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Korkunç 
Kuvvet! 

Har bin istik
bali tay yare 
kuvvetine 
bağlanmıştır 

Ordular ne kadca bü
yük ve yırtıcı olursa ol· 
sun zaferi hava kuvuet· 
len temin edecek, ordu
lar bu yoldan zafer ter 
kının altından geçecek· 
lerdir!. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

rt.....Ji arp ccpoolerinde askeri 

lr'1I durum ne safü~ ar~erse 
etsin gün geçtikçe cep· 

helerdc , . ., cephe gerisinde tay· 
:Yarcniu kat'i netiee üzerinde 
oyDJyacağı rol daha mÜes9İr ve 
vazih bir haJde görülmektedir. 
M.!hvex ı.~ynaklarından tayyare 
imalatı hakkında biç b;r haber 
sıı.nıanıakta<lır. Fakat, bugüu 
lıava üstünliiğii onlardadır. Ya· 
IL11, JrntHi bu kıştan itibaren bu 
üstünlüğü mulıafaz:ı edip ede • 
nıiyrcekleri belli değild:.0. Bu· 
na mukabil Aoıerikan ıfayya.re 

sanayii baş döndüriicü bir \"C -

ri.m isindcdir ve c<'pbclerde, t<'P· 
he g~risin-Oe bu verim kendisini 
§İın.di.den hi.settirnreğe b~la • 
mıştır. 

G~en yıl Amerikalılar: 

- 1942 de 65 bin, 19'>.3 de 1!'$ 
bin tayyare yapacağız .• 

De.rlerkcn bu bir hayal farze. 
diliyo," ve bu 190,000 tayyareyi 
kuJlan.nıak i~in 2,000,000 da tay· 
Ya<recİ !a:rnn olduğu i§:ı~et edi· 
liy<>rıdu, Halbuki, şimd!den A· J 
rucr.kan veriminin luıyal olnıll -
dığı her cephede güri!Lmeye baş· 
bnnuşt:w. 

Kiangsi'deki Çin km'Veıtlerinin 
ilerleyişi, jape>n kuv\'~tkr'.ıtln 
gerileyişi Amerikan gönüllü tay
Yarc<:ileriııin bı>mbardımanfar • 
da.ki muvaffakiyetleri' n.,ıie«;in. 
de \•ukua :;elmi~tir. Ccplıe mü -
daiaa ordusunu, şcboYleri:ni ra • 
ki11siz bnmbalaya'll, topçu \'e pi· 
Yadeyi Jı ·nıayesi.ııdc il.,rleten 
japon tayyarecileri, şimdi şi<i • 
detli miidafaa tayya.releri, mu • 
kabil avcı ve bemba.r<lıman tay
Yare1erile mücadele nıeC'buriye
tindc l<:ılm:ıktadır. Bu yii>den 
japoo topçusunun, piyades:uin 
taıın~ız ,.c ileri harekclleıri iste· 
nen tar~da himaye e~ilemeuıek· 
tedir. 
Şark cephesinin 2400 ki!-Omct· 

:telik unıuml kısırnlannda, ce • 
nup doğu kesiminde Rus nnıılm· 
\'emelinin müthiş Alman taanu· 
2U ka .. ş.ısında anuöane ve ko ~ 
lnyu sarsılamaz hale gelmesiı 
lmmcn de Anıe•ikan tayyarelc· 
r!nin çoğalan miidahalelm 541 • 

YesinJedir. 
Yine Rus tnyy~reeile.rinin sou 

lıaf!atarda Beııfoı, Kiôı:i;:sbe<"g, 
lludapcşle, Iliik::cş, ROll!anya • 
n~ı Plu~,ı.; ~t:"OI !:aha.lam:ını 
ı...nıbnTılım~n edcbiJmcleri A • 
llıet'j•kaın tayyareleri ile Jniimı -
lı.iin olmr.kfa:lır. 

İn&>illc,c.lcn kallrn-rak Breınen, 
lI"n,bur.:, Du,,;~b:orf, V3lml -
nıstra,;-c, ~' n ı;:bi Alman ~e -
l:ıioctecindoki kim~:a, tank, top, 
tayya.re, dcn.lıalü fabrikı>hunı, 
beıneri san~yi merk~lerin; 
honıbard•man eden tayyare faa· 
liyetı.,.-inde, harckctlerinrle dahi 
) ıne An~eri·kan nıüdahales.iırln 
ön.,mini aramak gor.,kmeH~diT. 

Salomon. l\lid,·ay, Mercan de· 
ıU. muharebeleri de yine Ame· 
>ikan tayyarcleTinin bir;nci de· 
l>ett'1le muvdfok) <1 iımili ol -
duğunu göstermiştir. 

G<>r>iiliiyor ki tayyare bu har
hin <'n k~kunr kuvveti haline 
~c!<l;ği gihi harbin istikbali de 
1•:VYJre ktıv,·etinc bağlanmıştır. 
.ı\lll<\rkan snnayjinin v6İıni kar· 
, llıda Mihverin ne yaptı,,llını, 
•oti<la; madde bulup h\l:lamadı -

(Dcvanu 3 üncü sah"ft'1!e) 

L. kaflcas dağ.ıa.mın """P vce y:ılçln \'ad.ilerinden süxilıl.e n biı- Rus tayyaresi -

ingiliz ticaret filosu ye- j 

niden zayiata uğradı ________ .. ______ _ 
Almarı. t:ebllğl:rıe göre 

45 Gemilik kafileden 
yirmi beşi batırıldı ------·------
&lh gtlnde de batırılan gemi miktarı 38, 
ton114to yelnlzaa ise 262 bine baliğ oluyor 

Stalingratta kanlı boğuş-!~ 
m·a henüz devani ediyor 

, 

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

Rus kıtaları bazı sokakları 
Almanlardan istir at etti 

-~-~ı .. ~~~- ======''\ 
V on K lei st'in General 

Alman resmi 
ölümüne ait haberi 

tebJiği katti surette yalanlıyor 

Top ateşine hazırlanan bir Alnıan denizaltısı 

Berlln 20 (A.A.) -Alman teb
liği. - Husu i bir tebliğde bil • 
dirıildiği gvbi şi nal denlziude bir 
geın.i kaflesine karşı büyük b'!r 
muharebe başlııımışıtır. 2 temmuz 1 
ile 7 tem.muz 19·12 arasında ge -

taacxuz etmişler ve tam bir kah· 
ramanlık duygusHe yaptıklan 
çarpışmalarda yuvarlak lMsap 
45 ticaret gemsinden mürekkep 
olan bu kafleyi de tahrip et • 

mişlerdir. Diişnıanm uçaksavar 
~""' müddet lçi.ude ,imal deni - bataryaları ve avcılarilc yaptığı 

istihsal bölgelerin
den mat gelmez-se" 

Selami izzet SEDES 

Sa~m Ticruet \'ekili dok·
ior Behçet Uz üzüm , .. , 

incir piyasasıaıın açıJ.ıı.ı miina
sebetile iı:mirde söylcd.:ği nu
tukta biu miijde verdi, de
di ki: 

•Memleketimizde ne bugiin, 
ne de yarın bir ia~e bulll"an.ı 
mevzuu babııo.lmıyaeaktır .• 

Ticaret Vek1iıniziıı sözüne 
inanmak _isteriz, ancak bu \&o 

~e ile bi., de hlanbulun du· 
:rumunu belirtmek zorunda • 
yn, Mcanlekl'lte nı: bugün 'e 
ne de yamı belki b.ir iaşe buh 
ran.ı mevzuu balı.wlıııaz, fa -
kat lstanbulda bu buhran bu· 
gün mevcuttur ve bu hal böy· 
le giderse kışa artacağı da 
şüphesizdir, 

Belcd;ye iktısa ( müdiirlii • 
ğünün g>da maddeleri fiatlan 
ile """elce tesbit edUuı azam'• 
6alış fiatları ve kora bona -
daki fiatlar arasıuda nıuka~ e
seler yapan raporu bk buh -
ranın \'ar-bğrnı ortaya koy • 
maktadır. Raporda istihsal 
lıölgt>lerirıden şehrimize pek 
az mal geldiği kaydcd:Iiyor; 
şehlrde gıda maddeleri stol:u 
da pek mahdut oldnğundaıı 
az gelirli va.tanda5ların piia
s11da isle<liklerini bul:ınuya • 

(Devamı 3 iin<:ü sahifede) 
rimle büyük bir ı;emi kafilesi ta- ı 
mamile tahrip eildikten sonra, şiddetli rnfrclafaa~~ r3.ğme? harp 
İngilizler, 15 eylfilde önemli mik- ı - (Devrnl' 3 uncu sohıfede) ._. ____________ ,_ 

1 AKTUL DÖŞTÜ -BUNA MUB.ABİL iıd RUS G!NERALi 
Almanlara Göre 

:s..,ıın., 

ortlul.an 
tebliği: 

20 (A.A.) - A~rnan 

başkuonand8'11!ı ğın ı n 

Terek çevit'Siıı<loe Aı]ınıan 'lrnv 
vet!eri dii§rr.amn elinden bazı, 
nıi!ıs!ahkem me\'?!İ:İeri geri alım'§ 
LôTdll". 

S'talingrad kesiminde muha7 
re-beler ayni şiddetle devam el· 
mektedir. Bu ceptıcnin !fimal kc 
siminde düşmanın yaptığı şa.

~ıı-tnıa· taan·u.zları akamete u.ğ· 

ra hiınıştu-. 

Voronej varoııTarmda düşman 
taarruzları kısmen göğüs göğü

se cer.,,yan eden çarpışmalar so
nund&· püskünliüimüş!üır'. Düş. 
mana ııjtır ka,y-wlar veı:ıd.iril!ı:niş 

tir. 
(Oe\'&ını 3 Ün<:Ü sahifede) 

1 

Jldüğü ba lıcr vm-ilcn ve ayni 
:zamaoda yaşadığı bildirHcn 

G.,.,......J V on Kleist 

~Spor .. 
Dünkü ~ususi maçta Be.1 
şiktaş Fener'i 3 -1 yendi ı 

İSTANBUL liOREK MUKAVEMET ŞAM
PİYONLUGUNU O. SARAY KAZANDI ____ J 

l)iL:,kıi F ~ - BCfilı.taş maçı'ldan he)e :wlı h'r n.ıı (pz1"ı 2 indd~) 

Sovyctlere Göre 
----------
Londra, 20 (.'LA.) - Moo<lro

vada ncşredi'Jen Sov)·et gece ya~ 
rısı le büği: 

Stafürgrad ve Kafh15y ada 
MOildok bölgesinde şiddetli çar
p!şmalar devam etınis!ir. 

{Devamı Üçüncü sahnede) 

tarda deniz birlikleri r"faılaıtin· 
de bil:yirk bir kaf:leyi ~mal de
ni-zinden geçirerek bi; Rus lima
nm11 götiinneğe teşebbüs etmiş
ICrd.lr. l' ... eaa ha"a şar-tları "" bu 
gcm:iJııerin ~i.,n~l d.e-n.iz.inde rıı0ta

lannı çok açık tan gesirmekrine 
imkan ,·ereı buz sını.. bu te • 
şebbii~ü kclaylaştıny<>«lu. 

Alman harp uçak teşkilleri ve 
denizaltıl:ı.n bu geıru kaJ:ilcsine 

ı ( İNGİLTER.EDE MtiŞABEDELER) 
IIkinci cephenin Öncü
leri nasıl yetişiyor? .. ~~~~~~~~ 
!Kanada ordusu t8menlerl Avrupaya lbraç 

için çols sıkı talimlerle yetiştiriliyor 
Yazan: ABİDİN DA VER 

Co.mıde.n ~ !~i not-ico vEa"CJ;ğtni ~öy

krlıi. Ks.nadalı~ar ~endilerlni ~ 
cqphem:i,ı ön.c:üJeri VC' IEruır:.ayıctları 
telıfıkl!\.i ediyor. Büu.·iik b:r şP\~k ve 
itt;ılJa'fla bu.na haz. ' n.:ıvoırlar-. 

UÇAN 

Lo..'ldra, 19 (T~J;'ı.lcı - Muhie
u.r nanrJ.ar ve siyı:.ısi şehı;i-yetlt:Tle 
te-n-ı.asWımız ve b;rI?irini 1.(ıkib ed~n 
ziy>aıf.e.ıt.lcr arasu1<la .I.ngıııt.e:e.niu b~·l'P 
g:uy:-~c-rini ı;·e a!fıt(,ri çah&lm~-a:rı~ 

nı da göriJJ."'0:-UZ'. Bu spba.h Ka~oda 1 
ordusu:nd~n b~r ıiiı!lıooiıı .-Ko:nanJo:> 
d,eni.Lt:n aıkıııcılarmm. ~1ş'\ig1 rrı.{k.-
1.ıJbin ~mp.rna gıtlil<. KMadah!ar 
bur<ıda ha.ki<atro çoi< sı!kı bır l<ıl m 
'\"f· ~....ıfuly.e görüşorıar. Çal'L§trklan 
y.ee tıpkı Fııar..sa s.&ı<illıt··riıne beınz.c
ycn ıb:ı· ta.ş ocağıdır. Buranın du
v.ar g'.!bi di.md;k yıarlaı·ını ipler ata
n."k w.n1 tes•hlııa.tla. ıkc-dı gil:u tl'rma
nıy-0rl'ar. T~:ıtnJer :>·alııız U.pı.:!'f'l·e 
tlITJt:anıma!lct.an ibaret dc:g:..'-d-:r. GC·g~is 
göğüse, .iJoğa:z boga·za nıuhar€b.e-l•~ı· 
i-çin çdk r:ıu idataılar ~-oı~ta: 

1 KALELER 
Has-ını s~lah p-atıJatmıa'C!an gürüJ.tü .. 
!iiız yere serme.'<. için rnuhıt.e!if mu
h~ u..;ı.ıllı>:ri &grctiy"ri-ar. Buniar 
ja.j')Onl.ar;n ma;ıhur gürLş.;.oo benzi
yor. Erl·er bir hJımiL~Ce bitbirieri.ni 
silı<Jh ku]Jamr..a<lan yere seriyor1a;.·. 
HP • türlii 1.f.ıbii ve sun'i mania1'1ı ı 
as M Jç'.n ga.yeıl sert 1e.limJe1• ya .. 

11·0 :ar. B:ız.ı d~'l.1a fbü!l" ijk thlırr.-
1erdP a ~.erltıTi da'ha iyı gizleırr.eğe 

ve d.aıha h at ~Ygu'1 ,.~~:<: ~e ha
re' te ıntr.'C"bur c,· n y:t1Jci11 on ni b •
t 1"Wl ı""be c:euhan ku, .. an.
ıyoı K 'L a$:eI"le!':.. pek iyi bır 

teıs b' • tı <:<> sağlı•m ı;ok r;c
r ,c~ g..ıyrc1 ı id 1

" Tattı Lnt 
sıx:. a onla "1. 'YtLl tndan tet
a· neh:i geçn1 ~J-ctdı, ı~-

E.bisc l l .. oll a J 

=· 

Alman av tay
. yarelerini dur
madan avlıyor 

-------
Bir uçan kale ile 
5 av tayyaresi ancak 
boy ölçl,eblllyor ••• 

ingllkrede bir ma ~ bu

lıman uçan kale!<!T umU'lI!İ ka
ral'ga.hından, 20 (A.A..) - Bi.r 
:uçaır.ı kaleler gnı ;;.:rı'llJn llmıı -
mand<nı ol,an Ya.-bay Ja:me~ 

Walttı, Un le Poc ~ &ıabi.;

ne aşar' <la 1'eyrn, tta b'ılun-
(Devamı 3 ;tindi salıikdc) 

Münih'e şi.ddetli 
bir hava h 
• 
lngiliz 
bir çok 

tayyareleri şehirde 
yangınlar çıkardı 

Lon<i·-a. 20 (Ak) - H~va t<lbLği: 

DU:n ~ir: ı~y~· ıni:{ · ..ı:<d.a bomıba uı;.a

ğın\:z 'Miln;/11e ta::ı.:'.llz. (.j,miş, ve ge
ntş yangı.nJıa r çlk.<ıTff>ıştı.r. 

naş,-a bir bomba teŞkıili de Sar 
'l-"'arj~~<iE'l.~j s.naI meıkıe2l«e taarruz 
etım,:.şt::-:_ Av uQa!darım;ız ~şgaü. -.ı~ 
tındalki aN'Z'i \klıe<rinıcle taarruz dev
:riyel.er; ~~pmış, bir l<ikoımıiife ..,., 
bazı nıa ı·0a.n.diz tr~n Jetine bii=n ~~ 
mtşf.ir. 

S?ıhll s".~visinr rnıeaısup uçakla.rı
mlZ Hollanda salı ili aıı;ıld-arında dijş
man gemi Jeı:'ine hü~um c\:.ın:işlir. Bu 
Jıarl'lretl~ı'<>en 10 iboaıılba 1J9Jğıımız 
dönmcm\şt.:r. 

Bedin, 20 (AA) - Alnııon t('b. 
liğıi: Gündii2ün tek b~.ş>na h~t 

E'ld~ biı.· ikaç i.ngtliz. \l~ğt almc~ toıp--

rak'a.:r1 i11.ıPı1ndcı ~.;.a,, ı ı-.~z lurp~ .'J.r.nn. 
uçu.şk .. ı y;0ıp:r.:ı.ş.nrcır. Bır ı. ıntı 

\l.ç:lg düşüıü,lrmüstrr. Geceleyin n
gid.iz bon:-ba u.ça.k 1 cı.rı CC."11\J.b b&t '\e 

oenıı..:.lJ A!'l"'lronyazı;n b::ızı ç~'vrele-. ~e 
Jıcır.·a a..ltınlaı'l. yapm~jJ.rdır. 1\Iuht... -
lir maıhalle!erdıe ve .eMl.iı.-nlıe l\lun.ih 
l!(Hn-inde inrl:filc v~ yııngın b1'ırJY.:
.J!;rL bilhJS'<'a. kaarıertgifh m .. l",.a!le-~'"'~ 
rinde ve umumi bin..\~ h.lba1· "u· 
ktıa grıti.rmiştir. Si.vil ahali ·c;ınM 

ölü "-:e y:tnıJ'l vardır. Taarruz e.d't-n 
bornt>a uçaık]anodan 12 sirı:i tıc:,."ô:!kOO 

var toplarımız ve gece avcı1Gt']m•z 
düşünnlişler<llr. C"'1ul> • do&u İngi'
teıre'Mı ikıyBS1l1d'3 btt!unan en-Oübtri 
tesits1ıeırlne gJınd.üziln taarruzlar G'Q. .. 

pan aJın:~:ı harıb l!\'<:ıkları dün gf'cC 
SiOO-eri.and eı-..ctü-.::trı ıbölıgestne ağır 

çapta bonıbaı!ar atınış~~!"dır. 

1 .AKIMTIVA ICüAEK 
' Mevzua göre üslup ı 

o===\\ ün, bu siihılMl yaı:acağım 
lbJI yıızılaırın, ciddi mi, :yoksa 

mizalıi mi olacağını so· 
rau dostlanma, bttenneye çalı
şncağın1 işin mınhiye.tini, şu cüm· 
leyle huHisa ettim, 
•- Üslllba göre mevzu değ'I, 

mevzua g.ır.e üs1Up! .• 
Bu cevabımı aydınlatmak ilı· 

tiyacı, beniJ •iisliip• kelimesi Ü• 

zeırlııdc bi:r nebze durmaya zor
luyor: Bn kelime, fikir alem.in -
de, her yiğitin yoğurt yiyişiıoe 
verilen i.;mdir. her yiğitin bi:r 
yoğurt yiyi~i olduğu gılıi, her 
san'atkarın da biT kalem oyna • 
tı~ı vnNlır. Ve bunun içindir ki, 
şu hokkahaz değneği gibi mazi• 
fetli tahta parçası, kiminin elin
de İspaııyol kastanyeti gibi şı -
kırdaı, kiminin elinde sahur da· 
vıılu gibi güınbürdcT, kiminin 
elinde çoban kavalı gibi inilder, 
kimhıiıı elinde de Eyüp dii· 
duğii gibi zmldar. 

Uatti\. ilci kalemin kağıt üze· 
•ind('kİ yol a·lnıa taı-zlnn ara -

( . Yazan:~ 
1 Naci Sadullah 1 

sıuda buan, bir kötürÜlniin sü 
riinüşile bir atletin yüriiyii§ii 
arasındaki fark \'ardır. ve ga -
zete sahifelerinde, • tıpkı dnl::ıp 
beyg:rlle Aı ap atımn O)' • 

n.1 yanşa girme.sj kaıdar ga -
r;p tesadüfler - edebi kıymet 
bakımından en cins kalcmkrle 
en soysuz kalemleri, çok defa 
yanyana geürir: Zira, gazele ••· 
hifolexi - içine girilmesi be.:rk"b 
serbest bİT yanş meydanı oldu· 
ğu içindir ki · orada yanyana gc· 
len kalemlerin, maskeli bir pas· 
kalya balosunda ~öriHcu tezat· 
lı, ve alacalı kalabalığı ımdrr • 
ması, her zan1aı1 münıkündiir. 
Vakıa, şahane yiiriiyüşlcril" 

bu alacalı kafabalıkta bile der· 
hal göze çarp:ııı cins kalemler, 
- tıpkı araba hey;:irlerin<!en <{'· 

çilmiş rak,iplerile ancak yarı~ 
{Dcvar.ıı 3 üııcii salıifoıl") 
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SAYFA - 2 

1 REŞAT 
Oni ver site' de 

SULTAN 
----~-=-VE 

spor teşkilatı ITTi HATCILAR 
j Yazan: Zi YA ŞAKiB. No 6 j 

i K DA M 

(GÜNÜN IÇl.NDEN.~~ l 
.J 

Memlekette Bir Ruh 
Kalkınması Yaratmak 

!1 - EYLCL - ltu 

!Hariciye Vekill- lDIS -;,oimRll 
ffiİZ8 kOnSÜlf8S· Eski ile yeniyi . 

mukay4!se •• 

Mabeyinciler, pad:şııihın rnü
tee~ir olduğunu anl.ıyo.rlar ... 
Onu teselli etmek j.çin bazı söz
ler süylüyC.rhr ... Fakat Sultan 
:M~cidin düsünce!.erini tebdil e
d!.'11' . ~rlar. O, sözlerine devam 
ed:y:>r: 

B11 .'\'&dınefendinin daıiresine 
men•up sa.ra~ılar (Rıeşat efen

u dcrı yılında faa· 
iyete geçilmesi için 

tedbir alınıyor 

Ym:an: HAYRI MUHiDDiN 
yon yapı I a c ak 

1 
Yaza: :~:b:~d~~:M;:N. 

------0-- ' B tı.aa gu~nesi üzerine İn· 

- .Gôrdünüz ya? ... Şehııade-
• n:n müjde.si bana, daracık. bir 

Y< rde, iki kapı arası!"lda verildi. 
Bu müjdeye, hiç bir fosan ile 
mukabele edemedim. Hathl. 
parmağımdaki şu yüzü~ü çıka
rıp vermeyi bile akıl edemedim. 
İşte bunlardan ist:d!:al ediyorum 
ki. lıu ~ehzadem millet hakk:n
da uğur~u o1mıyacak. 

Diye, dli~ünceterinin s200ple
ı-lni ıza .... ediyor. 

Na!{l-ett'ğimiz şu \rak'a, eski
terden bir çokkrı tarafından bi
liıımektedir' Fakat yanhş bir an 
ht.'.ış ile, (Şehzade Hamit efen 
dı) r:ln doğumuna atfedilınek
tec\'.r. Halbuki vak'a ,tam .. mtifo 
(Re~at) ufendi) ye aittir ve bunu 
:fa !lana, o gün 'bizzat Dolmabah 
çe sarayının !hamamında ,.e Sul 
tan Meodm pek yakınında hu
kınan, (Teberoaranı hassa ket
hildası Hacı Mustafa efend") n~k 
i'etrnii;tır. 

Bu zat, takriben on beş yaşla

ı-ıııda ıken saray ~ayatına gir
mı~ .. Tam -doksan beş sene o ha
yat içinrle ya,....adtktan sonra, 
(l313) senesin-de, tam yüz on 
l'<>Ş ya~nıda vefat ell'nişti. Ne 
yal~n söyliyecek ve ne <le söy
lr:L.ğinde heıta Pdecek bir zat de 
ğ<ld'. Son günlerine kadar get€'k 
\·i(ıct.di.h1lin ve gete-k şuurunun 
bütün kwv,·cr~.erini kaybetme
m,Işti. 

cli) yi k.astedet-ek: 
- Onun dii'ııya} a gelişi, bi~ 

şeamet getiırdi. Ka.dımmı7'!a be
•alber. a0ltüst oldUk. Ne ugu~uz 
şehzade im iş 

Diye, vakit vaJ!tit şikıayet e · 
derlermi<:. Ve kendisini, hiç sev 
mezlcı<mil 

(M ÜNEOCİM) LERİN 
RİVA YIETLF.lRİ 

Bizim oturduğumuz mahalle
de, hatta evimizin bulunduğu so 
kak ıciıı<le (Söğüblıü) tıamile ma 
ruf bir rrıünecc.i:m ikaunet e-dıer
dı. Hatırımda. lkatdığmıa göre, bu 
uzunca b~Iu beyaz sa.kallı, aba
ni sanklı zata (Müneccimbaşı) 
derlerdi. 

EYimizde büyükkrimizden de 
fala re<> d inle~tlk. Bu zat, Re
şat e.fer.diçio (Zayiçe) sini tet

Maarif Vekaleti beden ter
bıyesi \'e i:ııcilik şubesi müdü
rü Vildan Aşir, Gazi Terbiye 
~tifüsü beden te rbiyesi öğ
retı:r,,..ııJel'riıl'Clen Mehmet is
tanbula grlm4'erdi.r . 

Heyet İstaIJ1bul Üni\'ersite
siııde kuırulımatöı dii§ünülen 
spor teşkilitı için a!akadar
laı-la temas edecek ve bu ders 
yıhndan itibaren Üniversite 
gençliğini sıpor sah.asında ha
reket ve foaliyete geçirmek 
için gerekli tedbirleri alacak 
fardır. Öğrendiğ imize göre 
kurulaca.k spor teşki1ıiıtı tale
be cemiyetinin ;bünyesi için
de olacak ve ayni tesekkiiılıün 
oı~anları üırafından· jdare e
dilecektir. 

kilk E!'lımiş. Ve: 

- Bu şehzade, günün hirin- Halk tipi kundura ya• ı 
de tahta çıkacak. On veyahut pılıp satılamıyacak 
"" b;r sene ika-da~ hükümdariık 
yapacak, Zamanı, mücadeleler- cHalk tipi• k u111<lu ral arm pe-
le ge~eıcek. Ve bu mü<let zar.fm· rakende o1arak müşterilere 26 
da, rnilıleti İıMroiye, pek il>üylik Liradan "şağı satıllanuyacağı an 
mihnet \'e meşaklkatleT çeke- laşılımıştır. 
ce'k. • B unun üzerine ~ındi!lik chalk 

1 
Demiş. tipi. lkunıd\11'a: yapılıp satılması 

işi de Sll(Ya ôü,şrnüştür. 
Çocuıkluj;'Um&a, ben bunu işit-

tiğim zaman uı.anıma.mışt.ın. çün Baydarpaşa4a bir 
1 kü (Kehanete) ~mas ejen şey- ana Sil bor11s11 irı-

lere inarnıaızd1m. .S d 

1 
Fekat ne .kıa,da1' gar'<pti1' ki, z aya D 9 r a 1 

Söğiitlü münecci.m'b:l,\'ın:n ke- H.ydarpaş'' gan için-den ge-

l 
hane:i tahakkı.:ık etti Haı1tıkaten r;en ve Bostancıya kadcır imti-
öyle bir :gün geldi ki, b~r.,asının dat eden ha.valiyi suılayan ana 
kşe'um etıti'.\ğ ve sar~.vhların da su •b<ırusunun ~a~ıların d.~ına te 
(Uğursuz) tel..i<kki ettüleri ~h sadüf eden bir p"1'çosı dün sa baih 
1ade Reşat efend:ı, Osmanlı r,ah arızaya L\ğra<rn~tır . .Sular idıa~ 
tına geçti. resi, bu arıwnın tamirine der-

Fakat 'bu geç'ş öyle Cı'ıi z<rna- hal başlam:şttr. 
na tesadüf etmişti ki, tJtanbU'l Tamirat ikmal e"dilir edilmez 
hercümerç içinde iıdi. K:>:•kuııç Kadıköy tarafma norma~ su ve 
bir iJı.til.il at.eşi, Jıcr tarafı kasıp rı"'!ırr:<:>ğe ba;'Jana·car~tır. A·ncal;, 

Büy üklü kiiçüklü ciddi .nıenı· 
ket meselelerinden konıışmalı:, 
adeta istiskal edilir derecelere 
geldi. Ağzı~ açmaya görün. 
Ha)Tet ve bulantı uyaudmr gi
bi oluyorsun·uz. 

llattıi geçenlerde bi.r mııJıarri
rin bile açıkça kafa tutmak-lan 
çekintncd iğini göTdük. Ağır fdı:
:r:ılar değil, şakrak .hkralar yu 
mak gerekliğine daix vaız ya • 
zıyordıı. 

Bir Iantazi düşkünlüğüne ba
ziTgianea boısa açmak isteyen .. 
!er, bu netameli harp frl'lllla • 
larile vicdanlarmın belkemlği 
kmlanlar dU". Yalıttı kendini dü
şiinmek gibi blr bayağılık, mırr· 
dar bi·r çereviş gibi memleket 
kara,· anasının üze rinde çalkan .. 
yor. 

Siz göbeğiniz ça tlayıncaya ka
dar bağırm: B irçok insanla.-m 
kafalarını cüzdanlarırun öçlnılen 
çıkaramıyorsunuz, 

Harp :ı!'hirH alev diliıle milli 
bfüıyeınizi y&lıyor. İste tacirle
ı·i.nıi.-z, lşte koca iş dÜny•nııx .. 

Bn yalama ilk ön<:e onu p is
letti. Bugün he:niiz tacirle hır -
sız ayrılabiliyor. Fakat tic~retle 
hırsızlık arasında l>udut yıkıl -
nıışı.ır. 

p 

Bu miUet kahraman cıhla.kile 
ıloğmUJ, bugüne kadar, şaıılar 
içinde, yalnız kahraman Mı.la • 
kile gelebilııriştir. Bugün, ahla
ka giilen ağızlan inec<ıl< yum -
rnğun na.ınnsnndan şiiphe ede
cek derecelere gelöyoruz. 

H<ılklara darlık ve srkıntı çağ· 
lanııda gelen ruh çökim1.üsüoe 
karşı şuurlu ve uyanık almalıyız. 

Harbin manevi ve ruhi Cıh • 
riplerile nruvazi olarak, onu k<l.l"o 
şıla y:ıcı, önleyici bir ruh kalkın· 
ması yaratmak 13-.mıdır. 

Aramızdaki be:ncileri:k~ a
yıklar gibi •yı]olamahyız . Yal • 
nız tek mukaddes kitap onu ta
nıyarak cü'Zdanlarm111 üstiin-e e
ğilmiş olanları cü-ro a nlarınm ils· 
tüne yıkmalıyız. 

Tü rk rulıuna mucizeler yara t· 
tuınu~ olaıı o evvela kendi az iz 
canı için dcği:I memleket in b ü
yük ca.ru için yaşamak an'ane • 
sini tekrar o tarihleri ika plamış 
eşsizlğile d iriltmek \' azifenıiz • 
diı· . 

Btmwı için dalına haykı.ra • 
"ağ12 ve ciddi nıeınlekeı mese
leleri üzerinde hı>r Türkten son 
del'ece hassasiyet istemek ten 
elbette yılmayacağız. 

B• Al ""t giliız matbuatı da devaııı-
ır man mu (' ' lı suretle neşriyatla eski ile ye-

hassısı konsültas• ni:ı-i ınukaye.'leye giri ~miş b u • 
• • _ Jımuyor. E yh'llüu basıııda.OOerl 

yona ıştırak etmek . geçen iki hafta :.artıı;da devam 

üzere geliyor ed10n bu ~~riyatııı d~a da ar: 
k""ı ~elecege beruı:enııyor, H arbiııı 
dürdiineü senesioıe girmesi de -
nıek İn,ellt~cnin de ıl-Ort ııene • 
d enberi harbin füdii çe•in şart
Ja.r;ıe karşılaşmağa mecbm kal
ması, uğrapııası demel>tir. B11 
da kolay olmıınıışbr. 

Biıı:" m üddettenberi !hasta bu-

lıınan H ariciye Vekifoniz Nu-

man Menemencioğlun.a bir k<>n· 

sü'Masyon yapılacakbr. Bu kon.-
sUlb&syıcm a Hariciye Vek iJ;imize 

evvelce ame1iyat yapmış bulu-

n an b ir A'.lman mütehassısı da 

i şti.rak edecekltir. 

Alman operaförü tayyare ile 

memleketimize mütevecc~l1en 

hırreket etmiştir. 

Prost Yalova kaza!ı• 
nın haritasını yapacak 

Yalova kaz:sının bir haritası 
mn şehircilik mütehassısı Pros

te yaptırı•'.,ması kararla~tırılımış
tır. 

cKaplıcallaı·. kısmmın esasen 
haritası me~ııt o'lduğunıdan yal 
nız ka:za merkezile civa.\ının ha.ti 

tası yaptırıb::aktır. 

S u.lh ' c sükun haya undan çı
karak uzun bfr harbin t ürlii i
caplırrına göre hazırlanı.ıumm 

müşkiilatı saklan ı r gibi değildir. 
l{adın erkek her İngiliz.in hay,.. 
t ında büyiik bQ, değişiklik var. 
Geçen lı arb i görmiiş olan nesil 
şimdiki nıüşkiilatı esklsi ile mu
kayese edebilme ktedir. Dünya
da art>k qevamlı bir sulh kurul
ması hele İngiltere için lıiçbi.r 
harp tehlikesi kalma dığı huly:.
sıuı beslemiş olan bir kısı.ııı lıı
gilizler için ise inkisa rı hayal 
daha az acı olmaınıstı r, F akot b .. 
günkü harbin hiç göz önüod<.,. 
uzak tntulmıyarak ona göre ~a.
.!ışıhnası elzem olan en ya.kın 
icaplan vardır, Onun ici n m<ı -
ziden ziyade hale bak;rıı.k bu
gün ve yarın neler yapmak ınt. tım 
ettiği diişüırülıırektedir. Mazi - , 
den ıılın a ıı derslerin kıymeti h iç . 
düsmemek sa.rtilc. 

Dünkü -lik macl arı 
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Vefa Sülegmaniyegi, Davut paşa Bt!ykozu, I st. 
Spor Kasımpaşagı, Fener bahçe Taksinıi gendi 

Şu irnle na:ııaran, bu zatın ifa
desine atfen nak1etti.ğim şu valk 
ayı tfulll brr hakika.t eo1<ra'k ka
bul etmek lazım gelir. Esasen 
bu \·a'k'a, o de-vrin bütün saray 
adamlarınca d a rna·lüm olan bi r 
loeyfiyeltir, 

Do~u, pederi fınra.fından bu 
suretle .kar,}rtanan şehzade Re
s~ıt efcrıdinin ' ·aldesi, -S ı rlt.a n 

Mee•<l:ıı dördfüır.ii ka.dını olan 
(Gül.cemal ka.dınofendi) idi, 

kavurmuştu. Cadde ve soka.k- boşalan bor ula•rın dQ!ması zama 

~=' ,:~ .. ~~:;~e~eri~:~~e ~:~~ü~::~~:~.~~;~:1::::;_ Beşiktaş Fenerbahçeyle yaptıgv ı 
Şehnde ve ve liaht ,Reşat ef"'n ı_kı_n_t_• _sı_ce_l<tm __ e_s•_m_u_tr_te_m_e_'d_ı_r_. _ 

Denizci oİan İngilterenlın hu 1 
harpte giiciin<ı g iden talihswl'k
l<ıri vardır. İmparatorluğunu k.,. 
r umk için dünyad a birinci <kre
cede bir den iz kuvvetine ınaHk 
olduğu halde bu harpte türlü m u
\' affaki~'etsizlikfore uğı-amıştn. 
Hele bir ha~•li ticaret gemiı>'nin 
batmakta olması a:vrıea end'se
ICTe yol açmaktad~. On·un i;;n 
İngil fz ınatbuatın ın son za111a·n .. 
da yüriitıiiğii bu kabil ı•rnka
yesele-rde en ziyade dikkati eel
·beden de Alman talıtelbahir~e . 
r:nin faali ye ti et.rafında yazılım
lardcr. 
Ge~'en harpte Alman tahtetba

lı irleri Atlas Okyaııuswıda sid
detli bu ınuhaz<ıbeyc girişıiı.ıe
ri zaman ilk devrede vaziyet İn
giliz tarahnın o kadar cıl~yhine 
olmuştu ki hıma ba·kınca Kay
ser Alnıanyası.nın nerede ise İn· 
giltereye her dediğini ka·buJ et
tireceğine hiikııı<>denltt çoğal • 
rnıştı. Çünkü Amerikadan A v
rupaya .asker nakline imkan kal· 
ııruyacak, Amerikalıların harbe 
girişi Almanyayı öyle m iiteessir 
etıniyecekti. Halbuki neli-ce böy 
Ie olmannştır, Çünkü 917 de Al· 
ınanların açtı.ğı şiddetli tah tel· 
hal'.ir muharebesine karşı gitgi
de lngiliz ve Amerikan tarafmın 
d a km·vetlendlği görü lmüş """ 
Amerikan askerfoin Avrupays 
nakli ıenıin edileh i lınişt:r. 942 
senesi yazı da bu harpte Alman 
denizaltı gemiledn'n Ati-as Ok· 
yamısunda pek ınu,·affak.iyet 
gösterdikler i bir nıevsim olnuış· 
t ur. O kadar ki bu böyle dC\•aın 
e tseydi bugünkü ınüttefi.lder 
için de harp talihinin h iç gü -
IWııseıniycceğine hükmelmi:ş <i

lanlar çoğala<ıaı.tı. Çünkü Anıe• 
rikada yapdan nıahemeyi İn • 
gilıereye taşırken hımların bir 
kısmı yolda batı~ılnuş olması 
mütıtefiklcr ~in az zarar değil· 
dir. Bereket versin, diyorlar, h 
:zirandan sonra hal deği,Şllliştir. 

y,ine e!lki saraylıların rivayet 
!erine nazara<n, ıbu ka<lınefendi, 

son derecede ~liz.el ve gayet iri
yan bir vüıcude malôk olduğu i
çin Sultan Müeidin C"n rağ:bet 

ettiğıi gömelerirıden im.ş. 

Reşat efendiyi doğ uğunnn 

di bu ka,n lekel.erini ~i.i(neyP:-e·k ı h 
Harbı.V'E! Nezaretine gitti. Ilü1ün 1 ~ OÇUK HABlfltLER f 
Osınanl' padişah:lıarın:n Te>p::ap~ 
sa>rayınd3', (!Bııllbüso;eaqe) de-ıri- * Çamq:cadaki maruf Suphi İstanbul Ek rnaçların.a dün de 
l<"n e>r:ba kap•nın .gen'ş saye"uanı Pa~a Korusunun bel,e<liye tara- Şeref ve Fener st•ıdılarmda de-
altm<la iik defa olıırak Osman• fıncJ,&·n "atm alınması üzerine vaın edi-hnişti.r. G. Sara.ym son 

Çam~ı~a halkı Vali \"e Belediye kararı i<emen tesirini göstc~mi; h ~~htına oturma~arı usul ve 
aın'ane icabınd an otldu..ğu haıMe 

Reşat efenıclıi, H arbiye N ezr.re
til!de saltanat makam mıı. geçti. 

(Daha n r ) 

Umumi evlerde kapı· 
lar daima kapah 

tutulacak 
Umumi e\.~lerirı kapıJ;drıırıın 

da>rna k.apa'h tutu~ması hakkın 
da belediye :yeni mr karar alm;ş 
br. 

Bu k<aTara göre umumlıanele.ı· 

Reisi B. Liıtfi Kı'Clara bir tE>şek- oi,acak k; )eref stadmda dün iir 
kür tcl,gr.fı çekmiştir. birine; küme maçı olm.a.sına r•lj * Ayba§lndan itibaren Jıer nl<!n !;eyirciler adf.'di f:>irer bi-
gün soğuk ha\·a tertibatı vagı>n- rer sayılabilecek derceede azdı. 
!ar içcri•;·r>de şchı~mizden An:<a Da.m.ıtp-0..•a: 2 - Beykoz: 1 
raya balık naklo'.unmasına baş- Şeref stadıma ille birinci ki1-
lanacaktıl". me mÜs•lhakasını Beykıo~!a Da-
• * Sümer Barik Umı:m Müd'ii vutpaşalılar hakem Tar.ı'.<'ın i-

l'Ü dün s•bah İzmit ve Hereke- dare>inde yaplıl,ar . Birinci d~v-
daki tetkik seyahatinden şch:ri· rede Beykoz gol çkara.madı. 
mize ge:miştir. İki.-nci devrede Davut~:ı.alı'.ar 

Evlenme töreni 

ikinci günü kendisine (Havale ) 
il!-Oti gelmkj. Yapllan te-d•~'Ö te
sir etmemiş. :Cu hastalıik Si'DE

lerce devam etım'.ş. O aslan gi'bi 

kad.n, günden güne ari~e 

başlam,.,. O çirkin 'halile padişa
hı.n gözüne gi:lrürJmeme".< için sa 

rayın en 'lı.ücra bir dairesine çe· 

k.ilmcye m<>cbu~ kalm1ş. Orada, 

kızlan Fatma ve Refia surtan, 
qğlu Re"lll efen<li ile .pek sönıJ;. 

bir hayat yaşamış. Reşaıt efen

dinin d<>ğumunıdan sekiz sene 
sonra, pek .meyus \'e mci1'ee$ir 

bir ha\dP, garlerini ebediyen ha 
yata kapmı!§ . .. 

1 
de kapılar dıiç bir zaman açık 
bırakı lmcvacakıtır. Pencereler 

ı 
ise saihatılan saat ondan 12 ye 
kadar açıJ.abi'"""E!i<ltir. 

Emekli öğretmen İsmail Hak
'k.ı Yalkının kızı bayan Fa.i u·ün
nisa ile gazetemiz yazı i.şleri mü 
cLil.tü Nuret.tin Oryan'ın kaym
biraderi CelS. C~it'in evlenme 
törenleri ewe:ki gece Eminönü 
Halkevinde yapılmıştır. Geı:çle
ri ~ebrik ede:r, saa.d.er'.er dileriz. 

fevkarade gayretlti bir oyun Uıt 
tu:ııınuş halde idiler. für ara Bey 
koz k.akcisi topu kaçıındt bu fır
sattan istifade eden Doıvutpa
şalı!ar" birinci gdl'lerini yaptıl,ar. 
Devrenin nihayetlel'il'de Davut 
paşa• sağiçi ikinci golü de yaptı. 
Bundan sonra canlanan Bcy
kozl.u'.lar takıımda tadiJiit yap!J.o
lor ,·e bu esnada hücum -hattına 

Darbı beni hapishane kıyafetini c 
bm: kar ;.1d:, ooyk liıcivert 'bir kus 
tümle görül>Ct!, b>l'ılz hayret et
mişti a.ır.ma, sesim de çı.k2ımıa
m:?-ı. Sa.dece baııım safüya .. alk: 

- İyi! iyi! Demekte ikti! a et
mi:şti. 

.~~tık ondan S0114'a bir daha 
rıu:m;ı.rah ve çiılgiJi lı-apisll'c:ıne 

göm:eğini hiç sırtıma ahnamıj-

tmı. AYAKLI ÇEKİÇ 
İıı'=anl~r ·v2.fJır k;. onıları ancaık 

öıilm m2l'~ti.rı edc<bilir. Öyle fısi
ı~r vctıdı r }.~, isyanların1 hayat
h;rl pahasına. öder!ıer de, yine 
boyun eğ"mez1er. Bu J<ıra.tıta ya
ratılmış in.-·anlar hs"Pishane<le 
ya~ıyama:dr•r. Çün!<ü hapishane 
r.:n ez'~ı nizarnlıanna biT tıüclü 

tıı.lıammül edemealer. Fnkat böy 
Le dik kakil:fann da mulkaıve· 
met!cri ça,bucak kmh r. Hepis
hanede böy:i'1erine karşı alman 
teebirler !ha:kikaten çok şidtletr 
l'd'or. 

Gardiya'lllar en ufaeıık bir m u 
bvemete bite müsama·ha e<le· 
m0zler \ '!!! kim kafa tuta rsa k a
f:·sı ezilir. 

Bu ma!Jkümfa rın içinden böy
leleri_ çılolığı za.m"n onıların illt 

Bu kanr derhal a 1J:'ı ka<larl.ıaıra 
tebı.ğ edılmışt ır. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ 
·---------

MACERALAR 

ALLAHJN BELASI 
Yazan: 

AL iENINGS 

gönder'leceJderi yer oyak'lı çe
k.iç ismi verilen dairedir. Bu da~ 

ireye gönd&ilen 'herh~i mah

küm nekadar kavi bünyeli olsa 
b!le ancak il<i üç ay dayanabilir. 

Keçi Foley de işte böyle hPik 
kından gelinemez rnsJl:ık.ı'.ırrıılar
dan birisiy>di. Gardiyanlar onu 
hiç sevmezlerdı \'e nitekim bek 

lenilıdiği gibi cfıdu. Fo1eyi ayakh 
çekiç dairesine gönderdiler. 

Bu ay~ı çe.ici.ç te neydi? ... 
Hap:shanenı:n mahzen kaıtınıda 

büyUk bir demir çekiç vardı ki 
bu çeikiç eli ve ayak klDV~tile 

yukarııya .kaltdırılır ve aşağıya. 

bırakırdı. T<:krar yukaırıya kal
dırılır, tekrar bırakılır, mahküm 
nefw almak için l;iraz durakla-
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dı.ğı zaman, artık vücud.i!uüıı 

ne~·csine ,')]ursa -c'ıSun, k.Jrbaç 
yaığınuru yağarru. O zaman mah 

kü:n ayakl-.rı v"e ıfüerile kwvvet 

sarfclm€si.n-i kırroaca t€vcih 

eder, yine çekici yukar:ya kal
dırır, aşağı•ya inıfüüxli. 

Keçi Foley bu mahzene indi
rllı!ikten sonra onun yuıkarı<lan 
hiç bağtrtısmı duymadık. Bura
ya gönderi'ıen mahkı'.ımlar:n fer 
yatlan koskoca hapiSlır•neni.n en 
ücra köşesinden bile d uyulurou. 
Demek ki, K eçi F dley hakika.
ten keçi kadar ına.tçıytlı ki bütün 
bu ıo:tU"aplara tahammt;1 ediyor 
bağırmıyordu. 

Omıın bu mukavemeti bittabt 
ciiğer mahküm lar arasında tak· 

dir ve r.~yranhk uyarıd:ı·:~·e>rdu. 
Hauta bazı mahkiıını.::ı r, onda 

bir ~ılsım bulund;,jğu krnaatin

de bile idiler. 

(Biıfuirleıı:nin kulaklarıır.ra eği
lerek ya,·aşça fı5ıl<lar1aroı: 

- Pak:ıkaten bu F'oley keçi 
değil, ~eyUmn ta kcndis' ... Ne 
dıayanıkh derisi ve eti varmış. 

BU: değer mahkıfı:m da şöyle 
ceva.p verirdi : 

- Şey<tan o:<i'l.llğuna ,ıü ıı:he 
yok. Benim işittiğime göre, lbu 
ad.am, Kolordbos şehrinde yan
kesici:ck yaıpar, ceplerden cci0-
dJnları ::ır.•"klaııken, bir de b>a
karlar, ken.cHsini yüz mil mesa
fedeki ÇiThçina ti ~hrfade bu
ı .. ~: .. Jardı. 

I 
r::; Yazan : "'\ 

1 
l~lillaıını Akon 1 
geçen Bahadır takımının yega 
ne go'lünü yaptı. Ve maç tıa Da· 
vutpaşanm 2 - 1 galebesile so
na erd i. 

Vefa: 4 - Süle-ymc'1'ı.iye: l) 
İkinci kaırşılaşmayı Vefa ile 

Sü:leyrnaniyeltile.r yaptılar. Oyu
na Vefanın hiiıcuanile 'başcandı. 
D"ha ilk dakikadan itilbaren hü 
cuma geçen Vefalılar Haydarın 
ayağile bi r gol kazan.chlax. Ve 
b'rind <ievre 1 - O Vefa lehıne 
bitti. İk'rd devrede Vefalıl·<ır 
çok gayretii b~la<lı!ar. Nitekim 
Vefalılar iıki6i Ha')'dar ve biri de 
Zekinin ayağile üç gol daıha yaıp 
tılar ve rnac ta bu sureıtlıe 4 - O 
Yefanm galelbesile nfüa.yetlen
di. 
İst. Spor: 2 - · Ka..."!ıın)'.:11!l'IL: 1 
Günün ron kaı-şıla~ması İstan 

Hıakikatcn m•hkünilardan ç<>
ğu, böy'le batıl itikat lara inannr
dı. Foley de bunu bFLdiği için, 
kendi benl iğini kaıplıyan b u es
r ar !havası içinde acaip bir gurur 
duj"ar ve bu yüzden mahküm
lar arasında kazand:ğı itibar a. 
toz kondurmak Mem~di. 

Foley, manılını:yacak loader 
zayıf bir adaırndı. Yanak1.an çök 

rrnüş ve tazıya dönmüştµ. :r.e<at, 

gCz.kri öy'le çekici ve parıl pa

rıl ye·nan gözerdi k i, imsan, gay
ri ılLtiya.d, onun bakııi!arı karşı 
sında bir tuhaf olurdu. 

Filhak.ıka ben de kendisini 
ilk defa .gördüğüm zaman onun 
müstehzi, fahrikıçi b•lk4-arı.nın 

tes'.ri ahında kalırnıştım. 
Hapishane di.rektö"ünün bir 

em<i.ııi tebliil; etımek üzere gardi 
y.anl aırın yanına g;tırniştim. Uzun 
bojı}u, zayııf il>irisi.ni sür.~le öniir 
müzden geÇi.rip götüır<lü!cr. Bü
bün zayıflığın a rağmen öy'le can 
lı ve seyyal b i:r yürüyüçü vardı 
iti ,önilınüz<len geçe.ılken, kendi 
si!Iİ götüren gardiyanı şöy]e bir 
b:.k!şı.,;"la titrett~ği:n göz!ıer·nııe 

görıınli~lü m 
(Daha n .r) 

• 
1 1 i g 

bulspoı'la Kasımp:ıııa araS'll1da i
di. Hakem Feriduınun idaresin
d'e oymanan btı maçta oyun baş
ı.ar başlamaz iki taraf ,ta ibüloün 
grayetile uğraşıy().l"du. D<11kikala: 
ilerledikçe stanbu.Lsporun daha 
fazl a hücumda &ıduğu ve K a
SJmpaşayı ta:ııyike btŞ!.ad>ğı. gö
r.ülüyordu. 25 inci us;ırikada i&
tabnull:ıpor s::>ğ'9i iyi biI'fırsat;. 

tan istifade eı.i ve takımının go 
fünü yaptı ve devı-e de 1 1 O İs
tanbulsporun lehine bitti. 

İkiıııoi devrye Kasımpa,.<a.lılar 
çok canlı ba~adıJar. 11 .i.nci da
Jti.k<ıda İ&taııbulspor ceza sahası 
önünde bir serlbest vur~ kaza
nar. Kasımpaşalılaı· sağ"içl<e•rinin 
ayaği.Ie çok güze1 lbir gol kazanı
dcl.@!.". 

35 inci dakikada 9tanbulıspor
lular ·bir penaltıdan istifa-de ede 
rek. galip vaz!yete git1diler. Bu 

' sırada o:yun sert'ıeşmeğe ıb<ışla

dığılltdan hakem Kasıın,paşadan 

Hüsamettini C1}'undan çı·kardı. 

Oyuncular mün<ıkaşaya başladı 
lar, b u sırada Kasım;paşru:ian Şe

refle İstanbulspordan Ali birbir 
!erile kavıga etti.klerinden s~•ha - · 
dan çıkarıldıJar. Sahada ıbaşla
yan b u münaZl!'a saha dışına da 
sirayet etti. Bereket zabıta za
manında tedbir alarak bunun ö 
nüne geçti. Oynarım oyun arlık 
bir kör döğüşüne inkı!BıP etmi ıfıi. 
Bu kör dö.ğüşüden dün <hı işa
ret ettiği.rrtiz gibi starJbul!sporlu 
!ar bir tek sa'.)'1 farkile üstün çık 
tılar ve maç ta 2 - 1 -İstanbul 
sporu n gaJebes.ile nihayetlendi. 
Fenerbalıçe: 8 - Taksim: O 
Fenerbah\'C stadmda günün 

yegane birir.ci küıru? maçı Fe
ne.rbahçe ile Taksim arasında 
oynanmıştır. Fenerl.iler bu ma
ça şöyle bir kadro ile çıkırnış bu 
lunuyo.rlardı 

Cihat - Muammer, Murat • 
A)ıdm, Ali Rıza, Ömer - Haltit, 
Relbii, Müzda,t, Naci, Fikret. 

Oyun başl;:•r ba5lamaz Fenerıli 
!er hakimiyeti ele aldıla r ve ıbir 
biti aı:tlına üç .sayL çıkardılar. 
De'\-re 3 - O Fener lehine b itti. 

İlkind d<>vrede l:::iıSbü bün ha
k>m ç>I Ş3'1 Fenerliler beş gol 
daha yaparak gol adedin) sel& 

ua~bin başında ingiliz deniı 
kuvvetler i haftada ancak iki Al• 
onan tahtelb&lıiri bat.ırabiliyor 
du. Harbin dörd üneü sen·eshıde 
ise Alman tarafına zayia t ver • 
diriılnıeden he.men hemen h iç 
bir gün geçmemektedir, 
Bwıa mukabil Alman tarafı 

da tahtelbahirleriuin e.ksilenle 
tini yerine getirnıeiie çalı~mak 
tadır. Bu bahiste de <özün kısa 
şn olsa gcre'k: İngi ltere daha ço 
çahşacak. Aın<ırika ile İngLtcre 
ar.asın daki işbirliğin in senıe:re , 
leri dalıa çok göriilecek, Diiş
nıan tnrafm ıl<ı tığraş ııı.ı.s ı h içe 
sayılnı.ıyarak C)fi.3 göre lı2z1T]a "' 

n acaldar. 

ze çıkardılar ve maç ta bu su· 
re1ıle 8 - O Fener lehine .bitti. 
İKİNCİ K Ü.M".E MAÇLARI 
iDün yaplian ikinci küme li.IC 

rnaçl.nında RUıIDelihısarı Kul" 
tuluşu 5 - 3, Topkapı Alemda~ 
8 - O, Unk~anı DemirspoTU 7..4 
venm islerdir . 

<Devamı 3 üncü sıılıi{cd•) 
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Parti Genel Sekrete
Almanlara Göre 

(Baş tarafı birinei sayfada) 
Atman orduları 1Ba~1<ınnan· 

danhğı General Von Kleist'in 
ökıiiığüne dair resmi Sovyet id
d •• sımn hakikate uymadığını 

bi1:djrir. 

Jl'!P Ol;ef?. 11 
l stanbul kürek mukavemet 

1 

SAYFA -- -> -- ..... 

DAGAR C IK. •• JI 
tetkik seyahati • 

rının 
• 

V.ın, 20 (AA.) - CmnhuT'y,,t 
&Jl'ı:t PJ.t'l.i.si. genel Bflkırerori 1\.lem.
duh Ş"'~~ Esrıd.a.! ve biı'>ı:.C. umumi 
triiiff'tllış Aıl>odin U:ııınen 16 eylı11 
saa.t Y'J de M•.tlt<J.oo şe)ırmüze gPl-

m:ı:ı?er t·e vili,.v-et buıdudu.nda vıali. 
şt'lb.iır tıududunda ımıntaka kıomutaı:ı,.. 
hğl 1ıara.f'ırııan ka1'Şll<A!tmJşia1·dır. M't
ıa:ı.f:r:ler biri:Jaç ıgün te~i~le:x'.le bu
lunacfiktı1'. -------a -------

Madagaskarda 
lngiliz ileri 
har e katı 
---nı---

İngiliz ticaret 
filosu 

(Baş tarafı l inci sahifede) 

Staliııgrad. lıarbi htt.k1:.rıdıı; 

tamc:nılııryicı malümat 
iBerlin, 2{) (AA.) - .Aı:ıman 

Oırduları BaŞkumandanLğı halen 
Stııı.Hngrad önünde cerc.rnıı eden 
muharebeler hak.kır.da aşağıda· 
ki tamamlayıcı malümat> ver
mektedir. 

Kale M.fü1e getirilen ve ekse
risi AFman tıcıpçusu ile Alımaıı 
bomba uçaMarı taraf>ndan t~ 
ındlerine kadar ta:bıip eililen 
bir çok evlerde Sovyet kıt'aian 
in.atla müdafaaya devam ediy-ot 
lar. Alman piyadeleri çetin savaş 
hc,,,ln her evi, h"r enkaz l1Jiımnı 
düşmandan rorla koparıp almak 
mecubri•yeünıde 'bııiunuyt>r. 

şampiyonluğunu G. S .. kazandı 
İstanbul su spc:ırlcT ajanl:ğı 

tarafın.da ntertip edilen su ~· 
ları faaliyetinin sonuncusu dün 
Beykoo j!e Moda arasmda kıü
rek mukavem~t y2.-ı:;ı ile nih~ 
yetiendL 

Bey.kizda •başlıyan -bu çetin 
y~a G. Suay, Fen.,..ba~, 
İz:mit Kağı·t5por, DemiNpor ve 
Bakırköy HalkE<vinin dört. teki 
girmiş bulunuyaııdu. Daha ıtc· 
parıda öne fıııılayan G. Saray tek 
nesi çok sisten11i bir ça.J.şna iJe 
rakiplerini P"4V aştı. Feneı'li.ler 

Be.ııterl>eyi önünde yarışı terke 
mecbuır ka.hluı;laııdı. 

Yarış, çok teknik bir çalşnıı 
da nsonra 1.13.36 saafıte. G. Sa· 

Bunu takben n:<>safe l 3rlci 
h.""ğıtsporlular geldiler. Frkat 
derece alaınadıkJ ... rır.dan B-1kır
köy HalkeYi ıkir.ci, Deınirspor 

uçuncü ad·ded;Jdi),er, Yarıştan 

sonra ajan l< raf;ndan kazaı:an
lara kupa ve mada1yeleıri ver~ 
di. Üç sencdenberi ard1 ardına 
mukavemet yar.ışını k~ıza.!!an G. 
Saraylıları teorik ecieriz. 

Hususi maç ----
Beşiktaş Fener· 
bllihçeyi 3·1 yendi 

En ileri lngiliz kuvve- 1 

ti adanın merkczine-
100 kim. mesafede 

pı.lotlarJJn..tıı topyekün 171,000 

tonilatoluk 25 .ti<:Met gemisini 
batırmışlardu. Başka 8 gemi G 

dorece hasara uğratılın.ı~tır ki 
bunlara kaybolmuş nazaI'He ha· 
kılebilir. Alman lına kuvvet • 
!eri diğer taraftan biz tnrı>itlo 
muhribi ile iki ·refakat gemisini 
tahrip etmiş ve bir ikinci torpi· 
do muhribini ateşe ,·ermiştir. 

Bu ikinci tO'l"pido ınuhl'ibi ,,.,{a. 

kat gemleri .arasında bulııuu • 
yordu. 

ı rayın bı:,riz bir mesafe. farkile 

1 Sovyetlere Göre birincilliği ue bitti. 1 

G. Sarayın Beşitaş maçına i;r 
bi.rak etmemesi üı.erin·e ara1ar1n 
da.ki' anlaşn1ö.ı rnuıei.bioce Fener
lil<>r Beşiktaşla Fcne-r stadında 
düıı hususi bir ka:rşıl.aşma yap
mışlal'Clı r 

Londro, 20 (A.A.) - Modagas
b.r .adasında- iıtıgili:cl.er yikıl~.:.ş v.e 
ha.rop b;r bale g<'llrilmiı yoi'ca.rdaıı 

do~A.)·ı yıava.ş yeiv~ tt!!e:-len:({kteıdir

'~er En i~ri ing.iU~ kuvveti slrncli da
run .meırtreı.1 Tmarive·• 100 lı.Hon1et-

1·1• btL' ~('de lbulutnnlak'lıadır. 
Toma.toV"e lim"S.nmrlan i1.e1·l';'."1'1r:;;te 

oI.a.:ı ikinci bir kıoılda epi yol kat e-t
~ıı.r. Bu lroJ. aElanm yf"'g5rn-e ş:in;rn
dife:- yclı\ı olan bu ~ 00:0unca i. er
Joern: ektedir. Bu dr,nit.v-0;unll'ıt uZIJll,.. 
lı..; ;;:.ı ~O-O lki!-0metırrv.ı Ll". 

İngil.i.z 1er''ıll uğrad.rkılecı ktıyı;p!ar 
('(!1>: h"fiftilr. ---

Uçan kaleler 
(Başt.anıfı 1 inci sahifede) 

muşbur; 

• Z>yaa ·u.i;'l.'ay an her uçan k3-
le ile 25 kısınin ödöğilnü hesabaı 

kamıak iız,rmchr. Dev bc:ııTJ'oa 

!;,yy""*ri bugüne ka'Clar 50 den 

fazla Alının aV'C"'1 a·i.ışlirmıüş

ı.,."dü ve i:;ıgaL alhndaki menü~ 
k·etlere bir çok .;ıikınlar yapmış
iardıT. Her ~kında lC{) w~an k~ 
le kullanabileceğimiz · zm:ııan 
kayıplarıınızLn niı:ıbcli · a<ıtrna
&n 11-rrtini lbı:ımba·r.dunan Pde
biliri'l. Birleşik Amerika tq>çu
larr daiha tecrübe% o:lduğu içifl 
bu akınlartla dü.$nana. daiha b'-i 
yük kayıplla.- verıl.icil.eceği rn,,_ 
hakkakıtır. Yuz uçan l<'a•leye ta
arruz ıçin m ı>şağı 500 Alman 
avcı& IiızımdıT. Sem iki akın m
n~sında bu t>omba tayyareJ.,..n
den. bir tek grup 23 Alınan av· 
cı.sınJ tahrip ... tınıiş, başka bi<r a· 
kında himaıyesiz b~ket e.:len 
®kuz uça.ıa kaden.in ::Ş avcıyı 

ta'hrip e-ttiği resmen tesb" ediJ.. 
miş!ir. 

Korkunç l{uvvet 
(Ba$111akal'!dcn clov•m) 

ğmı, ne d..rceeye kadar tayya
re i ıııaliıtını> devam e<lebile<:e • 
ğini hu husuııta sır ınııh~fe7.ıı.,ına 
fazlı> dikkat göstermeleri S<"be • 
bile takdi.r etuıek güçtür. Fakat, 
Ameriıkalılarm hesabı da, ınuhas
sala>'ı da açl.ktn. Ancak, ınuhak
k .. k olan şey şudur ki, ikinci 
dünya. haI"b;nde ordu)aır ne ka· 
da.r biiyük ve yırtıcı olursa ol • 
sun zale.ri en s.onwıda hava kuv· 
vetleriı temin edece!<; onhdar 
bu y<>ldan zll'fer takınru a1tnıdan 
gesıeeeklerd.ir. 

StlKRO AHMET 

- Geri d~neceğiz, dedi. 
Ve ilave etti: 
- Arabada birer siırara içsek 

zararı var mı? 
Şoför hayretle başını :;"virdi: 
- Burası tram\'3y değil, içe-

bilirsiniz. 
- Amma ddlu si.gara! 
Şoför anlamıştı: 
- Bir nefes te bana verirseniz 

olur 

· Atmaya geldikleri zaman ik> 
s.gara da bıtın~ti. Şımdi ağızla· 
lorı l:urumus karınlan ac J.."'Il~
t. Papas lokantaya, Galatıs pas· 
tahar.eye gidelim diyordu. Fa· 
kat gÖZlerı b.r sa<ıte il.işir..:e, iki 
Sı de caydılM". Saat ona geltiyoır 
du. Galatis. 

- Bıraz pasta falan alalım, 
J\Le.rkurı.s ·hizi. bekıli:yoı'dur, hep 
beraber ye&iz! ... 

iDed!. Bir pastacıya girdilet". 
Panaıs !)Ondu: ' • 

- Kaç tane alalım~ 1?'""1 

'f'a:<at Ga1atis dayanamamış, 
içer'ye ı:ırer girme.::, toıgil;h:.n 

Çetin bir kovalamada dcuiza.I· 
l!larımız bu knfleden olaıı ve 
ıupyckıln 29,()00 toniliıl<ılıık 5 ri>
caret gemisini tahrip etoli~Ier • 
dir. iki İnı,<ili2 torpi.ılo roulır,ibine 
torp.iller i1ıabet etmiştr. Hava 
§artla21ndnn dolayı gemlerin ba· 
tıp bl!>lma<lığı tcsl>it edi1em~mis· 
tir. Böylelikle düşman deni~ 
nakti,~•ah gemi kafileforiııe kar
şı yapılan inulıarebelerde en cid
di nıa~liibiyetlcrden b.i.r<ııe uğ • 
ramışitr. Altı gün içinde düşma>11 
her tiiı lii harp malzemesi ta,şı· 
~· arıı 33 ticar« gcnıisi ka,v bet .. 
nı:ştir. Bmılıınn iy.inde suıuçge
ıııilcri de ''ardı. Batırılan gem.>. 
!erin t<>py.ekii.n tonilatosu 262 
lıindjr. 

Di;';cr la·rafta·n diişmaıi 6 harp 
gcmh.-i kaybetın4tir. Bu gemi 
k"fil..siniıı dökıiintlileri:ntlen ı:'tlri 

kacaoılal' i'Çinde kıs.men ciddi Sltr ı 
retıc hasara ırğrıya.n gcmilor 
nııdır. 

Günün tenkitleri 

istihsal bölge[e· 
r inden mel 
gelmezse ... 

(Baş 

takları ve:ı:a 
muhakkakt.tt. 

tarafı 1 incide) 

alaınıyacaklan 

Bıııla•ıuımakla alamaı:.ıak a
:rasmda bugün fark 'kalına -
mıştır. Normal zamanlarda "" 
gelir!; vatandaş n>hay<ıt hav· 
yar ;.le .lruşkonınaz alamazdı, 

bugün İ6e zeytin .ile sade ve 
21eytinyağ alanuyor, beyaz ırey
ni'I' )"İyemiyor; kış bastırıp da 
soğanın kilosu da yüz kunışaı 
~Junca pi~·asada alaJıileceği 
bi.; birşey kalmıyacaktır. 

E>Lınu.ıı için Ticaret VckaU,.. 
tinin istlbsal ımntakalaTından 
i..tıanbula miiınkün olduğu ka,. 

du çok gıda "tıadde .. i gönde:rt. 
mellin ça.rclc<ri'll<l bakması ge· 
rcıktir; )'Oksa kış mevsiminde, 
mc.mlelwtte bir ia.,.e buhranı 
mevzuu bahS<>lmJyacak~ır sö· 
züııü İslıanbuhla yalnız "" yal
mz ·ıenginler tasdik edecek • 
:ler, mahdut g.>lirJ.i vatımdaş.
lar ise bir lokma ekmeğe diş
leri>ı>in konığunda i<:ı.J.aeak bir 
k..nı. da.hi bulmakta çok giiç
lük çN<ecl"k!e:rdi ... 

Yazan: 
iizer'nde dı.ıran pa alardan b•r 
tQne-sini a-ğzına D tını s id.i, "' 

- gü1üy-0r, hem de do 'l-;,cyle 

cevap vermeğe çaı.şıyor Pa-
pa.s ta ağzına bir pasta a'ttı. Su
awni tıtzeleyerıe kadar, Gaiatis 

ağ:z.ı.r.daıldni b'tirmiş, b'r Ndr.ci 
;pa~1ayı yemeğe başlamışt:. Bö;~ 
lece, emir almak üzere,, i>f'klcyen 
pastacı kızın hayı-..tten bil,yü
yen göı.!eri ]'°Tş1sınlda, seki2er 
pasta yed!ler ve ancak kerodile
.rine gelebilıdi'ler. 

Şimdi de 5usamışlardı. Birer 
811 içtıler, ve nil1ayet Galatis: 

- Üç kişiyiz, dedi. on beş pas 
ta olsa yeti§ir 
~ J(;z past..;.lan kıtluıya vezlleı:ı-

ı 
l 

'"" '"""' '"""' ( AIUNTIYA -- ! n;ğer bö~~eJ.erde ka.vde değer 1 
hiç bir .<leğişJklik d!mam ıştır. . ~- - - ~ K'İ)REK 1 

Almanlar birkaç soka/:ta~ı 
Oklukç _ kalabalık bir seyir;ıi 

n'n takip ett'i'ıi \'C hakem Şek;
bin id ... r) et~iği bu nınça i.ki ta
kım şu kadrolari'e çıl<!mışlardı: 

çıkarıldı 

!MoskO\"~, 20 (AA.) - Gece
yansı neşredilen so,•yet teıbli

ğcnin eki: 
Sta.Li.ngrad bölgesinde muha

rebe inatla devam et.nıek!tedir. 

B>rlilderimizin mükerrer muka· 
bi1 taarruz'ları netices'nde AJL 
mankır bir kaç wkaktan çıkan! 
mıştır. 

IBiT 'kesimde otoma•t.i<k tüf eki-er 
Jru:lianan bir Alınan bölüğü çem 
her içfne alınarak tanr'1cmil.e yok 
eıHlmi~tir. Çevrilen böl.üğü kur
tarmak jgf.e}'en diişmHP muha
rebee yhııni tank sürm<ii~tür. As 
kerlerimiz tank savar tüfekleri, 
el bombaları ve yaQg:·n .ş;_r:.e:~ri 

lru'll<anarak sekiz Alm•ın tankı 

lıarekıet edemiyccek bir hale ge
bl'ilmiştir. 

Voronej bölgesinin biT kesi· 
miJ1dıe iki düşman alayı taııkla
rl!Il himayesinde harek.et.c geçe
rek bir tek günde seki-z kere 
rnevı:ilerimize toıarruz etmiştir. 

Birliğimiz bütün Ahna.n taarruz 
Jannı geri püskürtmüştür. Düş 
ma111n takriben iki piyade tabu
rtı yok C'dimüştir. On tank tah
rlp edilmişti<. 

G<?tte.-a! Kleist öldü 
Londıra, 20 (AA.) - St•Hn

grad oşıohrinde çok şiddeUi sokak 
muhare,bcleri c1Jmalot..d:r. Mos
kıo\•a rad!yosu bu ça11pı;ımalara, 
tı.r>hin en kanh çarpışınatan de 
mektedi.r. Düşman ba•zı Sl'.>kak-. 
!arı e1e geçinmişse de dlğer bazı 
nrovzileı"<len geri alılm~tl'I'. 

IB'rinic Alma n;CII1dusu kuman 
danı V-0n Klelst'ün öl·dl~ğ;ü ha· 
beri atırunakta•dır. 

Londra, 20 (A.A.) - · Sovyet 
geceyansı tebliğinde öldüğü ha 
her veden General Van K1eist 
birinci Aqman tank ordusu ku.
mandanı idi. 

İki Sovyct Genera!i '1ıcaktü.ı 
düştü 

IMot;koveı, 20 (AA.) - Sryvyet 
enera!Jerind= Konıil<ııf Dru
or ile ~fü;ocf'un a.teş h&Umda öt. 
dükıleri resmen blldirilme'ktedtr. 

Amer ikan ordaşu 
4 milyonu 'balda 
Lonıdıra, 20 (A.A.) - Vaşiıng· 

t:>ndan iJlşaı C'dildiığine göre, A
·merikan or<lusu şimdi 4 ırnilyon 
ziıl'yanın Un.:,guay e~1 yakın
askere bal.iğ -0hnı;ıştur. 

FİKRET ADİL 
tiTiıiken, Papas: 

- Yalnız JtJlı O:lma~. b!.raz da 
tuzlu b'r şc,.-. 

Diyerek on Jx,ş te nnclonç 
sardıı:dı. Pastac:dan çckarkt!'11, 
Galat.sin gözüne, çikolatalar ve 
meyve ıa'liları ilişmi.şti. Yarım

şar okika tuı1ttırıp ve böylece, 
ge1ıp, l\!erkurisi bu1dt:1ar 

1Te11klırLo;, rer.a h3kie sınir1 !"n 
mişti. Or.ları görünce Ç•'< ,11. 
Fa.kat ik:s·n n de ;:.'Jl!al aptal "
nttıklanru görünce işi anladı. 
ÇaTeSiz, sustu. Papas sord.ı: 

- Bir hareket oldu mu? 
- Ha)•ır, daha her \,aJ:le ye-

rnekl<>n kaıkmam:şLrdı·r Ben 
burada aç bııkleılkeu, onlar içe-

1 
ı 

Mevzua göre üslup 
(Başta•afı l iııei sahifede) 

.başlayoua kadar, ve aucalı. ç·.kış 
>·er.inde aynı sırada tı.-<tolabüen 
cins atlar giui • bir hamlede ha· 
şa fırlarlar. 

Fakat, dikkat ederseniz, ka • 
leıulerhıi dns sa)·abilec.,ğiınlı 

bu meslekdaşlarıu kuvvel.kriııi 
olduğu gibi, ziflarmı da üslup · 
Jaruıtla bulursunuz. 

Çünl<ü onlar, ıı..,ndi üslupla • 
rını, adeta tren rayları gi.bi, üz-e· 
rinden çıkılmaz bir yoi hai;n.e 
getiırmişlerdir. Üsluvlarımı lıiı • 
kim değil, mabk:iıdurlar. Ye ÜS· 

li'tplarını ıınevzulanna uydlııra • 

ınadıkları için, mevzularnu ils -
li'ıplarma uydururlar. Bunun. 
garip vebalini d"C siz, faT~za, u .. 
mi bir me"~zuu, s.tr:ıtkan bir ıned· 
dalı- ağzından, "eya, komik hlr 
bahsi, asık sumtlı bir ukala di· 
Jinden okumakla ç<>kel'Sin:Z: mr 
onuharri:r siu mesela bi:r Er.ıin· 
can faciasını, • üslubu öyle ol
dıığu. için • dünıbüllii şaklah:.n
lığ'le aulatrr. bİır başlmsı da, 
• bilakis • mesela, l\lannarada 
sandal sııfasına çıkan i:.şılclann 
bildiğiniz macerasını, • üslubu 
ö~·J.e olduğu i~in _ d.1bdı.e y.aının 
düzine kiıtap isnıi s.1ralaıı,ınış 

ağdah bir konferans kılığına so. 
ka:r. 

işte: •Üsliıbe gö.re mevzu de• 
ğil, mev:ııua göre üslup! ... pren
sipindc karar kılıŞlDlın st>l>ebi, 
bu y;ıra betten konmmak arzu • 
sııdur, Bu kararıma bakarsanız 

' naçiz üslubumun tutturacağı yÜ· 
rüyüş, mevzuunmn açacal,'l yo· 
la uyacak. Ve bu hesapça kale
mim, • yolun uzunfoğuna, kısa· 
lığın.,, güzelliğine, inişliğin,e YCya 
yokıışluğuna göı'\ı, • bozan .rah
van., hazan tırıs gid.,,,ek, ba'1::ln 
keyifli kel~fli lcişneyeeek \'C bn-

:Seşikt«!;: Melım€t Ali - Hın'.~

to. Yavuz - Rifat. Öl!'er, Hüse
y;n · Saim, Halit, Hakkı, Cahil, 
Şüık'rü. 

Fenerbahçe: Cihat • Muam
mer, Murat · Ö:rer, Halil. Ga
lip - F·H-tıret, Kc·clri i\lclüı, iJra
höm, HaJ:s. 

Oyuna çok sürat!i ibaşları:!ı. 

ilk zamanlarda Beşik'.2; 1 ·'.·ar 
fazıa hücum ~'apıyorlardı. 16 
ıncı dakikada Saim 3-0 uncu da· 
klkada d• Halls Beşiktaşın gol
lerini yapmağa muva'lfk o!du
lar ve birinic deYre 2 - O Be~ .k
taş lehine 'bitti. 

İki>ıı.ci devrede c:ıy~n çok :z.e,·r.< 
Li ve süratli oynanrnağa bt~öm
dı. Beşik;!~ tazyiki Halisin yap 

tığı üçün.:ü ·~le şemeresini \'~r 
di. Fenerliler 3 - O vaziyet
ten kurtu~mak için açı•:mağa ı-e 
gayretli ça\ışmaga baş!am.şlar· 
dı. Bu çalışmaları ancak 32 inci 
dakikada İbrahim[n yaıptıjı gol 
le semcrelendi ve >bu hususi 
maç ta bu sur.,.tle 3 • 1 Beşiktaş 
lehine bitti, 

5000 Metrede yem 
bir dlnya rekoru 
stod<th<>lm, 20 (A.A.) - Gur.dn 

Ha.ı'!lll, G<>e1.eborg'da buı;·ün r.o<xı 

.nı.stı"eıyi 13 d~~ 56 sn.n'jyı_.o. 2/10 
<ia mş.anrtk yMi ılnr dützyıa. .rLı.U;>ru 

kmmııştır İm-eç]i ko,-ııcu §\nıd.i 10 
di.İin'ya l'Okıoruna och'.pciit'. 

zan öfkeli öfkeli şahlanaeak. 
Yaln:z, iyiliğimi isterseniz, d11>

n edin de, hadiseler fazla ka..ın • 
çılay;p, kalemimi hazan da. .• 
dört nala kaldmnasm: kira ma· 
liım ya, hızlı gitmek, en doğru 
yolda bile ... kazalıdır!.,, 

Kili-& Gümrük Muhafaza taburu satın alma 
komisyonu başkanlığından 

.:\lımm.ın c'.ns ve m\lrku-1 ~uiıam!:'len !'.Jıı\~at:ilk·:ıl Eksilfunt'lllin tarihıi 
('insi Kilo bedeli tu.,,1:•00!.ı ı;ün\.i. şe-ı.l.t.li saati 

1.r Kc. 
Beocin 12000 ~400 00 

Ti<le raıhat rfuhat ~emek vi•orlar 
siz de ;;eyfediyornunu:z.' ' 

_ Sana getirdik b.ıııiarı. .. 
Gat.a•tıs, öteki otom,,bıli gii.s· 

tererek: 
- Bun~a.rL, dedi, unu.t.t"'k! 
- Sahi. 

~ Jle1e ben pası.a!ar1 o:~1c:ra 
Yere\ im de gid~ r , ıkendirr.ize 
Laefka alırım. Zaten şuro.cJ.'tla. 

ZORLA GÜZELLİK 
Otonıob3!de. ıiçü de s~~ıı)".lr· 

du Saat on bire ye.kkşı) orou. 
Gu'l.-it s, pastaları öteki otcmDb:l 
dekı adam'iıara dz.ğ1ttiktan sonıra 
gelip Papa.; ile Merkuri.sın vanı· 
na oturmuştu 

Uerkuris Papa.sı göstererek; 

Lr. Kr 

405 00 5/10/942 pa"'1ı-w.;i 10 ka
pah zadla 

Herif, dedi, ,süt d!Okmüı; 
kediye benzi;).«:>r. Ağzıını açtığı 
yok. 

- Dalgaya dü.şmüştür. A..'d.1.I'
ma. 

Filhakika Papas bu sözlere de 
cevap veıımedi. Dalmış, bir şey 
ler d~ürmyordu. Bu sefer Ga
latis Ql\U konl!lŞluıımak k<todi; 

- Papas, dedi, Sent Anselın 
me<!e"..esini ımi halle ça~.,...,.._ 

sun? 

Papasın bu sual.e cevap ver
~sıne imkan yoktu. 

O. daJgaya cfü.~tü.ğü zamanlı.ı
hep bu :mesele iie meşgul olıı.r
du. Sent Arselm meselesi, Müs
liimanl• t<lkı, ,Ba:zıları deli, ba 
zıları ,·eli> dedik'leri meseleye 

benzar dini lbi.r mesele idi. Her 
nasılsa, Pa.pas, garabetinden ve

ya saçmalı€ı.ı:ıdan olısun bu me

seleye tutulmuş i<li ve Sen~ An

se1m lafı dlur olroao: d;;ya.na-
(Daha n.r) 

Şatafat merakı! 
. Tr~m-va:'tlarda i."fık birinci, 
ık'ncl mevki ~·rama.k r.oselesi 
kulımadı. IHanıgisme sokuho,Jir 
h~~ine takılabiliı'Se )ıo~u ke~ 
dinı onun basa.ınağ1na atııyru-. 
F•kat !l'('nlcre ne diyelim? Kar· 
şı lbanı;:'1isünü, yani Haydar
p~a ile Pendik arasını bilıneın 
amma, Siı•keci ile Çek:m,,.,., ara
smda bu ya-ı ikinci ile biTin· 
el m"vk'de yer bulmak hemen 
hemen iml;iınsız olduğu halde 

üçüncüler bazan yarıyarıya boş, 
hazan da bombcıştu. Hele birin

cilerin ikinciye nmbecle daha 
tıkabasa ol'llası şaşılacak şeydi, 

Acaba bu, neden böyle oluyo.r

du? Bu h~ttın gerek b::yağı, ge- 1 
rak Pa2ar günkü .folcuları hep 
kalantor kimseler miydi? ıBir 

gün tuttum, için.de acbn atacak 
yer bulunmıyan birinci me\·ki 

yo'.cu·a.,,.,a şöyle adamakıfü biT 
göz attım. Ne görey>nı, •bunla
rın ço.ğu hal ve tavırlarından, 

konı.:şm~larcndan, hatta kılı!k kı
y<.fetler'nden hep eski üçüru:ı'-i 

mevki ~·o!ıcuları değil mi? Hatıta 
bırn}arın içinde yanyana otur
muş biri genç. iküi kıran,ta üç 
erkek vavdı !ki bunlardan genci, 

hecclc,e heceleye elindeki K~ 
oğlu gcızetesini oku,•or ötekiler . ' 
de can lrulağile <mu dinl.iyorlardı. 
Hele kadcıı:ar1a kızların çoğu 

buröya hep göster:Ş, Jıep cöka 
ol'&un diye binenlerdendi. 

Ne olmuştu aeaba? 
iıkinci, hele ücür.cü ara.lıa'a

rın suyu mu çıkmı.jlı? Ne suyıı 
çıkmıştı, ne çekirdeği anıma bi• 
rincrde g:tmenin tarlı, zevki !=:a
tafatı, fi:yakası baska idi. Bu bi
rinci mevki.de b;raz da kıırwn
ı.uca yer al~ olan!arm iç:ıı&! 
hele ür kız vani\, ki bunlaroan 
birinin anası Karagüımük ta
raflarında çamaşırcı, birinin ba 
bası .boetan yanaşması idi. Tabii, 
üçüncüsü de 'bir p;:vtron, 'bir d,;... 

rekt~r kız.ı ofama21Ch. 0 da On• 
~ar gi~i blr §l')ıdi. Fakat, birinci 
ı:nevkideki kun.mıları, değme 
ban:gerkrin kızında yoktu. 

Bana kalırı;a bu!'Jar da hep 
sinema perrlesinln bakır üstüne 
aktın yaldızlı cih·e ve ilhamla
rından olsa gerek ... 

Omıan Cnnal KAYGILI 

Zağrep ellıprell 
berhava edildi 

Loııdra, 20 (A.A.) - Londraı
daki Y ııg<riaıv mahlfrllerine gö
re, çete gııuplan son günlede 
Hırvatistandisiki Sask yak:mmda 
Zağrep ekı$preSini havaya at.
mıışfa1'd.ır. 73 kişi {;!ın~. 10-0 k..'şi 
y""'3lanmıştır. Lo~~omati1'.le 9 va 
gonu tı;ı.hr'p edilen bu tnenl ibir 
nskeri tren takip edi'y'Oıridu. 

Istaııbul beşinci icra 

Memurluğundan: 
Salim Alo (1632) lira YCIIJIC ğe borçlu Sadık Sel'iııı işbu borcu 

ödememesiıNleıı ötürii mahcuz oluır 2280 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan paraya çenilmesine kar ar ,·erilmiş bulunan ve halen 
horçlu Sadık veresesi uhdcs;nde bulunan Boğaziçiude Sarıyerde 
Orta çeşme sokağında esiri 11 mü kerr"r 11 mükerrer yeni 2-4-25 
sayılı dirkkan olan evin evsafı aşa ğıda yazıbdu. 

Gayri menkul dükkanı nıüştemil ki>rgir hanedir. Hanenin zo
mln katına Türbe ç~nıesi sokağın da 6 numaralı çiıft kanatlı eame
kiııılı demir kapıdan girilir. Zemin katı, zemini çini bir antre \e 

merdinn altı ile cepheleri demir ist<>r kepenkli camdciırlı, vitrinli 
zem.ini çimen şaplı bir dükkar..Iır. Birinci kat ıbşap merdivenle çı· 
kılır. Birinci kat ufak bir sofada biri ufak üc oda. zemini kırmızı 
çini bir mutfak, bir bela, vardır, 

Ka1.ın üstünde bir tarasa var dır. 
UMuın EVSA.FY: Gayri menJ..,ıJ .k&q:i.r hdrinci .katta dÖ1Cflıc:>İ 

poh'el kemerlidir. Dahili kısmı ah şap, bi.riru:i kat "umbalı ve bal
konlu d·ş beden duvarları sıvasız alcktrik vardı:r. Sahası tamamı 
4.7:5 metre mıırabbaıdır. Hududu bir tarafı Melek hissesine tahsis 
kılman mahal Osman ağa \'eresesi mulıterik hane arsası bir tarafı 
l\1ehmet ağanın dükkanı ve tarab rabü tarikifun ile mahduttur. kıy 
meti üç b'n liradır. 

İşbu ı:ayri menkulün artınım a şarıtnanıesi 30/9/942 tarihindC'll 
itibaren 40/3045 No. ile İstanbul beşinei icra dair>csinin muayyen 
ııuınarasuıda herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ) azılı olan· 
la:rdan fazla malumat almak istiy enler işbu şaortnameye ve 40/304' 
dosya No. sile ıuemuriyefüniuı m üreaat etındidir. 

2 - Arthrmaya iştirak i~in yu kanda yazılı kıym<>tin % 7 .5 ni5. 
betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu l<> 

di edceektir. ('Madde 124 l 

3 - İ1>0teı.. sahibi alaeaklılıırla diğer alakadarların Ye irt'fa!t 
hakları sahiplerinin gayri menkul üzcrindel<i haklarını hu~ııs'le 
faiz ''e masrafa dair olan iddiala nnı işbu ilan tal':hinden itibaı en 
15 gün içinde evrakı müsbitlerile birlikte rneınurlyefmize bildir
meleri icabeder, Aksi halde hakları tapu sic' ili ile sırbit olmadıkça 
satış bedeliııin paylaşmasmdau ba riç kalı.-Jar. 

4 - Gösfotilcn ı;ıinde atttıI<maya'işti:rak edenler arttınna şart. 
namesini olnımuş ,.e lrlzumlu ma lı1nıah almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 12/10/942 tarihinde p:12artesi günü saat l.f. 
16 ya kadar İstanbul beşinci iera memurluğumla üs defa bağın! -
dıktan son:ra en çok arfürıına ihale edilir, Şukadar ki, a:rbtırma be
deli gııyri menkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az·%75 .iıni 
bulmak ve satış isteyenin ıı.lacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar 
o gayri menkul ile temin edklmiş ise bu suretle riiçhanı olan ala • , 
ckla.n.n ıııumuundan fazla olınak ve bnndm başka paraya çevirme 
ve ıraylaştırma nıasrafla.rmı teea vüz etmek şartın-, Şayet böyle 
bi.r bed<'I teklif edilın"2se en çok. &I'tbranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arltı.mıa 10 gün daha tem dit edilerek 22/10/&42 tarihine te
sadüf eden pı;rşeınbe günü saat 14 • 16 ya kadar İstanbul beşinci 
iera memurluğunda arttırma bedeli sıı:tış istiyenin ıılacğına riiçl:ıaw 
olan alacaklılann mecmuundan fazla olmak ve bundan başka para· 
ya çevrıne ve ıraylaşlırma ımasraUarını teuvüz etmek ve gayri 
mcııkulc tahmin edilıniş olan kıymetim. % 75 Uıi bulmak ş:ırtilc cn 
çok artt:r:ına ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 2280 mı
rnaralı kanuna teyfikan sat1'j geri bırakılarak borç, ınezktı.r kanun• 
da yazılı şartlar dairesinde 5 sene tecil olunur. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse de•lıal \'eya 
verHen mühlet ~inde ırarayı vermezse ihale l;;arnrı fesholıınarak 
'<endislııden evvel en yüksek teklifte bulur.an kim ise arzetın~ ol· 
duğu bedelle almağa razı. olUTsa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen 7 gün müddetle a.rttırınaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edili!'. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler içi.n % 5 den hesap 
olunarak faiz ve diğer zarnrlııır ayrı<:a hükme ha<:et kalmaksızın 
nıeınufyetimizce alıeıdan tahsit olunur. (l\Jadde 133) 

7 - Alıeı arttı.rma bedcli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ,·er· 

meğe mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifa.t ve ı:e.fü.liye re&miudeıı 

mütevellit belediye rüsumu "" müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp artt....- Mdelinden tenzil olunur, İşbu gayri menkul ta
mamı yuka.r>oia gösterilen tanlıde İstanbul beşinci icnı nıeınmluğtt 
odasında işbu ilan ve göstm-ilen arttı:rma şartnamesi dairesinde 
.atılacai'ı ili nolunur, (682) 



No. 14 

60 Elrr.a,, 

315 lira 

No. 21 
23 Elrn<.• 
2 pırlanto 

345 L ra 

No. 32 
22 Elmas 

2 pır'.anta 

300 Lira 

No. 2 
3 pı•lanta 280 Lir:ı 

iKDAM 

7,32 

7,40 AjllllıS ha.btlr!eri. 

8,30 !\Hlzi<!<: 

12,30 Program ve meın. ~ıt ay::ırı. 

12.:.J Müzik: Kaı•.şık progmm (Pl.J 

12,45 Aje11s haÔ('1·lte11. 

13,30 Müı:~ · Fasıl heyeti. 

18,00 Program ve mt'1n. 

18,03 :MlD.t'-.. Boe.yan ok'uyucu!ordıan 

f.ııfl . 

18,45 lvli.izik: 
19,30 l\Ierr~ cet saat 11., 

jans h~!f'ri, 

•SOVALYE• Yü~~,_tcri 
1·ü i..ık~t:rin ve ç.~"€k1er n a~ıliarM. 

gUz.t:i!.ı.bi gôstert:mıyor. 

14 ayar çıçekler:nm aftın kısımları 12 ayar a1t ncündu-. 
resımlerdcn çok zorif ve daho z e\ k \'< cazıb<lir. Resimler bu 

19 45 S!"li>«'I 10 c!.ııldka. 

]!J,55 Jıf,Jz,,,..; Bestıe \"C S 

20,15 ~ g"J>t\( i, 

ler 

20,45 j\Wzic: B'.ı· neı'Ş öğ,·Cıniyoruz. 

21,00 Konuşrn~: (Güıt;.ln n;oesı·l-e:en) 
21,15 Mud<: Ç•ga.ı hava •n (Pi.) 
21 ,30 Kon\lin.a: 

Tavadan S>pari.' vukuunda po.st a ma&•fı o!arak İKi LİRA beddi le bt ·aber pc<ıncn gör.der !melidir. 

2J,4:> Muz~'l<: 

22.30 M<ırrJ• t<{'( """' <ya , 
( SIN GER -~---------------·) S A ATLERi 

İSTANBUL E M İ N Ö N Ü No. 8 

Fenni 
Sünnetçi Emin Fidan 
~Vkrd~ awmeL yapı.rr.a..-,1. :no.ı .,..d oırr.ı,.<ınl r.a ~raôan 
~.Jha4;a sır.met ·,.,_in ge'e•• ve gayr:rrll.)ı>Jinlle-r~n bu 
, . Yt"Ye ihtiyacı c!an ,.a.,.an büJ.·ük, kL-ç\ik ol~wı e
~lıyatıarı mu~ytn<'h•ııtıl\Jl" _ apıhr ve ı..stırahatle i 

~ nur 
.KABI.NF.: B~kto:ış l:rip A a. ım•n11 Tt• : 4439f>, 
E V i : Saadıyc, Jsta.'\Y-0.1 .;-k'1B;., No, 17. 'l'eJ: 81773, 

' lstanbul ikinci icra Memurluğundan 
Bi.r bor.,_..n dolı:y~ 11-'hıcuı: ve ~ a çf'.v ~· e kt.rnl ,·en:ıen ve 

Uıme.mt;na 136&0 lıra k:yn~tt ~ı· edi..('fı t:ı.ı.mçs .u.a floca H<.iır.Zoa rr ... -
.tmJ r'!n 1·~çars1 oaddı>s1r~e csJ.:-i 125 yPr.ı :zıe No. J• ... ~5g·ı fırındJr. 

:a.ıa , kı.tl&.ınc.ır. E ıektrık te'l.'!:isatı olup ~cc tı a:H'<lar otur·me.!kı ... ~.hr. 
Onü G'.lıJ'!'lf.~!ın ı• LiJ E.'"th~ tı,a.ğıc.d.:ı a rı'cien kont -:;.p !:.1da a')·rı'h.:ıl§ dük-
lcil:ıda a:;'('t.J. ôO.J :hro ı.e Vcnb'~ AIJar tıiracı.dı..ı·. 

F>ra>: Ka.ınw zc nı,,; ;;.ırı«>"rlo """di;,eıq •rWn-ye gıı r Solda qiıh 
n. JnlJô. ~r be.s<.mı<kla Ç""'1n reminilctm U T'IJ zı luğfa ao<ehd;r~ 8ağda 
'IL)Sı !ooos ·~eııl odıu.n dı-:posı.ı yu~ nda "-ı .l'ı.mı--oa!l kuoyu. Fıı:ınırı ön k.ıs-

11nıchr. F~.ttıuı zt:rrjnl o,;ı!.f:ş tuği.a.sı ~e. <l r_ 250 tk·ITf'k p.-')rttcPFk vus'a.~lt". 

Ym t:a.rafındai art1ı:ıtt.1. :kL.l!:an bpağı ,oup fınu. bu GtüJhan ""D&ı~s.ı·e 
IDinm~. Fırının ün k~rn b\-anı po.t4r.J!idir, 

Bı·-+ncı kat: Ya.>'\,.!:1. t.lk 16 mor.ıüc basn,ıkia ı;:r.~ ~ı . Yl.'111 • ki mı.. 

ı:ıl<k:n tır•lerı aı-a:ıkıa.ıı Lrıı:ftJJ ut'.iiı:C ç:ıkı'•=· Aıit<:ıda !ır.r'n \ls>iir.de ha.
ır.ı.ı:hım:esi '\-:t'rdll'. Üstü ciır.cnto ~p~rı-. :\J~:v~dt-ll çık:kın t• "'hta. bir 
h-!>l!ö l~ı!or ı.rzerl~ feh~ iJe aynlır..ı.ş div-t ~ oJ..:p tavanı 't.ot:1os ~~E'ln-Cr

hciıır. l .. ırU'll.n önünde K'"\'elce mevcut olan n::ııtnr.cr t~ ye.rındrn t>.kurı
ı.r.1c ı...c..ıı ma.l>alkıdc bul:u:llllailtt..dır. 

HıJdudu: T:ıt>u l<ayJ, g'.b'dit-. 
llleı=ıılıMı: Kad;ı;,"'t:-o tecbi:i g b;d;r 
iMel3r\Ur Si$1> ~ n;.ea~ ulün. 8/3 h ·sresi. 
:,,,1>u ı:~ri m•okuliln arttııma ıartııanıes> 2S/9ı9<2 ;nı,,.a n *"""'n 

42/1296 No. il~ is~ bul 1Bcinci 1cr.a. d::ıiresa::ı:!l mtNı('fY('n No tıUıd:ı ~e
•"1 gurtı?J .ncsı: içtn c.c; ~hr. i,:..r:da jl..1J.lı olan. 'I'<bn ırıaada ;.na1 iimo.t aJm;ık 
ılıtt.ıccYl'•n}« ~u ~eye veya 42/1296 No. lu docyaı it·n da'ıpm;z.e rr.ı.11 ... 
J11<la8.t e\m(>Jtdi r l er. 

2 - At1\.ım:ıar,ra- ~Oırek: için yukazıda yau ı ·nelin ~ '1 .5 l · n-
oe pey al<;eoi veya mıı:t bir !ıan!caıun tem 'aL ıııeidciıt:na t \lb ed~dr;C;· 
d r (llfaride 134). 

3 - İpo!O. sahibi ~lUe.rla diller a.lacaöthla.rm ırt.ıaıt hakları to · 
tupk>r\ll:n ~r! ~uı Ü2('1.-inC.ıEkl heıkı!arır.ı hu~ı.w.ılf' f~~ ,,.e maEariı:f:e 
da>r oJ;ın ~rını işbu ilan tarıhindrn i!ob:rrt."!l 15 gfin lıQ;zıdr .,,,.,.altı 
muıtı>'Jente. blrllklA rr..emuriy<et;miı'eblldiımelt'l"l ;eııbre•ı'. Ak<ı tıakk! hak.
l :m t.'l.pu sloilile .-..b,t olmadıkça sa.t:ş bedı•-llnin paylaşma mdan h<ı1iç k:ı.
>ı:·far, 

4 - GOtA.<srilen gilT~de arıtınnrııya.İş~ cd<'n r.r a.r!tırn.a s.artnMnPfl'Mni 
o.Jtı.smot~ ve lüzumlu. rır::::wna.t1 alrQ.ış \.·~ bun?erı bmamen k.\.;bul e.tn;s ad 
ofı.ınurktr. 

O - Oa:Yri menkul lDil0/942 \Qffi}ne mı:.s:ı c11' curr .1rtP.-.i .cCnii F<aQt ıo 
12 ye kada.T İ!'.antıuJ i4tmcl icra ınıımurJ.ut\#'d.ı i1; clefa b'1.ğrıl\'.hk'<ır. 

aonTA 8> (Ok art.!.ıranıa .Ji.sle olt:nur Ş.ıe.dar .kı ..-ıct. :ım.:ı b' dt>cli. gayri o>-M· 
kul <in bak. ·r edl''mf$ o' k:z7metİn en az t;';, 75 inı buln~ "~ Sık'tlŞ 1'ıU-
yı'?l'İn alaca.tına ruc;lıanı olan d;ğeT E>NH,H:J,ra.r w g'yri l'l'l>M.'<•;i ole temm 
edı1'r'lliş t-P. bu SUt'-"'11~ ~anı cJtın a!a~kl1l~nn ır~r.:\Jun<lan faz"• o'.ır.ok 
Vf' bunde.-n be.1/ıca pıiil'O.ya çeıvo; rm4' ve ~a.ştnı.na nu. l!n rl.a.nr.l tec~ et
rr.rk ~rr.ır. Şa.)-et böyle tı4< bru.f>l t&Jil <di 1m('>..<e Pn ç.ıl< aMlınırıL'l ta
tlhtıüdıi bok• Jooıl'm&k <a.rl'I•' ar<lırmctlD P.i" odlıa 1"rr.d'ct f'<i kı"1% 2D/1D/ 
Oi2 ""nl>ln(ı mimııdi! sah ııi>nü ... &t l D .ı-n 12 ye -r i tAAbı;l ;fünc1 ie. 
:'f" ~lıu~'l.;..Dda a11tt11"ma b'-1\ej{ sat.$ ist.("Jt'Tl'in ~.ag::.oı rti'Çh.:.nı ~en 
9ıl.~1~1rın nııl"'or.n.ml"tldJ!n tazl:a o}:r.oC ve bundnn bfi~ p:;~., .. ~·:~me 
'Vf\ paşJ&fm'a n•t•ritı.rmt ~'--Gz et nf-k şcrrtil e m Ql'*t ot!t111.Jno 'J<a,ı ,-·dl .. 
l r Böylo ıoı:t. ı:ı;r b t<!rl!e aJıc, çıl: m&7al il;ı:~ y;ı:pıJrroz. Ve ·.ıı ta/eb; 

""""'"· 8 - G lW'rl nwnkul kırnıcfl.ır:ıne il'ale ohman kirrıse dcrnal vı y..ı. \;ıfr1ı.en 

mi.ıh!<!( ;~nd,. ı:ur.:ıvı V"""1lC'ZSI! ;ı,3lcl<aran if!lh <>lımarok i<rrxr ;"d<n ev
v .-l <tn yl.i<sP-k tc\klıf~P. b-.ılunan ltiın ise aı'Zlt"ot:nl$ 0 1duğu ~r 1 le almııia 
roını o-l'U~a orıa razı ob~ vr-y~ bu~unma:zısa hPmen. .)'"{'dl gün fl"l.üddP e 
,..rttı.rm:1!l"a ('~nlıp ~ çn"-t e.rrt·Ta.no ~a~~ Nilir. İkt 1haie arasındaki fa.r.:.C 
w. gt'(,'en tJrJf>~ z.t f asz. "'~ !'i üttrln 'ien t.a.a.p oiunur ve ~u m&.~narla 
6".'t' f"H·a. t,fı4<me ~M kıııı!-'tlMtısırtn rr.e11ur:~ı·m·zce a~ıC';d:n ta :sit olu"ur. 
i M 135), 

7 - Ahc1 ~ıt'lt'fa hrrlr-1 ~nele ola,,.ak ya.~'rll?. t.ı.p·• ferog harcn:1 
v,, 20 sttı.Pl* ı.\lktf t11~. 'ht~:ini ve iha:e p 11'"'..r1n.ı vern:f"ğ~ mecburdur. 
M ~,,,.....A-~m Vl"~~er t»r:zi.f 1'.1 w tenvl:;#. ve & l \aliye !"MrrindPn mü":.Pve!
lı t t.fll~ .:.'\lmmu V P rrrü1~4:.i-m vakıt 'trr;ı~i a --·cıya a:t olarıl'ISıp a:rltır-
100 hedel'J"J!'.3."10 ~i; ohırrı.JJ" İşbu gıeyri ml"fl.'tul kal'ı<la göstPnleın t.a
.... :ını·~ İ!1HtrJıu1 ~ınci i~ra m 81\t ı rkı.ıCn od1wıT1rla i ·ı ı:östcri:cn arttımıa 
~n:mıro.::-t .rlatr~, ıontıl~M.l.~ fl~n 0 1 unur t-12/1 ?:RS) 

TÜRKiYE CUMHURlYETl 
ZIRAA T BANK ASI 

Kuruluş tarııbi: 1888 - Se rmayesi: 100,000,000 Türk ı......._ 
Şu~ ve ajans adecti: 265 

ZiJ'lli •e ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenler" 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankıı:;uıda kumba ra iı \'P. ibba.-saz tasarruf hesa.p
kur'a i!-e aşağıdaki pliına gö anlara senede 4 defa ce!<iJeeek 
kur'a ile aaşğıdaki plana gö r e ikr;ımiye dı..~ıtılacaktn-. 

• A. ı,ooo linhk c,eoo ı..11 ıou Adet $0 ıu.ııı. s,ooo ı.. 
4 • 50t • z.eoo • ızo • .. a •..ııoo • 
4 • ıso • 1,000 • 

ce • ıoo • 4.M • ıso • ıt • ı.zot • 
DİKKAT: IIe•eplarındalti paralar hır •ene içinde 50 Lra. 

d,uı aşağı dtışmiyenlee i.kra miye çıktığı takdird.e % 20 fazla· 
sile veril<-ccktır 

cele Satdık 
Hususi yap;;nuş, idareli ve 

i<:. mantarlı çinko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVİNATOR 
MARKA 4 ayak, evler için, a-z 
m•ıstınıel buz dolabı ve iki 
atlet ş•k her mağazaya ıa -
zıc.ı (Neon) ile pastaneler 
ve mu!ıallebiııiler iç ın LÜKS 
TEZGAH acele satılıktır, ta· 
liplcr,n 
Yunus Se>iç'e müracaatları . 
Galata: Arap cami Berga.mut 
ookalk No. 3 telef0r.. 41237 

Saç ""1cınıı gıiz.ell•gl.n en 
blı-ind $arhrur, 

Petrol 

Her nevi kıymetli 

TÜRK ve iRAN 
--HALDLARD 

Vereceğıniz paranın karşılığım alabilmek içir., cidJiyetı le tarun
m·~ Şark Halı T'ca,,..tev'ni bir kere ziyaret ediniz. Renkleri 
~•blL ve tevkakldc desenl.i yeni gelen ç~idlcrle evlerinizi süs-

kyiniz 

HALI TICARETEVI ŞARK 

MUSTAFA CABBARZADE 
'• sı altı 

, nz;!1'mıı;ı Ku ve Erk:'< kısı~an ~ 

:: BOGAZiÇI ·LiSELERi ~ 
~~ Ana sınıfı - ilk - Orta - Lise ~ 
' • Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve es1ııi t&lebenin kaydının 
~ • yenilenmesine başlanmıştır. 
~' ARNAVUTKÖY ÇİFI'ESARAYLAR - Teldoo: 36-21D 

'8 ..,. e • mc::11 c -~ mııı 

K TASARRUF 
HESAPLARI 
2 Dt nciteş-rjn 

K<'şidcsjn.:! ayrılan 
ıkran-ı.ycl~r 

1 aoet 1000 ı,ralık 

1 
2 

> 500 , 
> , 
, 
> 

25D 
ıoD 

SD 
25 
ln 

> 

• 
> 
> 

• 

o. Dım i r Yolları islatmı u. M. i l lıları 1 
Mu~ldi naın ve l~tnna mubc:ya-a olunacak \'C muholD:nnen bedeli 

(27 50-0) lir• ola.~ 1000 fJOU tuglll 3-0/9/194~ t•ı'l").mb gunii ıı:ıat 15 de 
ıH k ~;.t!J"'.e ulu 11 ~ Al'lktl.r.!<la İdJre b:nruıD.da top1 ~ an rrıcıt ... rz 9 uncu 
loo':""l ~nctı Mrt n '3! aı.\tır. 

B· · 1 c g n t ~n k<rin (2062 50) 'rolılt mııır.!tka t teırinot ile ika-

tl ·- ~\'l,UJ, - .,,.z 

LA 
Radyo Tekniğinin 

LORENZ 

JL 

Şaheseridir 
Her dalgada ned ses 

dünya radyolarının en 
sağlam en iyi malzeme 
ve en şık radyosudur 

Telefon 
20412 

Anadolu LORENZ acentaların• 
dan temin edebilirsiniz 

TELGRAF: 
LORENZ 
ISTANBUL 

UMUM Mümessili Türkige 
SADETTİN SÖNMEZ M. LAGOTETİS 

HORASANCİY AN HAN No. 7 /25 İSTANBUL, SiRKECİ 
• 

Baş, di , nezle, grip, romatizma 
Nevralji,Kı~ıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal l<eser 

~cabında günde 3 kaşe alınabilir. 
• ' • ... v • - • •• ' , ' ' .'f 

' 6 AllAÇllANEB4. 1 HORHOR ('ADD~İJliDE: BUSUSİ 

1 Kız - Erkek 
na - ilk HA YRiYE LiSELERi Orta • Livc 1 Yatılı - Y atı81Z 

1 Talebe )<aydına l>Oflaıımıştır. E>Jı;l takben•n Ey]1llün bl'Jine kadar taksltle:: <ııi yatırarak byı\ları.:u y•nilemeleıi 
!azımdrr, Sınıf bütıinleme ımti!ı:ınlarına 31 ~us1os P aurrlt's;. Lise boti rıne !mt\banlarıDQ 8 Eylul Salı, Crta kl.Slm 
eleme imtlhan;aTlTIQ lD ~lül P e">'mbe ve olgunluk ;mtfilanlanna da 24 Eylül Pt>rşembo günü ba~lanacakt ır, 

L
Müra.,,;at he r gün lD dan 17 ye Jnı,dBrdı.r. ~bl ~nı ille sınıflardan ba~!ar G:ındüZ!ü trlebe mel<!eb•n busoo 
vesaitiyl• nakle<iıJır, Telefon: :-0536. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu _Başkanlığından: 

rablılin. bedeli 
Azı 

KW'Uf 
_..,...~~--~~~~~~~~::-~-·~---"--~~ 

l!ıpanaır 500D Kilo 18 
Pıl'"6a 19000 > l 2 
Whına 5000 > 18 
Havuç 2500 > J O 
Ke~v z k<ılt 2000 > 16 
Doma~· oolrrı.aJ>lı: 6000. > 17 
Beze.(ve tazt· 500 > 18 
Ta~ lı<ilc!a 2000 > 22 
Ç•lı f~.,,; 1000 > 25 
Fas:ılye .~e 2000 > Sll 
F asulye bart>l~a 3000 > 28 
B ;ber o..,Jma!,.. 1000 > 20 
TalJC yaprak 400 > 20 
Yı'r ekn~·ı 500 > 16 
Tazll baro·,ya 500 > .f.O 
S<'nuzo\u <l-000 > l O 
Taze lrnb•k 3000 > 18 
Karnı bahar 1000 > 20 
Marul ~000 Rd<t S 
Pa Ilıcan ba 7 20000 > 6 
Y~ıl •• ılata 10000 > 3 
Eng.na r ba,, 6000 > 1 O 
Hıyar 3000 > 4 
L imon 26000 > 6 
Dereotu 5000 > ~ 
Taze soğ<ıu \ OOOD demet 3 
:P.faydanoz l 5ı000 > 3 
Yap:'Ok sa!aonıra 1000 kilo 30 
Balka bağı 1000 > 16 
)iane 2-00D adet S 
Sa mııGak kura 20D k~o C5 
Ebogümcci 5DO > 2D 

Coğu 

Kuruı 

25 
2~ 

20 
2D 
25 
25 
19 
25 
25 
35 
35 
25 -
25 
22 
45 
18 
20 
25 
8 
8 
3 

10 
6 
9 
ı 
3 
3 

40 
20 
3 

?D 
25 

A:ı.ı 

Tahmin bedeli 
Tutarı 

L. Kr, 

900 00 
12DO 00 
ııoo oo 

• 25D 00 
lt20 OD 
250 00 

9() 00 
H O DO 
250 00 
-.W OD 
140 00 
200 00 

80 00 
80 00 

29D 00 
400 00 
640 OD 
200 00 
250 00 

1200 00 
3-0D 00 
600 00 
12D 

1250 
ıoo 

300 
450 

00 
00 
00 
00 
00 

300 Of) 

160 DO 
6() 

l3D 00 
100 liO 

... ----
13700 OD 

Çocu 
Tolımin bedeli 

Tut"rı 
L. Kr. 

ll5<> OD 
2400 00 
1000 DO 
~O<J OD 
500 00 

12.50 
95 

6-00 

00 
00 
co 

250 ,J 
wo DO 

ı ooD Do 
25D 00 
100 
110 
225 
?20 
6DO 
250 
300 

,1600 
300 
eoo 
150 

2250 
ı oo 

300 
45D 

00 
DO 
DO 
00 
DD 
00 
OD 
00 
00 
00 
()() 

00 
DO 
00 
00 

400 00 
200 00 

6D 00 
00 
OD 

140 
125 

18725 00 

Yı'dızd.'l. buhınan 'l'ı·kn Ok\:' • .,. 1942 meli yılı ;tı~yacı ol p yukarıda c.ıııs ve tal:ım.n 
zılı 32 k•lem :ııa§ sebzıe $Jlrlnanıce:n•gfirr 24/9/942 perıeznbe gllnU saat 14 de Gır> 'f k ı 
meli.lobi mubaseb slrde t<ıı>lanacalr J<.>mısyonda ihale'" y·pı' nalı: !izcro kapalı :zarf usu '" ek>:ıltrneye 
m\ŞluT. ill< irroır. t 1404 l<rad • :s "' prtn:: 11 gô:ınek ~ ilk !, m•oolı y 'mak llzcrc Ilı r ı:u 
veline kadar Yı)dtı'cl okulu a. lt.me eunu G!J.ın~u;)l'UOWı!< rlı: ~ ndis , !el<leb 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekile<"ektir. mc-.'Uofl ta;r;n ~ tı.ğl vesijc: arı hmnİll'.n.."ı.ynı gün ve uı.:ıttc &.;ll geçen k'omis-

yun rı.;:: l i~c hult.""lmoları l~z.1mdır J 
Ş ar. ·r Arık '<l'de. mı:-·e.ııe ca'ıll'Sinı:•e , ll yda"P< <'Jd:l trsclll" m 

ı..'t w-.'lk: td•ğrı.Ge gO:-u 001•r. (9968) 

bes~ne G<"lmeleı i 
Tek! t m•·ktuı lAn <!ts ·ı cdEn b ı at cV\-elinc t dar ıt 

g. cıl<Jr .... er kabul td'lmcz. 
Pt> ' ki 

• (9 6 ı• 


