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ı Stalingrad' da 1 
i 

Her ev ve her enkaz 1 
1 yığını için harbediliyor 1 
1 Ruslar, birkaç sokağı ve mühim J 
I tepeleri geri aldılar t 

..,Ula, M (A.A.) - Abnan or- f ~ 

:~~~~es::~u;~~~ı·~us.:::~!ı:~ Yon Kleı·sı 
hakkında aşaaıdakl . tamamla.7ıcı 
malumatı vermcktecfır: 

Kele halınc g tirllcn ve ekserisi 

Alman .Orge~eralinin 
harp meydanında 
öldüğü haberi 
. yalanlanıyor 

Alman topçusu ile Alman bomba 
u911kları tarafı.ndan temellerine ka. 
dir tahrip edilen bir çok evlerde 
Sovyct kıtaları lnntlo müdafaaya 
devam ediyorlar. Alman p!yadele. 
ri çcUn savaşlarla her evt, her en. 
kaz yrtınmı düşmandan zorla ko. 
parıp alınak ~cburiyctinde bulu. 
rıuyor. Stallnı;rad cenubunda Al. 
man kıtaları bir keşif ucu çıkar. 

mışlar ve bu arada 17 düşman ze- 2 R u 8 g 8 ne ra ı ı· 
mlnliğıni zaptetmlşler, bır çok esir 
almıılardır. 

da tcvcıh cdılmişUr. Cepheye dol:· 
ru gitmekte olan mıihımmat ve as
ker yükliı 117 kamyon tahrip e. 
dılmıştır. M.uteaddıt marşa.ndız ka. 
tarı ağır hasara uğramıştır. Alman 
av uçakları hava savaşlarında 32 
düşman tayyareslnı düşurmUşler ve 
14 düşman uçağını da uçaksavar 
topçusu yere tndlrmlştir. 

Rusların yeni 
bir hud'ası 

• 
Londra, 20 (Radyo) - Stalıngrad 

muharebelerı ' esnasında ROll3lar bir 
zırhlı treni ın!llak maddeleri doldu· 
rarak Alman hatlarına doğru ffilr· 
mllşlerdlr. Tren Alman hatlarına da· 
hı! olduktan blr mUddet sonra infi
lak etmiştir. Düşmanın şimal tarafında Al. k 

1 
d 11 t 11 

tığı taarruz:lar dün de muvaffakı. l\loskovadan relen haberler 
ma.nların ana mcvziiı:e karşı yap.

1 
ma tu u ş u 

yetslzllğe uf:ramıştır. Alman savaş l\loskova, 20 (A.A.) - Kızıl Yıl. 
ve pike uçak1arı düşmanın zırhlı Berlln, 20 (A.A.) - Alman or. dız ı;azetesı, bugünkü pazar günü 

"-1 C 1. ••• ki dutarı ba .. kwn11ndıı.nlığ"t General ta~ı> aı ıı ve .r.ııta toplwu arı11,ı ~ ·~öyle yazıyor: 
Von KJeJst'la er meydnnında öl-boinba yağmuruna tutmuşlardır. Stallngradın bır kesiminde ecre-

.. . dü~ünU iddia eden Röyter ajan 1 Duşman batarya mevzılerı üze- 6 yan eden sokak muharebelerinde 
I tarafından yayılın" ret1mi Sov-r ne yapılan hücumlarda 13 top sus Sovy-cller, Almanları gösterdikleri 

ld iddia 1nıa hakikate u;,madı· turulmuştur. Büyük bir milhl.mmat ııiddetlı mukavemete ra(:men geri 
d 1 ğını bildirir. 

eposu havaya uçmuştur. A man çeklimeğe mecbur etmişlerdir. Şeh 
1 1 (Devamı: Sa. 1, Sü. a: de) = !&\•aş uçaklarının hilcum arı ayn re yakın blrft ~imde Sovyetler, 

"z:am'..'.:a:'.:nd:::a:..._:d:::iı::_:"ş'.'.,'.m:,::an::__:•a:ş~c:__::le::;:ş'..:k:!l:A.::tı.:.:n:a_\..~~~~~~~~~~~~~.J~----(::D:e:.:v:•~ru:'._ı:~ C , Sü. 2; de) )-( 
- • y 

dlı 

Amerlknlıların clJçan Kale» adını w:rdikleri uça~ın be~·betli ;'Örünü~il 

J,..__..___.._~~._.__.....___.._....._www-( 

J Şimal denizinde \ 
Her akmda 100 fan esi J lngiliz gemi kafilesi l 
ile Seriinin bombalan-

1 hırpalanmış J 

Uçan kale er 

Sir Samuel Hor'un 
nutkunun akisleri 

~.ask ar 
he· <&~~atı s Alma11lar, şimdiye lıadar 98 

J ticaret 6 harp gemisi tahrip 
Londra, '20 <h~ - ladagMkar d ki d J , eti •kterini bildiriyorlar 

D.N.B. siyasi muharriri diyor ki: 
"1'/üttefik zaferi takdirinde hiç bir 
şey Botş·evikliğin önüne geçemez,, 

adasında 1ng1lin,,~ .. k11mıt ve harap Uçon kale!er, Sa:omon o aiorı oçı arın a o J ı 
bir hale geti1tl.ıllJ yollardan dolayı ponlorın bı'r zırhlısı'le bı'r krUVOZO .. rÜnu" bombaladı Berlin, :?O (A.A.) - Alman tebll· rımız, bu kafileden olan ve lopyc· 
yav14 yavaş l:rlemektedlrler. En ğlnden: kOn 29.000 tonilttoluk 5 ticaret gı· 

Heri Inglllz kuvveti şimdi sdanın k Hu"usı· 'bı"r tebll.,lf>de blldirlldi"'"I gi· misini tahrip etmişlerdir. lki In:iliz • İngllterede bir mahalde bulunan larda dilıımana daha büyük ayıp. , o 
merkezi Tanaııarlv'e 100 kilometre .1 ,.. k kt Yü bl Şimal denı·zinde bir ..-eml kafileei· torpido muhribine torpiller isabet Uçan kaleler umumi karnrglihın. lar verdirı ece.ı muha ka ır. z .. ti d 
bir mesafede biılunmaktadır. 1 1 ğ ne karşı bu"yük br muharebe basla· etmiştir. Hava p.r arın an elayı dan: 20 (A.A.) - Bir uçan kale. uçan kaleye taarruz ç n en asa ı · t d 

Tamatava limanından ilerlemek· 500 Alman avcısı JA.,ımdır. Son iki mıştır. 2 Temmuz ile 7 Temmur 942 gemilerin batıp ba ma ığı tesblt c· 
t l ki " • lcr grupunun kumandanı olan Yar. "'" dil '"ti Böylelikle dil" d e o an i ncı 'bir kol da epey yol ka· arasında geçen mUddet !rinde Şimal em cm..,. r. ..,..man e· bay James Valsh, Ünlted Pres mu. akın esr.asmda bu bomba tayya. ~ 1 k neı tetmış't.ir. Bu kol adanın yegAne şi- dAnl .. lnde bUyUk bir gemi kafllelil nlz nakliyatı gem a ı erine >ı:ar~ı B r 20 (AA ) D N s a hablrlnc aşasıdakl beyanatın bu. relerinden bir tek grup 23 Alman " .. h b 1 d ldd 

er ın, . - . . . • ,-- mendlfer yolu olan bu yol boyunca taırlamlle tahrip edildikten "onra, yapılan mu are e er e en c ı mağ· j d' ı tık h ı ı ...,.- - lunmuştur: avcısır;ıı tahrip etmiş, baııka bir ıa. " bl 
1 

.ır... ıuısının ıp oma mu arr r yuı· ı «.aıc:R ....,,....,...,.._~-; llerlemektedır. Bu demlryolunun U· kında himayesiz hareket eden do. lnglllz'er, 13 EyHUde önemli miktar· lOblyetıerden r ne u"'.amıvtır. Altı 
yor: Inglltere'nln Mıdrld büyük el· Js• F J zunlugu 200 kilometredir. .z.yaa uğrayan her uçan kale da deniz birlikleri refakatinde büyük gUn içinde düşman her tUrlU harp 
çisf Hoar'ın dün söyledığl nutuk Al· } r )• n teblı• g" •ı Ing.1ızlerin uğradıkları kayıplar ile 25 kl~inln öldüsünü hesaba kat. kuz uçan kalenin 25 avcıyı tahrip bir kafileyi Şimal denizinden geçire· malzemesi taşıyan 38 ticaret gemlsı 
man sıvası mahfillerinde de alAka . mak lazımdır. Dev bomba tayya. ettiği resmen tesblt edilmiştir. k "'betml"tır Bunları v.ı d 
uyandırmıştır. Hoar, Ispanya'da blr releri bugüre kndar 50 den fazla JaJK'n donanmasına hücum • gemileri de ''ardı. Batırılan gemile· 

" ı J pek hafirtır. rek bir Rus limanına götUrmeğe le· 11" T • n ""' n e sarnıç 
çok klmselertn. Almanya bir nizam F Amerikan ordusu Alman avcısı düşürmüşler ve lıı- şebbUs etm1Şlerdlr. r'enıı hava şart· rln topyekt'.ln tonllatÖsu 262.000 dlr. 
unsuru olmaktan çıkarılırsa Alman· J İrl millef'ı, '15f'1k(a"l'1 J ,.al altındaki memleketlere bir çok Londrn. 20 (A.A.) - Vnıılngton. ları ve bu gemilerin Şimal denizinde Di"'er taraftan dü,.man 6 harp re 

.. ı rotalarını "Ok arıktan "'eçlrmelerine b ., o • ~a'da. ve bUtiln Avrupa'd:ı karı"ıklık I 4 ·ı k• • akınlar .... apmıc:lardır. H r akında dan bitcilrildiğlnc ~öre, uçan kn c. ~ " ., misi kaybetmiştir Bu ,..em· kafı"lesl 
" T t . d. . mı yon ışı " " lmkAn veren buz sının bu tı;şebbUsU . o 1 -başgöstermcsinden korktuklarını söy 1 emın e 1 ınceye 

1 
100 uçan kale kullnnabileccğlınlz lerle 14 eylıllde Salomon adaları 

1 1 
t d nln döküntülerinden geri kaçanlar 

lem~rır. Kendi araztslnde bolŞe\'lk k d h b d k Londra. 20 {A.A.) - Vaşington- zaman kayıplarımızın nisbctl art. açıklarında kuvvetleri bir Japon ko a)' aş ırıyor u. içinde kısmen ciddi surette hasara 
zutmUnU görmllş' olan bir milletin Q Qr ~r e ece da ifşa edildiğine göre, Amerikan madan Ber11ol bombardıman ede- deniz teşkiline taarruz etml§lerdir. Alman harp uçak te~ki~!eri ve de·, uğrayan gemiler vardır. 
Anglo • Snksonlarm mUtte!lkleri O· 1 ~ondra, 20 (A.A.) - Finlandada ordusu şimdi 4 milyon askere bali~ bllirlz. Birleşik Amerika topçuları Bir zırhlı ve bır kruvazöre isabet. nlzaltıları bu gemi kafllesıne tanrruz -------------
lan bohıcviklerin zaferini titrlyerek neşredilen bir tebliğe gore, Fin mil· olmuştur. daha tecrübeli olduğu için bu akın. lcr kaydedildiği sanılmaktadır. etmişler \'e tam bir kahramanlık 
<ıüŞUnm;sl pek tabiidir. Esas şudur: leli lstıklflli temin edıllnceye kadar duygusu ile yaptıkları bu çarpışma· 

Hoar malQm sebepler dolayıslle har~e de~am .edtcektlr. Tebliğde de· "-W-WWwwwww......-www._..__WW...-ıa?.........,.W.,, !arda yuvarlak hesap 45 Uearet ge· 
nill;>or ki. <Fın milletı sırf bunun i· 1 misinden mUrekkep olan bu kafileyi Wilkie 

bolşeviklerden bahsedemiyor. Çilnkü çin çarpışıyor. FinlAndada Yahudi· ) H • k • 1 d ) d t h 1 t 1 1 d" DU.şmanın U· 

bunların mUttdlkl olan blr devleti j ıere karşı hiçbir taz:yık yapılmamak- JJ u s u s 1 a r ş 1 a ş m a a 
1
, ç:ks:v;: toepl:r: :: :~cılarile yaptığı 

teınEil ediyor. Bundan dolayı Al·ı tadır. Bunların vaziyetlerinde değl· şiddetli müdafaaya rağmen harp Pi· Moskovaya gitti 
manyanın yıkılması lhtlmallnln do· şlklık olmadığına dikkat edilmeli· JoUarımız topyekfln 177.000 tonllA· 

dır.:. J ) toluk 25 ticaret !:'emlslnl batırmr•· Kud"~ 20 (Radyo) - Ruzveiliıı lturduğu endişelere dolambaçlı ce· B . k F . d . J la rdır. Başka 8 s~~ı o derece has:. şatist :~messıu Vandcl Vilkl, yanın· 

~;;~~ :~;::n:~~~::~:.:~,::: y :::~~,:~~=~~~~=~~~~~:~ ı e ş ı taş e n e r ı 3-1 ye n ı ı ::·ı=:.~Y~::!·~S:2~~;E: ;:.:~~::~rl;i .. ::;!;. ~~ 
!arıdır. Bu teminat zayıftır ve Ingi· tan alınan bir habere göre, kıç ta. ~I 

1 
pldo muhribi ile iki refakat gemisi· mış \C hava meydanında Sovyct mü-

112! • So\-yet glz:ll anlaşmalan hak· rafır.a denizaltında sefer ~tmcslne nl tahrip etmiş ve bir lklncı torpido messillerl tarafından karşılanmıştır 
kında. Crlpps'in sözlerile şüpheye manı olacak m.ühlm hasarlar bu. ı Lı·g maçlarında F B h Taksimi 8 O· Davut a a. muhribini ateşe vermiştir. Bu ikinci 
dU,enlerl tatmin edemez:. lu :ı an bır şlmalı Amerika denizaltı ı 1 • a çe; • ' P Ş 1 ( torpido muhribi, refakat g emileri a· 

Hoar her memlekete yiyecek veri· gemisi mı..istnhkcın mevkı sularına ı B k 2 l · V f S J . • 4 O ı· t b J ( ı·asında bulunuyordu. 
leceğinden ve anar~lnin önüne grç· ı:lrmı§tir. l ey ozu - , e a, Ü eymanıyeyı - ' s an u spor l ]_ç,_u_n bir kovalamada denlzaltıla· 
ınek Uzere garnizonlar kurulacağın· ( 

dan bahsetti. Bu sahada Avrupa \"el ---"" Kasımpaşayı 2 -1 magy :up etti 
Aeyanın birçok yerlerinde tecrübe· w~~-------~ 
!er yapılmış \"C lyı netice alınama- ,.......,...._ 
ını,tır. Bunlardan başka htı.dlsclerın 

J;"ellşmesi mUttefllt zaferi takdıı ın· 
de hiçbir şeyin bolşevBtllğın önUne 
Ceçemlyeccg-ını gösteriyor.~ J 

l 
Milletlerarası 

Futbol 
lsveç milli tokırr:ı, 
Alman milli takı
mını 3 - 2 yen -li 

Bl'rlin, 2'11 (A.A.) - Olimpl· 
~;ıd "' ıl~onıuııda ı:; lrıd bey· 
nelınllP.1 hıt b<ıl mıı~·ındn "'' cı; 
ınll ı futbol tııkıını Alman takı · 
rııını 3·2 ;)en ıııiştlr. 

Stalin 
lran sefirini 
kabul etti 

Londra, 20 (Radyo) - Moskova· 
dan bıldlrildlğlne göre Iranın Ruı;~a 
elçisi. Stalin tarafından kabul edil· 
mlş, görüşmede Molotof da hazır bu· 
lunmuştur. 

·Münib 
İngiliz 

tar:>fın don 
uçoklorı 

bcmbolond 
Londra, 20 (Radyo) - lngillz ha· 

va kuvvetleri 2000 Km. uçarak ce
nup Almnnyasında MOnih şehrine 

taarruz etmişlerdir. Şehirde birçok 
yangınlar çıkmıştır. 

Geçen sene nazılcrln toplantı!;:ı c.., 
nasında hücuma uğrayan MUnihe bu 
2ncl hava akınıdır. 



' 

ilk okullarda 

Fatihin hassa alayları 
Bugün yeni ders 

yılı başlıyor 
Resmi, husu.si, ecnebi ve eka.lh. 

yet ilk okulları bu sabahtan !Uba. 
ren yeni ders yılı tedrisatına baş

lamışlardır. 

Yazan : ZiYA ŞAK!B 
-19-

Tunç top'arın merm1lerı, şaram 

polan sıpcrlerini ~ttil~ ed!yorJu. 
Bu Muvak,.:at ;ıptrlerı leşktl eden 
toprak ckJ.u E-andıklar, çuvall:ı 

paramparç-t o!u:vor .• ha.vaya. ta$ 
ve toprak sütunları yUkseliyor .. \E 
' nra dağılan bu sütun~ar, korI;u:ıç 
bır yalmur gibi, Ut lerlc B
zanslıların üzC'rfne taş. toprak, t&h 
ta. parçala.rı ve saire yaldırıyor

du. 
Biltlln o mıntakayı. kalın bir sis 

tabakası gıb, toz bulutları kapla. 
mıtll· HattA slporlt>rin önünü gör
meye bile 'mkAn ka!mamı;t•. 

A)"n1 zamanda, bOtlln kara sur. 
larındakl sahi<! hücumların şiddet• 
dt"" artrnı~tı. Bizans kalesinin her 
noktasına. adeta surlard1k:i milda. 
(:lerc ıöz açtırmayacak derecede, 
ok, ve mermi yağmaya baılamı;. 
tı. 

COk, sapan ve fitilli ıUfeklerle 
müsellllh olan alayların orada dur
maları, surların dcvrilmt~ olan en
kazı üzerine yerleşmiş olan Lıitin. 

Undan börek ve simit 
yapılması yasak 

Ierin ve Rumların üzerine fasıJa.. Undan börek, .slm.t gibı madde. 
sız btr s.urette mermi yal}:dırmaları terin yapılmasının ya.sak olduiu. 
çın emir ':'erdi •••. O suretle k•, BeJedıye İkttsat müdürlüğü tar1-

müdafiler bır an bıle nef s ala. tından evvelki gün kaymalcamlık
nasınlar, ve bılhassa o derecede ki tara tebl!ğ edllmlştır. Bu arada ba. 
LRtl.ıılcr ve Rumlar, bu mermi zı satrcı1ar atmit satmak suçu ne 
yağmuru altında bır an bile başla. ı adliyeye verUmi~lerdir. 
rını ka1dır&.masınlar. K I . 

COkçular. sapancılar, IOfckçiler.1 a P sektesınden 
müdafıler üzerine öyle şıddelli bt.rj ölen kadın 
,ıum -.ağnatı yağdırıyorlardı k\;, 

- ~-kopos Leooardonun tas. ı Feııer, Al!paşa caddesinde 12 
v-r ettı.ğı veçhlle _ sema, a.deta numaralı evde oturan Anasta..ya 
kararmı•tı adında bır kadın Ht.liç vapurların. 

• . 1 dan bırlle Kasımpal"ya geçerken 
(Bu süreklı ve müthiş cacnak. I vapurda kalb ll<'kt,,.ındcn vefat et. 

bütQn kahramanlıkh1;rma ra~a!':.;J 
1 
m1ştlr. 

LAtınierı ve Rumları ldtta b1.!..,•'t- Keyfiyctt~n müddeıumumilık ha 
tr. Onla.rı, b r teşevvU.şe uğratt:-. berd.ar edilmiş ve cesedı muayene 

İşle 0 ş'ra Fatih, her.Uz hırpa, eden •dliye _doktoru ıömülmestne Bırıknb!rc biltlln müdafaa h&l
tmı saran bu müthiş gıı.Jeyan. yal. 

k 1 1 k anda la d 
~ıı !anmamış olan ycnieerilerln::, bu. 

nız as er er • um n rı e6 , 

ruhsat vermıştır. 

üstelik rüşvet de 
teklif etmis 

imparatoru da fena halde şaşırt- mağlüp edilınet11 gayri kab 1 olan 
tı •.• Ve, bu korkunç velvele d~vam cesur muhariplerine. (İltti:!) ifa. 
ederken. Anadolu askerlerinin ih. retıni verdi. .. Bu ifa.ret. üçüncü ve 

t :yal kuvvetler-He. on iki bin Ye. muazzt.m hücumun emri idi. 
ui~riden mürekkep olan (Fa- (0 ateşli yeniçcr11er. o harikuhl .. 

tih) in hassa alayları, bir hamlede de askerler, müthiş bir harp için 

bcnclekleri geçerek, 
ııperlerlne dayandı. 

sarampolu·n ileri atıldılar. Bir kaç sıçramadan 

Gece yarısındanberi semayı kap 
IJyan bulutlar dağılmıştı. Şark u
fukları, tamamiJe açılmı,tı. Çam. 

irca tepelerinin ü•tl>ııde yanııın a. 
levlcrW adndrran koyu bir kızrJ_ 

tık bclirly<>rdu. Güneş, bu tarihi 
ıünUn ha=rnctı üzerine bUtiln :nur
ı.arını serpmek için, o kızıl alev. 

er arasından yavaş yavaş yükse-
11.)'0rdu. 

Fatıh, atınuı üzıcri11dc dimdik du. 

ruyor, elinde, altın ya\dızlı küçilk 
hır topuı e.~du u hald , hen.dek lte .. 

ııarında .hücum• hazırlanan alay. 
tarı gözden geçiriyordu. 

Biza!1$lıların Cmağliip edllmesi 

k•b olmıyan muharlpl<>r) dlye 
tıvoıf ettıklcr! yeıılçerilt>rln ve A
nadolu ordutu ihtiyatlarını l<!şkll 

eden •l!n' ~delerin 'l!lııç!a,,, 
mıırakları. kargıları. kalkanları. 

okları , arkalarında sarkan gümü~ 
:temeli sadakları güneşin Uk ve 
kcslc.:ı.n ışıkı.trlle parll parıl parıl. 

dıyor, muntazam sa.f1ar tertip et. 
mi§ olan bölüklerin başlarında, 

rengarenk bayraklar dalgalanıyor. 

du. 

sonra, hendeği a.şlılar .•• Birir:ci ve 

ikinci hücum kolJarınm yaptıkları 

gıb!, hiç durmadan koşlulıır, bir 
kaç saniye zarfında, Şerampolun 

siperleri öntir.c vardılar,) 
~ ristovo.os~ıın tt:ıha fazlA '1 urk 

dü~manl olar Bıtrbaro bile . bu hü
cum karşı~tnda hayret ve t ıt."dırınt 
gizlcmlyerelt şöyle diyor: 

ı Bu üçü"r~ :ıJ:cum kolu, .}'eni. 
~t rUerden mü~·eıtkepti. V·!, (Ka
ta Türk) ün I:.u tylıklı askerlerinin 
kl< lesi, gayt-t tf". ur asker1cra;. 

lJarp nir~farı atarak. arslanlar 
gibi surlarrn illerine atıld: .or. 

O dere~·e&e bJl:ırıyorlar.., o da.. 
•· , ccde gürıı•t~ ;;,pıyorlar ve o de. 
re<'edc kuvvet; davul çalıyorlardı 
ki, büliln o vcıvc.lc, mah~erdcn bir 
nişane zıtnr:edı.lyordu- Ve t.u kor. 
kunç sesler, ta Anadolu sahilleri. 
ne kad&r sür01c1cnerek orada a.kıs
ler husule geOnyordu. 

(En cesur Tl .. 1{!crden mürekkep 
olan bu üçUncü hücum kolu. da
ha evvel iki hücum kolu ne çar. 
pışmış olan müdafileri, son dere
cede yorıııı.n bUldular ... Halbuki 
bunlar, taze bir kuvvetti. Bunun 
için a.tcşll bir zevk ve iştah ile har. 
be glrmektelerdl. 

Arka5ı var 

• 
Bcyazıııa Kürkçüler caddesinde 

Ncslm a<>tnda bir musevi, 8~ ku. 
ruıluk rakıyı 90 kuruşa satarken 
cürmü meşhut halınde yakatar.mış_ 
tır. Nesim bu arada kendisini ya .. 
kalayan memurlara rüşvet te ver
mek isl<>mi!j, hakkında bu suçun. 
dan dolayı da zabıt tutularak Milli 
Korunma m hkemesine verLlinişUr. 

Hamamda bir hırsızlık 
Dün sabah KUçUkpazar hamamın 

da garip bir soyıunculuk v•kası 

olmuştur. 

Dün saat 11 d .. KüçUkpaz•r ha. 
mamına yıkanmağa giden Sabri 
Saylan admda bir genç. ayni yer. 
de yı'k•"makta olan İbrahlm ve 
Sal'h adlarmdakl hcmşer!Jerindcn 

evvel dışarı çıkarak '.';Oyundukları 

yere gitmiş ve İbrahimln ccbi"dekl 
paraları çil • lu. 

Sabri öğled<n onra yakalanmış, 
muhakeme netices inde 2 ay 6 cün 
hapse ınahküm cdllmıştir. 

Haydarpaşa rıhtımında 
bir kaza 

Dün Haydarpaşa rıhtımında bir 
kadının ölmeslle neticelenen blr ka 
za olmuştur- H~dise şudur: 

Romanya muhacirlerinden Emi. 
ne adında bir kadırı E~kışehire git. 
mek için Haydarpaşa rıhtımında 

tren beklerken uykuya dalmış ve 
zavallı kadın d-0nizc düşerek boğul. 
muştur. 

HAdlscye mtiddelumumilık elkoy 
muştur. Cesedi mua.yene eden ad. 
!iye doktoru cesedin gömülmesine 
izin vcrmi-ştlr. 

Nietzsche ve bir eşik 
Avrupa· hulyası 

Yazan: İHSAN BORAN 

A imarı iHın ve felsefe adam
ları, bu son zamanlarda 

Alman filozof ve mütefekkir! Nı. 
ctzche'nin fiklrlerinden ve ~lt·
şik Avrupa hulyasından •ık sık 

bahse\mtye başladılar. 

Bu Alman filozofu, yeryüZÜndc 
fevkalbcşerlik hayalile vicdanı da 
inkar ettlJinden, insanlık onu te. 
mlz bajrına hürmet v-e iştiyakla 

basamamıştır. Kara kuvvet.e da
yanan fikirleri de Almanya. dı. 

şında bir J\ibar ve kıymet &ör
memiştir. 

bep oluyor·» 
Görülüyor ki, Almatı fılozofu 

Nlctzsche demokras>nin düıma. 
nıdır. Hlt:Lerimı.in de esas pren
siplerinden blrisi bu delil nıııi? 

2 - Alınan fik>zofu yine Av. 
rupanın i~tikbalini düşünürken 
şöyle demiş: ((Beni ali.kadar eden 
şey, blrleşlk Avr11padır. Ve bu_ 
nun atır btr !!t'kllde hazırlanmak
ta olduğunu hissediyorum. Yaşa. 
dıkrarı aıs:ra nüfuz etml, bütün 
büyük t.lca.retın sa:kın1knaz taz
yiki, muvuala ve miinakalenln 
büyük lnkl"lfı kuşısmda kalan 
kü<:"ük hükUmetler arbk lktısa
den mevcut 4.m•1 caklardır. 
Para .. imdiden Avrupayı tek bir 
devlet lr-!nde yer'l~~ zorla. 
maktadrr.n 

Nietzsche'ye göre. yeryüzünde 
fevkalbeşer deııllen k"'1ramanlar 
vardır. Bunlar bUtün insanların 

ballı oldukları ahlıllc dUsturları
nın fevkine çıkarlar ve iradeleri 
her nevi kayıt ve şartlardan Aza
de olarak hareket ederler. Bunlar Nietı.sche, bu !ikrile Alın.ar.ya. 
istediklerini yaparlar, hareketleri nın iktısadl ve siyasi hikimlyet 
herhanıi bir ölçüye l:'elmez ve kazanmasmı ve bütün Avrupa 
:vaptıkları da hem kendileri ve mUlctlerinl kendi nüfuzu altına 
hem de il'Jıiaelık için hayır olur. almasını istiyor. Hillerlzmln esas 

Gariptir ki, Nletzschc. Rus c. prensiplerinden birisi de bu değil 
diplerinden Dostoyevskiyi Ustat mi.? Nletzsche Avrupa demiştir; 
ıarından birisi sayar. Zlra, •CÜ. nasyonal sosyalistler hayat saha-
rüm ve Ceza. romanının kahra. !'il diyorlar. Yani vüsat, Almar. 
manı olikt Raskol .;kar. Alman fHozofunun tasavvur ettiğinden 
mUtefekklrlnln •İyiliğin v~ kötü- daha büyük ve geniş. 
lüj'On öteslnde-. adlı eserinde ser_ F &kat bu çayeye nasıl eri. 
dettlti fikirlere benzer düşünce. şilecek? Alman fı!ozofu 
ler taşıyor ve yapmış oldutu cilr- bu hususta yol da. gösteriyor. 
mil bu düJilr.celerle örlmlye ça. Avrupayı yeniden askerler kura-
!ı.şıyor. caklardır. 

Eter. Dosloyevskl, roman>n k&h 3 - işte Alman filozofu ;;öyle 
r•manmı katil cürmünden sonra diyor: 
yine •f<vkalbeşcr. bir v•zlycltc «Önümüzdeki "'"' içinde Av. 
gösterip onu her türlü insar.i en- rupada be~r faziletleri yeniden 
dlşeJerin fevkine çıkarmış olsay. inkişaf edecektJr. ' Çü11kü Avru-
dı, bunu yapmakla Alman filo. pa müsbet bir tehhke içinde ya. 
zofunun üstadı sayılabilirdi. Hal. şamaktadır. Daha ~imdiden mec-
buki Rus edibi, bunun tama.mile buri &&kerllk hizmcU, demokrasi. 
ters"r.I yapmıştır. Kahramanlık nin uyu~u.klufu kar~rsına dlkll. 
iddiasında bulunan ve bu iddia m~tlr. Avrupa.nrn askeri c;aha. 
Ue murabahacı zengin kadını öl. dakJ .i.ııklşalım ıördükçe sevln1-
düren Raskolnlkof vicdan azabı. yorımı. Avrupa için sukıinet za. 
na !utuluyor, içini dökmek lhll. manı Ye Çlnden gelen uhrevi sa. 
yaclle yanıp tutuşuyor. nihayet &det vakti artı:k reçmlştir. insa._ 
bfr sokak kızı olan Sonya'ya içi- nın ferdi kıymeti 3e maddi kuv
nı döküyor. Rus edibi Dosloyevsk! veU yenid~ değ'• ve itibar ka. 
büyük ve tertemiz vicdanll-e-, ı-o. zanmı~br. Giiı'el-.ıinsfn. yeniden 
kak kızı Sonya ile vicdan azabı mtimkün bir şey » 
He kıvranan kat.fl kahraman a. Görülüyor ki, etı.ıclY-, kuv-
ra.aınd.Rki g,.cen k'>OU$mada bf". vete v~ Alman Llğlrıe güv('rıt. 
llrmektedlr. yor. Peki; Almı , kime karşı 

Alman fılozofu, yukarda söy. Avrupayı mild• edecek? Al. 

man filozofu bunu da haber ve_ 
rıyor: 

4 - Nletzsche, İngiltere ve Rus 
yayı başa alarak d!yor ki: .. tagıı. 
terenin dalta - sene kad•r eski 
rolöne devam edebileceğini arlık 

klmoe düşöneırıez. Bükümet ba-
...Uk şu veya lnı fırk•yı re

t!rmekle devamlı biı' ~ey meyda_ 
na ıettrmek kabl! değildir. inglL 
tere i.kıbellne dotru yaklaşıyor. 
Buı-ün her ııçeyden evvel, yaJtl nü_ 
fu>unu kaybetmemek için tüeear 
olmak kadar, muhakkak aKer ol_ 
ker olmak lizrmdır.» 

İşle bugünkü Almanlar lngiL 
tere hakkında, Alman mütefek
kiri Nictzsche gibt düşünüyorlar. 
Fakat aradan elit sene çokta• 
geçmiştir. Ve Alman filczofunun 
yalnız tüccar sandığı İngiliz, iki 
sene içir.de iyi bir asker olmuş. 
tur. 

5 - Rus~·aya gelncc. Nictzgche, 
Avrupaya karşı Rus t<>hdldlnin 
bilyüyeceğb1den bahsetmiştir. Al. 
manyanın nilfuzu altında yaşı. 

yan bir Avrupanın vUcudu, İn
giltere ve Rusyanın yıkılmasın• 
bağlrdır. Hitlerlzm~ esas pren
siplerinden birisi de bu deCil mi? 

Nietzschc, sonunda topyekun 
şöyle dlyor-

uM!sldn siyaset devri bitml~tır. 
Gelecek asır. bizi dünya hi.khnl .. 
yeti ve büyük '.'llya.5etin mutlak 
zarureti için ya.P'l.acaık mücade. 
leye sevkedecektlr.n 

~ er;, Nlctzsche•nın sırf &s

lg) keri kuvvetle kurmak is. 
\ediği birlo,Ok Avrup• fikrine 
«hulya. diyorum. Çünkü. arpa e
ken bir kuvvetin buğday blçcbl-, 
leceğine asla lnanınryorum. 

Yunan filozoflarırdan ve bü. 
yUk Zenon•un şakirdi olan Cle. 
anthe'in Tanrı Z us'c güzel bir 
methiyesi vardır. Methiyenln so
nu söyle bitiyor: 

uZlra, ne (ini lns:a.n l~in. hatta 
ne de ebedi HibJar Jçin yeryüıün_ 
de adaleti d:ılma ve doğru olarak 
terennüm edegilmeklen d•ha yük 
sek b;r fa-zllet TGktur .• 

Ben insan olmak hı:ıysly.etilr. 
Clcanthe'i Nietuchc'.y" hiç bir 
zaman değişmem, aralarında 2400 
~cnelik bir zaman farkı olsa da. 

·ıedlğlm vcçhile fcvkalbeşerlık uğ. -------!f.:::~---------------------
runda. vicdanı inkar eder, halbuki' ~ -
Rus <dibi, vicdanı bütün kudre. ,,._, ı d 'U A ı 
~~~ı~~~ ge!~~r.;,~ıo:~~~~:~:.:;ı :rs• n· ~41ıııı!n111•-ıe• 
lAzım &elen ılihl rohı anlatır. 

Bilmem Alman. f!!ozo[u nasıl .ol. Artık bunlara elveda ' 
muş ta Rus cdıbı Dosloyevskı'yi • 

B Jr Isvlçre n1ecmuas1: cArtrk 1 mamak. 
bunlar bitnıittlr:t ba.'jlıtı al- * Çorba biraz tuılu kaçınca ne· 

tında. kadınlar için rotunu harbin hir» diye içmemek. 
dokurdutu nruretlerı gö"tertn mad- • Jlayır lşlerll6 n~ra.-n bJr kadın 
deler sıralamı,trr. Gerçekten birçok ~in: «KendlnJ bu kadar ihmal etme.. 
~eylere veda etmek a.kt1 kA.rr olduğu al için bu bir sebep defJldir; zati be.n 
i('Jn bunlardan bazılarını a.,afaya onu her zaman biraz garip bulu

rum ... » deu1ek. 
naJdedJyoruı11: 

Emin önündeki 
saat 

~ mlnöıtü meydlYWl'tda lnce 

!!:. bir sülun U.erlne 6!kllmi<ı 
bfr saat vardır. Bu Uki.9u.n ve sa
atin gö~e güz'I görünür bir ~kil· 
de yaptlmı' olma-.ınd.a.n bah!ede
cek defJlim. ZJra, yayıl'Chln frrlamuı 
ok herlnde yaptl~n.k mttnaka,a· 
la.rdan fayda ummam . .Benim bu
gtin dokuna.c-ağırn nokta~ bu &aatln 
her halde tamire göt.8rilld.ü1'ü11ü 
t&hmln ettiğim kadran ve makine 
;\'erJnJn C'ÖnlerdenberJ bombo' dur· 
masıdıl'. 

Geçen ak!}&m ltlr ecnd>t dostum
la meydandan geçiyordt*. DMtum, 
e1i1e ~Utunu \"e !lü.tunan. llstündekl 
l~J bomboş ynarlafı lf•et ederek: 

- Kuzum, sana bir '!f:Y soraca
ğım. dedi. ~u ince sütunun tept· 
sindeki l(i boş yuvarlak netl!rf 
Bu.radan her g-eçtikçe gözüme Ill
°!'lyor, 1nerak ediyorum. Kimseye de 
~ramadıın ... 

- lla ..• Şu mu 'P' O, .ı-ençleri ev
lenmeğe ıe,, lk 'if;ln rddlmdır: O 
içi bo' yu,·arlak, nJkiifı halkasını 

trmsfl tdlyor ... :\lalün1a,. ,ınıdJ dü.n
yada. nüfu~u arttırm•·l• büyilk e
hemmi~·rt verlllyor. B~ de bu sl
ya1<tette ... 

- Haklı5ırux... GUzel bir bulu, 
doğru u. 
Eğer do.,tum bir ,.azıcte rruıltabl· 

rl oluydı muhakkak teıJrafhan('ye 
k0"8-<'ak, nüfu11 lll'ttırn.a ıdya. eti
.mızı ba.ı:arm•k itin yaptığlnuz O· 

rljlnal rektlmları övenı bir mı.kal& 
u~uracaktı. 

Biraz. yörüdukten &fll'lra.. anttka
<'ı \.'ltrlnJndekf n•rg~ Amerika
lı 5fly;vaha bilmem hangi padişahın 
t~nkiyt &leli dlye yutUurmağ.e. kal
kan tath su ten:Omaıunı batrrla
dını. Do,tuma &ö~·Jedl~m yalandan 
ut&narak l~ln dotrus-.u söyledhn. 
Hayretle yüzüme bakb: 

- Do~ru mu aıi,.,..,,,..un ! 
- Evet ..• 
- Ayol, böJle bir aatln 

rı blr saat mMel.,.Jdlr! 

• .. 
t&nıi-

Bu sefer df" yaJıl nı driıeltip df>K
ru,\·u sOyledillme pi',9Y1&0. oldum. 
Zira Wi.vlrdltlm )'al•n. b•r aat tA.· 
mirinin gün, hafta d<ğil de ay me
sele'!I olU'tU 3-·anında. certekten ha 
fil kalıyordu. 

liÖlt KADI 

«Akşam" 25 yaşında 
DUn yirmi dört )Wlmı doltlurnp 

yirmi beŞncl yılına a;iren cAkJ&111• 

&rk•d~ımızı hararetle tebrik eder, 

çeyrek asarhk temiz hayatının 

bundan böyle de blo)ardarla dolu 
oh12ası nı temennJ edeciz. 

Kadıköy ve havalisi 
susuz kal' dı 

Haydarpaş• ııarı ~ınden ı•çen 

Bu parlak ve güzide hücum ko
lu, hendeklerin kenarına ••rt bir 
yay gibi gerllmıştl. Bu yay hare. 
kete J:elır gc!mcz, artık Bizans kB
lcsın:n mııkaddcratı da tamamlle 
taa~·yün cdccektl 

Kandıra: Ofise 
1.000.056 kilonun 
450.000 nini verdi 

Posta, müvezzi ve 
hat bakıcıları için 
bir kanun layihası 

i_;c;tatıarıtıdAn biri.si saymış? 

~ unu ar~va ~tkrşttrmaktan 

tgJ maksadım, Ahn'ln filozo. 
funun insanlık hakkındaki zihni. 
yelini belirtnıekten ibarettir. iŞ
te ilim ve felsefe adamları, şimdi 
bu (iJozoft&n çok bahsedlyorl3.r. 
Siyası fikirlerini ele almışla.rdır; 
liıtıerlzml müdafaa ve y•ymak 
ı,:n, Alman filozofunun bu siyasi 
dü~üncelerinl haklı ı:östermek 
uğrunda bin <k reden su getiri. 

* Çorabın en Jncettlnl giymek ""~ 

btr ipllfl ka('ar kaçmaz tıkarıp at-

«ffa.\·adan ı<tudan:t bahsetmek 1-
~Jn bir arkada,ına yarım saat tele--
fon f'tn1ck.. ve Bostancıya kadar olan havaJJ. 

Bu n&zlk anda, sözU yine Biz.anı:. 

muhe1.rrirlcr lııe veriyoruz. Bu hU. 
cumun haşmet ve şchamcttn1 tas. 
v r ederken mllU gururumuza ka. 
pıldıııı.mız hakkında «>kuyucuları

mıza b?r ıüphe vermemek tein, 
harbin bu son safhas:&.nı. düşman

ların atz~.dan dinlemeyi tercih e. 
dlyoruı. 

Kristovolos. hücumun başlangı. 

cını şOyle ta..;vire g;rlşıyor: 

(Sultan; bütün kı\alarını, bir. 
bırtr.e rekıı.bet eckrcesine cesaret 
ıöstermeye teşvik eden kısa bır 

nutuk söylcdlkten sonra. bizzat a.s. 
kerlerin!n başına ııeçtı ve onları 

y\}k.sck Sl"'Sle kl.l'm'8tlda.lar vere. 
rrk. hcndeA:tn tam kenarına kadar 
scvktE-t+t. 

Eskimoların selômlorı 

M ahtfıllf ka,·tm~n seJAml•t

ma lt"iulleri ba,ka ha,kadır, 

fakat her halile E ... kimolarınkl bun· 
ıarın ara .. ın,ıa en tnhafı ol4'a gerek. 
Hakikatro E"lklmoıu kar,ıla!jtıkları 

7.&man blrblrlerinf' kar"ı olan. samJ
nıiyetl tıpkı hay,·anlar libl burunla
rını bürtü-,türt""rek gö"tf.rlrlerm14j. 

Fakat Danimarkalı kıl'"lt Enı..en'ln 
bir('ok seneler Groenland'da kaıma.,1 
neti<:eal olarak bu idet ;ı·a,·a, ya\·&lf 
kaybolmakta imi':"· Bllbas.a. &'enç 
E~klmolar arhk Pi ıkarak veya da.
ha. ~a.ınimi olmak lnıkı:lnını hulduk
ları nman bpüo:ert"k sfılilmla,ıyorlar 

~., ~ki i.detlerlne M\Clık kaJerak bu
runlarını blrhlrh.e 8UrtmHle elı\m

l~an ihtiJ'aıl&rı hQf ıörmüyorlar.... 

mak. 

Lokantada ~k pişmiş diy~ b;r 
blfl<!~; geri çe\lrmek. 

• Bütün ilzİl<.'ü ı,ıerJ kocasına nin su ıhtiyacını k•ı:şıltya.n ana 

yorlar. yükletmek. borunun rayların altıl:'daki blr par. 

Kandıra, (Vatan) - Kandıra. 

nın yenı yıl mahsulü rençberin is. 
tihsal miktarına göre ve muayyen 
bir müddei zarfında Ofis ambar. 
larına teslim edilmektedir. Ofis ta. 
rafından Kandıraya tahmil edilen 
hububat miktarı ceman 1,000,056 
kilodur. Köylüden mahsul alma 
işi hummalı bir şekild-e devam e. 
diyor. Şimdıye kadar 450 bin ki. 
losu alınmıştır. Kocaeli viliyelinin 
Ofise en zıyade mahsul veren ma
halli burasıdır. 

Nlctzsche'nln ele nıı:ıan sıy~i 
ô «Bir saniye» de.)•lp üç çeyrek 8&· 

:l Lilzumunda.n faıla &ıc&k su !Sr· çası dün sabah bir arızaya uıra. 
fetmek. f~kiı·i.erl nelerdir? Kitap1 atd:ı, 

Posta tcleCon ve telgraf idare. 
sinde çalışan hal başbakıcı ve baş 
müvezziliklerfle hal bakıcı ve mü. 
vezzilerinin maaşlarının az olması
na rac;men mühim ve yorucu 1$
ler! liyakatle başardıkları, fakat 
yakacak zammında.o ma.hrum ol
dukları nazarı dikkate alınmıs ve 
bu zümrenin yakacak zammından 
faydalanması hakkında btr kanun 
projesi B. M. Meclisine verilmiştir. 

mccmu.alarda ve hatt>'.ı gazet~ıeı·. ·at bekletnlek. * «Onun ı,ldlr, nf'me lilz.tm» deyip 
de sık sık rastladıklarımız şun- * Okc;eleti ~ınmaAa. ba.!j-la.ya.n bir ba..,kalartnın IJinc Y•rdın1 etn1emek. 
lardır: tl(t kundurayı kaldırıp atmak. Bunlara daha birçok ,eyler llilve 

ı _ Almln filozofu Avrupanın :;. Sofrada. ayna.)·& bakıp ~ dakl· edilebilir. Gerek kadınJarın, gerek 

k -- 1 d kada bir dudak boyasını tazelemek. erkeklerin dünyanın ~- sıkıntılı ••-istikbalini düşünür en şoy e c. ~ -
mlş: «Avnapanın burünkü ml1. :ı.'I Dudaklarr peçeteye sUip kırmııı manlarında, a.rtık nelere elveda.! de-
letıerint ve rejbn1erln1 yıkmak kırmıı.ı lekelemek. melert lilzım geldJğl hakkında oku
li:ı.ımdır. Demokra51 prenslplerlne • «Giyecek hltblr 'eyinı kaJnıadı» yucuJanmız dikkate değer bir Uste 
inhisar ed-en düşünme tanı bay- deınek. yapıp gönderirlerse memnunlyetJe 
van insa:nm htkişafına yarıyor. * Terzide prova var diye t~ukJara ı bu l!'Utunlara ıeçlrirlm. 
Fakat u!fl'hıs» ın küçülmesine se_ gezdirip ha<a &ldır8""k >&kıt bıılt.- TATLISERT 

Çocuğun doğma zamanı yaklaşınca 

şuBa. karar verdi: 
- Kimseye haber vermiyecejim. Ço .. 

cuGumu kendi kendime doğuracağım. 
Belki bunu yaparken ölürüm. Fakat ne 
olur? Doğduktan sonra çocu~umu elim
den alamazlar ya.. Sımsıkı tutarım, bağ
rıma ba.>arım, Onu. kim.::ıe ellmden ala .. 
maz, Ben ölürsem o da benimle beraber 

ölür. 
xı 

Gladys odasında yalnız oturuyordu. 
Marıe There•e evin ta öteki ucundakl bir 
odada yatıyordu. Genç kızın in!llilerlnl 
Gladys'ln duym .. >na ihtimal yoktu. sa. 
kin ve 9CSSiz bir ıece k:ii. Rüza:ir eı;mL 
yordu. Mehtap denize paı·laJ< bır iz bı
rakarak aksetmi§U. 

Gladys'ln odasında ocak yanıyordu. 

Havt. serin olduğu için odun a\<>ş! çeki. 
liyordu. Gladys ocajın önüne oturmuş, 

• durmadan ateşi karışllrıyordu. Uykusu 
~oktu. Bir türlü ııldip yatmıyordu. Ka. 
fas1<1ın içinde bin bir düşünce vardı: 

- Marle There•e kurtulduktan son. 
ra onu buradan bş.şka yerle-re ıötUrü

rüm, bir daha bur•Ya ııelmeylz. Vakit 
ııeçUkçe her şeyi unutur. O henüz ço. 
cukl•r· Başına ııelen bu korkunç fe!A. 
keU elbette bir &ün ııelip unutacaktır. 

Dünyaya •efil ve l,;lrr.siz bir mahltık ııe. 
llrmif oldııauna pifman mı olacaktır ... 
O zaman beııim söziimü ~ ol. 

Zı A il~ G: Lı 
Yazan: lrue Nemlroval17 

dujiuna yanact.k, fakat ne çare ki iş iş. 

ten geçmiş olacaktır. Ah bütan bu kA
buslu ı:ünler ııeç•e de bir .clamete çık. 
sak' 

Gladys y<rinden kalkll. Balkon k'-
pısını açtı. Balkondan dogru bahçeye 
çıkmak mümkündü. Ağır aitr yürüye. 

rek bahçede dolaştı. Deniz kenarına ka. 
da.r indi. Oradan Marie Therese'in pGorı
ccrelcrlnin dlbhıc kt.dar gitti, clinled~ 
Hiç ses duyulmuyordu. Kızının uyumuş 
olduğuna hükme\ll. Zavallı çocuk? Ot.. 
ha bu yaşta başına neler geldi, Giye dil. 
şündü. Sonra kıskanç bir acı içini kap .. 
l&dı: • 

- O henüz çok ı:enç-. bir kaç seneye 
k.ı:maz bu acıları unutur. Daha dünya. 
nın koç bucak oldulunu bilmiyor. An. 
lamıyor. Ah ben onun ıılbt ıenç olsay. 
dım keşkl.. insan yirmi yaşında olunca 
bir çok felAketlere ıöltUs gerebllir, Onun 
başına gelen bu ıstırap v.e acılara keş. 

k• b<>ıı kt.tlansaydım da onun gibi ııeııç 
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olsaydım. Gençlliiml tekrar elde edebi. 
lecek olsam daha beterine de razı olur. 
dum. 

Tekrar lçerl ı:irdi. Ev tenha ve ses. 
sizdi. Hizmetçi kadın yatağı açmış. İpek 
ı:ccel!ğinl hazırlamıştı. Gladys yavaş 

yavaş soyundu. YüzUklerin! çıkardı. Son 
ra geldi, yine ocağın başına oturdu. Mu
harebe başlıyalı, Ollvler. ı:ldell kaç 'ay 
geçmiş diye b<>sap etti. Çocuğun nerede 
ise dolması lbıındı. Bu çocujiu düşü

nürken kendi kendir.e bile ona (toru. 
num) derneğe cesareti yoktu. 

- Hiçbir zaman bu çocutu kızımın 

yanında alakoymasına müsaade etmlye
ceğlm- Ağlasa dt., yalvarsa dl\ nafile ... 
ona baktıracatım. para harcedeoeğlm, 
hiçbir eksiği olmamasına dikkat edece
ğim, 1akat onu aörmcte, ismini işitme. 

ile talıt.mmill edemem. D<:ğll yanımda 

yaşaması, uzakta bile onu nefes alır ve 
yaşar bilmek hayatımı zehlrlemeğe ka
fidir. 

Marıe Theres'in kendine düıman ol. 

duğunu hissediyor ve bundan çok mil
te<>sslr oluyordu. Gladys'ln haya,t\a her. 
kes tarafından .. vıımefe ihtiyacı vardı. 

Gladys o anda öyle bir şekilde müte. 
essir oldu ki ölmdl imdi. 

- Ölsem de kurtulsam, Marie The
rese o zaman .. annem cezasını buldu• 
diye düşünecektir. Act.ha kızım çok mu 
katı yürekJI? Beni eskiden ne kadar 
severdi. Ştmdi bana dUşman olı>u. 011-
v\er•nin ölümünden ben mi mesulüm? 

Muharebe olacaj:ını nereden tahmin ede. 
billrdlm.. kızım neden bana düşman ol. 
du. Olivier öldü diye mi? Hayır. Bundan 
delil. Çocuğunu istemiyorum diye bent 
sevmiyor. Ah bu çocuk hiç do(ınasa 
yahut da dojar dolm•z ölse ... 

O aralık hizmetçi kadın odaya teldi. 
Gladys ona sordu: 

- Kızımın od'3ında soba yaktınız mı 
Jeanne? 

- Evet. Ya.ktım 
- Gidip bir dolaşsaydıııız. Acaba. bir 

~ey isliyor mu? 

- Bir saaı evvel kapıyı vurup sor. 
dum, hiçbir şey•! ihtiyacı o!madığını 

söyledi. Uyuy&c&xmı~, yorıunmuş! 

J ki kadın blr"b.rı~, :ne baka.rak içleri. 
ni tekiller: 

- Baıtmıza ı:el~n bu telAkete ne der. 
sin Jeanne? 

(Arlusı nr) 

mıştır. 

Sular ıdaresi dedıal faaliyete 

ıeçcrek arızanın tamıirine btitün 

eklplerile başlamıştır- Tt.mlrat bt 

,abaha kadar ikmal edilmiş ve Ka. 
dıköy havalisine ıeskWii gibi su ve-
rilmcsinc ba9lanmış olacaktır. An
cak boşalan borularaı dolması za. 
mana bağlı olduğundıın bugün de 
Kadıköy semtinin su sıkıntısı çek. 
mesı tabiidir. 

Yolcu tayyareleri 
saatlerinde megişiklik 
Yarından itibaren yolcu hav& 

seferler! hareket sa.ıi<>rlnde değ!. 

şikllkler yapilmıştır. 

Yolcu tayyareleri Yeşilköyden 

Ankaraya, sabahları saat 8,45 I• 
hareket ederek sa.a.t l0,45 te vara.. 
caktır. Ankaradan da. saat 14,20 d~ 
hareketle Yeşllköye saat 16 yı 20 
geçe muvasalat edecektir. 

Pazardan maada her ıün Anka
radan Adanaya saat 14 de h1.re
ketle saat 16 da. v&cacak ve iah, 
perşembe, cumartesl günleri, A-n. 
karado.n Eilzığa saat 11 de hare. 
k<lle Elazığ& saat 14 de muvasalat 
edecektir. 

TAKVİM 
21 EYL'OJ:. 942 
PAZARD:SI 

AY 9 - GÜN 264 - u .. ır 139 
RU!\11 1358 - E'fL'OL 3 
HİCRi 1361 - RM\fAZAN 10 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 
GÜNEŞ 6.46 11.36 
ÖGLE 13,07 5,57 
İKİNDİ l&.34 9,24 
AKŞAM 19,00 12,00 
YATSI 20,43 1.31 
İMSAK 5.96 9.59 
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1 !Ja11:azİQ~ 
~adagaskarda harp 

Her ev ve her enkaz Hususi k,arşılaşm .ada, 

:~.?.~~~~?;::~~~~~;~=~~~~ Beşiktaş Feneri 3-1yendi 

G linUn haberlerinden lki&t 

üt.tünde biraz durmak ge

rektir. 
Bunlardan biri FlnlAndada neş

redildiği bildirilen hlr tebliğ, öte· 
kı de Jnırtıterenln ısııanra neı.dio

dekl sefiri Slr Samuel Hor'un he-

ft aponJar (Slngapur) u alıp 

eı:ı/) Hint denlılne açılnuya haş-
ladığı uman, Anglo • Saksonların 

J\ndaman takım adalannı, Seyl:in 
ndaııını \e Afrika kıtası garbında 

ıla Mada&'Mkar adasını elde bulun· 
durmaları leap ettiğini ~a:r.mıştık. 

.Japonlar Hint deniz.ine yayılmak 
rııakı;adfle Andaman takını adalan
nı hlr ba kınla aldılar; Jnglllz.ler on
ları giizden çıkannı"Jardı. Müdafaa 
için baz.ırlıkları yoktu. J.'akat Sl'y
l:in ada."'"' f~i müdafaa ettiler. Ja
ponların ha\'a ,.e deniz baskını, in· 
ı;lllı. hazırlıfı ,.e muka,·emetı kar· 
':ııunda akim kaldı. 

Şlmdl Madagaskarda müttefikler 
daha büyük iilı;Ude bir lstlla hare· 
keUne ha,ladılar. E\'\ elce 3 .mnız 

Dleco - Suareı. deniz O llnll almak· 
la J'llrım bırakılan hareket, bugün 
tekmi: adayı l!iıgal nıaksadlle yapı

lan yeni hareketle tamamlanmak
tadır. Şimalden, garptan 'e <'enup
tan fkrkycn lnglllz ku'"' ctlcl".i ada
nın h\lkftmct merkcıl olan Anana
ri\"'e 50 - 60 kilometre mesafeye 
gPlmt,ıerdir. 

Madagaı;karın lstllli.sı, Deri 1 için 
4'ii'iilnülrnüş geniş bir stratejinJn 
dı•aplarındandır. llarp Katkasyaya 
ya~ılınt·a, ,.e Ba ra ile SU\·eyş ka
nalına dofru hlr ffınl,ıcme tııtidadı 
ı;'Ö!iferJnee Anglo - Sakı;onların dik
kat nazarları Hint Okyanusuna tcv
rtıml~tlr. Japon -rutm HJndlstanı 

tehdit et.metil lhtlmaJI k~ısında. 

mlittefiklcrln bu Okyanu kıyıların

da harbe bıuır bulunmalan kat'I blr 
ihtiyaç halini almıştır. l\lalOm: MIJı
H~r tarafının Baıırada veya ıranda 
~ ulqmeyl tasulayaıı hlr Alman • 
,Japon p14nı • \ıt1'41r. lllnCfiıııtanda, 
Çfnde, Kafkasyada. Afrlkada \"C nJ
ha~·et Büytlk Pa lfik'dc-ld Anglo -
Sakaon harp hazırlıklarının asıl he
defi, bu Alman - Japon pi.Anının ta
hakkuknnu önlemek dli,ünccslle a
Jakaitardır. l\fadagat11<Bt'<lalcl hare
kifın hu :ta\ !yeden bakılınca ehem· 
miyetl hüyilktür. 

Bu Jmıa izahattan .onra, Mada
pakardakl istila !Mırekettnln se
bfoplerlnl KMden r~lrelim: . 

Madap11kar l'lıııl hlikQ~tlırin t
dal'.flf!indf), ~h!~·dJ, lb\e.r Jt·rafı 

bu adadan llerdf! her "Hıc~hllt! istifa

de ederdi. Miittefikler huna mini 

olmtı'llar \e adayı ba,tan ba,a eJde 

ede~k hilyük bir lis haline geUr

mııtP. karar \ttınlşlıırdlr. 

Rlrıe,ık Amerika kıyılarına ka

dar l"iden Alman • Japon denlzaltı

lan Madap!lkar önlerine kadar u

zanabilirler. Buradan mahrukat n 

yiy«ek tedarik ettikleri :takdirde 

mütteJlk dtınlz nakllyabaa mllhlm 

ftarbcler nırabllirler. 

lerı ı~gal etmişler ve mcvzllerlni aııruz etmiştir. Birliğimiz bütün Al 
düzeltıp!şierdır. man taarruzlarını geri püskürtmüş. 

Gazete şunları ilave ed1yor: tür. Düşmanın takriben iki piyade 
Stallngradda durum son derece taburu yok, edilmiştir. On tank ttıh. 

gergindir. Dlcppc ilzc.rlne yapılan rip cdllmlştlr. 
buyük akın ve Almanyaya yapılan Lenlngrad cephesinde seçme a. 
yeni hava taarruzları gibi hadise. Jıcılardan mı.irckkep keşif kolJarı. 
ler h(rkesl cesaretlendirmektedir. mızla topçumuz ilç günde 400 dilş
Manş'ta• ve Akdenlzdekl cUrctll man öldürmiişlerdlr. 
harp hareketleri haber al111dıkça Moskova, 20 (A.A.) - Dün Sta. 
heyecan uyandırmaktadır. lingrad şiınal batı dış mahallel<-rln. 

'Moskova., 20 (A.A.) - Stalln .. de kanlı sokak savaşları olmuştur. 
grad bölgesinde muharebe inatla de Bu mahallelerin kiltle halinde bom 
vam etmektedir. Blrllklerlmizln mü baı'dımarutıdan sonra yine kiltle 
k.errc.r mukabil taarruzları netice- halir:dc bir hUcurı:ı başlamış, bu hü. 
s1nde Almanlar bir kaç sokaktan çı. cuma tanklar !ştırak etmiştir. 
karılmıştır. Tanklardan 29 u Sovyct havan 

Bir kesimde oto.matlk tü~klcr topları tarafından sUratıe tahrip e
kullanan bir Alman bölüğü çcm- dilm'iştlr. Müteaddit evde ya.r.gfn 
bcr fçine alınarak tamamlle yok çıkması üzerine Sovyet kıtaları bu 
edllmiştlr. Çevrilen bölüğü kurtar. evlerden ve sokaklardan geri çekil. 
mak için düşman muharebeye 20 mlş, fakat sonra y.cnlden yaklaş. 
tank sürmüştür. mak imkanı hasıl olunca tcrkedl. 

Askerlerimiz tank $avar tüfek- len yerleri tekrar almışlardır. Al
lerl, el bombaları ve yıhıgm şişeleri mantar Volgaya akan kOçiik rrtnak 
kullanarak sekiz Alman tankı. ha- tın serbestçe inebilmek fçln buma. 
reket cdemlyccek bir hale getiril. hallelert şehrin geri kalan kısmın. 
miştlr. dan tecride çalışıyorlar. 

Mozdok bölgesinde dlişman mu- Karadenlzde 
'kabil taarruz.lıırı geri pilskürtUI. Londra, 20 (A.A.> - ~us Ka 
müştür. Kıtalarımız üç Alman tan. radeniz filosuna mensup uçaklar: 
kı ele geçirmişler ve bunları dil~- dün bir limanda bulunan düşman 
mana karşı kullaıımışlardır. cüzlerine taarruz etml~lcr ve iki 

Voronej bölgcslnln bir kesiminde Alman mayin tarama g~mlsl ile bir 
iki düşman alayı tankların hlma. torpido muhribini batırmışlardır. 

T obruk, yine 
boT.haiandı 

Almanlar Norveçfen 
osker alıyorlar 

Londra. 20 (A.A.) - Cuma gecesi l.ondra, 20 (A.A.) - Reuter ajan-
mUttcfik bomba uçakları Tob~k iç ı ısının bir muhabirine göre Almanlar 
limanına taarruz etnılşler ve bUyUk Norveçten harp sahası için ııefcrber
yangınlar çıkarmıflardır. ilk yapmaktadırlar. Qulelın~ partı-

Tobruk limanı açıklarında bilyfik si mensuplarından olan birçok kim
blr düşman taşıtı bombalanmıştır. 

Marsa Matruh ve Tobruk - Bardia 
yolu diğer hedefleri t~kll etmekte 
idiler. 

Kahire. 20 (A.A.) - Orta Şarkta
ki Jnglliz kuvveUerfnln tebll~l: 

ıs - 19 Eyl<ıl gecesi devriyelerin 
faaliyeti devam dmi~tır. 

Kara kUV\"etlertmlzln dUnkU hare
kAt hakkında bildirme,C'e değer hlç
bır ı,ıeyi yoktur. 

Hava faaliyeti kUı;Uk mil<yasta ol
mu~tur. 

seler seferber edilmemek için !<aç

mışlardır. 

Qulslin~ h\ ~ ,ı;t 'hlr r<>lls tcşkilA tı 
l 

kurarak bunl 1 yakalamak için ted-

birler almıf' \ 

--~-------:--..n,r-----------------~-t.o Vc-r. Kleist 
(llafı 1 htcldp) _ 

Londra. 2f'ı/. <t.ıadyo) - Moısl<o ·a· 
dan hildirill•-'"•nı ıörc Almanlar 

Kefkasyanın f foZ<101< °l'ölgesinclc şid· 
delil taarruza geçtikleri sırada A 1-

8 uz Den izi man tank kun1ıtndanı Ors-eneral Yon 

Cephesinde Kleist ölm~tur. 
Berlln, 2o ıA.A. ) _ Alman ordu- Von Klelat Be.icrada giren kııv-

lan ba_,kumandanlıfına göre, Alman vetlerin kumandanıydı. Harkof-Kursk 

tahrip uçakları 19 Eyltllde Buz de-1 yarma muharebesinde bUyllk hiz
nizl ecphe3lndc bir Rus ,hava alanı- meUer görmüştür. Von Klelst Ray
na her tUrlU çapla bombalarla taar- he.navdan sonra en iyi tank mute
ruz etmişler, yangınlara ve infilak- h~ssı.~ı ve birinci tank orduau ku
lere sebebiyet vermı,ıerdlr. 

Tahrip uçaklarına refakat etmek
te olan Alman av te~ktllerl. Mur· 
mansk üzerinde Rus hava kuvvet
leri ile tutuşmuş ve Hurrlcane 7 ti
pinde 4 uçağı dUşUrmUşlerdlr. 

mandanıydı. 

Mosko\•a, :?O (A.A.) - Sovyet Ge

nerallerınden Kornilof Drugof ıle 

Mişof'un ateş hattında oldUkler; res
men bildirilmektedir. 

Lig maçlarında Fenerbahçe, Taksimi 8-0; Davutpaşa, 
Beykozu 2 - 1 ; Vefa, Süleymaniyeyi 4-0 ; lstanbulsporı 

Kasımpaşayı 2 - 1 mağlup etti 

yanatı Uz.erine Alman D. X. B. a
jansı diplomatik muharririnin yaz
dıklandır. 

Gerek J<1nlanda t.chllğlnde, "ert'.k 
diplomatik muharririn yazdıkların
da bir uzıa,ma barışı etrafında şöy 
lece bir 1 kandilde bulunulmak Js. 
tendlJi ııezUmektedlr. 

«t·ın milletlnln, istlklil ternJn e· 
dillnee)e kadar harbe de\8m ede-

t ('f'ilnb bildiren ublljtde «Fin mil· 
Stad hissesinden do~an ihtilaf Demek oluyor :Ki, dünkü yazı- kinci devrede de Küçük Fıkret te 

Jeti Mrf hunun için çarpışıyor. t"ln· 
ıı,. maçlarını altüst etmiş ve Ga- mızdakl misale uyarak bir tabir oyundan çıkmak mecburiyetinde 

"' 1And11da Yahudilere kar,. hiçbir 
latasaray1 Fenerbah"e ve Be~lkta- kullanmak icap etse, bu hasılat va. kaldı. Bur.u da Halit takip etti. F<'-

"' tazyik yapılınant:ı.kludır. Bunların 
c:ın karc:ısından çekmic:tl. ziyetlne göre, maçlar arasındaki şe. ncrllJer daha ziyade zayrf düşme. 
,, v w 'ar.lyetlPrimle değl~lkllk olmadığı· 

Sıı.rt k1rmızıhlar taraftarlarının rc!iye farkı yüz lirayı geçmemek. lerine rağmen canla başla çaJıştı. na dikkat cdilmPlldlu ııözlerlnlll 
çokluğunu. hasılatın mühim bir t<.'dlr. lar. Bcşlktaşın yaptığı bir cole bir bulunuşu çok ınanalulır. 
kısmını kendilerinin "Ctirdlğinl L Yine! tekrar edelim ki, Galata. golle mukabele ettiler. Maç ta bu 

"' 1''iı11Anıla, ~ıışttğl mulıarcbcnla 
lerl sürerek her jki ı;taddan kabul saray idarecileri maalesef büyUk suretle 3-1 Bcşlklaşm lehine bitti. 

sırf J5tlklül için de,am ettlflnl lh· 
edlmeslne imkAn otmıyan bir his. bir hataya düşmüşler, klilplerlnln 

sa" <'•lrrkl'n, mlh\"crln Yahudi astadmda sc lstemlc:lcr, reddedilince de ra- bir senelik spor faaliyetini bir hiç 
... hı~ hdarlıi;'ına iı:tlrak etmediğini de 

kiplerh:e para kazandırmamak, za. için sek1<'Yll uğratmış1ardır. Beykoz. o.~vutp•-,a k ·ı n 1 lh 1 :: a açı ı;a ı cıı rmccı m ,·er " ya-
rara sokmak düşilncesile maçları Düşüncelerimizi yukarı kaydet. ııetlne ba~lı olmadığına. bu btlkliU 
Oynamamak yoluna aitmlşlcrdl. tikten sonra maçlarm laisllfıtın:ı Şeref stadında günun ilk blrıncl 

• temin edildiği dakikada mlh' er !Ut-
Fenerbahçe ve Bec:lktaş klüplcri kısaca "erelim: küme ka.r§ılaşması Beykoz - Da. " "' , fınıtan ayrılıp bir ııd~ımı. &UlhÜU" 

bu vaziyet karşısında Sarı Kırmı- Fenerbahçe. T11ksim vutptışa ar~,nda oynandı ve sUr- yana,al·ağıno lılr l~arct sayılamaz 
ztlılıı.rın belki de düııünemcdlk\erl prlzli bir neUce ile kapanmıştır. mıt 
bir karar vererek aralarında hususi Frner Stadında günün ilk resmi G:nç Davutpaşalılar, çok canlı 
bir maç yapmak yoluna 1:ıttller. ve birinci küme kar~ıl~ması Fe- bir oyun1a rakiplerin• 2-1 yenme. 

Resmi ımahiyetta bir Galat~a. nerbahçc - Taksim ~rasında idi. se muvaffak olmuşlardır. 
ray - Beşiktaş maçının yerine kıı. j Snrı Uıclvertliler Ta~sım kar§ısınaı Vefa . Süleymaniye 
im olacak bir Beşiktaş - Fencr. I iU ~~ro fle çıktılar. Şeref stadında Vefa - Süley. 
bahre kar"'ılacmıısının beklenilen f 11:ıt - Mnrat. Muamm e r -

" " v Ö A d t maniye karşılaşm~ı ba~tan nlha. alakayı toplayıp toplamaması me.
1 

mer . Ali Rıza. Y 1n - Fikre • _ _ 
· 1 .. k"' Naci l\l iizdat Rtbli. Halit )'ete kadar Vefanın uslünluğü al. 

rak edılecek bir hAdlsc id • Çun u ' ' • tınckı cereyan etmiş ve maçı ~·e 
bu ayni zamanda Galatasaraylı Oyun daha ilk dakikadan Fercr- • 
la,'ın iddialarında ne dereceye ka: bahçenin basktiı altına glrdl. "Bil- fa 4 - O kalanmıştır. 
dar haklı veya haksız olduklarını hac:sa hücum hattının güzel oyunu İstanbulspo;-Kasımp~ş~ 
da mc)·dann çıkara~aktı. zevkle scyredili)'Or. Bu hatta nfl. Şeref sta.dınm en çetin ve en hc-

Bilhassa. bir gunde iki takım çı. zım roHinü oy.rayan ve eski gUn- ~·ecnnlı karşılaşması da lstanbul. 
karmak vazlycUndc olan bir Fener. lerlni hatırlatan Rebi! clmak ilz(!, c:por - Kasımpaşa arasında yapıl. 
bahçenin, Beşlkta~ önünde beklen!. re bilhassa ilerisi .için bize biiyük mıştır lstanbulsporlular, bu kar. 
len neticeyi alıp alamıyacağı da iimltlcr veren Müzdat ile Halit J:Ö- şılaşmay 1 2-1 ıuçlükle kazanebıl. 
çok haklı olarak herkesi düşUn. zc çarpıyordu. mişl(rdır. 
dürcbilirdl. Bu maçı çok zevkli ve seyircileri 

Dün gördük ki, i asır bir teklif tatmin eden blr oyundan sonra 8-0 Çata/c:ı - Çorlu futbol 
yapan Sarı Kırmızılı idarecilerin• Fener bahçe kazandı. maÇT 
düşilr.düklcri gibi değildir._ Fe. Fenerbahç~ - Be~iktaş Çorlu. 20 <Vatan) _ Bugün çatal. 
nerbnhçe - Beşiktaş karşılaşması ··hı ıı ca ve Ç'"Tlu genrlik klu··plerlne men 

Sıra sünün mu m maçına, J: " "' 
husust olmasına, l!'C!ncrbahçc hem f t k k cup futbol takımları Çorlu sahasın. maçlarında ır ına ·oparan arşı- ., 
Taksim klübunc ve hem rlc Beşik- ır 1 ı da bir ....,,.,. yapmışlar v~ çatalcalı-

laşmasın:a sclm~t. Herkeste b r ... ...,,, .. 
ta.;a takım çıkarmak mecburiye. 1 1 lar, Çorlu takımını 4 - 1 yenmiş. 
ti~dc bulunma ınn rağmen sabaya merak ve çok hak ı o arak Fener. 

bahçc-nin ~;ısıl bir kadro ile çıka. ll'rdlr. Taraflar 1~·1 bir oyun çıkar. 
yine b!r Galatasaray - Beşiktaş mı•'-- v ... •.avkll bir ma,. se~Tettlr. 

ı. •• ı:.-4 ea~ını düşünüyordu. ..~ ~ - .. " 
müsabrıka~ı~' t .P ıvabilc-crf'>' ve mı,ıcrdır. 
hettA ta:ılaııı dencb ıeeek btr s~rd 1 le n1er~klılar bu hl'yecan lç n. 
kutı<'sı toplandı. de iken ta.kımıar sahada görondu. Yem· 5000 m. diinyarekoru 

Bütun iddıalar, docan iht•laflar Frnerbahçell çocuklar büyiik hlr Stokholm, 20 <A.A·) - Gundcr 
para meselesi oldugu cihetle ışı bir fcdnkarhk yaparak halkın cmr.iye. Haegg, Gc<ıteborıı'da bugiin 5000 
d<ı mali cıhr.tten tetkik edelim: tini suiistimal etınemc-k gibi temiz metreyi 13 dakika 56 saniye 2.10 da 

Öğre'ldigimize göre. dünkü maç, bir diişlıncc ile ikinci bir oyun oy. koşarak ycr.i bir dıinya rekoru kır. 
1900 kiisur liralık bir hasılat yap. namak suretile sahaya ııfak bir tıı. mıştır. lsvc-çli koşucu şimdi 10 dün 
mı~tır. Yine yaptığı,nız incelemede <illftlla· ve şu kad~ ile çıktılar: ya rekoruna sahiptir. 

Clha t - Murat, Muammer -geçen seneki Beşiktaş - Galata. 

Gerçt"ktcn dc lstlklrıllnıten ba~k.3 
bir şeJ' dti,finmc.ren kendi ballndf' 
'• harıı:ı"e' f'r J'lnlılnda, Rır.;ya ile 
Almanya gibi iki ıtc\· arasında har
be ııllrüklrnmekten maddi mınc\i 
c;ok ~arar ı;ormü,tür. Kendl!ılnı

şerefll bir mc,kt \"C tam bir btık 
lil ıarantf edildiği takdirde kılırı

nı kınına sokmaktan, sll!ıhınr au-
\ 'ara a"makhtn memnun olaca!'.l:ını 

zannettJrmiyccek blı;blr eebep yok 
tur. . .. 

f.ondrada bulunan 
Hor bir dem~tc bulunmu, '"' ı~
pan) adakı dostların nazj btlbdadı
nııı } kılnıaı>ını Jırtcdikler:lni, an
rak Almanya yıkıldığı tal<dlrd• -ı

kacak herdlmer~· \"C an:ır'jlnln hü 
tün A,·rupa~·a Jııyılnıruıından kork
tuk!arını ııöylemlştir. 

D. N. B. ajıuıMnın diplomatik 
muharriri hemen hu denı~·le 11~1-

lcnmio: ,.c JııgilJz. ı;effrlnln açık~ 

ısöylr~ rıııı-ıli(:I hercümp.rç 'r. anar
ı;I tchlike,.lnln bol,e\ !klik olarağlnı 
lll'rl '-lİrmfı~tlir. 

Muharrir: .. ~thtU-.flkh-rin z.afcrl 
takdirinde hlrblr ı,ey h<>l~\ikll~ln 

önüne grı;eınl)occktirıı demekle tılr 

taraftan clf'nmkrasilerf' bir lhtard:ı. 

bulunmakta, diğer t3rartan da ö 

tedenbcrl ~k"'en krre f!\ lrilip ...ç~ -
rllmlş hlr uzlo~mn sulhünün hayır
lı olaca~ını lh as etmektedir. 

Sa • ip 

saray karşılaşması da 2000 lirayı Ömer, R alli, Ga.llp - Fik ret, Kad. 
geçmemiştir. rl, Mel!h. İbrahim, Halit. ı • NEZLE DEYiP GEÇMEYİNİZ ---~ VEREM, BRONŞİT, ZATÜRRİE GRİP Nezleden gelır 

bu yc-rsız iddiası üzerinde düşünce. kikalıır müt-cvazin bir şekılde ıe. 
lerlmizi kaydederken h'r misal gc. çlyordu. 
tirmiş ve bunu bir mahalleye gc- İlerisi için ümitli. fakat tecrübe. 

GOMENT A L 
Dün, Galeta~aray klübümüzün Oyun çok seri b~ladı vt- ilk da. , 

len bir ınsanın, • Bız geldik şeref siz çocuklardan müteşekkil Fer: er iil•• 
getlrdik, biracnaleyh bize bu ge- muavin hattı tabiatnc aksıyordu. 
tırdigimlz şerefe kıtrşılık evlerini. Bu da bir parça böyle mühim bir 

N-*len korur ve nezleyJ kökünden keser. 

Ecıanclcrder ısrar]:a G O 1'J ı; N T A L arayı'llız.. 
1 

i 
:zln klra!:ından bır miktarını vere_ maça ilk defa çıkmak heyecanın- f":_ 
cekslniz! 9 kabilinden olan bu tek- dan da dojuyordu. T. o. b t.anltuJ Bele4Jye.I btiınlü: Müctürllitü 
lifin e kanuna, ne ntzama uyma. İlk devrede kuvvetli ve zlnd<' 
dığmı tebarüz ettirmek l.stcmi~tlk. Beı;lktaş takımı iki gol kadyettl. 

14/ll/lHl: D : 405 13"10 
Beyotlu BetJMJ Noterlltlne 

Umltburnu denlı ~zerıahı iiu· 

rinde bulınuı11aı dola)..Ue Mada
g&lıkar adası mlh,·er tarafının <'a'
•U!I te~kflAtı için ç-0'k eh P.rl~lldlr. 
G~en Büyhk Harpte, &!ilen Alrt~n 
olan bir Fran .. ız komiserin.in Alman 
korsan gemilerine ytyccl'k \e mah
rukat lemin eltl~i harp sonnnda 
nJtrenllmiştlr. l\llittf'flkll'rin hu ~
r iihede.n lııttfatle ettlkleıılne ~Uphe 
~·ok. 

l'ine Mll~·onıı; kı l\Jısır n~ Rin
dlı.tşn lngiltere ,·e Amerlkadan gön· 
derllf!r4'k kunet rn sllAhlarla mti• 
ıtafaa cılllf'bllir. Umıthurnunu dola
o:arllk Mı"ır \ e Jllndl,.tana l"fdecek 
gemi kafilC'Jcrl. l\ladaga kar ad!lsı
nın yanından ,;eçerJcr. Bura yoll
le Ru,yaya gf d~ek malzeme.)1 hi· 
nıll mUttcftk l'8purları da bu ada
r1akJ 01ı lerc - mahrukat ıhtıyacı ba
kımından - uğramak meeburlyetin
dedlrler. 

Horvatnstanda ç~t~Oeır Pasifikte 
Melbourne, 20 (A.A.) - Cenup 

batı Pasifikteki müttefik umumt 

karargAhından bildlrllditlnc göre. 

Gazi Mustafa Kemal :pa.şa C'.addeslnln açılması için istlmlAke tııbl 
tutulan yerlerden Yavuz Sinan mahallesinin Beylik değirmeni sokağın· 
da kadastronun 604? inci aclurnda 6 parı;eJ eski 3-5 yeni l \'e rn Yf!lll 1 
kapı No.lu dUkkt.ııa 3710 No.ıu Belediye isllm!Ak kanununı.ı lev!lkar. 
mUle.fekltil takdiri kıymet komisyonunca takdir olunup Dalml EncU· 
mPnre ta.oıtik edl1miı:ı bulunan 850 füa kıymet hu yerin tapu kaydına 
göre 175/ 8640 hisse sahibi Mel!!k'e tebliğ edilmek lsteniimi§ ise de 
3 / !l/ lH2 tarlh ve 12183 sayılı tebliğ ilmUhaherindekl posta mcmurunu
zun rne~ruhatmdın meskCr hiase sahibi Melek'in lkamelgfıhının tesblt 
edllemedlğinden meçhul kaldığı anlll.fılmıştır. 

Zagreb ekspresi uçuruldu -73 kişi öld ] ren, 100 kişi yarallyan bu suikasd, 
arkadan gelen aske ri tre n için mi hazı rlanmışh? 

O halde Umltburnu deniz güur
ıt".lhının f'tnln bnlunma!lı mtıtteflk

ler için hayati ehemmiyeti halı.dlr. 

Şunu da hatırlatalım, ki Amerika
lılar F.ritrede hüyiik eıanayf kur
tnakta \"C bw-aııını Adeta bUytik bir 
trıalzeme depof!u haline ko~'D'lakta

ıl ı rlar. Bu tıanaylln fşlemesl, oraya 
'"Purlerla tatınKak ham veya ya
rı ı,ıe.nml, mal7A-menhı emniyetle 
ula9masına bağlıdır. 

Londra, 20 (A.A.) - Londradakl Y111o6la\' 
mahnllerlne ,göre, çete crupları •on güuJerde Hır· 
,-.tı.tandaki Susk yakınında Zacreb ekıpreı.lnl ha-

uya atoutlardır. 78 kfşl ölmllf, 100 kfı;l yaralan· 
mı~tır. I..okomotlfle 9 \ agonu tahrip edilen bu tre
ni bir askeri tren takiı> ediyordu. 

Anglo • Sak!llonlar Afrlkanın !•rk 
lcıJılannda tcnaneler '~ doklar te
ı.I ine yeni ba~lam19lardır. Bu ba· 
l<ıırıdan da ııılittdlkler harp \'e ti· 
<·•rd ~rnllerinl tAmlr etmek lt-fn 
l>ieı;o • ısuaru limanındaki tenane 
'e doklara müht•ı:tırlar. 
Şunu ılıı iliı' c edf'Jlm ki Amerl

kahıar Afrika kıtuını garptan 

f&rk& doğru katedet.-ek ve Şlnlall 

Afrika)-&, Mısı ra ~ubf! haUan ve
recek mühim bir yol ıtebekesl ka r
ma:\ 1 da ta.an ur e.tm"lerdl r. Bu 
ka;. yol ~kesi, ha\ & yollarlle de 
tak\i,·e edlJ~ktir. ilk nazarda bu 
dil~~e ve tJt&anur bize bir parça 
Amerlkan,-.rı ıörönüyorsa da lllç 

de imkinıuz bir ,ey değildir. Son 

zamanlarda Garbi Afrlkada bazı 

Amerikan kıtalarının Belçika Koo· 

gosuna rônderllmesl ba 

1 

&Jakadar olııa gerektir. 
üzerinde konutmak itin 

ı \"aktimlı: olacak. 

tMa \"\'liri& 

Bu menu 
Uerde ylıae 

LALE 
24 EyHU hrtemlte aklfU'lı 

Yeni me\'l!llme e~lz bir filmle bl..flıyor. 

BARBARA STANWYOK - lH~SRl' FO?\'DA'nı n yarattıtı 

MemnuMeyva 
l>IKKAT: Numaralı koltukla buründen itibaren kapatılmaktadır. 

l.c 
Yeni mcvelmin ilk tere! hamleci o!acaktır 

Telefon: <&8595 -----· 

Hava harekatı 
Berlln, 20 (A.A.) - Alman ordu· 

!arı bqkumandanlıfının bildirdiğine 
göre, Alman muharebe tayyareleri 
dUn rece lngtlterenln garp sahilin
de büyUk bir limanı iyi neticelerle 
bombalamıflardır. Liman bölgesinde 
birçok yangınlar çıktığı görU\mUş

tOr. 

Roma, 20 (A.A.) - ltalyan ordu-
tarı teblığl: 

Mısır cephesinin gerisinde birblri
pl takip eden dalgalar halinde ıtaı. 

yan ve Alman uçakları dUn de dUş

ma.nın motörlü nakil vasıtalarının 

bulunduğu yerlere bombalar atmış

lar ve gözle görülür neticeler elde 
etmiflerdir. 

Bomb&rdonan uçaldarımu:\ n tir 
teşkili Mikabba tayyare meydanın

da bUyUk yanrınlar çıkarmıştır. 

DUşmanın Yunanlstanda Navarinel 
yapmıf oldufu akın netlceeinde hlç-j 
bir buar vukua celmemlttlr. 

DUn ıece In1"lliZ uçakları Catane, 
Licatoya birçok bambalar atmışlar

dır. Telefat 7oktur. 

Brezilya yakında 
mihvere karıı taar· 

ruza geçecek 
Montcvldeo. 20 ( A.A.) - Bre

zilyanın Uruguay elçisi yakında 

Brczll)"anın mihvere karşı taarru
za iştirak edeceğini gazetecilere 

söylemiştir. 

La vale verilen yeni 
salah ~yetler 

Londra, 20 (A.A.) - Dün top. 
lanan Vişl kabinesi, Ba~vekil La. 

vale vnzlfeslnl ifa etmlyen herh•n. 

gl bır kımseyi işinden çıkarmak s•
lahyetlnl vermiıtir. 

Yine tekrar edelim ki, Galatasa. 

Lavalle Peten 
görüştüler 

Vichy, 20 (A.A .• - Öjleden ev. 
vel, Fransız hilkiımet Reisi J',fare. 
§al Petcn, Başvekil Laval ile uzun 

ıu:adıya görügıUştllr. 

müttefik bomba tayyareleri La<' 

hava meydanına taarruz ederek 

dağılma. bölgesinde hedefe tam i. 

sabetler kaydetmişlerdir. 

Buna'da müttefik avcıları bir la. 

şe deposunda yanıın çıkllrtnışlar ve 

bir Japon avcısını düşürmüşlerdir 

Vitia.z boiazında ajır bomba tay 
yareler! alçaktan uçarak bir düş. 

man şilebine ve rnotörlü büyük bi4" 

bota hücum >f!'tmlflerdlr. 

Salomon adalarında Buka hava 

meydanı bombalanml§tır. 

Ovenstanley kesiminde vaziyet. 

te blr değişiklik olmamıştır. Bura. 

da keşif faaliyeti olmu,tur. 

Vaşlncton, 20 (A.A.) - son 2• 
saal zarfında cenup batı Pasifikte 

bulunan kuvveUerin vazJyeUerlnde 

ehemmlyeUl hiç blr delitlJ,Uk ol
mamıştır. 

Yeni Ginede Ja.pon ve AvU6tral

ya birliklerlnİlı v~yeUeri istikrar 

kaybetmiş aib gözüküyor. 

Keyfiyetin kanuntm 10 uncu madde'i mucibince tebligat makamına 
kaim olmak Qzere iki yevmi gazetede neşri ile O:\nı muhtevi gazclt'ler· 
den ikl,er nUMasının cönderilmesinl rıca ederim. 

lst. Vali ve B. Reısı namına 
lStlmllk MfidUrU 
AJI l'a,·er l\lazal 
Jmza: A. l\Jaz.al 

ltba UNaam• talep •9!:hlle Uln edllnıf'.k üzere Yatan gazeteshıe 
tebııt olllllUf. 

B EYOOLU BEŞiNCi NOTERI 
Refımi mübUr 'e imz.a 

J 

'- ' T. o. ttr.tanbuJ BelecHyeaf lattmlik MlidürlülU Sayı: 2627 1 
Jl/9/942 D: 408 14014 

BQ'otlu Beflncl Noterllflne 
Guı Mustafa Kemal pa.şa caddesinin açılması için istimlak cd l· 

mekte olan yerlerden Unkapanında Y&\'UZ Sinan mahallesınin Kere te· 
ciler sokağında kadastronun 602 inci adasında 9 parsel eski 4-6 yeni 2 
ve en yeni 216 kapı No.lu dükklnın tamamına 3710 NoJu kanuna te\•
fikan mnt~ekkil takdiri kıymet komisyonunca takdir olunup Daimi En
cümence laatik edilmiş bulunan (1300) lira kıymet bu yC'rln 231 /422ıı 
hisse sahibi Takı:hl'ye ve yine 38/ 4224 hisse sahibi lskohl'ye tebliğ edil
mek istenilmiş ise de bill tarih ve ye\•miye 11863 sayılı tebliğ UmUha
berlndekl posta memurunuzun m .. ruhatından mezktır hissedarların lk:ı
metclhlannın bulunamadı.tından tebliğ edllenıed!ğl anlaşılmıstır. 

Keyfiyetin tebligat yerine kaim olmak üzere 1'anunun 10 uncu mad
desi mucibince iki yevmi l"azetede neşri ile illl.nı 1'uhtevl gazı:t•lerden 
2 teı' nüahumın st1n4erllmeeinl rioaederlm. 

Ist. Vail ve l3. Reisi nam:na 
l6Umlak MildnrU 
Ali ı·a, er l\lauıl 
imza: A. Maza! 

lfba DAUlllM talep •erhlle ll&ıa eclUmek üure \ 'atan gazetesine 
tet»Ut oluaur. 

BEYOOLU BEŞINOJ NOTERi 
Resmi mlibllr ve imza 

13-14 eylt11 ıeceslınde Guadal. 

canal &dasına Japon müfrezeleri a

yak b&stıjındanberi Salomon ta.kım 

adalarında hlçb~ Japo.n asker çı.. 

karma hareketi olmamıştır. Bu lkl 

kara cephesinde harekU keşli kol. 

ları faaliyeUne ve daha ·az teşkille. 

rl.n izale eden baskmlara inhisar et. 

mektedir. Hfl1en bu "'°"phede hüküm 
süren ı;Ukünet Portmoresby üze. 
rlr.dc devam eden tehdidi ne de 

ola& unutturmamaktadır. \..."'•------------------------ •/., 



1 

ı 

r Krz ve E rkek lostm.lan 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
ifna .~ınıfı İlk Orta Use 

YaWı ve yattsu t&hebe kaydına ve eski talebenin k&Jdm,ID 

yenUenmeatne ba•lanmt.fU:r. 

ARSAVt:DKÖY ÇIFTESARAYLAR - Telefon: 3&-%19 

T. C. blanbul Belediyesi lstlntlllk Müdürlöğii Say•: %616 
14/9/942 D: 407 Ull!S 

Beyoğlu Be<ılnct Noterll~e 

CA.Zi ?ı.l.ıı:;tRfa Kemal paşa cadM-sinin a.çılmuı için istimlak edil
mekte o:an yerlerden Unkapanında Yavuz Sfn&n mahallesinin e8ki Mah
mudiye, yeni Keresteciler ~okağında kad&11tronun 602 nci ada!!lnda 8 
par~e-1 eski 2 yeni 214 kapı No.lu dllkkA.nın ta.mamuta 3710 No.lu kan•
na tevfikan müteşekkil takdiri kıymet komisyonunca takdir olunup Da
im.l EneUmence tasdik edilmi~ bulunan 1300 lira kıymet bu yerin tapu 
kaydına göre 180/ 1120 hiace sahibi MU!Wa oğlu Şevket ile 35/ 1120 his
se sahibi Istifan 'a tebliğ edilmek istenilmiş ise de ~/9/942 tarih ve 11868 
!'&yılı tebli~ rmühaberindekl poata memurunuzun me~lt.atrndan mez
kOr şahısların gö!'fterUen adreste buluna.madUdarı ve yapılan tahkikat
tan da lkametgAhlarının tesbit edilemediği anla.tılm~tır. 

Keyfiyetin tebligat ma.kamına kaim olmak üı:ere kanunun 10 ncu 
m::ıddes i. gereğince iki yevmi gazetede neşri ile itB.nı muhtevi gazeteler
den i.kifer nUshasırun gönderi:mesini rica ederim. 

lal. Vali ve B. Rel~i namına 
lstimllk Müdürü 

Ali Y&\.'er Mazal 
imza: A. Maı.a.l 

I;>n lllnname ~ Teçhile llln edlkıek Üffe Vataıo pzeteslmı 

tebUf olu.,,.._• 
BEYOOLU BEŞiNCi NOTERl 

Befl;ml mühür \:e lm:r.a 

BEL SAM 1 TOL-"' 
Idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELScx;UKLUGU, idrar zor~ 

tuğu, mf'o:ane ve prostat llbhabı, sieb.t ve koli stsUtıere. Böbrek r&
'laL"tzlıkl~rına karşı en mllkemmel bir UA.c; BELSA.MITOL'dur. 

1 BELSAMITOL kullananlar yukarıda yazı.tı hastalıklardan çabuk 
kartuıurlar. BUt~ eczane ve ecza depolarından arayınız. . , 

"' T. C. MaııbuJ BeledJye3l btimh\k M:lldttrlütll Sayı: 2618 
14/9/942 D: 433 13812 

Beyo!lu ıse,ıneı Nelerllğlne 1 
Gazi ı.I u !llt.Afa Kemal pa,.a caddesinLn açılmuı için istimlAk edil· 

mekte olan yE"rierden Unkapa.nınd& Yavuz Sll'lıan mah&ile8inin Unkapa
nı sokağrnda kadutronun 604 Uncü adaeında 9 parsel eski 13 yeni 1 ve 
en yeni l kapı NoJu dill<kAJıın tamamına 3710 No.la kanıma tevfikan 
milteşekkil takdiri kıymet komisyonunca takdir oJ.unup Daimi Encü
mence ta..'Kiik ed.ilmi9 bulunan lMO lira klymet bu yerin tapu kaydına 1 

göre mut.a.ısarrıfı bulunan Hasan'a tebliğ edilmek istenilmiş ise de 
5 '8/ 942 tarih ve 11868 yevmiye No.lu tebliğ ilmühaberindek.l post& me
murunuzun me.,rohatından Huan'ın vefat ettiti ve v&mlerin de yapı· 
lan tetkikattan ikametgAhlarmın te!bit e:dilemedttt. anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin kanunun 10 ncu maddesi. ıınuctbince tebligat makamına 
kaim olmak ti.zere iki yevmt gazetede neı,ri ile ilA: •ı muhtevt gazeteler
den 2 ~er nüshasının gönderl~mesini rica ederim. 

lat Vali ve B. Reisi namına 
Istimllk Müdllrtl 
Ali Yaver l\otazal 
imza: A. Mazal 

1 ha 11An•H\Jn9 taJ~p •eclıD• Ula ednm•ll 
teDlJğ olunur. 

BEYOGLU Bl'JŞIN<JI NOTERi 
Reeml mühür ve imı.a 

iLAN 
G36 • 938 yıllarında harp sllih va~ıtal&rt K.Jığı emrinde askerli. 

j! '. ni yapan Ünyenin Çamurlu mahallesinden Hacı Kandaz oğull.ırı"
dan Ar. f oıiu 334 doğumlu Sami muhtelif s\ılçlardan maznundur. 
ın 9 942 tar h ıne kadar sıvasta askeri posta numara 3256 dakl 
ask<ri adll hAJc imlige müracaatı veya bu tarihe kadar meskeni.r.i 
bıld \ rmesi aks i takd;rde askeri muhakeme usulü kanununun 2\2 
madde1i mucib~nce gaip sa.yılarak hakkında gaip muamelesi yapı. 
lacağ 1 ilAn ve ihtar olunur. 10202 

,._.._am-=--------------
De vl et Deniz Yolları işletme umum 

BARTil'i HATl'I 

l~çıir ~ur·aı 

mfldClrlflil UiDIUI 
2 1-9-942- 27-9-942 tarih
ierine kadar muhtelif hatla-
rımıza kclkacok vapurların 
ısimleri ve ka l kış gün ve sa
atleri ve ka l kacakları rıht ı mkr 

Salı 4.00 de (Erzurum). Cuma 4.00 
de (Aksu) Galata rıhtımından. 

Cumartesi 18 00 de (Kade.ş) Sirkeci 
rıht.Imınea.n. 

Pazartesi, Salı 9.00 da (Sus) , Çar
~amba 16.00 da (Tra.k), Per.ç.e;.1be 
16.00 da (Sus), Cuma 16.00 da 
(Trak). Cumartesi 1-t.OO de (Mara
kaz) ve Pazıır 9.00 da t Trak) Gala
ta rıhtım ından. 

Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Maraka.zl Galata rıht.ı.mından, ay
rıca Çarşamba 20.00 de (Analar-ta), 
Cumartesi 20.00 de C Anafuta) Top
hane rıhtımından. 

Sııh ve Cuma 19.00 da (Bartın) 

Tophane rıhtımından. 

Çar~ııımba 12.00 de fUlg~n) Cumar
tc<:l 12 00 d{' (Antalya} Sirkeci rıh.. 
tımından. 

- Pazar 13.00 de ( lzmir) Perşf'mbe 

13.00 de tTırhan} Galata rıhtımın~ 
dan. 

NOT: 
!kinci bir iıfara. kadar IZMI'r ve 
IMROZ pootıt:arı yspümıyacaktır. 

. 'OT· Vapu~ -.tor eri h>lı:lı:ında her türlü malömat aşaj!ıda 
,.• efon nun1 :ıra ıarı yaz:lı acen !el~r:ımizden öğreoilebtlir. 

8.-\Ş ACE::\'rE GALATA Galata rıhtımı Limanlar Umw\11 MU-
dürlllgü binuı a.ltnıda 4236:? 

ŞCBE .\CE~...,.ELIGI GALA ... A: Galata rıhtımı Mınt.aka 
lığı binası altınd& 

Şl BE ACE-'TF.LIGI SIRKECI : Sirkeci, Yolcu •alonu 

Lima.n rei.s-
40133 
22740 

(10237) 

ALA 
llvrupn veya Amerik8 m;,malith .. al]'6Tek üze

rinde Türkçe olmıwıın veya büTiik yazı/ark emeb! 
mamu/8.'ı hissini veren süslü, PJdrzll. zarif kutulu 
veya krisfi!I şişeli piyasayı dok/uran Kuj. Pudra, 
ltlhk. Kolonya ve diğer ıtriyat 17i1/kımızı re bilhusa 
Türkleri aldat•yor.. Bun!ann ekserisi tatlı su ma
mulat.dır. Dikkat ediniz, Yerli ıtriyata radbet ediniz 
ve ser.Glerdenberi 11..,rupada br'le büyük mükafatım 
kazan3n ve birinciliği tasdik edilen ve cihan~ü
mul marka 

HAS 
Limon çiçekleri kolonyalannı. Şipr. Fujer, Yasemin. 
Ley/ak. Suvardepari. llrpej. Frui..,er. Skandal. Me
nekşe. Origan. Losyon ve Lav:Jntalarını, Krem. 
Briyantin. Pudra, 111/ık ve Ruj!anm. Tırnak cilaları
nı ve bütün ıtriyat müstahzaratı kullanmız. 

T. C. btanbttl Beledly .. ı htimllk Mfütürlııtil S.yı: 2626 
l6/9/94Z D: 1:8 HtU 

BeyojJu Be'btc.-1 oterlitln6 
G~zi Mu~tata Kemal ~ caddesinin açılması için l.rtimlA.k edil· 

mekte olan yerlerden Unka.panında Yavuz Sinan maballeeinln eski Ahrr 
ve Ayazma yeni Keresteciler sokafınd& kadaatronun 604 Uncü adasmda 
4. parsel eski 731-3-5 ve en yeni 3-297 kapı No.lu klg'ir dükkA.na 3710 
No.tu kanuna tevfikan mUte~kkil takdiri kıymet k-0mtsyonunc& tak
dır olunup Daimi Encümence tasdik edilmif bulun&n (3000) lira kıy

met bu yerin tapu kaydına göre 4.5/1440 hisse sahibi Alt k.ızt Elife ve 
yine 10511440 hisse sohlbi MikaU. tebllt edilmek lstenllml9 ı..e de blUI 
tarih ve yevmiye 11865 sayılı tebliğ UmUhaberindeJd posta memurunu
zun me~ruhatından mezkftr hiMedarın ikametgA.hlarının tesblt edileme-
diğinden tebliğ edilemed~ği a.nla.şıtmııJtır. 

Keyfiyetin tebligat makamına. kaim olmak üzere kanunun 10 uncu 
maddeSi mUcibince 2 yevmt gızetede n~ri. ile 118.ru mu.bteıvi gazeteler
den iki!Jer nUsha.sının gönderilmesi nca olunur. 

lst. Vali ve B. Reisi namına 
btimllk MlldUrll 
Ali Yavtt MazaJ 
lmu: A. Mazal 

ı,bu llln•ame talep yeçhlle ilin eclllnıtk lnere Vatan gazetesine 
tebliğ ohuour. 

BEYOGLU BEŞIN<JI NOTERi 
Resmi mUbtir .-e imza 

Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine: 

E'""·f'1<"e mevl'ut ,.e Maarif Cenüyetl Ue bh-Ukte b&Nket 
ed n ( mı DA T. L. ı,.) msnye ltıotlııe prm!!J bU• 

JuR.maktMlır. Bundan soara gazetemizde neşredilecek RM· 

mı Dıiıtlar ıı.t.94% tarihinde yonldeo tefekkül ecıe...ı. ı~ 

baş1ıyan 

Tflrk BISHI Blrllll Resmi 
' DAnlar Kollektil ŞlrkeU 

taraflndan idare edilecekttl'. 

Gazetemı1:ln bm>dan evvel ttAn n~ "\'981talık eden ,ırket 

ve t*kkltllule hJç bir a!akuı kalmadıtmdan bundan 

böyle Ull.nlar.nızı: a,ynl flyM •• şartlor dailllln4e lotanbalda 

Ankara caddesinde Kaya Ha
nında Türk Basın Birliği Res

mi İlanlar Kollektif Şirketi 
merker.loe yeUamanı:ı' .r1NMlellerini de ayn1 adreee l°ÖD

dermenlzi rica ed.~riz. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Bu yıl üniversiteye kabul edilecek talebeden tıp tahailt için mOracaa.t 

edenler .-: 600 • U, cezacılar cao-. ni, dişçiler c60> ı geçtiği ta.kdırde 

fizik, klmya, ve biyolojiden, kimya mühendi.sl.iği içın mUracaat edenler 
de c lOO • U aştığı halde fizik, kimya ve matematikten yazılı imtihana 
t<lbi t~ulaca.kl&rdır. 

!simleri iki defa. lftihar JUtesine g-eçmiş olanlar hrttihansız alına~ 

caktır. Imtiha.nlar !en fakültesinde 20 Birincit~rin 942 tarih.inde ya
p ı lacaktır. 

tsteklilerln l~ Birinciteşrin a.k~amına k&dar ten fakUlte.slne mUra~ 
caat etmeleri. <10057> 

r 
1 

T. C. htanbnl ll<>ledly ... J lıılimW< MUdilrlllkll !layı: 2622 
14/9/1142 D: 491 13811 

Beyvğla Beşinci Noterliğine 

Gazı Mustafa Kemal p~a. caddMinln a.çıl.ma~u i~tn istimlA.k Nlll
mekte ola.n yerlerden Unkapanmda Yavuzsinan maha.Ilesinln eski Cami 
altı yenl Be-ylik değirmtnl eokaflında kada.<,trorıun 602 inci adaıı1ında 

:-> parsPI Mki i, yeni 3 kapı No.h kA.r,ir dU.kkAnın tamamına 3710 No.lı 
Belediye ı.,timlAk kanununa tevfikan müteşekkil takdiri kıymet k:omllJ
yorıunca takdir olunup Daimt Encümence ta'!tık edilmi~ bu 1unan 850 li· 
ra kıymet bu yerin 162 1728 hisse ~ahibi Saime, 189. 1728 hiue !a.hibl 
Sflmahat. 1S9 '1728 Semiha ve 2:52 11728 hisse !ahlbi Mukaddes'e tebliğ 
edilmek ıstenllmı.ş l!e de bilıl. tarih ve 11867 sa.yılı tebliğ ilmühaberin
dekl Posta memurunuzun mefnıhatmdan mezkür hlMedarluın göste
rile~ adresde bulunamadıkları ve yapılan tahkikattan da ikametglhla
rının te,ı,:bit edilemediği anla;ıılmıftır. 

Keyfiyetin tebli~ makamına kaim olmak üzere kanunun 10 uncu 
m&ddtsl ger<'~ince iki yevmi gazetede neşr1 ile UAnı muhtevi gazeteler
den ikişer nUshuınm gondertıme&i nca. olunur . 

Ist. Vali ve B. Rei4Jl namına. 

• tstim!Al< Müdllrtl 
AJI Yaver l\fazat 
ım.,-,a.: A. l\fazal 

işbu ilinname talt""P YeÇ.bUe tlAn edilmek üUTe '\'atan raz.eteftlne 
teblilt olunur. 

J \. .. ; 
4 -

ıı• s = 

BEYOGLU BEŞIN{') SOTERI 
Resmi mUhilr ,.e lmı.a 

•w 

__ , 

• 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yamaktan sonra gümle 3 defa muntazaman dişlerinizi frrçalayınız 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
1 TAHMiN BEDELi ·A'lf 

Talımin Bedeli 
Tatarı OI1'SI 

Ispanak 
Pıru& 

LA.hana 
Havuç 
Kereviz Kök 
DomAlE'S Dolm&l.ı 

13eze1ye Taze 
Tau Bakl11. 
Çalı fasulye.ar 
Fuulye Ay~e 
Fasulye Barbun!' 
Biber dolmalık 
Taze Yaprak 
Yer Elması 
Taze Bamya 
Semizotu 
Taze kabak 
Karrııbahar 

Marul 
Patlıcan Ba..1 
Yqil .salata 
Enginar Ha.
Hıyar 

Limon 
Dereotu 
Taze soğ"an 
Maydaıı.oz 

Yaprak Salamur& 
Balkabağı 

Na.ne 
Sarrnusa.k Kuru 
Ebegümeci 

, • ..J 
•. ~'-, t 

MDIDABJ 

5000 Ki'o 
10000 > 
5000 > 
2500 > 
2000 > 
5000 > 

500 • 
2000 > 
1000 > 
2000 > 

3000 • 

1000 > 
400 > 

500 > 

500 > 
4000 > 
3000 > 

1000 "" 
5000 Adet 

20000 Adet 
10000 .. 

6000 • 
3000 > 

25000 > 
5000 > 

10000 Demı 
15006 > 

1000 Kilo 
1000 
2000 Adet 

200 Kilo 
500 > 

18 
12 
18 
10 
16 
17 
18 
22 
25 
32 
28 
20 
20 
16 
40 
10 
18 
20 
5 
6 
3 

ıo 

• 
5 
2 
3 
3 

,30 
15 
3 

65 
20 . 

' 

25 
24 
20 
20 
25 
2 .) 

19 
2.~ 

25 
3.5 
3.5 
2:; 
25 
22 
45 
18 
20 
25 

6 
8 
3 

10 
5 
9 
2 
3 
3 

40 
20 

3 
70 
25 

u .... Jlrş. 

900 00 
1200 00 
900 09 
250 00 
320 00 
850 00 

90 00 
440 00 
250 00 
640 00 
840 00 
200 00 
80 00 
80 00 
200 00 
4<10 00 
MO 00 
200 00 
250 00 

1200 00 
300 00 
600 00 
120 00 

1250 00 
100 0() 
300 00 
450 00 
300 00 
160 00 

80 00 
130 00 
100 00 

13700 00 

1215<1 00 
2400 00 
~ 00 
500 00 
500 00 

l:IM 00 
95 00 

500 . 00 
250 00 
700 00 

1060 00 
250 00 
100 00 
1ıo oo 
225 00 
720 00 
800 00 
250 00-
3()0 00 

1800 00 
300 00 
600 00 
115<1 00 

22M 00 
100 00 
300 00 
450 00 
400 00 
290 00 
eo oo 

uo 00 
125 00 

18725 00 

Yıldızda bulunan Teknik Okulunun 1912 Malt yılı iht!ya.cı olup yukarıda cine: ve mikdarUe tahmin b6.. 
deli yazılı 32 kalery y14 sebze şartnamesine göre 2-1/9/ 942 Perşembe gllnll saat B te Gllmll""1YU?1da Yllkoek 
Mühendis Mektebi 1 ~uhMebes1nde toplanacak. komisyonda. tha.lesi yapılmak. tisere k.apah art usutile eksilt· 
meye konulmu~tur. tk temina.t 1404. liradır. Isteklilerin p.rtnameslni görmek ve Uk temtnatr yabnna.k ttze_ 
re bir gün evvelın'tz.:tada.r Tıldız'dakl okulumuza ve eksiltme günü GUmllşsuyund3'<i Yüksek Mühendis 
Mektf'!bı Muha.."eP<Mi ~ gelme1el"i. 

Teklif mek pi /!. ekl!riltltWldea. mı- a-..t evvoeUne kadar makbuz ınulta. bi.llnıde vuıırneaı lft.zımdn'. Pooto$ 
(9567) vlki gecikmeler ka'·JI edilmez. 

Saç balmm g1lzelllğln en 

blrlncl ,....ı.dır. 

PITBOL NiZAM 
Ber ecmnede Mtık.r. 

Askerlik işleri : 

K 1 Z 1 LA. Y 
Deposu Direktörlüğünden: 

Oyun Kağıtları 
nın 16-1 ve 360 No.lu 52 lik bir destesi 
Şehrimizin rr.uhte1ıf semtlef'inde bulunan 
cşoğıdo isim ve adresleri yazılı bayile-rde 

230 Kuruşa satılmaktadır. 
ikinci ve Tam Lisle: 

BEYAZIT Hacı Zilltikar - Çar,ıkapı Yeniçeri Cad. No. 68 
Ha.3arı Ballı - Beyazıt iş Bankası ya.nı No. 134. 
KA.zım Şar - Sult&na.hmet Parkı karfıaı No. 2-i 

Akşehirde bulunan Maltepe ... BEYOGLU : Ferit Anıt - Cllmhuriyet Cad. No. 11 
Hllseyin Zekeriya - Parmakka.pı No. 80. '82 
Hayik - InikIAI cad.Saray Sineması k&r~ısı No. 175 

Angelidls - btll<IAI Cad. 299 
Mlthat Sargın - Tarlaba.lıı Cad. 29 

.Eaat Akın.an - Hamalbaşı No. 26 

ker1 li9Cs.iınin birinci sınıfına gir. 

meğ• istekli olup ta şubemiz.ce mu. 

ameleleri cereyan edenlerin ev. 

r•jdarı mezkür okul müdürlüğüne 
gönderilmiş olanların 28.9.942 ta. P ~GALt'I 
"rlhinden 2.10.942 tarihine lı:ll<l6r Ş'IŞLI 

MAÇKA 

: Hasan Şahin - Ergenekon Cad. No. 123 
: Zekeriya Uzel -HalAskAr Gazi Cad. No. 311 
: Ali Uzun - Dilek Apart. altında No. 92.' ~ 

mektırpte bulunmaları şarttır. BEŞIKTAŞ : Avııl Akçebol - Tramvay Cad. No. 71 
Bu tarihten evvel acele şubeye ORTAKOY 

müracaatları ve direktif almaları ARNAVUTKO'ı 

; Idris Akcan - Uncu sokak No. 21 
: Yanı Durbetakl - BeyazgUI sokak No. e 
: Hils•yin - Cevde~a Cad. No. 258 nan olur:ur. 

Dr. ABAHUNİ 
V&Zife.sinden dönmttştür. Kum
kapıdaki muayenehanesinde her 
gUn })a.stalarını kabul ve tedavi 

eder. 

VAT AN GP.ZETESİ 
İLAN FiYATLARI 

RAŞID RIZA TiYATROSU 

HALiDE PIŞKIN beraber 

Her ım,am saat (21.30) da 

Harbiyede, BELVU -

• laturka kısmmda • Bu Geoe: 

« Bffi AŞJK LAZIM » 
,, odvU • 3 - Perde 

EBEK 
SARIYER 
TARABYA 
SIRKECI 

: Mustafa Bayrak - Y~ahalle Cad. No. 45 
: Hristo T&liuris - Tarabya. Cad. No. 96 

: Isma.il Ak.kaya - Bahçekapı tramvay dura.it yert 
No. 49 
Cemal C.ntez - Hamidiye tllrbeoi It Bankuı kar· 
,ısı No. 15 
Haydar Karaca- Ankara Cad. No. 138 
Sabri Ka.ranlıkoğlu - HAınidlye Cad. Tram. Dur& 
yeri No. 13 

FATIH Haydar Kıliç - Fa.tih Tre.mııay dura.k yeri 
KUÇUK M. PAŞA: Hamdi Memecan - No. 22 
BALAT : Ali Habıbl - Tahta Minare No. 143 
FENER (HALIÇ) : Saim Gtinyüz - Mllrselp1l.91' Cad. No. 1 
GALATA : Hilmi Egemen - Ziraat Ba.nkası k~esl No. HO 
AKSARAY : Ali Ak•oy - LAieli Cad. No. 2(8/ 250 • · 
KUMKAPI : Fatma Erge:ıtek - Istasyon Cad. No. 2 
BAKIRKOY : Ali Hoşb~ - :U.tasyon Cad. No. 61 

SKUD A.R : Mehmet KlllAbi - HAkimiyeti Milliye C&d. No. 84 

KADIKOY : Mehmet Sabri Yeneriz - Pazaryolu No. 86 

HAYDAR.PJ.ŞA 

KlZILTOPRAK 
ERENKOY 

ADALAR 

SaJlh Tany~ - Moda Cad. 25 
: Şükrü Uçer - Gar içinde 
: Ali Haydar - Cici Mağazası No. 42 
: Hızır Eren - lııtanbuJ Cad. No. 20 

Akile Uyguner - Ş~kın Bakkal No. 3/365 
: Osman Oztilrk 23 Nisan C&d. Büyilkada 

Kardvıler Bakkalı - ı:..kele Cad. Heybellada 
Yanko - iskele cadd...ı Burgazad& 

'-----------------~-----J 
Sahlbl •e Ne,rly&t MftdtırU: Alımel Emin YALMAN 

V&tu NotrQ-at 'rllrk i..t.d. Ştı. Vataıı Ha-


