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Milli Şef lnönii 
Dün Ankaraya Hareket Ettiler -Reisicümhur Ankara Nümune 
giderek Hariciye Vekilini 

Hastanesine 
ziyaret etti 

Ne duruyoruz? 1 Milli Şef Hastanede bir müdd•t 
kaldıktan sonra Çankayaya gittiler 

Memleket uzak 
denizf er ticaretine 
f iddetle muhtaçtır 

Bütün ııkıntımız bura
dan geliyor. lsve~ orta
dadır. Yapılacak §ey dev· 
letin derhal tarafsız mem 
leketlerden ne baha~ına 
olursa olsun uzalr deniz 

BİT müdde<te.ıberi şehrimiı: -
de bulunmakla olan lllillf Şef 
!snw:t İnönü dün sabah şehıi -
mizdcn ayrılmı.ş ve Ankaraya 
hareket buyurmuşlardır. 

;\J;Jli Şef Haydarpa~aya yan • 
larında ordu müfetti~i Orgene . 
zat Fahrettin Atta~-, eski i\lilli 
lliüdaCna Vekili Kazım Özalp ve 
diğ"r ba:ı.ı zevat olduğu halde 
Sakarya nıotörii ile gelnıişler • 
dir. Milli Şef Haydarpaşa rıhtı
mında Vail ve Belediye reisi 

doı.t.ec L.itfi KudM, örii .idare -. . 

~mu_!.aııı ~~, Noyaa, ~ 

1

,,..-.,. iJantııJin.tl!lt iki cunnıag: 1 - Balıriy..ıfter geçit m<ıni ya pıyıdar 2 - t1d manıra ..ık• 
ıdare heyeti.._, Suat ll&yn Ür- • Joavaya üç el &iJilı abyor 

;~~=~:~~ı~ ~~~;~::'E = B a r bar o s ı· h t ı· f a.A ı ı· lunan halk .!\irili Şe!ı hararetle 
selaınlanıışlır. 

Milli Şef, seat 8 de hususi 
trcnlerine binmeden evvel ken· 
dllerini ıığıırlanı.ıığa gelenlere 
iltifatlarda bulunmuşlar; elleri. 

(Dev•mı :ı üncii sahifede) 
için bir ha~ gemi satın 
a!ması ve biitün dünya c • 

i-~= 
denizlerinde Türk hayra· -----

Dün sabah Beşiktaşta 
===---• )! parlak bir tören yapıldı 

ğını tekrar dalgalandıra· 
cah büyiik denizler tica
retimizin temelini hemen 
atmctsıclır. 

Yazan: ŞÜKRU AHMED 

M "mlekette fiatlar 3 - 5 
mı.,ı:ne çıktı. Daha da 
ı·ıkıırnktadır. Bu durum 

L.~ısınd.a sağdan ·,..,ıdan hiiku· 
mctiınize tedbirler, çareler tav -
•İye olunup duruldu. F&kaı. dik
lutt.Je güzden ~eçiriHnce, bütün 
bu g(islerilcn çareler;n, tedbir • 
lerin kar~ı!ianda bulunduğunıuz 
me.;elc~·i bühinlügile halledece.k 
lnalıiyeitc 0Jn1aclıkJan he-men 
l'.orül:ir. 

_S f_a_I i_n_g r_a_d_M_u_h_a __ r e_b_e S_İ Büyük Amiralin Pre;;ze zaferin~n 
Almanlar yeniden ev hakkında çok heyecanlı nutuklar 

mahiyeti 
söylendi 

Blokları zaptettiler F2 ~ .- .. ı Nuri Demirağın uç-:k~arıda dün sabah 

s · • .. . 1 Ribenfrop f yapı:an törene hararetle iştirak ettilerf 
...,oyyetler hır çok tank hucumlarını gen , En buyuk TüTk denizccsi Bar Bundan sO!lra tiit'be~e \"ıkı-
attılar ve bir çok önemli arazi kazandılar B tt baros •çi'l lıa=lanan <hti.faı yet, lstanbul kumandanı~ do eya na a dun . adi 10 <k Bc,ıkta ta ki Bar nanma kumandanhğı, parti, 1-
Aimanl& r& Göre \ Sovyetlere Göl'e baros ıü:rıoesi bnı.ıtıc!'e kalab:ılrt; ma ve <ilğer tE-şkilter iardın· 

B 1 d bir halk Jcüt;..,,,rrin · t rakıle ya tD<."Vamı 2 ind ~.lıifcde) 
Elil n, 27, (11.A.) - A nan •• M<ıo;kova, 27 (A.A.) _ Sav- u un u ~ pılmıştır. 

Halbukı hakikat giin gibi or
t•dad.ır: Türki)r, L>rp att'~ine 

"erilm'ş dünya orıa~ında kendi 
>ktısa<li ihtiya(larını lwnıli ba -
şına halledecl'k bir durumda 
lıalmıştır. 

o.,-.J.ı. ı başJoo.m.utan"ğın.ın teıblı~: yet öğle teblif;>: lı Merasırr..de Vali ve Bt.•Jt-d;ye M 
Kafika.,yanın ş>n"'I batısında Tc- 26 Eylul ~cesi kıt'alaramz • Reisi Dr Lutr Kırdar, Donan- • La v a 1 

' '~. dt.,man, sidd~tli mu.k•\·cme- St r d k Si H . . 1 ma Kumandanı Amiral Şükrü 
1 ~ ra~"'""· w.mliğln-e lı<l'Lıt:an- a mgra • Mozdo ve "nyavi- Alman arıc.ıye 

n '-"bg-' · d .... ı Okan, askeri ve mül.ki erkari •. n:ış ınovz,lt ·.ndrn atı~tır. o uv .,,,erın e "'"imana çar- b h b" 

Diın~a deniz tieareü folre uğ
Jado. Deniz t:catetini ellermde 
1utan bii~tik, kii~iik memleket
i.,.,. harbe girdiler. Bu duru.oı, 
memleketimizi uLak denizler ti
raretini k~_.ıtf!si ba~rnıak, uL.ak 
deni2Jcr tiralt.'tİJnİzi telJ'ar ih}a 
f"•nıek \aL1yrt:11c gccir•l'Uş'l.İor. 
l-ıcmlek.-t ticarı:Loıi7fo. bu ınk.i
Jafına şiddetle nıph1"ç bir hale 
gelip doyanmış bulunmaktadır. 

Romen kıw:arı, lıir ka.rşı hücu- pışmışla·rdır. Öteki cephelerde Nazırı u ar 1 vapurcular, deniz teşkilleri men 
mu puı.J!>.ı.!ten'-<, Terr·k'tJ '"' u~ öm?mli hiç1bir değişk~ll< )l{>ktur. Ruzveltin çıkar• supları da haz,r bulunmuştur. 
mon tab:ırur>u >maıa etinlşlerd:r. Atman ıdµru.::kırı püskürtii.Wıü. İihtiiale taın saat 10 da dcn'z 

Haıvo kllVvetlerimiz, Tua)l6e \"{) dığını anlattı 'bandreunun çaldığı İslik.liı.1 mar 
K<>:4or l•mon:.ıırını bombata.mış e Moskova, 27 (A.A.) - Sov-

'" ş: Je ta~lanml!jtır. j tıkl.;il m .. r b•r <J~ıı,rnan tica-ret ı:•rnit,.ni h•<aru yet geceyarısı tebliği ekinde ha ••1---
u,;robı""'•r. '-- "ld - .. S " J B• l" w. şı çalınırken lımar.daki bütün 

Stal!ır;grad-Jtı mnı1keıindf•, Jiyade
m>z, hucı:m~, bir çok b!'Oirhav~ sis
h:nYr» ve bir evler blokunu ele ge
ç•rmi~tir. P.yaciınjz. stuka~erın hi
nM"Jt'Sindc, daha b•a nokta1a:-da: 
da Volga'ya varmıştır. DUornanın 
atm~ :-0.. baraJ cepht"Sine karşı yap
tığı bucu.mJar pi.~dlTtüim-0;;.tıür. Bif1. 
zıl"'h!ı \4;men. bu bücuım1ar esra~m
cla, lıeınen hepsi t'n aitır Lptl'.'n 24 
<lıtış.nan t.Jnkı tahri:p ewniştir. Sov .. 

,..Y('-t1
1 I', Sldd •tJi haıva hllcıı«nları ne

tice. irıde a.ğır kayıplar veı<rnişler-

~ =r '" r• ig.we gore, ı.a .. crıgra- "Soyyet er ır ıaı 
dın batı ş malinde Rus kıt'aları • vapurlar. düdük ~alarak l·üy\ık 
baızı krakkilH kaydetmeğe mu 100 milyondan faz• ölüyü se!iıml"mıtıl.r ye bu s.ra

da Baııbaroo zamanırdaki kı:a-
vafifak n!muşlardır. Alınanlar J • kaybctt" 
üstüste karşı taarruzlar yapmış a ınsan ı,, fetleri taşı~ an erler tarafından 
lar ilce de bunların hepsi :'üskür B• ·Ln. 27 (A.A.) - Aln. ha- türbenin ö- .. ..,·ıkkl dlreğe lbuy-
tülmüştüt. Düışmanın tal«"•ben ric•H n•,z:rı M. Von lNıbCnrr"", bu rak çekilmi~t r 
2000 kişi kay<betlı:"i tahmin olu- aıoşsm., Üçlü palotm n1Zası tar·h~ Bu sırada Nuri Dcnı.rr.,ğ.n 
nuyor. Mwdok bölgesinde Al- ,,;n kmci y.ı!oonıt:ıh mil!ı:>s<b<tlJp Yeşilki:>y havacılık oku"ur.a m<.·n 

1 f bor kabu resmi 1•'rl'ı> etmı~cir. B" sup genç pilotlann idarcı.inde 
man ar 5 de a taarnıza geçmiş kııobu ı"<,;mınd• Jlolya bu;yU. elç•-
J.er ve heı>5' püskürtülen lbu ta- si 

11 
D•no Al!t'1" ve japonya huy il< dokuz Türk uçağı tören sahas:· 

Devl"t Sekreteri 
Mcchin'i azletti 
---•ı---

Mechin Lavali dü· 
şürmek istemiş 
Kudoo, 27 (it ~"tl) - 1 ô.ınPt 

rf:'CJ La\'ill <li:v e' ft.,.i;..rc-:rı~ B ı-o.lıt 
ıtee!hm'ı \'S l!e 1.c-n ç1'ı( "".mıc.ı ·r. 

La:val kabıne zası 3ıll5mda ve 
b.oır.ı.~u ·y •l'ı.dt• doğ'.ş'Jtlılc Y<· 
prlaıca~ hak.lundaki ş:-yıalan trtt
fl'p :nec:bıır~eıinde lial.ırştır. 

(Devamı :ı iincii oahifede) 

Ne top, ne ucak 
nede fank •• ı 

Selami İzzet SEDES 

Alnı.any• bu harbin hi~ ı, r 
ookımdan rnH harbine 

benzemyeceğisıi, sipf'rlı.: r iı.;i.n .. 
de ;iirüııecnıede blıı11) aca -

ğ:ını, j,tihkiıın \C kale ıa111 -
1D1yaca!,'1U1 'ö~ lcmi~ti; hu 
harp ) Ü• ) ıllu bo)'unca ,ji. 
rüp 1'elmiş, bcnzerlcTi ç.,,;. gö
rülmüş kalırıuua.nlar sa\·aşı 
4eğil, tekııik, bilgi r malze

me çarp•~sı olacaktı. 
Bu harıı Alnıanyanın d~.Ji

ği gibi başladı ve batta b·rau 
telmik bilgi ve malzeme çar • 
pı.~ları içinde biti) nrnıu'l
sona e~rmuş duygu.ıınıı 
U)'andırdı; sa\ aş alnıılaı·ına 
hakim olan insan değil çelik
ti, kahramanlık insanda de • 
ğjl makinede Mi; ü~ hr~ giin 
içinde siperler, kaleler, '' -
birler d<>ğil, me111leketler zap
tedildi. 

Bugün ise, gene } üı. ıll:ır 

önceki akınlara, )U< ~ ıllar 

ön tel.( ~arpışnıalara. ) Ul 'ıl· 
la:r (i.ocl'ki kah.raınanl 1'.hıra 
şahit olu~·oruı; bu svn harplt, 
Sıvastop<ıldan onra Slalin • 

grad sava~laı·ı in!ô.an kudre .. 
tioiıı, ölnıesini bilen in...an fc-· 
ragatinin, \'atan \ıC'\·t,ı ının. 
kahraınanhğın ev··iı bi.r dt•s • 
tanıdır. 

AlınanJarun ilk iddialam.ı 
tekz'p eden SovJeL • Alman 
harbi bir ~tinden gene de 
bugüne de~in göriilmenıi, bir 
sava~hr. ı:: ... kj kahraınanl k 
çağlarında harp ·iperl.rd~ 
süriinc~n1t"de kalır, kanlı bo • 
~u~ınalard~n 'onra bir lı:ıfe-

n.iıı alındığı se' inçle ilan t'<fİ· 
lirrli. Bııgünı.e harp ~ipcrler -
de değil bir ~ehrin •okakln • 
rında sürüncemede kalı~or, 
müstahkem biTer me' ki gıbi 
mahalleler zaptedili~·ur ve 
lıale yerine bir ııarti bina" • 
nın teslim oln1a!-ıl ile (iğünÜ· 
lüyor. 

Dijo harp demek inan H 

iman, inanı 'e iınanı uğruna 
ölmesini bilmek demekti, bu

gün de bu anlrtn1ın ~leg;"'1l'1C mi~ 
olduğu mcı·dana vkar: Şark 
cephe-,.inde f'.'Drpı~anl:ır huna 
ishal ediycrlar. 

Ku11anacak; inanı \.(' inı:llll 

(Deuıru 3 iincü soh fcde) 
HalrikaHe de ~iddctle sıkrntı

gın.1 dıı:;nıo~a haşlndığımız dar
lık, ithal:ıt ,.e ihracat lıadııılc • 
l'İınizin fena halde dara!n1as1, 
ıuil1i piya5ttmrzdaki sürekli buh· 
l'C!n, fiat!nr:n göri.ilmcn1is bir 
humola ha!hıde -'1rJa~1şı L-ı;na -
)\•!le bu durıınıd:ın gcJıncktcclir. 

Vanyet'ıı doha da daralma" ib· 
tirneli Hr. Jhlhnki İsveç ortada, 
tu·ıJer::niı; hı.ıündcdir. 

ıair. Atman ve nlıllH'n savaş uçn~
hırı tt"Şİ(;'leri, aşai."l '\io!ga oenıir
yu'l1a.rı üıcrkıcte dlli:şrrıan ia~P '11a .... 
Z"n:~·mın ;mh:u.ın.ı deYa:n ttır!lı.iş!ir 

arruzlarda sğır kayıplara uğra- e)~iGİ general Qs\ır:a ilt' Mrc •• .ıan, nır. üstünde uçmuş \"C tören:n 
~ı.ııa d •"•n R •lg:ı.·ı~· •bir kat daha porlak o!masma 11. J ·~ r ır. R.O!lnanva, Hırvaıv '~ , ... · .,..;..rı1, 

NO\"Of0b1.sk'in do~t. crııııbun- ve S'.o.;, "ya rlÇ'>l• .. A1ırnan b~ serep olmuştur. Pilotlar büyük 1 .AICIMTIYA 1 

Jjugiin 1'hrkıyeuin ~ddt.•tle 
ll'ıı:htaç ol<hıi;n her Hirlü ham 
"•l><lcfo, ınak.inel.r, y•pılrmş mad
deler, hdttiı i~<e maddeleri dün· 
3'an1n bngunkÜ i~ti-h~l dunı -
ınunda d;ıhı, diin~·a İ<fih,alafı -
1'a ıııs~·~·tle di'vOO~ kulak kabi ... 
linılen ,.c pek klitiik b-ir hııciın 
ı!ec!ır. Mulı:ıkk:ık ki ııııılı!•ç ol
duguınuz bu :rn:ıc!J>!ler du.r., :1 -

l'tn, hc-mt"'zı her taratın-da ÇQk 7.a
lnan alıcısız \·e m~terish: dur
ına~ l&drr. E..ısou, bütiin dün~ a 
>rıeı11lcketltri de ha·cbc ı:irmi§ 
değildir. B":ı de lsver gibi, Av -
~0ıı.:ının ~:ıgi;n fsv~çten ,onra 

Nnen bırırık sulh bayraj;'l oJa.n 
\cınJı Ti.irk ba:)'T:tl'ıru dün,·a de-
~- ~ . 
1 •<!erinin heT taTafında dalı:e • 

1~nd1rarak, diinJanın her tara ... 

1~ııd~n mubtQÇ .olduğumuz her 
tlu m~h kt'-nd1n1"z alıp getir·:' 

"'•it hakltına sahip bulıınınonız. 
hl O \akit ı>i.}'asanıızı dci:il ll'Or
lf •le g .. •irnıck, doldurup taşıı..ıak 
il'~. hile değildir. İthalatımJZ 
ı:ı 1

• ihracatımıza da olai:aniistı1, 
•ııı · h•r gelisim verebiliriz. E
~cn, lıarpte.n nıılli ekonomi • 
ı n Parlak bir surette f. d3 -
~11 ınası da bu suretle kabı! ola-

(Devanu 3 üncü..,.;,.~·::.) 

d b • mut",,_·,k de!r sı ~fi ll!.&rcµI K ·- bir intizarrla u•akl.ar:n &'Şi:-a azı Aıman taarruzlan püs- ~ ' 
tı>l a .an· b.l!ın şen Dr Di4>trfcıh, taşın üzer~nde uçurmP..ş?ardır. 

Voroorj'in şimal b:::ıtısınria bir ço-':t 
cıu < n lrlc:un~u b:r lter r d'2ha a
kan1ete uğrarrwp!J.r, 

R)fV ci.varınc!a. düşnıan, tank '\"P. 

(Devamı 3 üncii solıifede) 

, __ SPOR 

küTtü'ım·"'tii-r. Bir te,.,.•n'n zap- • ,~ y~ ~--... ':'"'" baı·lciye tC&!lıı ı v...,n .... ,.S9Dl: ... uıf'r 
tı :n y:;pı'an "<rvaş <'Snasında ve ıJÇ!ill rdt.., llr.mıl.,... "" hiz-
çok nli'.<\farda Alınan ~ske:ri yok roeti gerır.ış d{'v1e<t \'e ordu a~n-
cd •ın;~tir. S:.Oyovino böl~e<>:l"de an ho • ,~ur 

(lJ.-umı 3 üncü ••l>ikde) (De,·amı 3 üntü sahifede) 

iFenerbahçe3,Beşik aş 
' .....,__..., 

~ Lik maçlarında Süleymaniye Taksimi 4 • 3, Da yut-
) paşa Kasımpaşayı 7. l, Beşiktaş Beykozu 2 • 1 yen· 
) diler, Vefa lstan bu 1 spor berabere kaldılar ' 

1 Fc loab{e Be · ta~ hUMJSi 
maçında FenerliJa iyi O'~·uo. .. 

) la kupayı kazandılar. Ga.latasa
' raylıların oynaınanıa ına rağ' • 
l men maçları kalabl.k bir me -
1 raklı kütlesi takip ediyordu. Fe

nerbohçelilel' çok giizel biı- o • 
yun çıkdrdılar. 

Lik maçlarıng Şe.rek ,.e Fener 
skdlarında de\ aın edildi. 

Dunkü Fenerba1ıç-e • D• ik"'aş 
maı;ında kalı-ci C:•Jıat &eti bi.T 
aıık§la blT golu kıırt!<ı'•~OT 

(Yazısı 4 u'leu • 1Jerr ızde) - ~ --s .• ~ :;;;;.__ _____________ ,,, 

1 
1 

V. Vil~i 
Çine gitti 

---mı---

Maskovada verdjği 

beyanatta dedi ki: ____ , __ _ 
l "Yazı beki rsek 

ikinci cephe çok 
geç kalmış olurs, 

Muskova, 27 (A.A.) - Vandel 
Vi!.ki, Çine gitmek uz re 'b;, sa

b<ih l\foskm·adan a:y~:lmıış.ı.r. 

Vilkl Çine Vardı 
Çunkıng, 27 (A.A.) VandeJ 

Vil.ki'r. n Sink ar:.g... gcrdi"i rcs
mer bıldirilrocktcdir 

• H ıç bir Ru.s, hi~· bır ı;:.ıoı,a.ıı 
teslim olmıyacak• 

Londra, 27 (A.A) - V lk 
akşam meğın S alinle bcra
ıber yem ş ve ) emek! unları 
sciylemiştir-

İns ın bu J-aıftıın ma~ bu 
rada anlar Rus halklill n ra.ız

m:n yıkıhnas ı n çarp ..ğ n 
hıç b:T Rusun 1- b r n t 

(D_svaruı 3 üncu Hhifede) 

''Naşid,, in Aksesuarı 
- HASAN ALI YÜCEL'E -

İ"rlllldello •facia~ ı ter -
_ine çe\.'itİr\oe-niz .. Vod • 
vil• olur~• diyoc. Ben, 

bu <Öziin nekadar isabetli oldu· 
i_'Unu, .. ~aşitl. i. .. Re ad Nuri• 
nin y:.ııdığı ("1 a .p;;1rça~ı· İ:"il·nli 

nteşhu.r .. fal'İC» da !'.ie;t rettiğim 
giin au!aınıştJnı: 

• Görenler bit:rlcr ki, •1'a~ııar
ças:• nın son . ahnc:-;.İudc por· 
dl!, fnria kuh• aınanınuı acıklı ö
lümü üzerine iner. Fakat •facia 
kahratnanı. nın :•>lü ·~a~id, e 
"--criJdiği iç"ndir ki, biz, •Ta'lpar
çast• nuı bu ölün1lii sahnbi üzc
ı-ine i>ıen perdeyi, kahkahadan 
ya,_armı gözlerle seyretmiştik. 
O kadar ki, o gN:c, sevimli san· 
atkarı ~ ekstti:\ a israfa uğrayan 
bu <afatla:ı :;erinde kullıındı · 
ğınıdan en1-iniın -, rol itabı öl
müş bulundl:ğunn unutarak yat
t1ğı yerden doğrulmuş, ve henüz 
kapanan perdeyi aralayıp biıe 

h;laben: 
- Yahu, demi~ti, ne giiJüyor· 

unuz? Bu ağlanacak !:eydir! .. • 
Bu ihtar. bittabi ],izi daha çok 

giildürınü~tii. \'e o gece tersine 
evrilen facin. •l"irandcllo,. nuıı 

.ıediği gibi gözlerimİLin önün -
t! .• kouıed.i tılınu~tu .. 
O geceden 50nra, Naşidin 

r- Yazan:-, 
1 Naci Sadu;IEh 1 

•Hamlet. i, •Otello. ~ u O) na · 
dı~ını da du) n1u~tuın. \~c ınaa· 
le:ı.cf gidip güzlı.:ı in1Ie ~orl'nıt.• .. 
diğ-ln1 hu tt.'msilJerh~ hJ\ ait.·n 
hulunınak hile. bc.•nı uz.ın uıun 

giiUiırm,~c kUı r; ;m·~tıi' 
t"akat gcı:t ıılcrılc 'aktllc bt•ııi 

hayli giiJ;li.iı rn lrn hat raları n
narken, göı.1cı!n1 'a'IJ~ dı. Zi:ra 
eHınde bulunan e-.. i hir gnı.t te 
de şu satırlar yazılı)dt: 
•- Dün ak~m. ,.a~id R"'th-İ 

yapıl~•. Btr~ok >a ·ı"aıkiır nka · 
da•larile birlikte Sa:-id de 'alt
ncYc çıkt~. ,,{" h<'nu:ı tanıanıi]ı 
şila bulmam• urnn bir Iıa,talık 
keod'i>indc rolüuii başarına. ınd.a 

yetecek kador mecal bırakma -
dığı haldr, b-3.n'atkarıınızın ..,c • 
vinıli ta\ ırları, halkı '.\·inl' ne~~c 

ye 'e kahkahaı·a boğdu. 
•Fakat maale~d. diiul..ü •ge

ce• ni., ha!<-ılHlı, s.an'atk:ırun~ıın 
ihtiyaçlarını kar. ılaınak\an u • 
zaktır. 'falıkikatınııza göre bir 
~ok kimselN tara[ıııdan bu~ iik 
bir serve~e !-.ttlıİp bulunJufu :-.a
nıl::ın ... d.~din olaıu·a paı ai-ı, bin 

(Dc,.mıı 3 iincü sahilt-<lc) 
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SULTAN REŞAT 
----"'--..:== V E ~· 

ITTiHATCILAR 
1 \'aza : ZiYA ŞAKiR No 13 1 

Y•'•1ız Su't~n Hamit Ç<Jk bü
yük b:r 'h·o.•t.a etııı s 
Ta~rıbcn 1314 ~e~e<ı~drn son 

,., bar<loların ala-turka şa.rkıı 

~aln·a!LArıı;ıı n1eııetn1iş.t..i. Bu da, 
•• 1 .... ~ ı bu -me\"7.tım ~da.n hariç 
kalan- bir ~tıen ileri gelJ 
misli, 

:Su! ;ın RE.";ad:f! sa'tanat dev 
ı-i .de 'f.<', (Muzikai hümayun), 
daı:ılııp gitti. (San'at) a, hüyü.lt 
:<ı r darbe inek .. ,A,yr.ı zaman
da, askeri bando'arın kııymeti, 

blrdenbire sı.Lra düışü,·crciı. Çün 
kil bu banıcl-Olau, a~aturka .şar
kıların çalmasına da mu5a;;de 
cd idi. 

Jhç unubmam ... ;\Ieşruti}~tin 
i!an•r«hn •bir lki ay sonra (Se
lanik) e gitm'ştlm. Or.da, pek 
pa•'.:ık o]duğu 'dodia edllen bir 
ıru. •merede, 3.>keri bandosu
nun: 

,\t m.ıırtJni Debrel. Hasa:n., 
J>a,ıfar .inlesin.. 

Sarklsı ;ı.e başl:ıysrak (Ada
na 1 ı) ve (Konyalı.) şark larile 
konser~ne hitam verdiği zaman, 
tff!'GÜr~·mden kendimi zaptede 
medm. 
Eğer, mı-şrutiyetin iTk günle

rind~. ralka en c~kun vataııper 
verli" heyecanları veren: 

E11t.efJnr.iz, efkQnm2z, 
İl;l>ali vatan.dır. 

vesaire gibi güftesi de, bestesc 
de tertrmiz e6<0'r1er askeri ban
dolarda yer dm>ş olsaydı. hıç 
şüphesiz ki a\1turkanın alafran 
ga~·a '.<:>rcl'hinde çok bü;•uk bi.r 
i921bet olacaktı F1< kat Sultan 
Resod•n. mtıs k, hakkındaki tak 
d:r,izl'ği, huzurunda çahnan en 
aodi ;arkıları bile •cLn!emeve tıa 

i1arr.1r.ül ctırnesi, terakki yerine 
'cden•;ıye s<lbebiyet verdi. 

* Sultan l\Iec .din şchza~leri 

aTasır.da. çocuk yaş!.armdanbe
ri birb:rlerine lo<mı bir k'n Ye 
nefret me'\'CU.l Gidui_iundan JJ.3't
sede1·1er... Bu, kafiyen doğt"U 

değildi<. 

Ancak, 'baz.ı hamsa! böyle !>lr 
z:uı \•e zi'haba sebeb 'Yet verm '.ş 
tıı ki, bunun da başlıca saiki, 
Sul'lan Muradın vakie9 (Şevk
feza) k,dınefendidir. 

Sahanata son derece haris o
lan bu kadı·n, ayni zamanda fev 
Y.ı. ''de kıskançtı. Ve bilıhass;ı, 

Sultan Azizcn, şehzade Hamit 
ve Reşat efendilere ı~-Osterdiği 
iltifatları pek faz;a kıısk.anırdı. 

(Velialht Murat efendi), mu
ayyen o'.an tııhsisa-tını pek sefi
han-c bir surette ,,,.raf etmesı., 

vakhr.i gece gündüv. icki masa
ları başında geçirmesi, bu isra.
fa da~>:: nalbHınek ıçm ki-de bir
.de para istcrr.<'k için aaı2'Sınr 

sarava göndermesi d'Olayıs: a-
1eta amcasmın nefretini celbe\ 
mi .... 1t 

Buna mulo;h·l, Hamit \~ Re
ş;ıt efendiler ise. paıd:Şaha ken-

d. Ier ·ni sevdirm~lerdı. 

H .mit efendi .esasen ökısiiz 
büyüdüğü içi.n, S:w-ay kad1nJ.a.rı 
~rasınd., ~disiI'e karış• bı.iyük 

bir şefkat temayülü varru. llil
haso;a padiş3'hın valdesi (Pertev 
niya\ VaMe Sultaıı), h • .(tada 
ıki ti; gün Hamit efendi;"! gör
mese dayanama7Xh. 

Hamit efendi, hütün bu !evec 
rülıleri zekıasile kazanmışh. 

Kardeşlerinin heyısillden çok ze 
ki olduğu ;çın, keooisini ;;ok iyi 
kuDanırdı. 

Her şeytlen ewel pek -munis 
ve gt.yet sokulgandı. Ve so.ııoa 
gerek amcaıs<le ve gerek Va.ide
sultan ile temaslarında hiç bir 
menfaat cereyanı ko!!amaz .. 
Hatta kendisine veril.en hediye 
lere ve ıh.sanlara bile müstai\ni 
davranırru. 

Sultan .Arzi'llin nazarında onun 
Bil hoş görülen tarafı, is.rafta 
bulunmaması, içki kullar.mama,. 
sı ve aw..riıaşlı yaşıması idi • 
Şehzade Reşat efendJ, ~k o 

kadar soku"lgan değildi. Hıa.tta 

sara~· hal'k tarafından pek so
ğuk bir genç addedılirdi. Hatta 
onllll du:ııgun vaziyetinden do
lay> "3ra.yhlar kendisine (Buz 
çiçeği) derlerdi. Ve r.e ızaman 
saraya .gelse, artık saraylııJar 
günlerce onun yürüyi.tş ve otu
ruş taklitlerini yapa,,.k gülü}ür 
!erdi. 

Böyle olmakla bera.ber Reşat 
efe.ndi de kenıisini Sultan Azi
ze sevdirro4li. Onun oesisz sa
dasız girip çı kmas>, konu9Urken 
güzlerini yerden kaidırmam,.,sr, 

ihsan talelbinde buluıımamas, 

ııayet az konuşması. pad·~ahın 
hoıa:na g.derdi. 

f:;te, bu ikıi ~bzadenin bu su 
retle ,ı:erek hiinkıarın ,.<' gerı>k 

ı;.:; ray halkının teveccüh ve mu-
1'aU:ıetini kazanmalan (Şevk 

Flfzıi'ı kadm) ı daima kl<ikaıı.çlık 
!ara se\·kede..di. 

Sultan Mura<iın vehz:ı.t.hk ra 
man,,,,da. elmde hiç lbir .nüfoz 
ve kudret olmryan bu kadın. ge 
rek ~ehzade Hamit efc,,<iıye ve 
gerek Reşat efencHye en küçük 
'l>ir fer.alık bile vapa<ı<k vaziyet 
te değildi. İlura binaen o inti
kam kinini da'ma kalbinde giz
ledi. Hatta, sık SLk biraderi Mu
rat ef-endiyi zi)ıarete giden Ha
mit efendi ile, araısıra ·bayram 
tebr:k merasi-mlerinde rast_gel
diği Reşat efendiye mebzulen 
iStifatlar göstermekte kusur et
me<li. Zama.ıt bekkdı. 

• (Daha var) 

;apada açılan ak
şam kız san'at okulu 

Çapadaki S»kuk KIZ San'at 
Enslltüsü içinde b:r Ak.sam K;z 
Saı!'at Okulu açıJrnışt•r. Okıu~ 
bu muhitte.ki kadm ve genç k:-z 
!arın yemek piş'nne bl~ki, d.
k.iş vesaire öğrenme ilıtiyaçl.aırını 

. 1 K DAM 2S EYLCL 1.U 

.-.:;-;~ .. 

Şirketi 
Hayriye 

Memurları 

'\rADLiYE 1 Kumaş ve ıoıs·PotiTIKA] 
1 KORIDCRLARINDA --- - ~-

r 

-İdare, yemden 
pahalılık zammı 
yap ağa bql dı 

Şırkeı.< Hayriye idaresi, bir 
mi.ı<ldet evvel, memur ve müıs 
tahdemlerine bir miktar pa
halılık zammı yap.mışlL O za 
man ya.pılan ıpa-tıalıl>lı: zam
larının, gittiloçe artan pah:ı

Llık karşısında pek ciiz'i kal
dığını gören darıe, memur 
\'e miistalıdemleriııe yeniden 
bükürr.-etin kabul ettiği ni&

betl-er da.iLiinde zamlar y•p
mağı kararlaşttrmıştır. Kap
tan, makinist, gemici vesa:.re 
gibi memur ve müstahdemler 
den yi& !Ara)e kadar ücret 
alan.tara % 25 170 lira\·a ka-' . 
dar alanlara % 20, d<'ha fazla 
alanlara da istllı.kakları nı&

het.nde zamlar yapm,~ı.r. 

Zam karan Teşrinıev·velin 

başından it.:baren işliyecek
se de karar, Eylul ma·ı · na 
teşmil edilmiş bulunmakta
<hı-. Bundan başka Şi~ket, ça 
J.ışh.rdı.ğı. ağ•r işçıJere meoca 
nen birer kap sıcak yemek 
ve •b.irer ekmek vermeğe b3ş
lanuşt:ır. 

Kadrrga talebe 
yurduna talebe 

alınıyor 
Turk :\!aariıf Cemiyet: ıbu yıl 

Kadırgadaki Talebe Yurdunu 
yen:ekli ve yat Iı olarak açma
i\a karar vermiş. Aylaroan ben 
yurtta yaptugı 'hazırlıkla-o ıbıti
rerek tal<Jtı~ kaydına başlamış

tır. 

Yurda alınacak ort.a, 1.ıse ve 
Yülıısek O.lrull.ar talebesi .her gUn 
Yurt müdiiırlüğüne müracaı:ı.t et 
mektedır. 

Y ıe Uçaret 
ve lktısat mektebi 
Yüi<;.,;ek İktı;11t ve Ticaret o

ku1unun orta kısınma fbu yıl 

ço.k ra-ğbet ooilmiııtir. Faka.t sı
nllfın müsait olamama-sı yüzu,.. 
den okul idaresi •rta birine s•· 
nıfına yabıız 25 tal.ebe alaıbil

m.ıştır. 

Fakat müdürlük M~arif Ve
kaleti n.ezdir.d-e t~ehbijslerde 
bulunmuş okul yamn<laki ıb T 
ilk mektep binasmın satın al.n
m ~na !Uzum göstermiştir. Bu 
bina Yliksek Ticaret ve İktısat 
mektc-bine ıla,•e edi!.;J'l!Ce okuta 
y-en den bal~be al nab'lecektir. 

karşı!Jvdcaktor. 

Okuma. yazma bilen her ka
run '"' genç k:z bu o.kula gıre
bil-r Ba~ka hususi b.r ş.art y'<>k 
tur. K .. vıtlara baı;!anmııştır. 

Yataksız, yorgansız kaldığı için Manifatura İşgal altındaki 
adliyeye verilen ihtiyarın davası T . f memleketlerde 

İhUyar, sancısı tutunca mangalla 
Beraber lloyua toyuna yatll\ış 

Saçır..ın, sakalıınn ah .kara -
sırı.dan fazla uııun boy Ju bi.r ıh
toyu. Sakalı gö~e doğru u
zayıp iıını.iş. Uzerir.de ı:e ıe<nlk 
okiutu bel!.iı>iz sohik lb~ elbise. 
Çoc uıl<ı ~i \!TuaSum b;ık;ışb-ı 
var ... Kula'Iclal'ı aığı<e işq-or; 

hilki.min Et: rgularını mülba§ll: ih
tiyörll) kulağma eğilerd< t ek -
rar edıiyor .. O da lıa:kmJirı yü -
züne melül melül ba!karak ce • 
vııple.r ,·eriyor. 

ihıtıyar yangır.a seb~e4ıtıen 
suçlu. Son duruışma.sı yapılıyor. 
H<illaiııni:n mwtat oorgul.an aıra -
sıında· 

- Kaç ya.şıııdaı.'In? 
Sualine, birah, gözleıirıi !kın. 

pa krrpa dlişünıdükien SOOJl:a ce
vap veroi: 

- Dok.san yaşında vermı.-
- Dc<ksa<ı. <vaşında ıını? Kaç 

doğumlusun? 
- 1284! 
- O halde 74 yaşındasın ... 
M®•~'r ihtiyann kulağına e

ğili!rek tekrar etti: 
- 74 yaşındasın 9<?n ... Dok

san değil!. 

hıtiyar, cPekıil:h der gihi te
vekkülle boynunu büktü. 
İsmi Ahmet, Bağdatlı ımış. 

Sevimli, tatlı bir konuşması var. 
Eskiden Fatihte ıbir kulübede 
otururml~. Ş·mdi, Toıflar.ede, 
Karaba~ta b'r han odasında ya
tıp kalkıyormuş. 

H<l.k1min: 
- Evli misin? 
Sorusuna: 
- Hayır ... dedi. 
- Hiç evlenmedin mr" . 
- Evlend'm ... Amma. ökhi. .. 
- Çocukların var mı? 
- Üç tane ... 
Hakim, za•bıt kıat·.bine: 

- Yaz: Dul! ... 
- Evve1'ce hiç mahkümiy<:>tin 

var mı? 
- Lfı.val\!ıh .. . Ömriimde mah

k.eırt>~·e il.k aera p;eliy-01:~1111 ... 
- Sen Fatiıhle. !trın yanında ... 

:t-i tıa~e içindeki kulülbend"' 

1 

yangı'll çıkarmışsın. Nasıl eıldu? 

Anlat bakalnı ... 
- Ne ani.atayım ... Benim ka· 

'lıahatim yok efendım... K~tı. 
Çok scığuk vardı. Ben fakir bir 
adamım. Bir eski yatak, bir es
ki yorgandan başka bi-r şeyim 
yok. Sont<ı., efendim, bende fı~ 

tık v<ır. O gece, dehJ:ıetti sancı 
yaptı. Ölecektim. Soğuklan dPn 
dukça sancı artıyordu. Manga.: 
lın iç ne fırından !biraz ateş al
dım, sonra efendime söyliyeyi.m, 
mangalı yatağın k-enarına getir 
dim. Oturduğum yerde ys rgaru 
!ll1 da üzerime aldım. Böyle ı
smınca, rahatl amış. kendimden 
geçh>ermişim... Yorgan tutuş
muş., oda dumanla dolmuş. 

- Sen farkına varmadın mı? 
- Ben ölmü~-üın efendim!!. 
- Sonra? 
- Dışarıdan dumanı gö.en-

ler kapıyı açıp ·çeri girmişler. 
IB-eni kuoaklaıyıp dcr;art çıkar

mışlar. Ateşi söndürmüş!er ... 
- Klütıenin nereleri yandı?. 
- Biraz ta!ban tahtaları, e-

fendim. Fakat, benim yoı-gaııım 
yatağım yandı efendim .. . Kal-
dım kuru tahta üzerinde ... Val-
lahilıiizim kuru tahtıaı üızer>nde 
yatıyorum hakim efen& ... Ya
rın havalar soğudu mu halim ne 
olacak. bilmem! ... 

Şooitle, dinlendi ve icabı dü
şünüldü: 

-Mıı-hkcm-ece, dik•katısiztlk ve 
tedlbi~;zl: kle yangına 5"belbiy-et 
,~erildiği sabit görü·tıdü; anc~·k, 

kasit olmadığı, fütiyann hasta
lığı, y~ı naz.arı itibare atırarak 
ik; gün h:ııpsine, 100 kuruş mah 
keme masrafı ödemesine, fa
kat... S bık mahkümiyetİ olma 
dığı iç;n de cezasın.n 
karar \·erildi. .. 

teciline 

Mahkemeden çıkarken <hty.a 
rın mı:sum bak,şlı gözler' nde, 
hara, yalaksız. yorgansız k.otxna 
nın derin teessilrü vardı! 

/ ı,,,ı "'" muhabiri 

Fen ve Edebiyat Fakültelerinin 
temel atma töreni Cumhuriyet 

Bayramıııda yapılacak 
Nafia Vekıileti, yar.an Zey

nep hanım kor.ağı ans2sında ya
pılacak oLrn İstarlbul Üniversi
tes: Fen ve edtibiyat fakülte 'eri 
'binaları :çin baz:r!aran projeyi 
ta1ldik etmiş ve bu büyük ;n~aa 
t:n •ki kısma ~ynlarak yap;'.ma 
s1na karar verilmiştir. 

Fen ve edeb.'Yat !akülte'.eri 
ıbinaLı.rının esas bünyesin. teş

kil edecek olan birind k>S.Jm ın
~aat n nihayet ·bırinciteşr n so
n unoo başlaması ;çin ihalesine 
karar verilmiştir. Bir:nci kısım 
inşaat içi.r 845 bin lira tahsi~at 

1 verilmişt r. Bidr.ci kıısım iı:..;;.aat 

İlhfJa'lıarda ikmal edilnıi o
hcak, bunu kinci k.sım ta
kip cdec-ektir. Her iki yeni fa
kü.Jtenin i~{aatı U>ütün tesisatı 

ile beraber 943 d<:rS yılına ka
dar tamamlanacaktır . 

Yeni fen ve ede'biyat fa.kül
telEr nin temel .ı:tnıa meraı>imi 
Cümhuriyet bayra"Tlında yaıpı
lat:aktır. Fakat o zamana kcıdar 
bütün ipş:at hazırlıkbn ikmal 
edikcck ve temeller açılarak işe 
4>aşlamak için her şı-y temin e
dilmiş olacaktır. 

ev z 1 a 1 Y=: Ali Kem.al SUNMA.N ----·---İdbalAt eşyasının 
yarısı 

halka 
bagtlalerde 
dağıtılacak 

İthatıit eşyasının yüzde e!Jli
sinin tevzie tılbi tutukiuğu ma
Iiımdur. Tevziata ıbugün başla
nacak ve ilk olanak kumaş ile 
muhteliıf manifatura eşya~;ı da
ğıt.ılacaktır. Te<."Z at, Sümer 
lbank Yerli Mallar İdaresi, İzmir 
1i tacirle.in teşkil ettikleri ma
n'fatura anonim ~ürkcti ve İs
tanbul manif.atura ibhalat şi r

k.eti tarafından yap>laeak!ır. 

Sonuncu şirket, istanbul
dalti daire ve hususi müe•sese
ler memur ve rn·~tahdeminir.e, 
Yerli Mafür İdaresi kiimilen A
nadoluya, İzm.:rli tacirlerin A
nonim Şirketi de Gaılbi Anado
lunun 10 vilityetine tevziat ya

paca-klardı._ Mal~T. yalmz mii
teahhitlere v.crilecektir. 

Barboros lhtifali
1 

Preveze zaferi
nin yılctönümü 
törenle kutlandı 

(Ba~ tarafı birmci sayfada) 
dan gönderilen çelenkler kon
muştur. 

Çelenk koyma töreninden son 
'ta deniz talim alayından mü
rettep iki mang~, tıörcnin balır 
çesinde ha-v~'Ya üç -el ateş yap
m:ştır. 

Bundan sonra küırsiiye ge
len Beşikt<ıj kaymakamı, Pre
''eze deniz zaferini Turk ta.r." 
hine sunan büyük Türk Ami
ralinin h:ımaset!ıerini .. rnfatınış 
·ve bu k~hramn.n "fürk denizcisi
nin yüce rıamının 'bugün ~ni7Xi 
1 k tarilıimizde muvaffakiyet ve 
kuvve sembolü olduğunu Söy
lemiştir. 

Kaymakam eııcümle demiştir 
ki: 

cTii.rk t.ö rlhinin sa~yti-tz za·fer
leri a-rasında millıım bir me\·ki 
alan PreveZ'C zafer . her ytl sa
dece göğsümüzü kabartan, gu
rur ve tefahüre vesile olan bir 
geçmiş o}aak değil, taritıi ve 
milli vazifelerimiııi hatırla.tan 

bir gelecek olarak anıla-cak, bü 
yük Türk Amiral.nin önlü adı 
hürmet ve t.azün ile sayıgılana

cak, parlo k mu-vaffakiyetLerle 
dolu den:1,cilik hayatı ve kahra
manlık hatıralcrı. ger:ıç deniz
cilerimize nurlu bir rehber ola
caktır 

Sayın yurtdaşlar, 

A vrupa lot'asına müti<ı • 
fik.Jerin asker çıkarına -
ları bir gün nıüınkün <>

lup olmıy~aiı mesele..; erba -
hınca Angl<>·Sakson matbuatın -
da tetkik edilmekte, bunun ct.
rafııı.da ötedcnberi uzun uzıtdı -
ya yazılar yazılmakta olduğu 

mali\ındur. Lakin milttelilde -
ri.n geçenlerde Fransa sahilinde 
yapmış <>d!'hlan tetr.ibe<!en son 
ra bu mevzu daha geu~le-di. ?ılüt
tefiklerin kara, deniz ,.e bava 
kuv\·etleri arasmda tam bir ı>
henk ile nasıl bir i~lrliği temia 
edildiğini gösbernıek i$ilıarile 
Diep hareketi n~· iat ve fedakU
lıkla bir mUYaffakiyet sayıl -
maktadır. . 

Avrupa kıt'asını .-le geçirnıif 
olan Alman tarafının sarkta Rw 
lada uğra şu ken garpie de İn -
gilnl« ve Ameri.kıılılara karp 
A VTUpa sahillerini talık.im etti • 
ğini ve <>1'81ardan Avrupa kıt'a -
sına bir hareket yapmanın müt
tefkler içi-n imkansız olduğuna 
söyleyen birçok nıiiteha&•ıslar 
vardır. Bunlara mukabil diğer 

b'r kısım a•keıi mütehassıslar 
da aşağı yukan şöyle diyorl:ı'l'< 
- Almımlann her ciheti d ilsü -
nerek gelecek tehlikelere ~ 
tedbirli davnnmak ~klerl 
a~'lairdır. 

Lak.in Avrupanın garp tarab 
l>elki de Almanların kendi iste
dikleri derecede tahkim edile -
me.miştir. Çünkü Almanya kaç 
senedir faal bir surette ha:rbe 
hazırlanmış olmakla büyük bir 
kuvvet ..ahibi olduğunu göster
miş ise de ayni hazırlık faaliyeti 
Almanyarun haricindeki işgal 

altındaki yerlerde Fransanın şi
malinde gös1erilememiştiı;. Bu 
bir haleti rnlıİ'ye mesele. idir. 
Sulh zamanın.da sükun ve bu • 
zur iç.inde Jıarp hazırlığı gör -
mek ba~kadıır, harbe gil'di'kten 
sonra başka. _ .J 

Fransarun şimalinde işga 1 e -
dilmiş olan yerlerde.ki tayyaTe 
karrgablarına, fabrika ve ter -
sanelere h•vadan lngiliz tan•• 
r4'l<>ri bomba atarken halk ara.
sında dC"rhal telaş ve be,·cca.ıı. 
baş göstermektedir. İşgal aıt .... 
daki bir memleket halluııın i>u 
hali çok gcç.nıeden işgal ordu -
!arının askerine de sirayet ede
bilir. Telaş ve lıeyecanın nasıl 
sirayet ettiği htt yerde muhtel.il 
misallerle anl8*ıln n hallerden • 
dir. 

- Yine durdu devöm etti: 
- İşte Mister Jen;ngs, be'll ço VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR disi de maneviyatının kuv-;ctile 

kımıldaı;mamağa calı.şıyordu. 

::>arlbi yanın.1 yakıa:ştı ve rs
mil-e ça.g:ırdi: 

Türk tar lh.i hhraman ve kah 
namaniı•aıarı.. ooludur. Bugüıı'i 
de başımızda .bü;:ük harpler ka
zanmış milli bir kahramanımlll 
var. Onun asil şahsiyetinde Türk 
mi!Jet;nin ölçülmez cesaret ve 
kahNimanhklarının. sarsılmaz 
az'm Ye iradesinin timsal: var
d:r. Onun etrafında sarsılmaz 

bir külle halinde toplandık. Ge
kceğe ait mi!IJ \'azifelerimiz.n 
uıferini NJUn yüıkıs!'k emil lerile 
tadacağıoz. O zaman ecdadımı
zın geçmiş kahramaI'iıklarını ge 
ri bırakacak ve geleceğe san \"e 

şerefle devredilecek yenı ve 
şanlı kahramanlıklar yarataca
ğız.• 

Fransa sahilinde a~ larca ev
vel Sennazer'e İngiHzlerce yap~ 
lan tayyare a.kıııı.ıdan r ransızlaı 
arasında çıkan bu telaş "" heye
canın Almanlara da geçtiği gö· 
rülmiiştür. Hiç bir kuvvet tı.ir 
Almanla b'r Fransıu konuşma.k. 
tan alıkoyaıruyacaktır. işgal kuv• 
vetleri ile Fransızlar rasında iki 
seneden fazla bir zaman-dan beri 
ister istemez gitg'de bir alış • 
kanlık has.ı olmuştur. Yalws 
Fraıısada d4>ğil, Avrupa k>t'a · 
sının Alman işgali altındaki di· 
ğer yerlerinde de bu hal kendi· 
ni göstermektedir. A•rupa kıt'a• 
sına er geç müttcfildtt tarafın
-dan asker çı"karılması beklen • 
mekt-ı ve bu da kulaktan kulıY 
ğa tekrar ..di!ııır.i..tedir. Harbin 
bir kere daha Avrupa kıt asına 
avdet edeceği rliişüne..s\ ~~ı ar 
tındaki memleketlerde r•km bil 
istikbal iç'n büyük ümiller u • 
yaıııdmnaktadır. Hnlha Avru • 
panın garbi de diğer işgal al • 
tındaki sahalar g;bi Almanlar 
için en1niyettc değildir. Avr'~P' 
sahiller'ne İngiliz ve AmeriJı:a• 
lılar tarafından Yapılacak ha • 
reketler Alma~Iarı her ,·akil 
kuşkulınıdcracak tır. 

cukluğumdaıiberi 'böyley>m. Bel 
ki kı-. kacdeışim ecelin geldıiğini 
an1ach da, bana ıooyle bir sual 
sordu. Fakat ben korkmuyo
rum. 

TİM iıDA.M EIDİLİYOıR 
taam gü1'lüniin arıfesüıde Por 

tere ded m ki: 
- Senin için de müsNde al

dım. Yarın idam saatinde benim 
le beraber buluna.'biliı'Sin. 

Bıl yerinden s:çradı: 
- Hakikaten yavruyu idam 

edcc!.:eier mi? Dünyada en sev
dığ.m ins~11ın, ayaklarınun u

cunda yıldırımla \-Uru'muşa dö 
neı k. öldügür,ii görsem, şu da 
kikada duyduğum ızlırabt du
yamam. Bu nru;ıl böyle oluyw, 
ha\'Salan ö·lyor mu? 

Benim bu davetim pek yerin
ô.e b.r sey değıldi galiba ki, Bil 
P<>rter daha fazla bir ,ey dinle
mek istemiyerek, odadan fırla
dı. C'ıktı. 

Ozaman anladım kı davetim 
h&kıkat.en verslz bir evdi ve 
B:l bu maı{zaraya tahammül e
dcmiyccekti. 
Keşke bt>.n de onım yerinde 

o!ısa'Y'<l:m da, idam sahnesinde 
haz:r bulunım aıvd:m. Fakat de 
diğim gibi, vazife me<"bur;vetım 
vardı. ZavalJı .r;ocuk me.ra6lntle 

ALLAHiıV BELASI 
Yazan: 

AL iENINGS 

Oteki dünyaya ~n<lerilirke~ 
benim cÖiüm odası. nda ·bulun 
maklığ:m l:izrm geÜ'.)·ordu. 

Tim iki gardiyanın arasında 

içer"ye girdi. Papas, burnunu 
İncil kitabına sok:mu~. b:r şey
ler o.kuya okuya, o ci· arkasın

d~n girdi. 

Tim güçlükle yürüyordu. K"n 
disine hakim olamad;gı anlaşı

lıyordu. D:clerinin bağı kesil

miş gibiytli. Fakat alnını her 
zamandıan ziyade hava-ya kal
dırmıştı. G<nl-eri iidet.a irileş

m:şti, lakin bakışlanrun hiç ma
nası kalmamıştı. Çenes• öyle tit 
r.yoı-du ki, d şler:nin ıb;ıibir'ne 
vuruşunu dahi !ıı:tiyoıduk. 

Gard ;yanın biri. usul üzerine, 
büyük bir viski kadehini doldu 
rarak, çocuğa uzattı. Tim ş d
detle elini itti. Gardiyanın el'n 
deki viski Y"ı<e döküldü., Güıç 
işitilen bir sesle; 
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Hıç btr şey istemiyorum. 
teşekkür ed-er>m, dedi. 

Yüzü.ndeki bütü.ıı kan çekil
mişti. Öyle •bembeyaz, mermer 
gibi~di. Gözleri b .. elektrik san 
cialyesine bir m~düre bak>yor
du. 

Tım o sıradc... berı n1 de orada 
bulr.duğumu gördü. Bu idam 
sahnesinde haz;r •bulunmak mec 

buriyetir.de bu'~.rduğumdan 
dolayı azap ye }ıcap ıçindeydim. 

- Olı, Mi..5:er Jenings, bOJlj r 
bonjur! 
·Başım bana '<iiqğrl\ fbir kaç 

d·efa eğerek beni seMm'•cdı O 

zaman kafasının !<'pesindeki 
saçlarmn 'bir daire halinde kl
z.ınmıı; olduğunu gördüm. "4te 
bu kall:nmı~ yere elektrod!ardan 
b.nnı oturı.:caklardı. 

- Borjı:r J\.Tıster Jenı~!. 

Korkmu,y<>rum, korkmuyorum. 

Ben si"ze ne demiştım? Hiç bir 
şeyden korkmam, d,mern;ş miy 
d'm? İşte korkmuyorum. 

Tim'in gömleği rnsesinuen 
l:x>I. Le kadar kesilmi~li. Yani e
h.·ktr'k voltajı vLict:dlinden da
ha ko'aylıkla geçsin d;y-e ... 

za,yalJ:yı san<Y. iyeye et. ur\'t.u 
!.ar. omuzlan ve dirsek!-eri san
dalyeye ·bağlandı. Elektırodfar, 

ıbaş.na, çıplak ensesine ve 3;yııf 
kollarına oturtuldu. Bütür. bu 
am-eliye gayet kısa bir Z'<!rnanda 
yapılmı~lı amma, bana !bitmez 
tük-enmez gibl uzun ge\mişti. 

Tim nihayet iyice sandafyesi
r.e bağlandktan ve 'her şey de 
'haz.rlanduktan son.ra, !bayılır 

gib. oldu. Göı,.">sü )-uk.lrıya dogru 
kabardı. z.vallı mümkün merte 
be sak:n görünmek için kendini 

zorluvordu. Yalnız bağlar onu 

::Um,:da-tınamakla k.almıy.0c, ken 

- Tim, ya<Yrum, çocuğum, 

h3'yd. itiraf et! 
Direktörün ele ne bü'Yüi< bir 

12tırap için.d~ olduğunu gör.üıyor 

dum. 
- Sen bu cinayeti i-liraf et. 

O zaman ben seni afifet~ırmeğe 
çaJışıTım . 

Çocuk şimdi t'3vaı>dan 'Yerlere 
uzana-n. b r kıs.ını vüıeudüne bağ 
!anan elektrik k<lb1-olan :çinde 
mahsu, b.r vaziyette oturuycr
du. 

Şöyl-e ba11mı kald!l!"dı, baktı 

anım,, d:rektörü gördü mü. gör 
medı mı b:lcmem. 

Sadece mırıldandı: 
- Ben korkmam. Ben h:ç bir 

şeyden korkmam dedim s.ze ... 
- Yavrum, sen bu işi yaptı

ğını itıra! et. Ben seni kurtan
rLm. 

M-esei:i yala.n söylese d<', bu 
suretle itiraf etmiş say•it;;a, dı

rektör onu nasıl kurtarırdı, bu 
nun adli !bir formülü var ml}«h, 
orasını bilm'yorum. 

Nihayet Tim hapishane dırek 
törüınün kendisine hitap ettiği
ni an!.2dı. Cevap vemıek ,çin 
gayrPt ..sterdiği "'nlaşıl:y >rdu. 

(Daha va.r\ 

B-eşiktaş k.ayinakamından son 
ra kü rsüıye gelen den iz teğmeni 
Ert1'ğrul da heyecanlı bir hita
be ile Baı•barosun muvaillakiyet 
!erini tE1barüz ettiıı:nişt:r. 

Nutuk'ardan sonra deniz t.a
Um alayından mürettop b;r ta
bur. mektepler. kıız ve erkek iz
ciler tarafından yapılan bir g<>
cit resmi!e mcrasıme nü:1.a:vet 
verilmiştir 

Gece. Banbarosun t"nbesi pro 
jekrorıQrle 3')'dınlatılm1Şt r. De
nizyol1.ar ve Şirk<:>ti Hayriye va 
purları elektrık!e süslermiş ve 
Beşiktaş önünden geçen her va
pur, projektörünü lihlbcye <:e
virerek lbiiyük Türk denizcLsi
nı s.e :imtıımıştır. 

Halkevlerinde de toplantılar 

Y'll'!lılarak Barbarr>.,un hayatı ve 
menkıbeleri hakktnda konfe
:rans~ r VP.rilmistır 

İşte böyle mtitalu ~ürüten 
mütehassıslar irin A,~rı:pa,·n 11"'' 

ker çıkarmak ;;ini Angfo.5.ı k~0~ 
tarafının be~abına d aha n:kh 111 

Jikle karsılamak kah ·ıdir. isı:' 1 

alaltmdaki memleketlerde ~c • 
t' çen harpten kalnıı~ . fakat bu ' ,. re rde iı;e yurapcak emekli •· ·ı 

keT\l'r vardır. Bu harbi gör111t
1
• 

'b'' olan g<>nçlcr d,- bulunduğu gı ~ 
Jl.lüttefikl<'Tin hakikaten ıuiİ';~ 
bir harekete gc~fklcrinc ~"' 1 , 
olduğu gün hunlar da faatr)-< d' 
gerebilirler. Bugiin Sırb·,ıa~, 
baŞiamı~ olan hHckct ı:-it~ ~i 
Avmpan•n d'j\'er ;,gal aıtınd• • 
yerlerine sirayet edebilir. ,\' , 
nıpaya müttcfiklcnn a ];er ç; .. 
karmaya muvaffak oldt ıJ rf 
giin diinya harbi ) eni bir uı~ 
.ı.ı... •aflıasına gi..recckti.r. 
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Ribbentrop be- Almanlara Göre 
yanatta bulundu 

(D,..vamı :ı ir.ci ;;ı:hiıede) 

Vvn H..ul•ent. p, O. ri ... ba. re.3-
m uc!e Ur n.ıt a: :ıouy .. yrı \ ... lü 
pa;~tla h .. b "il'~ r. e 1.>:;. i: _... dcvJ l't'.er 
nıf\o.ı t• ıllt .ıı SL ·a.1 i.i-ıLıii ve ~· u 

p .;ı':a Alıll..:r.y.:ıya bağ~ı h '\·let re .. ir 
lı .i:-r.~~J ' J:'l'mı~tı .. 

Jf.\RP l\ll .S'('L'": Rl:zvELT 
1'-t. \.·on R'Ü\Jl·ı:ıftup bıJ nt Jn:~ı:.Oa 

dt''I "} 1 ~ 
"\ l'1 ilr .. .v:ı , it:ı'•y.ı ,.,., jaıXl'!"ıya, bun

d ... n ,,... rır eV\'t" 1 Bl' rı'C.e u , !il 
P~AIJ m o ... . l \i..:a.ı. za:ı1:1n, ı~·dee
·r~, b ııo. I ~ s·.1,;a 1 A..ıner:Ka Bir-

h_ş;l.c Dt.~\.· 1 cı .. -erITTe ıhta-:u-u l:>L.ıl'n-

'1'<l~ı 

Reis Ruzvelt ve onun Yaihudi 
lıarp mü,cıtıb·ıbı zümresi, Ame
r:k~n rn.iıllettni istpğ! hilf.fına 

olar~k haı:be se\'k.ctmekt.e de
vam ederse, b ·r ha.np takdi.in
d>ı ki~lerle ka~~!aşace-ğ?nı bile 
cekl.er. Bu ilıtifa kın manası 

ve ga.ı·e>:, bu suretle sırf tedafüi 
id Bu itt:fak, beynelmi~el iş 

ad·amları tarafa:dan çıkarı!mış 

olar An-upa haılb ı:in. Biri.eşik 
de,•J.etler:n iştirak'le bir dü.ı>ya 
harbıne inıkiap elno<>sine ve bu 
~-urcV-e uzam:ısınaw milr.i olmak 
ı:;tiy-0rdu. Ruzve!t, >bu ihtaTı 

du.1mamazlığa .gt"'.d. Birleşik 
de\ '.etler reisl, su?h :.-01u ile hal 
suretine \rarmaık tmk3niar•nı 
kat'i surette orfadan k:;ldıracad: 
emriv::ıkileı•le acı.loça hanp hare 
katına başladı. Üçlü pakt devlet 
!eri, onun tahkirlerin', ta-lırikle
r· ııi ve hasma.ne hareketlerini, 
Amerikan halkın :n aklıseliminin 

Ruzvelt ve zümresini her şey-e 
rağmen nihayet doğru yola so
kacJ ~t iimdii ile, bir sene en bil 
''Ük o:r llij·c.tla karşı\amısl'ar
dır, Demcık o!t:yor ki bu "Jı1J, 
fü17\·~ltln şaohsi eserid.r. 

Stalingradda di}[iiişcn1.ı.'r11. 
hılı ıtl1'1,(fülı!iı 

Almanva ve ınuttefikleri, .\v
rupa \·c Afri.ka 1:~rp sahalar.rtda 
bü~ ük muvaffakiye!Icr elde et
ıııi~~erd r ,B;llhassa Şark cephe-
·ncte 'et 1><?1.e haftalardarJberi 

S!a'ıngrad meydrn muharebe'lin 
dt· ci<~i~n milletlerin kahra
manlğı çok buyük olmu~tu·r. 

Bi'zlcr, po "UkS>CL ,·cya asker 
hepirıliZ ve 1.>i.~tü.n Alman m ·lle
tı bılil"-Oruz k ! bu mü.cade1ede 
çok bü~·iik ga:'eo<:r mevcuttuT. 
Alman k•t'alann:n kahramanh
ğın .. n Stalirgradda da za.feri el
de edeceğıni biln·,ekte,-·-z. Bu 
mev<lan muharebesi, belki de, 
son".a Avrupa hürriy<'ti için 
müc~deknin sen,fbolü (>!ac2klT. 

'.Btt yıl ııti1tte!i'k oroulann as
keri harelrohmn nihayete ermesi, 
Sovvetler Birliğini feV'kıalade güç 
bir :dımı:ma .1<ıoyı>~akt11r. Ruısya -
nı ın G:razi. ~nr;an, i·a.şe ~~~. ·maden 
her türlii · iıp:;dai madde, erıdüs
tı~ _ım!dnları, sıtrat.ej>k ve a,ıkerl 
m3oıxı!<a le ~"Olları kS'yıpları o 
de"eceyi bulmu.ştur •kı So\')'et 
de\·i. sin._.:t· en, rrul\"~tirı·ln YM'I-
:r;Lı~ faıJaısını, m'Ülh'm bölge -

leıoJe ha Wı ü -te i1kı:si ve da!ha 
çoğımu <ka~1hetımıl,tir. aora7li ba. -
k rr..n'Lı~. mlitıtcl'lk kr.ıt'alar, :ro:ın~ 
diden 1 m''l~'On 400 bin :kara ti
km ı('!re toprlc aITTı")la.."Xlcr. SD'V'
\·e-tler Birliği bu arazi kayıpları 
ile, 90 mrllyıcın lroıdar r.iliu.su da 
ka;;betımiııbir. Buna. 14 mıil~"'Oın
luk ölü, ~arsltı ,.e esir kay:pl.a
rını da H~e etm"k lazımdır. Bu 
su~ı..:~'ıt\ &ıv•yetlPr Brli(ti 1 )"":U:\1ar-
l-'< he<a,>J.a 100 rr.ilyrından fazla 
in.san ıkayıbeylemiştir. Bu, Ruı;;ıyıa
.nı:n tı:nmn OOfusunun )"arısın -
dan fazlıisı, Anuıpa 'k:"1lltının niJ.. 
fumnun ise ~ ilcls'.~}r. 
Almmıla·T ı!kinci cephl!'lJI! /ıa..-,.r 

Sm-yetler tıirlı:ği vadedilen 
maddi yardımı alam<"'ınca. e
illcrjik surette İngilız.Ier ve A
meri'kalıla·r tarafm<lan bir şa
şırtma hareketine geçilmesini 
istem,~t•r. Oörç'il, Moskovad:a ·• 
kirci cerheden llnh,etmiş ve 
buncn iizerine D.ieppe !€:.elıbü
.,,ü szJ:,ne\·e kor.mu~tur. 

Alman· kıl'aları, bu taı'Zda ye 
r.i te~bl:ü;;lere n yeni 'ışlere 
baıırd r Fakat burcn Rusya 
üze" nc!eki bask·.ın n h fflet
rnr r.i intaç edrceği san 1 

, • .,r . ..;a 
hiı•a ed 'rrı's olacaktır. ı\:marva 
· n.üttef\-leri bııgil" , d 0 rc<:e 

k \'Vet r kı \UZY<' tın trafın 
da gı.m .. lul<>r 'apt.ğ: l. i'- .n
cı r · ··,.,cu, bir dor ün
cü c e p ~ e kurl.lrr.ası .c n 

)''lp• ak L4 .et b sır t 
.... s '\ i' ha-

1t 'rt1 '11 

i. r.u.in.ı:nı. · K \(ll'L.\Rt 

i.t l<tın k.ne> yn 

rıı ' 
<! r, 

a VE" Ati'& e 
):: ti r e ı; u pl 

la. rl:"~Ul \"e ha\a 
Wrya dr>llll.1erır.d 

rr kiJ'et'erı de i' 4\"'e 
Ş.dld:uı emırum ki Q,,.lıa pa.<t 1 

(B"f tarafı 1 in<0ide) 

tıçak'Q ·tn h~n<ıııYl~rldP. • .mutı.im k ..ı'i'

vetler~e bır .tes-rr.de twıc'ı.lm etıır.ış-

:.i: !)ıoıici•·tı. m.t.).!:1-..Ii>ö~.er ~ı.;:'.a devam 
ed.1)-ı-r 

Laocııca gö!rü.n\in cer.-_.h;.ı.nr;ia., bıı" 
çoı.: d:.ıı-rıı.an hLn>uı.nu pL.;rM.ut l.ı~ıWt~ 
•~·. Di.:ı-nı""" 1 .ı...-.... ı.:l lw..Ylplaca u::::
«Lın~ -..e bütUn :>il.:1.h;:ıruı \'t' hu·v a. 
'kın·veL Pr;nin a.tPş~. hL"t:uı. n.a ha.ztT· 
l ... 0011 başk::ı d.Ü\Ullan ku\·•..-et:_..ıer:in1 

in .ha c1.ı:~t.lr. 
D;.ı.,.-tt an, geniş b•r Ct'Ph··den Ne

vn ·vı ge~-.ııPöe te:,. bblts ·tt n:.ştı·. Bu 
~J\.15 t'81la.!K?Qa 260 1.()p ııulıa e
dilrın ~ \'! bll' 01.ik'ar ~iı· alınını.ştır, 

BİR HAFI'ALiıı: İCMAL 
Berl•n, 27 (A.A.) - A,keri ay

na-ı..tan :":diriliyor: 
20 '25 Eyhll haftası itil'd", A:man 

ve Ronı..en ntalart 14nal - b°"ı Kaf
i<o.syaoa onnıa.nl;k ve ceçıı me&~ gUt 

aritZ·Ge t.a. ... J:ruz.a.:-ına dıcv..ı.ım etır..iş ... 
leı ve hir \d< ctı.o:xı:rn!yth d•~ mev
zil.rr!ri ele geç1r:l'.işlrrd.ır. 

Te?"<%: nPhrıDde •:.D:nJn taaı•reru 
bu nehı'İ-n b~.1')1ük diı~es;o do.:ayta-
rırıdıa.1 p .. <..k._ndl.nb c.·.r.ub ~)g\k

s:ı!Jda ılerlem:ş ve bir ook ~hir:eır 
na:ıcuın fa ~teci. . t~r. 

s:.1 · ttıgra<i.da. ~ilit1tlı 11)...:0".ı: ıra .... 
h~ ebeleri Vol,ga ;,,\kıl.met OOıe og.r 
<>ın.ak.:a berai>fıT t&ra~·· r lm.ydet
.ı.nilc~r. Bo~v~er ~chı:..n .,maı~ 
d•'ıll ve <.'Ok yu'karıla-tua a.'man me·v
z.ı.e-r;ni ya;rırn:.tk: h·~eOOtlıslttn\ı::• de
\·aıcn t'~1işlerdırı-r. Bo~v~:er lx>1a. 
ıı;doo büt\m bu taarruz.:ırırKia 251 
tıa.11il lk~t.miş!erdır. 

Don cer.iı~siode Alman.. :\I.aıcar vr 
İt.a.~yan k~.ta:.arı, bu nehri geçrr:etc 
:ç;o Ruslaırın y.a.ptmkla.rı m-:tt•addjt 
~f.bl>ıis!eri plJ!WJ~eni•r. M
ma.n hik:unn kılial:ı.rmm hareketlf'ri 
mu\·a.rtak(Y'etle rı.t•.ıicelPn:ınııiştiT. 

Tayyareallerinıiz Ka.r.ad ... naz Pl*
linde ~enüz rwlann eliıı:d.a bul<ımn 
limaınla tın açııldaıında b' r .,.ÜZM' ha
vuz. bt"S tica.re.t homLsi, bi-r ma.vra 
ve b:r devr~e bemifii 'hasara uğ
rabm . .;arcttr. Vokba a.f'z.Lndıa ~a,.. 
rec; r r.ı11l1lz iri petıro: yı~misini ~ 

iı.rm.~ 1-. r ve lkı naklyıe Öllb3.Sırıt 

da trn ra UYratı:rışlaN'ır. L!lkioga. 
ı..~ru ta ·erindr' de b ;r t»earet geınisıi 
batttı~~l.Ş v.,. bir ti.ca~t gem::: e 

• b~r dc-vriyP gtJ•"" ha:ara. uığrSıtıl
t J..'.lı.r. 

---<>-

Sovyetlere Göre 
(Baş IBTafı ~ inci sahifede) 

Smryet kıt'atarı Alman taarruz
tann, püskürtmüışl-eıxfa 

Almanla.- .Stalirıgra>J.a. 12 
taxı.,..nızd'a lmlmıd1ılıır 

.Moskova, 2'/ (A.A.) - A1man 
lar f .. ~tingrada ık<itle tıaliruloe 
tankl.a< kul'~ırıarak ,.e ş:ded'ti 
bir hava bomlıardımaı:ının h;... 
mayes •. nde olan• taaı"rınlarda 
.bü!nmu~;aı-sa da damladan pek 
cerelerd.en ve maıbzen!erden el 
bombası. yağmuruna tututmuş.

fa.Tdır. Bu taarruzdan ev,·et de 
Alman topçusu Sovy>et hatl.aırı

nı dövmüstü. Ahn.a'llar neticesiz 
kalan 12 taarruzlannda 42 tank 
ka)'betmişl<'«liJ" . 
ılTo!dokta ani hiicum. ııaP'kh 
Moskova, 2'/ (A.A l - Mos~o 

va ract~:osunun Cumartesi sa
bahı erkenden bildirdığıır.e gö
r e, SoYyet kıt'aları ),fozdok bö!.
gesindeki s-s!i ha\•adan :stifade 
ederek kuvvetleriırıi sÜT.atle 'bir 
arava toplamı !ar ve a"i hücum 
]ar "yapm:ışlardır. ' 

l\lookova, 21 (AA) - Reuter 
ajansının huıusi muJ1ab"ri bil
d'riyor: 

SO\')·et ordusunun merk~ ve 
Lcni·r,ı;rad cepreleri~~e yaptı
ğı 'baskın Alman 'kum~ndan

lığ.nı kuşkular.drına~trdır. Al
man orduları. şefleri l <ıl<Viye is
tc·mek için Rus cephes:'lin her 
taroıf:ndan Hitleri.n umumi ka
:rargfıhına t.e~raflar çek.ın&te

dirler. Sovyet ktt'aları Rjevde 
temiz!, k ameliyeleri Y•IParken 
Almanların bu bölgede çek muh 
ta·ç olduktan alayı.tır Smyavino 
ya nakled:!ımi~fü. 
Moskovsı, 2'/ (A.A.J - Sm•

yet tebliğ'me ek: 
Stalin<grad bölgesinde ;ıiıidet

H çarpı;.malar devam etmiştir. 

Almanlar ağır kay:ıplar \"ere>'ek 
S • ·y@t mevzile<iı>de bir ged k 
aı;rr:aJa muva::1.fafk oln~u~1ıardır. 
Temizleme hare.ı;eü :!c,·am et
rr.eklt.'dir 
Sta!ir.grad böl;: , l! n ba., 

'-n m~ 
b dil. 1 run h 

oo-

.... 
ış ar-

e 
kad - •ica •t g 
e~" • e ·, 11uıu pıı 
mar. rrm ü.b H-: 

dıüş

C'd bı c<ık er"n-
c h:ılz ı b t ~c du-

r ~ b: 

ı, mulı:Jtka ( 

ge~--t C'ı.: p 

o derece t' ıdı 

vamı r>ce 
.. .yttfk ı: • '"" 

g 
ip 

,. 
~ ' 

.. yat 

~ ç~ 

dava 

~-

b r-

..... ,. 

Ne duruyoruz? 
(Ba111111kalecle. devaıa) 

bilir. Zira, harp kaçağı olmayan 
maddeleri, harbe ı:İ<cmemiş ve 
denizleri o]n1ayan konışu mem. 
leketlere sahndcta taınanıile hür 
bulunuyoruz. Bu surctledir ki 
milh servetimize dc inki.af ve
reb:li.r ve pi~·asatnızı kendi ken. 
dislni soymak bubraııından kıır
tarnıllj oluruz. 

Bugünkü harp dunımıı şart

ları i~inde dt>ı denizler ı·kareti
mizin teJnelini atae!a.k olan geıni 
ihtiyacına gtli:ıue, bu da, dün -
yanın bugünkü müthiş gemi mi
r:ı.syeclil"ği "" görülmemiş mik
vasıtalar in!l"ah Sl!'asuıda, hiç ö
nemli birşey değildir. Türkiye 
devleti ilk safta muhtaç o-lduğu 
birkaç gemiyi tarafsız menı.lekct· 
lerdek.i hususi deniz ı•tiinaluı -
!atı fırmalarile derhal temas• 
girerek birkaç msli fiatına te • 
darik cdebıleceğj gibi, hatta, bii
yük dcııizci dost meml<>ketlerden 
dahi böyle bir cemile ve yardım 
istemek büyiik bir külfet olma· 
yacaktır. 

Euerjik teşebbüsler ve ya.ıw -
tıcı bir rulıla uzak deniz.ler ti -
caret filomuzun Hk kümesini 
kuı-abilmekk bütün davanın hal
ledilebileceğine, ve be~ hude yere 
çektiğimiz ve belki daha da pek 
çok cekeceğimjz sıkıntılua ke -
sin bir son ,·ereceğinıize, hatta 
memleketin milli refahının ola
ğanüstü bir duruma gec;ecetine 
hiç klınse şiiphe edemez. 

~femleketin "'efabı bugün bu 
hamleye bağlı bulunmaktadır, 
Geniş denh:ler ticaretimizin 

tebar diırillilerek şanlı hayra -
ğmıızın hüliin diinya denizle -
ı-inde dalgalanması uğrunda sa:rf 
oltınauk h;nımetlerse, dün kut
ladığımız büyiik Barbarosun a.il 
şanını yiikseltecek himmetler 
olacaktır. 

SVKRV AHMET 

V. Vi lki 
(Bu larafı birinci sayfada) 

lim olm:yacağını anladım. 
MoskO\·a, '27 (A.A.) - M. Ruz 

velt n şahsi mii:m-es:sli M. Vi!
·ki y•lbancı gazetedJ.ere verdiği 
yazlı bir demeç!.e billlı3$8 de
miştır: 

Şiır.dı kani oldum ki Rusya
ya yapa!b lece/;imiz en iyi yıar
drm İngiltere ik!> ıbi r1iktc A'Vru
pada ôskeri şe!lerimiz muYafa
kat eder etmez d"ııhal hakiki bir 
cefiıe kurmaktır Askeri şefleri
mizden bazı'•arı belki de a.Lanen 
ıt~'>'i·k cl lmckı ihtiyaC!ndafur. 
Önümüzdeki yazı bcklenıek çok 
::'.e<; kalmış olabiliriz. 

Rus h~berler servisin:n ra.por 
lan da gösteriyor ki şimdiye ka 
dar yaptığımız b:r kaç hava a
kıru AlmE>n milleti ü2erinde tah 
rip edici \">e m.;neviyat bozucu 
bir tesir yapm:ştır. Ru.,ya Al
manya üzerine her gece binlik 
uçaklarla akınlar yapıhnasıru 

istiyor. 
Vilki demecinde şöyle devam 

etmektedir: 
5 m'l•}'On Rus ölmü.ş, y::..ratan

mış veya ka;fuolmu~tur. Hiç de
ği:se 60 milyon Rus da Hitlerin 
ddares' altına geç<?n Rus toprak 
lar:nda esi·r ~almıştır. Bu kış 
Rusyr;da y~yecek az o!c.cakt·t' 
ve hatta azdan da daha fen<· ola 
caktır. Milyonl.arc~ Rus ocağı 
bu kı'l yakrt yüzü pek görmi
ye-cektir. Ordu ve esaslı harp i
mal:iıtın<la çalı.;an işçiler hariç 
olmak üzet-e halka verilm<'k iç:n 
hemen hemen hiç giy>ecek kal
mam.ştır. Bir çok ilaçlar hiç yok 
tur. Bununla beraber Rusyada 
hiç kimse saıvaştan va~geçilme
sini ağzına bile almıyor. 

gesiJ"de Sov ·et kıt'alar 600 as
ker öldürmi\<:ler, 20 kam~·on 
tah~ip etmişler ,.e 8 bataryayı 
susturmuşiardır. 

Sta' Pgradın ~imal batısında 

müdafaa l:areketi dev~m etmiş 
tir Almanıar'n tan·klar!a yap
tığı kaıışı hücumlar pü.skürtül
mfuıtür. Başka kesın:1e 500 diiş 
nı~ öldür~lm"' .ür. 

'\!o dıık ool es nde 60 !aP < a 
m \ · ı m"ze hilcu;n eden du 
ma Ki bôlilığ ıililta ve 9 Wnl{;. 
t ..... lr p ed 1

"'11 lr 

N I>\ • r k',., "" , d usun 
da ırı• m r epe ç n şıdd •!ı • 
bi ır:pı l v.ıpı m ştı• B r 
dü t"a 1'~ ... u pu rtu ı..ş 
9 A'.man o'auriı mü tl.r 
Ş rr a' ~atı f)lıe r.de m<t a! 

lj ç rplljmal r e\ a l'tm>Ş b.r 
dU.,rran muk emet cebı urta
dın k 'u.r m ştır. 

-J llD AM 

• 

_I __ GONO N MEVZULARI 

Çok eski bir Cumhuriyet: 
VolgaAlman Cumhuriyeti 

iki asır kadar evvel ikinci Katerinanın daveti 
üzerine Rusyaya giden A l man köylüleri 
Aşağı Volga sa hill e rinde muhtar idareli 
bir Cumhu r iye t kurmuşl ar dı 

R u'yar.ın göbeğinde ıbir Al
man Cürrlhuriyet.i ... :Elek ga

rip değil mıi? 
:Bo!-.şev& ihtilıili.ndyn so.nra, 

Sm'yet ıdaresi Rusyay•, yc~i par 
çalara aY>ı:dığt ve bu p~a or
dan bir Sovyet Birliği vücu<ie ge 
tirdrği zaman, C'Yaletlerden bi
rinin ırz ve ..eşekkül ·hususiye
tini tamm1ya mecbur oldu ve 
U:ıu suretl-e c Volga Alman Cüıı:ı
huTiyeti. de muhtar b:r Sovyct 
Cünıhu:riyebi haline geldı . 

Vo~·•ı Alman Ciimhuriye
ti, V=ej'in Ş31'kında ve Sta
Mngradın şimal şarkisinde, aşa

ğı Vo]ga etrafı'llda 'bir yerdir. 
Mesaha& 27,152 lcilomtere mu
r<Jb.baı, nü:fusu 630,000 dir. Bu 
muhtar Cüm'huriyehn merk<?zi 
Anjeles (Eski isimleri Poko
ro\-sk, Kozaken•lat id . .) şehri

dir. Bugünkü muvakkat payi
taht Kuybk,ef, bu şehrin şimal 
şarkisinde<iedir. Nüfusun yüzde 
66 sı Alman, 20 si Rus, 12 si 1.Ik
Tanyalı. mütelbı:ıki yüzde iki.si de 
muht<?lif ırk\adandır. 

* 1 ki asra vakın b\r zam.an ev
vel, Ru,,Ya Çariçesi İkinci Ka

ter:na, Büyük Pctro'nun isrin
de vürüyerek, Rus ticaret ve 
san~\~ini iııJ<i!'Zof ett(!'mek mak 
sadik,, neşretÜği bir :.r~de ite, 
ecnebileri memleketine davet 
etti. Çariçe?Mı. tlkkip ettiğ, ga
ye. tlaha çok ,yem za.ptedp ül
kc~ir.e ilJ1a.k et.tıği cera . .:.p \"e 

cenubu şarki ""'yaletıloerirıe ecne
lb çiftçilerini top1amak, oraJ.an
m isl<?tmekti. 

İkinci Katerina'mn iradesine 
göre, gelecek muhacirler dlni 
hüırrivetlerini mulhafaza edecek
ler, h:ç bir zam•n askere almmı
,·acaklar \'e uzun .bir müddet 
İe ve~i ,·ermekten rr.uaf bulu
r.acak'ardı. Üstelikte ida ri muh
tarivete sahip bulunacakLadı , 

B~ı vaitlerin cazibe~ine kap1>
kın b>r çok Avrt>palılar, Rusya
va ,k,n etımeğe ba.,"1adı Bu a
~ada. İsdçrenin Nöşatel şe-h<in
de• Bor(\gar (Güzel gözlü de
mektir) isminde bir baron, ZU.
r:h havali"inden ve Almanyar.ın 
Vürterrfl>eng, Vestfaii ci·hetle
ler:nden t()J)ladığ• b'r sür!i kC.y
li.i'<rle Rus; .ya gitti \'e Saro~of 
i:e Samara ş'md:k; Ku ybiwf 
sch:rleri araFında, \'o 1~a nehri 
ker.arında köyk>r \'Ücude getir
d i. 1764 ile 1776 seneleri arasın
da, 1>u köyler, y(\z k'lometre<ien 
f87:1a bir araziye yayılmıslerdı. 

1783 senesinde de, Ru~-aya, 
ik.irci bir muhacir dalgası aktı.. 
Protestan ~ebinden olan bu 
yarı Alman, ~'arı Ho1J211datı küy 
J\ifor de, Kafkasyada. Yekat:-eri
noıs!.av vila:yebne Y'el'lcştiri!d.i. 

Bir asl'l' sonra, ya.ni 187'7 sene 
siPde, Samara'da 21 .000. Sara
taf'daı 19,000. Yek.aterinooJ.av'da 
17.000 ve Kırımda· da 1 l.000 Al
man ailesi mevcut bulunuvordu 
\'e bu 60.000 Ahnan ailes'n.in va 
ziyellen, Rus köyliil-erinden üS
tüındü. 

1Q()5 senesinde yapılan b;r nü
fus sa,·1m,ra göre, bı-her Alman 
aile>•r..in sahip bulunduğu ara• 
zin'n, Rus loör"ii>üı ünkürden 
ü, misli fazla oltlui:u •nlasıl-
1!'.~tı. 

1 K ne Katcrina, Ba on Boro
'ın sadakat.ne mu Mat ()l.

mJ1..: üzere mtfl'-acır ka aJbd~ .. 
r n .b1r•"e .Baronsk, yani 

13 on şclır1> ism'nı verd rmiş-
t o ğer topluluK .ar n ısım!eri 

de Annaıbah, Knrl <lo!'f, Sultz
berg ::1. 

t ·ÇTel !ere gelirce: BurıJar 
kur k'nrı kasal1):ı.Iara, a.nava-

Yaza~;/".'-:;::') / 
M.Raaim~ 

tanl.ar.mn hatır-ası olmak ;;;.ere 
Bern, Bal, Zürih ve So)ör ' 'ı:nle 
rini taknnşlardı. 

Bo~~evikı ınltiıalinden sonra 
kur.ulan Sovyet idaresi zamanın 
da 'simler değiştirildi. Baronsk'a 
şimdi iJl.faı'b,-'tab... Ciimbııri
yet merkezi olan Pokrovk'a 
cAnjelıs. diyorlar. 

<Bu cümllıuriyetteki kas.ıbala
,rın en büyüğii, 30,00-0 nüfuslu 
olan idare merkezi cAnjels. tir. 
Burada, ha.la, Roza - Lül<ısan

burg, Libkneht g;•bi Alman isim 

Suriyenln istiklali 1 

General Katru bir 
nutuk söyh~di 

Beyrut, 27 (Rıı.d.yQ) - SL>ı»ye is-

i t~t!ahn.in birinci :rıioörUıd..i. m\.İIW.
sebetlle bugün parl;Ot bor tören ya
pılınış ve gt-.neral Katru lleyceanlı 

1 
bir ıhitabecte buJı;.r..arti.k b! r yıl w
velki durumla bu gül>ü be1'rtıı>4•ı" 

M. Lav a l 
(Baş tarafı 1 incide) 

Beooit Mrohin'ln V'8zi!fllindec çı

·ka-rılmasrıa sebep ola.re.k ileri aü.
r~ t-Jcir şu&ur: 

.Bu noz•r a/.rnaolarla tell'lMS t•tnııirf 

,.e nazi t.a.ro.d\:&uı. Dv.riot'nun bsş

kanllğıoda !ık.'™:: bir Vi~ kabine~ 

kuı"tnaık :-.ıteımtştir. 

LAVALİN BEYANATI 
Pa.r;<, 27 (A.A. l - D.N .B. 
.oe,..ıet ~ekrl•leı-i. ?\ot. Borıoit Mac

hJl hü:.:ü~nettrn ayrr!'mıştJ.r. M. LaNa.l 
bu tT'.Ün.:ıebPtle bas100. oşa.ğıdaki de
mcçi yupm~\r! 

<HUk:ü.rnetia otori t.+"--inıe lt'ca"Y\ie: 
edihnrsi~ h;"(i>:r suretle re\:!aadl' 
e~iyrceğım.. B(.;.. her zarna'l.Cİı.'ln t-o'lt 
rOL~iın için zarur'İo1.r. Hülaimet k:lJV
\-et:idU- v~ ku\."\o·etll ka.lmrurı.ası için 
hiç btr sebı'lb ~tur. Vazifemi S.>

nuna ·'kOOar ya.l-n a<.f(. azim v.~ k<H"a
rındayın1 > 

FRANSIZ N:\ ZIRLAR !IIECList 
Paris, 27, (AA) - D '/.B. 
Dln 1(-.p' r ın· ~7l"m 1?e' ı n fakat 

li ead<leler vardn-. 
Bu Almanlar, on sene evvel, 

mem!elketleırile •Komünist ceır
nefo diye ift.ihar ediyorlardl. 
Abnanyanın 1939 da, Sovyet, 
Rusya ile y ptığl (Baltık dev
let!eri ara:ıisind<!kı) vat&ndaş 

mülbadeelsi sı.ı-asında •Volıga 
Alman Cümhuriyeti> A;ınan

Jarı, Almanyaya g .. tmek isteme
dikleri için milb•deleden isti~ 

na edildi. 
Böyle ike'!l, bugün, cVotga 

Atman Cünllı.uri'Yebi> ndc Al
man namına k.mse yok gibidir; 
çiliıkü haııp ba.şladıktan üç ay 
sc>nora, 1941 senesinde, 'bu Cüm
huriyette bulunan Alm•nlar Si
lbiryaya nakledildi. 

Milli Şef 
(Baştarafı 1 inci sahifede) 

ni sıkmı~lard,.-. 
. Milli Şef, eşi Bayan l\levhıbe 
lnönü ve çonık\arı ile birlikte 
ve hususi tTenlerile Ankaraya 
hareket buyurnıuştanlu. 

Ankara 27 (A.A.) - Cumhur
reisi Milli ef İsmet lnöııü, bu 
akpıo saat 21,30 da An.karaya 
avdet buyurmuşlar ve istasyon
da Büyük MiUet l'tleclisi Reiıı.i 
Abdülhalik R .. nda, Başvn>ı Şük
rü Saracoğlu, Genelkurbay Baı
karu lllareşal Fevzi çakmalı:, Ve
lriller, meb'uslar, part.i idare he
yeti re~i v e üyeleri, Anbm 
valiısi, garnizon .konru tJı ıu. ve 
Emniyet l\lüdüırü taraf•ııdan 9&

limla.om.ışlardu, Kalabalık bir 
halk kütle'li, :Milli Şefi hararoclfe 
alkı lamıştır. 

Cumhurrei&; İsmet İnönü, İl· 
tasyondaıı nümune h•sianesine 
giderek ilri aml!'liyat geçiTnıiş o

lan Hariciye Vekili Nwnan l\fe
nemendoğluyu ziyaret etmişler 

ve bw-adan Çan.kayachıki köşk -
!erine gitmtşlel'dir, 

toplan:ımıyan Fraosrz nv.ıriar m~ 
Jisl, bu "3tşarn y;şı·den Pa{";ı,•e bil-
dirildiğ ÜlRr<> kat"l olarak bı.; hal
ta ~ top]a11acağı muhokk;.k
tır. 

Nafia Vekaletinden 
~llım.,ye konulan if: 
ı - Su i11ıeTi ckizinc.ı. şub~ miKiLt~·iü.t:U böigeS içe:ıd~ bulunan Tokat 

Kra::2K>\·.as1 aağ 83hil sulamasının ikmalı ıç!n yap: :ı.cak sulam.a ~eıc:; ha.f

ı-:~at vr im:tl.a'W. aınaiye ve "!etme b•l\3..ınrı iıw;a.a.ıt'l tahmin t>dilr.n k~şif 

bede-! i ! l va.bıdi ~ \izprindm cl.685.985> lica c86> kuru.ştt.I1t. 

2 _ E!ı:&l!'tme 7 /10/1»! larilıint ,.., Llıa,yan çen,ııı.ni>a günü sa.at 15 dıe 

Anltarada su lıf'eri ~· lıg binıu;: içode >op'.anan Su '*'"!Cm• lımnİ9yonu o
d86mda. lıı:ı.!iılı ,,..-ı uoul.J.< ya:pıJ.acaktır. 

3 - iısıteklıber;n ek.sil1'.M şaırtoa"""5i, muk1.vele P'<>il'Oi, ooyındı.rJ.ılc 
~k>ri genel şa;ı-Wlamrsi, uıırumt 8U it.eri fenni sar1na.r:nc.-!;i ile ho9u:st ve 
lienrd ~ri ve projel<ori (50) lira (00) ktruıı ka.rşılıcmdcı Su işi~ 
re'5 J,iiiinden ..ı ;ıbi lirler. 

4 - E1osilıtmey? gireb;lntd< için dbdtllierin (64.329) lira (58) ırun,... 

luk ır~uvakıkat teınirı.at Vt'nTıesi ve ebi~tm~n yBı(>ılaca.gı el.iınden .en. ae üç 

ı:t.ın evvel .b'r dHekçr ile N'1!ia Vekilletıne müııao&at ede!'t'k bu işe matı

sus olma:k: i.iılJerıe vıe.Mca aı..ınıa.ıan ve bu ~ ~plıeri. Ş8.J"'t.tır. 

Bu müıdd:t•t ~ıOOe VC'Sika '5tıeiinde buJ,u.nma.yan1M" f!,kbilt.ıneıy-e «~-

1.er. 
5 - j1tıe'ldilrrin tekht T'Jl.e.ktoupla .. rnt kinci m::ıdd:ede yaızılı saatten bir 

Sd'&t önetlti.lne kadar Su ~leci rriıslı~ne maıkbuz k'a.:"'!J!lıfuld.a vı•nnıeleri 
ı.rzımdır. ~ oban Ct'C:k• ıeıer kabu ı ,•dilv.ez. (9707) 

A nkara Be' d 1eler İma r Heyeti 
F en Şefliğinden 

K~ehlr ka.mbac;ınrı .,,.,.. ... , ı"ın Vf' ~ye· neskU.- tutarı 500 hf'ktar o:an 
sahasının tesv~·,~ ntaılnı.n li. 1/500 Vf' ta.\.·iye .ruunhanitı 1/1000 "'' J /2000 
ve 1/4000 mleya.rs.larındı& hah h aur munlaza.m barıtalarının a ınıı flji k.a
pah za"'f ı:ısu1ıll eıltsiltmeo'e kıocım.ıı'bur. İsin ma. .. La bl'deli 11500 lıra ve 
lllU\akikal teminat• 862,5 Iırad r. 

Em lt e 5/101942 t.af'lihıne mi~chf pazart ı güınü ~aa.t 15 dı• Ktr'Şe-

hir Bel .ye da• nde 1ıop nllcill< (i<s;lırne lsıum~ooı.w-.c. yaptlacakt"ır. 
ll<si'tn e .şUr.ı.lc: K. it e n 300 Ilı< .-tarl!k bır ka.,.ı,orun har.tasını 

mu~aaa e y~ır.l yy.f1 Nafia \tpk~.etınden alac.ı>ıklat"ı b!T ~h-
Yl-.t v~ .91 ı e hAl gÜJlfiiı en i1ıç ı;u..,, evvl'ı iı~ K:::.d~· Bı lrd.ıyeler Imıar 

bfry tı fen şc!lığ:ce m :acaal ed~ ışt clc vestkası alm .. arı 11uındrr. 
Bu ~ • t muk ele ve şa le tefeıTU.t'ı Dah'l.;n• \'t ita ctı be-

lediyeler imar hey'el lien ıefiiğble" ,·eya Kır.'e!ı;" belt'dycsuıden 

para ız o1 & ıncl> lir. 
T~k.l.•f md~&r"ı 2490 say it •r bTı ve ek:!tiltıme k.anununun btik1lm-

1"ri daoir<siDı!<> aıa.!e sutınden b'l'...at "'" rhıır karla• Kır rhir Bele-
d ye ~ """ m:ıldbuz mu!< b "" ed"m"lidir. Pos!:ıda vuku bula-

colı: g<do~ı..r .....arı .. (7<30) (9922) 

• 

SAYFA - .J., 

( AKJJftrıA ~-) 
"N "d . Ak aşı ,, ın sesuarı 

(Baş t•afı 1 inci sahif"11e) 

küsur lindan ibaretm~. Ve S&

.kiz a.y •tiren hastalık, b;çare 
sa11'atkılrını12JD bu biri~m.i~ pa
nsını da tü.ketmi . Ş"nıdi kentli
sine belediyece bir mua\'enette 
i>uluruJamadığı takdirde, :-la~ 
aksesuaruu satmak ıuecburi • 
yetin<ie .kalacaktır! ..• 

Niu zama.odır yataıiladan kal· 
kamadığnn, hatti keneli tabiı · • 
liyaçların.ı bile yard,msrı ı:-ide -
reıned.İği.oi, hattı;, duda.L.larını -
best~ açıp bpayamadıiı için, 
.etrabndakilere en mübrem ar
zularını bile anlatamadığını bil
diğim Naşid, zavallı :Sa~d, •ah
neye nasıl çıklı? Naı.11 ç.ıkabü -
ôi? Bi:lıuiyonım. 

Fa.kat muba.kk•k ki, onun, o 
gece, seyircilerde neş'e uyau -
dıraa, ve •sevinıli• bulunan 
•tavır, !arı, ayakta durabilmek 
için yardım isleyen ta.katsiz bir 
hastanın hareketlerinden ba~a 
büşey c>lamazdı. Ve belli k~ Na
şid o ,gece, seyi.rcilrr tarafından 
•rol. sanılan o kınlı: har~ -

lerle, kendi hayatının faci.sım 
oynamı~tı, Eğer, dudakluını OT

nalmak, Ye sesini çJuırmak me

calini bulsaydı, masum bir ı:al -
let lçlnd~ sah.İci acılarına gületa 
seyircileri.ne dönecek ve vaktile 
bize şakacıktan yaptığı ihtarı, 

gözyaşı kadrr sıcak bir &anıl • 
miyetle tekruhy.calı:tı: 

- Yahu, ne ~li&yorsıınm? lh 
ağlanacak teYdir! .. , 

Evet.. Ne ı:ülüyorsunu? Bu 

ağlanacak şeydir. Zira bu, •Na
şidin ~. yani, kırk küsur 
yıJlıi par4ık bir san'at ömrü • 
nün, umulmayacak l.adar kara.o. 
!ık . ., ı:-ecesidir! ... 

....................................... 
Fakat bilmem, bi?.iın la:rk yı-

1.ıınrua her gec:esine kahkaha -
1llll aydınlığ>nı katan • ·a~id, bu 
karanUlı:ta bırakılacak mı7 Eğer 

onu, ıau~dea öğroodiğimi:z 

tartlar içinde.e kurtumak da 

bir borç drğilse, >:er yüzünde 
in.kir olwuıauyauk bir tıek bo-rç 

senedi kalma~ citmıt>ktir, 

Değil Naşii, hatta onun satı • 

lıjta çıkarat:ait •Aksesuar> hi

le, memleket sahnesinin kaybı· 

na katı-ılmu mülküdür. Zira 
ne uzun, ne cee;urane, ne fed .. 

kirme, ne feragatli, ne vıilufa
ne bôr gayretle derlendiıii:ni çok 
iyi bildiğim o 2e11gin •aksesuar•, 
(70) senelik sahne tarihimhi• 
•kıyafet müıesi. d.ir. Ve bu 
kolleksiyon da dağıldığı takdirde 

Türk sahne tarihi, gardrobu J ağ· 

ma olunmuş bir oıUasyedi g:bi 
çırçıplak kahıcaktır. Bu itibarla, 
dileyelim ki, Ha&an Ali Yücel, bv 
•aksesuar:t ı, . kapı~ına mez.atcı 

eli sürdürmeden . maarife ma{ 
etsin, ve bu geri brrakılmaz him 
metle, sahneyi çıplak ulınak -
tan, bizi kırk yıldır şadeden 
•Naşid;.. de •naşııd. olmaktan 
konrsun!., 

fGmuuı~I 

.. Ne Top, Ne Ucak 
Ne de Tank •.• 
(Baş tarafı 1 ioci ahifede) 

uğrun• ölmesini bilnı.l)en in
san bulunmayacaksa; bir gün. 

de üç yüz tank, beş ~iiz uçak 
bin denizaltı, on bin mitralyö:z, 
~·üz b;n tüfek yapman'n fay
dası yoktur. 

Bu harbi ne donanma ka
zanacaktır, ne de top. ta;~ are 
ve tank; bu harbi \at.anı için, 
vatanı inanı , .. e iıuanı uğru• 
na Olı~1~ini bilen in~anlar 
kazanacaktır. 

Ö LÜM 
c;..zetrci aık ar..nnzd~ı:- ~ 

h"'rir cemal Re! ı:m baba, !ooı
sa lar !daTe~ı eski ınUdur'e. n 
O·man Rcfk eV\ .ıti &k \ fat 
e~:;.tir . .MeıVıLI11_:tı c na 
öğlP üzeri Fal'hd<:kı C't ~r.. k.aıl.. 

dır mş cenaz.e nar..a?. n n 90tl."'I. 

F.dh~ / ; P• m!'zaı'.ığıı iL ııorrnılmüş. 

tür. M•r.huma. ı ahmet, a · dJ, "m<

za baş »!11ğ1 dil riz.. 



Bütün maçlar çok heyecanla oldu 
1Ai n~ ı;l:ırına. dJn de Feneıbah

Çt? ~e Ş<:ı'ef 3tadJarınıd'a büıyıiJ-.k bi r 
lro!c.Oalık O. ti.Od tl.ev.a.m edikn~tir. 
)· aıp>ıa·n ınu·abd){aJa!'da normal ııe
tH:eJcr alınmış. yalntz Şert'f st;ıdın-

<la <il"'"""" Beşokt.aş - ~ 
nı;;.çı si)·3'1l beyaı.!\.;aı-ın büıt.ün gay-
f" eı ve ta=lıminJerine ı-a.ğ!n.elı ço& 
çe~n ve b<Şlan sema !tadar heye
can·ı~ tatltib e<»Jm.s ve B e)"kozlu ... 
hlı' .ce-v·Jralaae muva1'!2tk bir tabiy e 
•lE ıst.a.ı:t>ul ~~i)·<ınuna çC'lk kor ... 
W lu dakııkillar g('ı_:iıın:ş ve oyunun 
ıron-una ot.uz sa~e ıkaı! a yedıkleri 
bir golle sah a.da n 2-1 nıağ!üp olıe.

rnık. ~rıluuş~ard ır. Bt."l[ldan evvc1 
:y apıı.a n .m~g da Kasınl{)a:a,fıhır b u 
ı15 ['"ırc bi ı'İ.ll.ci J&e ge~m~ o! :ın Da
ıyut.·paşaıılar önünde bU.y«.t bir mıır 
va!:faltiyetsizliğe u1rrayanlk 7-1 gi
bi büyU:~ bir netice ile meğ'.üp ol
muş!aroır, 

F enerbc:;bçe staduıda <>ynane.n ]iit 

ma~Jarında Süleym.;ı.niyeliler 'fak
sım, t..-3 n!.J.ğlüp etmiş İ::.tanbu:l
B])Or Ve1a ta·kımları da 1-1 bera.
bt>J'C ka 'mışıa:"d.lr. Son olara!k ya
pıılıan. Feneıl(oaıhçe Beşl:i\taş ara_~~ 

<i:lıkı hu&ı..1.'ii .d'll,l)a n1nçını da Fe
nerlilrr 3-0 kaz-antT.ışfardır. Şimd) 
bu maçla:·m ta!Silfttını veriyoru.z. 

D.'\ \'UTP.'\ŞA - l;{ASIJl ll'AŞA 

1 - 1 

Şl?'ref stadında l* maÇ!.arı:nn bi
TJılllC sın,;, K~wnpaşa ve Da\'utp~a 

takımıları haıkcın Şazi Tczcanın Kl..a 
ırcsınde y j):"r.ışl:ırdır. 

Uylın lıu:.ıl;.:..ı.r baş:lan1aa. iıki: \u!cm. 
de. u.~t ~ bir enerj• iie ı;a. 111.pmağa 
ba~)~~mı.ş f..ı.Ka.t gı•rcı:.ı. tetk.11-.k \'t ge .. 
ı 'f'!as;• takt.(~ itibartle Da\ t.'-lp~aJı
~~m1 ağ11· bast1ğı göriili.ı'Yordu. Da
lı. ı\.a ar ilt•ı·.edikçe ta...ıtınüsr nnl".a
t>ıJ huı.:ı.r.r.l<>rtnı ..,ıkı~tırınağa baş.
kı.d ... !ar, Bu arada Ka!>ıınpaşa1ı;ar 
t;Jıkun;arın:a bı. ncı &-O:i.üııU :y~ımıa
t:.; nrur,..·;1ffa1t. o :ı~u:} 1 arciır. Bv·n::ı dcr
_hal n-ıukabe,c.·ye muvailak olan 00-
v utıpa.,;.alı!ar bt:raberJıik tt•m1ın crie
rı~k C.ı.ı·n • .ci de\irı,::den 1 - 1 .<ı~rıl
o:tıL>l a rd>r. 

:ikır.ci devre başl1lr ba.;:ı'.an:. .;.tı. Da
"ı.:tpa~lı~ar rak:·piErıni kuv\-·etlı bır 
t...LJ·i.-~ cı ıOOe-rı a~otın-a alarak h<i~i
ın wyt·ti ~,.:ıe .n»ı.ıvaJ1:i·k oıduJ.ar ve 
6::.ıı.tııfoOO'dan ~a~n. go.~!lt' b..irb i
nni ta.k•ı> edtrCk alt.ya kadar )'Üİ\:• 
f'rt'4ııtjtir, fLiç ü:ın~t edıHntiyl'ın biıı~ 

u:; ı.wı kaı ,,..s:.rn:ia tan:a11:c.ı u~yu§an 
K.lS1:r:;pr;a!ı.1 ar gen~ t'<.•:..;.:ıplt'ri önün
de n~ğllıb:yeti kabul edı!ffi! s:.:.~u
dıan 7-1 g bL a.gır bir ... aıy1 !uı·Riie 

'I>' rı ian>şi-'>r<i.r. 

BliJSİKTAŞ - BUıiOZ 
2 - 1 

~raıc..nın ~*k.l11.ç1 ıı.açı:n Be~ 'l<t::ış 

V l Bt""lı:voz taıX·tmJarı b.L.ıkem Ad'T!an 
1'.ı.>.ı·n.l<n a-;·l- rsırıd.e yupıı• :~.aı-dır. 

F rnrr si:r.dınôa da bir maçı olan 
BeşiJot.&;ın l.~ maçına Il.3t>d b'.r kaQ... 
ııo kle ç .... aeagı mer<lı: edi~iycrdu~ 

Bı•şi~ta;lı~.ar be maça şöyle bir 
kiı~ro )4•1 .;:-ahada yer afan~ bulunu-
1)'\l'J'laı ı•dı.. 

M<"hrnet Ali - Hr-is.to, J.Ii.İoil'lil _ 
Sar.n, Ömer, Hüseyin S:.bri, 
H:.t•Rlit, :bbrah~m, ŞL:'€f, J{. İbrahim. 

Bu.na mUkOO~l Bry'k.oi 1 u!r.1· b:.ı se
ne yalnız emMtar EaT.ıdırın yer 
aJt:iıgı genç, enerj:k ·ve yü1-r.c:ız b~~ 
1ıatk_.!1J1la karşı koycyordu. 

{)yt:rn b::ı,şl<.ıT başinms.z rıüzgitr -a'h
t10:.da oynayan B rymz rnü<laraa~ı. 

heıne-n Beş\h.-ta.şın o mcıtıur hCcwn 
lh:ıtti:le ımt~aidPleyf' koyulımı:ş ve o-. 
)'U4'l~n d.L.!.ir!ic:..-arı ileı·;cd~ı;e bıı mU
c:ı<lole çok çetin b il' hal olmış bu

lU<>ı.l(}'<Jrc u. 
Beç.~taşın ÇO:-c d:tğınLk; h'iiC'l.JITI 

battı Bf')'t'lt.o.zır> geaç zınde ve yııl 

rn..,. bir gwyt'ı""'l': P çalIŞan Bryllroz 

ıDi .•:::ıfaas.ı:ıı bır tıü.rlü ı!~ÇC.Jll iıyordu . 

Nlheyet 16 ı.ı-.ct dzk:kada Şerf'"f 

, .. ak-.ı.1:nıd1ğ1 b;r h:':S(>tı iy~ 'kt' 3 . .nd:ı 

vr tailammin biı•l'l'JCi go1ü:'lü ya!pU. 

Du gol Br;Lro:m.ı gevf:.etece.;;inc bil.3-

k is daha can1.andır\'.!ı, daho hız'wn ... 

ıltrd ı . Ve aı:lmk~r Bey!<m.Jular Be

r_.~ın.aış müd.afaaısma a ı·a stra. 1f'bli

J<.r!; Micumlar" bılşl adıl aır bu esna
da ve devttnin 32 inc i daôciktl'Sında 

Bı7~ooz .:.ağ içi güzel b ir şutlc talk1-
Cibl'nI beraberliğe ;"l:!ti.sell:Lk. D e-vre 
d-t' bu auretle 1-1 beı·aıberli!'ı{lı~ ni
tı :ı:yı•tJendi. 

İıkinci devreye b~lantdığı ı.a;-nan 

bi.it.Wı srytrci!er Bcşıkta~:ııı bu dev-
rede htlk.imiyeti alarr.nc sayıların ı 
ro.zla.la~ııır•~.9l'TI-ı br-t:e~ı·11 oyun 
hiç te öyle olmadı v e birinci d t.1v re .. 
~ !ı•vıka-:.acıe bir gayrtle ç-;:ı)~<Jn 

Beo;'fkoz ta·kunı bllha:·sa ıka~e-ci Bü
lent ve kaptanıJ.;-n-ı. B<ııhadırın bit
m r-1k bilmıı>yen ene['jisile B•·•s:ı; ... ıa, 
bk~rna b.ir türlü göz açtımı:-tdı ve 
ıl")' unun dakik~ları bu surc-t.ıe tler
][Jr.l'ğP b aş,ladı. ııaçın ~on .;a~iio'lı:a4 
hı .. ..-ı seld·ğı Z<J:man. Beş· ·t;::-şlılt-T" W 
ttn ga.yıı ct!eı·:Jie. ııdt tn. can :a~".nt' 

<i"•§leı-ine teıkarak Bt;·lk02 k:ııesın~ 

yüıkleoıd.ile-r fsıka.t "ou tazyik blr tür
liü semere vermiyıord-u. Nib:ıyct nıa
çın bitme~~ne otuz sa.ni.ye 'ka.!.a Saıb- · 
J"l Byı.ırotun sol haftnı b~L" terr'<ldıii

a. trıd.en ıstitade 'l.d~ıck beklent!
rneyen bir sayı ile takım.nın saha .. 
daın 2-1 gaıip çl'kma"Sl!H ı.en:o et
ti . Ve bu ::.'Ur~tle de fevkal:lde e. 
nerjik ve can~ı oynuyaın Be:y1©?.?u
Jar ~anssızlık]an11a ~ı;:tı~·bml o1ara1ır. 

sabodan mağLüp ayrılımı.ş o;dular. 
Bcı-yıkozuo dünkü oyunu t~fıi(l·ı· v e

tı ~briık:~ ~an b~r gürıelllkıte idi. 

SİlLEl'J\fANİYE - TAKSİM 
( - 3 

Feneı• stadında günün ilk bi'rh1cil 
kiJme l!_k macını S\il'eyınan;ye Ho 
Ta>k:sı.m yaf'tılar. Oyun ..m·ilıt~"·a:zinı 
iki ıkuvvet arasında başlack ve Sü
leyma•niye1ilcr b!ıricci devrreyi 2-1 
ga:ip bitiıf'Cr-1J.tıteon sonııa iklTI'Ci rlev ... 
.rede ilkl t.-ı.raf da ikişer sayı yaptı 

ve maç bu sur~tie 3--4 Sülıe(ymBn ı_ 

yenin galebt'.sile nlbayetlencl~. 

İSTA.'IBULSPOR - VEFA 
1- 1 

Gün\l.n en eqlteı ~4n maçını ıık.l 
l'a.ıtı ra-Jc~>b i tan:bı.:·~ı5por lci Vefalı
la~ Fener stadınd~ yapıtlar. H1.:ı· i<il 
taık.IJ11 o·-a nıcvcLJ't clen·nn!a:-1.ı-da.n 

C'n ktıı•veth f\,-a"U:o.ar e J'el' alı ı§' 

bultınu.,yoı lardl licı:çeın Selarr ..•. :nı 

!ctare et~:ği bu. oyun başlar b~~,a

ın;;ız iki takım da g<:ıyret'!i vıe canlr 

hU.Cuın!arla birb:r nı sDk '.Ştırıyt)rd'U. 

~laçın b:·rhıci drvr ~i :lkı talkıınlllJ 

bi.itün gayretıne ı-ağn:en go süz o 1a
rak bitti. İkinCi de\l"f<.ic ·kr taıttun 
d-a bi,l'llün ene!"jiJer!on! sa fı:ıderek ~·a

lışzyorl a. 'tlı. 
Ni.hayt!ı Vefalılıı.:; b~r ı.~umdla 

İstanbul5-p0r kales!.ni f~'ahe muvaf .. 
fak olarak golierinİ yaptılar. Bunaı 

n1 ukabil l!stıa!rtbulspor] ua.ı • da Jn.a g
]ı}b~yı.:tten kLırtL:"!ni!a•k aanrJe d:di lr. 
yorlartlı. Bu çalı.ş:.nalaı•ı ~e.m-ere~i'1li 

vel'nıcRte gı'cik.medi ve sarı s;y ;,. ıh-
bka.r berrıbe ı•liık say ılarını ya.pLı aıı.· 

maç ta bu suretıı,:- 1-1 bf.ırıLJ.>t·r

Jık!e sona erdi. 

(KUPA !IIAÇI) 
FENERBAH E - BEŞİKT/\Ş 

3-0 

Ll-c n.a.çla<r1 ayn.1nd·lk.tan wnra 
F~ncr stadı.."Xla sua Ga·la.tasnı-z.yuı. 

tkı r~..c ip trlk"mın 1Di.imtbak"c:!!a'"ın3• 

g:•·mEmc:al lıa:;.ebılt.! f;,iıd-s oJan thL

iıl yuz.Urmen gl!çen hafta oyıhı.:n1p 

"Rl§.ık'1 a~ın ı-. 1 ga!ebt-1si1e b-~cn 

'Fenel' - Bı.:ş;ııt t.J.~ l'Eva:rlş n.:.ı·;·naı 

0,,:n:.i.~t\ 

sıadı ô-0 1du-ran lJ,n ,f!J'ce st:;y ırci 
t.ı.;g.İıl'.ıı!{·ü n1~"a ıa;c.:.nıların J}a">i1 Oır 
k.;..a;.;·o ~le Ç.AiO<"ağLnı .nıer2.k l'ri-s-nr
d· • .ı. NJ1ayı..'i. ıakı.nı·1ar . ..;~,hJ.ya <,,lY..a
r:rk şu ;.t'.k"L?de d:ı.i!ctı:cr. 

Fcnerbcıhçe: Cih..,ıl- - j\Iı..;.aın1n1rr 1 
~ıu.t~.:rl - Oıner, Ali Rıııa, &'cıd -
F •ret, Iiac ~. Ferd;,ı<i' 1 Rl'b:i, Halid

Be.ş..il.k.taş: l\-Iehıı~.€ı - Yani, ~ .. vuz 

- R·!a't, Wman_ R':l.i~ı - Vt<.-dı, 
Cahid, l\fı·mrıe~. }l..ıı.;,;.;,eyin, Şuııtrii. 

H~em N.li1a<lın ıdo.ı·ıe.,:.uie oyh :-

n~n oyun;ı. l:'ın••rl ."Jı., başladıl"'r· 

İllit d.Wd•Kaci-n.n ıt.a..arrn Be;:; ::;.l..._ş 

nnıtla:faru::ına ine-n .Fent r sol c:en<>bı 

yerinde komıbı.:ıı:2-onJar,a rt>?t... ! J ka
ltJi sf.t~tı-rııy'Or]a.::d.!. Bu l~·zj ı!.. yC
dınci rlak:·:.:.a.da I-la!:~: 111 ay.~ğ:lc ,·;ı.,:ı 

f3.yı.yı yoı.ptı ve Fı,;·ncrliler bıı ,nei 
<ııevrey ı. 1-0 ga:ip b:tirdil~r. iıtı ı ıci 
d evrede yine Fec.crlilcı· 8cşiklaş. kz,_ 
les~ onılc;ı::.ıae uğr<.ışıyvrlöıı:dı. ~ tnt:- 1 

rin t>u bı.!ik.ASı dc\'.'1ıll edl'r"n.en lti 
ıru:ı dak.Lk a<ia RCbıi o;r şutla t.ıKı-

tr:,ın ıık."\Dci goliınü yap1ı_ Bunu La-
kibt>n Fener hü.cun~ları b ~ı-oı nb.re 
s::1ğa çevt·.11-cii ve Fi1kret mül t~.ın"ıdi 

HUı.,işlerlc BPşt.lı;:.taş müdafaası ı;;Ul 

b·ı· c'ıft• t oldu. Bu esno<.i'3. Vl' d-e,y .ı -

n ~n 23 ünıcJ. d<.kr~u~da F.:.!.;;rf'ti.n 
o rtasUlJ Ferdad ıle 1-Ia\id yakDladı
laır ve a:r .. ü;.;i.erekı.:n Eı .,.:~.;;taş ıkhlt!&~

n.e oo:.ctular. Ve n;.aç ta bu ı:ı.urı>tle 

F PnerlıJerın ba:jz: hiı·~in1~yçtı a·lıt.ın ... 
d.a ve 3--0 gn} ~bP.}iılf nıhny(. t] e ntlı . 

GAl.ATASı\ltAY • BEYOGLUSPOR 
7 - 2 

iki haftabııt J'.k: ma-ç:ıa "ına ı~t:-ak 
etmcınıok Y...anırını vcıınlş t..ıhıiıran 

Ga.1ıatasara~lıU.1r ciıün Be.ykıoz çay ı

rıTKiia Be } vgluı:.porun en kUV\."Ptl'.i 
tukLL!ıO hu.'iu.:i b'ir ni::::.ç y.ıpnı::.-:.!t'.r.a 

rlı.r. 1\hr.ıet A d'en1ir . idare 1.· ttiğl bu 
oy-..ın l:xı.~ n:hayPtı' ka<fu r he-yr
c;ı1"lı cerey rtn e tnliş ve Galatasaray
! '.:.ır OCuvvcıt rak pJcı·ini 7-2 ycı
mı ğe m1..:va.ffak ı·lffııtt~J a rdır. 

İKİ,Ci Kİ .\ IE Mı\ÇLARI 
İ'kır!L'İ lr~ııne ~~lıilpleı·i ara.Guı<ia.ki 

Z{:oci klj•rrr m~ı;l2rına diJn dt' de-
v:~m etıı!rn•ş 111~ A1ı;ı:ı.dolu hi::arı Ha
m'.ye f.- 1 grtl!p geLmişt1r. c;ıtJ:ııfa 

t:c &"'.tlı:·ı-hı- yi a.:" :o.ıı:ôıa:ki •'>'!aç tf3 
1-1 l·E'1 ""1)(•r'.1;k le ı~ :icL'len lni~tir .. 

Türkiye Umum Mümessilliği 
SADETTiN SÖNMEZ •• M. LOGOTETİS 

..... f stanbul Sirkeci Horasanciyan Han Numara 7 /25 
Telefon: 20412 'l'elgraf: LORENZ - ls tanbul 

SARAÇH.uıEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSİ 

Kız - Erkek 
Aııa - İlk HA YRiYE LiSELERi OJ<!a - Lise 

Yat•lı - Yatı~ız 

Ta.l.roe ~""' <>eYam ruurumıktada r. ~ talebenin taıks 'lllerinJ yaılırsrak !<acyıtlann1 

Mliiracam: ~r ı;ıiin ıo dıan 17 Y'< k'1da;rdıır . Eoo«ıO Jôoonı IJQc •ınıflnrdan tıaşf• r . OiJo_,dWJ\i 

yml<>mr-l<>ı·l 1.ii<l!M<!ır . 

tal<i><' molııteıbm h ususi 

\'~tiıle ıııaUec!IJir, 1'<ılef<ın.: 2()".;30 ------------· 

'DEVLET DENİZ YOLLARI 1 

28-9-942-4- 10· 942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış g ü o ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

Kaı ad!'Tllz hattı 

B>ndmnB hattı 

.A:rvalık ha~tı 

17 .. uıır· Sür.at 

NOT: 

- Sa.ılı 4,00 ıde (Ka.raden~z.). cuma 4,00 
ıctt• (Cııoı-.huıı.yı:t) Galata rıni.iIDJll

dan. 
C-u.martcı:;i 18,üO tW? (K<t<l~) Sir

!keci r4'lıtııntnôun. 
- Pazartesi salı 9,00 dıa {:l\Iara~az.) 1 

çarşaımba 16,00 da (Sus), ı:ıen;enı
b e JlWJ.11 da (aro:kı<z) cu.rna 16,00 
da (Suıs ) c-uıma rt l;'.sb 14,00 d.e 
( Traık) ve pazo·r 9,00 da (Suıs) Ga
Jota rıhtıımın<ia.rı. 

- Paz.aı<lf..e.si, çarş~rlba ve cuma 8,15 
de {Trak) Galata nhtnnı.rıd:ın, ,ıy

rrr.a ça:-şaın:Jba ve ct:ımaı1.ı- ~i 20.00 
de (Aruıfar".a.) ·ruphane J'.ht,mJ_n
d an. 

- ::i:\1ı 'iiC C'~.rr.~ 10,00 da (Ba~t•n) 

'Ilo,rtb.ane rı•ht11m11;ıtiıan . 

- Çarşan:ba 1210.:l de (Bı..ır-.a), cuınıa.:r
teı;; 12,00 de (Ülgen) S'o:ıkeci r•h
t.unınckın. 

P aza.r 13,00 df' Cİ:ucir), çaTşamba 
13,0-0 de (Trrna n. ) Ga-lılt.a ı"Ilhtınun 

dan. 
NQT: 3W9/94~ ta.rih;nden iııb ar<'.n İz

mit• )""Olu &::.tıci po-.,.-tası İst:mbul 
ıdoan perşemb yprine b ir gıün E'V'<·el 
~ar~aaıJba 13,00 de kaJKa.c;;·:·dıır. 
;Bu. postnmn ooıru,,l.ll!J1de d~g;ç.1<

lik y~~tUT_ E&1ı;:isi gib!ı İı:ıtaın•bu!ao 
ıpn.za!"tesi ll ,0-0 de <iônoce~tit•. 

Cuma 18,00 d~ tKo~a) S.ııkrei 

nhtımmdaıo 

Vapur setc-rleri llllkkHld a hP:' türlü rrı::ıJüınat a~::ıgıd.a t.EJ,_ fon 
n umaralan yazılı acı· atc!ı'r'iınfzd en öğrenil'C'bilinir. 

Baş AC"fn1.e Galata. - Ga !a·ta nhtımı Limanlar umum rni.i-

Galat:> 

Şube acenteJıği S'Tkeci 

dürlüğti biDQ:sı alt1nda 4238!! 

- r ıl~ rıhtı.mı mıntaka };man Tels:i.ğl 

bınası alL1nda 40133 

22740 
(173) 

' . 

Acele Satıhk 
Hususi yapıl.ınış, idareli ve 

içi mantarlı çinko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVINATOR 
MARKA 4 ayak, evler ;,çın, az 
m•ıstamel b uz dolabı ve ikıi 

:ı<lct şnk her mağazaya la -
zıco (Neon) ile pastaneler 
v-; muhallebiciler iç ıı: LÜKS 
TEZGAH acele satılıktır, ta
liplerin 
Yunus Seviç'e müracaatları. 

Galata : Aiap cami Bergamut 
sokak No. 3 telefon 41237 

s-,~1; l.Xl<iil. 1 g:'z~ı ~~i.a en 
b;.ıınci ~.ar.tdı.r. 

Petrol 

28/ 911942 PAZAı:TE"İ 

7,JO :PN~ııra.m ve mt·nı. ~o..t rıya'JJ. 

7,32 \ı'.ücu<iınnuzu r-,ı.lı,1'-H·uıJ .. 1~' . 

12,30 ~"'ngrıım vr mt-m. f"Q:ıt "y;H·1. 
12,3:) Mtw.~: Karışın~ p;"Gg::aıı . 
13,30 l\!iin.J![; S:ız ~'erleri ve Şar-

kıl:ı.r. 

18,00 Prıogı'<-.m "\'•' n1• •ı,._ sa-at ayar• 
l8.03 Mıüz:•k: Fa.<ıJ.ıl hı,ye-ıt. 

19,30 l\'.Lomloket ~t a.ıyarı ve A-
ja'l".-s h;:ıbı·ı·jcri. 

ı9,..ı:; s,.,~b~t lo d;:ıldk::ı. 
19,55 M·:.W·-,;:; Şati6.. ve ti.i·rkül<"r. 
20. l .5 Rrır"ıvo gaızet<>si. 

20..15 h1üz k: B:r h ı.:ı:: tı~-rıtıt.~---ü ög
r ı~n·iyor;.ı z. 

2l.O-O I~-:ı ~ ı rıa. (Ci.:ır~ı.!ıı rnl\-;ı•1e~ 

!eri.) 
21,30 Konıı.:;;-m.a ~ 

22,3t) '\Tt1,1E . .:,~·t stı-$1 rtty<ır·ı., A.itı.ns 

haber~ı>ri vP. borsalar. 1 
22,50 Yu.·ın:;:. p ·t 0ğ . .aı1ı ve ~~·ıpal!iŞ. - · 

iJ~--SÜMER BANK 
YERLİ MALLAR PAZARLAR! 

Mödftr iyetilid.eu 

ISPARTA MAHSULU GUL SUYU 
Satışa Çıkarıldı 

İsı:ıarta Gülyai:ı fP.hriliasının 942 senes-i malısıı lii hali. gül sula 
rı Ankara, İstanbul ve lxrnir y.,rJi Mallar Pazar la rın da şişe.Jer 

içinde sat~ ~ıknlmıştır. 

Emlnönft Balkevin!n 1 

ba:.~:!!d~!!c~;~=:~!~~ir 1 

m;zde i'ı~< defa olarak bir (D;yo- ı 
romalar sergisi) a<,'nıağa k:ırar 

\'ermiştir. Bu ~.ıerg:de İı·tanbu- i' 
lun fetlı , Başkum.nda•nlık mey 
dan muharE!ı<esi Lozan sulhu 

1 canTı tc;.tblnlar hal!nde gfizöniiue 
S<'rilcc( ktir. 

250 Gramlık beher şişenin fiatı 50 
500 • • • • 80 

Ör,ümfo.deki Cümllıuriyet B2.y 
ramında açılacak ot,an ilk .:O:f'r
giyi mütıoak p, yeni se~giler ter 
tip edi'PC(•ktir. Bu sergil€r den 
1.€min Pdileck hası!Ut ile , Evin 

J 
sosyal yardım kol•u, fa kir La\ka 

' kı-.hk yardımlard>a, bulunacak-
·000 • • • • 1,20 kuruştur. 

~ tır 

------.-----iilllilmıl•~ ASK E-R L İ K 1ŞLER-I 
D. Demir Yoiian is~tma u. M, ?ilanlan .1 s~~~~:DAR ASKERLfl{ D~RE-

1 - ~39 Doğumlu , .• bu doğu.rr.

MUha'rnrr..e-n be.ielı 1800 (bin sPkl2 yıüız) .l,ira olan 15000 (on bt·ş bi~) 
Kg_ .ıoong~·1 kömi.u·u (6/1 ~.ıei tcfrln/1942) ~alı gün•U saa.t {14) on dörtte 
Hcıydarpata.da Ga.r bil"atSı dahiJi':ı<d('!k.1 kon~ısyon t21: .irırırla.ıı açı.k ek:'.s.;~t.me 

\4,.ıl'le s.:-tın- a.lma<"a~. tır. 

Bu i~t' gl'Tnr~l is\.fW('n.'l.erın 135 (~Ja. oturı be:;ı) liralıik ın:u·\"rUkkat te
ırnin;.ıt ve ka.'"luoon tay!n ettiği vesa~kle biı,]Akll' !'~{. ~tn1e günli sa t.:ın-c ka-
d:l• lç,lrı iı:v-ııJona ır.iırnraatlaı ı 1Jlz: 'Clıır. 

B u. iec aiı şaı·tnarrıeler k.oıni~cııid:Jı po:r-ası.ı olaıra.k: <l'1ğıtJ n.a i{lıı{hr. 
(!0180) 

• 

lula l'la rrıtıümelf'ye tabi (>.f-at mu
vazı:ıCrk hi.7~met\crini yaµrn:<ık üz{•
re sı~tıh aIUna alınacaikılard~r. 

2 - ŞuıbeleL·d~ toplanma gütW. 
19/l. · ~ıci Te ·b/942 pa "'rtf's gi.i
ınüdü r. 

Ycrlil~rin m~~U'P old11klar1 c:ubf'
lor,.. yr.ba.ocıl::ın Gt mn yokin"Tlnla ... 
rını yaptııd k:};ıı·ı ş olbclerp ınü.aea:ı.t. 

.. 

HASAN FARE ZEHİRİ 
Fındık faresi, Sıçan , Tarla fal'Csi ve bütün fare nevilerini öl

dürür, Bir parça yağlı elonıek veya pastırma iiz:erine sürüliip de 
farelarin bulunduğu yere bıralnlusa bu mükemmel gıdayı se
ve seve yiyen fareler derhal ölürler. Kiiçük fındık fareleri 
için fare buğday ıehicrlerinden sc~pnıelidir. Buı;da"ın kutusu • b , 

20 macun 50 kuruştur, Büyük macun 75 kuruştur. Hasan depo· 
su ve şubeleri. 

================~ Devatrl resmlyenla nazarı dikkati ııe : 
İmalatbanemizin 1 den 3 numaraya kadar İDEAL marka 

gayet sağlam ve tasarruflu SOBA ve BORULARI satışına 
başlanınıştrr. 

Toptan ve perakende satış yeri l'ıl. GÜREL Galata :l<'erıne
ncdler ~eni ban 4 No. T~lef on 41040 

GDZEN KREM 
Hakiki güzellik kremi 

GÖZEN PUDRA 
en in~e tutan pudr.ı yeni 

ırenkle.r 

Gözen Briyantini 
K ri, talize \'e likit 
Yağlı - Yağsız 

Gü~elfik Sütü ·Cildi Gençleştirir. 
Kadife gibi bir ten yaratır 

GÖZEN ALLJGJ caı.ib renkler Lavanta çiçeği 
SEV BENİ 
O YA 

GÖZEN'in dört kokulu losyonları ESMER 
HÜLYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe Parfumu 
Itriyat depolan Gözen müessesesi Biiyük Po,;tan e caddesi No. 5 

Resmi Dalrelarin ilan işleri 
Hakkında PJ.ühim Bir 

TEBLIG 
ş :Jlldiy.- kadar n 'Sm i da-iTe lerirı ilanlar ı ııııı neştinıo tavas

sut eden ıırnrkezi İstanbulda Er:ıurum Hıı.ıundaki (Türk ;\la• 
arif Cemiyeti Resmi llfın İş leri Bürosu Limited Şirketi) ta' -

' fiye b linded'r. 

Ticaret ka,.ıununun 232 i.nci n1addesi ~nuribiuce nı.ahkeınenin 
tasvibine iktiran etmiş b-ir şüreka kararı olmadığmd.an Enu . 
nım Hamndaki Şirkl\tin muameliıta de,·amı kabil değildi.r. 

Bu .sc-beple il ftn)arınızı.o doğrudan doğruy~ 

İSTAN'BUL ANKARA CADDESİNDE 
KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın Birliği va Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderilmesini rica edc-rix. Şimdiye kadar Erzurum Hanın 
daki Şirkete gönderilen ilanlarm da Şirketiınize tevdi cdllme
siııin b ildirilmesini la\' 1-İye eyJ.-.riz. 

Satıhk ucuz ev 
Edimekapı 'l'ekftırs..rayı Ş işe· 

bane caddesinde 45 mvnaralı 5 
odalı, mutfak, ev altı, ~lek-tl"İği, 

çift halası, i·uyııs 11 ve hii yiJk 

bab<;esi olan ev •,cele sı.t ı lıktıır. 

İçindekilere nıüracaat. 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

WKMAN f"F.KIJ!J 
O.\IlİLİYE vi)'fi<::J.ASSJSI 

Divany~h, t i-<. 
\ f r.:,vene U.',1.Uerl: ı.s-s. ~i ı ~!j:9 8 

TÜRKiYE CUMHUH'lYıETl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tacih.i; 1388. - Se rmayesi; 100.000,000 Türk ltra!n, 

Şube ve aj aıı.s •,.'Jt.dl ~ 265 

Zirai ve ticari her :nt.vi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ıkramiye reriyor. 

Ziraat Banka.sır!'da hımba .,. lı ve ihbarsız ta.sarrut hesap
kur'a ile ~şağıdak.i plana ~ anlara senede 4 defa çelııi-lecek 
kur'a ile a~~ıdaki pJ.ana gö ! e ihaaniye ı!;ığıtılaca·ktır. 

t A. 1,ııotı liralık 4 \lell L.11 ltlll Adet $1 liralık 5,MO ı. 
t • IOI • 1100• ,.... D .... • • t ,JIOI • 
t • 251 • 1,000 • 

" • ue • t.Ht • Ho • ıa • J,Zot • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar \ı.ir S<-ne iç;rıde ;,:O li~a-

dan a.~ağı düşm'yenlere ikra ml;ye ı,;ıktığı takdirde ;o W fazla. 
sile verll~€·ktir . 

Kur'alar st.nede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliıl ve 11 Birincİl(anun tarih leı·inde çek ilerLıdir. 

:O ı>hibi: E. l Z Z E T, Neşriyat 
B:ısıldıiı yez: .Son 

Dire.ktöıii: CeHJet Karabi lı:in 

'.hlgrar. Matbaası 


