert"kan lruV\ etle· 
lhraf; aanasmıı. g1rme2ldell ..-.Alık ri, Cezayir ~ehrine 2 kilometre u
•aat ....ı otrenml~lerdh'· '°"J"' zaJtta bulumm htildınır;t korıatm1 
ka!Ue, denizd~ ~ec;'rilen b&\fıt ve d~~ çevirmi~\erclir. 
llf...rtı tebllkelerıne ve t1rtı~:r Sae.t 11 l" dtı~ı . ht-Ş Amı"rlk~n 

Ai'\IEfıtKı\X FEDAİLERi 
Alman devh!t reisi. karşt tn,.afın 

harp propaıtanda--;ı ile alay ermiş 

•e Almıın ordtılıınnm 7.apte~1iklcri 

tonrııt;ları 11ayıp dök.miiş ve, demiş. 
tir ki: 

Va,ington, 9 (A.A.) - Şimali 
Afrikade.ki rmumi :karardh:ııdaı. 
bildirildiğine göre, ~kiz k::ıfilc 
ioa.nılmaz bir muvaffakıyetle :}ı. 

mali AfJ1kaidaki harekat üe.lerine 
vasrl olmııs ve Amerikarlan gönde. 
rilen fedail~r. muhtelif stratejik 
noktaları işgal ~tmişlerdir. Tayyn. 
re ile nakledilen 1ıtn l:ır dil mu.. 
vaff.1 kıyetlc karaya i mrislerrl ir 

"- AJmon kur!l"("finin bu artışı

na mıılcahit aynı ıterecede rlü~ı1ıan 

ıarırı:ımıştır. VoHl'ıı fizerinclc nıık -
Jiy:ıt kesilmiştir n bu yaı harbi . 
nin kat•i nctioc<;i de işte burlur.,. 

Hillf'r hun rlan som'a erıdii-;fri o;ıı. J.OfANA G1REX • .\!\fl<;RİKAJ\" 
llAUPf~ı-;•utumı halarında elde e<lilen neticeleri he. 

lirttildcn s'lnrn demiştir ki: 
"- İstii.:hale sonstu: itim::ıdnn v~r 

'\'İiİ, 9 CA.A.) - Dlin, Cezııyi'r 
limanına, ~5 bin tonilatoluk biL' 
zırhlı, bir knıvazör ve iki muhrip. 
ten müteşekkil bir Amerikan filo. 
su girmiştir. Sahil b&tıırvdlar:mız 

dır. Gecen kı~ miitlıi~ h<tiraplar ''<' 
tchlihlcr "ecir'dilc. Falrat hn kış 
hıınu rntmıy:ır.aıtız. 

Führer. partin in ruhunu l:ış1yan 

Alman orrlu~unn övmüş ve 'lonra 
şö:vle ılemL5tiT: 

41
- Atınaıı mIDeti mubdrf~ i-, 

:n:min i. mtıkndcles it aşk1nt tıı~m N 
tarlır. Her nr. olursa o'kun Alman 
mi llt>fi :\ vruınıyı zen~n edet'rktir. 
Ye bn Avrupa milletlerinin fa:ı;d'l

sına olocıı.kfır. Almanya hiç htr 
mılleti kökünden söküp atmak is
lemivor. Ne P<ılonyahlan ne de 
her hangi haşkıı birini .. Bu harlıin 
sonu altın lnhıı-kki'ımünun sonu ofa 
caktır.,. 

Hitler de·rnmta demiştir ki: 
''- Sa.atım ehemmiyetini tamıı. 

mile müdrikim. Alman askecindeıı . 
Alman milletinden çok şey istiyo. 
rum. Fakat bizzıa it.endi nefsiımd~n 

de çıok şey i~. Benim. 
büyük kaygı.m AJ:ma.n_vanın mukad
deratıdır, istiıkbafüJir, ~ooçliğiıfü. 

Geee siindfü işte oonu diişüniiyo -
rum. Bu yüzden de rahat nedir 
hikniyorum.,. 

Hiller sözlerine şöyle devam et
miştir: 

"- Bize iın<ljrikoıl bütün darbe -
lere mukahcle ~eııT.. Hiç birini 
unt1ftnuyorn,m. Dtişımaıntanmıı ec. 
vırplannı nla<'~ltlanhr. Rn ccv:ıp 

öyle mülhi~ olacakbr ki akıllanm 
k3 Jb'edcccldenfir .,, 

HHJer, sörlerini Mtirirkıen Alman 
milletini elinden ~~len her rıavreti 
yaprnağa ~ :tlfdün mmıini '!ion 7.3-

feT' n~mıda ttyplmnnita davet f'f-
miştir. 

uçağı Ş("hir ü~nde UQID.Uş ve A
mira.11.ik dairesini bombardın:an 
etmiştir. UçaksavarJar ~idr!etli su
rette ha.r~utıa g~iş ''e bi!" u • 
çak düştirahniiştür. 
Diğer taraftan bir Amerikan 

muh:rfüinden karaya çıkarılım ve 
amimllik daİ'l'eSine hücum eden 
Amcrikaltl~r. esir aJrnmıııtır. 

Cezayir, Tunus, Bone Oran ..,c 
Konst.aııtin adasında muhaberat nor. 
mM aıırette i~lemektedir . 

Alman radyosu, Fran517 filosunun 
İngiliz deniz birlilderile karşılaşmak 
\\zere bugtln öJl'leden sc>nra Tulondarı 

hareket ettig-Jni bildirmi~ir . 

MISIRDA 6 t'I'ALYAN Tt)MEN1 

ESİR EDtt.Ot: 
Sal~lyetli askcı1 kayoaktnn öğre. 

nildi~e göre. sektzlntj ordu tara -
fıııdan çölde kuşatJlan altı ttalyan 
ttimeni tam techjza.tlle bjrliktc esir 
almmıştxr. Bunlar kıırmen motörlU 
Triyeste ve Trcnte tUmenlerile Pnvla. 
Brestc!a, Boıonya ve Folgoro tümen,, 
k?rjdir. 

Tahrip veya zs.ptolunan 91}() dU.:ı -
man topundan 300 U orta çapta sah. 
ra, 500 ü tanksavar ve geri kil.lan! 
da milimetrelik ebatta bulunan top. 
la.rdır. 

Kalıireden gelen '*habere göre de 
Marııll Mııtruh İngilirler tara!tndan 
geri alınmıştır. 

ltalyan tebliği 
Roma, R (A.A.) - 1tal)'an or • 

duları umumi karargahının 89n nn 
marelt tcbliifüıden: 

Dün gece İngiliz ha't'a lrşkillcr'i. 
Cenovayo yeni bir akın yapınışlnr 
ve birbil'i arkasından dalgalar halin 
de ·~ehir ve limanı bombardıın:ın 
e!mi,Jerdir, 

atc-şe tutulımu;.tur · 
R\BAT KUMANDA~'lNfS 

TF.BLtf"it 
\'i~ı. 9 (.\.A.) - Rabattıki ku. 

trııtndan dü:rkil he.r('ket bakkrııcla 
ı;ıu tebl.iği neşre: mişti'r: 

At!antik sahi!ir.in birkaç noıtıa
~ına sabahleyin. Amerikahtar a~. 
ker çrkan:nışlarchr. Çıkarma l.are _ 
ketine iştirak ed(-n kuv\'etlerin s .. 
~·ısı t-hcmmiyctsizoir. lı'rans;z a~
~e'rleri her noktada nııtkave:net 
göstt>rnıektedirl.!r 

TUNUS KUMANDANININ 
Jt~MRt 

Vişi, 9 ( .\.A.) - Tunust:ıki 
Fransız kuvvetlerinin başkuman. 
danı general Barre ;iU günlük em 
rj neşretmiştir: 

''Askeri vazifemiz bAsi~.ir Ma. 
reşalin emrine itaat etme!!.. ' 

Subay ve crkı, bıze taarrıız e. 
decekler •· ınsnnın namusu bize: 
tP'>lim c•. , il!tir. 
Düşmanın bUtün hart"lcetlerinc: 

kuvvetle mukavl"m.e.t ed~<'cğiz." 
FRANSJ7, rrn''''ETI.Eld 

NE KADAR! 
Nevyork, 9 (A.A.) - Bunıd;ı 

:r.annedildiğine gijre, Fransı:ı: kuv. 
vetlerinin, ~imali Fran:m Afrikıı. 
smr.a bulunıı.n k1Snlmm miktarr 
100 hini bulmaktadır. 

Vişi. Şirna.li Fransız Afrikasına 
t:ıarruı ed~n Amerikan kuvvetlt'. 
rinin 140 bin kişiden milrekkep ı-l. 
d;ıklımnr söylcınckteciir. 
f:itDnETU nm.:t7. ~l?JHAREBJl:~t 

01.UYOH 
Vi<,;i, fJ (A.A.l -- Kazabl::ınka 

ac-:lda•mr!ıı. ~irldetli <leniz C'arp;~ 
mıılar1 ol<!uğıı hıı1•e'ri atınma~t'l.. 
dır. 

\'işi, 9 ( A.A.) - İngiliz haberle" 
bürosu, lejyoner kryafPtlne bürüıımU; 
Alman askerlerjnin Mıırsilj•adan ha• 
reket ederek şimali F'rarunz Afrika: 
ııma ~eçj iklerfni bllrllrmektedir. 

Bu habr.r, Vl~ı nınh!illcrjnde yalan 
lanmaktıırlır. • 

or-~-ız NAıa..tvATT ommu 
vı,ı, ~ (AA.) -- Mıır~ilya ile şL 

maH Afrfüa ıırasmda denl:r. nalt1 1ya•ı 
kf'silmiş bulunmaktadır. 

GF.~F.n \! ~I\ n K J{l .. \ R f\ 
Kl'\lf)fn? 

Yn.5inııton: 9 r \. \,) - :\rrilrn'\':ı 
~ıkarıJan Anıerikırn kuYvclJPri irin 
<icnf'I kurnıııv hrslı:rını '.\fııior t!C· 

nr:-<ıl rlıırk V. Klnrk, .\ln\'B ayın. 
rfaııhrri ,\,•rıııı:ı lıaı h ~ıh-ılarını'a 
kam kıın·rtlerinr kıımnnrfa rtmis
tir. T\enıii,j, Lnıırlr;ı'ıl;ı scıı"r:ıl El
~e·ılı"'"":f>ı·'in ı:ıcıırllcıımırıy hnsknn ı 
olrııu"lnr. Piy:ıde mnı~hnssl';ı olan 
l:enrli~i. l!l17'd,. rli!}loma5ını :ıJ. 
ını~ ve ~e"en harhfle Rrlrika'•l" 
Amerikan iaı:<' f!'!;kiJiitınd·ı hi7.m"ı 
elmi~tk. Mınnailc' h, f'opnr Pourp. 
re niş:ınını nlınış1ır. Tnhsihni Ge. 
or,lfic'nin Pi\'acle meklf'hi ile Knn
~;:ı.~'dıılı:i Fort Lravcnvı,.orıh crkuıı ı
harhiye mektehiııric ,.P Va~ingtıın 
;tskert kolejinde ikmııl cl'ınistir. /\\'
rtıpa'<laki Ya7.ifcsinr t:ıyini

0

ne ka
dar a~eri kolej'hı tedri<: hcwtl 
erldlnmdan hıılunuyor idi. • 

* ... 
Vaşington, 9 ( \.A.) - Hab~r 

verildiğine gör.!. Ameıika ordusu 
gmenmrrnay baş.kanı general Mar 
sa~. general Eisenhower'in !ngit. 
tere-den Şiman .A frı1rnya hare.keti 
esna<mıda knıdis:ine aı.ai!ıdaki me. 
sajr e-Qndermiştir· Hasar büyüktür. Ölenlerin sayısı 

daha tesbit edilmemiştir. İngiliz tı
:;nkfarı aynı zamand:ı Millino, Sa . 
vonc ve Kagliari üzerine ııctl \Pl•iz 
bom iMi lıı r """'"1 R rı'h r. 

''Amerikanın Umitlerini ,..e te 
mennilerini ~ötllrilyorsu nuz. Ay. 
inrca planlııı1ncl lıazırlaı'~mı.z ve 
lbıu cM mRhrm j!'I ~in hil!l"ftt ~"(f': 

• 
be ... 

Yazan: FPJ.iR 
1 t ilktc-;;rin tnril>li La Tr ibune uıcğiıı 225 ~' amını b.1..'-ka ınerule

•1e licnt•\ e f!:\:ıcte'Sitıde bir Parj~ ~etlere :;o.c ıtı'm(t :ıdll~~iı~ urlar. 
rncktuhu 'ar. liirknç ~ntırını 71kre· fü.1. Sllfl e;r:uıı<laıı a~a.;ı cluı-medik ! 
<.clırn· H~~·ll .'.Or,u;;11u1111 \C hu

0 

7..orfuli. 
"Kı~ geli~or. t\.ii,u~ı:e~İl . .\çlık . tnıı tlıı~.ııc .\ vl31!:1:iıık' \ c ı-.u·atwr~.ı 

Çel•ert'~Z. Hayat pehalıhi!ı gittık- ucaretidiıı. her tarııl Lu, tu~l.ine
ı:e artıyor. Karnlıorsaoa lıir kil•ı leri kadar ıuuntaz:ıııı ı:al: an Al
tereyai!,! '; i.ııçuk lira. hir i."rı ta~· ıııan teşkilatı ıc;inde \<?~n ı:.a:ıti J,3 
• 6 lir:l, bır Jıilo !i.ıhve 42 liu, er dar l\k-;aınak!ı11.ın i::li~cıı lıni!;re 
kek ıı.ıbu<''l l l:t lır:ı, .. ahun fl lır:ı, de bile tRlııamiyie önlenebilıne.si 
bı'r tn' ııh 9 lira, bir p:lket Hıli ı.j. l~e imkin olm:alı~ını ;ııniyorıu. 
gara 225 lmru'!tur.'' hnya.t zor?Jğu \ e on darı clo~:ın voJ. 

nunuııla bt'raber hıikiımettell J~ touıhı}c \'C knruh·m .. a tİı'Meti •ile 
\'İı:rc Rltnu ılö\ iz ıı hıı, Pa riı im ruticadtle..,inj her ~üu ılu ha arttır • 
rı\borsasında hl)7.ılura r;ı k, l'ıui<;te ınıJ n n 'e ~ıddetleııdı 11111,·en iıiı;. 
hayatın sudan uru1 nlclıı~111111 .. fı~·· lıir hiı'1'İl?Det yol.tur, Atıl•al• ~a tıırı. 
liveııleı ~ok rle~ilıtir. 'ar: Karııbor a hiı•carııi;ı , e yol· 

Alm."\ny'lnm, 'e•il;alnma Vt: h ~u:dnklnr tniı;i .ı:aınııııılal" "an:ke. 
~·ınıama .. i .. tenıini en ~Yİ tnth;k l:'t ı:tıcilik 'c hır!>::ı:lıklur ;.:,ıhi • l,uı·ük 
til.ten bas1ia, ha:rebon-a;\'a en ai!,rı· ı rnııırderiıı ııı·'s!eğitli'r. S.ı~ıcı : e 
o~ıa \eren • menıle-kel olılu.ituıııı :ı-a. alwı \'allıı ',l..,,arııı eıı biıytib 
!'uplıe yok. Fakat bu ne bolJuk, ne l\ı!)tnı, bu lır,,;;t,:111 ıııcııJıı.ıUennıi. 
ki.rl l~lenme ve ı...u 1lnnm11. e~yıt.ı ~·e değil1 bii:ı.kl~ hükfımct tedbir
tedr.rik eclehilmek, ne ı.lc kftrabor. !erini mll\ <!fi ak kılnuığa ı;al:,şmıı.5. 
":l olmamak man:ı•ınn ı:;clir. tadırlar. Uu•ııl:ııı lın~ka 00 \'n 

Berner Tagbl:ıtt t:nzetesinde ~·· tamia..,ıar <larlıi:;ı 'e zorlugu tab,ı 
km bir P.erlin mektubunılnn ha. bulına'ı.tııılırlar. }.tratınu16 b.tk. 
ıı par~alar. ıu.ı: Kaç dostu:ııu. 'e kaç nilc, 

''Henü7. ..,onhahıır {.ı.en, lokania- ha.rp,e.ıı öm~lıi ı~:·, 1\l Lar.ı.ıw lif· 

la,.ıln zerıeY:\t ltal•mtdı. Zenev&t· ıu.~u ile iatlıl ehı·~~e raı.ı nlmıış. 
ı;:ı ilükkiinlarmın önünde bir do lur. Biı A1 .,ııan)a!.i.ıki sılı'k cŞİt• 
mate"' iı:in lm~'ı?B krr:ımct kopn- liğ1ni arNTiı.' orıu: lliz bol \e ncu-ı 
yor. Paraya lnymet Yerilmedoo İ· i',,tiyonız, boıluı.uı ~·ıoitlık : ti~ • 
çin bir trıunpa fıi-;temi kurutmuş. l'V!I. Ha .. t:ılıem hir 3 ıuü bu lfe· 
trır. A tıs n~ri':;te ııara yetine ki yii:ıli k:tnu ıı knyıtl:ıınal~rma 
kRh,·e, çay, tP.reyuı;ı, el<mek kar- k&!'!'ı utanrimcı hir lauba';likıir, 
tılıuJlanma'I\ lıhmı !, J\nsap dfikl<i· Jliikiınıete bir b:ıy:ıuname \'erıcLk 
nıncfa iyi pa.rra et \'Ar ıur.rua, ı:er li.ı.ım gellliı;ande ilıtiyaçlarımızı il· 

leYatc:ı İ(İn! Zcrzent!;ı da en gü l.ıbi'ldigine t'İ~İrmek i~iD ~reler 
zcl cloınttfoslcrini kasap komşusu- arıyoruz. l'ııııhş bcynnııame ıMtt· 
nıt <>cklnm~ktadır. SnrAp!;'ı, kenfli- ııa İm7!a atnıaıım ııe kanun ne de 
~ine yataklı Yngon ile hiletini' rtev ııhlai;i m~'uliyetlerini haltrlama. 
rederılcre da.ima i;vi snrap \'erehi mak i~in, ö1ürlcr i<·ıtdedi}ol"tt". 
lr;rnr. Hul<i~t nıiyctin ~erekli ktl 
Deut~he Allgcmine Zeituıı:::; <hğr blitun tedbi'rleri ala.elim. & 

büttin bi·r karalı.arsa şebekesinin tedhirJer, hi~bir balt~hutıa har~ 
1'e~ffllnnduıfonu ha.her vermekte • keti ho5' ı:önihnek"'izin, fatlıek edi 
clir, Asıl suçlu idam edilmistir. Jeukti", Hene !';İJphe yok li im:afı. 
Bcrlindc her haftıı ku~una dizi. 'icdnnı '~ '-annn knrkıı u otm. 
len ,·c~-:ı idanı oluı,anlnr!l\rm ıtfi~ yanlnr, bu tedbirlere dahi l:t&r:t 
-listeleri'- ~ürülmdacdir.,, telnı,.k itin eJleriııdcn ;:eleni' fa· 

Ilir İ•i\'İçre g:ızetc inde o\>on • pıu.'11.klı.ır, dat~a iiötiisü, alttım alta 
dııfuna ~öre, "Zürirlı'tc hirke~ mc <ınl:ırı tenl•id ederek r-lmt a:af11 
mnr,keııdilcri tarafıııılan ~ok etlıl· ttln ra!ı, hiıi kenıH taraflarn" su· 
mel• lfwm ~'!Ten ic:;oe kartlılnnın rukleTPek jsti:ıf'ceklerd:r. Kime 
hii~iik tıir hmııtıı u,.,ırnıı .. 1ardır renlım cOe<'ei:i'z! r.ıese!e blH'&da
Şi'mıli~ c l<nrlar hu luırtla.rln~ Licare·t dır. ff,.r 'L.ıyıt1anma bizim l\cJ'f'ı· 
eden 80 ki~iılcn fıı·ıla arlıım tt: ... bit ıııiıj oouiuğu vakit onu kırıı.rnk 'e 
oh,nmu"t~ır.·· · · ı bl):r.tır.ık kesekrıni doldurmftk ı~ 

İs\'çrc, ıııii-;tahsil]erjn pahıtlılıh: tiyenlcr bi7.lMt ze-rllin>İle 0 i<fer!'k 
~·nrıc;ı~m kar;:-ı 'ıoymuk !ı;irı, ~1)4!,.,t lıir edebi~t yıuatmakta ~uı;hik 
et ıııy3 ... l'·lllT l·a1cl re:ı1..,tır. Jft.r j tE'kmirc:orck~rcUr ~ur:ısı ""~~ur 
t'l"~ tayınlan.1n ,.e \t"o;;İ'krılan:rn ay- lii nn·~uııcu tıi·r ~nnrııı ilk ı:-m, :ır 
ı~ı rocmlcl<ct~ e ~~\mei!c 'r. ,.,;jt(? l<a- luıda~ı nıü<t(lrisidır: ııit('),jrn jll, 
~ •f l<om•lrı~ı.n h·ı• hr.,ııba kRtılma lionlrolciisii ı1c oclur , 
mı~tr. BA"ka<.?:ııla ma<:lnr.leri paha. 1<;n ha~fa büJ;.fımctten nmnuı, 
hln<tı~ı ir,;n, r1m1"li j .. ,.;,..rerfo h:t5- J!l39 ;\ doğru ,;<:ri utıp, 'hPrimir:i 
hra rlo~ın·urn m:ııhlc nlnııı~tıı. 1'" f craha giıtü1·eeel; tedb;'rlcl' de~il. 
~·ı.nlarrıa haberin: ,·cr<'n ~e1,eteler lmlıranın cihAnı ~arıp l8\UrdoC-.ı 
ılıv('lr]:ır ki: <le-. rin tedb:rleriııi hFkl:~ereğ:ı. 

"Şik~~·f'te '111'-li•m11.~·0J.:. nazı Tabii gcrjm snrt!:1rmı. umumi ha 
memlc1ıetlcrıl,, cknırf• hi'ı;rnıdnin ılı.tıın lı<>nıı•ıı "0111'9 •lnTıi ':ınlıımr· 
;ntn1>1 J;nıfar <lp~·ilrlir. ,." "iit fa. ;n1cni\mlı11 diişii11cce~i1. RilerC'l; 
ılınm h:ıhr:un hile unııhı!nııı~tnr. ,.e j.,tip•rc.1;, fcc'31<ürlı;a r:ızı ola 
~z:ı ~anı c!ım .. ı,, iitcl j "ıurııtr aJ. <'Ren. 'ı•,ıntı.ra rnrc cılnrak hu 
rfı~rrnız c'm1e1'tir... lı:ı)kııı klıl&ğıtıa: ''--- C'a!'ım, ki· 

fqvif're1]1er, onJnrcJA dahi bn"lr ıııiıılc l:IU.'ı:>Tehct'dcce~i;,:! fln )m. 
r.a t;ıdn mndfl~si haı:tıe !"("l"ll ('){. ı'?.r milli mıid!lfrıil mJt,,rııfmn ne 

liiıuııı ''ar~ .\ ~ıl zl'lrlııJ<J:ır •ıını :ta~ı 

niz d: haz.ırlanchmz. l'enabı Hak 
mm·a'fakıvetini?-i tesri etsirı 5ef 
olamk hai:?: olflıığıınu:> mezi' e. le. 
re ve kıt:ı-'.!.tlil'Zlll lıiic\ım kabilı)'e
tinc mutlak itim:ırhm vı:rdı" ,. 

Diğer ta'raftıın 6 ilkt~ı:;ri:ıöc !!t. • 

n~ral Mıırsal, Ortnc:nrktaki tnei. 
!iz bagkumandanı general Alek 
Fa ndra ıts:ığu~PJci m('Fııjr gön der. 
mistir: 

''3izin ~ef ve tA.biyeei olP.nık 
hıı.iz olduğunuz m~ziyetlcr, kıtatı. 
t nmn k&hramanlığ "~ Afrikad<ı 
kazantlmr~ o!an zafer, benim ''e 
Amerikan ordusunun hayranlığnı1 

ecl'betmiştir ve ihtimal harbin de. 
Demecini teşki! edecektir. T!b. 
riklerinı.?zin Motgomery 'C4: T~d. 
dPr°" rMft.fmT ıif"ll ~~m . ., 

ılfl~ın or !,, tel l<ini nj hile n 1Rıı:hrırn 
tar olmıı .. tnr. noi!rmta n d·li?nıvn 
lıİ'7.İ herhııno::.i lıl'lymı e~dirilmjc; 
nıemlekctlcrd~n h:riııe b~nzet:ne1' 
nr.tt•c;unrlan !."t"l~n lıu trlkine, tır ı 
memleketle insanfar olmU)tnr, Hi ı 
kiımrt t~hir1~!İllİ l•c'il.,r!.cn, m;• 
li ~.ii~ıır"~ f1urrh\l:laf'ımr7" 11~!ıı 
~e,·<.eldit< ~elmiyt"<'e~Jlİ. hınhiıı 
en rft.Zik '"" buhranlı <aı ılıııs•n!\ p·ir 
ıni5 oldıığrı hu de,·jrılt' ,.,. t.rı•ı çb ,. 
sonra. bilaf.;ic; milli m\i•hh"t hıı. 
7:11' h k lıı.nnau h iid ıii liln h rı t' c Mi',, ı. 
.,orundn. nld'lljfunnızu ~ü~iilt<:~e . 
~. ».e Jan•,·et veren hır aft\ 
ta ka.laeaJdtr: "endl lı~h 
nmtTm ~~~rr. ~are ~e'ıi 
liM.. 
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büyük davaıa~ 
_., ~ ,,....,.--- zwwwa r=n ~ ,,. "z p=r---_ • 

Tarihin 
- ıa -

~ .. 

Büyükleri1ı hayatlarını 
kurtar .. küçükler 

rakmıştı. Çiftliği, glln orfasınaa e~. 
yuklerin haya'11arını kurtardıkları kiya bastı. Ev, bir anda her taraf. 

f'.ocultlann bazı fırsatlarda. bii.. 

o ans fomay 
-~Davası 

görülmüştür. Çocuklar, hayatlarını tan sarıldL Esrarengiz Kadın 
Nakleden = Vablt Organ 

tehlikeye attıkları, bu anlarda aca. Haydutlar, tam eve doğru ilerler. 
ba yaptıkları fedakarlıktan, ölüm. ken, kızı, bir roverver kaptı ve 
le karşı karşıya bulunduklarından pencereden ateş etmeye başladı. 
habersiz mi bulunuyorlar? Hiç şüp. Küçük kızm siHUı attığını gören 
hesiz ki, hayır .. Onlar da, büyük• ihtiyar hala gayrete gelerek bir Stefenson otelci ve kansı ile sonra. otelci Stefcnsona dönerek: 
for gibi, insani hislerinin tesiri al• tüfek omuzladı. o da kurşun sık.:. beraber "Iillm.ttı fener" otelinin - Niçin odanızı ona tO?rketti-
tında bulunuyorlar ve ethlikeyi is. mağ,a başladı. salonunda otu1'111'ken, hizmet(i '4a- niz? diye sordu. 
tihraf ederek iş görüyorlar. HayduUar, bu vaziyette, geriledi• lonun ka.pısında.n ot.elciye seslen. - Sizin, pek nazik olınayan 

n1 b di• bu mü~teri ile kavga ctıneni'ıe Böyle fedakarlık ede erden i. ler ve çiftliği muhasara altına aJ. • 
-19. Toplayan: Muzaffer Esen 

- Ticari muamelelerimi mii5 • 
ı.erıerımın mu\"n.f::ıkati o'ın:ıdnn 
ifşı:ı. edemem. Sonra iddia. mak:ıım 
bu defterde rast ~eldiğt herlıan~ı 
bir ''ayda dnir bn ,;el.il iY.:ıhat İ!"
temeğe kallmcak olurl:ırı;:t bütüıı 

ticari mu:ım<:-lelcriınin bumda hc'"ll 
hını verm.?k icn.beder kj• hcın m:tl• 
keme~i aylnrcn işgal eıler, h('m de 
sabitliğin.in tem:ıs ettiği mewu 
ile lıic:b.i1· :ı.lilk:ısı yoktnr. 

l\liidrleiumomi ~iikiınetie sorga~ 
fiunda de':ı.rn etti: 

- ~ahit l O r,onl•anun ~ünü ne. 
reele bulunduğunu söyI ;yebilir 

.. ;> 
mı. 

Ka.rpantiye l•eke)edi: 
- Bu .suali'n ı,ana ni!;in snrTII · 

duğunu anl.l)·amıyorum, Rurada 
:;ahit wa.tiyle dinleniynrsam so.. 
nılacak suaUerin snh<ımla ait ol. 
maması 15.zım gelir . .Eğer müddei. 
nmnmil.i'k beni .lomay'ın .,nı: orta
ğı 'e yardımcısı gib~ göriiyoroa bu
nu da. evvelden siiyl('llleliclir. nu 
tnl«lirde bir ıwnknt bnlonınaAlan 
Jıiçbir snnle cevap veremiyı>cei;im. 

~lücldciumumi mu:ıvini' yine ay. 
nı ükfmetle söziine devam etti: 

- İddia m:ı.lmnu Lui Karpanti. 
yc'~i bara ıı. • hit sıfntiyle celbet. 
rniı;tir. Fakat b:ı.zı hadi'scleriıı tav 
ır.ihi ic:ı.bcdecektir. Burada söyli. 
ycccği sözlere göre hnkkmd:ı. ne 
ımretJe muamele edilmelı: lii?.:ım ge
le<'eği bnklcmd!ı. düşünremizi' sa
yın ha.kimler heyetine a.rzedcce -
~im. Onclan sonra karar vermek 
hakkı 'yllk3ek malıkemenindir. Ili • 
naenaleyh, 10 soıılı:i.non gününü 
lıc ~;ur-etle ı;eçircliğini' söylemek is.. 
teyip istr.me<liğimi şahide fekrer 
borm:mm rica edeceğim. 

Karpanti'Ye, reisin müclohalcıti. 
ne lüzum hissettirme inden e<ıki 
dıi_şijncesinde ısrnr etti: 

- Suı;lu yerine oturmadan ve 
haldanmı koruyn<'a._ hir avukat 
Jııılm'lcfa.n hu ımnle cevap \,erecek 

ri, Bir İngiliz kaptanının 6 yaşında~ maya başladılar; çünkü tedbirli - Patmn!.. Geçen seneki o mini olmak için. 
{"r1mizi teyhl edecek ku~·et1i bir ki bir çocuğudur. Bu mini mını hareket etmeltle. uğraşırlarken va. mabat kadnı geliy:>r. - Oh! Bu miişteri. •• Boraya, iki 
d ~dir. delikımlı, bir hareketi ile yalnız ~ kit geçirdiler. Akşnma doğru. tar• Bu ha.berin otelcini'n hiç de ho- ı;ene<lenberi ayru güncJe gelir ve 

·~ahiuin Madam Ru'un katline beveyninin hayatını, değil, bir va• lalardn çal•...,n işçilerin dönrlük. ı;un& gitmediği görüJüyordu. lfa. her sefer de. .• 
r·~cniR, bir öt,,üde istirilk l'tmiş ol- ..,- rzsının kul<>Wına. bı·rı:eyler fısılda Stefenson merakla· · ~ • purıın taı'fclcrinin ve yolcularının 1 · · ö -1• 1 ··1· ·11·1 B ... ,.,. "' • · • • dl'ı[tıno gosterebilecek diğer de.. ennı g rero;;.ıı. çeıo ıp gı 1

· er. u 'Oıkttuı. sonra Stefcnsona "Hece• - Her 9Cler de ne oluyor. de. 
li1!:-ri elde etmeğe muvaffak olmuş da hayatlarını kuMannıştır. sokir yaşındaki kızın, cür'etli ve ıtiz hayırlı olsun" elerken ne'!'eli.' mm etsenüe? ••• 
<lı·~ilim. Fa.kat yük!tek mnhkeme Vapur, denizin ortasında gider. tron yerinde bir hareketi, hem ba. r,örünmek için kendisini zorluyor. - Hiç ..• Yalnı?ı şurası oıuh:ık-
t:ılebimi kabul edece!< olursa mu. ken, bir ytldı~ım isabet etmiş ve lasmın hayatını, hem de babasının do. kak ki. yine ~{ötü bir gece ge~i. 
halı:emenin devamı SJJ'asmda. bir A"emi batmaya a5lamış ve böylece. 6ervetini kurtnrdı. Steferuoon, odasma çekilmek ü- receği'z. AIJ:ıhta.n fazla kalmnz •• 
c:ol< ha'kikatlerin meydana. ı;ıkaca- de yolcular arasında panik başgös- "' ~ , zere, salondan, çrlttıktan <;onrıı. Otele~ bir Bl'yler duhn. !>oyliJ e· 
~mı Mesela Madam Raşel dö Çer. Lermiş. Hepsi de ölüm tehlikesi lol' ve uzun koridorda. ilerlemeğc- cekti a.mm:ı. sapsarı bir çehre ile 
mo, Karpantiyeyi tannmısı ihtima. korkusu ile t,ıhfüıiye sıındallanna Bir Romanyalı arazi sahibi "de, ba~ladı • karısının ontru-a. doğru yalilnştığı· 

• • b 1u ht-ıcı··ım etmı"şler ha--atını og~luna borrludur. Yak'n linı, elimızde mevcut tı nan v:ı.. • " " " Henüz iki üç adım ntmı5tı m ~örünce ~ustu. 
lizdeki eşyanm, kn.,ket ve pnrde· Gemide, hu kadar yolcu arasında, hir kaç sene evvel cereyan etmiş. ki w:nn boylu, mütenasip ı>ndam'ı Otelcinin kan'>ı y:ınlanna yak. 
ıo.iinün önüniizde duran şahide ait aklı başından gitmeyenlerden bi. tir. baştan aşağı siytılıl:ıra büriinmü5 la~arak !:itefensona :sekiz ııunıara. 
olup olmadtb'1llm tesbiti mlinıkün risi rle küçük Jon'dı. Cocuk, Her. Çocuk, yedi yaşında idi. Eve Sl'. bir i<a.dcnla l<a.rŞtlaştı. ]{oriôor lı odayı Iın:r.ırlaclığınr odasına te· 
bı:tlunduğ!l.llu her va.Jtit düıiünebi'· kesin snndııllara girmek için bir. len bir serseri, geceyi ı;tecirmek Ü• çok dar olduğundan ve ansmn l•ilip rahat eclebilcccğini bilcJir· 
lıriz. Yalnız bu \'11.ziyet ka~rsın· birini ezdiklerini görünce, ince se- :rere kendisine bir yer verHmesinl karşı:Jaştıklarmdan hafifı:c siyah. di. 
da M. Lui Knrp:ı.ntiyenin mevkuf si ile: rica etti hava pek soğuk olduğu h iradına ~rpmı~b. lfen'<'D eğ' Stefenson od:ısın:ı. girdi~i 7.ll· 
olarak muhakell'esi de bir zaruret ~ Ne korkuyorsunuz? Daham için, mülk sahihi, adama a.cıdı ve lerek özür diledi. J\adın, ce\"ap mnn, hizmct!,"İnin titriye titriye 
halini almaktadır, Zira kendi'Sinin şimdi yangını söndürecek, Tela~ et.. evinde yatmasına muvarakat etti. ,-ermeden sulona. doğru j"Üri:dii. e~y:ılnrını :yerle~tirdiği'ni görerek 
kaçması ihtimali olduğu gibi l\fn. meyiniz. Gece ortasında. odalarında bir Stefenson arkasından bakmak sordu: 
dam R:ı,el <lö Çermo ile konuş~rak Diye bağırmış. gürültü itişen ev sahipleri uyandı. içi'n dönerken siyahlı kadının bil. - t!~iiyor musunuz~ 
cüriim delillerinden bir luıommı Yangını söndürmcği? Işlc, teliiş. lar. Misafir, ev halkının bütün ser. ziinlü bir sesle~ - Hayır, efendim. Kl)rlmyo. 
imha. etmesi de mümkündür." t:ın, höylc hir şey de yapılması ka. vetini muhafaza eden kasayı açın:ı• - ~i nama.rah odaya eşyamı .rum ••• 

l'tlöddeinmuminin bu isteb'İui din bil olduğunu kimse düşünmemiş. ya çalışıyordu. ~ıkamuz; dediğini duydu. - Siyd.hlı kadrodan mı! 
liyen mahkeme .reisi: fi. Hepsi de ölümden kurtulmayı, Ev sahibi ile karısı, yatakların. Otelci aksi bir ~le revıtp ver- - Evet, çünkü tuhaf bir kadın 

- Karar vennek üzere mahke- yalnız lahfüiye .sandallarına atJa. dan fırladılar ama bir şey de yapa• di: dır. Ge~en sene ft.7. dah:ı. lıPp bir· 
meyi kapıyorum. lfarann tebli;!;. makta tasavvur etmişti. madılar; çünkü serseri, tabancası. - İki numaralı oda tctomıu~. den korlmdan deli olaca.Jıbk •• 
ne kadar ~hit l'ılösyö J.ui Karı>an. (',ocuğun, ölümden, yanllınm sön. m iizerlerine dikmişti, fakat, o, ÇCI. tor. Bu sıra.da. otele:inin karrsı mer-
tiye eskisi gibi polis nezareti al- düriilmesi ile rle kurtulabilmcye cuğu hatırına getirmemişti. Çocuk - Başka bir ()daya; geçme::~ diven başından hi'zmetçiye seslen· 
tmda. bulunacaktır, imkan vereceğini halırlalması, yol. da, uyanmış, vazi:}~eti görmüştü. için ona. rica edemez misiniz? di: 

Dedi'kten ıronnı. mahkemeyi ita cuların teıtı 5ını teskin "!meye k5_ Çocuk, bapmn altındaki, man. - Oh! bayu., bu çok giiı: h:ıtt~ - l'ılaria, i~ini çabuk bitirip ba. 
padr. fi geldı. Bu rlefa vapurun yan•m tarh tabancasını kapınca ateş etti.. imklnsızdJr. raya gel, müşteri var. 

Kotic1iyen ~a.zetesinin mnlınhi· yerlerine hiicum ha~larlt ve birlik Serseri, hunun hakiki bir tabanla Ri'ca ederim. Bazı mühim Mari:ı aleliicele elbiself'.ri g:u-:l. 
ri bu andfd<i mallk~eyi dinlemek gayretile ;ynnııın <;iinıliiriil<lü. oldnğunu zannederek, Jrnrkusundan sebeplerden dolayı bo ge(lp o oda• rcıba yerlcştirfükten sonra ~ğı-
üzere topl:ınmrs olan kalabalığın * :.,. • pencereden dışarı fırlııılı, kaçmaifa da yatmııllJ"..ID. ya. indi 
hRlini' söyle anlatıyor: Rir Arjantin çHtlik sahihi <le ma. başladı. Cocuk ise, eHnde m:ıntnı-lı Fak.-ıt, bayan ıııize r,ok ~Uç Stefenson şimdi yalnız kftlmtş. 

"Knlab:ılıh; mahkeme !'>alonu. Iını mülk[inii. 8 ynşınrlaki kızı s:ıyc. tabanca ile se.·serinin arkasına düş. h~tta imkansız olduğunu söyle ti. Otek·;1d~ Ve Marin<l:ın ö~r.cı•. 
na bitisik bekleme cdasmıı. ~Ötii· s.indc kurtnrdı. Çirtçi, Büenos A. lli ve hırsız var! Diye bağırarak, dım. dikleri onu merak içinde bır:tk· 
rüJen Lui Karpantiyeyi Winneı< res'c gidcı·ken, kızını ihtiyar ha. halkt sokai{a koşturdu. Serseri de, I .~onun k&pıı-ma yakfa.,ara.k mıştr. Yağmura rağmen lın ote~" 
ic:in uğra.jıyor, hC'klemc s:ılonıı- lasına em:ınct ederek çiftlikte ht• bu suretle vakan ele vereli. müna.ka§ay:ı. Stefen.son da knr.'!- girdiğine çok pi§man olmn,tıı. 
nun kap~ı k&panrhkt..an sonra Jw. ---------------------· --·-------- - Eğer ~vzubahl! ol~ oda ''Kırmızı Fe-ner'' oteli 7.nten öt,.. 
nuşmalar başladı! • benim tuttuğum od& i"e m('mnu. denben esrarengiz bir yerdL Ron 
"- Madam Cerıno'mın rı:ılat niyette baya.na. t.erk ederim dan tam 102 seııe evveJ bo otelde 

tığı rulama c:ok bt'nziyor, Yolcu kadın ~ıw Std~usona hir gen~ esraren""İz b;r ~ilde ö!-
0- Yalnız !'::ı(,llftrl o kadar ktlila çe\.'irerek: • clürülmü~tü. 

deği1. - TeŞekkür ederim: dedi. Ertesi sene üç hafta. zmmd:ı 
''- Aradan bir hayli \"Rl,it rraDl8DID tabdiflerl Otelci al<~İ, aksi söy:eDmeğe tnt:unna. gitmek fü.ere bnrad:m K"' 

ı:eçti, tabii u1:ınu,tır. başladı: çerken bu otelde geceliyen diirl 
I# F-·- t J l d ··11·· Fransa, m:ıden cihetinden dar~ madeni ev (•<} A~· , ırma'.l'.·nrakhr. s· ha da • ld" b l l o h la t"-fm..I 't>iumumi rnwıvi'ni yine reis - ..... a. omııy, m ını, o' 11. ' - ız yan n evve, ı;e ı• su ay meç nı ;:-il 19 r ..... oan 

\U ı .. :ısfalc suçluya. şu sua!i s.ırdn: ren adamı tanımaclıiiım söylerni~ti. da bulıınduğn içın, birçok şeylerin Kurulmuş evler, ne yapıp yapıp niz. O altr numa.nıl,ı odadn da ya. birbiri ark:ısma yine buracfa öldii. 
_ Şnlıit Ha\tr'ı terketmek foin ''- AJ·kaılnı;;mı ele vermemek y:ıpılmasını mcnC?lıniştir. Neşrecli geçinecekler; f:ıkat hu vaziyette, tabilir. Orası da. rahat ve hava· riibnüştii. Bu hidi'se uzun milna· 

hazırlıklara. niçin haslı:uııı5 olduğu. için OO\"le ııö lemi'!tir. Jn iki listede, yrıpılnı::ısına miba yeni evlenenler, Jlizııınlu şeyleri na dardır.. ka..5:ı.la.ra. sebep olmustn. Rivayet-
nu söyliyebi!i.r rıı>'? ''- Jomny (fa böyle arkıı<l:ı~ fa· acle cılilıııeycn şeyler, 2:i0 kalem sıl tedarik edecekler? lliç şüphe~iz Gen~ kadm, otelcinin !!Özünü !ere nıı.zaran, katil bu civardıı. o. 

J 1.... d"" ·· k t '' tul:nnkt:ıclır. t'tülcrin, ".·emek ıııv:ıla cskir., ilerdcı1 ve pek p.,h.,lı ··.ı.. k r J • tur.,n Kont "'p'ın""1nnm k-ı "-et {arp ıntiye son <lereee cür'et- .. n uşuneee ~ur a ,·ar mı :ra. -' " .. ' ese c •. ... ""' .,,, .,, •-s.<• • 
kar bjr tavırla mukabele etti: O yalnız t'anmı Jmrfarmak ı'qfiyor, rının, elcklcrio, Jrnlla tıız lmluhrı- Evvelce eskiye raııtıct olsa, bit - Bay kabul ettikten E<>nra. taydt. Ve yine bu dedikodulara 

_ Bu, demin sorulan sualle değil arka.claşım, J\lcryem ıtll:1JI nııı hile yııpılması yasak edilmiştir. pazarına nıır yııj.inrrlı . .,· deniyorrlu. r·ize ncı oluyor! •• İ'ki numan.h o_ nazaran Anetta bir gece evvel hn 
nynr mnlıiyettedir. Fakat Ce\'ap o. bile ele Yermekte tereddüt et. Bıı yasak edikn şeyler ara~ıncla, fşte, şimdi hu iimirl erlilmeycn şey clnyı ben tutuyonım: Dedi ve Ste- otelde ö!düriilen ruııa.uhsmnl inti. 
Jara:k sunu söyliyehilkim ki tica. mez. evlere liizuınhı o~:ın seb,;c rendesi, tahakkuk etti. Canlı, c:ınsız her es· fencıonun öni.inden geçerek az i. k."\Dlmt a.lıruık i~in bu subaylan öl 
bir w:lamımn srk SfJ{ eeyah:ı.t etıne ''Biitün bu kon115mnları dinliyen kutu açacni;tı da vardır. Fr:ınsızl::ır, kiye fa:ı:Jıı rağhet var. O halde, bit Ierde duran haVtıllannı alarak dürmü,tU. 
[;j 'hı.hi't b.ir badi edir. Eu itibarla ihtiyar bir zat, yaS•asmdn J.ejyon harp bilinceye k:ıcler. yeni tencere, pazarlarına nur yağıyor. İnanma .. merdivenleri' çı:kmağa başladı. Elli see evvel yine hurads. meç. 
mm nlı:k<Jt bir zaman kiıt ftnlyay"- donör l'O'T.eti bulunan hir ihtiyar, :rcııi sob:ı, yeni elektrik f.letleri yan gidip bakabilir. * • * bul bir §ahıs ölü olarak bulanmu.5. 
gitmek üzere hazırlıklnr bn~lamış bu mesele Jmklı:mılaki' fikrini şu Mt!19bul kailm yukarı c;ıktıktan tu. 
cldu~ruu, lıatfl pasnportnu'.ıu '.f8.1') kelimeler~ lildirıli: ne~u Telgraf mababirl!llD •azdı ~•arı Steknson, bütün bonlan hatır. 
tırrnış bulımduğurnu ııöylernt>kt~ "- Siz ne derseniz fleyihiz, bu J J !aştırmak i;ın · akit gecirmeden la.rken iki St-.ned~nbeıi il.ti kere 
lıiçhir mabzur görmem. işte birçok e51'8.r '\"1lr, lıem malıke Lontlr:ıcl,ı çık;:ın Deyli Telgrafın rekatını kontrol etımckle bernlıer, l\usyaya yardun edilmesini istisor bu otelde esrarengiz bir ~eki'lde 

b ·· · k ı !\Iosko,·a n ı J b" · Si ı· 'n o ·'u o ··ı·· - · ı k d ı B d k d ı · ı·-· · kan izlerine r::ıstlondı'""ı ha.tır. Jl.füddeiarnnmi bu sefer yen . b~r me n «ıRra.rr c:oz<:mıyece , can tl• · 1 ı la ırı, a ını ru • nun o umu anınca ·uman ayı t'• ar. u ya:- ım, ·uman a ur ıgııı ı .,..... 
6 u .. le g~mi~ti': ğacmıı. i'ki masum ~iinderiyor demi <lakı p:ırti komiserlerinin kalı.lırıl• linc alıyordu- Böyle, hıı siyasi komi temin etmek va ikinci cepheyi ne:- ladr. 

Ralı. l'if:ı.bö yeceğim amma suçlub.r yalnız bu ınası hakkındaki kararını bahi~ serlerden bazıl:ırı, asl<eri t!irayet makla yapılabilir. E\•et iki senedenberi bu otelde 
- '· ıt ""f sokağmcb otu. iki numaralı odada kntiı Vf' mnk. 

ran ımıclnm Ra_scı isminde hiri-ıini iki a.damd~n ibaret de~ltlir. mcnuu ederek: de göstermişlerdir. Bunlar, kısa bir ''19l2 senetj, Almanlar icin fay tulün ortada. olmamll8Ull' raMıt•n 
t:ınrr mı·~ ''Bo birbirine benziyen <;Özleri. "I\ızı lordunım uğradıih ağır z;:ı.. askeri stajdan scnra rütbe de ala• dasız geçmedi. P.uslar, bu sene uğ ..,_ 

d • h·ı l b .. .. . ' .. l b" 1 b"J ki d. o· d ı. kan izlerine tesadüf e<lilmiı.;li. Jfarp:ı.nt"iye bu ı;uale Ce" p ,. mi' ınledilı:tc:n sonra müı.a!•ere ı ;ayı ı ununcıe, ,,oy c ır cnrar, ı ece· er ır.,. ıyor. ra ı.d:ırı fazlıı in~an ve rr .. ı:zen·e 
· ·a er. ~tefenson biraz daha. zihnini medi· bu sülnit kıırsısın·~a m"" ld odasmm Jınmsr önüne !!ittim. ftu beklenmedik birşcy değildi. Hütbı! Londra gazeleleri, gene ikinci zayiııtından dolayı, "'er,en kı.,, J..ıı • 

' • · u ur e.· • ~ · "' kanıatrrmca bu lmn izlerine ~-ba-
inm uml sözllne <levanı etH: rada,<i kala.balık bil.kimlerin vere- si, ııe . olursıı, olsun her z:ılıilc kar- cephe mesele!iini hararetle ınünaka dar diişmana !!aldıraımyacakJardır. " _.. 

- Bu sorgudan sonra ;şıılıidin ce~i karıı.rı rnün:ıkaşa ediyor. Rir şı bir si~a.si eş kııllanmnkla denım s.ı. ediyorlar. Snndey Taymi'f ga1e Bund::ııı dolayı mütterilcler, onları düf edildiği sıra.ela. kadının bu 0 • 
l\radnm Ru'mın katli işin'.lt" suç avukat: etmek m:ınasız bir .5cytli. Evet.. S:l tesi: ia~e ve tesJih etmekte, hiç bir tır· telde iki numaralı Of lada kaldığını 

lıııtırlndr. 
ortağı o1ar:ık mulıakemc altına cı. .(De,·:unı Yar} Hihiyetli siyasi llomiser, zabitin h1· "Bfrtiin gazeteler, zareri çabuk.. sah Jcacınııamalıdır.,, Diyor. 
1 · • Acaba bu esrarcn~iz eina.yetler 
mm:ısmı yfö~sck m~hker.ıeılev i-;. · ı--------··---arıımı::.ıe!ı:tc:==~~-P.:l!P.!'~1111111--------•• ... ---------------------~lc ve :kan izleriyle bu meç!ıol b.. tıyecefüm. Bu ta!eb~ -..•np:ırken so "' 

.J - dm arasında bir :ıliika var mıdrr? 
de~!~crh~ d.:ıy:ı.nıyorum: Seyit Ha~lml lıazine nazırlığmda.n le beraber Bağdat UzerLne yürüye. Stefensonun i~ne bir km•lm gir 

,.,:ı ıt defterinde meV<'nt Parir.ı. başveztrıııoe .,.A4-lrebllmes·1 tç·1n, R-ı. _, .... _ · · G ıs .. ~. -.. c~~"°- mı.-;tı. ece yiirüyüsünii heyeCAnlı 
li l;aclın lmy<lınm Iı:ime:ıit oJduğıı. di :feda. etmesi gerekti. - Amcan bu işe razı mıdrr? lıir geceye tel'Cİh etmeli miydi. 
n:ı sôylcmcl•ten i~tinkfıf etnıi'~tir. Halife Nt\ıur bunu nasıl :rapabiJe • - Biç aiiphe111.z.. o razı olmaAA 3ir miiddet tercdılüt ieindc >kaldı. 
Ualbuki eski yılJ:ıra nit yHmiye ce!ttl ~ &öylec~ günler geçiyor ve iki kabile efra.dınd&n bir ki:ıi bile y~n- Sonr:ı ctelıle kaiııı !;eccleyin eere 
ılefterferiyle defteri Jcebirılc ~fa. meşhur dalkıı.vuk, halifftyl 4•Jıı"slnden den kmır·•~oıa~ d ' ""' ·r .,... - ~·:ın ~fmesi' mulıtemel nlon hldi-
G nm Rn'~·a :ıit hesaplar ,-nrrlır. daha büyük bir kuV\.ct Ye mah:ıretlc TAR ·ı H'I ROM AN - Ya amcan Bafd:ıda gelincq ha. r--cdc Jıa1.1r huhınmnğn 1.arar \'ere. 
>Unu defterler.in fctkı1<i giistc. ıwuçfarmın ıçlne almaj;"ıı. çalL-:ryordu. 1 llle olmak sevdasına dli,erse';",_ relc yata~ına ~irdi. Ve ktlrkusu. 
rcoeği i.;-in M:ıdrım Ru'nun hc·~:ı.p tKt MEŞHUR. DALKAVUK 7t'!! - Bu ciheti dll§ünmedim. Amcıı. • na rağmen he.men n'"'1ciu 
i;I~~~ ~ ırdım eden 1\li<:el Daber ÇARPIŞIRKEN .. U • YAZAN: lSKENDER F. SERTELLi mm kafa&IDdan ueler geç-tlğlnl bile. De1'1.siz bir u~·lrndan ~onr~ an. 
; e C ci Iı:ı.tırhvacnlitır. Mi~el Da Seyit Hıı~imlc b:ışvczl.rjn arası a. mem. Fakat, sizi temin ederım, ıcı c:ılc ıı;af:ı!t f.'ökeı ken uya:ulı. Gc. 
ı_cr hmm Jı:ı.tırlaınas:ı. :cıbile tirnret çılmışfr. kimse gelemez. demişti. Seyit Ömer de bunlar ıua.smda bul11- a.mcamm böyle bir hevese düşmesini) eeyi (ok rahat geçirmi,ti. Amma 
C:cff'er.:'ıı "&i kayıtlar 1\arpautiye- İki m~hnr dalk&\'Uk artık her !la. Oysa ki, Bağdat zenginleri arasın. nuyordu. l.mkCUı yolctur.a. bu kadar erhen 111t8ıl olmuştu da. 
r.in ölcliiri.iien lm<lm ile miinasc.I haılıı. blrblrilo ~ıı.rpr.,ıyorclıııı. da Jıallte Nft.sın devirmek ıstlyenler Seylt Öme,. Beğd4Pot civannda Da. - l!a böyle bir hevt'lle dtııerse'I'.. uy,ıınnbilmi'ı5ti Her 7..auıao ~ekiz. 
b«:tte balur.cluğunu isl!at e!ır.ekte DaUtc N!sır ildslne de itimat gö!'I. \'ardı. Ilattll bu adn,rolarm sayısı ijlmi kabilesine mensup bir- genc;ü: - o za.mau dtışilnUrüz ne yap.acn. de uyanırdı. Yok!n. seslenip uyuu. 
<lı~. H~1bnl'i s:ı~it im kn<lıı tıınr. terdlkçe, iki!linden bir! diğerne yeni. gün geçtikçe artıyordu. kendi kabilesi arasmda büyük nlllu. ğnnı:zr. Elbette onu yere devıre.eek ılumı<J]ar mıydı? 
<lıı.;;. ın .. kar edıyor. Iln aelylıincle lt'mlyordu. Sarayda, dışarda. olup bitenlerden ıu vardı • blr ok veya. han~er buJu.nnr... Stefenson~ uyku $el'SUDliğiyle 
ma,

1 
1 ~·r delil değil mi<lir? Seyit Haşim, Reşiılln yerine geç. hiçbirini halifeye haber vermiyorlar. Kutbet11n, Seyit ömeri elde et • Kutbettiıı. Ha,ımı kabllesı ret&inin tekr:ır r.ıtağa m:ınuken tiiyleri 

!i:~T!ıt on r.-0nlrfinun !;iinii ne meğe azmetmi,tı. Hatırenln en yakın adıı.mları ve mckle, onıın mensup olduğu koca blr yefenlnln im !Wzilndeıı memnun ol. ürperten bir inilti clayiJu Ye hel-
yarıtız.,rmı söviemck istemiyor, Jınf. Hacer de ona elaltınıl:ı.n yardım e. akraba!lı bile NAsırm kuyusıınu kaz. kabileyi avlamııt otuyordu, muştu. Kutbottln, batı kalabalık ol. men doğmldu. İniltiyi' bt'ğnk bir 
~~lii 10 sonlünuml"n, on yedi son diyordu. maltla m<ı&guldii. "' :f. ,.. duğu halde yalnız Seyft ömere &"llve. hıçkırık sesi takip etti. Dışarıda 

nun gimüne k"cbr ol:ln hir har lki me,bıır dalkavuk vezir bö~·leM Bu :ırada Bağdat e,rafmda.n ve O ...:'-'erde Se-ı.-Jt Ö'tnerıe K• ... bet_ · d t 11 .. ld J f.;~ ., ~.. nıyor u. acele uce1e sağa sofa gidip gele.n 
:ı 1 '_mu< et z:ırfınıfa Lui Karpan birblıile çarpı'tp dururken, Bağdatta zenglnlerlnden Kutbettln isminde bi. tln anı.smda !)öyle bir l<onuıJma oı. Seyit ömer sara.yıla nllfuzln bir ayak Se!lleri İ!litii1yordu. Htmem 

tı:venın Ha.n'd:ı. olmtırlığm:ı rl::ıir birçok entrikalar döniiyordo. rl, etrafına bir çok kimseıerı topln_ du: ,allsJyettı. KAtipler, te~Jifatçılar ve ~i:vinip dqarı c:ıktr. 
lı t ~h/r ı>nJisinılc fmt'i de:iİler Halifeye blr elhirba7.: yarak ~birden çıkmak vıı Bağdadı - Şehir dışına. çıkll.l'Sak, Haşimi harenınplan onun llatınaı sayarlar. Otel sahibi, knrısı Ve ?tlaria mer 
mcv<'p tur. Tnlebim lmhııl cifildiği "-İkinci hallfo ~.aır,ıyor ... ., zal<tan tazyik etmek sovda!ltna dUş. kabilesinden yardım görc<"ek miyiz! dı. ömcrln hlç kimseye minneti yok_ dh·C!!i'n ln..<ıırnrln iki ııumarah oda. 
~uJcdird~ ~ ~elilleJ'İ ;rflkcıel: mah Dedtyso de, hnlife bu ~ö~den lıtr mUştll. - Bana. inaa .. kabile relaJ a.mC&DI. tu. Bu işi, yani hadne k.l.tipUği il.ini um kapısına ku1akb.mıı yapştır. 
·c~:Yc ta <hm Nlec,.ğim tahiid~r. PY aıılamamış ve tahtmd.ln em.in o. Kutbettlne saray mensuplarından 1 <l:r vo ha.UCcınin en büyü!< dli,manıdır. şerefli bir va.aile olduiu için üzerine ınt!lllar bir ı:ıcyJer d!nJi:vorln.rru 
~ nhit :ıon 9;8nfcr<le H:wr'1 hı:ıt. Jarıı.11:: bllı- iltihak edenler varık. Yirml b- bin 1c1,111ı. nüfusu olan ka. 0 1-~ .... .,ah'·- oldu""'- -•- d~l.1 • St f •h · ' • 

t F ""' • ........,.,.. - WO\i &u ,..... .. ıı; e enson. atıf bir sesle otel. 
a rens:ıvı ter] c m"i;r ha:ı:ırlnn- - Benim yerimi', be.n istemedikçe Bllhassa. hazlne. nazmnm ldUilıl bUemjzln biltiin cen;:-~verlerl bizim. (De,·aou Var) ciyr. sordu· 

mış o!mıısı dıı Iınkkmclaki ~iiı,he· ••-------------mı---------------------=-amıım--------••••••-••••••-" 'Sonu Yarın) 



9 SONTEŞRJN - i942 H A B E R - Akşam Postaır 

~~~--
Llk maçlarında 

Fenerbah~c lıtanbul:poru 3-0, Beıikt~ Davutpatayı 

5-0, Vefa Taksimi 7-1, Galata::aray Kaırmpatayı 5-0 

yendiler. SiUeymaniye Beykozla 1-1 berabere kaldı 

An':<ara, S (Jlu,,ıt':Iİ) - Dün Yel.. 
pı!an at ko!:ulanı~ın neticcleril\i 
!'il diriyorum: 1 inci k~uda Kader 

D'ln ilk maçlarına hrr ~i st.ıll. , 1" 1 d F b h 0 • un ı l•irinci gelmiş ve ganyanı ~35 ku 
d 

.x on ar n. :ener a ç~ J • rnı· t" - -
a birden <levam edildi Fenerbnlı dakat'i bir netice alm::lt i~in ~1ll. ruş ve 1~ ır, 

~e .wi:nda gl!nüu ilk ~açını Sü. ~1.}ordu. Oyu:ı ı:ıt!tevazin Lir şeki lkinci koşuda Vido birincj geİ 
lc.}'JU:!Uiye ile Bl'ykoz yaptı. d~ öynıınmasına nığmen :Fcur r • miş ~ 150 kuruş vermiştir. . 

Oyunun ılk je\.·resi ktbol ka_ hahÇP. for hattını bo:.ruk OY'..:ııu ne. ÜçüncU koşuda Konca birinci, 
iite~i b3kımıııdJtı çok guzel geçti. tıec sJmu'ar:na maııi otuyordu. D:ı.valaciro ikinci ırelmişti:-. Gan 
Ve iki takım kıı.~ılıkh y.:p~ıkıan Zuten Fenerbal:çe tal.ımrnda gJ1e yr.n 190, pliisel~ 130 ve 160 ku 
hirer golle devre~i 1-1 bcrabe. gözüken ve tanı marasiy:C t'>P rı:P vermiı.tir. 
ı·c bitirdiler. İkinci clcvre birinci. cı.vn:yabi'.en bir tek Ömer vnıdı. Dördün~U ko~ı·da Tarzım birio 
Ye na7.aro.n d:ıh:ı :yi eı:.ıu. Oyunun l\'etcl:im Öı:ızr tnkımmın eo ı;:ı. ci, Dor=ı. i!<inci, Ceyıantek ilçUn 
sonlarına tloğru Süleymar iyelilcr ::';kan ve en iyi cyuncuc;;u oMu. ı:ü ~elm\stir. G:mynn 310, plase 
bir pena!u kc.zanc'lıJı:ırsa c!a :mı:. ğ:ınu 41 iı:ci clnl:iknda nıf hnt. !er 150, 150 ve 120 kuruş verm!e 
can istifnde ederek gulıl>iyet .sa. tıd:ı oynamamasms rağmen Lece· ~ir. 
yııarmı yapmadılar. Maç nihayet rik~iz olan arltndnşlnrıu"I dcr.:ı Be'}inci koşuda Sekban birinci 
lıuJduğu znmnn vaziyet 1-1 l:era. verir bir ~ekil<lr.ı y::ıpuğı :;oJle i:;;. re"miş ve 2!55 kunı3 vermiştir. 
ber~ydi. bat etmiş olcu. Bu golden bir dıı. Çiftcb!llıis Ronr.'.l. - Tarzs.n 6:l0 

İkinci oyun Gafatasarny ile Ka. kika evvel .MUjdat sakaf nn.arak kuruş verrn~tir. 
s:ııırıaşa arı.sındaydı. Galı'ltas'.l~av ı;ıktı ve Fen~rba'1çe oyunun son 
t'Rhay:ı çok zayıf l·.ir kn:5ro il~ çık dakikasma kadıır 10 ki~i ı;,ynadr. 
1ıhr: İkinci devrede Fcnerbahçc bi. 

O"man - Fnruk, Snliın - Ji'e- rinci devredeki oyunun aynınr te. 
m~ı. Arif. OrJııın - İlikmet, R:ır tradi ettirlycrdu. lstanbulspor mü. 
hnroıı, Oemil. l\Iuı.affcr, fützıuıfcr. dafaıı..<unrn yorubn'.lsından istifa. 

San kırmmlılar ilk nnla'N3n usL de eden Fenerba!ıçeliler 20 ııci 
Clte <.'emil, ı::iaı:ınfe:-, Hikmet. Mu.. dakikada :fiıikikten K FikrC'tin a. 
zaffer '"l151t"....siy:e <lört gol attılar yağiyle ikiI!ci gcılilııü kıı:ı:nndılar. 
\'e devreyi 4-0 galip bitid;ler. Oçi.il'cU gol de !stı:1.bulspor kale. 

İkinci dcvrt'Cle de bir go; ata sinden geri gelen bir tO!J~ Yeti~en 
rak meçı 5 - O lraz!!ndtlur. (ı:ne:irı gayretiyle oldu. Vt <.naç 

Galatas.•u·:ıv ta.kDnı dün ~ol: y;;;. da 3-0 Fencrh:ılıç:enin galibiyc. 
gundu. Cel::ıcd< haftP. Vefa i'e ya. ti~.>le sona erdi • 
pacağı mtilıim m:ıcı kazanr"n.k iı:in Fenerbahçe takımmdn kıltci Ci. 
~ok !:alışn:n.s~ icnbett.iği kanaat.:n. ha<la 5ş dii~edi. Murari ile Muam 
deyiz. mer rok fena itli. Ali Hıza santra. 

Fencrbahce mnrrndan ı::onra ~ h~Cta calı'"tı F::ıkat muvamık oJ:t. 
tncü maç günün en mühim karşı. madı. Soı "'h~f nwcr gt.:nün en İYİ 
:a!'ması olan Ii'encıbahçc fstaı buJ.. oyunı:usuydu . .Aydın ''ns'.lttı. For 
spor oyunuydu. hattında Rebiiden gayrisi ~ok fc. 

Hnl\em Şnzinin idaresinde ynp:. 11:-ı oynadılar. 
bn bu maca her iki t::ıkıın 'iU knd. 1stanbulsnorda Fikret l:cl' üç 
rolarla çıicular: golde de h'2.taJıyc'lı. lı:.t.anbuıspcr 

FJ:;NEHU:\U~.JE: Cihad - Mn. mUdnfilcrindcn Sefer ;ok iyi i-!i. 
amrr.er, Marnrl - A,yrlın, Ali Ri Diğer oyuncular vesatt:ın yuka!'ı 
zn, Ömer - K. l'ikret, Naci, ~lüj· ç;ıkamarlı1ar. Bilhassa lııtanbulspo 
dut, Ikhii. 'Fııifr run esiı:i oytınlarmı diln t::raft::ır. 

1STANl'UJ.S1'0fl: rikrct - Se lan Çl'l1;: nr-.ıdılar. 
fer. J•'ıı.nık - !\luznffer, t<ü5tii, Şeref stadında gü:ılln H'c maçını 
\'ecmi - Ilckir, Toro", .l\Tu::ıtatıı, Vefa ile Taltsim yaptı. Vef'a'ıı:-.r 
J{ı: ?"r VsıJmr. 1 ciizcl ve kombine bir oyundan son 

:: c..· 
r ""' ... . ... 
c.i 
o -.. ---ı::.. -... r:. ... 

-'-' E -r.l 
-r 
~. 

\ 

ra Taksi.mi 7-1 gi'bi açık l:ir sayı 
farkiyle yendiler. Vefa tnktını ge. 
Iecek h0.ft.ıı. Galat!lsarny ile yajla. 
cağı mül-im maçı icin h~yli limitli 
1-ir vaziyette olduğunu gösterdi. 
Yeşil bey:ı:zlLar diln f':lhaya ~u 
kar:: ro ile çı:Ctılar: 

l\Iııvalıl:it - Cih:ıd Süleyman 
- K. IU•ı...tnfa, l':ıs:ır, K. Slilc.r· 
m:m - Hii,.cyin, Muhte~em, Şa. 
km. Z('l•i 11:\y<!ar. 

Şeref stadmd!\ ikinci ve so:
rn'lÇI Beşik~ş ile Dsvutpn~ıı o.rn. 
sında oldu. Bu maçm ilk devresi 
Dı-. ikta~nı 3-0 galebesiyle bit. 
ti. tkinci devrede <lntıa ıki r:ol n. 
ıan ~iynh beyaz!ılar m:ıçr 5-0 
ka.:;andılar 

Birinci kümenin en genç ve c. 
nerj;}~ taJum: olan Dnvutp=ışalıl:ır 
diir. B~sikta§tnn 5 gol yenıleerinc 
ra~nı~n heyccat~ ve enerji ile oy. 
nl'l. lıl:ır. 

Bo:şikta~ ve Davı:tpnş:mı kar~r. 
smcla muv::üf:ık olamadı, 

Eeşikta~l!1ar s:ıhaya ~u kadro 
ile ı;rktrlar: 

l\fehrnet Ali - JTırj<;fo, Ferı:i
Ha:-ı, Saim lliiseyin - E':'rcf, Şc. 
rcf. Hı11r, Şiıkrii. K. Rcmnl. 

------= 

Haber'in bulmacası 

• 
2 

3 .. 
~ 

61-+-+-... r-~ 
7 l--i--4---l

e ı--1--1--.ı-
9 
f-~ıııt--+-i 

tO 
1....-.-.1L.....ı.......L--1.-.lL-1-. 

Soltf~n sağa ve v11l:arıdan aşaaı: 

l - Bir nota, Tebşir, 2 - Dliz 
araıd, ~oksan, 3 - cırarı dcııiı, 
mevzu, 4 - Bir h:ırr, k:ırlınlar \Ok 
l.ull:ınır., Suyı, 5 - itıvc, nir hnrf,·fo 
ğişlr~c, Jiıta, olur, Bir hnrf, 6 - bir 
ay, l'nrııı:ığa sürliJür, i - Mus:ıyı 

lıntırblır. Bir isirn, Hicap 8 - Psi 
kolojih, Bir sc~li hnrı. ~ npnınk., 

!I - nir Jn''V\'a, Fnycl.ılı, 10 - Bır 
lıarf, içilir, Bir 2nmir .. 

• nr:nldi lıulmrıramı:ın lı<ıli: 
l -- Miitemncll, 2 - miısııv:ıı 

Si, 3 - tsııcn, Ynt, 4 - Tnı, t , 
Jıcr, 5 - E\et, Dil, B,Munur, 1.lro. 
7 - At, Rilcmck, 8 - D. yelim, 
Al, !1- hnp, Hc:ı~:ı., 10 -1ı. lı:ıld:ı , 

ŞEHiR TIY ATROSU 

w 1 ıııı~ 
ı 1 

rırn 

IMaı tfl,80 4lı 

ORA» lllSilı 

Nuh 
KOW!IDJ KlSMJ 

Asrileşen Bal:ia 
Cumartesi ve Pazar gllnlcrl 

15,BG dn l\tııtlne 

12,33 mUzlk pl 12,45 HL 
bcrler 13,00 şarlular lS,00 Progranı 

ıs.mı fasıl b<ıyctf 18,45 dans orkea. 

trası 19,30 baber!tr 19,45 serbest 

19,55 ttirklllcr 20,lü radyo gazetesi 

20,45 balk tU:-kUsU 21,00 konu,ma 
21,·ı; mUzlk 21,30 konuşma 21,45 
Senfoni orkestrası 22,80 hab.?rlcr :?:?, 
45 kapanı,. 

~· ~ Vakıt'11n Hekimi 
~ 
';;'ı4 'akıl, <.kuyucnl:ırL'1uı ber tllrlll tıbbi soruların~ kar,tlık vereeek, ~!! 

ı ~ kcndllcrjnc t1n·&1yclerilc bulunacak ta:ıanıu11 bir bekl:nle anlaı:nrıtır ~ 
~ ~ ı . 'ı4 

Soru ara ınu~yyen gUnlcrde gazotcmiı:de cevap verlleblle~ı glbj aynca ıı; 
~~ poıtn pulu glı.&1C'renlcre huıı:ıııt ol11mk ela cvap \'erllcbllec.ol<tlr. ~ 

" ~: V akıt'ın Avukatı 
1 ~~ \' kıt I ti.~ a • ayrıcı. tanmru11 bir a\-akatlıı da anl.işmış bıılunn1or. Oku. 
~· :.rccularımıı:m lôer tttrıu hulrnld sorularına en ırnı:ı zıı:ıu.nd" c<Wap veri. 

~ lecek. kendllerluc takJb edecekleri her hangi bir iş b:ıkktncl t en kıss yol 
~ ı;österlleı~ek tir. 
~~~~:.:~~~:.::.ıır;; 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~·~~~~~.~~ ~ 

(G:tzetemtUıı blrlnd aayfaamd:ı 

başlı!< yanındııkl tarih t<"rı:eveslnl ek. 
ıl.}'erck 1:öndcrecek ol,uyuculanmızıo 
ticari ınnblyctı bn}ı; olmıyaa kllçlik 
tHluları parasız ne,rolunw.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yaş 27, boy 168,, kilo 66, bJr dev .. 

ıct mUcsseses1nde 90 lira UcreUe me. 
mur bir bay, tıca.rctıe me§gul olmak 
lsted!ğlnden kendlsjne sermayece yar 
dım edtıbllecek bir bays.n!a evlenmek 
istemktdlr. Bayanın ya§ı bahJa mev. 
zuu değfld r. (45) renu:1ne m!lracaat, 

• Yn§ 29, balık etinde, beyaz ten. 
11. kumral, ev işlerini bjlen, has.ııas 

ince, gUzel kalbll, moda dU,kllnU 
olmıyan mektebe giden bir oğlun ... 
dan başka ldmscsı bulunmıynn blr 
bayan 150 den 8.§ağı ınaa~ Blmıyan 

bır bayla evlenmek ıstemcktedlr. Ba_ 
yın çocuğu da buluna bilir. (Kim?) 
remzine mUraca:ıt. 

• Ya, tS, boy 162, kilo IS8, etine 
dolgun, karakaşlı, kara. g6zlU, san 
sııç!ı çocuğu olmıyan dul bir bayan 
ya..,ıı ve emekli bir mıbayla evlen _ 
mek ı.atemektedlr. (Suby e:ıt remzi.. 
ne mUracaat. 

lı ve iıçi arıyanlar: 

* 19 yaşmaa, babas:nın mail vazı• 
yet) tnbsUlne ınns:ılt oımıyan bir 
genç, bergUn saat 13.80 <18n akp.ma 
kadar, yazı ve hesap i~lerln:le tall§ • 
tnak ıstcmektedjr. (A~. 14) remune 
mUrncaat, 

• lktı:ıat fakUlteıılnden, muhaae • 
beden, muhabereden, klt.ipljk 'işlerin
den anlllr bir genç, mUessesl', tlcnret 
hane, şirket, V.S. yanında öğleden 

&:ınraları çaıı~mak üzcru kanaatkl\ı: 

bir Ucret!e I§ aramaktadtr, !li.D. o. 
vah) remzine müracaat. 

• OnJversltc talebui b!r genı:: her. 
gU:ı öğleden sonra,, hut.usı bfr mUes 
aesedc çalışmak lsteut'!ktedlr. Lls~ 
talebesine cebir, fwk ve kimya ders. 
lerl de V"rebH!r. (H.ü. Uçar) remd .. 
ne müracaat. 

"' İY1 ing!lizce bflen ve bllh&asa tet 
cUmc işlerinde çaltşa">flecek bir Türk 
genci I§ aramaktadır. (Ş.Ş.) re:nzlne 
mllracaat. 

• Bir yazıhanede 6 lira haftalıkla 
ayak l§lnde çalışacak bir genç ara. 
nıyor. Fotoğnf ve el yazısile yaZtJ., 
mış tercUmelhal mcktubl!e .(E.E,)J 
remzine müracaat. " 

• 17 yıışmda, ortamcktep mezunu 
bir genç, mall vazjyet1 iyi olmadığı 
için tahslllnl bırakmı,nır. Yazısı ı~ 
dlr ve hesabı kuvvetlidir. Ticaretha. 
ne, yazıhane, fa'brika ve mUeueııelcr. 
de l§ araraaktnd:r. Beşiktaş, Akaret. 
ler, Spor caddesi No, ~ da. l!ısana 

., 17 yaşında, dokuzuncu sınıra ka.. mUracaat. 

dar okumu§ bir genç, bersnngt b!r Aldırınız: 
mUcı.sese veya yazıhanede öğleden 

ısonraıarı çalışmak Uzere iıı aramak. 
tadır. (J:':'.E. 1) remzine müracaat. 

• Ortatahsilll, 17 ya§ında htr ger.ç, 
yazı lşlerlnde ehven şcraltle c:nlışmak 
lstemektedtr, (Alu!aray lnebey mıı.• 

halleel Namık Kemal ca1desl No 33 
:5 kat 1 de Ahmet KÖ3eoğluna mil• 
racaat. 

-· (A.U.) (A.Ş. 87)' "(Ac<'le M.K.l (B.Ş 
kimsesiz) (Bu!unma.z) (Bay Fnllt), 
•(B,'r.K. 3 (Çabuk olsunı (Dadı), 

(E.M. GUn) (F.U.S.) l<"'.D.K) (H.K)j 
(23 1§ \stjyen) (1.N.D) (Kısmet 
(ME. 49) (0.1.) {Özbııba) (P.A.) 
(R.A.) (SaC) (S.S. Çabuk) CSam~mt). 
(Yağmur) 

1 j ' 
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O.vl~t Deniz Yollan işletme Umum~ ' · ·, 
Müdürlüğü llanları ~ 

9·11.942-15.11.942 tarihlerine kadar muhtelif hatlarımı· 
za kalkac,t!:. vapurların isimleri ve kalkıs ~ün ve saatleri 

ve kc,/k.:.ı:akları rıhtımlar 
K.\R .\OE~tz H .\'l'Tl 

8 .\lffJ.1' H .\ 1~1'1 

.'.\J lJDAI'i l 'A H \ 'll'l 

B.\NHll:.JIA HXJ'l'J 

KARABlG \ KATI l 

tMROZ HA'f1J 

t~UR r :s t.: RAT) 

Salı 4.00 de (Cümhuriyetı cuma 4.01J 

te (Aksu) Galat a rıh tımından. 

Cumart esi 18.00 de (KarJeş J Slrkec. 
ı ı hmıtından. 

Paazr tesj , çarşamba .c:uma. 9.00 dıı 

(Marakaz ı cumal'tesı 14.00 de tTrak) 
pazar 2.00 de (Ma rakaz) Gala ta rıh 
tımından. 

Pazarleslı çarşamba ve cuma q,15 t t 
('frak ) Galata rıh tım •nd 1n a y rıc'.i 

çar;;ıamba ve cumar le.:; j ·~ll.00 de ( A 
cı afa rta) 'l'ophune nhtımından. 
Salı ve cuma 19 00 da (Bartın) Top 
hane rıhtı mııı Jan. 

P azar 9.00 da (Antalya) Tophan• 
rıhtımından. 

Çarşamba 12.00 de f Burııa) cumarte 
sı 12.00 de ( Ülgen J t:;ırkecı rıhtımın 

da n. 

1SKE1'Diml N Ht\TTl 

Pazal' 13,1)0 de r Lzrnir) perşembe 

13.00 de (Tırhan) Galata rıhtımındar 

Cuma 18.00 de (C~anakka!e J Sirkı:t 

rıhtıınındım. 

NOT: \ 'apm: ıı;p (erlPı' i haklnorla her tiirlü ınalOmııt 0.5.ığıda telPfoıı nu. 

ma.rnl:ırı ~rır.ılı "'"r.ntell'riıni;ı:den öğrenilebilir. 

Ba' :\.cenle. Galata Gala ta rıhtımı ljmanlıı r umum 
mtidürl ı.i~ binası altında 4'.?162 

Şube Acenteliği Galata f;alata rıhtımı mıntaka liman 
rf'jsl : ği binaeı ıı ıtında 4013~ 

Şubf> acentellki SlrkP<'I S ir keci yolcu salonu 22740 
(1231) 

r 
• eYlet Demiry~l-an Ye Limanları l~letmc 

Umum idaresi ilanlar! · 

Muharr.men bedeli 51120 (elli bir bin yüz yirmi) lira olan 1600 Rulo 
takriben 56öıJO Kg karton bitüme 23.11.942 pazartesi gUnU ııaıı.t 15.30 de 
kapıı.!ı zar · usu lite Ankarad&. idare binasında toplanan merkez 9 uncu ko. 
mieyonunca r.ııtın alrnacakttr. 

Bu ı,e girmek hıtiyenlerin sgos (Uç bln sekiz yüz a.lh) liralık muvak 
kat temjnat ! lf lrımunun tayin ettiği vesi kaları ve teklltl11rfnf ıt.ynt gün ve 
nat 14 e karlıır adı geçen komisyon reisll:ttne vermeleri LA7.Tmdrr. 

Şartnameler bir Ura mukabilinde Ankara ve Haydarp'4a veznelerinde 
~dar!k edılcbi ıır. (11815) 

M.M. V. latanbul 4 No. lı Sat. Al. Ko. Jan: 
M.M.V. m•ıayene heyetince beğenilmek ve tekli! edilen fiyat Sa. Al. Ko. 

nunca muvaf I< görillmek ~artile 20 ton kadar vaketa, SO ton kadar pençe. 
llk kö~ele ve 20 ton kadar san sabunlu kösele pazarlıkla satm alınacaktır. 

Pazarlık ızUnü 27 lklncjteşrin cuma günü saat 115 te Tophar:ede M.M.V. 
Sat. Al. Ko. nur da yapılacaktır, Taliplerin muayyen gUnde Ko na gelme_ 
lerı. (1176) 
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TURKi YE iŞ BANKASI 
~ uçük C ari Hesaplat 
943 JKRAMIYE PLANl 

KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mcıyıı. 2 Ağusto• 
lkinciteşrin tarihlerinde vaprtır 

1943 tKRAMIYELERt --, 
l adet 1999 Liralık 

1 " 999 .. 
1 .. I!!~ • .. 
1 .. 
) H 

J " 
ı " 

10 .. 
ıso .. 
60 .. 

2M ,. 
$84 .. 

777 

666 
555 
'"4 

s:~s 

222 
119 
44 
22 
11 

• .. .. .. .. 
.. 
• .. .. 

1999.- Ljra 

999.- " 
!SSS.- • 17,._ • 
688.- • 

1555.- • 
444.- • 

666.- • 

ı220.- • 
2970.- .. 
~MO.- ., 

3500.- .. 
SB74.- ,. 

·filrkiv" t, Bnnka!'lınıt para yatırmakla yalnn pıı.re bjrlkth•ml• , 
fal7 almı« "'"'ıı7.. ' "'ll; t'lf"flqtı1 ·~ t :ı ll in•tı dP ıı ~ , ~ •1i' ıhır~ · ının: 

lzmiı Deniz Satınalma Komisyonundan: 

ı - Muhammen beclell 5500 lira olan t>lr a.det 190 ıı. '11 pp~1ık e'ı>l<tr k 

kaynak cjha.1ının pazarlığı 10.11.912 salı giinü saat 16 da ız:n tte ~er;ıa .. 16 

ı<apısındalu k.ımisyonda ya.pılaca.ktır. 

ı - Temlı.Mı F-25 ;iradır. şartnaınesı komj!yonda gö·ülettur 

l! - lı!tt-klll cr l t• il~ıli tica ret vesika.tarını ve yuka.rcta yazıll tem1'lat 

mııkbuzlarjle birlh4.te b"lli gün ve saatte komisyona ınüı-aca.&tlaı-ı . (1065• 

iz.mit denız satınalma komia.vonuntlan: 

inşaat ilan ı 
1 - Mıırrı mmen ke;ııt bedeli 59646 lira 11 kuruitan ltıaret olup g(S,tt> 

riJeı:ek bı r m <ı.halde yaptırılacak olan bir fırın binasının pa.&a.rlığı 12 Ll .94" 
perşemt;e glirıl• saat 15 te 1zmitte tersane kapwnda.kl komisyonda yapla 
cahtu. 

2 - Muvakkat teminatı 4232 lira SO kuruştur. Bu işe ~lt fenni ve bu. 
sust şarlna me ıe.r, keşit, proje vesalr ilgili evrakı, ma.lıalll .ımn • yet ınltdllr. 

lllğilnrlerı alı-:an htlsnUhaı ve nalla mUdilrlUklerinden çıltarılan ehli.Yet vesi. 
kalarl!lı bamU istelrliler hergUn koml.9yonda görebilirle r . 

:!l - Paıa ı lı#':ı iştirak edecek taliplerin yukarda yazılı teminat mP.l<tıu2 

ve vesikaları!( birlikte c.tlU gün ve sa.&tte komisyona mUracııatıarı. (1063} 
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İstanbul Belediyesi 
Huap i•leri mütlürlüğü.nJen: 

Heaa.p itL•ri mUd1lrllltü k•droııund& münhal bUlunan t i Hftl l9Ullr w 
150 lira ücrtıtli eeyya.r memurluklar için 18.11.9il çarşıı.nıba ııilnU Mat 1' 
te orta mektep mezunu erkekler arasında müsıı.b&k& imtihanı yaprlac&ktlf. 

A§ağida yazılı evaa.tı haiz o lanlarm 11.11.9!2 salı gti.nll &lq&mma il&. 
dar belediye riyasetine iıtida ile mUrıı.caat ederek iııtenilen .,....ili wrme. 
!eri ve tayi:ı ı:di~en gUn ve aaa.tt41 belediye merkez bi,na.smda lıa.sr bulwı.. 
maıarı lı\:ı:ım::lır, 

ı - Ttirz obnak, 2 - 18 ya§mı lkma.1 etmi§ bulunmak, il - Askerlikle 
ala.kası bulunr.ıa.nıa.k, 4 - SO yqından yukarı olmamak, 5 - Herba.ııgt b:r 
mektepte kay; tıı bulunmamak, 

!steniler. v"Cscı.ik: 1 - Hüvjyet cUZdanı, 2 - Askerlik ve!tkaıı, S -
mektep (] plonıaı:a. 4 - Doğ'ruluk ka.ğtdı, 5 - 6X4,~ ebadında dört kıta fo. 
to~at. (1!.!30) 

lzmit deniz •atınalma komi•yonuntlan: 
K~ff bedel) 
lira kurut 

17078 81 
6792 49 
6792 49 
3505 10 

t.emlnatı Pazarlı/ 

lira kuruı 
2561 07) 
1018 87) 
1018 87 > U . lkinelt e&rlo 9D 

525 77) 

uatJ 

11 

1 - Yukqrda yntl7 dort kalem ın~aat !~i ayrı şartnamede bir veya 
ayı·ı ayr li'.l.~·.He iha!e edilmek suret.ile pazarlık eksiltmeleri blza.la.rmda 
yazı•ı giin ve t>aı•t.te İzm!tte terse.ne kapısında.ki komlsyon<\a yapılacaktır. 

2 - Euı:.~yet ve!likalarını be.mil istekliler, keşit, 1'a.ruıaıne, H proje_ 
lerlr.i bergUn ~omir.yond,. görebihrler. 

3 - r~ıw:erilı bU gtbı ışJeri yaptıklarma dair natl.a mUd!lrlllklerjtıdeD 
alacakları ehı•yet vtsikatarını ve hlzala.rında yazılı teınlnat .aı.akbazla.rjlP 
birlikte belli glln ve saatte komisyona ınUra.caatları. (1062) 

!zmit De~iz Satınalma Komis.vonundan: 
l - Beher a:iealr.j~ muhammen bedeli :.!20 lira<t&n 220 volt mUten:ıa01 

cereyanlı ve aııgart 19 mı m <? l<adıı.t rıeııı. aça blle~K evsatta 3 a.de~ ele-kt,o-:ı 

dellk motöril pa.zarlıkla satın altna.caktır. Eksiltmesi 11 lk nciteşrjn Mı 
çar~amoa gl.lr.•ı sa.at 16 te lzmltr.e tersıı.ııe ıupuımdaki kı:ı ınlsyonda yapı.. 
lacakır, 

ı -- Tenıı,1aı.1 99 l\ra.rlır . Paz.ı.rltğa iştirak •tlecekleritı l!~ıll t icarl ve, 
ı:o:k~ · ~ rile bir•.ı•v oelli ~ur ve saatte ttoıoievona ·n'i~aca!l.'lıı.rı ( 11071 

İzmit Dcnil. Satınalma Komfrıvommdnn. 

inşaat ilanı 
l - Ke~i ~ tutarı 40~1.. ,J.S ~59.'.;.ıH. ~ıtlli llS lira.nan l~ıı.r~t "ll••p ı:-"'•tnlJ!. 

c~ıt !llahaldP yaphrııaca.k olan U.ç bina ın ~aa.tı bir :Şartn'\ acı .1e " '" . ,. '< v.ı 

t>i ı t al •('>ı: ı ha L ecl:mek Juretııe pa.zarıığ" 10 i k j ndte,rın 9ı~ ~alı ;rtınU sa: 
ı 5te !zmitte rcrsanek!lpıs rn Qak: k'>ınj~yonda ya.pılJJ.ca.k ~ır. 

2 - F"f.nnS ve ousuıoı ~artn!lıneaını : l'.,eı ııı ve vcoJeh•r...OI bu ~!:\ · ı~!e· 

le ı>!hhyet ve emı:otyet vEısjkaıcı.rmı tıaınll oıanıar oergllıı .<Olll İ>'Y>l'l 1a g<. 

rebllirl~r 

3 - Pa~· ,.ı:~ı. Ut!rı> lr e<tecek i !!teklilerın H4~ 1 • r ıı ı o. •<"ır 1$ tl!:nl 'l "\ 

llU'mı VI:' ııunca ru ... ıJdeıhı .>' ıtzu.ı veıı.ikal&rile blrtiK"' •di li .(ılıı 11e .., "t 
ıcm:ıu.>"on:- rr hrncaatlıı.rı ı 10fl41 
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