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Italyada karışıklıklar RUS TAARRUZU 
~~lg-ar politika ı C' • t k l d b.. Ruslar bütün cephelerde hücuma geçtiler 

t dı - r aşıs as er ere ateşe en ır ' .. ~:n:::_ italgan ölüme mahkllm edildi Stalin~a~cenub1D1daRusl8! 
~r.;r··}iE;; Gazeteler halkı ~oğuk kanlı olmağa davet edi- 80 k~. ı!erlıyerek K~laş şehrı
~j~~~·= yorlar. Mısırda Italyan esirleri Alman esirlerini ne gırdıler 13,000 esır aldılar 
Şıı eilı..-.t unutubna.ma.k ic:ı.bf--

~,. ~~~ ~~~; El bombalarile yaralıyorlarmış 
O Zlnlilll U~tün kıt'ada lıiriııct 

c_r:anı., buhınuaı.n... H.ücuma uğrıyan yer ler boşaltılıyor 
Sovyet ylksek kumandanlıilı din gece ıevkalAde bir tcbUI 
neşrederek gtlnlerdenberı bir esrar perdesi arkasında 
cereyan eden taarruz barekAtı bakkında maıomat verdi 

l1__fl '-• • g-iı-dı~ı yeni safha Londra 22 (Hususi) - ltal . esir olurlarken el bombalarını yadan afyon kaçırmaktan, diğe-
ır-ıJ "~ hız b:ı.zı memleketle- yaıiaıı gelen haberler, bu mem· Almanların üzerine atmaktadır· ri de Fiyume'de faşist kıt'alan

s rin durumun~ çok has- Jeketin iç durumunun gittikçe lar. na ateş etmekle itham edibnek· 
as ve nazik bir mevk;e yük~lt-1 bozuldu,,ihınu göstermektedir. 1c. İtalyadan gelen dig"er h-'--- • te "dil ıniştir. lqpanya ve umumıyetle d bo ld k Alın İtal ""'""". ı er. İberik yarım ad""I bö"vJc oldu_«u urum zu u ça an • ler şunlardır: Boşaltılan Şehirler 

~ J ~ yan dostluğu da gevşemektedir. lıi.arıı Hükünıleri Dün İtalyan Dahiliye Nazırı 
~ıbihBaluldgedir_ aristan da aşağı yukarı Kahireden son alınan malfunata Bu sabah Roma radyosu iki boşaltılacak şehirler için muk-
u · göre Mısır hastanelerinde vatan İtalyanın ölüme ve diğer ikisi- tezi talimatı bütün alakadarlara 
İspanyayı kendi taraflarına Alman esirlerinin mühim bir nin de 12 şer sene hapse mah • taminı etmiştir. 

Çekmek için Mihverciler ~ok bü- kı..nıı bizzat İtalyanlar tarafın · küm edildiklerini bildirmiştir. Lwiçre membalanndan gelen 
Yiik gayretler sarfetmektroir- dan yaralanmışlardır. İtalyanlar Bu suçlulardan biri Yugoslav - (Sonu Sa. a sa ı da) 

§f~7k~~i:1~ T usta ej detli çarpı'malar oluyor 
bu eHkı bpanyol kalesınm. ıstır- 1 '1 . ,, 
dadı nalmral.J da ustalıkla taze- --------------ı------------
leııınektedir. İspanya Fasının 

J((·n'ıs1~t1lmesi ihtimali de ı.;özlcr Mihver ordularından bazı kısımlar rrrab-
ônün<le parlatılmaktadır. ~\ıkat .l ı 
hayal ve vehimler pe.)iı:dc' ko- / f T k/ ~ı~~,!irı~~::ıım;;":.;;~;.~ usgarp en unus lopra arına geçtiler 

Moı;kova 22 (A.A.) - Sovyet 
haberler bürosunun t.ebtiğini.ıı 
metni: 

Bu son birkaç gün içinde Sta 
fuıgrad kapılarında kuvvetleri
miz, faşist Alınan kU\•retleriıı.e 
karşı taarruza g~lerdir. ne 
ri hareket, şehrin cenubundan 
ve şinıal batısından olmak üze
re iki istikametten yapılmıştır. 
Şimal batıda Seranimoviç çev
resinoo düşman müdafaa hat • 
tının 30 kilometrelik bir cephe 
üzerinden ve Stalingrad'ın cenu 
bundaki müdafaa hattının 25 
kilometrelik bir cephe üzerinde 
yaran kuvvetlerimiz üç gün sü
ren şiddetli muharebeler netice 
l!rinde düşm8Jl mu.knvemetine ga 
!ebe çalmışlar ve 65" ilii. 80 kil<>
metre kadar ilerlemişlerdir. 

KU\-vetlerimiz. Don nehrinin 

EFJEi~s]:~~f~}~j Müttefikler Bizert' e yaklaşıyor lnq~li~ .kabinesinde 
~,.~c~·~0~~":ıl'~f"!~~~~n~ito~,:t !lliilıim n:,. l\"okta ı;ıe Ga:iriltli mum! karargahı, 22 CA.A.ı __ bulunan Alınan mevzilerine hü· dBOIŞlklık lB f yapıldı 
ıı:ı.ıyan ve bu emelde olan kayını Sınıali f frı!;a MüU.efiltler u- Lıgiliz ve Amerikan kuvvetleri· cum etmil!tir. Londra 2'.l (A.A.) -. Sır .Stai-
v han·ıye =ı (Serano :un- nııımi kar rgfilu. 2'.! <A:A.) - nin yaruba.'>IIlda sava.san bir Umumi Vaziyet fort C'.riPı:>s, harp kabınesı~den 
ner) ı uzakla.<;t· ·.ı Fıonco .'\- Rcsı.,.·n b ld:I'. J<Jıgtıı,• ure 30 Fransız birliği, İngiliz ve Ame- Şnn,all Afrika Amerikan u- çekilmi~:ı:·. H?"":rt Mornson, 
llı.Qrıkıı, - lngil z top gürültülerı· ta.ıK_tım nıure!ıkep hır Alınan rikan kıtaları ile lfırlikte Tunırn mumi kararga.Jıı 22 (A.A ) _ harp ,!•ıc.oıncsı azas.ı . olarak 
ni <>;ıtwgı b:r sırada IKiylı· b:r lt· •. kıhuden ıı tank tahrip e<M· bölgesiııde mühim hir yol kavu- Haber veril""'"-'~e' go""re 21 ·Son- Cripp.~ ın ~erme geçm_ı~tir. ~or-
h:u..,kcte akıl ve mar.1.Jk ile lıtik· lir .....,~ • ""00. dahiliye ve dahili emn.ıyct mıı; · .. . , . .. şağıru ele .geçirdikten sonra Tu· teşrin gecesi Müttefik orduya nazlrlılılarını da muhafaza e'· 
nıe.ı.ım<'k sartıyle. şüphesız hıç Almanlar MuttPiıl. ham kuv- nustan elli kilometre mesa.fede (Sonu· s a su 2 d ) . . . . • 
tevPxstil ı•tm.yece.kt r. velleriııın devamlı hücumlarına · •· · • mcktedir. Crıpps, uçak ıı;tihila-

Almanlar 

Rus taarruzunu 
kabul ediyorlar 
doğu kıyısında bulunan Kalaç 
ııebrini lnskayasovtsk gannı 
Abgonerov gar ve şehrini işgal 
etmişlerdir. Böylelikle iki demir 
yolu iııgal edilmiş bulunımakla · 1 
dır. Kuvvetlerinıizin ileri hare
lket.i neticesinde 6 düşman piya
de tilmeni ve bir ta.nk tiimeıı i ta 
mamile bozguna uğratilmıştır. 
Dilşm:uıın 7 piyade, 2 tank ve 2 
motörlü tümenine ağır ka)~' · 

iar ·V>erdirilmışt.ır. 30 trı·• clımia 
get,"lniştir. Ayni zamanda kuv ., 
vctlerımiz mühım milctanls 
mitralyöz, havan topu, tiüek, 
·kamyon miihimmat deposu, .,.. 
külliyetli erzak iğtinam etmif 
Jı.rdir. 

Ganimetler sayılmaktadır. 
Dii~ın.-uı, muharebe sahası 

zerinde subay ve asker olanlı 
14.000 kişı ölü bıraknuşbı". 
kuvvetlerimiz tuğğenPral Ro • 
mahenko'nun idaresinde bulun. 
maktadır. Tuğğeneral K:ılbukin. 
Tra panm· \'f! Rakhov bu çarp!f" 
malarda keııdilPrini göster.mi< • 
lerdir. KU\Te1lerimizin ileri h• 
rckf•ti de,·am etmekted:r. 

Alnıaıı Tf"l:lıi7Ah 
Moskova, 2:! lA.A.) -- Bu •t

lll' ıloğı; ı·ephesinde göri"len Al
<Soııu: Söı. 3 Su. 4 de) 

Bingazi havalisini 
işgali tamamlandı 

.. '--------~ 
Trablusgarp şehri havadan 
şiddetle bombardıman edildi 

Bulr:ar si.an ,,;,u;en ha~·Jı za. ra;tınen akın halinde takviye ge- 1At ~azın __ olmaktadır. ~pps, 
ınaııdanh<'rı mukadder:ıunı :t.lih tirtiyorlar. Kıta \'C te~hızattan As k er "ı vazı· yet yenı m.evkund~ fazla teknik ııı- Kahire, 22 (A.A.) - Geı;eıı 
vere b:ığlaıx::s ve bütün kurtuluş miirekkeµ bu takvıyderin çıka- - - • -- !erle ugra,.<ıacagı~dan harp kahı,. haftadanberi deva.ın etmt'kte o-
v~ hayatını 

0 
lar.ıfın ;:::ılı besine 1 ıılm:ı.,;ıııdan önce Almanları ez- nestnde kalmak ıstememıştir. lan fena havalar, elan düzelme· 

dun ılerleınişlerdir. 

lfal) an Rft>mi 'J't'hl;ı!ı 

!{oma 22 (A.A.) ~ ltalyan 
orduları umumi karaT">'ahınıo 
911 o um aralı tebFği: 

raptct.ııı:ı..,tır. Balkanların k<ol.ıy- mck mak.«adiyle Müttefikler ta· H b• • h • M. Anthony Eden, bundan miştir. Bazı pilotlar, Alınan ri-
1.ıkıa Alınan ordulan tarafından rafından cı·plıe hattına alelacele ar ın yenı çe resı böyle avam kamarasında icra e· cat bareketiıtln devam etmekte 
ist la edilerel. Yunanistanın ar- nıuazza.m m'ktarlarda kuvvet dli}e(:ek mür.a.kerelerde hük\ımet olduğu sahaya kar yağdı/;ını Siren.ı.ka erplıe;-;"nd<' her iki 

tarafta ke~f kollarının fanliveti 
görülmüştür. ~'en~ hava ~:ırtla· 
rı bu hareketlere engel oımakt. 

kadan vurulup cl<·Wilıne.,ı, Sof- ve malzeme gönderilmiştir. namına muhatap olacak, fakat s öylemektedirler. nen bölgeler 
Y"1lın nıeınlc;.:etını bir sı~rama Şimali Afrik.. l'r;ın"1z '.hblihİ H ld aynı zamanda hariciye nazırı.ığı- Uzeı'inde yaptıkları keşif uçuşla· 
la.hl.ası olar k kuUaııılmağa Londra, .:!<ı (A.!'.l -:-- Fas arp yı )fJmlıktan çıkmış Ve nı da m~aza edecektir. n esnasında Müttefik hava kuv-
tnüsıı.ade clnll ycs nde ko- radyosu bugun, aşa.gıdakı Fran- Llewellın, Vaşıngton'da mu- vetlerinin hiçbir Mihver uçağına 

~Y~:~:~l ~~~:~;~ıkcı~u;:t:ti~~~~ Si7~lt!siru,,"arpne~:tgm:1~r:Alman ' yıpratma harbı· halı.ne gelmı·şıı·r ~ ... ~= .:::-~1ı::_.:moı~: ~astiamamışı olmaları Sircııaika Trablu.sgarba. kı:ı:, yaplıkla-
idi. 

_,,~ üzerinde ngiliz hava üstünlü.,fü-1 b" ha k d 
tn mükafatı tahm.ınin üstiinde nıüfrezeleri Tunus hududunu aş- tir. n ır va a ının a gıliz uçak 
b

. nün tam olduiiunu isbat etmek- ı abd t ··ı ··d h k 
ılyük olmw; \'C biıtiın Make- mışlardır. Gafoa ve Keruan garp Oliver Sta.nıey, Lord Cran· ·• an m u o çu e asar ay· 

donva. üı ile~ Jerıııc kadar. Bul- lstkametnde de bazı düşman Yazan: Em ekli General Kemal uoçer borne'nun yerine müstemlekat tedir. detroişlerdır. Libya ahal;sj ara· gıtr nüfuztt altına l(İrmişt'ı·. kuvvetleri sızmıştır. .n.ı nazırlığına tayin edilmiştir. Eski İngiliz kuvvetleri, hiç bir düş-1 ı;ında birkaç itişi ölmü,, b'rkaç 
Şimdi Bulgar hükiıırı<•tı :~in da- 'liınusun garp cephesinde yıı- müstemlekeler nazın Münrühas man hava taarruzuna uğrama- kişi de yanılnnmıştir, 
Va kmdı mecul ne linin tabı?'- pılan mevzii bır taarruz Fransız /1%. rtık, harp bir yıpratma til.se ve hinterla.nd a.te,'llerden ve lordu tayin edılıniş ise de harp ___ ____ _ _ _ _______ .:.._ ___ :;__ _ __ _ 

lerıyle "'hemen hemen t.a.hakkıık 1 kıtalan tarafından geri püskür-~ m'.l1'i!etini almıştır. Yir- ıstıraplardan kurtulabilseydi kabinesine dahil değildir. B •kt , F b h 
etm·ıs Kıbi olan" bu g-~nı emel tülmıi~tüı·. Oti.şman 4 tank kay- mıncı asır ordusu, lruv • muhariplerin beslenmeleri ve Va.şingtonda Llewellin'in va- eşı aş ener a 
ve ihtiras saba.wıın muhafaza- bt>tmi.~tir. Bir miktar esir alın- velini milletin bütün varlığın • harbin meçhul bir fltiye doğru zifesi, istibsalat nazınnın faali- - • 
&ıdır. Hunun da tek mci<"vyıde.-;ı · mıştır. Bunların arasında bir su- dan alıyor; rephelerd.oo. önce uzatıhnası mümkiın olurdu, Bu yet sahasına dahil olan yerlerde 
Mihvı•rin tam zaferdir. Çünkü 1 bay vardır. milletlerin yıkılmalan yenilgiye harp, doğrudan doğruya mil • bu nazırı temsil etmek olacak· • 2 ı "' ı A t • aksı ilıtim.:ıllenn Sofyaya Dl' gi- Jllühim Bir Nolda !<;it- G~rildi ';~Ye:.bilir, denilse hataya !etlerin mevcudiyetlerini kemir- tır. çeyı - mag up e tı 
bi tnL"17.1.ıklar hıızırlıyacağı hi7r Şimali Afrika Müttefikler u· "-'=" mekte, o sebeple ve ne denirse Çon;il~ın Criruıs'e Jllektubo 
><at İngıliz Başvı-.kilı Mister ---=----------- - Eğer cephe, düne kadar oldu· densin, maneviyatı baltalamak- Londra 22 (A.A) - M. Chur- --------mı--------
Cburchill tarafından pek ı;ami- Başmuharrı·rı· mı·z ğu gibi, yalnız cephelere yönel- (Sonu: s •. a, Sü. 1 d e) (Sonu Sa. 3 Sü. 5 t e) Beykoz Vefayı 4-1 mağlup ederek haftanın aiırprizini 

yaptı. Galatasaray-l stanbulapora 8-1, Taksim Davut
pa,aya 3-1 iıstiınliık elde ettiler ve Süleymaniy e ile 

Kasımpafa 3-3 berabere kaldılar 

ıni, ~ık ve miıkeırer ola-
l'"a.k ,Jfuı edilmıştir Şu halde en Çirkinlikleri düzelten ayna ..• 

IVi ibtmıal ve ı;ık, gü~-.önüııde tu- H u" s ey ·ı n c a h ı· t 
~ ıacak olursa Bulgar milletı 
~dcta Bıı.lk<Ullann bır nevı efen- y 1 ld • 
disı ve lıAk1m milll'lı olacaktır. a c ın ne 1 
Avrupanın yem haritasında bu 
lltfat , • .., sal.3.ky.r,t ıle yer tuta- Kahire, 22 (A.A.) - Humuıi 
~hır Yalnız ı;u c het unutul- muhabirimiz bildiriyor; 
ll"laın:ak ıcıı.l:ıeder ki Bulg.ıı i~l:111 Hü.•eyın Cahid Yalçın dün ôğ· 
Fl.Ukanlarda biı'mcı rolde ıse 1 le vakti Kahiıeye gelmiş ve Tür
liıhver de o zaman bütün kıt'a- kiye elçısi 'Je Amerıka ve İngiliz 
da l> rın<'ı plAniliı. bulunacaktır. mümes.'>illeri tarafından kar~ı-
l!aJbukı Bal,;anlar çarı•sız bu,, lanmıştır. · 
biiyUk ırıı·rkezın niifuz mıataka.· Yalçın bu sabah uçakla Ada· 
Qı haya. sahu.sı olmaktan Jırııı ruıya bereket edecektir. 
k 'mJ ıt· ktır. Bilhassa İtalya- ~~er iiç Türk gaz~~isi A
nı Anı. uUuk ve Yun nıst.an · meı=adakı ıkametlerını 3 hafta 
· uzatmı•'ardır 

Uze ındı k ııufıızu bu kadar dar 1 ===,,_"'"',,,..__,,,..·=,,........,,....,.......,..,,,,....., 
"-la ı>ar-.ı biatiylc tilğınıya.rak -Ba.ik;;;;-ı~-Bıtlğarı~r. Ro~~: 
c.:v rlara kadar taşacaktır. !er, daha yukarıda '.Macarlar 

. Acaba Bul~ar hiikiı:meti bu· Slovaklar yalnız kendilerini n'. 
rı.n mutlak lıit.k~~yet ve n.üfuz: gilendircn işler hususunda fikir
karıyle daha buyuk bu •. ıkın_eı leıi sorulan birliklerdir. Faraza 
~dreu nasıl telıf etmcgı du- Tuna üzerinde seyrüsefer şart

§unüyorlar 9 Bu nokta Sofya si- lannı tanzim için vaki olan gö
[~e.tırun tam tezad noktasını rtişmelerde okluğu gibi. 
~ıl edecek mahıyettcdır. Ha~- Demokrasi. ve Mihver müca
. .daha umk ve muhayyel bır dele&i kızgın ve azgın bir saf. 
~kbaı g'ıtmeden bile bugün haya ginlikçe Sofyadaki ricalin 
B ver ord~da peyk _olan bütün bu halleri deı'm derin dü-

ulgıırı.a.r iki>ıcı safta degıller şünmeleri icabediyor. Kolay ve 
ın;d,r Harbin idaresini a.l:ika- kan dökülmeden elde edilen za.. 
~~· 1'C eu mühim davalar Sofya f.eı ter ancak gel.ecel< fedakii.rlık
r ... rcyı Le veyahut onun mu va- !ar ıçin avans mahiyetinde ola
~katına .~rak mı ballohınuyor? b:lir. Bunların ağır birer ava:ruı 
,.;;~ver uç buyiik devletin go- olması ihtimali yok sayılmama- -.....,...,.o.,;ıı.::;::..:.:;:.;.~ 
-~lP iyle ıd:ıre olunuyor. bdır. 

(8onu Sa 8 SU 6 da\ ~..1'11 SABAH Soekiılaayonca - Artılı burnumun uki bilviıkliığiıniı göremiyorum. 

Yazısı dördüncü sahifemizdedir 

@LAYLARIN GEÇIDll 
BEN YARALANMADIM l 

(Çarsaınba Nutku) unda ~"" .,,...,.,, "' wv.. ... ·""""'~ bu memleketin efendi .. 
Cümhuriyel Hul;umcti· İ Yazan ~ sidir.) dediiii zaman ba-
nin açık \'e erkek dili bir ~ .- zı -benı.:e ruhu bozuk-
nançer daha savurdu, iAk GU dU J kimseler bunu ulanma· 
Bu yerinde savrulan zağ- a n l dan ve dli~unmeden mi-
lı hançer baz.? me~lek- zaha almı:;;lardı, 
da ları.mın kalblerine,""",."'"'""'""""" Nihayet bir kaç bin 
sapına kadar saplıtnclı L~. acısını si- ,-ılda bir nasip olan bir devlet ku-
neye r;ekip (ey\'all~h haklısın) de- fU köylünün b~ına kondu. Kazan-
melidirler. mata ve kalkının ıia b~1"dı. F:ıkat 

Cumhuriyet ve Parti ıs~yın Sarac- O günkü köy ve köylü ~ yazar.. 
oğlurnm dilile su n1ealde konu~tu: ların kalemJ.nden bu,kün bir damla 

(Bazı y;:ııarlarunız yillardanbcri- mürekkep sızmıyor, 
dir ki köylünün kalkınmast. varlığa Yalnız bu kadar mı Köylünün 
kavuşması, ıstıraptan Ye p.artaUık- btrkaç bin yılda bir gelen nasibi 
taa kurtulması icin kilol;ırca mü- göze bile batma.ta başladı. Bir ta-
rekk ep, too1•trea k~iıd harcadılar. kını bcyinsizlc-r kumarbaz mı demi-
Bu yüzden h~ gelip geçen bükü- yorkr. ayyaş nlı drmiyorlar, savur-
metleri tenkit ettiler. \'e her gelip şean ml detniYorlar. ne demiyorlar 
gecen bükümet de bayatf önemi o- ki? lnkil3p, res.'Tli dili ile köylünün 

ıyilı&e dol:;ru kalkındı!ınıı karsı su-
lan bu konu üıerinde gayretl<'r gös- liUln\asından ~ikbct ediyor Ben 
tercH. Yüzde doksanımızı tcskil e- aksı fikirdeyim ve rica cdiyÔrı.nn, 
den. varlıiımızın korunm:ı.sını sl- am:ın, sussunlar. ne pohpohJ.ansın-
nesine, sünglisi.ıııe ve al:n terine da- lar ne kı ... kan,..lık göstersinler. Oy ... 
yayan köylün in ;ktıs dl, iç rn 1 \:e leler n sükiiLJ milztk :rcrme r,eçer! 
nıali gahada da ~:rr:-"''k d vrulan bu milk(:.-n :1f'l \C verJn ... 
Utc.·miyeıı voktu \e yokt del n~ r henı 1-aralamadı. nCn 1 ;ı ... 

Bu • ıen 't.: e n k yl u ralanmadıTl" Çu.: u nt'. muUu Y""' 
hı 'm ha ·n.11 g lumd apmı ne dr kabmı de· 

n d,..rin ·e ı.u lllst nn de-aıJi "Tl 



( 
y 

l' azan: T. Vasilyatlitt Tefrika No. 7 
fuı.w ı .gıintlliii o..u, ....... ,~-11~·...,,en bir Yunanlının hatırulan 

Se aniğe gi er/ı en lı a y; şasın i. -
taıı 11[ çoc hlar m z ğrıgorl rı ı 

- Acaba. orada. ilç\brliz de çirdik. 1ki arkada.§ımla bera.ber 
y. rde yeri ek mi riz? "NE ELf,,AS,, otelinde yattık. 
Zannetmem. Bizi birkaç Ertesi glln sabahleyin tekrar 

hafta tallın en sonra cepheye Jandaıvna knmkoluna uğradık 
gonderecckler mi sanıyorsun. ve orada bız.i beklıyen otobüs -
Sen n talimin ıse iki Uç ay sil- lere bindik. Şimdilik nere) e gi
rcbilır. dec"ğimizi bilmiyorduk. Fakat 

- Ne yazık ki sizfn!e olmı - bu otobüslerde yalnız gönüllü -
yacağım. Buna rağmen gine ler bulunuyorou. Evvelden ta -
memnunum. Bir gün ben de 6iz lim görenler başka yere sevka-. 
! füi tocriibelı bir olup lunac la:rdı. Armao'nun dzdiği 
yit iinüzti hafiflctmeğ& gıilirim. gibi olınıış_tu. Bız talım gomın
Ne olur, bu dileğimi Alla.h dua. ğe onlar ise dotrudan doğruya 
yerine kabul etse. belki de pheye gıdecekle:rdi. 

- Herkesin kaderi ne ise o Birazdan i.ı.ç otob hareket 
olacak. Belki de benden önce ediyordu. Ro:stu v.e Annao ile 
oopheye sen gidersin. Ye.nn ba- son defa görüşüyorduk; bpüş -
karsın ki bana bir şehrin içinde tü:k ve nil ..ı.yet ayrıldık. Otobl:s 
vazife ıvıerlrlc.r; veya Selfı.niğe ler asfalt ürerinde hızla. kayı -
gönderlrfor. yorlardı. Yarım sa.at SO!lt'a oto-

Kosta yaslandığı yerden ses- biisümüzde bulunan ve bize r-e-
lendi: fakat eden Astcğnuın Oreopu. -

- İsterseniz Biz otur.un da los Dramadan 4-0 kilometre u -
ben gide~m; si7.e bol bol mek-' za.kta bulwmn Elefterupolis kö 
tup ve İtalyan yollarım:. yüne gıdeccgımizi aoylCdi. 

G ıl e;re ba.11ladık. Ben sordum. 
.Jtiıı kasamızı işitenler de gü - Orada mı talim göreccgız? 

füyorlartlı. Bir iki eant bôyJece' - Zannederı.ro. 
ws:kit geçh-clik. Trenimiz şimdi - Çok sllrecek mi? 
daha hızlı gidiyordU! Uzaklarda - Bilincm. Belkı üç ay, bel-
birita.ç ev ve koyun sürlileri gö- ki daha 87.. 

züküyordu. Biraz ilerde de ol - - Sız bi?Jmle beraber mi ka-
dukça büylik bir köy. v:ar lı. laca:ksınız? 
Bu sırada birdenbire tren du - - Bilmiyorum. Sizı ancak 
mkladı ve sonra. da durdil. Lo- .Albay Simopulos'a ltad r götii
komotifte:n iki kişi indi ve et - receğinı Ondan sonra benim 
rafta hava tehlikesi işareti ve-- vazifem bitiyor. Belki de benim 
rildiğini bi1e haber verdi Biraz kalmamı ıntivecck. 
tcliış gösterdik,. fakat. muntaza.. - Nasılilır, iyı adam mıdır? 

Şehrimizde b:r ay müd
detle devam edecek 

bir kurs açılıyor 
Maarif Vekilliği çok ilıtiynç his
sedilen kadın beden terbiyesi 
öğretmenlcrmi yetiştirmek üzo
~e bır kurs çın.ağa karar ver
miştir. 

Aç1laca.k olan bu kursa şehri
mizdeki yüksek okullnra devam 
eden talebe ile ilk öğretmen oku
lunu neharl olarak bittrip de bir 
vazifeye tayin edilmek üzere sı
ra.beklıyenlcr. devam ed.?bilecek
lerdir. 

BUo ayın nihayetinde açılacak 
olan bu kurs 1 a.y müddetle de
vam edecek ve buradan mezun 
olanlar yardımcı beden terbiyesi 
öğretme 1i olarak ücretle lise ve 
orta okullara tayin olun cn.klar
dır.Bu okullarda yardımcı olar 
r:tk vnzifelcrmi ikmal ettikten 
mnra. ~knik bilgilerini kuvvet
lendlrmek tiz re Gazi Terbiye 
Enst:itüsiine dl'vam edecekler
dir. Gazi Terbiye Enstitüsünü 
dr! muvaffakıyetle ilamıl eden
ler asaleten tayin edilecekler
dir. 

optan şeker 
tı l 

Şeker şirketi şimdıye kadiı.r 
toptan olarak asgari 15 tonluk 
bır vagon üzerinden satış yap
IIU.l..kta idi Bu. defa toptancıhıra. 
bır kolaylık olmak üzere bu 
rnilttan a.3garl olarak bir tona 
ind irm:i.ştir. 

Bu şekilde satışa yarından iti
baren b anacaktır. 

a IES) 
u~ 

a a nkara radyosun a 
-l!<t4"Va,e b r saa 

şl öbek tatlı ı 

Eminönü hal1<evi gecesi 
Çnlışmalariylo temayüz etmi 

olan Eminönii Ha.Ikev'.i. için An
kara radyosunda 2/2/943 ak.-

Ara durakları ateşten daha fazla bir öfke a. - şamı bir gece U::.'l.sis edilmiştir. 
Şehrin .kalkınca büsbü - levile parlıyordu. Fakat ne yap- Halkevi dil ve edebiyat şubesi 

tün kalabalıkla. - sın, mecburi sinoye çekiyor, öf- talebeleri uzun tetltik ve araş
İÇİnden Şan ana durak - ko alevinin üstüne bir avuç so- tırmalan neticesinde yanm asır 

tarda birisi dur - ğuk korku ikülü serpiyordu. evvel yapıla:ı İstanbul düğünle-
ma*"an geçmiş, ikincisi, şöyle Fakat şimdi .bura.da ikimden tini tCmsil edeceklerdir. Yapıla· 
Adet yerini bulsun diye teşeh - korkabilirdi. Şu işe giden soluk cak göstetiler arasında Karu
hüt mi:ktıı.n durmuş. üçüncüsü benizli kadından mı, yoksa mı göz, Hokkabaz, Köçekçe gı'bi o
sanki Toros ekspresi, nihayet toy mekt.epliden -~ teka.Uilügii yunlar da vardır. 
dördihıcüsü nazlı n<><rAnin A_ ~ ~ '-" yaklaşımş şu ilıtiyar memur O gece için A.nkaraya gıdec k 
h€Ste beste ağırlaştı ve durdu. mUsvedıdesinden mi? Bazısına olan Eminönü Halkcvi dil, tarih 

Zaten daha evvelden ka.nnca dirsek, bazısına omuz, bazısına ve edebiyat şubesi gençleri bu 
düğününü andıran Jcayna.jllla - da göbek temasile hemen işini salıadaki çalışmalarını ilunal et-
larln, laFU'damnlarla ray)ar üs- hallediverdi. Fakat iç 'ka1nda mişlm dir. 
~e ~.yen kalabal_ıktn şimdi nedense ikincı bir kapı gibi dur • ~ 
oylc bir. hücum var ki .. İlk nn.. - ma:k istedi-.. Yoksa isteseydi bu J • K J 
:zarda hıç tramvay gorm~ı~ı yarma taamızile değil biraz da- ş ç 1 ç o e u a r ı 
v~ya ıtrıı:mıv~}'.l~n-?, son halını ha ilcıi gitmeğe, vatmanın ya - -------------
gonnemış bırısı; Acaba ccn - nına kadar v.armağa da muvnf- w • • 

net postası <>l'rnasın, aman ika - fak olurdu. Hatta daha fazla • Soguktan korunmaları ıpn 
çmmayayım.,, diye işi olsa da sını arzu etmiş olsaydı yooi barındırma odaları afılıyor 

f ~~a da ~~hakkak ki ~- cins bir göbek torpili gibi tram Erken, saatlerde EbeveYllli ça-
ıgn :rı.şı • zan omuz n- vayın öbür ucundmı da delip lıRmağa mecbur olan işçi çpcuk-

de, ba~ topuk altında. ekse - çıkabilirdi. Gelgclelim şimdilik Ja.ı::ımn mektep ti k• d 
riyn dırsek kakmalar.ile o mü - . k ~ _ _s.:'1.u . ne a ar 
barek t k ~ arzusu ne gırene. ne ÇJ ana ma sokaı,rın fena tosırlcn.nden ve kı" 
SÜ romvn.y apımna yuz ni olmaktan iba.re1:cikti. Bilet • §ln soğuğun.dan kur.tulmalannı 

rer. çinin ikazına bütün göbek ve tem1n maksadiyle Maarif Mil· 
Fakat i •ri ~irebilir mi? haşmctile hırs~andı. Sabahleyin dllrlüğj.ınce Eminomi, J?atif, ı.~-
İşte sışnıun bir bay: bekleye kansına. yaktıgı ateşten dıtha yiip, Beyoğlu, Bcsiktaş, BakH-

bekleye aynkfa.rına kara su in - kızgın: lköy, Beykoz ve icabcttiği tak· 
mı.ş. Kolay mı tam dok!>8.n kilo. _ Sa.na ne be .. sen işin-e bak- <lir'de Oskiidnr, Kadıköy ve ui
Ne olursa olsun diye, yararlana sana.. diye öyle bir tersleyiş ğor daha bazı knzalar clah'ılincle:-
sığındı. heıkcsin içine dalarak t.eraledi ki: khnerkezi vazi •ettf'! bulunan ilk 
şöyle bir. yarma tMnı.ızwıa te- okul binalarında barındırma o-
şebbüs etti. Burmuıdan soluyor Bu esnada lmYL:."Üra ellerin • daları açmağa karar v:ermıştiı. 
d Öfk · d :ı..._ı. den asıtmı.'.;I birisi elindeki ga -u. ·esı sa ece tramvay: µvA- Buralara devam edecek tale-

Rommel'in geri ceki/.ııu, 
~ 

hareke.ti n®ıl olma~? 
Berlin, 22 (A.4.) - Ş"analJ 

.Aftikadaki vaziyet hakkındn aS'\ 

kerl kaynaklartlan fJU tafsf~ 
verilmektoo.ir: 
Mareşal R.ommel tara.fmdıı.11 

Sonte~m ilk günlerind~ b&Şt 
lanan cesurane harekete •meli 
ınihay.et bulınU§ gözüyle b3kJl&
billr. Kendisinden malı!em~ 
vo sayıca miiteaddit defa yük· 
sek lıınaıı bir dlışman k~ 
sırula iki hafta kadar inatçı bir 
mücadelede buluw:ı.n bir Mihver' 
kıtasının sayesinde bu h ket 
dii m nın goz"ınd n sru lmulmış
tır. 

Bütiiu savaş kudretini ol<luğıı 
glbi muhafaza eden Alman - 1· 
tftlynn Zil'lılı ordusu, uzun za-
mandanberi itinalı bir. surette 
ve. çok dcrinlığ.i.00 hazırlan311 
mev.zil re şimdi yerlo,şmi bulll· 
ınuyor. Bu ord.uy umk -
lar ve en son tip tophı.rdan 
f:akV'ıycleı d~ göndenlmi<{tir İn· 
gillz!er-. l son günlerde de Sıre
muk yollarında ?ııfihver kuv\ d
lcnnın cenahına agır mot.Dı tO 
kıtalardan mürekkep \isli k ıv· 
vetlN "yle biicwn teRebbiı.'>iinrie 
bulunmuşl.tr ve hıç ohn 
Rcım.nıel' •ı ordçı km·vetl flt\I 

çcvırnıek istemişlerdi. Bu lngı· 
l.iz kuvvetlerı hu. maksatla M,ısu· 
sun bat.IBına kadar ilenleıni.1 

t.!an hepimiz trenden indik ve - Çok iyı. Yalıuz itaatsizlik-
~rafımızdıt bulun n hendekle · ler:e hic tahammül ctınıez. He -
rin içinde sı.;ındık. Gözle.cimiz men hapsettirir:. Ratti bizi bile 
semaya d·knm ti. Fnkat.ı hıç - Onun içın rok dikkat ediniz. 

Şüpheli bir ölüm 
Evvelki gece ağır surette ya~ 

rah olduğu halde Beyoğlu has
tahanesine müracaat eden Teo
dos adında biri müra tini mü
tt>..akıp ölmüştiir. 

1 · d ·ı · eı · ...ı zat.enin ilfuı sayfasıı:u okuy<>r • eme.sın en ı t:rı g mıyon~tL benin ekseriyetini faklı anıt, ha- se de uzun ve gtlc yürü\ u: ' 1 

Sabahleyin bin de kansının key du: ba qocuklan teşkil eil.eceğı içın sonra susuz ve kayauk olan 1t1 

fini beklemişti. Vakıa. halleri "Biletçi anmıyor,, bu t.alebi-niıı aynı ~mandn • araziden ~eçerek S• rt<'"\( k ııl t 
vakiUeri yerinde idi. Fakat en Bol yevmiye, her gün bir ö - bah ve ~am yemeklerirım de 1 ilcı leın.t>k kuv.vctinı kencr: bir hareket goı miyorduk. Son - A!ışınc·a.ya kadar biraz 

vagondaki milralyöz atesc ha - zorluk çckec <dz. 
?.ır bulunuyordu. Ben ona ba - - Sız gönu Usun uz: sız da
J.ayordum. A"kcrler büyük bir ha çok yar iını C'dcrlcr. ~;&inle 
sohukkanhhk1a etrafları ıruziı • olmak çok istcrdım. Albaya bu 
y-0rla.rdı. Halit. hiç bir uçak ala- a.rzumu bıldıreceğiın. 

disinin yarıst nisOOtinde zayıf ğü'n yem_.· ı"lh tem'·-• ''"'ast du"şu··nu··ımcktedı"r. 
l k · eJ k Rum h" ~ t:.A .. ,, uu ~ d • bulama nıslardn. d hH:ı o an ansı cıv e ıztnt;L· İlinın eksile tarafını da şiş _ Btt maksatla gerek' okul1nrdukı 

meti gözülm iıyordu. Fakat_ he- - Çok memnun ola.ca;µı. ka-
pimiz merak i~intleydik. Neti · lmsaruz. 
cede ise tekrar tre.nımi:r.c bine - - Ben daha QOk. 
rck yolumuza. devam etlik H • O oıradn kı yol ağ;r.ına var · 
va tehlikesi sona ermişti. dık. Birisı Kavallıya, ötekisi E-

lki arkadaşım ve ben yerı ·ı lcterupolise gidiyordu. Bu_ yol -
~1izdc oturup konu.~uyorduk. Bu dan • •!anig~ d gıdiliyoı·du. O-
h8.dıse biZC' yeni bir vesile -· tobutl-..rimiz kontrol edıldi v 
mıştı. Her tarafta dfirder beşe-rl a-.{<laki yolu takip ett" t. Yirmi 
kişi münakaşa ediyorlardı. Biz dakika sonra kasa.baya ulaştık. 
eski ve yeni harplere dair ızun Alaya .kud9.r da on dakıka Yi;i
uzun balı tt k: w bizı b kli - ı·iidük:. Yolda.. hecltes "Bünlaı ls 
yen bir çok tchlık<>leri öııl,•mc-I tanfiul gönüllüleridir ... diyoıdu. 
ğe ynnya.n b:ıhi ler aC'tık Bu Bazıları da "ya ın İstanbul 
enteresan konuşmamız bıt ok çoruklanmız .. diye scrinçle ba
arkadaşlnr tnı afıııdnıı la bi.ıyiik ğınyorlnrdı. 
alfıka ile dinb1ivordu. Hattfı. Alba.y Simopulos bizı ka.~ı.. -
vanımrna kadar ~sokula.nlar da lamak için yazıhruıcsinclen çık
nuclı. ı mış kapının önünde bc:klı~or · 

Kosto yük.'JCk sesle şoyl.:> dı - du. Uzun boylu, dolgun, aJt sac 
yordu; lı, hıyıklı. dine bir askerdi. Ifar 

- Bana k ... !ırs:ı. har.p ki. şımuda. yüzü gülliyor<lu. Bi:.-.e 
zamanlarda ol lugu gıbi kıh~ ve rt'fı k t eden a._<rteğmen Oroopu-
yıunrukla olına.lıyrlı. 1 Ios hem n karsısına dikildı. se-

Ben sordum: lfım verch VE' bizi ona t.akd·m 
- Neden? t etti. 
- Çünkü o zaman bil~"in kuv Albay çGk memnun olduğunu 

veti belli olurclu. Şimdi bu şey- v ilPıide birer kahraman ola: -
tani ica.tlam karşı insan pek ca~Tıınt?.dan fJÜpe etmcdığini eöy 
zayıf kalmll}tır. lecli ve ı:ıöyle dM'am yetti· 

- Pek doğru dostum. Hem - "Vatanımız bngiin harp hn. 1 

ele dediğin- gibi olsaydı belki do !indedir. Bi7.d n sayıca kiz 
şimdı Arnavutluk hnrbinı bitir- kPrc üstün bir dü~manln çarpı-
miş olacaktık. (5ıvoruz; ve onu yeniyoruz. Ye-

Hepsi bir ağızdan: niyon.ız Ç.ünkü hürriyet ve istik 
- Hem de nasıU talimiz göğmimüzfuı içindedir. 
Öğle olmuştu. Yemek yıyor ·• Vafün ve Kralımıza kan}) ima-

duk: son kalnn bir şarap şişe - nımız o kada:r biiyüktiir ki teh
sini ilçUmüz arasında payl~k. Jikeyi unutarak bayram yap · 
Ka:rnınnz pek acıktığından ko - rna · istiyoruz. Fakat vaş da
nuşmadan v~ oburca yemeğimi- hn. bitmemigt.ir. Sız, evlatlanm, 
zc devam ediyorduk. Bu arada vat.-ınımızdan uzak yaı;ıyordu -
üç saat s nra Dram ye. vastt o- nuz. fakat istiklalimizin tehlike 
lacağ:ımız.ı öğrendik. de olduğunu işitinr-0 hemr·n yar 
Akşam saat Uç bucukta ora- dımmızı takdim etml'ffee koştu -

daydı~ Doğru oradaki janda.ı· - nuz: ve vntanım1z bu ynrdmn
ma karakoluna giderek birer nızı şerefle :ktib ı edıyor. Böyle 
biı er ismimizi yazdırdık. bir vatan nasıl kaybolur. nnsıl 

Burada dn. Aleksand.ı'Upolis - söner? Yaşasın hilrriycl, yaşa -
tc. olduğu gibi ayni hararetle sın Kral, yaşasın büyük fetak-
karsılandık; ve geceyi orada.. ge sas. (D edecelı.') .... 

Teodos ölümünden e\rvel ver
diği ifadede bıçakla tahta yont
tuğu sırada bıçağın üzcrınc dü
şerek yarahuıciığım söylemiştir. 
Yapılan mualıenesi neticesind e 
vücuduııun muhtelif yerlerinde 
derin bıçak yaraları görülınüş
t.ü.r. Yaralarla 'l'eodasun ifadesi 
a.rrunnda tczad görüldüğünden 
öliım hüdmcsi etrafında tahki· 
kat yapılmaktadır. 

ltal~a ya bahk ihracı 
İtalya ile takas yoluvla. 150 

bin lir.alık balık ihracına Tica
ret Vck&letince \'erilen müsaade 
schrrimiz piya sında müsbct 
tesirler yapmı~tır. 1 

ttalyaya taze balık gönderjf
mes ni temin mı:ı.ksadiyle Tica
ret: Vekfiletı.nc gösterilen takas 
kolnylı~ı Ur.erine şehtıimiz tüc-
carlan bu sut'etle Itaıya~a 150 
b;n Urruık maldan ziyade bir' ih
racat yapılabileceğini ÜO'Jt et
mektedirler. 

İki llırsızllk vakası 
Nöbetçi ciirmü meşhut mah

kemesi olan Sultanahmet 1 inci 
Sulhceza mahkemesi dün ak.şanı 
ge vakit, iki sırkathadlı esi fai
lini muhakeme etmiş ve bunları 
muhtelif cezalara çarptırmıştır. 
Bunlardan birisi, Sirkeci istas
yonunda hamallık eden yersiz 
yurtsuz takımından olup evvel
ki gece Fatihteki ~adiye ot.e
line yatmak Hı.ere gld n Halil 
Rıfat oğlu Hayri adındadır. 
Hayıi yattığı otelin odalann

d':ln birinrle bulunan yatak çar
şafını çalarken yakalanmış ve 
(24) gün hapse mahkum edile
rek tevkif olunmuştur. 

Diğeri de Mehmet oğlu EUıem 
Özdemir adında biridir. Sırkat 
hidisesi sebze halinde vuku!>. 
gelmış ve Ethem cürmli meşhut 
halinde yakalanarak yapılan mu 
hakemcsi sonunda bır sene müd
detle hapse mahkiım ve tevkıf 
c<l"lıniştir. 

çIBini kıskanmış, onu goçen haf man zat tamannilamış bulunu _ him ~e cemiyetren ,.e ~ereksc 
ta ui~ratmı..,"fb.. Yerine henUz ye yordu: Kız.ılay tara.fın<lan bu ay ha.'jl.1· 
niırlni bula.manu.şlardı . Bu i..<Kl.e "Heı.· sa.at birlaLç <Sğün de · dan itibaren fu~liyete ge ecck o· 
suçlu mevkiinde olan zayıf ka- göbek tatlısı.. lan aşhnncll'r L<:b ı1igı yapmak 
rısı ayni zamanda güçlü olma - R.8şat ileri. suretiyle bu ta.lelx-nin .iaşelcrmi 
nm kolayını <la bulm~. tomin ede:ceklerdic. Bu suretle 

Eh ne denil'? Kadın inadı, gc ._.. t ..... _._ efra• okul saatine katlar buralal'da.' 
çer inadı. &41 CUNl.C&'."ll&U barınacaklar ve akşam tatilin·' 

Zavallı şişman adama yeni fmda dfl•bceler dC'n sonı-.ı. da ebeveynlerinin ış-ı 
talimat: T leri bitene kadar yine aynı ba-

''- Zaten şişmansın , yağlı •. Et sarfiyatım azaltmak mak- nnma odalarmda "mütalea, o· 
sın. soğukta pek o kadar titre- sarliyte abmnası düşünillen ted- yun ve ders'' le me.~J o!~.ı.k
mez.sin. Hfa:netçi bulana kadar birlerin çok faydalı olacağı ka- lıırdır 
sab::ıhları erken kalkıp ate.5 nnati vardır. Bazı mahfillerde, Maarif Miıdürlti~ barıııdır· 
yakmak, kahvaltıyı ha.zırlamak bunun i~ en iyi ve pratik tr.m- :ma. odnJurmda calı:;ı;ıcı k öğret· 
enin vazifen... lün Avnıpruı:ın b~k yerlerin- ml'nlerin kadrosmmn tanzimi ıle 

v11. nıvv ttcri, teb!ı,,lerd d 
ka · kere bildirild ı h 
ve ' m uz fasılası • h il u. 
bulı•.ımnk s tı't'tiy1e b ı 
kuvvetlerıne irısn ı ve mu "'tl'l'" 

cc <'<ık nğır lmyıplc11· \ eı ·m:.r 
leı cliı. Ba km: \'(~tler n C'u "d . tauk 
ve ard.bıt. balumı..'l~~·n u•;•·adlf!.1 

hıss rlilir knyıpl=rr h u <'k L ka; 
biiJycllor;ne engel olınustt r ~ 
lam l\.ı..lruı nrahal:ı aan } · r ıcs· 
mıııın bi ı:çok ynr.:ı:lılcı.r'l ,..cı ı!crc 

<ı kletmek için kullamlnıı oımn • 
sı da buna b •p t~'ül etlllek· 
tedır. 

lıı ·ilizler n ana. kuv\ etleri 
i~man adam bu eoğuk giin- d" olduğu gibi haftanın muay- u~r'1fplınktadır 

leı;n hCT sabahında parmak uç- yen günlerinde et yememek ol· - ---

}arını ohıaya pufla.ya emenden duğu. ileri sürülmektedir. o Enıinöııii emni
M . . t•ı;'mı b1ttısınd.ı durduaµ :JJ• 

1 rnda Mont.gom(!r _.·....ı" .t.c.1 vıt b ·r· 

kn1k1:y.or, ateşi yakıyordu. Fa - giinJcrde kasap dükkanları a~ıl-
knt bunu sırf karısıııın korku- mıyacak ve lokantalarda da etli yet anliri 
sundan yapıyor, içinden yuktığı yemekler bulwımıyacaktır. Bırkaç gi.in evvel vazifeSi bn-

H. 1Paşa medresesi 
ve Beyazıt hamamı 

şınl.la. felç isabeL ederek Ccı:ıah
paşıı. hnst:ıhnnesine kuklu ıları 
Eminönü emnivet fımin ı.. ... ı !f 
Tuncer kaldırıldığı Cerrııhmısa 
hastahruıesind • vefat etmiştir. ____ .. ___ .__ 

e r!ar kaope
ü - vir1.ği 

-----------~~~--.. ----~----~~--
tif i 
.Memurlnıa uc-uz fiyntfa N'7.ak 

ı yaıılacak PakiHte binaları 
lla d utıarı içine alınacak temini gaye.c;:~le kurulan mnh

teklifi ile projeler Ü7.erinde in - dut mesulirtıı memurlaı· koo· 
oelonıcler yapan .Ş.chiı::ilik mil- J> r:ı.tır mü~-ı.virtigine Emniy~t 
t~hassısı bu t:Cklıfm ı~nsında Sandığı umumi meelısi rura.~ın-

Yanan Edebiyat Fakültesinin 
bulunduğu Z yncp Iramı1 kona
ğının a:rs3sına yapılacak yeni 
Fakülte binal nna ait projeler 
tamamlanm1stır. Tasdika arze
dilmeden ev\1!1 bu projeler Ü7.e
rinde gerek şehircilik mütehas
sısı Pro3t ve gerekse eski eser
leri koruma Encünıeni icap e -
den tetkikleri yapmı..,tır. Bu tet 
kikler neticesinde Fakültelerin 
yapılacağı arazi safüısı dahiline 
o havalide bulunan Beyazıt ha -
rnamı ile Hasanpaşa medresesi-
nin de alınması Eski Eserleri 
Koruma Encümeni tarafından 
teklif edilmiştir. Encümenin bu 

bır mahzur bulunmadıgım bit· , . 
:raporla tesbit ederek projelerle da:rı _Yakıp Çıunnus tayın edıl-
birlikte Maarif Vekilliğine ar- mıstir. 
zetmiştir. Eoınıyct Sn.ndıgının dn kooper.ı· 

Kabul edilen bu şekle naza. _ tifinin müesısısı olup faydalı ça
ran gerek Beyazıt hamamı ve lu;malıırı gôrülen bu zatın, bu 
gerekse bugün Süt Damlası ola- J·ooperntifde- de mu:vaffalt ola
rak kullanılan Hasanpaşa med- caı!i ümit olurunnk1adır. 
resesi Ün~versite Sitesi dahili - p ~ k t ·· 
ne alınarak tarihi kıymetlerine arasız yeme evzıı ıçın 
halel getirilınemek şartile ta - bsyannameler dağıtılıyor 
mir ve imar olunduktan sonra 
münasip sekilde kullanılacak -
lardır. 

Fnl.ır bnlka teı.'Zl olunacağını 
yazdığımız paımnz yemek daj:;rıt
ma işi etrafındak'.i hazıt"ftklnr ı-k-

lmc ır.ır.lılı e!>il'. l t..ı ı. !ıt .} 
ve ce.~up batı •n dnf' ru tıt \ il 1 

ılcrlıyr-bilınisf ir. 1~u · 'f 1 ıf. • 

l.ın da. mulilivemf'1 g ditldt ı • 
ınokla..larda hemeıı çe.kıi '11ek ı 1• 

runıln. kalmıı-;lardır. 

lkı tıahıl yolu b yun<"~ ıleı l • 
yrn hafif İngiliz kolu da pc c 
yavru; lıaı cket etmek ı:itır.ctıYI" 
ileı !PJniR, ba. kolun ilk öneiUcı 1 

çok~ nberi tahliye ed • .m s 1 :ı 
Biııgazıye daha clllıı varabihnı • 
lcrdır. Tahn[J cdiien yol! 11 ı ''" 

berhnva 'Cd imiş olan köprii \ 6 

su yollıı.rını tamir iqin göı ,jc.rı
len İngiliz istilıkam tabııı 1.Lt1 

M'lıv~r hm a kuvvetleI'inin dai· 
mi hücumlnrına maruz bulunıı· 
yorlur .• 11.ifuhve.r uçaklaı•ı ak l<J 
tan uemak suı etıyle yaptu;lı.tJ ı 
hücumlarda. insası henüz bit ril· 
miş olan muvakkat köpriilerı 
çok dcla yen.den tahribe aııı• 

va.ff.ak olmuslardır. Dcrnc ıstı· 
kametindeki yolla da. taln ·' c 
münakalelcıinc ve İngiliz b 1\:t 

meydanlarına. karnı A!m,.rı \'C 

!tn!s.ın bomba. uçaklarının ge e 
gündi.ız yaptıkları lıiıcumlara dll 
farul ız dcvruri edılmektedlı . 
----~----

("a alıp götürdiL I' BU ALI iN a ' ve 1 1 as 
- Şems cihan bundan bir par Tefrı'ka ~'o. 77 91 

• 1 N k'I 'kt'b 
"\ 

!ıkla kesesini yanına ahnnmıŞ, 
olduğunu farkettl. Bunun üzeri
ne hamamcıya yaklaştı: 

mnl edilmiştir. · 
KıYJlayıu kaza tc!>ekküllcrı bu Yeni kadastro müdürO 

subaMan ıtibaren vaziyetleri t.ı- \l'iliıyctimiz Tapu ve K!ldast.ı 0 

- }<::;vet, şimdi filbülhar.is re- M Z k' K f hf d 
mıl atınca bımun Hint denizin- • e J orguna·~~----------------' ha~lu ma uz ur 
den çıkma bir balık olduğunu ·- • . 
anlıyac." k, bu sayede izim:zi asla - Evet. Bır kağıda sardım. kuvvetiyle Hindistanı:ı. götürül- ra.şmam lazım. 
bularnıyacak~ - Çok iyi. Bu, benim en bü- düğü anJa.,.-mtyor. Kızınız her ge- - Pekala. Sana istediğin mü-

- Doğru u bunu çok iyi dil· yük ıtihrimdir. Bu yemekten on- ce Hindistana gidip geliyor. saadeyi veriyonun. Dediğim gi-
şünmü$iin! lann bulunduğu yeri muhakkak - Hindistana mı gidiyor? E· bi bu esrarı meydana çıkarmak. 

Eı't.Csi günü hükümdar he- sure~"«:. meydana. çıkarının. min mis'.in? seni derhal zengfo edecektir. 
m{'n kızını yanına çağırdı. Ebül· Hukumd~r: ,_ Evet efendim. Çünk11 bu - Siz hiç merak etmeyin muh 
haı s de orada idi. - Haydi, kendini göster! eli- )l\ıl balığının ba.51ta yerde bu - terem hükümdar. Elimden gele-

- DU..rı akşam da oraya git- ye cevap verdi. Bu işi başaracak lurunasına imkan yoktur. ni yapa.cağım. 
tin mi? olursan sana vereceğim mülti- - Şu halde işin içinde bir Şemsicihan yine her a.kftun 

- Gittim b bat fat çok büyUk olacak. Bir anda Hintli sihirbaz var. ortadan kaybolmağa dcvrun cdi-
- Ne oldu? ş'a.ııin satır. ol- Mısın~ en z~1gin insanları ara- - öyle anlaşılıyor. Zaten yordu. İki sevdalı her gece bin-

du mu? sına gıreceltSln. Hindistanda. her zaman iyi · - bir gece masallarındaki dekor 
_ Hayır. Bir inci gerdanlık - HUkfündarıma hizmet et- h'irbazlar ~ık.ar. Bunların yap - içinde ateşli aşk saatleri yaşıyo~ 

0 du. Bunu bana hediye ettiler. mck boynuma borçtur. tıklarım kimse başaramaz. lardı. B"ırbirlerinin kucağından 
1 tc! Ebülhar·s, Şem icihanın ge- - Şimdi ne yapacn.ğız? ayrılmak istemiyorlardı. Ayrıl -

Kız 'mcilcri b::ı.basına göster- tlrdiği yemek pP re asını aldı. - Başka çareler arı yacağız. mak ?.amanında ikisini de bü -
dı. Bunlar en mükemmel inciler· Evvela bir ru un okudu. Sonra. Kızınızı kaçıran sihiı baz onu bel yük bir hüzün sarıyordu. İkisi 
d 11 furkQ.Ulı. remil attı. Bır k ı<r.dın üzerine ki H'ndlstana götürüyor. Fakat de ıık;.c:ım:n olmasını sonsuz bir 

Lbüllıaris: netıcelcri uzun uzadıyıı yazdı. böyle olsa bile kendisinin bura- arzu ile bekliyorlardı. 
- ı· r ımıı.dakiler çok lmv- Hesapladı. Ncti<>e ıtibariyle şu da alınası lazım gelir. Ebu Ali Sinanın başına bir 

v tr, de.:li. Şaltlı!l ef.sunumu boz- sözleı i sö~ lcdı: - Şu halde? gün bir nl'.sllik geldi. Yıkanmak 
m hın bunu göstenyor. Bari ye- - Bu balık Kıl b:üığıdır. Dün - Bendenize bir112 m"isande için haınamn. gitti. Hamamdan 
d - ·n yemeklerden }?ır paııça ge- yada ya.L.ız P.:ınt denizinde çı- edin. Bu iqİ.ı1 etra.fındak'i esrar- çıkarken JmmamCJya parasını 
tırm~e muvaffak oldun ınıı.! kar. BinaenaleYh kızının afsun perdesini yırtmak ıçin birnz uğ- ~erımk i.E't(">Cf. O zat!'Uln dnlgın-

- Yanıma para almayı unut
muşum. Relıin olmak üzere su 
şalunı al. Birazdan paranı geti-
ririm, dedi. • 

Fakat hamamcı çok aksi bi 
adamdı. Bunu kabul etmedi: 

- Olmaz, ben rehin fiian al 
mam. Paramı isterim .. diye tu 
turdu. 

- Canım, bu şal yUz ham• m 
parası kıymetindedir. Yanımda. 
para. yok. On beş dakika sonra 
getirir:im. 

- Ben böyle §eY anlamam 
Dışarı çıktıktan sonra, hamam 
da şalımı çaldılar, diye Ustelil{ 
ba.~a iş de açabilirsin. Be 
parnmı isteıiın. 

- Ne kadar aksi hır adamsuı . 
Yanımda para olmadığım sbyJU 
yorum. 

- Ben böyle şeyler dinlemem 
diyorum. Y ~ parnm.ı vcrirsın, 
yahut ta sem şuradruı şuraya 
bu-akmam. 

(&vnnu var\ 

hakkuk eden fakir a.ilcl re na- üdürü iken Hat<ıyuı annvatar.:ı 
zıl'lamın beyannmneler•n lt!Vhli- ilhakı üzerine tel'fian Hatay tsı· 
ne bugiindcn itibaren b şl n- _ pu. ve kadastro müdürlüğüne ta· 
cakUr. TevZl '.işı ay .,onuna ka- yin olunan 11-.aik Selem yc11.d 11 

dar ikmal olunacaktır. bir derece terfi ettirılerck lst ıı· 
Kıymetli hakim ve avu· bul tapu ve kadastro mü<itlr 1 

ğüne taym edilmiştir. 
katJarımızm konferansları -----------

TAKViM 
Huknk talebesinin bilgılermi I 

arttırmak malnmdivle Hukıık 
Faki.iltcsl talebe biiHği büyulc 
ve mülnm davaları neticelcndn. l un l G GVN 826 Ay 1l 

1 58 miş ha1dmlcrlc bu kabil davala- --1-3
-(j-

1
-· 3 

rın müdafaasını deruhte ctmU} 
bulunan avu.katlann bir.er kon- ZCLK.ADE 2. . T 2 inci ~ 
fcrans vermeleri ıçin icalıeden 

13 
CJ. eş. 

teşcbbfu:lerde bulunmuştur. 10 
Talebe cemiyetiiıin bu ycrinoe ___ _, 19 4: 2 

karan al frkarlaılurca iyi knrsı
lanıınş Ye 1-e"ldileıine müraca.a t 
edilen h "i .. m ve avukatlar bu 
konferans! n s~vc Se\ c vcreb -
leccklerini b llfrınişlerdır. 

Bu husu.,1:a tanzim edıl c · 
pro,..'Taın '11 • rl.u·larn bılclı · . 
cc.·tır. 

Cune:,ı 

2.11 
7.a7 

\ n 
ı .. O:> 
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~skeri vaziyeti 

• Brbin Dl 
htrx 

Ziyanın neresint!en 
dönOlsa kardır rın ge..,. 

liarp yıldırımlıktan çıkın ş my ı 28 zi slar büt"' n cep ·eıerde 
)'ıpra ma harbi haline gelmış İTI' u 

- BD" tnrafı 1 incide - tıdtv.i ·,tedaili bir ma.lııyeti Vu ington, 22 (A.A.) - 18 h Ü cuma geçti 1 er 
.. habıdi Kı üd f lannd lkinuteşrjnde n ı:ıredilen bahri-.tadır. li'ızıyoloji:k • :· yı ~ a na a . ye na.z.ırlığınuı tebl ği: - Bas tarafı 1 incida - Lcııiııgrad'da Ruslar, yeniden 

be kudretinde m·· "rdir; he • hususıle_ hava silfi.hları;ım. onem Düşman faaliyeUerine rağ- man teçh.iza.tı, geçen senekinden Meva nehrini aşmağa teşebbüs 
ıınen her muhnrip memlekett:e bzandıgı bu savaşta, ılen mev- men, ordu kuvvetleri ve silahcr.- daha ıyı ise de, Rus iklimın•n et.misler ise de Alınan topçu ve 
tegnddi, agır k ytıar altındadır. zilerin, neye mal oµınn °~· dazlan Guadalcanaldaki m~v • §eda.id..ne karşı koyınağa kafı piyadesinin ateşi ile püskürtill-

A' rup bütü o ilmi a. mtidafaalan kat't bir mecbu:ı • zilerimi.zin bab yanında ilerle- değil r. Cepheden alınan telg- müslerdir. l ! ...+...-.; anmda yettir, Bir taraf, bu mccburıye- "S ek 
l'11" ragm.en, vww.~ di - taraf b m: şlcrdfr. Orduya. me up o raflar, tir Alınan ttiınenirıe ve- Stokholm, 22 (A.A.) - Bir 

muvaffak o~~ıımıştır. Avru~ =~~k~n~tahtası Ja: hud" av uçakl n Buin çevres·n· riJ~ -0 an kışlık te~Jıizabn sun'i Sovyet denizaltı.31 dün Fin sar 
h \kendi ~le :vıııhn*tn : rak kullanmak ve Akdcnıiz em- de, evvelki teb!ğde dü'?ürüld. g· 1 kauçuk tabanh la as- h'.illeri yakınında Abe takım nda
hcle ateşsız b<Şııklar bırakmı niyetin1 sağlamak için bu üs • bildirilen uçaklaı'Cl n ba.ska sıfır tarlı pamuk ceketlerden ve yıne lan civarında sekiz bin tonlliito-
1: n bu h~ 2C>~ r;ır. ~ leri düşürmeğ-e çalışac~r. o- tipinde 3 d:.ı.-mıan m' uçağını da- pamnk kasketlerden ıbaret ol· luk bir Alman şUcbini torpillE'.-
Çı, Avrupa bı.r darussıırn.. bir m- ınun için Adalar etrafında. ve ha tahrip tmış erdir. duğunu t. r·h etmektedir. mıştır. Şilepte Alman kampla-
ffi.h v ceı~han~. anban, atef:ller ilkönce ~dalar ıçın bu loş ayin- 19 lkmc·wşnnde B..:.hrıy mı- Kızıl Yı1 Iız gazctes·nc naw· nndruı Abc yaknılanndaki bır 
fışkıran bır mustahlre.m manzu- rında kanlı çarp mnl ra ıntı • zırlı,.,ı .ı.un n ı ttı~'l tebl g: nı..n· astarlı k::ı.;;..wtler yalnız no- l lc,m kam1mıa götürülmekte olan 
ınedir orava yoncltilen her dar edil b·ı· Ke.<d kollarının fa lty • sa- bete; ncl'cıl..:re V('rılmiştır. kad" ... Sov• et esir' bulun· , .,, .. zar e , ır. · k tl · • .... , ' 
b_o. mislile mukubcl go~ • Mrikada yerleşmek dn.hi ora yesinde Amer ı.nn uvve crı azı Abı '1Jar l\lii lafaac:Ltaı makta idi. Toı !l.11 !?' nuye su kc-
tir. Avrupa.ya. karı ı ~b~us • ya kı.ıvvctle.rııı akıp gıtmcleriııi knyıpln.ra uğras rnk 'uatla.lca- &al .füorbu· sınunin altında isalı t ettığır.den 
lerde bir lköprübru ı tesisı ile O· zaruri kılar Oyan ki müttefik- nnlda~i .. ilerJ. n ~ti rini daha i- Ber . .n, zı (A.A. l -- Bugün- ·eminin derhal battığı s ınıhyor. 
l'ada. tutunmak ve işgnl snhns_ı- ıer eski diinv~:mın b~ paı'CMm- len gotunnu,c;l d r. kiı Alman tebliğ , Stalingrad'da Bununla beraber 800 lmdar esi· 
nı genişletmek, henilı uzak bırl dnn Avrupa ·yakas:ına geçmeyi . 21 Sonte~.ı.n n . ~ehlen tınb ve Don n hmun btıyük di~et;'ln- rın kurtarılması ve cıv rda b,ı. 
Yannın rnıesclesidir. Avrupanın de tasarlamaktadırlar. Bm bi nye nazırlıgırun t:ehliğ'ı: ı de inath müd"laa muh rebelcd- luııan balıkçı gemilerine ve di • 
:müdafaa ç 1nheri deniz.le!'le ç rin Amerika ıle Afrika arasm- Havn kuvvetlerımız, Gu dal- nın devam ettiu rıı bildmu~ktc- ıreı· gemilere nakledilmesi müm-
t!li \ı ve mi~ fafn.a. seddinin .. rıe- daki ecfcıl r a.rdsız arasız de· canrıldaki dili num tcsıslcrine dir ... - kim olntuştur. İnfilak it ıtl'lda Ö· 
tı in<l l ttü engınl mus • ve:m edecek ve Tunus ve Trab-I karşı 11 h:ıvn akllll yapmışlar- . l'"m bliı'Yi len ve bo~an esirler miktarı-
"-'- H - _,__ dır. KJrada faaliyet, ikmci dere- " · h . '\U.Ol,~n •ı de vardır. ava Jus bölgelerinde onemll yıgın•u.· . · t l:J-'su· ıkı, 22 (A..A. t _ Z.1ntan- nuı kadar olduğu tn mm t:· 
orduları . yönelışı. a:"'"il - lar yapılacnirtır, icilya · • da tcblığı: dıhnektcdir. • +~ b Bi l cede çarpışmalara ınhısar e - cı 

tajl ıle k . ılaynbılirler. Kal - 7.erla g~idi bin yaşlıdır ve taım ırueiraı Ha.lsey, Ctuna günkü Sovyet uç~klnn, Helsınki iı •· Ru. .. Y:u: n Götürüloo ®'eri r 
dı ki, gerçekl~en bir çı.~rma. manasile bir garanti veremez. ı tebı;.;;.de bil rilen iişmaıı deJıiz rinde uçaı Jk <.>hr-e büyük ça ptn 1 .. · k ?? (A.A _ Sovuct kaı anm, hnvanın • ~n ıd o sebeple, çıkarma kelelerı, kn,;:lanmn, evvelce bildirılmı~ ibir bomb.ı .. ıt . . tardır. Bu yüz- • ~os 0'~: -- Al ·, barlci-
dctıi ve sürekli ~lerını c.~1 • ı son defa olduğu gibı gerilerde 1 olan kayıplara ilave edl.ldiğ~!1i 

1 
den camlar .urılım. ttı. B·ı~l.a haberler .urosu u.an hususi 

bederler. FransıE şımal Afruta· ol~ca.'.kbr. Bütün A.fri.kn kıyı • ve bövleliklc Japonların i.tç gun dü mnn tayyaıden de 'h u- ye ııazır)ıgı tarafından b 
sının :müdafaasız kıyı_I.anna çı· ı...rında cro·· .. ,..11ük vnzı.felerı ısc "' ""r:nıie ıı ...... nu .. luı rnc ele oo ıba aurctt:! tcşkJ1 edihUı.<; bır ta ur~ ı..~ ...... ,,,+. nı h "'"" iç:nde kaybettikleri gemi adedı- ,..., ~· • d b ~bile kayıplara. ~ı-ra,,~r. Giraud ordusu i.'? orlaklıgmı te- nı 28 e X>lağ ettığıni b;ldirmiş- atmrunışl:ırdır. Kara ccpıı.clerin- meıısuıl hücum kıtalı:ı.nn an ı-
1\ın.us au~!aı uın r. U:k· Ak • min edel)ıldiği hrıJrle, onunla bir de hafif devriye f aalıyetiylc top- :rinlıı kumandanlarından ol1!'P ~ 
denız seynısefer emnıy~~de liıı.te ifa edil~ekt.ir. Bununla bel tir. Kara Hard<a.tl çu düellolan olmustur. siı· odilen Normn.n Toerster ın .1• 

011 _önemli r.oUı .°.yı.ıayan Sıcıly~ !"8.ber, gelişmekte oJnn' ~~aylar Cenup bab Pasifikteki Mü e- Rlruı Hı. ·wıı "'Ha.kkmda fa.desine ınüstc.rı.iden uzun .!>.:.r 
bo~uın bır kılıt noktasını leş tam bir mmınffakiyet gostersc' fik umumi kanı.rgfilıı. 22 (.A. • Ne Diyor tebliğ neşretmiştir. B~ lcb_liğin 
kil eden Bizcrt.ay yanaşmak d .,;mdilık bır ba.cılan"'"'""ır. ·· ·· ~~u . ~iıca noktJıla.n af::agıdnkı. şe-b .. n...::_....ı,.,_ , ..., t""'f" A.) - Pazar gwm n~\Ai en oskova., 22 (A.A .. > -. Kızıl- kild hu··ıasar. _,11·-ı.v.w,tır· • ava tehditleri y~ı mum- e ~ •u""l' 

~·-· l teblığ: ordunun Don nehrı U7.c.rınde ve . . .
1 nÜn olamam tı. . . Ta II!;ta il eOI Buna ve Gona 'bolgcsin~ şiJ- Stalingra<l'ın cenubuuda cero-1 Mozdok bölgcsmde csır edı e~ 

Avrupa., lmıt'i ııetıce yendir. r detli b?r omharebe cereyan et- yan eden harekat hakkıudn.kı No~ Tocr.ster yazı}~1~~~n Ve :ateş silindirim orada d rin· çarpı lar luyor mclrtedir. J{ara kuvvutlerımizi sükutuna rağmen Bedıu, H. • verdıgı ifadesinde demı. · 
liklere doğru götiirm k ttrrukar- _ ~ ı 1ncid0 _ dcstekli"en tayyarel~ız .. bü- Jann miih·ro bir taarnız hare· ~1 Alman ~artciye ~.1 Von 
~rdir. Afrika yakasımn le ge- mens ıp ~ wısurlar 'l'uuub ve tün gün bomba ve ~ıtralyozleı • ketbi nıki.<ıaf ettir:tnckt olduk- Rıbbcntrop un ~b~ ı!P. te~.: 
<;itilmesi için ya ıl~ hn:r klt Bi.rerte'yi hını ... ye eden Alman le clfümıan mevzilorıne taarru7. la~ ~lı haber vermek n cbunyc- kıl edil:niş ole.n 'Hmrusı Tnbur 
~lnı~ uzak hed ~ ~ı t~">hb ton talılc:ınatına hucum etnuşlerllır. etmışlcrdir. Bu bölg~. .~~ı'mde tiıu hissetmiştir. S.S.) hiicum kıtaları kum~!1· 
<>nlemek ic;in d gil. vrupaya .. tki düşman avcısı duşurillm~-1 Stnlingı·adm c.enubunda ~d- danlıırından Voo Kauensberg m 
t.D • on, 1 el\T4>-Mc:(ı' bı"r hll'"',,,, "tkıs Bu hucum. bu ta. hkın tl.u nııı· .. o·· 'l . '-'rliklerı Sil 1 1 b t l . ~,t• .. k ımbir 
.... _,,, -~ -.. ...... " -ı t ur. uşnıan < cnız 1>" • 1 detlı bir mu ıare e c ~ynn e • em~ıne veri rnış ve "'ly\1 ~ -
bölgesi elde etınelt iç.indır d • kavemet dorecoouu tecru e el· h ilin açığında dolaşmaktadırlm · t mcktooir. Ve Berlin, sadece Rus ıerin de g~irilmesini mütca.kıp 
Ii'akat, yaı.,n sularda, ha<t.ta bas nıek için yapılmıştır. Dı~e1· ta- Kavieng: Orta bomba tayya- Jan n ilk dalgalarının püs.ktirtfil-

0 
sehir.lercle bulunan bütün ta· 

~ın<la, bugünkü muharebe si 
1 raftaı: .Aıncr.ka.ıı v_e Lıgılı: kuv- relc:rimiz gece ha.va meyuamna. mü!'l oldu~uuu bildirmektedir. rihi ve kültfücl lmnıetleri kütüp 

ıab \'e vasıtaları karşısında çok vetlen cer e~e dorrnı ıl r~mek-1 taaıTuz etmişlerdir.. . ı Ruslar, l imruuıı civannda buyük 
1 

ihni ;ınüesse .. elerde bul
Çetindir. Afrika kıyılanııa ya • t:.OO:r !er. Aynı z:ımnndu Frnıısız Şimah garl1i kesımı: Yalnız 

1 

binalara tahassun etmiş olduk- da~f v& to lıyarru· Almnnyaya 
Ptlan çıkannalara Fransa kıyı- ve Amen1<an kı~l.ııı Alın~~! keşif faaliyeti olnm'ltur. lann. an '"OV<>rossisk cıvtırlarını ~nd~::ek ~yle b:vzif ednmii;i· 
larının ve Akdcnizde arta kalan zırhlı kollarının ~üduf a f>tlı,..ı ~,_...____ eJlermde bulundurmaktadırlar. f 
adalnrın işga.lile cc' ap vet Udi. bir nokta da. dalnl olmak uzc~--e Milttellklerln plAJU Bu rımnn. Rus bataryaJ rnım a- ır. lima.t ~ ce bu ta 
J\.\Tttpa. cenup lcıy.ılarma il en• T11nusn 48 kılometre mesafecıe 1 •. tcşi yiıziinden felce uğramıştır. Bu ta . geıegın • • 
l<>llar bu üsleı:den geçer •;e btı. bulunan muh.l'l. kavusn:k nokta-, Lo:ıdro. 22 (A.A.) .-:- Dun, Biiyiik '.Caa rr uz HııJduucla bur. Le~o-rad dola.ylanndakı 
Usler taze km'\etle>rle biı }an - lannı ~nl ebnı.şl •rdu 

1 
Londrada kon\L~ İngilız mh- İlk Mnlfuuut saraylarda bulunan bütün kıy-

<!an beslenmektedir. Aııcak, u - Tunus ve Bize 1. 'd kı Alman riye naz.ın Aleksa.nder demış • Stokholm, 22 (A.A.) - Ha- metli e~ayı almı tır. 
ııutmamak icap erler ki. her ÜS. mevzıler'ı ark:ısında ı.ırhh Al· ı tir ki: . .. vas. (TeleJn?~dial) aJansıuın hu- Bu cwnleden ohımk Tsarskoe 
•. 1·z "c ı aYa hii.kımiyeti elde man kuvveLkrı dolaşmi.lktadır. ı "İngiliz ve Anu~rika.lıla.r mu· susı mubabınnden: Sel 'd 1n t ·içe J(aterln'ip 
butundm ulmadıkçıı, mukad<kl'a- Almanlar, bıı li'raıısız kn mnuı - ı him iki mesel" karşısındadır - Sovyet Jaunanclanlıı';rı. cenuJ• - • .. o ~ . ıpa.ro oı. .. :_ • 
tına tcı kedilı:cekt r. Her üssün dan end~ etnlektedırler. Cc- 1 lar. Birincisi, dü.,~.~~~ en -z:a~ batı cephestnde ilk in taarruzu· muzc ıttıha:r. edılen buyuk :mrn 
1 u' \'etli bulundurulması ise, · !1upta. }i ran.sızlar. Ro~ el kuv- ı rıo~tB;smı bulup, bulun kuvwet... na knlkrnı.şt.ır. ym<laki kıymetli ı;rva ıı.lınmıs ve 
11 0 dunun zaafını ve esas cep· vetleriylc Twıust~ı Mthve;r or- il Jcrım~~e oraya taan"Uz et.mok. Çok geniş bir mikyaa dahılin- almanyava gönderihn.i:'?tir. 
lır-nın lchliketerc m· ruz ka~'lla· dul n arasında: it•tibatı tesıs .et· lk~ncısı. k ahraman Rus ordusu· de yapılrrının taknrriir cttirilnuş • 

ı ma t-..ı rnnu dol:'Uruı D , ·:mLı mek isteyen Almıııı gayrcLno na. yardı.ıruı. de,·a..n e:tnıek.,. . olan bu hareketin gayesi, pek glllz kabiDeSID• 
kes n • ~n·ıcun IDU\ .ıff"kı~ıeU:. u rağmen Gftbes'i muhnfaz el·! Lord :'-l~ander. Ru.s~ ya gı- ziyade. hücwna maruz butıımın kli le 
laştıı ılcı a~ı crn U. M sır darul- nıektedirler. Resmi. özcü, (;e7,a. den kafil lel'ın deııiU:.ltl ~- ik'c noktayı ynı z:ım:ıaô:ı çenı- 9 de-ı i r 
h ını z mı ın c etmı -1 -.·irdeki Alınan hava ka,rıplıır1· zuııa uğradllclarıru soyl mlştı>. ber içine hn:ı:ktadır: Krnmska- yapıldı 
t · d - ·· ı 1 ya He pe nz Almnn birliğmin i, denilrbiln· . .\ \'rupanın cenup ınn. pek fazla ol ugunu soy. e: ~ ,_ . ,_ ehal 
ı. l h G C bl a gıb ı yolu hattııun kontrolünü K:M· bulunmakta olduğu Iuı.t mrı _ Bıı§ tıırafı 1 incide -... ıyılarınd •kı . c ı cep - mişt:Sr. arpte asa. anc. - ne alınış bulwunakta.dı hu-. a.rasmda Don nclırJı.in di~. 
nin bütü. il ı vziknle ko • uzak yer l rden dog~y!'- dogru Bon Umamu hicum Stalingradın cenubunda Zaza il clıill, Sır Cripps'e aşağıda.ki 
tun.rnalar1 m cburiy •ı i h r- Mtitt fik iteri ;ı.reketinı stek· Roma 22 (A.A.) _ Sll-fl ni Kras _ Noarnıski nrasındaki sa- ıeklubu göndermiştir: 

\ hald" do-\ l ' d "etlen lemek fu>.ere devamlı· urett tak· ajarumun b:Idirdiğiı gor• lt~l- ha l'e Kalmouk sterlet.i... "Bu anda harbi gözümün ö-l:ayrıı'rılmns nı gl'. ,.t.ti kılaC'.ık viye kuvwtlcn gelmektedir. O- van savaş t;ı~..,areıen av bı.yy:ı.- Aynı zamanda Stalingr dın nünden CTCCrrirken uçak imalfılı-
tıı·. Stalin de bu l u · • kı en randa Amerıkahlar, kendıleıiyle .relerinın himaves:ıfld olnıalc: gerek şimalindt- gerek cenubun· nıu ve radyo tekniki inki..cınfını:ı 
lluniy tini giz!• e · tir. isbirliğı ynpa.bilm I l'1 ıçin ~n· dün ögleden sonra Bone limal'ı da bulunmalıtn olan ~rlıkler de 
Ttınusa vı·iruv n füsenhauN' sı.z askerlerine Müttefık sılah· ufil"k <!L>'-ı·~- mümkün" •. old·,~· kadfır lerımızin kafügiilıında olduğu 1 

t k tcsislen U7.er ine ı ı a · ve l n- -r..::u ·~ •-t." Eğ \=uvveuerinin m hedefi Bizerta~ farının kull. ıulnuunnı ogre me · 1 dı t 1 f!·-' -tı.... .. 
1
da dil:: an ·erini miitaleasında bulauuyorum. e tl b d guı bombalan atnu ar ı. . a

1 
- .u.ı ıu..uı..... ~ tiıı. Müttefik blı; ıi,, kll\;c, ~~ tedirlcr. Amenkalıl,ır un an van savaş u~aklarından mur~c- tutmak tt;n tnarrı.ıza geçmışlcr- bnva kuvvetleri imalatı bnzırhgı 

de kı a :vulcl::ı.n \C son sur aı baska Fransız s"feroorlığini ko- kep cHğ·eı· hava teşkilleri. de dd- nı deruhte etmek Ilıtfunda bulu'I'ıablus~~ tevccci.ih ed kler • ıa.;laştırm..11< maksudivle benr.Jn Philio ueville'e hücum eylem~- Alman haric.ı.ye nazırlığı malı- nacak olursanız, fik unce. mem-
diı . M h'' ı iııdirm ·c çtık. ım.ı vermektedirler. tir. Liman tesislerinde çok bu· fillerinde diin AJm n kwnandan- Iekete ve ouun davasına büyffit 
~tuv, tll ı · i C', hiç J"ğ.ıl3<.". Bı- Gnbes MıRbka."loda ük yanğmlar cıktığ1 gorü~ş.- hğırun bu taarruz ile g 1 v- bir hizmette bulunmuş olursu-
~rt.ı mus•-ı.kem JDC'\lkund hır _ · ı-~- .. ~•"'- o•~ugu~ ı..~~n ve J. n""' '"'k ı.._ı,..,.ta c:tıud7kı mnkn-ı. ,~ b. ı.. Lo d 22 (AA) J'·as tür. İtalyan torpil uçakları b r- wıuu ...... ...,. ~ ut:",,.. .u.. ıı Ud-~ '#' >iÖprübaşı kurmayı '\t ır .. ~ac n rn, · · :--- ,......,.., h .• , .... kuvvetlerinin bu ta- mıru7.l terkederek büyuk bir Kın· h 1.. d ·· ı 3 "ktedır b'ı.ri ardından gi<len dalgalar h • ........ ... w 

1 

ava üssiinü dde tutmayı c u • ra yosu, şoy e cıem~ · arruza ait hıwrlıklan "Ok za- ri departmanın h şına geçmek-ı ·;1 · A k n kolları ım· de avnca PhilimıevıUe lima- '1 
Wncx•eklerdir. ng'ııız ve me2r5•0 a k·ı tr man e· ... ·~1 kesf et..uili· o!dugu- ıla- le si .. J'!O>c:i silsHei mera tip itibariy-d" T 1 ome c rundaki g-cmilere hümum etmi.:;· .. •'C'.I • .1~· Avı upanın ortala.rmn atlavı ş.m ı , un usun . tir. 7 bin tonilatoluk bir v rü:ve v edilmekte idi. Ie süküt etmiş gıbi göninür itse· 
laa • b. ak da ımatuf<lu oonuhwıda bulwıan Gabes lima- Halihazırda muhnrebe biiyük niz de b5yl bir mülahazanın ıd· J. kdı 1~1 

•• 
11

1' .n.ı • sa •~ı~kınıı· , nının simal batısmdakı demir· 2 torpil isabet etmiı:ıtir. . • t . . , 
~ enız us ennın LU • • bir siddetl uvam etmektedir. zin üzer·nizde ~ır gunn esı:ı Oı· 

Berlin Ahnanlann hiç bir mtls mı ~ biliJ.:1m· .. Bur Y ı va
bet netice e et.mcm s olduk- z.ife, bernm niil~ :ruın.a .. aa ~! · 
bn söylenmekted.r. lığı vazifele.rım ıtib:ırı~Ie hızı bir 

üzerinden başladığı gibi, başka.sına cildleriıı te- Maamafih şimd"kı !mide knt'i biıını;ze dnh.1 samınu surette 
masıııdan geçer. neticeler istı1ırac etmek dn~: u yuklıı.ştır8:.caktır!' Her h.ılde har-

Bilhassa bu hastalık kendini bütün ş.idde- ı . - :ımktı Sovyet ta:tr· bin <;ok cıddi zaı t retler ınc kı.r
tile aııcak harp içinde bulunup sı hhi tcşkilüh ~~-:~;!~~i~ azami şidd t nok 

1 

şı lmymnJ;:. ro.'1.kr "'~.\:1e yapılın': 
n.-.~--a:m ola.n memleketlf.lt'de gösterir. Tifıis tasına varmamı~ okluğu beyan olan bu tPktıfi. \Ll.Yük bi~ hti 
a.ı..ıuu ed lınel t d. . m:ımla. n zarı ıt ı!lra rıl::ıc mlzı 
glığın eksik bul~uğu ~·er~4::do do.la.şır, . tif~s ~ig-~~tan Kaf.kasyanm ümit ed . :.nı.·• . 

tam mfı.nasile harbin getırcligı acı bır hedıyechr. uhtelif kesimlerin • g k s r C:ıpps. ve~ oldu,...öu ce· 

Dünyanın en hüyük yumurtası Tuapse'de, gerek Alagnir'de ve vapta "'OYle .denı ştir.: .. . 

Gelen haberlere göre Maüaga.skarda çi~- Mozdok bölgcsind de Ruslar Hiz:metlerımız, hiç Ju. es?'· 
diye kadar rastiaıınınmış büyüklükte bır gen ş mikyasta tanrnızlar 'ıcıa- memit!kete vıkfedilffi r . \ · 
yumurta bulunmuştur. Bu "A.ip~, "Or- sına mışlardır. Almanı r, bu n ne ~ure ~ şc-

d b . k rtasıdı wtziyetc hlkim olduklarını Vl? kil edtl_e~lece~m .mıs,, ismin e ır uşun yumu r. bütün me,"Zilerini ellerinde tut- yinde ti:k m ınız. M •ktub ·-
Adada bulunan bu yumurtanın içerisinden tuklarm.ı Han. etmel:ted:.rler. nuza göre- deruhte etm ıi r t 

sekiz litrelik iç ~ıka.rılmış olup, 150 tnıuk ve. 6 Pek tabii olArak bcklcnildığı diğ·n".ıı v~el . kabul t 
devekuşu yunuırtasına muadildir. Yapılaıı in- \•eçhile A lman askeri makama- amadevim. 
oelemelere nazaran yumurtayı yapan kuşun bü- tı, Rusların 19 - 20 İkin iteşrin Fikrimce istih.sa.Llt. nazu:ı ıie 
yüklüğü dört metre imis. hususi tebJliğlerifl<le kaz:ı.nm~ levazım işleriyle mc..: ~! ııazır a· 
Bwıu ilk defa 1850 de bir ticaret gemisinin olduklarını bildirdikleri muvaf- rasındaki münat:ıe tler dolayı~i-

süvarisi olan Abed bulmuştur. fnkıyeUeri katiyeUe tekzip et- le bcn!m harp lmbinesind lıu-
Bunl n inceleyen Saint Hipa.lrc seyalıatno.- mekted:rler. lunınanun musib otnuyacnğı fik-

mesi:ne gore köylüler bir ywnutanın kahui;'Un Maamafih Terek bölgesinde ı'mdeylm. Binaenaleyh haı'P b.-
çiçek varo~. sepet ve ha~li. ka.pa.t:malc için ten· Sovyctlcrin şiddetli taarruzları- binesindcki mevkiimi memnuni

nın devıun etmekte olduğu teyit ,•etle terketıneve rv.ı oluyoruın. 
cere Vf'rine kutlruııyorla~. edilmektedir. Bu yeni vazifede geçe ı y• ı -

A cıs b ılunn.n diğer kabukların focelen- Cephenin diğer ke3.ımlerinden d:ıki dostane mes i erk d 
~'ve e bu yumurtaların b·r ada."nın ancak tali bir taıkım malfııruıt a- mıza devam edeeeı;ı, · v y 
cıkıp yıka:ı ab·ıceeği büyukliikte oldu- lınmı.ştır. vaz"femi memfekdı 'c s · ı m-
lı ılın ktadır. Rjev bölgesinde de Sovyrt nun edeeck sur tte ye n 
., -c:==-===========.:ı:I tar..rruzl.an devam ctmeJ..1:edır. rec-eğimi ümit ederim r K 

merikada 
fububat s~ 
f erbet:liği. 

Vaşington, 22 (A.A.) - Rad
yoda söylediği bir nutukta .dm.
at nazın Wickanı Birieşık Ame-
n1ta çütçUerine Rusya.ya ve fn. 
g'iltereye derhal ilıraç edilmek 
ve harpten sonra Avnıpa.nın ~ 
gnl altındaki sahalann:n ihtiyaç 
lan t.cmin olunmak iızcre domuz 
yetiştirilmesine hız vermelcrirJ 
tn.w*"ye etmicıtir. Ziraat nazırı, 
çiftçilere şöyle demi.<tt.ir: 

S'l haftalar icind Ruslar da· 
ha bti} ·ık miktarl:ırda domuz 
ve y ğ'l ıra ihtiyaçları oldu,..Ouııu 

bıW rm Jerdır. Ruslar, bunlnnn 
mwnJ-iin olduğu k dar ça.'lıuk 
gôııderilmesıni istcmışl r ve bir 
kaç ay daha. bu IIL'l leıe llili
va. lru ı o ğmı bild.irmişlcrd ı . 
lngilizlerın de bunl ihtiye.c:ı 

vardır. Afnkada hitdısclerin al
dığı e tl harbin cerey nıw de
gi tırm·şt!iı. E!3enh<> eı ve 

ontgomcry tar .. flannd::m ekle 
edilen m vaffa.kry etler Alm. n 
bo3 unduru..~1undan kurtarıla.C2 k 
A:vru mılletLrınln ia e edılc
ce2ıne dnir Roosevelt ta.rnfıu-

n • 
dan l apılan vand· yerme getır-
mek zamanım yaklasbrnuştır. 

a arı ı1l· 
laklar 

- ua~ tı:ırnf1 l 

hııbcr1cr'- göre çehırl<·ruı b 1-
tılnıası ıçin llııl~an hukiuneti 
tarafınd:ın bütün na.kıl ' sıta • 
fa.rınn el konulrnu~tuı. 

T-0nno şehrine y!ı.pıl n hava 
a mhırının çok ağJr ka),plara 
~b ıVC't ~rdi~ nl l:c;ılmı tır. 

C0;yda'n ~ lla~ıı :sı. 

Bugünkü Jurnal d'ltalın ga· 
zetcsinde MUMsolıuıniu aOz. • 
cüsij Gayda yazdığı b·r, 
mıtkaiede İtalyan halkını şu 
tarzda teselli etmektedir: 

'' uhanir ba \ kuvvetleri 
~A.7.ını <>lduğu va.ki dtlsrnana ce 
va.p vereceklcnln. Bir ka~ hafta 
dan Jınra bunun ııeticelerı gö · 
rillf!(."l'k ir. H 'kın &>f.rtıkkaıılı • 
bğını muha(nvısı l.izımdır.,. 

F mı.aççi'nin gazetesi olan 
"Rejime Fa._.<Usta.. ~zct sı Af
rikadan gelen bu fena h herlc

-·-
.Yazan : A . C. Saraçofla 

-·-
L o1mııtalara ve :içkili gazi. 

nolarla birahaneler gt· 
bi meze veren mliessescleı-e re 
son eknıck verilmesinin yasali 
cd.illlikt:en va bu yasağa da sı. 
kı ve 8iddctli kontrollerle adam· 
akıllı ri.n.y.ct ettirihnek yolu tu· 
tuıdukta.n sonra yalnız lstanbu· 
1un günlük sa:rfiy2tmdan (500) 
çuval tasa.rruf edildiğini ~ 
zcteler haber veriyorlar. 

Ekmek İstanbnlda bo yılın baii 
da, İkincı1dinumm on dordiin· 

de k rne usulüne b ,., andı. ~ 
kanta v~ bınthanel ·roe Birinci· 
kanunun başında elrmek bulun .. 
durulması yasak edıldiğine gfü·a 
arada gCf>,en (321) gün zarfın
da. günde (500) çuvaldan tn· 
ın:ım (160.500) çav l unun bey 
hude yere elden çık.nnlmış oldu· 
ğu neticesine varılu . 

Maama.fib, lokautal rda ve 
bıra.ha}ıelerde ekm k bul mdu~ 
ııılmam.a.s. karan on biı ay ev
vel verilmi.'} olsasdı. toparlak 
bcsa.p (150.000) çuval un tasar
ruf ed'.ilmiş olw-du, kabilinden 
üzüntükı·e mahal yoktur. Zira 
madem ki za.yıf nokta bulun
:-:ıuş. yaraya el konmustur, "Zi
yanın ncıesiııden dönülse kar
du·.. felıvasmca. gCÇ- el olsa 
deıdın nihayet ~!.!:; cd!Jip de
vasının bulu.:ıımuş olru.asına &&
vinmek i n.bedcr. 
Şu k"1ldar var kı, bu sütunda 

müt ddit vesil l rle bahis mev
zuu ctmış olduğumuz lıir mese
l" ı de incelcmeğe ~ ;layıp lıp
kı lokanta ve bira.hanelerde ek
mek yasağı cezri ve it l'i bir 
tcdo..rle bu davru:uıı da halli Uc
tizn eder: Bazı lokruıt lar lıaUi. 
makarna p~irmcktc ,. yasağın 

in cmd ~d Halelerine: 
''Muk na. fırınd. ' ve "Salçalı 
mnkaı nu" yı Jca.ydelmekten çe
kınmcmektedirleı. Kruı::uı.tim'.izce 
kaçak undan yapıldığında. şUphe 
caız olmıyan bu makarnaların 
ıstihtat.ni.n &iıne- gecilecek o
lursa duta.yısile kimse l.açak ma
karna inınlınc teşebbiı- etmiye
cck w•yahut, şayet vnrsa, ma,,. 
knrnn i~t.ıfçilerinin izl ri bulun
mus olncaktır. z 

Bütiin dctik.Icr tıkaı.dığı tak
dırdl' rı,inde tasaı-ruf edilen 
(500) çuv.ıl un m:kt..ırının bir 
hnyli yukseleceğfode üphe caiz 
dcgildir. 

rin sinirlerini bozmaması icap-------------
ctt.ığiııı söylemekte ve dü..<J;·ıı.ı · 
ruıı bu harekete mukabele edil
mes· liıwn geldiğıni yazmakta
dır. 

Laval Pariste 

Son ge.leıı luıberl~ı-e nazaran A.sıl Fransayı kim 
Almanlar, İtalyan hududunu • • 
tahkime ba.?Jnmışlaı-dır. temsıl ecuyor 

Sicil ı ı t ~1" Pa.ris, 22 (A.A. 1 - M. Lava.ı 

Alınan son haJ:>erleı e göre, ~ı 
cil~ a ve cenubi ! . ada bir 
h:.1:i ıiıya knrşı yapılan planlar 
tccrube edibniştir. F t P rtı· ı 
ffi gmel sekreteri Vitlu1..zcni, mii 
dafaa tertibatını lt~fctmek ü • 
zeT-e Sicılyaya gönderılmistir. 
Muhtemel bir ga obc hareketi 
icin bütün küc:;ük ıuı.kH va.sıta • ı 
Jan müsadere edilmiştir. 

İt..'l..lyan başkumandanı olan 
Veli::ı.ht Prens Umbcrto, Viduzze 
ve general Kesserling ıle gu
:rüşmcktcdir. 

Ccn ovaya yapılan akın 1 
Londra. 22 (A.A.) - 15 Son

tesrinde Ce.c.ovaya yapıiau lı a 
akıru esnasında alınan filmle 
ondan ~ çekilen foto,{ıııfl • 
:rı tetkik edeu mütclrn hu 
gpre bu şehir şlınclilik :Mihver 
kuvvetlcrlnin. i.r ikmal ve inşc 
Jınrını olm!!.kt.a.n çıkmı.5tır. Ya
kuıda halka da gösterılccek olan 
filin.den anla.şıld 2-ma göre Ce
novada 12 yangın ~.ıkmıştu. 
Bunların birçoğu büyük mahal
leleri baştan ıh.aşa sarnn alevl -
ri. 1 ha.kiki birer ii.fcC .şekl ni al
mı tır. Filmde alevlerin arns•:ı
da bombaların düştüğü ve talı

,,fl.C tı geniş ttiği iyıce görfil· 
me tedir. 

ve M. de Br'illon l ugı:ıı öğleden 
som" Vıch"'den Par· gclmi • 
ler ıı. ı.:,,k; b!lşveldilf>t Jairesi o
lan Mal gııon sarayııın gidı!ll 
b3.'?' eldi \'C b·iyii:t "çi orada 
l<Ta.lı.<uz hiikiımetiııiıı Pariste"'i 
y ıksel. memurhıivle ,ôri.işmii~
lerchr. 

M. LavaJ'ın JYazartcSi günü ya. 
bizzaL • a,hut M. de Bı inon \'ası
tasiyle Pans aazetc".Jerlnc de
m l't" bulıuıın.ı<iı n ul emeldi!". 

Ji'rrul! yı Kiuı rı.'t1111sil Etli~·or! 

.Madnd, 22 (A.A.} - - Fı a.usa. .. 
mıı tunsaJı basJ.ıgı altı da bir ma 
kal!! rı ıedcn A1ka:m1 gazeh.sı 

öyl yazmaktadır: 

Bu un dünya nru-.annda Ma
r~ l Pcten F'rilllSanın tim.salı· 

r. Bunun en büvük delili de 
'bizzat d~anlannın bHe si •a.
setlcruıi haldı göstermek içın 
faıc.şalın isminden istifade e: .. 

mcleriair. 

Mısırda harp yine 
baş adı ? 

Boston, 22 (Hususi) - MJSJr .. 
dı:ı..n bıldirilcliğine göre, Sekızin-
cı ordu B ngazinin 60 ldometr~ 
cenubund:ı Rommel k l\'\'etieriy .. 

Dıger öJr takım fotoğraftır le muhnrcbevc tutuşnıustur. 
d birçok sokaklard binaların 

~~~w!=~~ i't-: 1 O O P O"R8 MI 1 ~ ti A.ns:ıldo fabrikala:n.:ıın en· H 
kl; . yı~ haline l!;eJ:liği de a- - 23 ikinci Te~. 942 
şik r ba- sureUe ~orülmektedir. ~ 

Akdeniz harckiı.ti bru lıyalı be- '1.30 Program kcstrnsı 
ri füttefikler Cenovayıı altı ha- 'l .32 Vucuduroil - ,.19.30 A. Haberleri 
va aknu :yapmışlardır. Bu akın- :ru çalıııtıra - 19.45 Serbttt ıo 
Itır cem ~lnız ık'i buçuk saat J.mı. dakıka 
süıınü tur. İrutihz kayıplh.l'l top- 7.40 A Haberleri 19.55 Miızik 
vekilıı 10 uça::ta...1 ar~ttir. 7.55 Müzik Rad-l 20.ıs Rad3 o Ga • 

.A!nn sırnsırda Cenova lima- yo Salon or - zeiC3
1 

nında. bfilunan. Augustus ve Ro- kestrası 20.45 Mu 11: 

ma ndlannd · bliyük yolcu va- 12 30 Pro .ı run ıı.oo K o iJUQ 

purları Iı~ 'izrn u<n nı tır. Ro· 112 aJ Milzik (Pl.) ıı.ıs Mt ı:ı 
ma nu :k · ı hal ne 12.43 A. Haberleri 21.30 K n 
• tirilmekte · - r k j ·pol r I ı ~ oo Mu:t k. 21.4., .... • Rad -

ı en ~ tır E htıın :r- 18.00 Progr n v s 
k · me k • a VUZ· ı ı b.03 u 

lô.4 • 
u,ı;;.ı~u"'"rr. yo Dm 
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Liğ maçlarına dün her iki 
stadda dn devam cdiJdı. F.::.1er-

- Hayda Ytirftk"'be!.. rüldü. Bursalı, hasmının bu, da-' bahçe stadındaki Beşiktaş . Fc
Bursalmın bu n nmı ~i?ı lıGını .kaz kanadiyie karıııladı. I nerbahçe müsabakası büyük b;r 

idi. Tam :manasiyt:e haklı bir • Bll, Afil dalışa karşı :Şursahl".ın 

1 

seyirci kütlesi tarnfından alaka 

Ö tığı uon.....ı b" h ile takip edildı. Maçların ckse-
nara idi. ylc bir~dnlı.şliı• yap J''<# ........ e ır areket idı. ris!nden normal neticeler alındı. 
dan Jı:urtulına.ğa ~!'bir, yil;z :Yötük Ali, yxı.çalan bulmadan 
nara az gelirdi. Y~, tope.ria· kaz kanadına takılmıştı. Bursa- Taksim - Davutpaşayı 3-1. Gu-
rup kalktı. Tebessüm ~y0?9u. b, hasmını kaz ka.rnı.diylc çevirip ~a.ray · İstanbuls}>oru 8 - 1 
Nnra fila.n atımadı. Y"ô'Mlk, hiç ~e u~yordu. !şin tu- ~~ı~.taş - F~er~ahçeyı 2-1 yen 
J;4ızrnanustı. H.aszmDı :şere vu.-~ hafı Y&illt Al~ kaz kanadında • dı. Süleyınaruye ıle Kasımp~a 
ramadıemdan dola.yı in:memişti kuzu gibi duruyordu. Yalmz has t!r berabere ~~ılar. Beyk~.z 
bile kendini. Soğultlmnlılığını mın oyununa düşmemcğe gayret .. ay~. 4-~ ~~lup ederek gu
muh~ ediyordu. Peiılkrruı - ediyordu. Bursalı, oyunbaz ol- mm surprızını ~~ptı. 
,.,......,_ bu. H '11.~~.uı . ..:ı~ ..ı,.;ı;...,~A y"..ı\.'Yü k k d. 'Maçların tafsılatını sırasiyle 
.u.n.~ · .. as:mt ~~ çe- -..&uuuan o. "b n az ana ı- . 
v'ikt:t. Binaenaleyh, harikalar ıe dikerek çengellemeğe de ça- verıyoruz. 
~nda harikalar yaratıyor- lışıyoniu • .Afücaclele müthiş old11. ŞEREF STADINDA: 
du. Halbuki, Çalık, kudurmuşı:•ı. Fakat en sonunda Bursalı, galip 
Artık küfrediyordu. Cazgıra dö- bir oyunla hasmına yiiklenmiş 
nerck ve, ellerini b.rbırine vu- bulunurken aksi net'ce lnsıl ol
ra.rak: du. Hu sıralarda. Çalık, ) re do· 

- Hav kör olası şeytan!.. P
lan bundan da kurtuldu. Herıf 
.-edive benz.ivor. Nereden atmış 
,J>lsan dört el düşüyor ... 

- Çok tetik ve çevik 1 •• 

- Bu, çift t~puk da.lı~taıı 

kuz doğurmağa baslamıştı. lkı
de b~rde söyleniyordu: 

- Hay aksi şeytan hay! .. 
- Bu oğlanın hiç şansı yok! .. 
- Şimdi de kaz kanadtna gir-

di. 

Taksin1 - 3 ı Davutpa.~ - 1 
Taks m · Davutpaşa maçı kuv 

V(tlcr.n hemen hemen m:"..3avi 
olması itib:.ırıyle olduk<'.a çetin 
ba· han ıcinde geçt' . Birinci dev 
rey Ta::6ıın 2 - O gahp bitlrdi. 
1Jm1ci devrede oyunda zaman, 
zaman mıtunlük elde eden Da
\' ıtpasn el ne gcçırdiğı fırsatlar
dan istıfude edemedi. Bu devre

ı.r.;NI SABAH 

-

nın ileti pasını kapan Şeref gü
zel b r \'ole ile taJammı berabcr
Jığe kavuşturdu. Bi::-birini taki
ben yapılan bu sayılar her iki 
takımı da adeta şahlandırdı. O
yun cok seri ve canlı bir şekilde 
devam ediyordu. Yavaş, yavaş 
ağır basın.ağa muvaffak olan Si
yah-Beyazlılar rakip kalede ol· 
dukça tehlikeli olmağa başladı
lar. 

l 
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Fener defansı'nın gelişi güzel SOLDAN SAGA: 
oynaması Siyah-Beyazlı forve- • 1 - ismi çok geçen bir polltnca 
tin işini kolayla.~tınyordu. odamı, r.iyaz.iyede kullanılan bir 
~IA ... ~ • • •• harf. 2 - MalWmrt, edeb. 3 - Bir 
.uç~~IJl Galıbıye.t Golu meslek erbabı isyan eden. 4 - Hü-

28 inci dakikada ortadan in- künıdar. 5 -'Bir hayvan. 8 - Bir 
kişaf eden Beşiktaş hücumu fe- Fransız isııni. 7 - Basit, denizde ,.U
nerbahçe kalesin'i karıştırdı. A· zf'.r. 8 - Eski bir serpuş, ytitaninn 
yak tan :ıya~a dolaşan top- ikin- yerı 9 - Ses verme. 
ci defa Sarı-Lacivertli kaleye YUKARIDAN AŞAGIYA: 
girdi. 1 - ~mıler sıgmır, bnğışlnmıı. 

Oyun Beşikta§ın baskısı al -
tında geçerken devre 2 - 1 Fener 
bahçenin mağlübiyetiyle nihn
yetlendi. 

tKt.~Ct DEDHE 

2 - ttyc, bır ingiliz nazırı. 3 - Mak 
bul bir hayvan, 4 - Başkaları. !l -
El yiız yıkanan yer, bir h:ırtin oku
nuşu, fi - istanbulun bir semti, 7-
Amcanın kısa ~ekli. 8 - Bir gıda. 
9 - Buyük, belli etme, 

!mrtulsun .. Olur F"'" değil. Çam 
ağ-acı olsa devrilirdi. 

de her ıkı takım da birer sayı !kinci devrenin ilk daMkalan 
kaz nchlar. M ç 3 - 1 Taksunin Fenerbahçenin üstünlüğü altın-
leh ne b.tti. da g~ti. San-L'f\ch•ertlilerin gay Güı eş tekrar ayakta başladı. 

Devlet Denizyollan 1. U. • il8nlan 
23-11-942-29-11-942 tarihlerine katl 

muhtelif hatlarımıza lıalkacalı 
vapurların isimleri oe lıalkıı gün v 
saatleri ve lıallıacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattı - Salı 4.-00 de (~e) Cuma 4.00 de (Xaradeniı!') 
Oıııata rdrtım.md.ın. 

Bartın hattı - Cumartesi 18.00 de (Kndcş) Sirkeci rıhtımından. 
Mudan7& battı - Pazartesi e..oo da (Marakaz), Çarşambn ve Cızırt'I 

\l 9.00 dn (Trok) Cwnartcsi 14.00 de (M~a:z;) 
Par.ar sı.oo da (Trok) Gnı.ıta rıhtımın~. 

Bandımı• baı11 - Pazartesi 8.115 de (Trak), Çarşamba ve CUnl 
8.15 de C:Mnrakaz) Galata nhtı..mmdan. ayrıc 
~oa ve Cumartesi 20.00 de (Annfarta) ToP-

• hane rıht.ıırundan. 
Earabfp batta - Salı ve CUma 19.00 da (Bartın) Tophane f)htl• 

mından. 
İmroz Hattı ~ - Pazar 9.00 da ('Olgen) Tophane rıhtımından • 
Arvalık battı - Caıııamba 12.00 de <Bursa> CUmartesi 12.00 

~ <Antalya) Siriı::eci ı::ıhtmıından. 
hmtr Sürat ~: - P4ZZar 10.00 da (İmıir) Pe:ıöembe 10.00 da (TJrball 

Galata nhtımmdan. 
İskenderon Hattı- Cuınn rn.oo de (Konya) Sirkeci Mhtımır dan. 

NOT: 

Vapur sc!~rl~ri hakkında her türlü malumat aı;mtıd 
telefon numaraları yazılı a centalarıınıı.dan ogrcnılc1 

linir. 
Baı acenta: Galata - Galata rıhtımı Llmnnlar Urmmı Müdurli.i· 

~ü binası altında. 42362 
Şube acenteliii Galata - Galatn rıhtımı Mıntaka Liman Reıslıgl 1 

binası altında. 4013..ı 

Sube acentellii Sırkeci - Sirkeci yolcu s:ılonu. 22740 
(1642) 

Puk.ıt Ybrüğün naraları dur-ı 
muştu. Çünkü bu, naraların ru
bi va.ılığı ortadan kalkmış bulu
ıınuyordu. Boşa gitm:şti bu, na
ttı.lar. Yörük şimdi yeni l~olpo
lar düşünüyordu. Ne yapıp ya
pıp bu. ca.nbaz kadar çevik olan 
hasmını bir hale, yola koyacak
tı. Güreş aynktaıı uzadı. Falrnt 
dikkat edihrse Bursalı, daha has 
mını bir kere olsun altına alama
mıştı. La.kın Yörük Ali birkaç 
kere hasmını altına almıştı. Son
ra Bursalı, daima oyuna düş
m ü!)tü. Yöıiik, hasmının oyunu
na otl..Qmcmışti. Dü..cpnüş olsa bi
le yine kendi o~'Unuyla bo7.muş
tu. Giireşin ayakta uzaması ca.1 
l'. kmağa ~ladı. 1ki taraf da 
sıkı hamleler yapıyordu. Lakin 
birbirlerini oyuna dti. üremiyor
lardı. Nihayet bu suretle güreş 
ikincı saatini buldu. Bursalı da
hn. hU.Ui. canlı idi .. Bir türlü ha
sım güreş;ni Uzerine almadı. Ya
ni hak m kılmadı. Çelik gıbi 
idi. Yöriik Ah, sal>ırh olduğun
dn.n kendi kendınc ·"'inden: 

Cazgır, seslenmiyordu. Dik • 
katle güreşi takip ediyordu. Yö
rüh'Ün kaz kanarJında miidafaa· 
da kalışından şüoheye düşmüş
tü. Yörüğün bir şeyler yapaca· 
ğına inanara.k bekl"yordu. Çalık, 
habire söyleniyordu: 

BeJkoz - 4; \'efa - l retli hücumları Beşiktaş müda-
Bu maçı Vefanın kazanacağı 

1
1 faasını müşkül vaz.ıyetleı;e soku ==================================~ 

- Hele dur b:ıkalım ! Sen de 
gelırsın rahvana! .. 

Diyordu. 
Çalık, olduğu yerde deli diva

ne olmağn başla.dı. Asabı büsbü
tün bozulmuştu. Söyleniyordu: 

- Ulan bu güreş berabere gi-
decek g·1 hba! .. 

- Ne de1 sın usta? .• 
Ca.7,gır da: 
- Hele dur bakalım.. Daha 

belli olmaz ... 
D yoıclu. 
Güreşin ikinci saat~nln ilerisi

ne doğnı. Yorüğün birdenbire 
hızıanar .. k hamıına daldığı gö-

- Hay aksi şeytJ: ha)·! .. 
Çalık'm lafı dud,,,·ı<larının u-

cunda kaldı. Ve, birdenh re: 1 
- Ah! .. Aferın sana! .. 
Diye laflarının tonunu değiı;

tirdi. Cazgır, dayanamadı. Kah
kahayı bastı ve: 

- Gördün ya! .. Yörük deni
len herifi! Ada.mı böyle buk !>~, 
buk söyletir. Ne olduğuru gijr
dün ya! .. Biı kere daha gör ... 

Çalık: 
- Af erin sana: .. 
Demekten başka soz söyliye

rn;yordu. Yörük Ali, kaz kana
dmdan ısıyrılarak b'irdenbire has 
mının topuklıınna inmıstl. Çeke
rek Bur3alının sırtını yere vur
mustu. Yörüğün kaz kanadın
dan sıyrılışı saheserdı. YıLm gi-
bi sü?.iilmüştü. Bursalının ha
rikulftde tetıkliğ:i, çevıkliği ibu. 
ani hareket karşısında varifesı
ni yapmağa vakıt bulamamıştı. 
Yorük Alı. birdenbire kollal'ını 
havnyn dıkerek Burs"llıı ın kol 
çcmbcnnı ·cinden ıyırtarak 
gecmış ve, ylııe hır and::ı topuk-
1. ra inmişti. Bursalı, b ı anda 
kı<'ının üstüne düşerek acılnuştı. 
1tirazsız mağlüp olmuştu. 1şte 
Çalık, bu sebeple ah, oh! .. der
ken: 

- Afeıfo sa.na.! .. 
D'yerek lafını clcğistirmişti. 

Yöıük Ali, dikilerek gal"biyet te· 
mennasını çaktı. Ve, yerden kal
kan Bul'salıya mü afaha etti., 

( A rka.81 var) 

Traş bı{:akları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
~~· ."' ...... '"'""c>I' traş bıçaklarını arayınız. 

,, 
,, 
,, 
" 
" 

tahmin edıl':\ ordu. Fakat Bey- yordu. 
koz cıdden fevkalade bır oyu!l l Siyah-Beyazlı kalede beliren 
el.karar.ık galıbıyet ibresini lehı- tehi keler· neticesiz kalırken za· 
ne çcvirnıeğe muvaffak oldu. ı mania oyun miite\•azln bir şekil 
B rbıı ıni takip eden seri akınlar· aldı. Bu arada Beşiktaşlılar ra
la ı:ıık, sık Vefa kalcs ni zıyarct kip kaleyi ara sıı a tchrlit etmek· 
eden Sarı-Sıyahlı takım biri pen ten geri kalmadılar. Oyun kar~ı
altıdan, d ğeri de Şalıabın uzak· lıklı akınlaı la ~erken 25 nei 
tan savurouğu şatıc arka, arka· dakikada Şükrü ile Çaçi birbir
ya ıki gol kazandı. Vefa ancak !eriyle çaıpışa.rak kısa bir müd· 
devrenin sonunda çıkardığı b.r det içlıı sahayı teıkettiler. Bila· 
sayı ile buınci haftayımı 2 - ı 1 hare tekrar göründüler. Marm ~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ 
rnağlüp b t rdı. bundan sonraki kısmı söniik ve lannda b.riken sulardan Gediz 

1k ne· devıe.ı.ın ilk on beş da- heyecansız bir hava içinde geç- nehri kabarmıştır. Nehre yakın 
kikası Yeşıl-Beyazlılar üstünlü· ti. Beşiktaş sahadan 2 • J galip bazı köylerde lüzumlu tedbirler 
ğü altında geçtı. Bu arada ener- ayrıldı. alııunış, köylüler nehir yatağı 
Jık ve tecrübeli oyunuyla ken· G b k J cıv~nndaki sedleı.ı takviye et-
dmi göstacn Bahadır, k lesinde ÜrBŞ .mÜS3 3 a arı meğe başlaını~lardır. Küçük 
behren telıUkeleri muvaffakıyet- Dün Güreş Kulübü salonunda Menderes nehrirün de 1'ire, Toı·-
le önledi I\:asımpaşa ~ e güre'} kulüplcıinc balı ka7.alannda bazı köyleri 

Zumanlo. ağır basnuyn ba~dı- mensup güıeşçJler arasında hu· tehdit etmesinden korkulmakta
ya.n Beyk...ız, Vefa kaJes ıw iy.ce 1 susi mahiyette bir miisabaka va- dır. 
yer1eşmeıtte güçlük çekmedi. şa pıldı. 25 gencin jştirnk ettiği itar Anlcara at yarı~ları 
hap ve Zck run attığı goUt·rlc sn- şılaşmalardan a.~a.ğıda.lci teknik T 
yı adedini 4 de çıkardı. Sahadan ınetıceler alındı: An.kara, 22 - Bugünkü at 
4 - 1 galip aynlclı. 56 Kilo: koşularınm neticesini bildiriyo-
Sifü·ynuı..ni~{) - S. Kasım(>a!ja - 3 1 _Fikri (Kasınıpa.şa), 2 _ rı.ım: 
Rüleymanıye - Kasıınpasa ma- Birinci koşuda: Gülcan birin-1 

çının mühim oır kısmı Siyah- Cemal (Kasım pasa)· ci geldi. Ganyan 105 kuruş ver-
Beya.zlı takımın üstünlüğü altın- 61 Kilo: di. 
da geçti. Süleymaniye for hattı 1 - Vahittin (IUı..<;1n1paşa), İkincı koşuda Ccylantek bi-
elıne geçJıdiğı fırsatlardan lii.yı- 2 - Hakkı (Gi.ire.cıJ. nnci, Bozkurt ikinci geldi; gaıı-
k yle istifade edemediğinden 7..a- 66 Kilo: yan 305, plase 125 ve 145 kuruş 
yıf raKibinı yenemedi. •rakımlar 1-Ahmct (GUreş), 2 _ Ca.- verdi. 
sahadan 3 - 3 beraberlikle nyrıl- fer (Güreş). Üçüncü koşuda DayaJaciro bi-
dılar. 72 Kilo: :rı:iııci, Gonca ık.inci geldi. Gan-
Hala.ta..:; ray - 8 İsfo.nbul por - 1 ı - Basri (Ka..<>ımpa.şa), 2 - yan 2G5, plR...ı:.e 100 ve 100 ku-

Galatasaray - 1stn.nbulspor İsmail ( Kasımpa.şa). :ruş verdi. 
mi.isabakası ·Sarı-Siyahlıların 79 Kilo: Di)rdiincü koşuda Haspa bi· 
eksik bir kadro ile sahaya çık- 1 - Mehmet (Gür s), 2 - r:ind, 1z ikinci, Varad üçüncü 
m:ıları yüzünden zevksiz geçti. Turan (Beşal). geleli. Ganyan 510, püi.seler 140, 
Oyunda kolaylıkla czic'i bir üs· lzmirde ya"'g murlar 185 ve 150 kuruştur. 
tünlük elde eden Galatasaray Beşinci koşuda, Yılmaz birin· 
birinci devreyı 3 - 1 galıp bitir· İzmir, (Yeni Sabah) - Otuz ci geldi. Ganyan 120 kuruştur. 
di. İkinci de\Tede ha.kimıyctini saattan fazla bir zamandan beril Çifte baliis: Ceylan tek, Haspa 
idame ettiren Sarı-fürmızılı ta- fasılasız devam eden yağmur- 1260 kpru§ verdi. 
kım beş gol daha atarak maçı larda.n Mar..sa ve Menemen ova- Yet.iş ve Fidan koşmadılar. 
8 - 1 galip lfLtirdi. ===================================== 
Beşiktı:ı~ - 2' Jfooerbalı.;~ - ı Telgraf emuru Alınacak 

Devlet Dem ıryollıırı Umum Müdürıtiğünder.: 
1 - TeşkıUıt garlarındııkı tel evler.inde tıil!ııl muhabeı~ memurluğun

da çalıştırılınal;: üzere musabaka ile 40 folgrat'cı alınacaktır. 
2 - Müsobakudı:ı kaımnonlardan orto l)kul mezunlarına 60, ilk okul• 

mezunlarına 49 lirn iıcrct vcrılccektir. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Dos.}a No: 

82/9053 

51217-1114/45 

75/8362 

Muhammen 
Cınsi Broel Tenı.1 r. 

Fatih Yedtkulı> Hacı Hamuı mahallcsı-

nln eski A" ç knkan yeni Hacı Hamza 
mekkbi sokağında eskt 42-50 yt>ııi 50 
No. hı 150;70 metre murnbbaı arsa 12 10 
l'vkeidiye Koyünde3 pafta, 17 adn, 12 
parsel No. lu 1932 metre murabbaı arsa 579;60 44 
Beyoglunda esltl Tatavla yenı Hncı Ah-
met m.thallcsinirı eski Kandilli yeni Dev-
şirmelC'r sokLguıda eski 31 yeni 29, 31 
No, lu 53 metre murabbaı arsa 280 Zl 

51217-1114/39 Mecıcliye Köyünde 3 pafta, 17 ada, 6 
• parsel No. lu 3288 metre murabbaı arsa. 3208 247 ,. 
Yukarıda yazılı gayrııncnkullcr açık arttırma ile sab,ıa çıknnL'll ' 

de tnlip 1.uhur etmcd.glnden l 6/ 11/942 tnrihiııdcn iub, ren bir cıy iı;indr ~ 
znrlı a bırakılmıştır. ı~kklilcrin muvakknt teminat makbuzları ve :nil 111· 
hu\'lyct cuzdanlanle birlıktc 5/12/942 tarihinden itibaren lG/12/042 -uırı 'id 
ne k:ıdnr haftanın Pawrt~i ve Carıiamba cUnlerj saat 14 den 16 yn k· d 
Milli Emliik Müdurhiğiine mfü. cnatlorı. (1591) 

l Inhisarlar U.Müdürlüğünd n - . 
l - Mevcut kcşi.f, proje \'C şartnamelcrı mucibince Paşnbah rd '!İeUJ 

rakı .fabnkası tadılfıtı işı knpah zarf usulile ek iltmcye konm\ll'htr. 
2 - Muhamrflen bedeli 17556,10 lira ve mmakkat teminatı ısı~~ 

liradır. 
3 - Eksiltme 8.12.942 Salı gunU saat 10.30 da Knbataşta Levııı.ırtı şıı~ 

besi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Keşıf, proje ve şartnameler hergun öı;:lroen sonra söz\ g.~e::-ı '1" 

broen ve Ankara, tzmir DaşmudürlUklerinden 88 kurus mukabilinde nJıJlD'° 
bilır. 

5 - Münak:ı.Eava girccekleıin mühürlU teklif mektuplarım kanuni t/C' 
saikle % i,5 güvenme par:m makbuzu veya banka 1eminat mcll:tubU 
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ihfü•n edecek olan }.:ıpnlı z:ırflarını ihnle günü eksiltme sa:ıtirıden bir s:ı· 
at evvf'Jirıe kadar mezkôr Komisyon B:ışkanlıc:ına makbuz mukabllll:'dt 
vermeleri lfı?Jmdır. Post<tda vukun gelecek gN:ikmeler kabul olunm. z. 

(1548) 

Ege denizindeki muhtelif /enerler 
tamir ettirilecek 

Devlet Llmanlan lıletmesı Umum MüdürlU§ündcn: 
Kcşı! ve temınat mıktnrları nşagıda yazılı Bodrum ve c:varınd .. kı ferıe' 

kuleleri ve muştemiHitı tamıratı ayrı ayrı olmak üzere açık ek ltı c.;Ş 
konmuı;tur. 

5.12.942 Cumarte!;I gunU s:ıııt onda Galata rıhıtmındnki Uınum l\i • 
dürlUk bin.ıı ınd:ı toplanacak olan Mübayaa Komisyonunda ihaldcri y r • 
caktır. 

Talipler keşifnamclerı görmek üzere hergiln Levazım r.:ubcsinc nıur· • 
<'3nt roebılirlc.r. J 

İs!Pklllcriıı ihale sa.ıllerlnden evvel Miıbny::ıa Komlb-yonun.1 1Tııror 
etmeleri Han olunur, 
Mu\·akkııt teminat Keşif b~eli Yapıla ak is 

B~ı inci devre liğ maçlarının 
P.n mühim karşıla.cımast Beşik
taş - Fcncrbahçe müsabakasına. 
sıra geldiği vakit stadın bütün 
tribünleri ve duhuliye kı.~mı hm· 
c:ı hınç dolınus bulunuyordu. 
Takımlar tar<ıftarlarmın sürekli 
alkışları arasında sabaya. ~ık
tılar ve şu şekilde di1jld' Jer: 

BEŞİKTAŞ : Mehmet Ali; 
Hristo, J<"'eyzi; Hüseyin, Ömer, 
Çaci; Galm. Hakkı, İbıahim, 

3 - 5, Birinci Kılnun ~94:! günil saat 14 te Haydarpaşa, Ankara, Ba
l kesir, Kayseri, Mnlntya, Adan:ı, Afyon, tz.m.ir, Sırkecl ve Eı"lurum 1,..Iet-
mc P.fotkezkı'inde ynpılacaktu·. Müracaatlar bu İşletmeler ve Atelyc Mu- Bodrum fener rıhtımı kulı: 't 

dürluğü ısta yon Şcflıklerincc kabul olunur. ıwsı tamiratı 

I.ira 
142 

Lira 
1889 

Şet ef, Şükrii. 
FENERBAHÇE: Cihad~ :Mu

rad, Muammer; F...sa.d, Ali Rıza, 
Ömer: Fikret. Naci, Melih, He
bii, Fikret. 

HAKEM : Sami Aç.ıköney. 

Oyuna Fencrbahçe başladı. 
Bn birini taki neden Saı ı-Laci
vert hücumlari BC!Jiktaş müda· 
fasını hırpalıyordu. Kısa ve yer
den paslarla Siyah-Beyazlı ka
leyi sık sık bulan top nihayet 
tehlikeli olmakta gecikmedi. 

Fcııcrb!llıQ9'nin Yegane GoUi 
Yedinci dakikada sağdan Fik

4 - Mü ab:ıknya lı;tirak şartlan ~unlardır: 1:16 1812 Pasp.ıriko feneri kule \ c b 
1 - Türk olmnk, tamıri. 
2 - Ecnebi bır kimse ılc e\ll olmamak, 37.2 4962 Ali Burnu feneri kulcsı ve mut 
3 - 18 ynşını hitirmış ve 30 yasını f!eçnwmış olmak, (30 yaş dahil.) hclO tamiratı, 
4 - Askc tıgın y ıpmı olmak, 99 1317 Pcncntc feneri kule c h n ı :.ı· 
5 - işletme merkezlerınde yapıJacal tclgr.ıf muh,ıbere memurluğu miri. 

hntıhonında mu\ affak olmak. 155 2059 Gndnro feneri ve binası tan ın 

6 - İdare doktorhın tard!ından yapıl cak muayenede sihhl duıı.ımları =======================:..:=======(=15=8=8=)====-=-:;:::: 
dcmiryol isleı inde \ :ızifc gormcı:e eh eriııli bulunmak. 1 

5 - Müracant ıstıdulanna baglanac:ık vesilrnkr sunlardır- ' 
Nüfus ctizdanı, \ cya tnsdikli sureti, diploma veya tn dıkn .. me, llfiker

lik vesikası ve a kcrlık yoklamnlan, polisten tascl,kli iyi huy kiığıdı, çiçek 
~sı kfı!ıdı, evli ise evlenme cu1.dnnı 6 ndct vcsıkalık :Cotograr. 

tstld:ılar en son 3 Blrincı K!inım 1942 gunü saat 12 ye kaltar knbul 
olunur. (1453) 

• 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu§ to.nhi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türl{ J.inınJ 

Şuoo ve Ajans adooi: 2G5 

retin sürüp or' ..ıladığı top, ayak- pıi:3mrnm~m!!l'!'!!.'l!!!!m~:!'.3Ei'llrllmımmızımı:ı:mıınzı:ımım2!'.:::::ilC~ 
Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira. ikrru 
ta...<ı ayağa dolaştıktan sonra so· 
la P'eçti. Rcbii'nin ustalıklı vu· 
ruşuyla J<.,enerba.hçe 1 - O galıp 
vaziyete girdi. Bu sayı Bcşıktaş
lılan iyice hızlandırdı. Canlı ve 
seri alunlarla. Fe.nerbahçe kale
sini zorlamağa koyuldular. 

]Sc.c;t,ikfa._c;;ın Ber rlik • yısı 
D~kuzwıcu dakikada Hakkı-

~-----,-, 

Yeni Sab 
ABONE B E DELİ 

TUrkfye Ecnebi 

&enellk 1400 Kr. 1700 Kr. 

1 Aylık no • 14 o • 
S Aylık 400 • eoo > 
Aylık 1GO 

Sahibi: A. Cernalıtddln Sım:coğlu 

Ne~rly~t MüdOrO: M. Sami Karayel 
Basıldıijı yer: H. Bekır Gürsoylar 
ve A. Cemııleddln Saraçoğlu Mtb. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Fabrikalarımızdan ve İstanbuldan şimdiye ka
dar en az on beş tonluk bir vagon üzerinden 
şeker satılmakta idi. 

Fiatın yükseltilmesi üzerine asgari satış 
miktarlara bir ton küp veya kristal olarak tesbit 
edilmi tir. 

i • 
cı nacak 

Devlet Limanları işletme Umum MUdürlüğünden: 
Atcl~emlz ihtiyacı için tornncı, tesviyeci, motbrcil, demirci., k:Wa.:nuı

rangoz. kala!atçı \ c burgucu nbnaeaktir, 
tsteklıl~in mQ'sblt cvraltlartle Haliçte Caıni:ıltı mevkiındcki Jd:ırmıiz 

yeni Atclyc ~fli in .. m\lraco t etme! rJ. C1516) 

Ziraat Bankaam1a kumbaralı re Jcumbarasız tasarru1 hes:lpl:ırınd• 
en az 50 ll1'931 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ dakı 
plAna &an ikn1mİ7e dıığıtımcaktır. 

4 .... .f.llQ Uralık 4.DOO Lira ~ 100 edd • UNllll Uoo Lltl 
• • - • 2.00< • '\IO • • • ...,. :1 

4 • - • 1.UCN • 1• 8 a &.r» • 
40 • - • 4.00i) • 

DiKKAT.: Hesı:plamıdnkl pa al:ır bir sıene içinde 50 lirndan 
d~ fkrmniN ~i'!ı talt hrdc % 20 f:ızl:lsiyle verflcccldir. 

Km' dö!'t 8. ll 11 Hıuinuı, ll Ey• 
ve 11 BirincilWııun tnrihlcrln.de ~. 

) 


