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" Mi ili Şefe ve 
orduya daima 

güvenmekteyiz! 
····----- '' 

LER 

Ruslar merkezde de büyük 
b · r taarruza geçtiler, 

Şark cephesi 

Almanlar 
makabli 
taarruza 
geçtiler il 

Universite rektörünün konferansı 

cephe Üç yerinden yarıldı 
Kızllordunun Smolensk, Rostof ve Harkof 

Ta.. Ajan•ı Stalingrad ıimal 
batıaında Kızılordunun tiddet!i 
mihver mukavemet ile kar fılaıtı· 

ğını haber veriyor 

"Harbin dışında, fakat sıkı.. tılar içindeyiz. 
Eğer inanlı isek sıkıntıları yenebilırız. Bu 
inanla yolumuz açık ve uğurumuz c..CıKtır!., 
Oakücl&r Halkev-mde dün saat 

Berlin 29 (A.A.) - Alman or· 15 de bir toptanlı ~arı\mıt ve 
duları bqkomutanlıiının lebliil: OoinrMte Rektöıii Cemil Bil.el 1 

Terek kesiminde birçok dÜflllan «İnan» meyzuu etrafında kıymet 
taarnaıları ilkim kalnuflır. Alman li bit- konferans vermitti,. 
Ye Rumen kıt'aları dün V olsa ile Rektör Cemil Dilsel çol&: kala~ 

Stalingradda 250,000 kişilik Alman kuvvetini çev:ren Rus orduları !::,,:;:~~:.,~ı!~~:mt::: balık bir dinleyicı kütlesi tarafın· 
1 

• • d k k 1 dan alika ile dinlenen bu konfe· 

birbirlerinin top ses erını uyaca adar yek diğerine yaklaşmışlar ;:;e:: ==~. ~~~ ranaında, bugünkü harbe tema•. 

şehirlerini tehdid ettiği bildiriliyor 
6 6 ye* edil iftl la inanan dik dur ı&r. milletleri na 

Berlin vaziyet hakkında bekleyiniz göreceksiniz,, diyor ...=. ~dt:':n~1:~ :..~:ır'.-·•· y .. ad••··· ;,.b 

Loadıra, 
30 

(A.A.) - Timo· olclui~u ı~t~en itaretler çok· teçhizat vermemelde İd\a.'U eylemek simleri_ prbine kadar alırnıttır. Vol .. Cemil. ~il~l b~~dan aonra 
.-nkonun kı•kaçl.arı Stalinırad· ~·Dam her iki Ruı ordwu, ken- tedirler. Ealrler, ber ukerin örtü I~ apsı mecruı~a denılryolları T~ .. mı~le~ ~~~~~«:. ıeçerek 

41. A1m..,ı..r1ı11 üzerine kapanır· d.• !-"aflarından atahln top sesle- ılbl kullampak üzere ikinci bir ka- dun ıece batarı ile bombala.nmıt- Turkun ~ye yurüduiu zaman• 
' S aliD, mes'k z cephesinde rmı duyacak k.adar birbirlerine pQl tedarik etmeiı; 1 · a1d klar tır. Hızlı İtalyan a&V&f uçakları or- larda damıa -teflerle ve bu tef ~ ~- : daha ceçm;t" yaklafDUt bulunuyo.lard•. Kleta- •• aı..e -iti ~ n• 

1
' nl '- ta Don üotünde düpnan ınotörlü lere ;nanarak öleri yilrüdütünü Rektör Cem;ı Bôl•el •;, 

ı;,. Ge ":ı:"M:..,.., Veli!Plu· kaya ,;ı.; bayati önemde bôr 4eh· sunun hozuı.ı.;..."" R= :.. ~- bilar••• .., ••i•naklarm• bombala.. tebarüz ett;,m;., l.ıanbulun ab· koni.,••• ucrorken 
ki· d • "'.- .. Ri•• babamda rm R...ı.a- taraf,ndan ;,,.ı; Al- ~elenlen u ö" .;;ider:~ m•tl.,.hr. n"mdan Fatih Sultan Mehmed;n l her ,.. bu ;nan ... idir. Bu ses 
aen· 0~ hareketinin ilk bat~· ma.n kayıMan hakkında. bir fikir aöylemitlerdir. ıre 1 ~cephesinin merkez keaimin İatanbulu almak inanandan bah- MiMi Şefin ağzından Mudanya-
·al.;!nı biWiraıektedir. _İnadh b:r venneğe kifiıdir. Şark cephni vazi~eti için Berlin de d~ devamlı VUIUtma\ar ve &etmiştir. da da, Loza.nda da, arkuından 
'ıciayanmaya rainıen R:ev ~ata- Molılmva, ~O (A.A.) - Muaz· ne diyor? tlddetlı çarplflll~ aıruında 57 Rektör bunJan :ıonra inan ha- Ankarada da duyduk. 
·•daki Alınan ~beaı. ~krıb~n zam Sovy« taarruzunu tefsir eden Stoklwılm, 30 ( A. .A .) _ Rua- tank kaybetml,tır. di.ıeleri olarak '\ a vuz Sultan Se- RektÖT daha :ınnra bugünkü 
).8 kilometrelik bil". ıeınthkte ~ç Moakova bMını bu taarruzu fÖyle yadaki vuiyeıt hakkında sorulan Moeılova 29 (A.A.) - Bugün limin Şah İamaile kartı yaptığı harbde bizim vazıyetimize temaa 
1:terinden delİıDJDİtli~: B~deıın- tefsir etm•edir: bi.r •uale Wilhematraaaede alika- ı öile ..... IMfredllen Sovyet tebliği: seferi ve Çaldıran zaferinin üne- etmiş ve ıunları söylemiıtn·: 
Aneı"er VeIPkı"lu&İ ilnlıesı e ol· Smflnsrad fimal batı•ında ba,Iı- dar makamlar tU cevabı vermiJ· 28 Sont~ ~ecesi kıt'alarımız m ;ni ele aLarak in ... elemif, Üçün· - Harbin dısında, fakat ••· 
141\lftur. • h b" . yan ve cenub batı ve cenuba doğru lerdir: <ı Bekleymi.z, görür.il- Stallncrad bölseeinde ve merkez cü Seli mzamanında'ki inanaızh· kıntıları iç"ndeyız. Eğer inanla 

Britanovaıun asken mu a ırı yolunun ii9tünde ruladığı her ,eyİ nüz!ıı c~eal~e taarruzlartna devam et. ia temasla bu devirdeki bütün iaek sıkıntıla'l'ı yenebiliriz. Harb 
•un-...., y.azıyor: ltlr dalga sibi önüne katıp püren Dllflerdar. gerilenıelerin yalnız Üçüncü Seli- İ•terae kapımıza gelsin, biz inan-

Bu hareket Ruı ordusunu? ana taarruz bıuılkıa1 timdi, Nazileri Torı·noya şı.ddetlı· bı·r StaJinsradın ,~malinde ehemmi • min .... haına ve milletine inanının ' zı ünd !il.:-· R rd .j.J! .1. :_ __ ı_ 1 ~ la halimi~le yine tarihteki vllzi-
'lnetis:ezdeki 'bütan Mlh,•er ıne~ • Don iiılt00 en ..,.....ı ua o U6U yo. h k yc:ıui ~ auvvel eri Sovyet mev- olmamasından doğduğunu ifade ı.,,.;,,; tebd;d ettir; manasm• ,fa· luna doiru sürildeyerek Slolln.,-a- OVa a mı yapıldı zilerlne hücum etrn;,ı.,... de .on..,. etrn;,tH-. yeller; Y•fAlab•l"<i•. En höyük 
-ie eder. SovyetlerMı muvaffak•· da dönmekte ve Stalingrad • Ros.. Londra, 29 (A.A.) - Hava da barekeıt noktalarına püskürtül • Cemil Bilael müteakiben birin- güçlükler inanla yenilmittir. Si· 
:•etli •ate;;leri r'.ttôkç• daha a · - denıl..,..,ı. boyunca hat'Y• doi· NaZ>rhi" Cumartea; gecesi, bom· müılenlir. 450 Alman aldüriilmüt- d Dünya ff.,.b;ne geçerek Çanak lôhlar•n kôfayets•.,iki ancak ;nın 
;ık olara" ıörülme'ktedir. Kızıl ru devam etınekteclir. ba uçaklarından mürekkeb bü- tür. Stallngradın tlmal batısında kale zaferini hazırlayan inanı te- la telafi editm..ti.r. Türkre, eaki 
ordu, ,m..ı cephesinin anahlar> Yorl'•>, ,;ıaı. !" ıecı.;~, .ı..ık yük n. t.,ı.;ı;0 Tor;noya toplu Sovyet k.ı'alar• ;!eri hareketlerine bariz e<tinnit ve sonra ıunla" Türklere, Milli Şefe ve orduya 
•lan Smo!.uolıi ve Alma~ muva- bir ..,ı. A)nıan .-...L.n, Sı.lln.. halde pıdetı; bH- taarru• yapb· devam etmi,ıerdlr. oöylem;,tir• da;ma ôn~maktay••· lnanh o1!_n 
talaımm mihverini te~ıl edr sı-1• cloirU çekllit\ennde d~a- imı bildirmektedir. İyi neticeler Merkez cephesinde Sovyet kıt'a· _ Harbde bİTinci yol inanıız- Türkler yere vurul.amazlar. Su 
~ve Harkofu tehd•d e"!°; • elan,.....,.. n1r-,ı.nt". BU yer ahnd•i• röriibnbttür. lar• Alman ....... vemeıin; k"arak hk yolu bu Sevr yohydol o;ter inanla yolumuz •ç•k ve uirumuz 
redir. Bundea batka Vorenı:.! ~~ de brt.r arasından uçar ılbi aürat- Roma, 29 (A.A.) - Resmi teb dÜflllarııa kart• hücumlarını püs • yol iae 'Atatürkün yolu . ;nan yo· açıktıT". n "'"""i• haaw ~ulunan d•;yu le 

1
_. ı-.1< oüvarlleri mihver liii' Dün rece lnrUiz uçaklar> ~ve Alman hatlar>nda •· ludur. İcu..ıulut .. vasmda her ha Rektö..ün çok alk•slanan kon· 

~vyet k~etlen de yar St~lin· müfrezelerini kuıptmıt!-r ve kılıç tekrar Torinoyu bombalamıtlar· çılan ~ed~lerl .ıenlpetmlfler ve de- reket inanla yapı~ıatır. Samsun- feranııını müteak:b Helkevi tem
- Londra, ~ ( A-~ oÔÔ Alma· ~ yek etrnı,ı.nl•r. Slallngrad d.r. e;ıı,.... oehr;n m.,kez;nde- ,ı~;,ı.nl>r. da, E.rzurumda, Ankara da, lnö- ,;ı kolu taraf•ndan ! inanmak) 
~·addaT. takriben t ~atan• düt- daki A;knan eairlerl, bozırunluk1arı. ki hasarlar çok önemlidir. Ölen· Motkova 29 (A.A.) _ Rftlni nü ve Dumlupınardıı yükself'!n piyesi temail olunmuştur. 

111 ·moçenkonun u b nı • ..#l~e atfetmekte ve on1arı lerin •ayısı henüz teabit olunma- Tasa au. ... 1 bu -'---'-" 1 ınd :ij;ı;..::_.. k k,açlannın u ,.,.......... 1 r-·- ~·--ı yay m a, 
~ gvnU ve .~u.~ dııı kapanmakta kendilerine mevahne göre c> biııe ve mı,tar. Stallnsrad fimal batısında taarnız- C: Askeri vaziyet :J 

Mareşal Timocenkonun son 
taarruzu etraf mda düşünceler 

'lYvetı\ter uatün e larıtıa devam eden Sovyet kuvvet. 

CM Ço··rçil diyor ki: -ı :Oe"'"'~ı:.:.v:y~=I~ e _I Almanlar, zamarı kazanmak, yeni-
den toplanmak ve kov.retlerini ge-

" Avrupadaki savaşın ~::::::.::.:-.:ı:.:~f.~r~ .. ·-

d 
İngilizler Tunusa 

Asya. daki sa.vaş .. ar a .. n bir top menzili Hasmı küçümsemek değil, eğer layık ıse cak
dir etmek, tedbirleri ona göre almak doğru~ur 

Yazan: Eınekli General K. D. k mesafeye kadar 
evvel bitmesı mum un,, ulaştılar Şimal Afrlk ütl fik f he Röyter ajansın•n Moskovadaki 1 stepinde ve Stallngrad ,ebrinin i • 

1
. · ı · B e kı· ıı· n ı· n ı· taly aya ı· hta rl arı ~=-::k ~ ... :29 ı.v:. ı...: ~-:.:.ı:""': 

2

~~!\~~;. c!:u.: 

1 rıı.:::.:ı-::'.";':;:.:.7..:i:: 
Dul iz a'V Müttefik kuvvetler T bu ba l mıntakaaındakl Sov)et taarruzunun helerinin cenub mıntakaaında bu • 

'l mal cloimunda Cedeirdae K~'i l,: ~~ıca Don slep~:ı~e, Don kav • sün glrİfnlİf oldukları büyük taar. 

. d bakim b:r nüfuz icra ede etmektedir. Bi.ze lazım olan düı- gal etmltlerdir. Maleur civarındaki sltlm ılmal batı koıeıınde, Kletska.. naun cereyan aabaaı, yukarı Te~k 
·ı. ~d._, 29 (A.A.i - Radyo ·~ e ,üphe yoktur.• mania temu•n "k "k tekerrür ı.ar.ı...ı.. mem-luk •,rlcl ııeklL ya'••• atai• ld-ında, Kalmuldar (0.•am• 3 dncü saylada) 

tr demeç yapan M. Churchill ce~eÇörçil töyle de.-anı ebnlflir: etmesidir. de cleVllm etmektedir. 
tıanı.., aö.,lem~tir: ~iye kadar cereyan eden ° · Afr•ecl.a.i ...,._etin gidiflndea Loncl du~Ei~r hedef ve maluadımız ol la 1ar bilcllği.nıe ıöre, harbin daha memnunuz. Faluııt burada elde edl- ywununra ~ .l!~i -;.~::.;.:~ 
r ~ u~ dU.man, Tunus top· Y ' ··rmiyeceil. önüııuüzde bat • len muvafaıyetler ~ kadar qt'i bMdirlldij1ne ıöre, birinci lnalliz 
na b Tından atılacak olursa, ce- lllPD IU kanlı ~r bulunmıya. \ ıve sünıtll oluna olaun,dikbtimlz, 
n:rd ltalya, tekmi.i deniz ü~~e~i, \ ka_~c~~dini ı,e.Iememnı haklı ıöı ıDoiu cephetıinde Rualar tarafından onluau timdi Tunuaa bir top men. 
nıüh ~ bulun~ b.ulunsun butun c:ag es. Avrupadakl aavaıın, . A,,.. inclirlletı ve Muciye kaçan darbeler. zili mesafeye kadar u1afmıftır. 
keri 12Jınıat t~ıslerı v~ blt~• as: ı terıem 

1 
vuruflllalardan evvel .. bı!111e den çekllmelldirlet-. Bütün dünya, Beri in, 29 ( A.A. > - Resmi 

Ye t.hh~ef~enle,. fennı, sııtemh y·adm~~'-.::...lür. Attantiıkte sükunet Rusyanın topladıiı ve ileri aürdüiü tebliğ: Tunuata Alman ve hal· 
v t ribkir teılnlde devamlı ha· il ~UI_":;_ Pasifikte barb kaıır • bu muazzam kuvvetler karııııında yan kıt'aları, bir tepe üzerinde 
t •

1 
•arruz ve akınlarına tibi tu· olducu aır- • tldd~ne yük.sel • aplflP b~adırlar. inadla müdafaa edilen bir mevzii 

u •ca.ktır B"" ı b k b te ma ıalarının asam• Ei h. di ele ıeçirmiılerdir. Hava kuvvet-
rtız k.ı- · _ 0~ e .rr •. 1 e k • ...._1 imkan• da vardır. - er, 1~ • Daha fimdiden neticeler ve muu hu. •uaga l.6teyıp ıstememe .. .-- .. le bir dönüme ge ıne, anı muharebeler ton hadlerine var leri, dÜfl"an üalerile malzeme 

• \launda karar vermek ltalyan ae1er böy . I J pon teca· .. _. __ . iti sevkıyatını ve hareket halindeki 
trıılletin"n bil ~ L!- • d"r 100 biitiln tnıvvetleırlnuz' a 1 • ı maktadır. uanc:ı bir Rua kıtı Hı er ~H·man kıt'alarını L,..mbalamı"· 
d ece•• Vll" lf ı . b" Ude m··cade e ıç n, L'... s 

en fazla ltalyan generali ve vüızüne karfl ır u l ve ordularının omuzlarına çökmekte- !ardır. 
Mu..o~ 300 000 ~ yakan aa· Birletlk Amerikaya, Avurdstrl• Y1• . dir. 180 Alman tümeni. İtalyan, Ru 1: • • • Jancladakl ka et er nuze ,__ l Berlin, 29 (A.A.) - AMleri 
beri, elimizde harb eairi olarak Yenı Ze • men ft Macaraa:r, ~eçen k f tat. ka aktan bildirili or: uhannıaJdadır. • yardıma t.ı.ı• edeceia.» . kı _ tıklıarının aynlsl yeniden tatmak 1- yn . .. y • 

Franıuun ""k dderatı hak· "A.knan hava kuvvetler.• .. ! ...in bu sefet' daha fena taltlar içkı- Evvelki ıun Cez:ayır • Tunus 
k d mu a d · kted' llerı suru· .,... ' ·· rind -:....ld tl' h h ·~ a karar vermek de Franııız metten üpne ır. edik· de hazırlanmaktadırlar. Bu kuvvet. uze e r'" e ı ava mu are· 
trııUetiıne a!ddiır. Bugün~ kadar len yeni ku.vetl« ı:!~an ,. a- terin teeellial, ıenel kurmay tara• heleri olmufiur. Bu muharebeler
i~ IMltıUın hldi.aelerdea sonra leri doldu~ '{" ... : ye fınd.n öhnayıp ta, blaat oab&fl de Alınan Ye lta)Jan uçaklan, 
;...:•• Fram.. U...lal .-dl- raya .,.1ea ~, .:~n Ü· ..._. tanıfmdaa klan edldlderi- kayıp Y .. eluism, 20 clütnaan ..... ..._...,_t ... w..a .... •• ba"f'• ... 1111 ., .... 91 1ıı11r ııtr.• tl5all ...,.u,ıır.tw. 

- • • • ıı "ıd 1- wk it 

Aşhaneler yarın 
açılıyor, 16300 kişiye 

yemek verilecek 
Kızılay t&ı af ından fakir 11 

halka yemek ve,.i.\mek üzere 
tehrimizin muhtel\f semtle-
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r Hergün RESiMLi MAKALE -= Sinirlenmiyor musunuz? Korkmayınız = = Sigara ve ickiler 
' 

Rus harbinde 
Hayreti çeken nokta 

\ı. Ekran Ufaklı11il _.,J 

B w a.slu:.ri tarihinin her 
devrinde düf'Danlarını bi

le mecburi bi.r ~akaire aevkeden 
bü~k bir cesaretle dövütmüıtür. 

Bütün toprağı İı§gal altına geç
mı.·t ve bütün ordularl silah bırak
m11 bir Rusya tarihinin hiçbir 
deTrin.cie görüluıcdi, bunun için
dir ki Rus topraklarından mühim 
bir kısmının qgalderı maaun kal
ma.aı ve Rus ordularının mutaJ 
cesaretle dövütmderi hic kimse
nin hayretini mucib ol~zdı. 

bu sabahtan itibaren 
yeni f iatla satılıyor 

Sigara içki ve diğer inhisar 
maddelerine yapılan zamları dun 
yazmış.tık Sigua ve içkiler bu 
sabaJıta.n iiıiıbaren yeni fi-atlarla 
satılığa çıkarılmıştır. İnhisarlar 
i.dare.& bucün bayilere ihtiyaçla~ 

· nna cöre aiıgara ve içki tevzi e· 
deceklir. 

Yeni zam nisbeti yüzde 30-50 
arıuıındadır. 

Aynı suçu 7 defa işleyen 
tacir Rus harıbinde bu defa hayreti 

çeken nokta Rus ordusunun mu- . 
ta.d ceaaretile döviişmiiş olması 
dekil, dövüte hazırlıkta hiç kim· 
senin beıklenıediği, ·ihtı!rnal ver. 
mediği bir derinlik ve geniılik 
gösterm~, cesarette de beıer 
kuvvetinin Ü.stü.ne çıkan bir ne
fis fe4"agatine ul~mı!!!< olmasıdır. 

Sabahleyin uycndılınız zaman küçük bir alı.ilik ilt! lıarııltıf• Evde kırılmıt bir düğmeyi, kaybolmuı çorap bağını, parçal~~: 
mıt olduğunuzu faruJinjz. mıf kahve fincanını, yahud da kapı önünde karşılafılnnf • kv_tu 

.A.id obaliki limon tuzu diye 
piyasaya süren Mustafa Dedeoğlu 
adında bir tacir hakkında giyabi 
tevicif kararı veri lrnift lr. 

Gömlek düime•i lunlmıf, çorap bağı lraybolma4, OeJla ltahl)e bb- manzarayı, fabrikada veya büroda çoktan batlanmı' bır ışe 
fincanı yere düterelı parçalanmıştır, yahud da evden çıkarken bağlıyan göze görünmez nokta •aclece .inirden ibarettir. 
karfınıza hoflanmayacağınız bir manzara çıkmıfhr. Sinirl:nen adam melekelerini kaybeder, ter• düfünür, ter• ha· 

Herke.te az çok bir vehim vardır, bütün gün ifini2Ün akıi gİ• reket eder. !,inin fena gitmeş;nin sebebi de budur. Mustafanın ayni suçu 7 defa lt
lemiJ, asliye 2 nci ceza mahkome • 
ainıde 7 d0$ya.sı topJanmııtır . deceiinılaı korlıartnnız.. Sinirlenmiyor mu•unuz? Korkmaymu:. ........... .,_,.. .... ..-. ............. . ( ---... ;·-h·ı-;--&-;-ı;-;·;-.··;--;.-ı.. ) Bir kepekçi ile bir bakkal 

mahkemeye verildiler 
Bütün Avrupa, hayır bütün 

dünya kuvvetle rihtimal vermi
yordu, ki harb talihi ters döner 
dönmez Rusya yeni rejimin bü· 
yük halk kütlelerine ta.manıen 
yerl~iş oiması neticesinde 
içten lbir aarınob geçirmeye ve 
Rus ~in mut.ad cesareti ne 
olursa cıi:sım mukavemeti çabuk 
aönmeye m.ahkfundur. 

içki fiatlarını.n Kupa maçlarının Pirinç ve fasulye 
arttırılması Yesııa~- üçüncü turu dün bitti fiatıarında tenezzül 

Çemberlitqta kepek ticareti yıı .. 
pe.n Feyzullah 4 kilo kepeği 14 ku· 
nqa satacakken 25 kuruşa sattığın. 

1 

dan, Ak.sarayda bakkallık yapan 
Hakkı Sağlrk da terazi&inin gizli 
bir yerine gram koyarak eksik mal 

j aatmak suçundan yakalanarak mll· Bddenen tahakkuk etmey;n
ce, batta beklenenin tamamen 
aksi meyıdana çıkınca aebeb a.. 
randı. Üzerinde durulan muhte
mel amiUıerden birincisi Rusyada 
eski ınesllın tükeruniş, yeni neslin 
de Rusya haricinde bütün dün~ 
yayı hakikatte olduğundan büs
bütün b~k.a. bir fekilde 1ıörerek 
yetift11İŞ olmasıdır. Fakat bu tek 
amil vaziyeti inJıa yetişmezdi, 
ikinci amrl olarak e.J<l Rus va· 
tanaeverliğroin uyanmış olması 
ihtimali ele alındı. 

cılan memnun ettı devam ediyor 
yı1~~·,~V:1~dç~~k.!.~b;~1n~: Altı takım kardöfin.ale kaldı 

1i konınma müddeiumumlliğlne ve.. 
rihnlJlerdlr. 

Nüfu~u 200 milyona yaklaşan 
Rusyada sayıaı yarım düzüneyi 
geçen, çok mühim kesafette ya
bancı unsurlar da yaşar, bu y1t
bancı unsurlar ~ki devirlerde 
Rus camiasından ayralmak mey
lini birçok defalar göstermişler, 
hadiselere sebeb olmuşlar, hatta 
bir numaralı dünya harbinden 
sonra muvakk.d b:r zaman için 
müstaıkil hükUmetler de teşkil 
ebni.şlerdi, aradan dörtte bir a
sır geçti, fakat bu yabancı un· 
surlann AVTUpaya 1ıelmiş, yahud 
da bir yıolunu bulıuak Avrupaya 
geçebilmiş olan münevverleri da
ima' iddia ellil'er, k~ ırktaşları es
ki lJ ıe.lerini muhafaza ebne'kte
dirle.-. Bunların iddialarına ba
karak bir kısım Avrupalılar san
dılar ki hakt.1c.i Rus dayansa, bir
lik göstene bile yabancı unsurl~ 
fırsattan istifade ede<:e-klerdır, 
etmek ~.stıiyecekılerodir. Bu sahada 
da ~ıklenenin aksi çıkb, yabancı 
unsuları da RJU hatları arasında 
Ru5 er'ınin cesaret •1e sebatile dör 
vüstüğünü gördük. 

Avrupalılann ve bu ayada İs · 
viçrelilerin yaptıL..ları focelem~' 
lere bakılacak olursa beklenenm 
bu sahada da aksi zuhur ehne
sinin iki sebebi vardır. Birinci se
heb yabancı unsurlar arasında 
yaşı 35 i bulmam15 olanların ta
mamile Rus gibi yetişt:rilere~ 
maziyi unutmuş olmalarıdır. i
kinci sebeb ise, Ru!'; camiasına 
yeni katılmış olan Baltık meıv
leketleri halkı a't'asında tesiri gö
rüldüğü gibi Alman idaresinin 
halk p.d'Jkol<>jisini ihmal ederek 
yanlış hareketlerde bulunmuş ol
nıasıdır. 

ls~reliler iddiaların• tevsik 
• b' -'- • 1 de zikrediyor-ic1n ı~o-K nusa 

Tarihi tefrikamız: ~ 4 

AKiLE HANIM 
ve 

••• 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 

Eminönü Halıkevinde yapılmııtır. 
1.tiklil Marfmı müteakib reis Kupa maçlarının üçüncü tur o • btr kupa l'eb>ru olacağJ zaruıedill • 

Doktor Mazhar Osman U:.ıman yunları dün Fenetbahçe ve Şttei yoı1du. Sahanın çamuru, Fenerbeh
y eıiJayı.n ülküsünü ilgiliyen bir sahalarında birinci ve ikinci lig çeyi temkinli bir oyuna sapladı. Ga 
hitabe üe kangreyİı açmıtbr. takı:m:larının kartıl~ufle yapıldı. la.ta Gençlik için bu .m.şçta müda • 

Gençfik teşkilatı çalıtma ve Birinıcl li& takımlarının üstün oyun· faadan ~ yapı~ hiçbir ted. 
vezne raporlarının okunmasını ları neticesinde Fenerbah.çe, Vefa, bir olamazdı . Fenerbahçe 8 inci 
mütea.kib YC9ilay Kurumu Umn- Beykoz, İstanbulspor ve Tablm ta. dakikada Nalımin pitü ile ilk golün 
mi Katibi Faıhrettİııı Kerim G;>k- lumlariJ.e bükmen ııalib sayılan 1 - kapıaını açtı.' Bunu ömer, Halid ve 
ay, Yeşila.ym bir yıllık çalııma1a· kinci lieden Haliç kar dö finale kal Naimln diğer golleri taklb etti. 1lk 
nnı ihtiva eden raporu ve Ku- mıt oldular. devrenin 4-0 bltm.İf olmagı, parlak 
n.am veznedarı İhsan Ündeğer de T akıim 4 - Eyüb3 bir netice değildi. Galata Gençlik 
vezne raporunu okumutlardır. Eyüb takımı ilk devreyi 3 .. 1 ga.. bu sayılara rağmen iyi bir muka • 
Raporlar alkı,lar ara.sanda kabul lı'b olarak bitirınltti. İkinci devre- veınet ve zaman zaman takdire Ia
edilmi,, müteakiben dileklerin d~ mağlubiyetten kurtulmak için yık bir mevcudiyet göstemıiıt~ . 
tesbitine geç:Jmiştir. bayii çırpınan Ta'ksim 3.3 berabere Fenerbahçe, ikinci devrede biri 

Bu d:flekler arasında, içk\ fiat- vaziy~te geldikten sonra, yaptığı tek penaltıdan olmllk üzere bu yorgun 
laırının arttırıbna.sı dolayıdle hü- g-olle maçı kazanınağa muvaffak takıma ancak 3 gol daha yapabU
kumete teşekkür edilmesi, istih- oiclu ve bu maçın yarım sa.at uza- dl. Hücum hattı müstesna müdafa.. 
lakin artması kar~ısmda içki ima muı da bu auretle önlenımiş oldu. ada ba§ta kalecileri olmak ü:ıere 
t=nin da:ha fazla arttırılmaması- Beykoz 6 - Anadoluhiaar 2 kendl$İnden çok üstün bir takıma 1 

t mini için teşebbüse geça- İki takım arasında sıkı bir reka- boyun eğmeyen Galata Gençlik ta-
nın ·ek .. len:le içki satışının tah- bet olduğu oyunun sert ve hırçın kımını bu maçından dolayı tebrilı: 
;.;

11 
d·i:esi., radyoda neşriyat bqlamasından belli olmıqıtu. Bey. etmek lazımdır. Lig maçlarında Da 1 

el 
1 

1 mevcud kütübhanenin kozda birinci J&g takımlarının plf • vudpll§anln Fenerbahçedeıı 13 gol 
yapı mas ' kin ·• d İlk ec1·~· • d'. ·· .. --'- G 1-~- G .. ' b bir binad.t açılması ve ıeyunu goze çarpıyor u. go· y ıgını uıunur-, a ,,...... enç • 
mun~~ b . d 0 . k 1 lü kendi kalesine yapmak talihsiz.. lik için bu netice yabana Mıtı1mıya-
genç ı ~": es·n e ır ~por .? u- ı liğlne uğrıyan Hisar takımı ikinci caktır. 
nun teşkıli etrafında bırçok uye- .. .. .. ll . blrıb' . • Ômer Besim 
ler mütalealarını bildirmişlerdir.!~~ ij'uncu lgo erı d kikı.rı ı::Jıne y~ 
Hararetli münakaş~le.r~a~ sonra ~ b:W~iS:r 7oıın:ıen a:nr: ~:ı: Şeref Sahasındaki maçlar 
yeni idaore heyetlerı .eçımı yapıl- yet 3-1 oldu. İkici devre mücadele Kupa ımaçlarına Şeref sahasında 
.,..i~ ve toplantıya saat 13 de son daJı.a &ertti. Fırsatları daha iyi kol- da devaım edildi. Süleymanlye ta • 
. , ... ..;J,...!,.,fl'ır. layan Beykozlular 4.1 d«ı sonra kımı zamanında sabaya çıkmadığı 

la.r ve ezcümle di:rorle.r ki: 
- Baltık meı..tlekctleri halkı 

Rusya ile Almanya aruında haırb 
çıkınca derıhal ayaklandı ve bu 
sayede Alman ordusu h8tti. si
l&h abnadan Baltık sahilleı-ine 
kadar ula~ı. Balhk ha1kı sanı
yordu ki derhal e:.ki istiklaline 
kavuşacaJk, müttefik mili et 
muamelesi göre1:ekti.r, halbuki 
Ahnanya bunu yapmadıktan 
ba.şka Sovyet idaresinin Baltık 
memleketlerine girer girmez 
devletleştirdiği toprağı ve emla
ki bile Alman devletine geçmiş 
farzetti, Ukraynada, Beyaz Rus. 
yada mevcud Kolkoz teşkili.hm 
muvakkat kaydile alıkoydu, bu 
hareketi ile de Alman orduları 

[Devamı 4 üncü aaylada] 

rinden dönüp Asitaneye gitsek 
gerek. 

- Sorıan olu" ise (<aktama dö. 
nerler elbet» diyelim. mi sulta
nım? 

Hamza Bey kılıcının tokasını 
düzliye düzliye ahırdan dışarıya 
çıktı. İlyas Şahini get;rip Efen
disin:n önüne çcıkmiıtti. Bir daha 
sol"<lu: 

- Soranlar olur ise ne diye -
lim sultanım? 

Genç sipahi hayvana atlar at
lamaz Şahin tallı bir eşkine kalk 
mışh; başını çevirerek dedi: 

4-2 oldular. Oyun t&manıen ~yko- ğından hükmen mağluh, Haliç de 
za güler yüz göstel"Cliğı vakit maç galib addedildi. 
6.2 Beykoz lehine bltmlftl. Vela - Unkapanı takımına 6.0, 
F. Bahçe 7 - Galata Gençl;k O İslanhulıspor da Alemdara 7-1 ga • 

Bu maçın Fenerbahçe hesabına lib geldiler. 
~~~~~~~~~-

iSTER [NAN, iSTER iNANMA! 
Bir arkadafımız anlattı: 
- Geçenlerde bir ak~am ü

zeri berbere gittim, saat bak
tım, henüz 20.. Sandalyeye o· 
turur oturmaz.: 

- Saç/ Dedim. 
Berber omuz bafımdan ce-

vab verdi: 

- Şimdi aaç keaemem ba. 
yun/. 

Hayretle döndüm: 
- Neden? 
Saate baktı, güldü: 
- Nerede i.ae radyo gazete

si batlayacak, onu dinleyece
lim I 

Dedi. 

iSTER iNAN, iSTER İNANMA : 

Y e<li.Jrule kapısından gİl'meyi çağıran iki yeniçeriyi tanım.tkta 
dütünmütken Edirnekapıya do{ı.. gecikmemişti: Bunlar, evvelki 
ru yol almıya başladı. Birkaç çin- 1rece evine misafir ettiği « Kelen. 
gene kızı kale hendekleri önünde der» le «AltuncıoğJu,ı ndan baş
keçi otlatıyorlardı. Edhnekapıda, ka.ları değildi. (IŞahinı> in bafml 
kale dıtındaki aalaşta bir kahve kasıp aağ elini kalçasına toplıya
içtikten sonra buradan ana yolu rak dik dik baktı 
takib edecek, Fatih medre•esin- «Kelender Uğrusu)) seğirde 
de okuyan Ürgüplü bir dostunu aeğirde kendisine doğru geliyor· 
ziyaret edecekti. du. Birkaç adım kala «yavıak 

Fatih medre,esinde aradığını yavıakı, sırıttı: 

Öyle ya, uzak yolculuğa hazırla- - SOt'an ı>lur ise, bu akşam 
nanlu gün doğmadan yola dü - dönmiyecek dersiz! 

bulamadığı içm cami avlusuna - Ya, bizleri çiğneyüp de 
geçti. Ölü çmn gölgelerinde al- geçmek reva mı yoldaşım. [İyice 
çak iskemleler Üzerinde yeniçe _ sokulup Hamza Beyin elini tut. 
riler tra~ oluyor, tam musalla tu] elbet bir acı kahvemizi içme
taşları karşısına gelen at kesta- din bırakınayuz ve şundan tura· 
nesi altmdaıki «asmaıı kahvede ya varmanıza t"azı olmayuz! 

ıerlerdi. Hafif Çerkes eğerını - 1. · · 
k" Çevik hayvan tüy gı:b~ .hafi~ 

"Şahin ıı in sırtına koyarken çc ı- gidiyor, araba tekerleklen ızlerı 
ne çekine sordu; çizilen yoldan ince bir toz kal-

- Silivriye mi gide~eksiz? kıyordu. Bahk?ıdaki eski Rum 
Hamza Bey çok key:fliydi. A- man.aatırı önünd<> güneş Üt; beş 

lay etti: mızrak boyu yükseJmişt:, İstan· 
- Neden biJ.din tlyas? buldaki ince minarelf"rin alemle 
- Anda akrabanız vardır, ol ri p1nld1ytoırdu. Yanda, Marmara 

aebebden '.armut idülc. çinko semi bir diblük sibi kı· 
- Yok. Balıld. ayazmaaı be- J)ll'Clıasdl. 

birkaç kişi oturuyordu. O tarafa Hamza, canı sıkılmıı gibi k~-
bakm.adan «Şahine ıı alt baştaki larını çattı: 
kapı istikametini vermişti ki, bir· - Az işimi-z: vardır, dönüşte 
denbire «a5ma » kahve tarafın • gelelim. 
dan kalın ve dik bir ses geldi: - Olmaz yolda~ım. 

- Hamza Bey . .. Hey, Hamza - !. .. 
B Burada Altuncu oğlu yP-tİşmiş ey ... 

Ba,ını çevirip bakınca, iki ye· ti, Şa•hinin dizginine yapı~h: 
niçeri.nin baiıra çığıra el ettik- - ((1'1r acı kalıvenm hatırı 
lerim sördü: «Gel, gel.. n işareti vaırdır dirler, bTzi evinde e,Jrrla
veriyorlaTdı. Gene adam el_ edip _yıp ... '"juzunuxu yedirmlı 

Ba..zı ba.kıkıallar fasulye sab~· 
larında yeni bi.r hile yolu 

bulmuılar 

Gıda maddelerinin fiatla • 
rmda bilhaaaa hükiimetin i•· 
tih•al muıtakalar,ndan mal 
nakli için vagon vermesi ihe. 
rine düfme 11ürtıti f azlalQf • 
mışhr. Bu düfme bilhaHa la.· 
aulye ve pirinç fiatlannda a• 
çık bir haldedir. Dün piya•a
da fasulye toptan (tombul) 
58-60, (Derme11on) İ•e 62.65 
karuftan, pirinç iae 125-130 
kuruıtan aatılmıştır. Y olnrz 
perakende liatlar toptan fiat· 
ları hala takib etmemekte "e 
kenar 11emt bakkallarında la• 
•ulye ve pirinç liatları düfür
rülmemektedir. 

Diğer taraftan fa.sul)e •a • 
tıflarrnda bazı bokkallar yeni 
bir ıekil bulmutlardır. Bun • 
lar çuvalla aldıkları fasulye • 
leri elekten geçirtd'eh büyük 
olanlarını ayırmakta ı;e bun
lan fazla fiatla (Dermeson) 
olarak satmaktadırlar Bl!le
diye iktı11ad müdürlüğü bu fe• 
kilde aaht yapanları da kon. 
trol ederek cezalandıT"mağa 
karar vermİftir. 

"""'--------
Dün yapıla~ serbest güreş 

müsabakaları 

Sıgara ve rakı saklayan 
üc kisi yakalandı 

İııııhisar1ar idaresi takibat memur 
ları dün yaptıkları bir aramada tü
tün gümriiğünde Limoncular cadde 
sinde tmcu Bekirln banın.da 2 aan· 
dık .ip.ra, 1 sandık rakı, 1 sandık 
tuz, gene ayni han.da Kamil Giiveltı 
aid odeıda 2 çuval sigara, 45 kilo 
kahve, İsplroya aid odada da 1 çu 
val sigara bulunımıt ve biitiin bun· 
ların Kurnkapıda Muh&inehaluo ma 
halleslnde oturan Siki Ardaya aid 
ve lx:yannamesi.z bulunduğu anlaııl
mıftır. 

Suçlular yakalanmıt, reami ev • 
rakta sahtekirık, memura yalan 
beyan ve kaçakçılık suçlarından 
adliyeye teslim edihniflerdir. 

Bir bnsız suç üstü yakalandı 
Dün Fatihte garlb bir hınızlık 

vak'uı olmufl\tr. 
Kı:rlafıncla Zaril apartımanının 

6 ownazalı dairesine kapının açık 
olmasından istifade ederek giren sa 
bıkalılardan Mehmed Doğra içeri· 
ele hırsızlık yaparken ev sahihi Sa.. 
biba eörmüt ve derhal zabıtaya ha 
ber vermif1lr. Apartıman kapısın• 
da tertibat alan zabıta memurları 
Mehmedl evdeki etYala.ı.ı sırtına 
yükliyereık dıp.rı çıkarken yakala• 
mıpardır. ----o----
Hama'ın yükünü ça1an sabıkall 

Güreı klübü sa1onunda te<:rübe • 
lller arasında yapılan müsabakala. Sirkecide Abdullah adında bir 

hamalı kandırarak taııdığı yükü ça 
rın neticeleri: tarken yakalanan sabıkalılardan Yor 

56 kilo: İanall (Güre,), Servet gl muhakemesi 9onunda 1 ay müd-
(Kasırnpaıa). detle hapse 25 lira para cezasına 

61 kilo: Süleyman (Kasımpa • , mahkum edllmiftlr. 

ıa), Vahid ( K.asımpaşa) . ,..-----------:--~-) 
66 kilo: Faik (Güref), Ali (Ka. ( Yeni neşriyat 

ıım.pap.). 

72 kilo: Bekir (Güreş), Kazım 

( Kasımpaıa). 

79 kilo: Ahmed (Kasım.paşa). 
Ağır sıklet: Alımed (Be,lktq). 

idüniz. Elbet Kelender yoldaıı 
ve beni kırmazı;ız l 

«Şahini» mml usul asma kah
velerinin bulundu~u at kestn.n~.tİ 
gölg~i altına getiı·iyorlar ... 

Hamz.a. Bey hayvandan İgte
miye isteıniye indi. Arkahk:u..ı: 

hasır iskemlele1'İ üzerine oturdu
lar. 1ıki aızıh ve §ımarık yoldaş 
ten ten 1rülüyorlar, kaba kllha 
§&kalaşıyorlardı. «Üstleri haıla
rrn çok düzgünd.:i. ikisinin de 
en ağ1r ve kı.vmetli İngili~eya
ğından buz gibi rubaları vardı. 
Keçelerinin ( 1] Üzerine en iyi 
cinsten Trablus başlıkları sarı

lıydı. Sipahi beviniıı dikkatli 
dikkatli baktıiı.aı görünce, Ke-
1ender Uğrusu saltaaının kol ye
nini fiakeledi: 

- Bilür misiz Hamza Bey ka· 
rındatan, ikimizin baıına dahi 
devlet korulu. 

( ArJ..ıaı oar) 

[1] Dllb. 

Yeni çıktı 

BBİC , 
Kontrakt • Plalon 

Deklara•;>·on ve Oyun 
Akşam ıa.:ııeıtesı Briç kc:i~i muharriri 

a.ı;~drapms Naum Dersan'm dlinyaca 
t:a.nıomış briç profesör ve eksperlerınıin 

m~ eserıerınl tetkA ~ek ııa. 
zırlad'lğı bu kr~ bu;nin gişı. çıkmıştır. 

Memlelretimi7Jdc f.aammum e!miş ollLll 
ve poker C'ibi kum"" olma.ya.o bu kibar, 
p:rif ve fenni kağıd oyum.:.•ıun dekla. 
rasyon ve oyun bıhi,,ıerinı t~fernhı.Ule 
ve birçOk d<?Amlis Vt' mlsa.llerle ve a.çı.k 
~ ıtsanla. lza.h eden bö;vle miik'l"Dlmel 
biT eser J:!Ba.nnnt-ah ilk d<>fa ola.rak iıı. 

tl~ emelt'tedlr. 
Kitab f,?.30 sayfa4an rba.re't.tfı'r. Fla.tt 

150 ~. Her kitapçıda bulunur. 
S&tl!J yeri: SemlJı Lütfi Kitabevi. 
Briç amatörlerine ve okuyucuıarnnıza 

t:ı.vsiye edfr!oı;. ..................................................... 

ite~i~~~!!es7 1942 
ilkade 20 - Kasım 23 
Gn. Ö~. İki. Ak. Yııt. 

E. 12,37 2,22 7,21 9.4-6 12,00 01,37 
Va. 6,20 8,°' l!l,03 15,28 17,42 rn.19 



( Telgra.19, 'l'ele:f 011. Ve Telsiz Haberleri 

İtalyanlar harbden yorulmuşlar Toulon hadisesi 
hakkında Vişide 
neşredilen tebliğ 

.-
L 

J 
Bir lngiliz gazetesi diyor ki: "İtalyanlar T unustaki 

Alman mukavemeti kırıhnca memleketlerinin 
müttefik hücumtar1na hedef olacağını anhyorlar 

Londra, 29 (A.A.) - Sunday 
Obaernr ga.zetesiain diplomatik 
y.-zarı diyor ki: 

İtıal'Y9Blu haırbden yorulnıut· 

la_..ı Görülen emarelerin uınu-
rıuır. .• 

mi neyetieden anlatıldığına go· 

F . t makamlar• M. Muss~ re, •!'~ • 
lini ve onun Klare.s.kıe kartı en 

küçük bir memnuni,-eti bile zo· 
r.W g<;.teri.yorlar. 

halyanler, Tı.mus ve Btzerte· 
deki Alman mukavemeti mütte• 
fikleı- taııaimdan kınhnca mem· 
leketler~in hiç deti1ıe cenub kıa 
mının müttefik hücumlarına be· 
def olıaca.iını clılllıyorlar. 

haJya.n rady;oluı ve ga.zetele-

rinin bu •hus.ustaki a.çık sözlülüğü 
hayret verecek b.ir derecededir. 

l~kları karartma 
Roma, 29 ( A.A.) - Dahiliye 

N.azırhiının Terdii1 yeni bir e· 
mir üzerine 30 Sonteıırinden iti
baren bütün İtalyada ~şıkları ka
raırıt:ına. tedbirlerı saat 17 .SO da 
baıhyacaktır. 

Amerikada 8 milyon Mareşal Petenin terhis edilen 
ton.il~t~ıuk tic.aret askerlere günlük emri 

uemısı ınşa edılıyor 
Va lngtuı 29 (A.A.) ."7 :'»1~ Londra, .29. (~:~·) - .. Viıi rad-ıher zama!1 hatırlayacaktır. Fran-

llc ~ koıtnİsJOIW ikınct ttıs yoıunun ilr.Jd-1rdıgı.ne aıore Mare- sa, şereflı an'anelerini~in orta-
~nıınlrale VickerYı A.nıerlkan :: tal .~ete~in, emD:~erini kıtal.ara d~~ kallaruuı.na hiçbir zaman 
nlz ıt:~nın yenl~~n. 8 nılly teblı~ edılmek uzere harbıye, musa.ade ~yecekti;. s~~aylar, 
toniliııtoluk ticaret ı~•l ID§& etıme- !_>ahr~e ~e .~ava nazı.~larına .•~.a- "'rler. v~ ~~ erlerı, sızı gene 
v JroyulclukJarını brldırml,tir. gıdaki gunlük em:rıı gondeımıştır. kendmız ıçan seven adamın yanı-
ge _ _ Fedalkiırlrk yapmak emeliyle başmda yer alınız. Sancağını21 

- =<ı b •• ""k ord!'y~ ~·~ e~4. ol~n sizler selaml·adıiınız zaman «Şeref ve 
Romanya Kralı uyu geÇ'!rdıiftni.z • yem ımtıhanıarıa vatan» kel'imeıerini kalbinizde 

• • • e"' e ... ket' k.albmı acı ile dol~urdu- olduğu gibi muhafaza ebnenizi 
elçımızt yem g nuz. Fnmaa parçalanan alayları- sizden istiyorum.. Fransa ölmiye-

davet etti mzı, kaybolan harb gemilerinizi cektir. 

(AA)
_ Bugün 

B .. ,_ 29 • . .. ... 
u.ıu ....,, M . te ı.nı-. K lı ve aJeS 

Romanya ra . . S hi Tanrı
hail 8 .. yUk Elçımız up 
.. ' u fika}arını Kiselef sar.a
over ve re v• davet etm.ıı-
yuıda öile yeea:ıgıne ~ 

lerdir. -

Cibutideki Fransız topçuları 
müttefiklere iltihak ettiler 

Askeri 
(Baı taralı 1 inci •aylada) 

mıntabsmdan timdilik yeni bir ses 
ç~ığına göre, bizim kanaati. 

vaziyet -, _, 
rJni fazla küçüm.semif ve tfmali Ai 
rika h.i.dlaelerl karşı&Jnda fazla te 
lap kçtlarak çok miktarda havı 

mızce de budur ve b ·· So 
Vichy, 29 (A.A.) - Amirallık yet lcıt'alarrnın bii .. ~ gor~ v- ve kara lmvv«ini doğa cephesin. 

dairesinin tebligMıde şöyle denil- nin bir hayli batıı:. tes: .. av.I • den a.knıtl~ maretal. Tlmoçen · 
mektedir: bazı nc*taı.r ve b ad ~~en koınımı yenı hareketlenne meydan 

Mütareke devrine \.'kan eski gı-adın 150 : lSO ~ ba~ıstnd~: açm.ıf o~cakları 1ribi bundan evvel 
umumi talimat, donanma ıefle- bazı tehir ve kasab ,__ . 1 _ 

1 de yazıchsımız aibl kendi fark cep· 
1 BQU"I qgaae mu helerinin talibin' 1.-L]ik d'· ·· 

rfoe gemjlerioi kim olursa o sun vflffak oJduklarlfta dair olan ilk ha. .. ı,. 1 u:ın eye UfW' • 

herhangi ecnebi kuvvete teslim berlerdıeld mübaliğaLı.r kendlJiğin :::!ıa~aJerd!.r ve Ahan genel 
etmekten ise batırmalaruu emre- den meydana çıknıaktadır • çok yüksek birçok a.skerı 
d . rd Al h"kA t' · V-1- D • va.ıfları ar..ında Sovyet harbinin 
ıyo u. man u ume mm ~a _ on arasındak·i hu son f>atlangrcındanberi b .. ük b4 ._ 

Toulon'un ifgaH ve filonun silah- Sovyet ~ hakikaten ağır san olarak .. uy r no-. 
tan tecridi hakkındaki kararın- olduğuna ve Ahnanlarla müttefikle ı..___ 1_,.g~ çarpmakla olar 
d ı A ) k . . d t - uaaınuıı 1WÇ1nıseımek ve buna .. 

an ma ümat a ma ıçm ave rl üzerinde tam bir baskın tesiri re ani heaah g? 
edilmeleri geç kalır..ı~ olan ha!'· icra ederek. onları bir hayli hırpa.. -~-' ~!. d-~ dyapnıak keyflyet~n 
b . bah · b l ,......,,"° uu cıı:a a terketıneınlı ıM 
ıye, rıye ve ava nazır arı, laımıı ve çok güç bir duruma dütiir. böyle bir ibNna1 - · 

hükumet reisini.nı kabinesinde top ....iİııa buf·--1 . ..::..-- .. h 1... F d gayrlvarld degıl. 
• • ----, ... ""'"'IS ...... ,tup e yo.IU;ur. a ir. 

landıklaın zaman t~rıanenm ı~- kat, son iki günün haberleri mare. H r ba 1 lm k d k' asını küçümsemek değil. eğeı 
ga ın_e şanı ı~ ve ~ra a. 1 tal Tımoçenkooun Stalingradın §İ. layık .İse takdir etmek ve muktazı 
b~hrıye kumandam tec:ı~ edıl- mal ve cenubundan müthiı bir hız- edh' ler 
mış bulunuyo.-du. Bu had1seler- la sevketml'f okluğ•J taarruz kolları t ır 1 ona göre almak dogru 
d h .. h b ---1 l olur. Sovyetler ise geçen ~enedenbe-

en. enuz . a eruar o maya~ uclarının büyük Don kavslnin fark · al ed 
Amıral A!"Mal, derha! mwahallı sahil veya sahasında birleıerek rı tev i en Leıılngrad, Moskova. 
tna·kgnat ıle temasa gırmege ça- Don - Volga arasındaki Alman ve Odesa. Slva.sll1opo1, Stallagrıu:ldalci 
hpnı§ ise de deniz pı·efeliğinde müttefik kuvvetlerini Stallnarad ın ha.reketlerile ve en nihayet nüfuslar-

• b il t ..... rının üçte birıile sanayi ve ziraat 
bir servııs su ayı e temas e - içinde savaıan ehenımiy~i Alman . 
mekten ba,ka bir netice elde ede kuvvetlerlle birlikte çevirip çeınLer kudretlerinin yarısına yakın bır kıs 
memişıtir. O sırada hadiseler vu- liyebllecek veçhile henüz blrblrle- mını kaybettikten sonra. yaptıkları 
kua ge1mi, ve fifoyu te,kil eden ril ı..• l _....:.1 • b h d son Volga • Don taarruzile takdire 

• e ıuır eıem ...... -rır ve u ıa a a li. k bir .ı::...- ldukl 
remil«, ıalmış oldukLarı emırlere sava§lp 300,000 kadu tahmin e. yı. . .._,. .. an o . arını laba.t 
an'aneler mucibince itaat ederek ..J!t Alın ··ıLefl'- k t' etıni§lerdır. Sovyetle:ın 2 seneden -

~en an ve nıu a uvve ı • . • k ı.. il' • 
kendi kendilerini. batJrmağa baş- nln son taUhlslnl tayin edecek ben asken a~ ı~cıt ve ~etlerı 
lamış bulunuyorlardı. hamlenin henüz yapılamadığı da nln ~ suretlt; m.üteınadı bir lnkl. 

b ·· • · bi b kikaltl taf gö.terımeamde mihver kuvvet-

e b b f P 
•t •kt ugunA bııçm r -~t T" r, k ilk leıinden büyük bir kısmını Avrupa en u a 1 as 1 1 e 7 ili~ iünır;;e!:i h:~

0

~e7ler~n ha. batısile ~ tiınalinde bailamı~ 
Is olduğu tabii yorgunluk ve dağı- olan. İnclıizlerle Sovyet1er~ müte • 

hava faall·yetı• arttı nıklığı bir dereceye kadar izale ile madıyen malzeme retlttırm-:ıden 
ordularını timdi ~gal etınlı olduk • geri kamlı~~~. Blrleşı~ ~erika_. • 

M iL- ları ileri mıntakalarda su"ratle tan lıların da boyill t~ıır~ oldugu 
e 'UQUrne, 29 (A.A.} - Ce- • inıki.r edil 

nub Pasifik umumi karargahı zim ettikten sonra tıpkı sekizine! g~.. A • ernez. ~akat, &$il i~ 
tebliği: İngiliz ordusuınun son Elalemeyn ta.. h~~ !i.iphe&lz ~eUerın bl~at ken 

Buna ve Gona'da bütün çevr~ anuuında yapınıt olduğu gibi istib- dılerın~edl~, du~ları.n1 lyı anlı.: 
de vuruftllalar devam etmekte- daf ettiği gayeye ulaşmak ınaksa • yarak ~ dahil.indekı her t~dbll' 
d' D" • k l k dile hamlelerini temdid edecek tereddüdsuz yapmalarında, elden 
ır. uşmanm yapbgı arşı 1 ? . · çrkan kuvvetlerinin yerine daima 

bir taarruz pü&kürtülmüştür. Bu mi • yoksa, umuımy~tle zannedıl il . . . lreb'~ , imal 
Safran bolu da 
Milli Şef günü 

kes:mde iki taraf hava kuvvetle- diği gibi Ahnan başkomutanlığı • yen erını Yel:İfl 1 ~.~ ~ .•~ın-
Vlchy 29 (A.A.) - Fraruıada fua etmiştir. Yalnız bazı askeri un. . f 1. ~ ....... . 1 d' J nın her taraftan yct'~tlreccği ihti dadır. Ahnanlarla muttefiklen ıse, 

ve fimal Afrikada .. 1 d e lar hllhassa bl t rı a·a ıy""~ go,nermıl er ır. apon . - __ ..J k lerind b'l 
ed had~ g'7 ~rd e ~: ~~~ v~ il ·ı bl lJdr . opçu .:upu deniz kuvvetleri kıyı açıkların- yat kuvvetleri kar,ısında durakla - m~v~lf ret . ~ ' .. e .. t~.: 

(AA.) - Milli 
$af bolu 29 ' L ran .... nburtJIDUZ İsmet ın- buıtireyan eni b-N_art ı;1n al p L ~ _ _t ıı~- hı ude dr e ısy~n} yBra- da maınevra yapmaktadır. rnak, hatta yeni baft..m eski mev • m• e ıst a e etmem.ış.er,dakgolrunk ug 

gam :ııonu ve am. mo.reşa e- gı \"gn,ereK u u geÇ'lllıtt r. u D . 'd 
12 

d"' b b zollerlne kadar geri mi gitmek zo. ne göre muayyen mıktar uvve• 
Şefimiz Reısıcuı reflendlr • 
önünün Safranboluyu te ld" .. .. 

t 1 b!!.l-"-etl ta · ı · L"-dl • t' edili Cib . L'-'l- arwın e uşman om a ~ 1 b 1m w en n ve ı-.a.n n vs.ıye erıne na se ıs ısna ne ula 11K1ı.ıse- ~ , nında kalacak? Bu suale tanı birce le her yeal had seye çare u agt 
uyarak velı:arını ve sükunu muha • &inde tam bir si.ikWı vardır. uçagı h~v~ alanı çevre~ıne taar· vah verebtımek. timdlkl halde müm ~Uflar ve ateıe ateşle mukabf'1r 

.. .. birinci yı onlJDlu 
dikleri gunun ab bayraklarla 
ınün.a.sebetile k~ • apıınuıtı ... Bu İngilizler Bingazi 
donatılrnlf, ntel'a5 ın y Milli Şefe 
nı" uebetle batkıınızın limanİnı tamir 

!Madam Çan-IKay-Şek 
Amerikadan uçak ve 

malzeme istiyor 
:un uz bağlılık ve saygı 

kal'!ı olan~ ef daha Leyld e • ediyorlar 
duyguları bir d • 
dilmiftir. -o- Kahire 29 (A.A.) - Müttefik:- V8.§ington 29 (AA.) _ B 

- lerln eksperleri, daha ıimdiden Bin . uraya 
f T f da uı ıımanının tamın mesdesııe muvasaıatında gazetecııere beyanat 

Gestapo şe i ou on ~olmaktadırlar. ta bulunan Mm. Çan-Kay.Şek, Çin 

evvelceden tertibat afmış .Bu eksperler, mütt~er filosu. hülWmetin~ M. Ruzve'Ltten daha 
• v ·ı 'bwı pek yakında bu l11nandan 1.- mühim bir hava m&aharetinde bu-

Londra, 29 (A.A.) - _ög~enı: tifade edeceklerini ve daha timdi- Iunulmasını ve A$yada Japonlara 
diğine göre Gastepo şefı :tının den Ilımana yük çıkarılabilıdi:ğlnl kartı harbedewı Çin kırvvetle!'lne ve. 
ler, TouOOrı'dakİ Fran~ı~ fı ::::s~ beyan e1mektedirler. İtalyanlar, 25 rile g~lmekte o.lan malzeme mikta
gözden kaçı.rınaınak. ıçı!1 •• Ve tane kat'iyyen hasara uframamıı 
bıi.r servis vücuda get.ırmı~ ıdı. 1 salapurya ve bir çok ~on ıan • rının artırılmasını istemlı olıluğunu 
<1ŞüpheH» bahriye .~ubay ve er~ dik bırakmıtlardır. söylemiştir. 

rin. k' l olduğunu ke,fetme ':;;j--··-------------·-• -. -. -. -. -. -. -. -,,-. -. -. -it-.-.-. ---m un er urları • 
'7azifeaile mükellef . ~em r ' 
l'oulon'da bulunuy01' ıdı. SA L 1 1 İLKKANUN SAAT TAM 18,30 da 

Kazablankavabarb malzemesi 
ve gıda maddeleri çıkarıldı 
Londra 29 (A.A.) - Fas rad· 

Ya.u bildiriyor: . A 
Kazahlan'kaya hergün yeniden. • 

tnerikan uçak filoları ıelıncktedır: 
Bu uçakları )wllanan fran&ız: pı • 

lotları bunların mükeannıel olduk : 
1 

!arını söylemektedirler. cumartesi 
RÜrıü Kaz.ablanka'ya aaket' ve harb 
ttıalzeınesi çıkarılmıttır. Mühim 
llılktarda gıda maddeleri durına • 
dan gehnektedlr. 

Edebi romanımız: 22 

Yazan: Cevad Fehmi 
.. Bir ş~ek gibi yanıp 
~onen b.i,. bakış ... Çare,i:z işi .. şa· 

aya buluştwmak lazım .••• Gule
t"ek: 

- Asıl en mühimmini unutu
Yorduk ! Dedim. Gözler alay da 
edel'ler, 

Ka;~larını -;atartı.'lc atıldı: 
-l-ler ha 1.de dostların gözleri 

d -· ·ı egıl.... Evet dıwam edin Cemı 
Bey! 

Omuzlarım kaldırarak: 
- Bitti, dedinı gözler ara sıra 

da su 1 aar ar •••• 
Bir ~&hza. daldı... Yere, Halı· 

hın hi:r köteame bakıyordu. Ac~
a ne dütünüycr? Her halde bır 

tey\aırlak bir el'anet olacak. 

SİNEMASI 
ve 

Tiyatrosunda 

CAZ 
KONSERİ 

Şehrimizin en seçme CAZBAND ü:sıtadlarının jştirakile 

BÜYÜK CAZ ORKESTRASI 
Çoık zengin programında fllnıle11~ dılnleyİp sevdiğiniz en güzel 

ŞARKILARI çalacaktır. 

RUMBALAR - TANGOLAR - KONGALAR 
Numaralı blletlct" tlındiden ~atıbnaktadır. Salı günü giıelerdeki 

ka)abalıkıtan kaçınmak lçla yerlerinizi fimdiden alınız. Tel: 49369 

Ne bp&lı ve anla§tlmaz ka. fat tel&kki edip de memnun ol· 
mah mı? 

dınl... · B b d' . Bu diifünce yalnız bır iki sa· a.ııa ceva verme ı. Bwden 
. sürdü. Sonra birden başım silkinerek a.yaga fırladı. 

nıye - Bakın ne kadar dalgınım? 
kaldırarak: Dedi. Size -.:ıgara v~meyi unut-

- Şimdi sizin romanlarınız· tum. Ha.lbuk; benim bil iig"im a.. 

dan b'ırı'nın' ı. ahramanını hat~.rla-"' damaıktllı tİryakis.ı.nizd~r. 
deci' Sevrniyen adam'> ... dım, vı. <( d b .. tün servet;ni - O kadar değil ... Fakat içe-

Onun, ugrun a u, . ~ rim. Sizi ra.hahız etmiyeyim. 
harcadığı kadtnın ~h~etıne ug· - Yoo, Neye?... Günde bir 

dı ~ ı zamanki habnl. · · ka~ı~ın iki taneyi gc?ç.memek ~ı tile hat
~a Jne atılacak zannedersını:ı ta ben bile içiyorum. Şimdi kar-
':!' hiç olmazsa birkaç. •.ğır ke- şılıklı birer tane içelim. 
. eya .. 1 m"""ioi beklersınız. Ha. Masaya doğru yürüyerek gü-
tıme toY e ....... b .. 

1 bakar fakat u oy- müş cıgara kutusunu aldı. Getir-
yır, 0 yanız · k' d belki ha· di. Kutuyu açnak uıııtlı. Herrı 
lıe bir bakışt~r kı ~ ın bell<i ölü- cıgara almıya çalışıyor, hem yü. 
karele belk1 dayaga, .. 
me ra~ıdır, tek bu baln§ı .g?rnıe· züne bakıyordum. Gözleri önün-
• Nitekirrı görmemek ıçın ba• de idi. Benimki her halde pek ba 

sın.·:. ~;,...e eg~ ~r ve çıplak kolu yağı bir hareket ... Fakat böyle 
şmı on.... - b O k d 
ile gözlerini kapal*. . yapmıya mee urum. a 1'r ya. 

Sustu, hafifçe galümsedı. Son- kınımda idi v~ bu yakınlık beni 
0 kaıda.'l' beyecanlandır!yordu ki 

ra ilave etti s • k • 
_ yani demeık ia.tf"Cliğim gö~· o lahzada bu mecbUTıyet mas esı 

ler U
"zerindeki etüdünüz çok ıü- a1hında kenCli kendimi telılikele

re aürükliyebileceğim aklıma rel 
m~ ;eiilm~~· ıözlerini.zi illi· di. F.ab.t derhal pddetli bir ak· 

ruz etmıştir. kün değildir. Bunll:l için sırasile Al.I düshınınu bazı bakınJlarrlan lhmP. 
manlarla müttefiklerinin bu son Sov ederek h.a.sım1arına lsticade edilecek 
yet taarruzu neticesindeki hakiki fırsatlar huırlamıı1ardır. Önümüz. 
zayiatı ile şimali Afrika hadiseleri- deki günlerin olayla.'ı bize bu ifir. 
nln batı ve cenub Avrupada mlh. hakikatini daha iyi gösterecektir. 
ver devletler.ini mecbur ettiği yeni K. D. 

Attü adası takrar 
Japonlar tarafından 

işgal edildi 
V a.ıington, 29 ( A.A.) - Ba h

riye Nazırhiı Aleut takım adala
rm.dan Attü a.daaırun tekrAr Ja
ponla- tarafından işgal edildiği
m tebliğ etmektedir. 

Sta'in Amerjkan harbiye 
naznrna tebrik telgrafı 

gtind ~rdi 
Londra 29 (A.A.) - İngiliz 

ve Aıner-lkalılar taralından timali 
Fransız Afrlkuında elde edilen ımu 
va.ffakiyetlerden dolayı Stalin, A • 
merikan harbiye nazırı M. Stlnıso
na bir tebrik telgt-afı gönder.mittir. 

Birmonyaya hava akını 
Yeni Delbi 29 (A.A.) - Tebliğ: 
ıDün sahalı İngiliz Blenheinı ti • 

pinde bomba uçakları avcıların re
fakatinde Blrmaınyada Sbwebe Ja -
pon bava alanına taarruz etmlı~er. 
dir. Bombalar UÇUf pistlerinde, da·ı 
tılma noktalarında patlamıflar ve 
bir İafe depOiuna bV tam isabet 
kaydedilmiftlr. 

sülamel ile bu enJiı~me cevab 
verdim: 

- Bu ka.dar mı iradesiz a
damım artık ben! 

Cıgaralar,uıızı yakarak tekrar 
yerlerimize olurduk. Bahis şimdi 
benim romanlarıma intikal etmiş 
ti. Hepsini ne kadar da dikkatli 
okumu, ... Benim hayal meyal 
hatırladığım rasajları adeta met 
ne yaıkın ibareler halinde anlatı. 
yordu. Bir az ıremnun, biraz mü
tehayyit" ve galiba biraz da mağ
rur onu dinliyordum.. Hayatta. 
en :kuvvetliyim diyen adamın ne 
zayıf noktaları vardır. 

O kadaır d& lmııtım ki o daki
kada birisi: 

- Burada ne arıyorsun 1 Ne 
maksatla gelmi~tin, çabuk revab 
var! dese eminim abdalaşarak 
su sac.aktım. 

Nilüfer: 
- Sahi onu size soracaktım 1 

Dedi. Son r•'lrnanınız gazetede 
tef'Tika ediıdi. Fakat kitah ,eklin 
de çrkm.aıdı. Ne zaman bastıra
caksınız) 

Çinde 1000 Japon as
keri koleradan ö!dü 

hareketler ve tedbirlerden s.onra bu 
devletlerin park cephesinde bıraka. 
bildikleri ihtiyat ku,·vetlerlnin m lk. 
tarını bi}mek lazımdır. Bunları ise 
bugün tabialılle bilemiyoruz. Bu se
beble, bahis mevzuu ettiğimiz su- Çung King 29 (A.A.) - Bura. 
ale fU suretle ancak umnumi bi.r ya gelen haberlere göre. Hünan e • 
cevab verebileceğiz: yaLti ıimallnde 11 inci Japon or · 

Eğer Almanlar, daima yapmakta dusuna mensub 1.000 den fazla as 
olduJClat"I veçhile Sovyet kuvvetle • lcer koleradan ölmüflerdir. --------

Günlerdenberi sabırsızhkla beklenen 

ALDIRMA 
12 tablo, F ANTEZt R E V 0 

HER AKŞAM 

İSTANBUL GAZİNOSUNDA 
Yazan: EKREM REŞiD, Mmik: CEMAL REŞİD 

T E L r. f O N : 4,524 

Bar Pazar 16,30 da iÇKiSiZ MATiNE 

- M..tbıuı.cl& baaılıyor !. ceva
bm.ı verdim. 

- K.''.taıb nuıı basılır, hiç &'Ör
medim.. Fa.aliyet halinde bir mat
baa her hald~ çok meraklı bir 
yer. 

Acaba. te.Mlü!en mi söyledi, 
yoksa yeni bir mülakat için tek
lif yapmama zemin mi hazırlı. 
yor? Ne olursa ohun, tabii bu bir 
fwıattı. Hemen atıld1m: 

- İsteı-ıeniz sizi kitabımın ba
sı.ldığ_ı matbaaya götürerek &ez
dıreymı ... 

- Ooo ... Size zahmet \:ermit 
olurum, 

- Ne münas-ebet! Bundan bü
yiik bir m.emnuniyet duyacağıma 
emin olun. Hem matbaayı gez
miş, hem de benim yeni romanı. 
mı ilk defa siz almı, olursunuz. 
çünkü aon forma basılıyor. Bü
tün formalan toplatarak orada 
bir kitab elde etmek mümıkün. 

- Cok t~kkür ederim. 
- Peki ne zaman? 
- Ne z&ma.n olursa ..• 
- Hemen yarın. 

Bu •aıtwtarı +ımdi göriiJmenıiz
den on aıitı eıa.at aonr~ aabahleyin 
yazıyorum. ÖiJecle:ı aonra E
minönü meydanında buluşaca
ğız. Onu Babıaliy~ gct\.irüp mat. 
baayı gezdireceğim. 

İlk mül&katın bunlardan baş
ka anlatılacak ş.ayam dikku.t ·a· 
rafı olmadı. Bir müddet sonra 
kalktım, vedalaşarak çıktım. Be
ni Sirkeciye götürecek t~am ya 
binmeden önce bir müddet ya
yan yÜrÜye.-ek kendi kendime 
mülakatın muhasebesin: yaptım • 
Net:iceden memnun olmahydım. 
Umumi ol.uak anlaşılıyordu ki 
planım hiç arızaslz. tatbik e~;ıe. 
bilecekti. Hem de belki ümid et
tiğimden fa.zla 3\iratle ... Hemen 
bugün ıikinci mülakatın yapılma
sının kararlaftırılmuı baska ne-
ye delalet edebilirdi? · 

~~1, ha.ydi ,imdi biraz açı'k 
ol ve ıtiraf et ... Mülakat neticesi 
sende yalnız m.eınnuni.yet mi u
yandırdı) 

( Arltaaı Nr) 



4 Sayfa 

Mavna enkazı ve 
yonga satılacak 

MiinaktıMk Veki.leei d~ld l!manları işlMme umum müıdürlU."ündoo: 

i~ şehir ı).üıillndc muhtelif •ıyelerinde biriJı:miş t.ürlben SS lJl 
6t fon rDlıdın mıwna ve ııRir vesait tamlra&mıdııı. bmula ~mis ahljllp enka:ı 

Te parçalar a.çıtı: ~ suttııiıe sa1ılaoa6ıltr. Muhammen bedeı1 1800 bin se 
tiz yüz ıtn ve mın.ıkkıat temhıat111 U.5 yıiıı ~ beııt lira.ıhr, bl&lıesl U.1:?.94; 
rluCblllıe ırıuııtıa.yao Cmna. ~ünü aaat 15 dıe Gaıa.e. l'lhtmwndeid umum müdür. 
1tik billı!ISll1lllıa fopllıana-O&k olan ~i.ın alma komiır,'onvncll. ya.ınla.cüt.ır. 

Şari~ her ıun sözü ı:eçen komisyonda ritiilebilılr. (1761) 

( M~~:~ıü~~ı~~~~iRi) 
ı Devlet Lenizyoiları 

MOdürlUğ ii 
lŞletma Umum 
ilanları 

30.11.942 - 6.12.942 tarihlerine kadar muhtelif hatlarımıza 
kalkacak vapurların isimleri ve kallnt gün ve saatleri VE: 

kalkacakları rıhtımlar 
- Sını 4 de l<.:ilnıhuriyetJ, Cıana .1ı de (Aksu; Galata 

rıhtımından. 

- Cwn:ınul 11 de !~) Strkrc1 rıhhmınıLlo. 
- Pau~, Canşamba ftı Cama 9 da Maıatazı , ı.:u.. 

marleai H de (Sus), !'MM' 9 da IMarakazl Galata 
nhi.ımın4ıan. 

- P~rı.e.i, C:-raııwaba -.ıı Cama 8,1:> de (Sus) 
Galata rıhtmıı.adaa., ~nca c;a.nµmba w Cu11l&l'tal 
ZO ele tAufarta) Topbaoe nbıl.anı..adu. 

Kanlııica bdt 
tmro. bııdıl 

&7val• ı.Mk 

- S:ılı ve Cunıa 19 411& (Blırim) roohaıoOJ r•·tlmm~. 

- İl'an aıllitt ddar 1aptl~&.ir. 
- Çarşamba 12 ele (Bunılıl.), C~ 12 de IÜlıt'n) 

Sir1tecl nhtımmdaıı. 

iınnir (Mir'at) - Pu:ar 11 da (tımir) Perşeme 11 da CTU'haıt) Gala*& 

nlı'ımııııiaa. 

- Cuma ıs ile CK011,1&) Sirlııed rdıtmundan. 
(1860) 

, Devlet Demiryoll arı işletme U. M. den: 

~-------------------------------------------------' Muhammen bedeli (188,060) lira olan 6te M3 maııe dmııc ve kalati lJ./ l'l./ 

42 Ctarıa ıüınü ıia.14 15 de ka.p~lı zarf muıü i~ ADMr<MU ldue b.ına.ı.ıods 

•Plaına.n Mertı.e& 9 ilncu k1nnlııyonca salın a~. 

Bu ite a(nndt ls.e1eıılerin (6650) lir"ltk muvalıkM Wımiaa.ı. Ue kıuıunwı 
l in e.ıütt v~aıa.:ı ve t.ekliflerloi ayof cün aM. 14 de luıdar adı reoen 

h.omisyon Kel.sııtine nrnıelerl laı.ımdtr. 
l)a.rt.namelıtt UJ lic;ı muit. bilinde Ank.a.ra.d& Merkca ,.. H~ da.rpa.şada Hay. 

4.ırpqa vezneıi.nd~11 teıain o lunur. (1693) 

A.şaj'lda lemi, mııha.mmen bede;! ve muvaldia.t temina.tı a.rrı ayrı föşterU... 

ıu•ş ola.n mııhl.ıeUf ı•dıı maddeleri ll/l?/ 19.ı2 Cuma Kıinü s.ut 15.45 den ltı. 
IJJ.ren bpa.lı zut uwlo ile Ankara'da idare binıunrda mra i fil ve ayrı ayrı 

, kl<l.ıtmeye konmuş' ur 
Bu işe ,ırıne. istc.venıerin Uı.-teleıi bitıas~ y:ııı;ııı mıonlJt"' temıınat ile 

kanımmı tayin etUtt vesik.:lları ve teık\iflttint ayni ıün ıua.t 14 de kadar 
Komisyon Re-fslıitfne Vô.&'oıe•erl laı.ımdtr. 

Şa.r ~ler pa.ra.u olanı.k Aokandıa Malzeme Da.iıı'C'8bıden ve Haydarpa.p.. 
ct.ı. Teeellüm Şelliji ııden tanin edl!lır. 

Ek.silAimeye kooao malzeme Muvakkat teminat 
J.ir.ı. 

1 No. Iu ıi.te mubtevi.;&tı kuru fuulye 60.000 
60.0ot 

250.000 
45.0ot 

135.00( 
14.00t. 

4250.-
4250.-

3 

' 5 
6 

lt 

• 
:o 

• 
lt 

• 
• 
:o 

• 
D 

nohut 
pirinç 

boJıııt 
uvurma 
mc:rclmelt 

ı · ~rkiye Cümhuriyeti 

13150.-
3315,-
8000.-
11150-

( 1'7591 

ZiRAA T BANKASI 
Kurohlt tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajaıı8 adecM: Z65 

Zirai ve t icari her ~yt banka muamelelert 

PARA BiRiKTiRf:NLEt<E 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYO.i 

Zll'llM Bankaaında lı.ıunlNlnl& ~ 1b1Mın111 ı.uarru1 hesablanncla en 
u 50 liıuı bGlunanlara tenede ' dıefa çeldleoek kur'a Uo at;ıı;tda.lti 
... ıöıe tkrıwnl.ye ~hr. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 » 
4 » 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dldıai: He9ablarııııı.ctaltt paralar bir ıtene ~lncle 58 Undan 1iNt 

dtifm!Jenlere ikramiye e*tıtı taltdlnle % ZO fui&Me ~r. 
Kur'alara leQede 4 defa. 11 M&ri, 11 Baıdrau, 11 Eyl61, 11 Blrlnul 

Unun tarth\erlnde ~lleeektlr. 

Son PMta Matbaası: N~ lılidWı M. SAa Kan1el 

IAHJBlı A. ~ UŞAKJ..IGIL 

SON POSTA lkincitqrin 30 

( Buf ıoacamrz : 13 (11) ) 

Sanlardan 30 tane•İni htılleJereh 
bir arada yollıyan okuyucuları. 
mızdan 80 kifiye hatlarına 
gidecek hediyeler vereceği:;. 

12345678 

~ _____ L 

! -=· : 
5 -- - • - - --
6 - • - • --
~ ----,-•._ 

Solcbn sata dot ru: 
1 - (;«b (8) • 

2 - Bir dat (6). 
3 - Ala.n (4), i syan eden (3) . 
4 - Yüklenen (o). 

5 - Afrika.da bir &öi l3) , Dersaıı~ eş. 
yasından (4). 

6 - Bir renk (;?) , 'l'eısı A vrupa<la bir 
nehir (3). 

7 - Nr erkdc lsmı (5), Aral'l<'a be 
ra.btt m. 

8 - İyilik eıbnede ihtimam (6). 
Yıi'ranııhn L$l\.lıya d1Jt r11: 

l - Kanunla"" t s ı. 
2 - Ya.tı,'11ııran (8). 

3 - Rımır (5), Tel':'li bir emir (21. 

4 - T a hani et (il , Pİ$meml.; 15'. 
5 - ~ota 12), Blr elJ\b (2" Bir urf 

(3). 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, R O M ATi Z MA 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

ADEMİ i KTİDAR . 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 

"Cifi tll SATıc.ı• 

6 - FJl'tataııın (6). 
7 - Bir içki (3l. 1 i STANBUL B ELEOJ YESJ iLANLARI 1 1 - Kibar hısa.n (111) . 

Hergün 
(Baf taralı 2 nci aayfada) 

y~nında harbetmek üzere tetek
kul eden Rwyayıı dütman yaban
cı unsurların ın:lliyet ve feda
karlık atef}erinin üzerine soğuk 
su d ökmiq oldu, bununla bt>ra
ber Almanya son zamanlarda 
Ukraynada ferdi mülkiyeti iade 
etmeye na.şlanıakla gösteriyor 
ki yaptığı hatayı anlamıştır, fa~ 
kat acaba geç kalmadı mı? 

Avrupaılıların ve hassaten la
viçrelilet-in bu ;ıörüşlerinde haki
katin hissesini lar:h ayıracaktır. 

Bununla beraht>r timdidf'n 

Tahımin bedeli şa.rıname 

beher metl'e ilk km.ina.&a vesaire 
murabbaı 'bedeli 

100.00 

100.00 

100.00 
100,00 

100,00 

100.oe 
100.00 
100.00 
100.ot 
100,ot 
100,00 
100.00 
ıoo.oo 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

571~.50 

571'?.58 
536t,5U 

5:S6'.:!,50 

s:ı:ıı so 
536'? .50 

4610,00 
468!i,OO 
5'?51,50 

5251100 
5'?7:i.llO 

5'.?iJ,00 

S'?l0,00 

5 137.50 -
5:?.')1,50 

5257.50 

3~50,00 

U6 

U6 
4.11 
4,11 
4.11 
4.11 
3,3'1 
S,36 
4.00 

4,00 
4,00 
4,00 
:ı,99 

3.9-1 

4.00 
(.91) 

3,50 

Taksimde Cumhuriyet raddesin:.lıe ~ ~lık a.rsuı.rıdan miif. 
._ lZ) Panel No. ıu ve 892,50 metre mur.1.bbaı aabah arsa 

( 3) il • • • 892.50 » il • • 

, ' il D » lt 822.SO lt • • lt 

5 lt :ıı D lt 822,50 » :O 11 » 
6 :o lt lt lt 82.2.50 • il :o • 

7 
1 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

• 
JI 

• 
» 

)) 

1) 

:o 
'O 

1) 

)) 

D 

D 

:ıt 

• 
• 
» 

D 

D 

D 

il 

» 

• lt 

lt • 

• lt 

• • 
,. lt 

lt lt 

• • 
» lt 

» » 

» " 
)) ,, 
lt il 

822.50 
678.00 
671,00 

801 ,50 

800,00 
805,00 
805,00 
798.00 
787.50 

801,50 

301 .:;o 

700.00 

lt 

lt 

lt 

lt 

lt 

• 
• 
• 
• 
lt 

lt 

• 

11 

:o 
.. 
lt 

» 
1) 

1) 

» 
il 

D 

D 

• 
• 
• 
• 
11 

» 
D 

11 

• 

• 

lt 

• 
lt 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

söylenebilir, ki Almanya küçük 
Avrupa devle ile rini kf'1'ldisine 
do!lt yapmak ıçın k~dİ!Iİnden 
~eklenen k:yaseti gösterememi~
tir. 

CkrRııt Zlc,rakh9/l 

Kütahya Asliye Hukuk Mah
kemesinden: 

Tahmin bedelleriyle ilk teminat mfktar1an w mesah:W sa.1h'yeleıl ~u a.rıda yaz.ılı Taksimdeki m czarhk arsasından 
ttniCrez 2 ile 18 v.ı.r'"'! Xo, ıu 11 par\:ı. ~ şera!!J veçhile bina la.r inşa ed ilmek iızere ka.p:ılı zarf usotiyle arth n n a)a 
k.onulmuştıır. iha.leler 3/ 12/ 942 Perşembe rünü saa.t 15 ıfo i,..ı ıııbuı Ueı Nl ılt'ıtİ Da imi Enr~ıU odas:rda. yapı:lacaktır. 
Bu arsalara a.ld şart.name, proje ves:ı.ir \e\Tak yukanda, .tıi7.a lanııda gö'l'-erilen b "del~r W.erlnden Hesa-b t ıerl Muı:lür. 
lütiinden aımacakhr. Şer.aiü ötrennıek Istiyeıı ler beır rün 8-!lediye inıar .Miidtİ'l"l üğümH-n maliım&t aıabil lrler. 

Taliblerin l.lk teaUnat mak.bu:ı veya meıt ublan ve kanWlen ibr-.ızı libım gelen diğer Vftlltatariyle 2.t90 No. lo k&nunun 

tarifatı çevre8'nde ba.zır l ıyac;akla.rı teklif melatubıarını ihale ı-ünü !la.at 14 e kadar Da.lrni Encümene vennelerı lizını. Kötıahyadıa. mıukhu Kırşehir Mııclft' ka 

raı llac~ nah1Y~ Enccı ko:ırıin

den Hasan othl SaJi.h lt:\~ı Safl~e ta
rafından, çocuk•.\l'ı olmlmıa.sında.n ara. 
lannda husule r elen r~ımsl:ılik lroca
Slllm teı1li seb<"bl'.e muşlerek b:ıyatm 

oetllımeı bir bale relımesini murib ola. 
cıı< ı ~ kıeıibl t.ş.IOOat ell•ifoden ba. 
hlsle metkiır maha.lden ko(•a..<tı müddea 

chr. (1U9) 

mlşse de müdde'Aaleyiı mamalleyhln ika 

meci.hımn meçhıt.I buıund11ğ'uııdan ba. 
bisle anııh.a.I biıaı~blit iade edilmi-s oı. 
rnskla •rr::reUn o:ı be') ıün müddetle 
il:6nr.:n • ebl:ğine kar.ı.r v~lld' &i!ld e:ı i b • 

fTanm feniaşt t~ .. r'Llt\ndr-n itltnren 10 

aleyh Salih aleyh:n'! ikame olunan bo- pn zarf .. ,da 9-12/ 88!> J'<o · ite ('t."vab l"e. 

~nma dravasan .ı.lıf a.rı>ılıaU on riin :r.ılT- r ımedlt:i uretııJ.c cevıı.b wnnrkt~ıı ı mtl 
fında revab verruek üzer" müddeıleyhln na e'm·ş a:dtLılun·~:&.i: ı teblil: :ıerlne oı 
rös'.~rll~ ina.meıt~.ıhma. ~b' iğe verll. ma1t ÜZt'Te +ıi.n olunur. 

ve köknar 
nakil 

ağaçlarının 
ve istif işi 

Devlet orma.n iş\etmesı Kıırabulı. revir amirılğlnden: 

ı - Devlet Oıl"JDAdl işletmesi Kara.btik i.mlrtltine b:ıi"lı l'al:ıkkıu bo~eı;inln 
Etri ova ormanının 1 . 3 : 11: ı:ı num:Lra.lı maıı.taı.a.rı:nıdlMı d;\.mt:ala.n:ı.n 473-l 
metre milı:iba m!Wil 825 aded ram ve 1580 meCze Jlllki.bına muadil 475 aded 
lWlmııar a.ğa.cının dlpl.t>n k.c.sme ve verilerek ölçüye röre ~ruk haline ifrat 
e'. m ek ve k.abtilı.la.ı'uıı soyn•a.k. .sureUıe re\'lrce d epo ittıha.z edilen Demclltt -ye 

.tVaık ya.ybsmıb. kamyon yolu kena.rındalı:l nunpa. yerlerine nakil ~ lstlf işi 
30.8.943 ta..:hlne D.i.Lr yapılmak üzere a c ılı: cbil::ıneye çWlıolruı:;tır. 

2 - M* eail4ne 7.12.9it tariblııe rast.la.yan pa.zariesi ~Wıu s&at H de dey. 
Jet onnaıı 1ıtıc.meıı& Ka.cabük revi-r amlrliti binasında topla.nacak olaıı komi&. 

yon huzurımda Y•Pıl.ıcak'tır. 
3 - Blr*1d ma.ıldedt> 1a:ı1h ,.artlar daire8lndıe ~u emva.tln d \\Jten keıııme, 

na.tdlıl ve i9lif işinin b ..:b er metre mlkAbınm muhammen bedeli be:J liradır. 
4 - Teminat :.ıtçe.ii % 7 ,5 hesabi le 2368 liradır • 

5 - Bu işe aM1 ~ık eksiltme şartnameleri AnJ,raıra.dla Orma.n Umum l\lü. 
clıirlütü De Zoncıııcbk Ornun CevJrı-e Müdürlüt.ünde ve Kı&.rabtik revlr amir. 
ıı ğ'lnıdıe görü ı ebillr. 

ı - tstsıllıerilL cık.ii.!tmr. rüniinıde iemlnat aııceıeri ile blrUkte revir lmir-
ııttne miiraA:ıaat etmeleri IÜ'llDDU llln oıunıır. (1730) 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinden: 
TeriaiPlerlıncle kininden ese&' bıılunruaya.rı ba.zı 1ııompı1melerin kinin komı>rl. 

ıneleri dtye ııa.tıoa çık\.nbnış oldutu 7apdan tetadk ve taldbıerden anla.,ılma.k. 

ta.chr. 
Mcmlekctiml:r.dıe ~.dı clevıet ye Km•laymJııiniten başka Jı;nin komprimeleri 

yoktur. Bunlanlan bo\Şlta marltal• olanların mevcudıa.rı da bundan evvel hükil. 
met.çe topıaA.aımı.,t.ır. Biııaenale.Jb evvelce ele llln edlldlii ılbi devlfl ve Kı,. 
u1a7 kbılııhıdeo ~ lıJnln kompal..me ve drajclertnirı sahl.e oldui'u ve kulla. 
nıırnam.uı ıl&un .ıetdlil clbıetle hallumızm bunları satm alma.malım tavsiye Ye 

ilin ohımu'. (17211 

İzmir Defterdarlığından: 
1 - 27978 ıh 9 kuruş ~;f l"e mWıamrnen bedelil &.mır Rükümet Konaiı 

tı..nlnı!ı \apalı -.rf usulile ekldltmeye k.onulmd9t•. 
2 - Muvakkat temlıı.a.t akçesi 2099 lira olup ihaleyi mü~aklb fhale bedeli 

üzerinden '1r 15 !Jt' lblit ed.llecek1.lr. 

3 - F,kslıtme 7/ 12/ 94'? t.a.riıhlrıde paı;a.t't8i ıünü aa.t 15 ele f.nnk. Defter. 
clar.lıtı Milli Emlak müzayede ınlonunda yapııa.calııttr. 

4 - Teklif mekı11bl.ı.rıoın ekslltmerünü saat 14 de lıadar İr.nılr Def~er
chrlığmda mütt"Şekkll k.omiısyonl\ ~vdl olunması veya ıönderltmesl lcabedel'. 

Posta&ıki «e<:ikmeler kabul eıclSlmcz. 

5 - istıekılıer keşif ta.f.sllil ve hüli-.a ctılıveli ile hususi fenni şartnameyi 
her ıün mesai ıra.ati da,hl ı lnde iı.ınlr, Ankara ve stanbul Dett.erda.l'lıktan Mil. 

li Emfik Müdür lüklerinde gorebll.lrler. 
6 - E.LSilfımf'Ye lı;t.lrak ede1.-elt olanlar. 2490 sa.yılı ka.nunun 2 ve 3 ünıeil 

m:ıddeıerlnde yazılı evsa.r ve şer:ılU rötıertr vesllcaıanru komlııyona lbra.z etme.le 
m ecburdurlar.. (1598) 

Evvela dönemeçli şekilde sarılmış 

bir tel tekrar ·aynı şekilda sarılır. • 

Neticede, 
2'/2 santim uzunluğunda bir telde 

3.600 sargı husule gelir. Bu da 

tekrar birbirine temas etmiyen yüz-
4 

den fazla dönemeci ihtiva eder. 

Bu ameliye gözl" tefrik edilemez.t 

Faydası: 

Mümkün oldu~u kadar cOz'i so· 
ğutma sathına mukabıl azamt ışık 

temini. Bunun için 

OSRAM-~ - AMPÜLLERI 
Az cereyana mukabil bol ışık verir. 


