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GAZETESi 

Trenler yasak ı 
StokJı<ı.tm 16 (A.A.) - Stokh olın 'l'.iduingcnı gozotcsiniu 

Berlin muhabiri, dünkü cuma gün ünden >tibareo Roıııanyada 
sivillerin demiryollarmda yolculuk etmelerini yasıı'k ed~n bir 
emirname neşrohınduğunn bll<llr mekteclu. Bu yasdııtan, nl· 
mz hustr.il miisoııdeyi haiz olan k lmseler müırtesna tuıurmak. 

ABONE 3 A:rlık (ı;O. G &Ylıll 759 :rnlık Utt GÜNLÜK SiYASi HALK ~. ' ----" 
1943 Muharebe
leri harbi kimin 
kazanacağını 
gösterecektir 

Mihcerciler, bu yd •on 
taarruz gayretlerini sari· 
edeceklerdir, fakat kati 
neticeyi alacalılar& umu· 
lamaz. Müttefikler de 
bu yıl, mihver ihtiyatla
rını eritmeğe çalııacak
lar ve buna bagarabil· 
dikleri gün umumi taat· 
ru.;a geçeceklerdir. 

Yasan:~B/plN DAVER 
-s-ra a Jılııı mıılıle.ınel lıarp ıı... 

leJı ff".k~e.rini inceltmek. için 

:ra.olıkıow: :vawan harbin 
mli6takbd nenı:ranuıa ııır lıaluı.ııa. ııı. 

Lir..,.tiz. 
Alman bat lıııruandanJJiı, İncllt.e

•t<Jl 11ldınm harbi lhı yenemed;;ını 

ri•iinc• uınm bir yıpratma lıarblDO 
ha.nrJa.nmak kal'arım verdi. E\"Tel3, 
Balka.nlara indi; ince SoVYet RUSJ'Z.. 
IUD tazyllı ve ldıdldi &!tında bula· 
ll&D Ramanya Jle, arkasından B-.ılı:ar 
ristanla aııl~bi Ywıaıı-1!tt.a.n bf"lS-

ımd~ ~layıı.n iıaıs~• yardım •'· 
ti.; Ballıan seferi de bir :yıldırun h:lr 
bile biıU Ye M.lhver Giriddeu itibB
rtıı, Caııalı'.kale lıojasına ııı.ııar bil· 
tün Ece deni:ılne Vf" adab.nna hakim 
oldu. Bu arad:>, İn&'llıler dt, Libya 
llriti1eSna1 ·İl.a.Qanın Afrlka. impaı·a· 
hrluiwıu tam.amile ele &öÇirmişJ~r, 
B•beşlelanı l<urta.rmı,w, Doğu Mrl
bdakl italya11 orduSUJlu da ~k uef•· 
re kadar imli ctmltlerdl. 
AJmuıJa, llöpröşü •~~ye b· 
~ dtı&'1ull ıüsl<!•dlil 8ovyel Bus
aaııın ha•p h..,.lılılaruıdın ....uıe. 
eılirordu; Qnl amanda bir y.qır..-

bal'ltİllf> U.rauıak için,. - ""'""" 
lıQı\IJ<la:rıııa clayaumak lösumuııu 

Ü an!IUDJIJ bcılıınuyordu. lHl Bati· 
:ruwıda, Alman ordular1, dlier m.lh-
• ..,..,,ıorle birl•lıte, lıo.t!da İnc:iltere;re 
"'1• muvaflli olamı;v:ın, C~l e>-

11mı mblelilı.lulnt devir~n yıldırım 

lıa.rb1nl, dopda Sovyeı Rusyayıı kar 
fi t.atbika ka.lkışlılar, Alınan baı.ı im· 
aıand&nlıtı, 8uvyef.Jer ııırııı;uia da 
Fransa gıbJ kolayca ;rıkıl-ı:aiUll fiA

•1,....Su. İlk Albıa.n bamlelerl ç'.ot ~ 
-1l veriel · oldu: İakal 1942 ıı.,,ında, 
rıl<hl'ım lıar>lıl, Doluda da 1er;n1 . bir 
rurab harbine Jıır>lı.tı.. 

Aimaoyaıun SOY)'clleı-e ııalılı~ı 

incillereJ• wrlu Jılr mü!letik b,an. 
ı1ırm,.tı. Bll arada, jaııony&, - da.im 
timtllden lla>'1 bir hlll<üm verlem••· 

• de- l&rlhlnln en büyülı: hatas111.1 Je. 
P1erek Amt;rib)'ı harbe sakmtqtıı. 

Batcla Abı>anJa ye ilalya olmak dıe
"" bütlln mihver ortaklon da Ame· 
rikaya har!) lllln ettiler. BO:ıolece 1940 
Jnında tek baıına kal:ııuıı olan lnıril
tere 19U 1la4ında, Sovyetı.r blrllti, 
Amerika cibl ıııı büyiilı devletin ae 
,W mühim ,-ardımlarwl lıozanmış 

•lllucuyordıı. Birleılk Amerika, bôy 
le bir dünya harbi ölçil•ünde uzır 
üilldi; faka! lı:oll&rlllJ llV&dJ. 

1942 bafmda ,Japonya, Uı:ak Doin· 
Ü , bir J""J!dırım harbine ctrişti; cün-
kü o da Almanya ııe a.yni vıı.ziyett.e. 
Ye Atman sevkulctoyşlnJ tatbik rotun-
da idi. ilk Japuu bamlt!lett de, ilk Al
~n bamlele1·J ıibl bat döııtlürücü 
Te yıkıcı oldu. Fak.at Uıa.1r. Dt.ıiidakl 
Jıldınm harbi de ka.t'i netii!eyi ver
:den bir yıpratma ~ırbı teklini. •l· 

İtte 1942 bil.erken ve 1943 circrlı:on 
ııkhrım h:ırbl. batıda, dofuda, orta 

Doluda 'f6 Uıak dokuda llal'I ne•i..,yl 
al•ma.ksuın IOna •mq, bulunQor. 
Yeni 111, Jıldlnm ilaTbl fırtınasını 
atıat&ralı: 1<1>raıma harblJıi hasınıla
ırma kabul eüımlt olaıı ...ıı..r;ı.ı .. ıa 
lıcr ararıa te;ebbii.aii .ıe almaıuue 
b<ıPt.mlflır. 

1943 yılı, ıallıvercikria oan IUrru. 
ıd ıa1rellerlııe '8h•I olabUu. Bwıla.
"" -lıeklenmlyen ıürırr.zıer miiateS. 
aa. flmdlyc lıadar, eldo edil<mlnn 
lıavı oe&iceyl Semin edebileedl iddia 
oJunaınaı. 

--. ---------- ----- r ---- ·------

Ba vekilimizin Yeni ve Müh·m Beyan 
"Bir karış toprağı bile tecavüze uğrarsa Türk 

milleti bütün kuvvetile silaha sarılacaktır. ,, 
~::~·· ..--~----

r- Ikda ;;-ı,,r·· k ·ıı ;;-;--b. d·ı .., . d 1 
Dün &&lıah, yeni ... kli ::"'

1 ur mı etinın ır ı egı var ır: 1 

iı!.ı::: j::y!ııkl~~~~~ 1 Milli inkılabı tamaıiılaya-
tarafındaıı çok geruş bu aıako 
ve rağbetle karşılandı. ikdam • • • 

cıfor. 

ilkdam, bu ieveccillıc J:liy Jı: 
olmağa çalışacak vo giiııden 
giinc daha miiteküınil bir !hal 
alacaktır. Şimdili!h: 

t\aftada iki gün 
4 sehifa 

1 

etarak neşredeceğimiı; lkdanı, 
ınii.ndericat itibarile .\iger ıta· 

zl"telerden hiçbir eksiği olm.ı~a· 
• 

caktır. 

. Varhk Vergisi 
~·-~~~~.....;;;:.....~ 

Loııdra 16 ((Ra<lıy:o<, B.B.C.) ~ B. ŞUkrü S:u~coğlu miiıtea!<i-
Başlııca İııgilie gazeteloerinden Ti.- .en~ Tüıikiyer.in stra.teji)< vaı.i· 
mes ve Deytli Telgraf buıgil:nlkü yetıinin dü.rolıcliğ:inj ve l:ı;siil:te!.'e· 
nıüstıalannda; '])fufl{i:ye BR§Veklli den mütemadiıy~n m&lzcıqıe göıı.-
Şüıkrü Saraooğlwıun Ankara mu- detildiğini ilave ederı.'k: J 
birlel'ine ver<li!ğ:i §U beyana.tı •- Me:ı!lııOr it!haliıt Zki a&"d>ı 
ncşrelımi§'Jc-rctir: ~ olup şiımdi mur.'lazam 

•Tiiıriki:Y'e 1Sar.ilı ve venliji &öw l bir _şekilde de-vam etmeMedir. 
1adakat ı~receGt bir aıl(yaset Son zamana I<adaT Amerikan. mal 
takip ebmektedir. Memleketı}erl- zaır.ı!!Bi de İr.gilteN'den gel!mek· 
ni madtleten ı&lalhla m~ e>- teyeli. Şimdi hıe Amerika icar ve 
lan TiWk hallkmm yalnız lb-ir di· iare ~anunuruı. gıöre d<ıi,'1"Udan 
leği vardır; doğreya göndenme'k;tedir, 

Milli iııfiıııilOO~ taım~ahil- Tünkiyenin lr.giltere ve Ame-
mek için sullhte 2:nra<kıılmak.. rika ile mümı.sebetleııi büyük bir 

BUillu bai:ı.rabllmElk için die bi· samimiyetle devaım ederken Rus-
tara1ilığım mıiluüeza 1ılmndlr. ya ile de aynı derecede samimi· 

1 

Libya.da Jll8ili:ı: lmvv~tJ~uln son dunıııınuıu gösterir harita 

8 inci lngiliz ordusu 
taarruza ·geçti 

lngilizler henüz hu hareket 
hakkında bir şey söglemiyorl aı 

Haciz satışı 
Salı günü 
başlıyor 

Ve Ti.i:ı1k1ye bu azimdedir. Fakat dl.ı-. ~e aynı zamanda Or-
bir kaı"JIŞ tıopra~ı !bile tecavıii2e ta Şark memleketlerile de cybİ.r· An.k'ta 16 (Radyo gazetesi) - ı safhasına asıl şimdi girmiştir, 
uğrars:ı Tüıı.1k millet! ııııilli varlı· liği siyıısetine de"\'Qm ebıelı: fi!kr Libyadaki 8 ~i ingiH>. ordusııı lt-Ommelin bazı takviyeler al&.• 
ğıru ve §erefini iku:rtıı.ııınak için rindedir. 'l'üı1kiye ibu siyase'\'ir.ı; mihvere karşı ikini:) büyük tlarru- ğ• bir hakikattir. Etalemeyn zayi· 
bü1'iinı lruılıı\>eiile ısilıllıa sarıb Sayın Baıvelıilimis Şülırü Britanyamn siyasetine U'V"(Un ol- zuna başlam1';tır. Bu taarruz Rom- atının bu takviyelerle tt1ili etli -
c...ırur.. Smaçoilu dıı:ğu kanaatiDıdedir., demiştir. mel ord'llSunun cenup kanaduP diği şüpheli görülmektedir. Yeni 

Şe!hri.ıniınie varlı'k ve:>gis:i. talı· çevinnek için :röneltilmi-ştir. harekatta muvaffakıyet şamın " 

silah dün 79 mily-0n 243 bin. 764 1 k H M h Bııı :wıberleı., znihver kaynıı&la· geı;en ıaarruzd~ olduğu gibi yme 
liraya lbalig ohıuştur. VergHeıı:i- •• k .A t • • l'llldan geren malı)mala dayan- genaal 1.ı.ontgomeri<le otdu{;a 
ni henıüz öd<mıemiş olan müikel- r a u u Dl e 1 1 ver maktııdır. İngilizler Mc>ngomer<- tahmin edilebilir. OOf'll~nın::ı na 
Ieflerin borçların.ıı:ı hac'.2' yclile . nin ne taaı·ruza başlad•ğım ne de zaran. üs.Hin kuvvet ve üsıün m·'·-

~~:!ıiz:~~:;;l~n~:" t= Devletlerı·ne harp ı·ıa.A n ettı• ı mbbiu·;ıt!raea~:zu~e! •. ~·:L7~,.dib·y:~~;om!uhi~~r.e1~ :::r!~" ~-:~~:~n~!i~~~~:.·~ 
em"lal !komisyonuna verilmişıtir. • ~ ~ • ruzda da ayni prensibe göre hare-- - ı 

heleri. en h•raretli ve en meraklı ket ett;,ği' muh•kkc.kıır. 
Hacirı ve sa~1ş muam~lele-rine --------------

~r;;;,~~;,; Neşredilen beyannamede ilanı 1Ruslar Kafkasyada 
~~1~~u::~;:·:!:;.~:~:ti~~:v!~ harbin sebepleri ı·zah ediliyor günde 50 km. ilerliyor 
tulmaları için Pendik1 Kartal, 
Maltepe ve Kadı köyde münasip • · Looıdraı 16 (A.A.) - B.B.C: 1 tir. Gece yansından <tibaren mih· Ş k h • • A. / • 
binalar ayrılmıştır. Bel~yo hiz- ·,= · Müetaki!Ar•pdevletilrakbugü.n verle harpi ihali hüküm siirr.ce.k>- QT Cep eSlnde man zayıa· 
metlerinde ç:ılışacak bmıçlul:ırın 'fi;~ ;;ııfoy;n mihvere harp ilii.n etmiş- (Del'amı 3 Uncü sayfada) 

bir kısmı, diğor vilayetlerden de 'ti . ~:/ , "' tının fazla olduğu bildiriligoı 
~~i::1~~1~.~:~~:;~~~~!1~;m~zik ~t'::,'.. -~ '~l Amerikanın hpanya SPfri diyor ki: 

ışıcrind_G k_uııa:_cak-laroır ~~ ;,·:~ı Amerika Mihevrle 
Fransana 50 

bin kişi sulh yapmıyaca 
Madrid 16 (A.A.) - Amerikan ı rın:n tamamiyetine riay<-t etmeği tevkif edil Ji aeiiri beyanatta bulunarak demiş- , ıeahhüt ettik. AYni zıunmr?a Frarı-

tir ki; • sanın z'mal Afrika ıoprakbrile 
Loml:ra, 16 (A.A.) - Maclridden 1 ıı;,•;,-Y,y<,• 

bildirildiğine röı-e, Fra.ıısa. topraklfl.. 
t'mm tanıamen lşgoıllnden sonra, ko
aıünisUik, c,e.n~ral Dö&ol taratta.rlığı 

Te ba1talama ha.re-ketleri yapmak gq.. 

~le elli bin kl,ı bapsedilmlt l'era 
kamplara cönderll:mlşllr. 

lralıı Ba~veikili Nuri S:ut pap 

Yüksek Ticaret Mektebinin 
60 ıncı yıldönümü kutlandı 

Amerika, mHıverle herhangi bır başka yerlerde müttdl.kleı·imizin 
ııul!ı ve uzla.~m,ıyı kabul etn ıı; ·c- toprakl.ırındı dn askcı; 'üzum ol 
cek ve haı·p, son zafere kada•· de- madılr~a kalmaır.ağ• \(>aJ>lıiit ct-
va.m edecektir. Sefir, il.fıve ede- tik.• 
rek edmöştir ki: 

Bir İspanya yarım adası top· 
raklarile !spınya ve Portekizin 
d.enizaşm yerlerdeki toprakfarı-
11111 tıı.mamiyeıine riayet ctmi'ği 

ttıea.hhüd ettik. Ayni zamanda 
Fransann şimıl Afrika toprakla· 

11~··· 
Bay kaptanın 

muazzam h~tası ! 

1 

Yeni model tüfek 
Nı:vyork 16 (A.A.) - Blrleşık 

Amerika silahlanma servisi mü· 
dürü, iki kilo ağırlrğıııda yeni mo
del bir tü!ck iea.d edildiğini ve bu 
model tüfeklerin pauşiitçü lota• 
lar ile komandoslara dağıtılacağı... 
nı bildirmiştir. 

Yakında 
. " . _ ... ,, ....,,, .. , 

Anlı.ara 18 (A.A.) - O.B.Jt. Kıı.ı1 
ordu üg eephede ve • ilerl b:;ı.Tcketo 

clevam etınel<t<dlr. Sl-Okholmdan ve
rilen bir Jı~lıere göre Rn.;l~r Katta .. 
yada günde eı~ •z t"lli kilODlcirc Uer

dnrdurm,ğa her t.ınrta f"lvımol<•..-

leınektedirle. Alm.1.nJar bu tedeyi.fl 
· ..ıar. Fakat aiır lopları ıu.ımaınış· 

tır \•e müııba.sı.-~ hafif malu'Lne kul 
lıınm~ktaılırtar. 

AL:ltA,'l ZAYİATI J.;E KADAR? 

l\ievyoTk, 16 (A.\.) - Doğu Rus-

1ua Almanların t.alısi• ettiklorl ı ı c, 
ıömcnde.n GO ve nflıayel ya-, ımct hhı 
met kıt..'\-]3rı· da iliv-e edilecek <tlutEa 
ancalc ?5 tümc:ı ka)mJ!J oldut:ıı tah 
mln edilm.ektcdll'. 2Z 4,lmaıı tllnh.'lil 
Sta!iııırr:ıdda kalnu•::, 30 lJ.i 35 tilT."en 
rle o ka.ı!:tr ka.yıp!aı·a uiranu.,tır ki 
bunlara tama.mile ~hvoln1u~ na.ıa
r+Je bakılabilir. 

Vıu:tngton askeri nı:ıbillleri, Del;•,* 
Ru..~yai!aki Ah»zn tlı·iyatlatuu ca 
çok 55 tü.m.e.n oJ:ırak ta.lımin etıu il. 
tedir!er. 

Yüksek tahsil ordularınıız için 
• 

B 
qiia 'l'llrı.ı,e.ıe ilk tahsil rfır· 
ıncm.l:t olanlar slttkee M' h1·or. 
:rerııı TiWıek ıaı...ıı ............. 

.ıaıııar -Jaoalı:lır. Zira, h<m ...-m 
_..ı, ı-erekıttı milletlerlo ;rüzerlııi, 

6deta loka•larcasıoa, bura.ya cevir· 

mlşttr; heın, Türk.iyeyi küllıUıiin l>a 
•ar l>&pamlarına erlfllnıı<k hepml. 
r;tn Wlıümüzdör. 

Yazant HAYRI MLHİDD/f'j 

1 cençVc~ en lınll:p n TaJıaı hl; ••· 
kJJde ll(tnler e.mı:irlltbllıne i .,...: :tar· 
dmı 'tıt:ş.k:il.:iUariJe kUl'llnm..oı.CU"ı ;çia 
4aha çok büyÜk ııah•ııı.ok kahr.ıtr.AA 
lık1ann1n terine nıuhtatu. 

Bu rıl lglnde. müttef;kler, tedricen 
tazyl.k ve taaruda..rmı artıracaklar· 
Gır; ba.ı.ı ce»heicrde müdafaa vaıiye. " 
tine rırme;e mecbur olmaları ibtlm,a.. 

Xaradeıı.izde batan llısan mo
törii, .lkdam• kAğl!t'larının başı· 
na felM«>t geti.rn1t.'kle kalsaydı, 
bununla geçmiş olsun, der aldı
rış ct.ı:ııczdlk., 

ffarunürre•ldfn 
gözdesi BUsnlye 

\ -
Ya%an: Ziya Şakir 
Büyük tarihi roman 

Onun lvfn yüksek lo.hatı l<şkilU Ja 
pıınm bugünden ..,ğla.mlayıcı, hlm, 
met kılarsanız, büyük Tüı-kiyır)'e ebe.. 
dl arınaiuıınız olacaktır, 

Fakat, bİ'lile tl.Iısil ren~lililı.~, bu.. 
tün ileri meınleketJerde oldı.ğu gibi, 
Ja.rdun teşkHaL1arı en aceıe plt1.r:dclı .. 
ıreh:ror ka.ı;.aaUıuleyiru, Kıi:d.ıy ilk 
hamlede l?.00 yok•nl yüks<k l>bsil 
ce~ı:l~·lne yem.ek vermeye başla.(1,, bu 
hlnunc.t., }'Ü~dir. 

Fakat, ~VV!!lce de dlkka.ll çlk'm"'~·-= 
Jeltendiiim glbi, bu ~ -kJ:~tuı olJ,ğan 
üstü YC geçici dt ğil, e-1..a-.Jı olarak )'t1.· 

1nlm!s1, yüh ~k tah~ll gt'n«:lillUin te. 
mi:ı, sağlık şartlarına. uy~ıın ve µyc·'
ucu:ı şekilde )' .. ınt'k ~·il cbilrt.H :ri 
k:udiulcrin teınc:llert ahJıua.•;ı f:'crtk· 

tir. 

il ;rolı: drğildl?, Onlar, 19'13 ft laaf· 
rtu l"e mudataa mulıarebelerile mth. 
Yer lhUyatJOLrın, eritmeie çat11acak· 
lıır ve bunu batarabıldlkJerl sünö ... 

11tumJ taarruza ıfeçecek:JrrdJr. 
Jlüli.,a. 1943 muha.rt'bele:rS Avra

'P!'d:ı, harbin kat'i neı.,ceşlnJ alama.-.a 
~hl, bu lı:at'i n~t.ic~yi tayin ede .. 
ti demt:k ranlış bir ta.ıımın olnı&A 
•.eı~kur. 

ABiDiN DAVER 

·.-yüksek İktisat \C Ticaret ne ktebinln 60 ınu yıldönlimU dün 
mektepte kırtlanınıştır. Suad Hayri "Ürgilplii, mektep müdii 

ründenı SODl"a söz almş l-e gençli ğe bir hlıtabedc bulunmuştur Bu 
nu bazı hitabeler 1nkip etmiş ve dün nk~ıın TokaUiyan otelinde .ir 
fay ziyafeti verilmıştlr. 

Fakat, İlırnn mmürü !~inde 26 
vatandaş boğuldu. Şimdi ö(rre• 
ni)"Oruz ld, ruo!iirün yokıı taşı.
nıı•k müsaadesi n la yol.-ıur ve 
facianın mllseh9ıibi, vazifetiini 
hiisnil ifa ctnıiyen hay kaptan
dır. 

Ihsan moıtörii kaptanı, fU an· 
ela, acaba ıuısıl bir 'icdan azn,bı 
içindedir? R. Sııhit 

..,, 
Kelb 

BI 

v 
pire11 

SIZ 
Büyük aık Ye macera 

romanı 

• 

~-·----J 

Yüksek lalısll ıend;ilml•ln bu&iin 
kü. yüksek ıuurlu lideri, dclerli rck· 
lihümliz elbette daha iyi bilir iti 

uıemleketiml.z.de yüksek tahsil orga .. 
nlıas;vonları heııirı kınam del-ildir. 

Faka.t yarın on binlerce gençlii!n 
lılıytı:ıoa<•i• bu milli kıi.lı<'Jtılr.e ber 
riu bir taş uşıyabllrlı. 

En Jüksek profesörlerin Y•tifme!J, 
en lltri Uim ve teknik teııtl.hlartnın 
lnıra!ııı .. ı, btlkl Jii• ırını.- ı&rac:ı>lı 

YaTınkl Tür1.ı.) enlo lli:n is;ıiı.klm 
!arını bcgüıı<~~ıı kavr1:n.ı~:·1 ı~a.:.!~:ı-:ı.\ı 

1ız. Büyük 'J'tit~d~ .. .,ı n tı.fıı!~ı.ı.~uıa r. 

büytik ıafer ordusu buradan ce~'-'" -.. 
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uçuncu ay.~ 
fü:ınııı.ı bey, lı:ı:n.•ır.ı uı.manılle Sad,i!lalı bey, ııö'!:ii.nP· dı;ovr.ın 

R•ımcli b.ı:lkan'ırında gcçırmişti etti; 
llcr ~ crd ve h sı.ıretle disiP' _ Z:ıtt pruı.neye, A.'>meıt bey 
liue b r. Je•«c c:ı r. m•yet v ~ pak yanlış fı.'-tir tıee-

Bir kadın alev· 
/er içinde ya
narak öldü 

.MiK-ıSutırna 

. M iltWiırJezln şinııtl ALri· 
ı..dd ı:\ı ~ ,ılılatı 

reı. ~ 'i.ılr • ' rd ', Du fübar· kıır.elkı:e ı:ılldtilı!lan1- ı;öyledim. 
ı. fl« v ucy, s.ıraym öktle:ı.\>e<'! Ve bu urtaı ahbikı çr.ık ms?but 
p.ı.. U ı. v;, y: ıŞ!:ııın oian ağa- olup, Em·er bcyın de pederiol· 

d. ,ı~ ıılıam ve intiza· duğımıı ilo(:ve ettim. Zatı şahane, 
r .• ıd.1ınaık Wtemi~I. Tıı.b!Jdir ki, !e.na f>..alde ~ (Amsn m..ı.a· 
QCLCI ıı.ı «·:ı.r ·ü;;nililiğe a- d.:n., .ben ne ~!leyim?. &r-..a f/y· 
1 ;ım ~ o!anlann h a.rm:: gi~ le royleıdiler". Günahımı, c:ml:.rm 
c. ;tı. üıer!lle ol&un. Faka.1 bu sözler, 

Ap-..:ı. ~xfa İttmatç.ları.ıı sölkııı Ahmet heyi.n kulağına git. 
a:ra•·ı m..on'tai:. •·tğa b.131' mc:ıL'iı.) diye ı.ıöy:l.edik.lexirJ te•:i-

t rte ~ir;ı eye ve. ~ ııl>ıı.n~ • ta la çaJy;ı. 
n'ınd~ vu.'tu ~u:ı<'alk ı:.iilifilm { a'riaWlı VllT) 

[nıır.!' (.'CÇ'l"·e!t is'.nmclt't'ııne rağ· --========= 
m ~'1tıe m ~ '\-esilelerıe 
bir t •• . n kanş\.1< 1.rıan'a saray" 
ac ll!'tn>/. i! B .:ar, ayn ı.y
rı , 'e"l<'D j}<:yfu• r ııtler 

uyrx'6ndı. 

M~ o ua .. · rua.ıı.., ba:ıı 
)C.lcti-~e tamir va."dı. Elr hay· 
lı ~ ,'Q işçl, bu tıı.mirıer.ıı 
b. ıın ( ~ için ç.a:!q.ı .. 
yol'laı-Jt, 

Ilir r;il ı, bıL me."ell:ı dl?'n bıo
z lan l ' ..,., evine cekti· 
'er; 

. Be, flnulşeıı;' :k ·rıış yewııi· 
;ye de çalı:cırywuı. Hrill>u1.i, lbı· 
;,ı.ın yf'wniyamtııde<', b~ Eri'\ ·bl!' 
:kaç ııc.~ ıyJr !ar. V <:> b :wıı 
fl8Qtf1im de ti> 'le'll!;yorl .. r. 

Dtyc ~ •yet oıt:ıor. 
'"'"°""~""· ·!ı~, .ııır balr.; 'ı,;ı.n ô· 

,.., ,...: ~cqı ek iç.n sar::.p, ı;e!· 
c.·~ 7.am ti!IJ<iknta ı:.rı.,<tl. 
lun&en pua.ıın:n, iıışıata ı.e-
z "'11. cdt>nler • r.fmdm ·~e ;Udi· 
Cini ötr(.'dL 

Rcama y, lba, .. d ... ı.,,i .ıı.eıl.•· 
ccle!\J•mwk iSte<!l. Evvela, ıuno
, ·ye nez.ır<>t C<i._.~ ı:ııta ır.fuaoca· 

... ett .. vıııru buiıın şllı:iyetl söy
l edı. O ut, ı;ao-.eıcye lııik \•erdL 
Ve l;ıı ~n, inşanta meımu.r o~a.<11 
mlLı~is t&Tafılit n yapıJ.dığmıl 
ilave cıtı: Gl~..c;: de çtminn:edi 

REl!nZl oc:,·, bıı işil. lıa!kfr.r.ıtini 
{(Taştırnıa4ıia maşgul ıkeı:. bir ge
ce ctl'Yel nöbetçi y ..-.·er olan <& 
d.ili:tlı tıe;., ı Rc.=i beye •el . 

- Dün akşaıın, :ı:&tı ~=c 
b~ ''l"Yo indi. Ben de <ıcraber· 
dun. 800 saray.ız.ki trur.ı.ratm 
bıtın~i,ğindcn açık:lt, Zatı ı;~ıa· 
tıc, Al'mıet bey !ı.ıik'kıntla. roy1e
rr.<·d~ söz bıı a ;.ııııadı. 

D. lı .. 

Al'ımot bey, Emrcr beyın pe
ı! ri idi. Ve inş..:ıta ııe•-LWt va
zıfo.:.ın. d<"nı1ı te ctın~!., Amaıe
n ·n ":Mkım ) iyen ve tanürntı 
lbitirm~ · muyen ise, yınc bu 
i;ıle ~d;ır olruı ';;kı\ b r !kim
se idl. , 

S ıdu ı beyin vcrtligi tu lıa· 
;x,rdt n, !'ı.emz;ı hey çıo.;. ır.U ı~ 

ı;tr oldıı. S~dullsh beye: 

!'dka"A .. siz, zatı ~;ır.eye 
fl 0 ı;U"ırtl> mUi::ii~ 1 cde ı.J".ndU
tl~LE.?. 

Diye ootdu. 

Okuyucu mektub~I 
- ) 

Çok uzayan 
tamir i 

F emr"le olvrarı Kotrim U 
lıan :val:ıyor: 

•Aylardaırbtri t'ena vııpıır iıt-
1 d~ wn.ir edilml'lotedir. Yaj' 
rul.U'laı w b14ladığı ıu g!inlerd.e 
her giln ~ii-rlerce kişi. yağmur 
altınd:ı tıoklemok mec!ıuırlyetiıı

do kalıyor. Bilot ~şeoıl yanında· 
W bir .ııaraluuuo ç~muru <>raya 
(;irmeğc ır.Aul oluyoc. Vı.tanclAlf" 
!arın btiralııoti için 1.:kclc<le fu7r 
la mele ulla.nıı •· aııı.ir i~i bir 
an eV\ el bitirilmeli, yalını yağ· 
mu •"ilan sığınarak bir Fer ,-~pıJ· 
m.ılı•lır.• 

Patııyan su borusu 
Cihangirde Pürtelaı ıoka· 

&ınıla oturan Tıııhan Dağcd 

bildiriyor: 
·Bir a)-d1111 fula zam:wı. oldu. 

SWuı!ıııa patlayan İıtı borusu yo
hı bemat etıulslir. Buradan gn
~ip çıkımlt imkinsa g!lıidir. Bir l 
an <:vvcl belediye bu l>"1'uşu ta· 
mir ettlrit'9e yerinde l>ir iş yap
mış olacaktır, 

w PrOiTlllll 
uı ııa;,ı. 

1 5.48 AhDS 
llab'.rl<rl 

8~l ?tfü.ıi 

1.JO Kaııan14 
tı.to Plvır;am 

12.33 M~>llı: 

12.U AJcno 
na .,.rteri 

n.~ şsrını:rr 

ı..ıa Tılı killor 
u.:Q ~ııtıil< 
ıa.oo ı•ro:ram 

18.0l Müı'k 

18.U KO!lt!._ 

19.QO F ••ıl 
lk;ttt 

19.lD Aiaı:a 
llabuıert 

lP.45 Ser:.C.t 
19.SS ~ar.,nl•f 
20.15 . ~! Opıııl 
zn.:o 1ı1ıu;k 
21.00 Ko-
21.15 ~a!ktl%.r 
ZU5 Tem.'11 
22.:U Aj.ıııs 

n.ı.erıut 

z:ı.sı .11.opanlf 

-------
AhırJa~i iki mamla Ue bir 

eşek de yandl 

.Ha!1'ke.sir 16 (İ!ııdam lıUSl'Sl mu 
t>.ablrin.len) - Şcnriınizc fki sa· 
at !Th$•fc-de Kesın:cn kuyu J:al
kında'l r .. ıuuazan v.;•ıı Habip <,:a· 
k:rr; e-;inde t.-u;.ıaru .,,cık m;erc 
t.ar~-ı..oo::sa•·ı.-.n *ndecew...ı k:U1lt 
lira) a s&tın alıd ğı gımtnn ıu.r. 'ıa· 
lı:.ra daıcı ;ırırııu.> fc«;.t bıı~ı~ubı· 
re tene e p:ırl j .ır-.k ;ı; aııgı.r. ,;ık· 
mıtf~ır. 

Ilı. etr.ada (,n~nı:ı yanında 
bu''Ullall ikıa::nşıtl~ıı:l" ı &.l ~·a§UI· 
da J.ln iıı" ,;ınird~ kaıl tL?ı.se· 
bri > =tf:ctaıı $>.tı.ra ı:t~·n i.,:W· 
dt>n ç tc ~ de bı:az sonra 
ö!Jntş'•'W'. ~<>kır n evi ile .. ~m 
ve alı.1.!da b. l;,n~n İ..J. naur...a, ıbir 
o;,o:ıl< ue tı:m=<n y.ıımnıjlır. 

lzmir Fuwı hazırl•iı 
İz rur 16 l •~, .nm m•~a.>l ,m•_ı;. 

Jı""u·iııdm) - 042 yLlııda GÇJl.. 
mıyım F'wırın ılııı yıl ııçıJ:rnı.sı 
içil.\ Ticaret. Ve-l<ıalctindcn bcie
diyey.e fıQ 4ıin liral.ik ıbir r~l5kcat 
ı;öndı:rilaniştir. 

Hep lıadın yüzünden. ' 
Soma 16 (tkrla.'n hususi mu· 

h:ı.bırinden) - K~amız istasyon 
şefi Sii.nrr! lbır kadın m~lrein· 
den t:ilbaııoa ile tb,r kl<iyl öidür
müş, bır kı.ş),)'i de r.ğır sarette 
~ araiıum;.t • • til ~·a.1-.alaı~ 
tır. 

Doku: yerinden bıçakladı 
lmnir 16 (1kıdaın husll8i mu· 

h:ıbırlr.dcn) - I<arŞ1Yaı:;ıda. Ke
mal pıı.,ca c.'l<ldcsi ırde oıııran sa· 
btkaW.ırdnn arebacı İbr,;ıhiıni 
kunuır yibündeıı k:ısap Ahmet 
lnç.1:<la dokuz Y·•rin<kn yarala· 
mı~ır. Ahmet <knklmll'.lıgı hasta.
nede öl:müı..,1.ür. 1brıı!ıim yııık&ıla
narrJ.: t<'vltif edilm4tir. -------
Ihsan mo -ru 
kaptanı nasıl 

yolcu almış?. 
Bulgırist~r.<laa limun:.mıuı ge-" 

lirken Karr.cknizde ınfi<•S•f b'r ka.
za 11cticcs!nde b~' nn clhsau gemi· 
5;, faciası hakkın.j •lU t•lıkıkata 

.,hcın.~ ycııe det <ım olıı:ımakta· 
dı~. tsı.·ı'bul lim'n reis iği bu ka.
b.' gemi!crın ve r:.ttiı yük taşıyın 
şf :ewı er .., ~ı::h ... 4.JI"1n1~ler·lc muru
rıye ıezJ ereletill(> cyolcu aı~rn&ı:• 
kavdını .arıtlıatk kovduğu ve ge
m'dc kilfi Lo.hlı 'ye bt.'J} rr.adığı 

hald., Burgnz 1 r •nı r- kaT ıarı
nın beynelMi!E'l m<>'zıı~t.a d2 mu· 
htlıf okrak nası1 yo'"' al ' < na 
m .. .ı.S" ~ etti!tleri henüz :ır..,!;-:şt ..r
rr.amtştır. Mevzuata rrı alif har.._ 
ıeebn<leu d<ı< ayı c hn:ın gemisi' 
k;ıpt:ını Zeki hakkı•,Ja ka•ıuni ta· 
k:bat ıcr:ısı lw.r1r'.ıştı.rılır:.ı. iır 

- - ·-~--- --
- - •İKDA:.ı. m Tefrikası --

AÇD KAPD ' 
AÇDL! 

Au~os Muir =::=::::=:::=:::=:::=- Tıür'.ıo;eye Çevirım: Muamm~r Alalur No. 92r:=::=:::= 
Dı~azıdarı bir g.tıniltü işitmi~tı. 
Lat.:mer'e 'ltapıy• doğnı döndü 
ve bir tabanca namlusunuıı keıxl1· 
&.roc <,evri!mtş olli~um: gördü. 

IBu ı;clen SC<bruı'.ıvrn'in dostu 
İvor itli. Parmağı da tabaı:.ca.nııı 
tct , u=•n<le c:lııruyordu. 

Ekne d:ioerck. t:t!ıancay; ona çe
vil:'dı 

- Ha:•di Ç'k buradan! c:ı;ye b•· 
ğırdı Tekrar tabancayı delikanlı
ya çcvir:ll. 

pii).çr öaV1'ol"•rak: 
- Y:Jan r-\1·li.l.}"Orsuu: d..ye 

baY,ırdı. 

Dclikanl şlındı glıiıiy!>rtlu: 
- N(~o aU:ş etrniyorsunul? 

J(ldit A, ile birlıkte bir ad•mın 
öli':.:rıiıııc so'bep oldunuz .. Hı bır 
itişi öı:!' irrn~slnüz, hn iki kış.! 

bal't'6üd 4Y.ı§Uıyıilı iol<l •Y (.l{dıı, 
üçiill<;ii aya ı,<iı mokledlr, Bu :.a• 
man zarfında ddr e-dilrn~ obtn 
r~u~affakiyetler hadıin ilerisi 
için mü83.!llr olacık mahiyette 
~iirülü~vr. Varılmak istenen hc
defleriıı bir !kmıuno unl:ıbıl• 
iniştir. Diğerlcri<1e varına.I;, da 
zaruı ııls olacıık. 

Malum.dur lü §lınıı ı\.{r!C<,şı 
ele gerirm<'lde ınüıte{IJ<lc•in 
urı.nak isle.ılilclerl ı:a.re şıı..•ı<k· 
dı: 

l A.> er · i · rı o nı · 
hlm olan ~mail Afıll.a araz.at• 
bin Alih\'e iu c!atıe ı:e:ç.'Urın,::-.ın.ı 

tcnıin .f'"t ı;:'~, 2 - Aticdeıır'c ıu. 

nı:ı o .atuıu cılahUm · 3 -
İlerid<' l\Irlıvor tıuafıua k&r~ ya 
pılcc:ılk l:ıii(umları ulnlme.k
to eho·nı (1\1\Q ere 11<.lıip ol· 
mıdıı. 

~kl 11.)'<faıdı,ıri 'b;rin~ı ır-:e. o 
"nrılm!ı< hııiun11;wr. iki n; ç<lfk 
fıir zaınıııı ı.a,r•lntanıalııtadır. Ri· 
U.kis ı\Qgl.cı-Sıı~ tı tıırafı fıöy le 
ni:ıı.,; n ~bir :urnııııı zarfında 
oMe c d:i!mh mu"&.{[..:.;yl'U.-.rl 
az gönn .. uıekilb<ilr: Fasııı yıı.lnız 

Fraruızlar elil!dekl kuou He Ce
ZllY i r dt"ği\, ~ar.bi Afri:kamn Va· 
si ıı:ıılııı dıı ın.li1tefiklodn cii.nde. 
dir. Afriknıwı müttefikler eliıı· 
<le bulın'11.lMı du ~mab Mrilatia 
oıJarm nıe\'kiinl ı1cu.,.,.-etleııdir· 

ruelo:tcdlr. Hulasa c<>ğra(i ve as
keri vaziy6t itibarile mıil.'tefi let 
~endilerini llerhi için de pek 
ınw.nii b!~ ın<>tılki~ g3ıtiyor· 

la.r. 

fkirııci g~.ye olarak nıiiıt.fefWler 
§İmali Afrikada 'lllttll eklo etmek 
h'iyorfardı: A:kdenize taınıaınile 
biikim ofnıaJı; ki bu yııl.nız bir şe
ref "l'Y'8 itibar mc~elcsl demek• 
tir. F.ğer M<denlze i ıcodiği ı:i· 
bi bilkim chbillrlerse mUttoiik· 
ler i.çiıı bundaki lıiır aşikardır. 

lngiltere Ue Otta ve Vtak ~ad 
serbe61t bir surr.tte isııifode el· 
anelı mümkün olac&ktır. Fakat 
clııı:.~\iııkü halde bıı heııii:r: tııma· 
mile kıııhil olmuyor. Çiiııkü Tu· 
DU8 Iİi.r !Wprüfoşıdır ki oraya 
yodc~·n~ olan Mihver kuvvetle. 
rl y<>lu ke...lıili;Y"rlar. Onun için 
Tunus lköprirbıışt tanınmıle rnüt'." 
tefıkler tarafından zaptedilme-
wk\'e Akdeniz yollarındau ser· 
be_,tçe i~l'fadc ctnı.:k ı)., mlltte
filrlcı· için miişkü.I oı •ııL-4aclır. 

llıwlaıdruı h-;.l•a Jıir ıle ü~iin
cü gaye oldu ,ıı ~·ı kondn ~1en. 
mlşti: nŞimali A.ll'il<a~·a hahlnı 
.ıohuıkla müttefikler ileride gi· 
~i~rr·'· bicyült harokrtltri ha 
=nJı'kta clıcnı, olau üslere sa

hil' 1>lmaııı istislllrlar. J:laritay.l 
~nkın;ca görülüyor ki Tunusun 
şimali tatk.i kö<:ııslnrle Mihver 
tarafı pek mlı•a•t bir metliôde 
bulunmaktadır. O köşe shmJı 
Afrika ile J\Hwerin A\'ı'Uı• da· 
ki sahitkri arasında en kL•a }"(>· 

lu.n ıba.~ı deın · tir. 

Tramvay, gaz 
ve elektr ·ğe 

• • zam ıçın. 
---·---

Sehir mec?;oi levhalade 
topltıntı yapacak 

' .,,. m 

KıQul edi~cn 'lıı• \aııuna göıe 
efe. tr~·11 he"' ki!< v!\tıo!l • ... c hava
" zı . •ı !ter ~ır" ı;; .. !ıbına rn ÇQk 
2 kurt • tr:•·!on ~.bnıae .Ut[i;tl1!r1-
nç \·e ~\ika crıc :,ooelltr•nt yuz
dt:· y rmi L'r .:aıl. ~ ıtı [l~,ıktı • 
'l'rau1>·a,i ve b rı!J~o 1 rnlerıne d~ 
2 §Ç' t; ;ru. ZElll c ... ilc<: ... ':t··. Bu 

· ., "' n nnra )-:znllD•4-lt D\.°Ş ı' 'fl "' 0.,1. • 

Şıfüıt t~ec:(ı L f .i.d il tcph.1" 
tıJa \a.ı.!rıİ~tı.l~. ııı: .ıs ~ rnaın 
d· hem bı. zr_m a<" l. ı ışu· 
la<:ak, her ~aıı•I ~k ınebtt> 
,, mı \11 n tf'li' k' ~l etm~ z:ı.ru ... 
'"' ,..... > • ··-· <i tefi·~ h•yctl-Orl ~~bi td- wC: 

Rd .. Jıye ~ ünd1 
nıw1d11l1gi 

rcir 

tSt"lt ... .ı , ... d·e ~·(11 lıt rcı;, nJur."" 

vlnt<ıİi rhdısı kar rı bdt'<liyc~e 
i>'İt;>rilm·stoı« Bı:.ı~' ıl ~k voli 3 
tlnt.ii r,:s lı u vi:·ligt. c bir ~e
muru i.o:ıha edrcdüir s~ı.:ldı~ıno 
g6rt yc-rıi ıeis mu .. >in.l•ğiııc ı.ir 
kayn.a.kam g<:~lrlli'«ktı•. 

RetJülerclen vergi afınnıyor 
C 'llno!~rda gösteri\me'tte- o!;n 

-1 ·cl·n • rıb'Y•t f'csmi,. nlın· ı-evu C· ... u.ı" . 
n: rrıasıı.n:ı k~rar ,.-cri'mt;tir. Dün 
·tl·"'rı-ıJ.an ıt aren bu gibi :;'CI'

ı.:l'E«i rcv'J'ler irı tcı'11Sili .1c tııl.:· 
rar b:,şlanınıştrr 

Sis düdüUeri 
J)cvld limonları uıı.ıırn h:ütlar

l•i.ı-.u, ı;:s.ı·adeııız, Caı.akk•lc: Bo
-.. ' • A \ pı. ğ>ı mt.dlı•l' Kız~u·~••:. ,~ıırl<ll 
Fetı<•t-ahçc ..;~ y c~·koy~ bulu· 
nan 013 <lüy<lukleııl ve ı-adyo[a.ı te
ı;lsatıntn ıslahına boşla.ıuıştır, 

KeDck tevzi edilecek 

fst'nbı.I vil~yetinc t.Yısis edi• 
l('n k:cpoi!in s ı['!!l:\'leı ar ct1ffiİYe
tir.e tahsisi, bundan lbaşkn nrı>ba 
hayvanları için aı·abacıbr cenıive· 
tine, bahçede çolıştınlan ha:l'V''."" 
la~ iç;n ise b~.hçıvan1:·.r Cf"tl~yetın~ 
kili m;\-:tar<la kE·pck verilmesi kıı.· 
rat'l:ı.şttr• !mıştı.r~ 

.... T'i;n b!• n~adıvc 1\tınmın 
fiyı:u 29 lıra idi. 

--- . ·-
............ -----------
A·NKARA ::-: 
:-~Haberleri 

Pamuk ekimi 
neden g:ttikçe 

azalıyor?. -Ziraat Vekiileti mühim 
bir tamim yaptı 

'• bM'a.ber, 
rn ıı ınoha.-Ynıan: Emel-.!i K cm y 

1. SACIT roveıer Don ki..,.. 
a1 ~ r>.>nl!·ı 

Udtr•nln şirn>l Vt d· lı:>1>ndakl Kf>. 
tdınle .. ıJ.e ~eyaaı et.zııt.lL~lt "ttıU~·rf)v• 

~ohrm•., l>"EIDllU ln.m Ru• knrtt. .. 
ti. 'ot-0ı:t-")ore r1ul ~· ~ı~ 811 k'I"' '' 
~ ve ,.-be Dlillcro9022unı doi ıı• daa 
c-em: &i....:-kln Rus ı , -ve11.l"rt l~ 

llldolll.l"IUl değ O. "f\ 

ce:nrbunl...ald (u1ier~e. 8.om"l or U..,V,• 

na lwrlı b!: O~!l'.lr. t uzıı lw oıı 
-k-Jlr. &u !d tu B 
in:ı lr,cilU: 01'tl Ce rı.::vrat L1!tıtre 
kam:ıııd."uıdııki mır Fr:ın>~ kuvvrl 
le-fi.Din c::.4 e: 
laşi >l"adı• 

r.ol Mil Jnılllı crdı""""' hr ! 
"' VJM!il Z..t:ıcaü böı,...U.tle lwvv'Otll 
mc"V? l rt yorl ... no: ıır. Fakat Tmb
hL~n r.ıen.up ".,.e .u tı ı· <!a mu~
f"'1 VM\)'f tıa it ı;ı nlJunt~teıtlr, Ue· 
nt~ 1Y.nt:'.td2 y rlı:-}M. grnrra! Gl· 
rat.d Vl"' i'!' 11.·~f'lll 1.u:!tte ltuV\·e~tcrl 

Ronıf'l oı .. l ıuu Tun!!s?a o!,.u lrtJ. 
00.t ,.e mu~JUJCJı yak~lf:ıtr. ~lı H 
elm ,..(f'<lir. 

M flıil• ilıtımı.I 6ıMıe wmel 
onfu.qna.u m va&. ını 

\'t'! Tr-"•h~·•rp "tııı'Ulda 

dJt.t. .. n şo.ara '1~ tarafı...., 

c-".J'~Jardır. 

OOGU ($PU .; 'DC: 

lı:e f'i."ı.t-r 

cembc"1o. 
aıkı..t;ıt.r&· 

Katlı.a•Y&<l• ı\loıtn rie'•K rlonm 
'-·l.f•tı':l.tkı~ Ra& kunc l1öli te:Cto.r lltr 
ltmıııt'""'i•r. Dc.iud.ın ctll':n Rus or 
•lıL"ıı ı:,;wlık. ., brfnr 50 ktio-:net ..... m& 

~ı ~e ,·a.rmı•,ttr. Ctnuıttan l'elıeo 

ku~ • nx'' tletlı':in V'oroş'l ""r(1.1ı;: ~
ıırlııt i:.~a t f'tm. si nn.ı.hlm;.· Jdlr. 

ı..ra BO ı.Jıoıı:.eıtt " • .,mııı-
ıı .... ıır. Almaalill' ba "-' el'dr. • 
d ınhmııM:lı·\a 6'"1JIEl'~d ..... 1n. 

• 1 knvve&ılerle mtrh:r,.,lJ Jrt de l.Dl 

t: .. 11U-lrri ve &.arka&),...-.. tuııu~ı 
nı.ilıı*11n ıri•liaıııem•~te r:u. ıar 
artılı ~hll1trla e&&I ı-.:.v·ıını 

l i.'rfa.r. 8atı•a.rı oev•~ Tf"k aı"kaua bı 

r;...kr, ,tJa.r, ve A.lnu.nlann sklttt! 
"4bt1est• d ,,... oılkl r,....ı k ırııı 
:L\;,yod!. • Et&!itıı&f'<MI rn.~s. 

ci• " kaG.ıl" R• ord .#1. ra rer' ln. 
d.eı Wao b .. ıfi:L k,.ı.!ııab'.l \t "'thırlar 

d'-"alUIWmll r. iki ltı.l>W • /J
manl:ın S1<411Jtr;r..ı anın 0&'>'.aa 

d :v&Zımaf:tl'ı in-ki ıtın • 'l''lh:n• tt. 
utım:: Ur Rus 1 um ı""' bn
rd&\I AlmJlll kunefltr.nl terwdo 

"Yt JUrı..- vttıııı. , can rı taz• 
k"J\."Vt-t?"rt ... mkmııfa h141a nt.:.hr 

6talinıraddald m lıar b.ltr llo1' 
bn! 1..,Iıtde '~ 'k"f1ı;:• adnk.t 1:ı.re. 
k• tlPtdeu dAha nıJtlı rndlr. Z1m t,~f.'fl.. 

da 6 ınc,.; J\lm.an ordusıle Rume:"l t.U. 
""J>loı'lnlıı iklbcll ba.lıla 0 r.;undut. 
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Yeni Mebus 
intih;\bı 

hazırlıkları 
---·---

Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
bır tamim gönderdi 

Anbra I6 (Rr;dıfo S•'IZ .:esi) -
Dalıılıye Vd<:alc-ıi viL·ıyctlere i;,ir 
tamım t:ıin•form~ir. Bu twmim· 
de yeni mC'bus soı;iır.i i.çin yı1pı· 
laca!~ h:ıurltklv.r blldin4ncıılt~ 

dir. 
Vilayetler ow.:' ·, n1ftıS yazı

mını yapacr.oklarrlır. Dig~ tar-.J'· 
tan da ~cçlın teftiş dlcyctlcrı kü· 
rulacaktır. Nüfw yna:ımı e6aS 

defterleri 2S s:ı~nuııda bazıır 
oart:ak ve t~ lıt>yetlı>rine vt-ri· 
lecakıtir. Tdti~ beyotlen seçim 
ya~bilecı:Lt olanlan göı.i<:ren 
bu li.stetc;'i en çdk 5 C'iiıv:le tet· 
kık Qciocci:!leroi r. 

Bundan ııcmra &CÇlme if.iı'ak 
cdec<.'klcırin li<ı'..ekri uımunıi yer
lerde 5 gün asıılı kıılncaıktır. Ü!· 
roz e<le<'.ek'r itlı<clarını Z gün 
içinde yaı)ıtC&it ye mııh!:amelN 
en çdt 5 gii:ııtlc t · !ara <bir kıa 
rar verecr~;.tir. Buo,ıretle 14 şu .. 
batfa ıoö"Çirr ıı:ı.zn'h1ıllıın :,c,na er· 
m!ş nrlintehlpsa•ıi'~r bvili cmı~ 
bulunacal<:tn·. 

Burlıı.r 2Q utıat kadı..r birin· 
ci milntell'plcri Sc~cltlcröir. 
Mcibus ıre:,mıi güli.i ayrıca bil· 
dirilecektir. 

-------
Dr· ~acinin cena· 

ze!ııl t:ugün 
kaldırıbyor 

r ~ 

1 Polis va Atlli"ede 1 
• '"""'.,,._, ..... ,., ............ 

Karısını bir 
gençle· çirkin 

halde görmüş! 
---------

Katil Haıan dün tevkil edildi 

Bostanba.~ın<la otura.ıı maıav 

Hasmın karısını öld.Ur<llğtinU \'\? 

sonra bır grncı de yaralad•ı;ını 
yaunıştık. Hasan dün mabker:!"
de verdiği ifadesinde denı~t ı: kl: 

cNazmiye ile on senodtnberl 
ev'! idik. Son zım1nlard<. bcn~en 
y!iı; çevirdi. Bund"' sonra d• 3Y· 
rı yaşamaya ~~atlık. Ba~a er· 
l:ek!"1'le dü~Up kaltığınıV.a'.><r al
d>m. Da.hs evvel başınm•k i<;ia 
mah~terooyc mürcoen•t E'tmiş ol
duğum için kendisıııe benden •Y· 
rılıncaya k-aoelar nom:.a>umla CiY• 
ı'am3m'asını bırk:ı,; <lrfa ı ıca t!t m 
Naz.Tiye hiç • dırmadı. HaC: ,e 
günli ani olarak eve gıtt m. Oda
yı ·g nnc" kv.nmı i "' luın l' ~lı 
olduf;ı. mı sonradan oğrcoc ın 
bir ıclamla cirkin bir vıziyett• g(>. 
rün.ce deli gibi oldum. N o yaptı~• 
mı böımiycrıım • 

Hıı;an sorgud:in S' • .ra t,,k;f 
cdiiaı.i.ştir • 

Ekmeği 60 kuru;tan safmı• 

Eskişc·h·rli Mehmet Yokmakoğ
lu E<ltU,ehiıdeu gclir~.ğı 15 ck,-ııc
ği tanesini 6G kuru:jtnn satRrkcn 
yaakl•nııı· k mahh"'Ineye yerılin~ 
tir. 
Tahhkal~e oturan O;man oğ

lu Hasan Rami isminde biri de 4 
kilo ckm·ği 60 kuruştan sata•kcn 
tııtulsra.k mahkemeye ycrilrrıl{tir. 

Sinemada yangın 

Aksarayda Yuı;mpaşadaki A'f'" 
nur sincmasındı dün akşam saat 
17 dı {ilim göste-r!lirken makine 
dı;re.sinde bir yangın çıkm•ştır. 
Yangın, ıki filim ve mal<ine da;.. 
resi ynndıktaııı ııon•• rorı.diirül· 
mli<"tÜT. 

Latıul'<'l''o fba.ğ.rd~ 
• ~·ııer yakarıya! 

Sonı a S...-4ı1•ti vcııe 

sord 1..ı.ı. 

dönerek 

G3~lerl kan çanağı ~ınde yanı
yoıdu. İvor mSni olmak östedi: 

- Ne düşıinüyorsıınuz? 

- Sen kızı tayyareye al götür, 
harekete ti• ha.zır ol!! ~ıisiıu ba
na b•l'f<k, 

O sırada bir düdük sesi iş:tildl 
ve bir kap·~ın parç an;.uk kırıl· 
dı~ı iıit i.di. 

Onun için lllihı<er i:uafı da, 
yaru Almıın!ar cenUbi Avrupa· 
nın nıüdafaası içiıı elzem olen 
tedbirled almalota ı,'CCikmemi':!" 
krd:r. Ccııulıi AVlt'!>"Yl müda 
faa için Tunusta dayaoı>bilmek 
iktiza ediyor, ,Bunun içio de 
şimôiye kadar <1raya yalııı:ı: pi· 
yade askeri değil, her tiidü mıo
törlli kıtaat gctirHıniı<, ronrn mü
kemmel sayılan ha\·a ku.-vetlerl 
de birık1irilmi .tir, 

Artık iiçüntıi nya girllnıe!.te. 
dit. lleı iki tarnf da huırlanı· 
Y"'" Fak.ıt müttefiklerin lıa7Jr. 
lıgı d~3 arı:t:l n, a!lkcr ve rnal
unıe '<•llrmok için ıdi~lefil.Jcr 
münl.-nlat yo!larrna gi aiı!e> l>a· 
kim old a şimdilJ hııur\JJ. 

de'\Tesı bitm~, kat.i harei<ata 
gc<~mC:C zauıaıit da fi ln1iş · .. ta ... 
cakhr. 

Ankara 16 (tloclımı husu.si mu
baıbirinden) - Ziraat Vekaleti 
~adarlsra ı:;-Oııderdiği bir ta
mimle ÇU!rurovarun normal ve 
yaiiımur yemiş pam ıiklarıl'llll bu 
yıl de:vlotçe \.eıMt Olur.an fiatl.e 
satılmRsın!\ imkiın .\>ulwıamadt
ğı ve \,u r.ebcpe, m.iatahlık'icrin 
haklı olıırak •blJ yııki ekimi YC'r 
yer azaltm~ğa giriştilcl.erinın an· 
la<ı ldı:ğt bildirilımiş ve bu vazi· 
y~in milli fa.brikı;lacın istilisa· 
liri !bile 1-aTŞıla.:nıyacak bir bal 
di5ırrac:ı.rı ve ruE:rlekct il:t·~a
diyatmd; yapa.cağı Uısirie vücu· 
de getireceği ıl>ııhrarun ve!ıame
ti anlatıl:ırırk &cele tedb:.rle1' al
ma;.'!;: üzere ;ırrti:ıta.bsillerin VEiki· 
Jete mtirr.caıı tları tawiye olun,. 

Eovdki gün bir kalb sek!~ 
ncticcsir>d.c vefat eden He.sü. 'hıııı
tanesi ba~hckimi, tltjierlı kulak, 
boğ.:ıı:, burun mütehassısı doktor 
Naci Doğanc>nın 3ni ;;l'\m•ı şeh· 
rtmizde derin bir ı~ss· r u:rarıd;r
mışttr. 1329 yılında askeri tıb'b!" 
yeden çıkan N3ci Doğwc~ mu• 
teadd1dt hnstrn..,hT<l<e ahlak ve 
insanlık -b1k.mınd:m ııilımu= teş
kil edecdk, f\!ra;gatle ç .. lı~ış '.her 
kese kendis'ni s'vdirmiş çok :!""" 
metli bir <loktor<lll. Kendisi evvel· 
kl gün Tıbbı ndlide bir :ııly•ret• 
g!trııiş, an.sızın ftnalaşıır•k vefat 
el.m'ştıİr. C'!'lliZ<'SI bugünkü pazar 
günü saat 11,30 da Ha...'l<ki ı,ıast•· 

"n•~n ~e • m o kaldrrı a.cak 

iki çocµk ve Plno:rıa O'P''' .ıt&r.1 
ba!i! su:reıtte ~·aı alanınışlıırdıı·. 

Kömürü b~kauna ı•.:rıniı 

'fophanEod~ Droj'\ıızlc• ,en (',, "'" 
~ ·!öyle, ı e )"tp!j •• 

1!' ? 

bu ııJa-

!';cb .liy~n he n cevap vere
d• B·rıız sa1 ıM••k bü!,..ye <lnğ 

ru ~ r•<l1ı. Ve btiyiık bir bad:o.ğa 
dc..!ıırdıı 'G km y .. J, bır diJ;i.te 
çcıw, 

(",.(i~ ü ıııip I<• "J}'!Or, hfılA gaç· 
folclc nrfrs a'ıycrdu Göz!eri de 
k 'Jnmı~tı. Yarım ba"dak daha 
dvldur:ır k çelı:t ıın korun 
i)'an na yakl -;ra.\::, •';r ~~·ttı. 

- f}u t iı>ı cav ban· ,·er, Kı
%1 a al götür. Ben iırıdi sııe ye
t , r m. !Eu mel'un delinuı bak· 
ı·ı 1ırı geldiğl!l'. İLİ zaımedtyor

dt k .. 
-,, ' ntı bıtır<-med; Çil~kü Elen 

ı ~· .. •kı k-.p~rrı: 'Jt. Bet scf~ 

Elen sa "'l'n bir köşesine sı. 
ğ.rt, ,. tlr tir r+riyordt'- G'nii, 
d~ilr L •i,,..e. • çcvriln:'.~ olan 
t& ..... 'l.uC.;. r:"'tıllu .. ,ıid.:n ayrıtrrlıyor· 
da. Lır parmağ nı oynats•, dcli
k.n.'mın işi bıtd<.ti. Hem .ılde öl· 
dıirccc ği d ınuhakkakt,, Çünkü 
kanlı göık!rile öyle müt!ıiş b1kı
y;;rdu ki ... 

Fakat Lıtimer niç ı>.ı.kur.ctitü 
bo:ıma:n~ı. iElletini cebinı- sok· 
r.1: 

- Sebısti.rcn, Wi, o tabancayı 
&Ş"'fıya ;ndir. Ç!ir.kü p&ttiyi kay· 
bctt:k. Polis kıöfkün önüne geldi. 
K-ritoyu da yakıladı!ar. Skotlall· 
diyardın otomobili de sizi alma· 
ğa •geliyor. 

S.ıba.s\;yeıa tfuDll•n dnb kö-

hor 'ııfmen ofıu .. fır! dı. Fa· 
k•t İ• ışt"n g ml i. S05ier y\ik· 
set.iL Bir hl' ı.. !I'.3 gür~ltüsü iııi
t• d Hrn:en ık•' inde d< mHct· 
t ş u; u~ s~l<;,ll(;an içeriye girdi. 

seı:a,ı.yen kapıya doğru dön
du Tam o esnad~ Latimerı fırsat
t~n istifade e<lcrek, Seb•st.yı=nin 
ı'k> kollarını ırkacları kwra<lı. 

Müf tdş b;ğır,1•: 

- L>tlmer sıkı tub! Ateş etme· 
siıı. 

Mtifcttış Seloo.tiycn\n. gözle
rinden .maKsadıvı anlamıştı. Fa· 
klt ıhtarı goç l:.alu•. T•banca pat· 
ladt. 

La.tımer yeıe yıkıldı, fıı!<at Se· 
'b•stiyc-n'in caıı"2 vücııdü de k•11· 
di altuıd• Jt;ılmıştı. 

( A;K.<n Wf'ıl 

Bir bo~anmıı dava.: 

9 ur~u &SliYe hu1.u..1< m:>hl:tm,. 
rind~ ınulı;m bir boşnnıca dava;>
na lı:ışlanmıştır. Boşaı:.mak isto
yen Betül isminde bir kadındır. 

Bayun Betül kocısı fr.mail 1hk· 
kı Sertel<len hem baıanma;iı, hem 
de i;tnd nden zotlr olman 57,500 
linlı'r rşyanın ;ade.sin; istemek· 

,, tedir 

nc-sıu,-U'- 4,_.'I • o O 

ve na.ın•:• Jkyazıt camisinde kı~ 
tındıktan sonra Edi~kapıda.kı 
şehitliğe ı;!«!n-:ılunac•ktır. 'Meriıu· 
ına Alk bıtar. ral'nmet diler ve ke
der1i a.ilesi1e m06kktaşlırına sa
bı~hr d1lcri.%. 

1 

ımu.~tur, 

l 

Köy muhtarlarının ihmali -· 
Ankara 16 (lkdum husu.si mu- fU\9 d:ıhelerıne yollanma:ının u-

tıabirirıden) _ Ba.z; rnuıhtıırlann sul ıtılma"ını tabliğ etımLitir 
llOOyler<le&ti dııığum, ölifilı ~ ev- Satılacak h2 Vanlar 
ıe~.mc val<alarmı 'bildll'lnckte lh· Aıtkara 16 (tlc>iıım husı mu-
malleri' göl":ildü;,';frnl.l nı:z.nı dik· lııiblrinden) - Kanunu mnh,wı 
kate alan Dı!hiliye Vckiılctl tek· m..rciblr.ce ordu 1'.aıdl'l'6 ı'ldan çı· 
.mil vı15.ye•Jere göndcrdıği bir katılaca.k olan on iki ya, ıı<lakı 
cın!rle her 8 y ®ğtml, G" :im, ev· tğıdiçkrlc 'l<ısrs'1.o1a.nn ve 15 ya. 
Jerr.r.e ve ~an•ı\11 valkal~rı def· ı ı;ımlrJd katıtı !'tn ne ı;urelle sa· 
terkrir.in yapılarnk ertesi aym tı'Jacağı 'h!M<mdn ~ir falim&tr.a· 
h.;-r -:ır.uncu ııünii.ndrn vvel nü- me iı '1"1a> :nıştı.r, 

T 
.• 

sinde ş.kerd Bayr•m e•~• , Jo 

kendi kömlL;.(ln6 §'.'krrci lf11 ıl~ 
satt Jmdan akalana• ı< •· •Jı':ı>
IIl('yo v~'THmişt.r. 

Bir çimento vıırguncutu 

}i cr.m< n~ılı:rde boya tıcarctt 

v:ıp<tn Rizo çimento'nn yükse 
fiatla sırrlığı dan 4 Stn< h ıp5C, 100 
lira p a C'eza~ına T>'""kuro 1 dil 
mıfl r. 

Çatal, bıçak ırsızı 

Un1<s.panındı 

ı:Jır da bi· k • 
Niy:ııinİ'\ lokan1 
şık çalarak k>c:ır 
t1r 

.. , r ~ Fal!'1 
K" ı-:ı ~rd 

el ~ :ıt•' k 
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(™Harbin Meraklı Ta rafı J 

lra HükQ eti 
Mihver Devf tıe .. 
rine harp ilAn etti 
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Amerikan kıtaları 
ş·mali Afrikaya 

nasıl ihraç edildi? 
Allantikdeki denizaltı harbi

kara cephelerine • 
nın tesiri 
A nıc~ika, ı,.,gilız .''~~yatı, şı-

<rııl .11.fıtJm Balı ıl"1'•ac e,,ker 
~ık rılTt:a. ır.ılıla r1'u;·afüı.kıyeti 
· ·o,ıJ...,t -e<ic cl.t, 'b.ı: lruv,·eUerin 
rı Sul""ı.te ~<karıidıgı hakkıudo 
uzun uıu.n ntıışri)·at y.ıp yorıar ve 
b~Ş)'ÜL gomı ile 150 bin k;~ı çıkat'· 
<lLıda.t·uıı &iiyliiyorlar. · 

Alınanlı.r, son zurr.aıılardrı, At
lantık faaliyet1 cıl.ue da;r bir ist;ı.. 
tt,,t.k neşrctt.ır-r. lt:ıda, yanhş 
tU'lbitJcde, vey.:ı ıltl' ;Qi11I olarak 
mii!lı 1i<ti6'.la buluııza hiıc, ıi:ıunu 
ı\ı:rglo-Satsorı zay•dııun ınillıim 
0~~ı;~-~nu ~C>•te~ .. ı.ıc-1~tc-ctLr. Zat.on, 
Amerılı gı.• •leler• de, İng;tiz r.CS· 
mı rnakamia.-ı da btı ;ııJcik•ti ha· 
lf. da, gi>olı:meınektedirler. 

r-; ·lin ~nıiıııibğı, bu istaU3ti'k· 
~· temmuz V'l nğu3t<>s rr1larında, 
~ı:u.sto a.y•nıta layyır.,krin ve 
harp g(:.!11ilcdoJn bahrthğı Anglo
Sakson gemıl~riılin 667 184 to . 
ı· t ·ı ' nı a osu 1 e l>idikte 1624 lVV> ı ·u . I ı -,vvv OlllM:L• 
'" uk vapur ·br.tırıldığın gösteri· 
yor. Bu, iki aylq, tahr·bat, ikiyo ay
rlı rs~, Almmların ge.ç«ı ha..pbe 
rek?r bi .. ·~ t•;ki! eden nizan rnı'.ı 
dek• 900,00.) tonillitolu..1( !ahril>a.tı· İ 
n • yaklıı.;;ıruş gibidir. 

Hübı.ı.ki. şimdi, tahe!bahi,· bar-
1.)İ, )alıpz AtL:::.nt"iiç :-....·t-"r • · "'t' .uıu ı.;:.a e ~m ... 
yor, uzalı: şinırol J<nızine de, Hind 
Okıy'.UlJl&U!ll& ıla llZO.nınış ve şid· 
detını •.rttırmı~l.>r. Bir taraftan da, 
lı.arp eden tah.tc-1'.:ıahir militarı d'a 
arlmı.ştrr. 

Piyer Belroş isminde, taııteltba· 
hir ve tayya<e meselelerinde mü· 
tehassıs olan bir Pcnnsız Alman
Yada bin'başı Krohn'llil ~~rettiğl 
b~r eserl tetkike h"'retti'<i uzun 
bır makaıc,,inde, şöyle diyor; 

. ·~1 Dönlç, pek cevval fi
k•rli ve hayret edilecek derecroe 
ı,'('ll~ ".'.u:lı•'.'yileli bit· ıı.sker oldu. 
ı~lmu gtdrınkttdir, t.ıgili~ler ıah· 
~elba,hirlerc karşı Jı;ıfbe basI..dık-

rı zrunıın, bu.ı.da epeyoe muvaf
f ·~ .oll!yQrlarıh; çünkü. 1918 deki 
:!'.~01 ya~ <J:.in!emc ilılei.l .. rine de· 
g·ıl, su ıı..tuı.da bulunan t•htelbahlr
•erın. s.O.a ak.isi.erini k&ydedcn 
·~sa.ıc. isınindeki b.letler ·pasira.
sı••'ı.. ·~·I '"°' ~ !lr/Jl nııevewdlyetleri.ni 
ıesbct •-debl'ıi.l'Orlar ve tahüue de 
ihıoruının~ya da iıtikfüı buU.bili: 
YJOI'lanlı, 

ruyorlardı. Bu tehlikeye. İngiliz 
loorvetlıeıinl, kuvve1ı!i tayyare 

dafü topla·rfarl~ tedıiz {)tır;cl::, 

ıHemh sınıfınci&n, yeui tayyare 
dafiı muhafaza ltşkiliıtı viıcude 
getırmek w tayyare kuvwtler·n· 
den de ;,ırifade eylemek suı:ctlle 
ltar~ı koymak istenilı:ü 

.A.m.orikanın 1941 rı lsaını.da 
Groenland'ı ve ayni s•nenin hazi· 
ranmda Izlandat·ı l•g:ıl etmesi şek
linde tec•)li eden .ilkdı> teııi, de
niz-hava l:..şlfle!'ir,!n arttırılm•sı 
aa imkan vererek, p!'k 1.c,Iıl:ketl 
bir şekil atan vaziyel.l ı,urtard•. 
Bu suretle, İngilizlerin, 1941 ı:ı,i
santnda, 1,212,000 ıonil31ıo u~. aza
mi h&ddı bulım :zayiatı, ine ioe. 
ayni seneDio ikinci teşrnınde 

l!:ll,000 tonililto zayiatla asgari 
had>ciı buldu. 

••• 
Auglo·Snksonların bu rouvafCa

kıyeti, roareşıl Döruç'in usuilerln
de bir inkıl~ yMattı. O tahtelba
hir baskınlartnın sıklet roerkeıini, 
ı:im•ti Atlıı.nt.ıkten, muhafaza tes
kiliitın<lan mahruım bulunon, h~ 
su.'ı c gr,mi kafi!elcrınin gid1p 
gclmedi.ği bir saha olan A~rikan 
sularına, Antil denizıne ve Mek
sika kıörfczine !l'lkletti. ilk 'beş aY, 
Almanya içıo, pek semereli oldu. 
1941 senesinin ilkkilııunu.n 15 in
den 1942 senesi mayısıntn 15 ne 
kadar. Alman to.!ıtelbıı.lıırleri 
l,870,000 tonıil8to hacmıııda 200 
g•mı batırmıştır. 

1942 sen.esi ni:ıanmıkaı.bori ise, 
til Mozombik ka.nalın• kadar olan 
deniz sahasındaki Anglo-Sakson 
geıını katarlar', Japon tahtelbahı.r
lerinin tohdidi altında bulu:ıdu,!lu 
için, mW;te.flkS.eriıı. lmrilelerini 
Kap'a, Km! denize ve Acem kör
tezıa., kad•r rntııhmaza etmek m~ 
buriyeti, Angl<rSak.Eoıııları miiş· 

külli.ta düşürmüşLür. 

(Bq tııınfı 1 IO!'ll say($.Ja) 

tir. Bu haber ilk olarak, bugün 
saa.t on ikiyi bir k:ı;ç dakJca geçe 
Lon<lrodaki Irak sefareti tarauıı• 
dw neşrolunan \\lr beyıımıamede 
lıil<'tiri!.ınlştlr. Bcyanamcde mih
\•er de>leılcrinin U'!Un ınli<ldertt<n

bcrl Irska fLl':,'1 muh'" n. bi- tıvır 
takınmış oldukları en'.o't1m.'1cta 
ve ~öyle denilmekt«!_i,r: 

-< Mlhverc1kr aj•nl•·rı vası
tasii,ç hükUmeti l~k..ıt vt: cı-ei:-U6an 
meclislıU Lsfiyeye tabi tutmak 
si~·:ı.....,t:ni giitmüşlerdit. M•hver 
devleti eri halk ara~ında geç;msiz· 
lik, ın.emr.ııu..iy~tsiı\ik ıııyandıl\. 
makbu da vaz g~.çı.1wnı:i~ler ve 
si~'\h kuıvetil., ı.ukfüıı!'t; orta· 
dan k•J.dımıal; lsmye• asileri i 
vilt ctmşiieı-d•r 

Diğer taaıtfttın şu del sar ıtır k•, 
Birl~.k 1ıJilletlc-rin be~raı ~~,me-

sine ;,.,..ıırak ct.ın:1< ~knı'I Ar""' 
!arın ve bilh<s-. Ir&km zn<nr•~ 
!ın~dtr ... 

Irak !ı "kı1meti r.,eşrcıt! haki.arı
nı t•rn Ç<klld., k:ılhnar'l< bl.M ta
rihi l;ar•nnı V<;r.miştir. 

!•!iiı,;c·N::l1oeıc- iıorp H&u• lıaberi 

İng1 1 icrcde rr.c·mtıunıY<ll~ ve se
vinçle karşılenrn>.M». E:;:oa<>n Irak 
hükürn~1! ibir müddctt~n'b..r:i mih· 
"~er devıet!t..r:le, i;ı .. si :ııfıııASe-brl· 
!erini kesmi;; bufa!'u~ordu V(> fı.:ık 
hükümt•\i "'uah~clı: ahkamına ta• 
m•mile rıAyot f!li>letml~lir. Uer 
ne k•d•r son h:ıfLıılr.rd& gazeteler 
bu sdı:mın atıılmas.ııı takp eımiş
ler.>e dt> ilfinı hı rb hab<>-tıi lrt<k hal 
kının drncriyctl için brr "ii rpriz 
'teşkıi etrnı.şti". Diğ<-r t<rc·aftan 
Irak Bnşvek·ll general Nuri s;;yit 
buıı;i.in Ameıikn R~i•ı.cl1xr.hunı M. 
Rozvelte bir mt-s j göne! rer~k 
m;ıwere ilanı rarı> kar,,nnı bOdiT
rniş ve Atlnntlk beyarrnamesile 
tarnnmiyle hernfiltir okla.ğ\J1lu üiı
ve etmiştir. 

z yi 
İlit.aobui 1't>.'!llll"t'!ar Kloop<ıt~'1ıfıtp 

dm aldır;im ü.~~-il\tar dey()":r.ma ~t üt 
~ak:; l1'>0Şe cd.ınu~un 3~50 ""'JT!lı croı. 
nı>y.ı..ı zaj·t ettim. YerJ5'inf al...."'C~ğlm. 

c!an - .. .., hill<lmlil yoldıur. 
5913 •ieil No. Haııan Ycrmaz 

~ lltil.°"'Jlla '136 ilruru:· ti,W. , .,.3 • -ı W.(IOI} blQ '"""' sı•bo.ıfüil ~;;.. 
~ pa~rlıkln eatl..!l al~~ı'..'.tr. ..... Ih<ı.l~ 2.ıJ!/l/fh1-~ rar;ı.:..ıı:ılıa günıfJ. P..l~ı 1'6 da 
An!'3~ M.M: V. SN<>, ı..1 ... ı.mı.tıruı ltoml"YO'l'."1.<ll\ :rnı>U~cıı.k!,r. Katı l<Mnilı•· 
lı 9W~ l ~ '!'alı.•l~ t.-11.i, -.~ koT.J. ıa g < •rl (-••a · - 171\ 

500 rutltlo ruıi:lcabı. lr..eroot l'.)('$11.rh!·!& mtın atn.ıcoktı<' 
ıCa1'f'..Q!n.Ü'1 &:iı:.rull ıın.rl-:; 1-.Q di. Carıı:t'dl-~J~ asker &a nıı. .. :n C.W'.l'!ı w ~--nd!a Y !."l'" 

l!aculttor, Ta"tınhı l>cdeli 15,000 ı-.:r kal' ı lemifl&'l 67ö() l~octı~. T '-;>le n belli 
'>'OW~.e ~~'!70" gelme!~< {tl61 - 4711} 

lliU ton Fı.A'tr et! ";ntliJ..1. S<ı'..!fı al n&,. ~·ar 'J\l?.i.).ı'?:·rln 22 ı Di3 cunı.a 

IÜ!l'.ill ""·•t ll de O....·'-ı>•ıa ı.ş•• "'d~ ad'<ıt<t1 B»tııl nlr.-.> ''!>ııılrzyo ıru l<<ı ,,t.. 
lıır~ fe=trıel<>l'.\ (2151 - ~!H;) ---·---

Kaıı.Slı 7ar.i UQ_ h S,'l t.ı.:..&1 .ı. S'lp! ( :t . L:r.ı. al . a b' - Er~ /. ..,,.~ l!'..tS ıG1 E'::-O.:"'t.-

ıan m~niısJ"C'Dda .gö...UI&h''.:.ı· ~lJ\.'.:.kık.;: ~ ~ıiırı;ıtı ~1 '~ ı-.aa:.r· U!<ll&J b/2./MC 
p:ıza.rtef;I gil_n{i Sll:?'t 16 d:ı. 'Y !"'l12~Rgül.<l.ı\Q. ist lertv i.lule !,... tlr.,.::ıın. t ·r F "; 

EıV'\·el lı(oo;nt.ıat ve 1.cltlit ın~3'1d'~1 ·ı~t-e Haı ııOıtyt""" ..... Y~lk Sı..-fn.y c,·uluf 'ı iv; 

kf;i'ff. ro.;:ta 9.W c.at:l~a~tıUi. ~~ ·.ı.r.a l.'li.b.rt. " ·~u.n.. (2194 - C.41) 

Belı~!' (.L!"atr\!Y!:b:t !.::,("r l;.~ı~:-. 4..•h:ıı.i.A t'ıı(j.[en 15 5c~ı hi~~ Oô:J..:.i,r, gr "'n 

ıı:nr.ı!ıt.:1ir d>'ıı.t.ta sert nıai'erı k.:&•~ln ·~~1. paa:a~l · Lı ·a ·'1 ~1 Jı.:, tlr ın· ' t 

2111119-l<l pefie ~.be g\i'nu ı:o,• 15 "" An~a M M. V. 2 N•>, öı.ı ••t > aı-rıa 
{m.;.ı.*1'\lnınııi.a ya{Jl c~ır. F\trcılis.ra l.ıö~\inerek t!.~ r.n!llt" ~kf~ ·~ı eflj 
~-:; l5 te:Hl.r...Btlarilc belli ,r'6(kı'1ıl,e &..-11.irı c:zyon Cf!\m('k!'1, • (219'{ - ~(.;} 

C<.>r:n':ıa G~ae ~!2 tl;.'(:TJfU.{'.'-lill. r.ok: l: (' ....... O!"i!'l!R ~-.:.! a.~;-ıc-1 rnrb (• ha_,. 

'r~Ji ,; ıu~Jt·itn,r.1 nt:l-:.H ve il\f'r'Ct.'.ı~e ~ı H w i..f r'J i (. ı, "!L-! ~ & -:tl'TK'Ye 

kxın:u~~ r L'Y:J."'11 6/2194~ ot/11U1 g · :< """'- ı ' '"'"'"'·' 'tı M M. \'. ı No, lu 
c.a.-t.Jo, :alırıo komi> ~J<Jt..IDl"k y-..-,p1la.c. 1I'. 1.a.'fd ..,,e.,..,:r. '~ii 113,714 L"ra.- U1c t"!)fnhı.Q
t! 8528 llia 55 kl;l':!c;:t • T<tl'pli':riı:t KntLUni ve-~ ':tal~r'"!le t 'lo~ .ı. t 1 W.tr.~·1'3n: :" ~ 
l ooutı:r .r:;O hi.r a-sat ö"v~ ~1rıı.\ıjlvua ve-~1ıeit:rl. (2191 .. 515) ---!l he kU..,.-,. :.#l·ı. 730 fc;. • ı·ı laJ:lın}in ed!i.J.e.ı 3~} '!ı> f;O.Plı 
Iflda mftn alırw ! r. İ'ı· le ı t-"j/l/:14.3 c;.ı , r\i1 guıDu: &<·nt 
da ~r Jl.l l .. , 3 N'1, lu ootıı .. aılı!Jl8 k:.n ·Y .... cı. ld YifPJla.t;.G ... 

~ t~til!'. Tnl•r>'"~ ~,C!lıt \"tJ.:i\ıı.c t.~'luo.ı.r~ ~ .. 4.. 

~ . J1e Iıa.&:~ 

16 de t~T~\· 
ı-;f\.t"t ..en r .... ı.tı 
(!"'tl3 ~ ?'"') 

R 1 I00tına ~aa l\l!J tuı.ının C<Ll«ı oo ınıı <;erı 0 lu '''" ı., l • "1 ·ı 
(:{'{) lru~ı) 1.1111nJn ed<lon 15 b>tı Sfı.rı va ı:cte pai./rlt:l l !:".alı.ı !t .:n~~ .. ~.ar !M:..· 
lesJ 2C/1/V"'3 ~·a ·a.tnba g tıt4 l;S,lt 16 ci a. A':li.."li \t\l "t M.. '\' ,, No, l s:.t.J.n 
alrrıe e...~Mkuuda. ,-&pılac&-'t.tır. x··-sele t{l tu ;it• "'8.Kı.1-e 5 lot•.d~n O.ıj.-'.:hı el· 
nu.ır.n.ıı t.ııerc ayrı &.yn talipler"" ij-ı..al.l..ı ed'ilE.-ıJil..r. l(~i.eın· ı k:.:ı.;-"t t•: na~ı 4r;, 00 
lira, vıi'itL"tt'ıııı:n bt'f te:niına.U ıı,wc J,,iradl.r. T· 1.pJ rtn bı H \itlk:tt · lk -"tl.i~.1 
G• L-r.oloı'. (2121 - 2ô.3) --·---1\Şağ_ıdıa ya.zü.ı. ~. r , ...,z:trlıkL.t 5tt.,. ca.l:ntı,;;.akt..'". Uı·,tcı. Hl/l/1&43 
sab g(tnü r-aırıt 15 de Anbr.-t·te. ı~t M. ·v. r No, ıt.ı .snLtn fl:lma ı\.:vı ı :;j'"Jll'Unda 

7apıJ;o.eal<.'-'r. Hcp>Qıhı ta.bm'lt lıedeli 1?,S70 l• lmt'I tan•=t ı•,Jı Ilrc.f\ır 
Nf<'ı l!iYfl W!plere oe >Mi& <tL1k bt!ll', 

ctNSJ · 
Anlı>tıl ltkB;ıı 

•:laıtn: <iö be!l..ıon 

Sôda &il. 
Rl\-aool 

!l(ıkıvı 

zırı 

!60 
100 

6 

.!". rt.u 
k;\() 

> 

• 
(2147 - '.<71) 

2!!.67ı ura. 70 bırutı °""""\{ 1>"1. ~!' A•~ ~ra,ıa B<e İ'11><W k . :::ırllu. C'kF'lt. 
meye k~'l"~!l?'. thalrot 23/1/9'4.3 c..ı..rrn t\.eel giZlti: t .ı.1 la da A:ı.~ Jyl. 

M v. ~ ıro.. kı fa tın ala• 1 .. XJ..tı~onı.ırı•~ a ~.ı.L ~' tıı.ı. i k te lrl.."l!ltJ l 700 li.ra 
[>-O ·k-uru1;ııiı..ır. 'f'QLipler.io ka.i:ıtm' \ e: 'ika!arilc te~lif rffiır.lp1. rın !h:fl.le ~.,ıt . ·ıcn 

bil' .aat ,·,.-eı k.omE;:ıno. g<'lı:ı<'I~•. (2165 - ~ı:>ll) 

17,745 l•l'B f>O ıru,...., lceş:f b<de!li Kırcl U'.lode fV"' clhlıS troı.aıı ycı;tı. 
... .ırnas. kapalı urrı.a elı:.<;l~meyc '«'o:ımu~. ic••eol 2'T/l/D13 çar•-:•trföa ı:;iLtıil 
' a.aı ll oo Ar.lı.arııd.ıı M. M. V. 4 Uo, 1 ll oa'.ı.n aı:ııa lroır.l.qoo<ı.'lda ~ı,>ı!ııca'r.;. 
ttr İlk \e.'11'<ıatı ı;;:ıo (:!1.1 90 ırJl!!ur. Tnli.plcrln ı:anuru vrei.ira!:ı:ilc td:Iit 
ı:ı.e'.,,.u;pauıu llhalo "'"''nd~n l;ılt ShRt "7V~l ~" veI'rn<'J,crt (2100 . 197) 

. 
Paı.anı\1..a b.JOO ru:iif. a.Jl ir'ı.iı-... -c r:w.tı. r. ~ını.t..'\klW' r-1~&.1. "llf-7! ta~. ı~ fa-1'.1,. 

lıın 1rom,syımd.:• g;,r.ı "'l•r ıhs.!C'lt! ıgr 111143 aak &ıınil w•t il dt N'ılll<fA• 
Ji;rı.d.;m <3!<klıl•r'n i<• t I ı.,,, ,ı, aıl11'l" H mV'yodt< Yod~k ı;..>W;y ııı1n,l<tnda!d A• '°"": P<IC .. 9:;(} ı.·ıın rı-ı. •ı=ıı!-.m11U01:< mti.-"'aCe:tll .,,,. (2'16-l - f.ı:tl 1 

Illlô.ı lte... ~ .. 'lmi-1. ;~ Ir•, elcıktr(! ... ~ ... lt'aıU b'~1'1 l1Q'!ı;i 1~r 
lJk\a <41 · ıt., •. c '·""' • • - n,,, :-J 26 / 1 /MS c .>a ı;l~ 1<1,>t 1 ~ <le O.lıltıol.tt>< 
et> osıkr~ ••'•n a'oı.a °""'\1\-VW• '3 ~ ıl..,.;.-tı.:. K<ştf b ·tı;; !H2 :in\ t'1 t 
nı!.natr 88! ıını P. t k ~ ır. ı ,ertı bc-U.-n..3tf.tı !o:nnıı ~ ıcblıel~rı 

(ıı~s - 4 9J --·-- .. -
!t.l>W ı> ~~ " razto.rırtcla .,. tt.ıı &I ı.ı..~lı'. ~ 2 / lfiM3 ıt.aollı 

ı;o. .t : <!\>Çorlu """"'! ı..., alauı ıro.nı ay~ ~r. İl!i< temııı.Q 
lD!i-1) 1 radJ Tal>;>\oru. bclU \-..l..ibte bxn "''JOllll ~l"'i.. (UU _ :r12) 

B ,,,.. \:iol;una 110 !ı:u<u; tımmin ed ıı.... 30 tacı. sığır ,u b1»h zartla elaclllı. 
mt'ye lıxıru~ bra.ıesı :12/ l/ .H3 cwn a ~ -t il dt l'a<~e a:ı:ııert 
oot:ıı ahn"' kooıt$1<>tı'.JTıda 18-t•ılaca.ktıt". T-.l.ııplerin faM'ı\mt ~~-o.ılaııile ~tit 
m~ ı~lal'll'I ~1"'\lı. ··•-1ilJeır. :.ır o:tG\ eVl...ıl lr>ı"""'-<rt>nS '""""""•l (t.UG • :ası 

Beher kl!0&1.:nn ()[>() \rul'lJ7 1 'hm'n ..ı .:ıon 7 f, l<ıoı 4Wselo l.'6t'•rt4..:a ot~., . ..a. 
ınat'04<'t r L.'ı:ı.!oo:ı 26/112'13 P' ıa 'te<i giinQ coırt l6 da-Anb.tl<da ı.t. K. v. 3 1~ 
1.L ratuı n na laımd..--y=ırd.ı ynpıb<ı* tır. 'l'thm,la !Jo.:;eıı %.000 tın loat'I te
m " G750 liradır. Totlplerln bolll \<ıki ~ t.ıomı.vo<ıa ıı<>ırncıori l2~ '6. ~7() 

22.l!OO kilo "1ğır e~ alwı<:&lru•. Ka pah r.ırtlA elaill.ımeoıl 5/lfr.13 ~.,...,.. 
w ı:ımu -,~ı 15 ae Dc<ılı.1 .... ~1 rotm alma 1oom1cytılumcla >"PU,..,ak<Uı-, Tabı 
rnıın b·<loh 18 [){){) 1iraı'1Jr. İlik ı,,n,ırıatı lllSO liradır Tll>!itılerlzı ' nJ.n1 v~ 
Jı;Iil~ t('I':! i m.ektl!;P-lt tın i.ıl&ltt ı+a.at{nde·ı bit ..:.ti\ OVV&l Joo· ...yooa 'V ta 
l~rl. (2U3 - 3ıl7 J 

D• t • kı.hıuoı• ı_, """" oo;l<n t;oyıı,. 85 ~ o'3n U.-000 ldlo mttT e'.i ilıl
ya!ı rıırtla ~-·ıııoıcyc, komnıı::;-.ur. İlııı!e ,ı 1111/[{943 runıo l((lr.li oııa<ı 10 da KA.rt 
l1 ~~· ntın ctm.a k«n'"' n ~a yapılara.~. tık te..rrJna.tı 2'l05 lirML.r. T'4.!ip. 
.lat{n ~S..'lt.i!n( v~alal'iı. W.cı.:.:f JTr~~tUJt lJ'lUl t.b.ııı.le eaa~·rı::!en .tJ.r e.anıt evv'="ı t-.o-
rrı~on.' voo-nelrrı .(.1, 360) , ____ _ 

5000 aı:t ', ~ma.r O!,\ 5000 rulet !p :r.ıW.· b..şlı.tt. (l;i)(• ..ı.,ı 11>• ll lı Ml<l 
tc- 5/JO &ıdct &u.tauo. Ccı:l yern t. ı·h.~11t9l>& lı tal"tla e1'.mı.11lıley'"ıeı b.-. ı\UŞ\~tt" r~~le-
ri. 29/11948 güıııQ ..,ı;t 16 M<J17'fOıı. asıoort 11aıw tı.lnıa. loc•nb.)'(':U>d• :yt ;ü.:; 
cei'<.t!'r. 'i' ıhm"1 be<idı 37.000 ıır. le mloııtı 2775 lira<i.lr 'J.'aUı>leMtL tarı .ırı1 

""""-""hr;ıe 111 m- ·lcpor u ihale •• atıodo:ı t.lr ~ <VY<•l ·coı:r,i:r;.mn> Vl"I'• 

m«k°" (2M· - ~) -----MuH 'il nal:ıly.~ ~ ptıı-J.a.oa:<tır. K8l>Olı url1ıı clo!ı~ !;i/l/N'' (\a.. 

zıı.r"~ ~ ·ı ~"'.s.nt ı ı tle 'J~ asııke rt m.~10 e krıs lroınv. ıy; :.ı y .ırpt.ıa .. 
cmı1ır Talı "'" Ledell '15.000 1M>a !<>mi naı1 11,350 l:ra.ctır. Tal t>ler.p l-a>ını! 
VL'l'-;!;r...Q.İ-81'1.ll!e İ('°1tl~ .trı.~._tpfi.l'lfil lıQ.hl& f ;;ıa!~ ~T S?!l.flt (*r.Tıı:,,,•e-1 l.')fl\f~C"'6ıtl 
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. cBu illet, orta oiıratli, fakat ge
ıı•ş s&:halı, muhafız Korveti.ere ko
nuluyordu; bu sa.rede, hhlelh.,lıir 
basınlrırındnu epeyce sakınalabi
liyoıxiu. Fakat Ahnanlar, Avru
panın garp s&hil!eı·ındc zaptettik
:-eri yerl.cırdc yerleştikten sonra, 
•ş dtğ'..ştı; çünkü tahtelbahiı-lerın 
~areket sahalarını kısalttı ve faa· 
~ıyet vcr<mlerini d., bir mislı art-

Bu halden istlfa.de eden mare
ial Kar! Döniç, yeni bir sevk ve 
idare şekli yaratmışttr. Şi.mdı, Al· 
man taht•~bahirleri, mütııferıden 

de, 6 ve h•ıtA 8 ı birden hüeu m 
etmekte<Urler. Buıı1 c.r. gecelerı. ay 
l§ığında su altında, ay olmadığı 

zamanlard• da su yüzünde faali· 
yette buluı:ıuyorlar. Süratlerinin 
ziyadeliği sayesinde de, y•kıı.lııdık· 
!arı kafileLere, gece iki defa ve 
hatta bütün lbir gün hücum ed.ı· 
yorfır. Tayyareler, tıı.htelb•h;rfe
ri .. Taht•lbaJıirlcr de tayYl!.re!eri 
haberdar edlyorla r. Mareşal da, 
kısa dalgalı radyosu ile, ha.eket
led idare ediyor. 
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ı miı. 

cİngıtirl.erin d<strayerl6r' Arn · 

1942 senesi hazlranı.ııdan, yani 
Amcri.kaıııın teşkilatlanmasından 
beri, tahtelbahir harbi, yenıden, 
merkeı:l Atlantiğe ve Uzak sitn~le 
tevıx:cü!ı etmiştir. Bu sayeı:!~, 1942 
hazlrenında, şftnal bumu iılıe Spıç
berg'de 217,000 toni!Atoltıık :ıs gi-

liiı:t& adı gççoo ~na gtdmeloıt Ilı\ n ol.._. (521} 

/>lPJ ~'ldıı ~ _..-..ıt.rn pmarlılı:l& ela.ıl'lnı~ı...,; hltalm:uı<la y~ gün, 89at ve mahal.!eroE!ıd. ıulc~ıt .,..t.., .ı
~aırııı.da 1ııpı.ıaoııl<tır, Talip. !""" b\«li v~c ai.t olıılutu Irom187 oolal'da bulllltllllJı.?'l. 

ctNsi Mik\sn Tola!'I Trnı1D&lı lııAl• ıu.:ı. uaı ve ııı.1ıauı, 
• kn. ....- ı, e. 

'':' ın :""rdiğl 50 torpid:o ile t•k· 
vıye ed.ildıği halde, çok geçaı,e
den t>ht.elbahir hhribatını öııle
yernemeye başladı. •Heinkel- IU, 
ve ~Focke-Wulif-Kı.wieı·· '-mım· 
dekı fayyarelcr, ta Irlanda 
!PortekQı sahi!lcrine k'<l.ıır u:: 
noı'ak büyük gemi kı>fileleriıı.i vu-

•• 

mi tahrip olunmuştu1'. Almın 
tayyareleri, bu vakada, deııltaltı 
torpilleri kull&nmışıır. Ondan son
ra da tahrip bombalan kullan~
mayı bış lanmıştır. 

M. Raıim Ôzgen 
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Geçen. ha.ftılli İstanbul kupa.-;• 
ıardötinal ma.çlrnndan oonr• bu
.gün İsıanb111l l~krar lig maçlarına 
kavuşnuş bulunuyor. Yakın !B· 

auı:r• naza.ren t>n heyecansız ıe 

~n Şöniiık bir {ııt!ıol sewnu 111§""' 

yan ıbuı seneki lig maıçlan günden 
güne ~nük, a.laka.ı;ız ve hey~can-
8!Z bir OOc3lama h~Ji.ııde yuvar
fanıp gid>yor. Bundan evvela Tiirk 
futbolü zarar ediy-c,r, ve tt>rrdili 
ediyor, 

İkinci derecd.e• kulüpler muh· 
za.rrır oluyor. Maddl bakımdan 
büyük sarsıntıya uğruyor. En 
sonra d• meraklılar m.üteesir ohı· 
yor ve 8.<!eta azap duyuyor. Buıı
lan ali!tal,Jar her z:ıman hlsse
d'Yorlar. Fakat çare bu?unamıy<>r 
veYa bulunmak istenmiyor. Türk 
iutbolü ziılmetten aydınlığa bir 
türlü çıkamıyor. Bttnun müstbbi· 
bini herkes biliyor, fakııt müseb
bipler bunu anlıımıyor. Artık za
rarın n<>resinden dôrıütUır.ıe 
kiırdı.r nazariyesile bu işe el koy
m•k zamanı gelmiş oldll'ğuna in•· 
nıyor ve· bunun kurtartL"Ilasını 

candao istiyoruz. Yoksa memle
kette milli bir anane halini alan 
futboldan bu gidişle eser kahnı
y~ak. Yaıık oruyor. İnsan>; m•· 
zi ile bugünü mukayese ederken 
elir,c kalom almak istemiyor. 
Çiinlr.ü neyi ve kimi yazacağını ş•· 
prıyor. İşte bu kötü. haleti ru'ıı'Y• 
içinde•!:<'<~ de sırf va.zifeınizi yap:r 
bil'mek için bugünkü karşılaşma
ları gözden geç~iyoruz. 

Bugün hangi 
ta~ımları 

seyredeceğiz 
Lig maçlarının ikinci devresin· 

d•n bir !hayli aler'lenıi.ş \bulunuyo
ruz. Takımlaı~n. ligteki vaziıyetl 
aşağı yukarı belli olduğu ha.ide 
yine ma.;lıırm gritikme çalışıyo
nv.. 

Vefa • Davutpaşa 
Fenerbahçe sftadmda günün ilk 

karşıl~asım Vefa i!e Davutpqa 
takımları yapacaklardır. Genç ve 
kıııbiliyet1i Da-vutp~alılar lig maıç
)ann•n başlarında bize çok büyük 
ümit verdikleri halde yav~ yav~ 
randım•nlarıntlan kaYbettiler. Bu-
1>a sebep tecrübeli ağabeylerinin 
önünde mütemadi çarpışmaktan 
amk yorulmuş olmaları bir debi
rinci.kümede çetin rakipler önün· 
de fasılasız müsabaka yap~ak 
kudrete 'henüz gelmiş bulunma
lar,dır. Maamafih Davu~paplıları 
biz gelecek mevsim lçin daba 
ıimi\1~ görmekteyiz. Mütevaziane 
bir muhitte bir >raya gelmiş bu 
on birin buıgün. Vefa önünde da
ha fazla müdafaaya kıymet ve~ 
rek kapalı bir müdafa.ı sistemli• 
çalışmaları kendileri için yerinde 
bir hareket olur kanaatindeyiz. 
Çünkü Vefa tıı.hmı geçen ihafta 

Geçe~ hafta açık farkla yenilen Beykoz~
lar bu sefer ne yapacaklar 

d• Galatasnrua yenilrn~ olma.
stııa rağmen eıı. tehlikeli b!r takım 
manzarasını her zaman mU!lıalaza 
etmektedir. 

Vefalılar• ııelinoe onlar da bu 
haftaki genç rakibini asla küçük 
görmeden '~bil.hassa maçın 'ba§ın
da it> ei<l<lt tutarak çalışmak mec
buriyetinde ohnalıdir. İp gcv,ek 
tuim:ık Y~il-Beyazlılar için hiç 
de hayırlı olmayabili~. Bu lı:arşı· 
~manm normal şartlarla Vefa 
lehine bitı>eeğini tahmin edi:Yoru:ı, 

FENEINJAHÇE - BEYKOZ 
Yine ayT.ı ~ta i&inci kıarşı.

laşmayı g~n hadlta !kupa müsa
barkasıında S-0 Fenerin galebesile 
nihayetlenen. Beylloo;zJa Feneı:-
bırhçe yapa.cailrtıır. 

Beyllrozuon hl.glıir wman ımils
tağni dlmıyan oyıınu lheııkes gibi 
bizi. fher zmnan ~<ııT!m<i!lctadir. 
Lig maçlarında lstanbwuııı en 
Jruvvetli ekibi dlan ~ik:taş Ö· 
nıüir.de daima muvaf:'ak!yetJi lbir 
ça:lışma ile ve aııealk ra:ldbiııı.e t4!!k 
bir '.arlıita ve güıçlü'kle mağlilp 
alan Be;ykm!hılaxm geçen hafta
ıki dereceleri biç de hesapta yok
tu. 

Buıgüııı!ltilı lmrşıfaşma Beyllror;; 
için '1ımn:amesıı ibir reva:q lmllbi
yetimledir. Binaeıı.ıı~ Botıız
içlııin yegane lkn.wveti OOs.n IBey
kmıun Fe11ıer önfuı.de ba seferki 
miicadelesi ~ Ç<'ti.n 4hcağ:ı 

~-

yun lbattamn ı.n çetin brş>.laş
mıı.sını te§kil eımclttedir. 

Bu'lluma 'beralbe.ı· .gerek !ru.vıvet 
ve gerellıse enerji iUbarile Fene
rin. rakibine tevefiıikıı icap et· 
mektediı". Bııı düışüıncerııize fjjre 
maçın ~r ırı: faıılda da c:&a 
Fenerin lehine ıbifıınesi hlzımdır. 
Bl!Ş1KTAŞ - KASIMPAŞA 

Femer ııtaıhnı;n ron maçım li
lkin lideri Beşik.ta~a Kasını paşa 
akımları yapacawlardır. RakilbiM 
JMl2U'all !lrııvv~ ~e ç.dt za-, 
yı.f bu!un;ı,ı;, genç KasımpSfaMa-' 
rıın bıı seneki ligde akl:ılkılan ne
ticeler Ilı.iç de memnuniyetbabıJ 
değildir. 

Geçen sene çdk 'Ümit lbağl&dı.
&ımız K&Blmpa.şalilar bugiDııü. 
ia.ı.vvetli rakipkri önündm u 
Coil f&ltile kmıtıtlalhillııneık içil 
üha iMiyalılı ckıvrımarak ~ıl 
bir miidaiaaya lbaşvuıııııııdıdııırlar 
abi ha:lde sııyı farlclarımıı )~ .. 

---IMiiA!afi Murad 

r .. o!kna.sma qel ~uaki
ard'A·. Bu maçın t.bü neticeS. 
Be~taflJl faı1lıılı 'bir gıı tebet;idir. 
.T. SPOR - &t}J..EYMANİYE 

Mua'Viıı Ali Rıza 

Bu çetin miilcadele Bey!lıoou.n 
Feneri mağlilp ebmelkı gayesile 
olmasa bile geçen. haftcııki ağır 
ıma.ğl'fıibzyeti teliili e<l(Jbilm<ık gaco 
yesine matu.f olaca:ktır, 

Şeref ltachD:ia yeeizıe lw'fl.
la(llne&'l ik!İ eıjki rakip ot.n ı.-

tantıııil6porl& Sille:;11'1lani!)'elier ya
pacaılclaTo/r. Bu ?ki rakilbin 1rar
ftlaşınas~ da bir !haydi çetin dla
eaja lbenızemEik:tedir. 

V&llm; l>irinci de,mıd"kl br
fdaşmadlı :lıııt.arı.'buılspoı'1ırlar ra
lipleri:ıi lııl>1a\vea. y~rdi 
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Kaled Cihad 

fa.mat ~ se!.er OOleymııniyeıU!er J 
bu esıki doırtlarının önünden ko
layca mağ'J:(ıp olmam:&: :ızminde
dirler. lstaıı!bıı~nı!l:ı da takı
m:ıOOa· en iyi e1ernanlarnırlan ôa.. 
ra:rlarını oynat.ınamak mcobuiye
tinde bu:luıcuşu Sülcymaniyeli
ler için aynca !bir avantajdır. 
Bu vaziyete göre ili rakibin mü
cadelesi pek zor olacağa henze
ımeıkı+..cdir. Maanı.afilı .ma-;ın mUJı-. 
rtemel netiloosi İstaıılbıılı.))O'run re. 
hiı:edir. .&dııan Alan 

Naci b'ugün takımın
da yer alacak mı ? 
Geçen · hdta'l<i Beyilooz ıııaçu:ı 

müteaıkip i:ıaken Feridunu tah
kir eıt!.ği ldıdiaslle lıö?ge ceıza he. 
yetine verilmiş bulu.nan Fener
balıçeli mulhacim Nırci halııkmda 
meaJk.fu heyetçe 'lıeniiız b•r i!Jara· 
ra van1ımış ııleği]dir. 

Bugünkü 

Maçlar~· 

Pe.ıı.er stffmıla: 

Vefa· DaYutpaşa 
Saat 11 . 

F. Bahçe•Beykoz 
Saıııt 13 

Beşiktaş:Ks. Pafa 
Saat 15 

ionıf tta4:wla: 

1.. S. - Süleymaniye 
s. lı8 

' 

Muavin llııad 
Bunımla iıer&ber Naci lıeklcım

da böJee direlırtiöruııliı> talMıiye
tlni rJrulla.ııe.rllik otoma tilk ceza 
tabbik edip etme<!i.ği de .ı1eçhul· 
clUr. Bu meçhul bugün !'racinin 
Fen.tt tlılaıMr.da yeı: akp alıruı
lllA!liile ~ cılaaıJııtı:. , 

• 

Onun için Beyıkıozhıfaı· ibu se
ferki •karştlaşmada daha tem
kinli ve daıha verimli olım:ığaı 
uğraşacall'.Jardır. Bı>rıa muikaiıil 
Fenerliler; ibuıgün de buı ku,vıvet
li raıkipleri onilr.de esasen lig 
maçlarır.da 'bir- türlü haJtild llruıv
vetlerini ikıtifiap c-.ieıneıniş ol
d uik'larmda.n be:ıki de geçen bıf
takinıdeın çıalk mr bir oyutı:I& ·Ur· 
~ll«eld!erdir . .Emsıl lbu o- An karadaki Maç 

• 

Galatasaray Ankaragücünü 2-0 mağ.up etti 
Anıkara 17 (!ıkdam muıhabirin

den telefonda) - Dün Yedek SU· 

bay hıların <Laveti üzerir..e ff!ıhri
mize gelımiş bııilunan lstanlbu:lıın 
Ga:latasııray talkımı bugün iılıı 
İat§ıılaşınayı 19 Ma.yıs stadında 
kalalba1ıik bir seyirci önünde An
ka ra.gikü ile yaptı. Stadı doldlll' 
ranlar ıırasmda sporcu Başvelk.i· 
linıiz, R.ana Tanluı:, birçok me
buslar ve şchrimi?Jdelki eçnelı! 
lı.olonisi hazır lbull!'n~ardu. 

Muayyen saal.'t~ sa!haya çıkan 
takll!l"lar halkı ve yerlerini se-
18ımlaıdııktan sonra şu ied<Hde 
!kar~ı!Ya karşıya dizidiler; 

Galırtasa:r&y: Osman - Salim, 1 
Fanık - Oıihan, Arif, Mustafa • 
Gazanfer, Billent, Giindiix, Mu
ıı:affer, Sabri. 

Aııkaragüeü: Mehmet · lfüse· 
yin, Salih - Nüsret, Aiıdul, Hak· 
!in • Yustıf, Nuri, Naci, Fikret, 
Yaşar. 

0ylin b!lilar ba§lamaz Galata
&araY'hliıır hücumlarını s.kla§'tıı·
mış!ar ve Ankaragikü kalesir.i 
tehdide Jroyu.lmtıijlardıT. San
llınmızihların •bu tazyiıki Gündü· 
ilin attığı bir sayile •birinci dev· 
reyi 1·0 galip bitiıımi~lerdir. 

İkinci devrede Galatasar:cyılı; 

lar yine halkim çaıl."l!worlaıUı. 
Mkaragüicü dfiha fazıla müdafa
aya ehemmiyet veriyıordu. Ga· 
lıııtasara:ym lbu tazyi'ki Murıaf· 

ferir.ı yapt~ğı mıııci sayı ile seme· 
resini tekrar ver<li ve sarı kırını· 
:mlılar 2-0 ıva-z>yete yü'kEeldiler. 

Bımdan sonra oyun her ~ki ta
:.ımun ıbüıtün gayretine rktmen 
sahaı>m yağmW'lu ve ııslak o1ma 

sı d(Jlayısile, topun kontrolünü. 
ıgüıçleştirdiğinden semere veıırne
di ve maç da ·bu şekilde 2·0 Ga
latıısaraıyın galE'besile bitti. Her 
iki ta!kmı mutat kabiliyetlerini 
ırootereomediler. 

Dedikodular: 
A.*aratlım ald:ığıımız haber!~ ;şı., kuiJamlma.sınıı l<al'a,· \'t:ıı•· 

re göre İ'Staıııbuft hakem k!ıımu .miştir. 
mezuriların<lan Olll'Jl obu deia i.;i ~u! fu1ilıol ajan muı.ıvinliği 
ibe:r'berliğc d\ilkerel< e-..ııaI cemi- istWbul futlbol ajanlığ'mm iş
yetlerine kaydolunan Kel Ziyanın !erinin fazlahğı hasebile ketıdi-

sine i!ıaltiikıi bir yaırdımcı olıııbil· 
iade ettiği lisa-'JSın =ahi.yeti Be- mesi ~efille İnbrsarlar U-
den teı1biyesi genel direkıt<irlil- ımum Mfillürlüığü erlmrnndaııı hi-
~ toobit edıJamediğ!ndıen b:ı- riniıı. yeğeni olan Ali Siya,·uş 
nun Ankara ot.obü.slerinde ınuk- ajan muavinliğine tayin ~ilmi~-
ber bir paso olaıcağı zel.ıabile o tir. 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~-
Dünkü Mektep Maçlarında 

~~~~~~~-.-.~~~~~~~ 

Galatasaray- 8.ğaziçi berabere kaldılar. 
Vefa Erlcek r, U:l li - i, İ:;tanbul ş şliyi yendi 

İSlanbull Maarif llıfüdürlüğ\i tg,. 
raiından temp edtten ıookte::ıler 
arasııııdıılld lig maçları.na dfuc de 
Şeref sta<hnda de'.·am edil'lliş. 

tir. 
Jııtanbu:l lisesi - Ş. Terakki l-2 

>İllıı bı\ıilll§lll&YJ istanb .tl -
Şişli Turakıkı taılmnJaırı yar nış
ı~ ve 9"k 'lıeyeoanh cııynan iıu 

yaptığı bir say.şa Ve!alıfar iki 
golle mulkabele etunişler ve oyun 
6-2 Vefanın lellıb:ı.e nihı>yelılen
miştir. 

Galııt:asaray - lk>ğatiçi l·l 

Gfuııün son ve mühim m~· 
Galatasaray ve Boğw.içi taıkın~ · 
lan arasıı:ıda oynamnıştır. Oyl:ıı 
başlar lbaşlımıaz Ga:lai=rayın 
daha f.aı:la çalıqtı>,ı göriHüyo•:du. 
Nilıekiım ha •;~L~a 19 llDCu da
ıklkada scrr. ... re::i..ıi verunl1 ve sctl .. 
açlğı.ı;. bir ort=nd;·n •oııun &ı
ğazi.çi müdeiiiııc çaıparak kaleye 
giıımeı;ile sarı kır:ııı•ılılıır bir ~J
yı ıkazamru~lardır. 

Bu ı;ayı Boğazi~mi har<:kelr 
geçimıiş ve 24 üncü dakih<la 
Ni,yazi güızel bir kafa vuruşile 
ta!lcımıını beraberliğe çıkaı·mış 
ve devre 1-1 bitnıiotir. 

Yeni Bir tayin 
:Mııuif Ve.1<aletı Bedtn Terb'

~i mü<lürü eski atlet ViMan 
~ir &<>n bir kar.;rl;ı. Beden Ter
biyesi umum mü<lüt mııavinligi
ııe tay•n cdilmı~fu. 

Kır Koşusu 

İstanbul Maari! ı.,Gdürlügü U· 

r•fuıdan tertip edilen seri kı'' ko
ıularına bu sab~h da Şişli sır.lo
rında devam edilecektir 

Mınm ~uk Ömer 

·~ lbiriııci deWefil ~1 i:sta.ıı
lbut lisesi lehine bi.t.miştir. lkin· 
ci devrede Şişli takımı bir sayı 
yapmağa m'UIVaMaı.1< olmuştur ve 
maç 3-Q İstanbul li.sesinin gale· 
besile il>İllllliştir. r Sporculrr: " 

Vefa - Etikek öğretmen 5-2 Sabırsızlıkla .beJ<ledi~iniz ,.e 1 
:llkinci oyunu Vefa ile EI1kek 8izİ • tatmin edotek Türkhe 

öğreuınen ta!knnları yapmışilar· Spor Aıısikl<>ı>e<'i>i s•,'.iı.lıiyct· 
dır. Vefaıun ç:cık hakim çalışma· tar kaleınle.:dcn, '·IJ'nıc-ili renk· 
illi altında gl!Ç€n oyunııın birir.d ti fotoğraflarla -.akında göre· 
dewesi a-ı Vefa lehiııe bitmiş 1 Cdkısiııiz. Yalnız biraz sıılıırh 
i!kind devrede her ilki taıkım bu. , okuııı:ı. 
Wın cıııYNtl~ oyo&'1111ş.Jardu-. j'-_______ J 
Bu devrede Ertkeık öfretr.leniD 
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