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1 NGIUZ ıKi blıllklerj kongre.& 
ittifakla derhal liJJıcl cepbe 

aı;ıl.l.QUI flkrlol ekııerlyetk recldett!. 
Hlüd~methı ~ıyaaetl taa\1p olwıdu. 

lnpl&erede ıılınau bu k&ranD ikl 
noktaıJan ehemmiyeti vardır. Bunlar. 
dan blrl lDsUterccle muhtelli partlle-
re menaup bllkOmet etrafmda toplaa. 
malan, dlierl de ~ ctpbe slbl 
l»üyllk bir ukerllk ıılllln al• ve beye. 
nuıla Jlallrdllemlyecef I b&kkmdakl 
ııurdur, lngllterttde p:ırtılerfn kuru. 

lu~ Brltanya adalarıoın ~.konoml"• 
politik ve coğr.:ıfi bünyealAla )ıarat • 
vtı bir bu.ualyeı arzeder. Adeta lıı. 

glltere partUert arumda sizli blr te
t-aaUt mevcuttur • 

Oneelerl ln~terede devlet alla. 
mını konımak lıl iki part! ar&auıd& 

nılbtavebe Ue yapdıyordu: Mubalau. 
._.rlar, ve liberaller ıarrtı lle memle • 
ketj ldar~ ediyorlu, kendi amdmm 
menfaatlerlal öattbl tatmakla l»Pnbf'r 
lngUterealn mödafaa11ında blrblrlerlD. 
den metod ıüba.rUe •) nln.akJa bers. 
ht•r imparatorluğu uıUdaf .ada arala. 
rında bJçblr lbtflAf yoktu 1"lbııyet tL 
ı;üacU parti tetekkW ett• \"e battl 
Jngllte~ harp •onrıuıın~la lktıdsr 
mevkllnt bile ıual etti. hıttltere ltÇt 
ı·'.!lrtf•! de tllfcr lkf pıtrtl @ibl ıunf 
rııahlyetlnl haiz olma.\da iııt'rıı'IM'r im. 
paratorluk mUdafaHmda dllerlerin
den tarltlı blr vaı.lyet alm&4ı. 

Sarp aonruı de\Te11lndfo bUbaııı.a 

biz Tllrkler bunan bir t;ecrt?beelnl gör. 
dük. llu.ul mewlfoıl bakk..ııct. mllu • 
kereleJ'I idare eden blikOınet iKi pıır. 
tlat bt\k6metl ıcn. Tttrktvey~ kartı mu 
hafııımkAr Lord oarıöudeaı .,dfth& il& 

lılat~ı, daha çok mll!13mabaklr nim•. 
cıı. Mbakereler bUyllk blı çetlnlllc ı
~ndr rrrtJ. tmparaf,orlufml berhaaııf 
ltlr parçaıını müdafaada ı~ partl&I 
ınllbafaDkAr liberalleri bayttte dlifll. 
reetık bd&r taa111111p göatt-rdl. Du hl. 
dlae,.ı lnaiftP.renln bttn,resl tzab ecıer • 
lnr;llt.ere büyük dün,\a nlmet.Jrrlnı 
aatıtsn bir büybk tlrket ta~ebt-
1!.r, tsunun taluedarl11" m•ıbaf:ırak&r. 
laT, :ıbera11er ve ltçllerdlr. 

ln;tl!& ıgiJertnı dönY• l~t'flf'rlnt' na 
E&ran UııtUn ,bir bayat aevıy..-lnde tu
tan .etıeb budur. Bunun ~n lnglllı 

ı,ı;ı J'rupbırı ber um'lll ttrparııtorla . 

A'tın mücSafaa11 batıl• m~nuu oldukça 
hJrUk göaterml:tlerdlr. Şiıti<ll dl' rentı 
mpanıtorlo~·un müd::fl\D•ında ı&yul 

~ILZlletJ alı~ orlar 
lklncl rtpbe ııakkmd.ıı verdlklrri 

Sitalinguad boguşması 
gittikçe kızışı yor 

• 

l\loskova, 19 (A.A.) - Röyterln 
huswd muhabiri Harold King yazıyor: 

Almanlar dün Stallngradın ılmall 

garbi varo§ları Uzerlndekl baıkılannr 
arttumıolardır, Birçok IOKak muhare 
belen yapılmaktadır, Bu muharebeler. 
de Almanlar hazan •okak mUdafaala 
nna ka?'§ı 20 tank kullımmıılardır, 

Almanlar bazı eokaklarda yerlepnete 
muvalfak olmuılardır, Va:o§l&rm bl.r 
kuımmda muharebe kUçUk bir dere • 
nln zaptı için devam etmektedir. Bu. 
radan Almanlar Volga krvı.!arına va. 
rablleceklerdir. 

Mozdok b!Slgealnde §iddetll muha.re: 
beler cereyan etmekte ve alın&D aoıı 
haberlere göre tefebbüa gittikçe Sov. 
yetıerfn eline geçmektedfr.Mozdok böl 
geainde flddetll Sovyet bulum k&rfı. 
aıııd& Almanlar gerilerden fetlrdlklttrt 
takviye kıtaları ile cenup ve cenubu 
ıarktde taarruza geçmjşleıdir. Getirt. 
len takviye kıtaları &r&mld& general 
ton IOaysttn kumandasmcııkl • UncU 
kolordunun ~3 flncll zırhlı tUmenl bu
lunmaktadır, 

RUSLAR TAABRtJZA. GBÇl1 

stokbolm, 19 (.A.A.) - Rualar St,a. 
llngraclın yUkUntl hafifletmek maha. 
cllle Voronejde taanıwı ~işlerd'I". 
Ruslar dört ıetikametten tlaarruz et. 
mektedlr. Pl!lnlan fon Bok ordwıı.ı • 
nun cenahı tızerine dlı§mekUr. Rus'ar 
batıda bUyUk terakklrer kaydetmq!er 
dir. Rus pilotları Slalln.."T&d UstU~~e 

Rus ve Amerikan yapısı u~aklarla Al
man tayyareıerUe çarprp.alEt&dırlar. 
Bu çarptımalarda mubas~ın uÇ&kla.r 
bl.fblrine girmekte w: korkunç blr d•J . 
rwn meydl'.na gelmektedir. Staljngrad 

uzun bir hat te§kl! e~n •fır Ahnan 
batarya.larmm devamıı atqt altlnd!l 
dır. Mitralyözlerle tecili'! t'dllmi§ Al
man piyadeleri yıkılan evlerden yUk.se 
len toz bulutları arasında ilerlemek 
tedir. Her t&f yığınının gerisinde, her 
tukurd&, her pencerede yer yer olan 
Rwı askerleri mukavemet etmektedir. 
Bunlar fe)ıirde mukavamet: artırmak 
için her cfn.ııte e§yadan duvarlar Tt' 
barikatlar yapmaktadırlar. Alm&nlar 
Rualan çıkarmak 1Qin aava,,tıkları 

topraklarda t&§ taı UırtUnde kalmr • 
yacak kadar &det& etrafmd& blr 
bo§ltık yarat.mata eava,ıyorlar, de • 
nilebllll', Sovyet iatlbkf.m etradmm 
koydukları maymlarJa her evin mah. 
zeni içindeki kıtlık mahrukatl& bir • 
likte havaya uçmaktadır. 

stBlBYADA.N GJCLEN, 
.KUVVETLER 

Stokholm, 19 (AA.) - Kmlordu 
bqkumandanhğmm dQn verdifi em • 
re itaat eden Staıingrad mUdafilerf 
nehrin bllh.ua& iki keırlminde taa.rru. 
&& gtçmtoıerd!r. Berllnde geı; kalmıı 

olan bu taarruzlarm §iddeUI olmala. 
rma ratmen geri alıld.ıfl 8'Sylenmek • 
tedir. GtlrtlnU§e göre So~tler ,.ıınn 
fima.l luamına kuvvetli ihtiyat lat&la. 
n gelinceye kadar zaman kn•nmık 
latemektedlrler. Hakikatte Slblryadan 
getirilen yeni birlikler Btalingrad oep 
hesine gelmlf ve Don ne Volga araim 
da tesia edilen barajı yaroak 11.Wdl • 
le !on JJ<ı,kun eol ceneJuıı& kll'I(, sön. 
derllmltUr. 

(Dolu eephttrlne dair cllf'toı'r 

baberlu llllnal •yfada l 

Yarınki maç 
) 

Fener - Beşiktaş 
karşılaşıyor 

Bcdeıı tffblyeıı btanbul bö'ıeel b&f. , Uk maçl&rma l§tlr&k ~en birlncl 
kanhtmdan: kUme ku!Uplerinln h&aılat b&lumnı 

20 eyllll 1942 pazar g11nl1 Fener 
1 
d&ıı zarar görmemeleri için oynan • 

atadmda yapılrna.sı rnukıı.rrer Beflk • ı mıyacak olan Bqlkt&f • Gslatuaray 
Galatuaray maçı yapılını7acaktır. ft ll'enerba!ıçe • G&lataB&lay oyunl&-
Tebllğ olunur. rınm yerine Beşlkt&§ - Fenerb&hçe 

• • • maçlarmı ikame etmcğe t;u maçlara 
lstaabul 19 (A.A.) - P'e12erbalu;e en kuvvetli kadrolarlle iftirak etmefe 

ve Bcljlkta~ kulUplcrinden bfldlrll.ml§. karar verml§ıerdir. Bu karşıla~mala . 
tir: rm puan beaablle g&llblne bir kupa 

Galata.saray kulUbUnUn ıaknnlan verllecektır. 

mızla kar'§Ila§mıyacatuu .umf:n t.e"b- Yannkı pazar gll:ı~ ilk P'enerbahee 
llğ etınes(nl t~ssurıe öğrenen Fener. Beşlktaf A takımlan ka~ıuırmıun Fe 
bahçe ve BeJiktaş kulUp!l:-1, bllha&ııa nerbahçc stadında sa.at 16.30 dadır. . 

Japon heyeti tayyare 
ile Ankaraya gitti 

Dun akgam tayyare Ue Berllnden 
~ehrlmfzc gelen Japon br)f'li bu ea 
bab saat 8,40 da Ye~ı!klly ~ava mey. 
danmdan Ankıtrf\yn hareket et•nl~t!r. 

Heyet Berll-:de Jaron "' kCımet.f Vt 

babriyttslni temsil edrn AIT.l"aı No • 
mura !it> Roma bUkQmet! ne~djnde 

ayni ''azt!eyt gören Amin\ Abe ve 

~a\•erı TaınuguU ve diğer memurla• 

dan mUte~cl:klldir. 

Bu eeyahatın husus! mahiyette ol 

duğu heyet reisi taralmdiUı söylrn · 

m!.ştlr. 

Alman tebliği 
BerlJn, 19 (A.A.) - Alman ordula. 

rı ba§komuta.nlıtmrn tebUti ezcUmltt, 
Terek kıyı:l&nnd& Alma.o kıt&!.arnn 

çetin savqlardan aoııra dllrznan mü.1-
tahkem hatl&PIU deldiklerini ve dü,. 
manı buralardan &t.tıkl&rm.ı bDdl:r
mekted!r. 

Stallngl'&d için yapılan mtıC&dele, 

dtl§manm fiddetli mukaveıutfne raf· 
ınen bqan ııe devam etm.tkt9dir. 

Ticaret Vekili söylüyor 
iaşe zorlağn 
çekmly~ceğlz 

Şimalde mUhim piyade ve zrrhlı 

lruvveUerle dU,man taratmd&ıı yapı-

lan meftll bir taamız Alınan baUan 
ka!'§ıamd& akim kalmıt ve dü§maıı 

aftr kayıplara utramııtır. Alman 

Halkın zararına hareket ed~~ler 
şiddetle fak ip edilecekler 

me9Jlllerlne girebilen dl1fman kuvvet· İzmlrde bulunan Tlcaret vekili Be1ı.. 
krı mkı 1§blr11ğl halinde hı:.reket eden cet Uz, Kuru ilzüm ve incir plyasuı. 
Alman hava ve ka.ra kuvvetleri teT' ru açtıktan sonra ll§ağldakl nutku 
ldJterı tarafmdan yokedflmi§lerdir, eöylaml§tlr: 

stallngrad u.t.Undekl hava. çarpır 04
- 'BugüııkU IU gıpta uyandı. 

malarmd& dllfman dtlD T1 uc;ıak ka)"' , ra.n va.z'yeti."l'llzin kıymetini bile • 
betm.lftll'. liın. Bu, kendiliğinden olan bir 
A§&tı Voli'& mecrumü 1&1'&f u- teY Mğildir. DI§t& ve içteki bUtün 

cakl&n Uç petrol pmillDt t•hıltt.,... iktlS&dl ~irleıi ve hnreketleıi ya• 
mll§lar ve mWılm demiryolu b&#lan- kiMn t.aldp edc-n hUkllmetimiz, 
tt ııoktalarma klU'fl baf&n ile t&hrfp TUıtt h:ıllmun yaşama §artlanc; 
bareketlerlne devam etmı,ıerdlr. \'e çaJı3JDa ssha.Iarını daha J.yj ttn• 

Vonmej yakliılııde dt1fmanm 1ı1r a ·m etmek için bidise:eıi dairc.i 
ıtıSprnb&pna kal'§t yapt.tf: mükerrer brr teyakkuz içinde m geniş bir 
ta&rruslar kınlm~t:r. hUBUiyetle takip ef::nekte Ve fü• 

r.ımlu tedbirleri almaktadır ve a· 
lacaktır. 

,.. 
Alman lıunm tebliği 

100.000 
tonluk 

~ Yurttatlanm, bu mUna.aebetle 
iU ciheti belirtmek il'Fter.i.m ki: 
M.eıml~etimizde ne bugün ne de 
y&nn bir iqe buhranı mevzubabs 
olnııyacakur. Ka.lxıl etmek ıaımı • 
dır ki 11da madckleıimiz bol de
ğildir. Fakat ıuna da kati olarak 
emin bulunmalıyıı: ki gıda madde
leri be.knnmdan memleketimiz hiç 
l:.lr zaman açlığa duc;ar oJacıılt va• 
Bİ)"ette deği'dir. İstihsal ettiğimiz 

her tUrlü gıda maddeel bizi beali
ye:cek derecededir. 

Elinüdeki madde:eri t..ua.rrufla 
kullandığmıız takdirde bizi hiçbir 
ihtiyaç karşusmda bıraı1anrya.ca.k ve 
tnzyik etmiyecektir. Bu meyanda 
lıUkümet.Ln tica'tefJ ve r-.:.ibadele
leıi teshil için almakta bulunduğu 
kararlann, ticaretin ve halkın 1~ 
bine olan manaıı.ını an'ams.lı: i~te"' 
miyen istiamarcılan tcsbit ve ta.kip 
için belediyeler, ticaret odaları 
ve borsa.la..'ile mahalli Türk otori• 
telerl en ~ş vazife ve eatA.hiyet
ler:e de ~çhiz edilmiş bulunuyor 
!ar. Ticareti ve piyasayı idare e • 
denler vatanseverlik götıtererek 
hallan gtdumr ve ihtiyaçlannı da• 
raltmryacak şıokilde hareket etmeic 
mı:cburiyetindedirler. Bu tavsiyem 

tminim ki, mem leketin her kö.~· 
einde iYi karşılnnacaktı:r. İhtiras 
mahsultl o':ı.rak me..-nleketln ve 
halkın zararına sen•et sahibi o • 
Jantar ve olmak istlyenler bilmeli• 
d.irler ki, dalma menfunımuz ka• 
laC's.lı:lar Ye takibattan k1.ll"tulamr 
yaeak"ardrr." 19 gemi 

batırıldı 
BerUıı 19 (A.A.) - Alman Orduları 

~kumand&nlılt taratmdan neıredl. 
len bu.sust te.bllğl: 

A!maıı denjzaltdan oetln mkade • 
leler neticesinde Karaip denl.Zinde M
rika Onlerlnde, Sen Loren klSrtezinde 
Te §imal buz den1zlııde hePlli 100 lııln 
tonluk 19 semi f1e bir m&TD&yı batır. 
mı§lardır. 

3 pmt de torpl11enım,tlr. 

Hava gazinden 
şikô.getier artıyor 

Belediye aksakhkları gidern1ek 
için tedbir ahyor 

Simit ve börek 
yapmak yasak 

Şehir dahlllDde almt, bbrek ve em. 
Nil undan mamul sıd& :maddelermtr: 
yapılıp aatılmuı yasak ol4utund&n 
bu maddeleri yapıp utanl&rm t&ktp 
edllıneııl jçl.n kaymakamlıklara em!r 
verilmifUr. 

HaftSUl ldarelertndan 80D eünler. 
de h&lkm fiklyetıe:'i çoğelmata ba,. 
l&Dıı§tır. Şlklyetıer!e belediye fen tı· 

lerl mUdUrlUfil yakından meıgul oL 
maktadır. 

Yapılan tetklkler üzerinde halkın fi· 
k&yeleri gUID tazyik no1u&nl.ığı, gaz 
ıaaUerlnde J'ÖrUlen aklaklıklar etra • 
tında toplanmaktadu. Şlır.dlye kadar 
yapt!an ılklyetıer 800 U qmı§tu. 

Gaz tazyikinin az olmumm eebebl. 
havagazı abonelerinin bflhaaaa &OC. 

zamanlarda artmıı oUDL!ı ve mevcut 

Doktor LQtfi 
Kırdardan bir rica 

. -
B E!lı"ZtN kıthfı takallerln "lloJ

muıı., usullintl bir ururet ba. 

llne ıolruyor. Bfr taksi a.:.ı..ma lıeı 
ayrı mUiterl binmesinin klmaeye za. 
rarı yok, faydaları çoktur. 

ı. Acele ltl olan halk tem tak91 bal. 
mak daba kolaylaııyor, 

%. Nal<ll llc.retı ucuzluyor, 

3, Bt"nzJn, lA.stlk ve yedf'k parça 
kıtlığının mllthl~ ııkmtıl'tDJ çeke.o 

Yazan: BiR MUHARRiR 
BU tayclalarma mukabl: dOlmut 11.. 

aufüntın kime ne z.aran Tardır~ 

~bekenin ihti)a ca kUt g.ınteınealn. 
den llerı gelmektedir, Bu r.oka.anlıkl'.\r 
bllhaeaa Kadıköy, Moda Suadfye. 
Bostancı aemtlerlle, Beyo~lunun Şı.ş. 
11, Nt~taıı, semtlerinde ~ahi faz!ıı. 

görUlmektedfr. 

fiklyetlerlnt ha. 
~azı kullımanl•nıı dikkat edeoek!e. 
rt hU8Ull&r haklmıd& bir brof11r hazrr 
lamaktadır. Br~ıier yalanda hava -
~zı abonelerine d&ırtıJ&'!übr. Oat 
tazyiki nokıs&nlığı dolayı&'Je wrtıeıı 

fasla ücretlerle belediye aynt"a DıeJ • 
gul olmaktadır, 

1(1\ntra rllnre bu blrlnct gorütlln b;r 
ıtt.Uceat, &YDl umanda Udncl eephc: 
llçılmaıııınn ımkAn:arı llzerinıte ,uurlu 
,,,, lc!rt.klu b! kırr olufUdıU . 

---------------------- ---- ooförler, halk& ytlk olm&da11, atır 

lla.ı'ptea evvel bfle, otomobil mail. 

lflJ'I olan A.merlkada, aaad• takll 1111. 
laanyaa bir yoklu, içinde bir klfllllı: 

yer bulunan berluuıgl bir t!olu tak&l)1. 
llatt.A bu8Ul!l1 bir otomobtU cturdurabl. 
Ur ve blnebiilrdi. Şimdi Amerkada 
d&. Avrupada ela bu mtı.amahanm. 
pek ziyade çoplm., oldntuna tUpbe 
yoktur. Bazı memleketlerde bunoa 
mecburt fekle aolruldufuıın duyuyo. 
ruz. Yani taka! olaaa lıUJMı&t olsun. 

Balık 
fiatları 
dDşOyor 

lr~tltt-n•de ık nel t'lfphtcy: bir hl._ 
bir be,YCNlD menuu 1-llm ıt>tlrrnler 
'-rcbr Haslhukl ceptw ı,t bir mantısı 
"" teknik oa,·Mıdır. lhth 11ın, derin 
lafoııat-ın ,c~ane wıı!lhl} et ı.ablbl oldu. 
i:u 'lr~"~ ltt buC:ur. llcı:U:ı. vı.ı.lyrt ikin 
et l'lf'f!be açmak için mil!ıblt df'ğlldlr. 

""• llııktt, rn•lzerm"yl nakıNlflt't>k btt: 
Dllfrtarda ~cmı mPvrut tur Ne de bu 
.,.,11111•'1 h ' RlllYe t'(lf"(:Pk '>l)31lk ınUdıl 

faa \>ft111ıoları tıo vazl)'ı't ·~fııde ıı.ınt'I 

~öbet ~Lklemiysn doktor ve ec· 
zacııar şiddet10 cezalanacak 
Sıhhat işleri mUdurıugune ao~ ::;!lr. 

\etdc muhtelit kazaıar<11'kl nöl)( t-:! 
doktoı ve eczaneler haki' .rda fıktı 

aıaııranarını dah& fada lrat'lılayan bir 
ks:ı:.anç elde edl)·orlar, 

4. Ayl'ı ayn tak.UHe blncllkler1 tal& 
dlrd~ bet kl,lnln ııarf«'dPoeğ't pııra, I• · 
tlhldklnc scbeb olacağı benzin. bu bfıll 
kt,ı bir tek an:baya bindi~ takdirdi" 
be3te bire l.nlyor ve btihli.k t>almnm 
dan beşte dön taaarruf ~' ola • 

dolu bir arabanm tçlnde yf!r val'I& o. Balıkçılar, balık t}yatlanw ~ür. 
•un Ahlbl. öetttı mukabl!ınde ıstı,e. memek üzere hergtlD b3llk tutnadık· 
nı blndirmefe mecbur tatnluyor "" lan, bu yüzden balık tıyacsrı:uu )":ık 
böylece fs(JhlAk ualtıldıtı gibi mllU ı 1elt oldutu yazı!roı,tı. 
enerJt \-e mlW 1ervet de t,a1&rruf e41!. AlAkadarlar "'1 ~ tePtiklerd. 
mit oluyor. t:ıııııı1nmn1Jardır BalıJrtıJ•: bftSGR ba. 

btanbal ı.ı&.diyeat hiç olmun clol ı !.ı~ çıl.&Qltlan!ır- ~)'Ul&rla eL 
mut D.IUltıne reımea möM&de et~. ıcrtndekt Nhatıı~ ıüm&rak-.. 
bazı memurlar toförlere zorluk ı:&ı • l : k ·:ılık yup:::.&Jam bin t'6tllm!J9Cllr 
ter~meJldfr. Batt4 bir d<olmut tart. ı Ur. 

l'"tthf'aın a .. ııma"'J tt-tı blr ~nrta hnt. tMln dUnyu'!•nın müt ı,.n:.ı .. rını kurta 
11<br. lrnkl•ıın elik Nlılın<·"I 8u lmkA. l '"".ak bir dunıma glrmeı;l !Aıım~ır 
11 .. tıhtt edllm:o&I fM a:ırak fnıparatnr. t~ı bfr!11drr. k"n.ıtn-ııl DO netkıeyt 
111t°uu eatlaw luıiı:uae.ı ve A.nılo • Sak var1U1f bulwımaktadır. 

yetıer vaki olmaktadır. Bııa e, zane ve ,-or. Bo bel kl;,ldeu blrkar.ı veya ble 
n5bet!:t dotorlann, gece rıöbeUerln.n biri taksi bularnadrklsn t.P.kdlrde mil 
muntazam eurettc vazifcl ~"j bajlann U lıtlbaaJfn g6recefl zarar (enerji zt. 
a:ı b:ılur.mamaktadır, S.~!ıs.t .i§!er ynnı), dolmu, uııolllf> lll'rtsraf edil • 
mtidUrJUg-U bu gibi dokt<>r vtt eczacı. mlo oluyor. 
lar hakkında şiddetli t&k4Jlatta bulu 15. Tramvayların bofoeu kıdsb&htı 
nacııkttr. BUtUn doktor eczac~a bi. t •zalıyor ve 1eyrliaefu intizama slrt· 
ıer tamim g!Snderllml§tır, yor. 

mataruneııt ı-e öc-~ tarlf~!lf ıte yapt l Bu &anruı :.acbtMce ıı.,~. 
Jıp sefl'rl:?r tathaına 110lı:alablllr. Doll- 1 Bu .)11Me11 dnn balık tıyatı.n d!p>fl 
tor 1..6tft Kmlard• • ~hmtatnıkt 1 .. baflemı,, ovı.Jki ırc'1\n :.O ~.11 
makul bulmuıaı " _,.l tattıBI 98" 1 •tdan p&lamut\&rm ı,a... • ..,;. ;, .... ın,. 

ktlne ~ ıtm ~ 1 rap ... .,Ur. 
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:J~ ·ye usyanın Volga nehri 
ge.1 isinr'eki petrol kaynakları 
Sovyet Rusya, Kalkasyanın, bir gün, tehlikeye girmek 
ihtimalini düşünerek, Ural • Emba havzasını, iki1rci Baku 
haline getirmeye ue şarh eyaletlerinde yeni petrol ha.u. 

:r.aları temin etmeye harar vrmi§ti. 
l:' V) .ıt Rusyıının Baı<1l \'e Groznı yerler pel< .;ulctur. Bunlar jçtnde, U • 

, ctroı mmtalmtarı tchlıkcye maruz raı cırnf:n,ı.ı ve ırUsilenın ı;arp ctck
,a!mca Ru ordulannm, Volı;a gerisi. ·erlr.d,ki hnvz1 n vardır Ruslar Ka,-n 
ne, daba §:ı· .a doğru çekılmcsı halin. c;atl.a y&.nmnd sııe merkez! Siblrrn • 
de, petrol thtl.Yacını ne .snrcUc te:nı:ı o• •• buz dt'nlz y h n:nda drı petrol 
eJeceğl, ılı.lı:ıya umumi c!kı!.rını alA • bu u.ıdugu.w tanmın etmektcd1rler, 
< Jar ;:den bir mesele olı:ıuvtur. Yalnız bu eay.:ııgımız pt"tro! havza 

13.zd okuyucu1anmızııı l:>u mı:ra. ıarı da gc l rJı :ı, RUS) q Kafka.ıı 
.mı tatmin makSadlle. ourada, b;.ı petrol hav:u, :-ı hıı,.ı.:ın pl'li: mühim 
nevzuıı temas ediyoruz. olmaı!:ılnr ., ıe p( k çok ~trol kay. 

·ovy t ııwıya, ötcdenoorl Bakti ve nr.klarıı.a m ık l~lunmak•ıı.dır. \"r.1-
C.rozni P" rol mmtakalarmrn, elinden nız şµ cihet chemmı)'Otlı: kaydedil • 
c;ıkmost htimalfni dUştlnmUş, ~emle. meye dc~cr ki. bu bavuılaı, hem bir. 
ketin diğer yerh.ırinde ve bllhMSa U- blriuden hem de lııtlhlA.k yerlerinden 
ral mıntnltaaında pctro! ara§tırmaları rck çoı:; uzaktırll'lr Ou !ıavu,lnnn bu 
yıı.pmlf, mevcut olan kaynaklardan mahzurları, imdiye kadar ibmal et· 
lstlMali arttırma.ya çıı.lışllll§tır. tirmlştl ve Kn.tkns retrolltrı Uzerlne 

Rusynnm, BakO ve Groznl • May. tehlike çCSl<ellCJ ':'! rl de. bu mıntakR. 
ıtop mmtakalarından b'lşka çoktanbe. lara ehemmıyet vermeyi ıcap etttrmı, 
rı malflm olan üç petrol mmtakaaı ttr. Şimdi, bu yeni k ynal:lardan pet,. 
daha vardır. Bımlar: ro! alınmaya başlanmış ise de. ağır 

1 - Bunlar Hazer denizi §imalinde masra!lıı.rn mukab l '5 Uh~atı pek az, 
bulunan Ural • Emba petrol havzaaı, dır. 

2 - Uzak§arktakl S&balln adasın. Sovyct Rueyanın Volga 6teslndekj 
da.ki havza, en mUhlm petrol havzası. Kazakiatan 

8 - Hrı.zer denlzlnin eeoubu §ark!- dakl "Ural • Embn,. dır. Bu havza, 
sinde "' Kramovod.sk yakmlarında l>'J Ru.syanın, BakO ve Groznldc11 aonra 
lunan petrol bnv:r:a.sıdır. elan en ehcmmlyt.11 petrol kaynağıdır, 

Bunlardan ba§ka Ruslann, daba ye. Bu havzanın t§letme idaresi, Ural neb 
nı ı 1ctmcye lm,ladıklan kaynaklar rtrun mııruıabı yıı.kmınde ve Hazer de. 
vardır. Bunlardan birj, §&rkt&. Ural nizlnin olmat sahilinde bulunan Gur. 
ailsilcsl ı1e garpte Timan &ilslleıı ara. ~ef mevldlnl'ledlr. Raku~ka isminde • 
sında ve Peçora ırmağı bavallsinde· 1:1 kUçUk petrol limanı da. Guryeftn 
dir. Dfğ'crleri de, B.ıı3krrdiataııdakl Stc•· garkmda ve Ural ile Emba sularının 
Htamak havznsı ne Hokand, Perm, <•t aralıın 100 kilometredir) man 
Jn(lrkezl /uıyıı.nm gllb0ğlııde bulunan sftpıannd:ın ayn! mesafede bulunmak. 
Fcrgnne mmtakalarıdır. • ;tadır. 

Sovyet Rusyanm petrol arqtırdığı Ural • Emba havzası, Ud petrol sa. 

r 

Yeniden 116 kişi 
idaın edildi 

l.urı</ro, 19 ( A.A.> - P:ıristcı. t 
i "nl kuv\'rlleri kınnnndn, ı generc.1 
Sutupn:ıgel yeniden tedhiş hareke· 
tıne Lınşln.mışlır. Ne-;redilr.n bir 
hc;>nnn::uneye göre Almıın r o;kerlr
rıne tccnvfü: ettikleri iddln iyle 116 
ki~i id:ım edilmiştir. Blıyük ölçüıte 
lehcirlerdc yor>ılmıştır. Pozar giinti 
lıütün incın:ı ve tiyalrolorl eğlen· 
ı:e }Cr'eriııio J,opııtılmıı'>' emrcdil
ml~tir. anl üçtrn sonra gercyorbl• 
nn .k:ıdar hiç lıir Fn:ıMn:ın soko.ğıı 
çıkmn'iı da }nsok edilmiştir. 

ingiliz tayyareieri 
Al av.ya üzerine 

ti to ! \l bombalar 
atıyorlar 

Londra, 19 (A.A.) - Inglllz hava 
ncsareU, 11011 gQntcrdc Alnıanyaya ya. 
ptlan bava akmlannda İngiliz tayya • 
relerinin dört tonluk bombalar attığı. 
nı it,Jrat ctmlgtlr. Bu bombalar, §im 
diye kadar kullo.nılm~ olan tıomb&l&r 
dan 2 ml.ırll daha ağırdır. 

Bu tlP bombalann kullanmasmı 
tefa!.r eden Press .Auoclr.t;ion Nev'i 
.Agend §U mUl.8lenlada bulunu)·or; 

"Her biri d6rt tonıukbu yeni tip 
bombalar, havadan boınbıı.rdımanlar-
da ;renl bir lı~ açmaktadır. Bun . 
otn evvel b:.ı kadar yük.sek lnfDAk 
J udrett~I haiz bUyt)k bon.bfıl&r 1Qıl • 
l:ını1t'ılh vakt olınıımıotır. Bu yenl 
ttp atır bom1'aları. d6rt :mot0rU1 ağır 
lboml:nrdımıuı tayyareleımtn kullan • 
muı muhtemeldir. 

J..ondr&, 19 (A.A.) - DUn btrkAı; 
Alman bomba uçağı lng!Jtcren.ln ce. 
nııp do{tu tanı:fiarmda. lblr yere :?>ırk~ 
bo.mbs atmıııırır ve birkaç kişinin ö
IUmUnc Rbcblyet verml,§1erdl 

hıı.sndan mUrekkepUr. 
Birinci sahanın merkezi ''Dos • 

Dor,,dadır. Buradan, 65 l:Uometrelill 
bir petrol borusu, Hazer denizi sa.hj
llndekl Rakugaya uzamr ve dar hatlı 
bir demlryotu da, bu mcrker.I, Guryde 
rapteder. 

tktncı .ııahn.nm merkezi. dalı& §imal 
de bulunan ••Makat.. mevkiindedir. 
Buradan, petrolce, benzince "makine 
yağınca zengin ağı?' neft çıkar, Her 
lkl sahada un, petrol t&b&kn.lnrı ol • 
dukça az derindedir. Bu derinlik, Doa. 
Dorda, lGO metre Ue 225 metre ara • 
rmd:ıdır. :M~tka,da i~. 120 ile 150 met 
re anuımda bir derlnllkte. petrqle ra.at 
Janır. 

Ural • Emha. bnvzaııı. hakikatte, 
ı;ok daha gcnlrtlr, RuBlar, bund::ın taı: 
ııı. miktarda lstlfede etmlye karar 
verm~lerdlr. B:ınu, Do.s.Dor ile :Ma · 
kat mevkllerlnd"'n geçen petrol boru. 
lannm, dnba içerilere, Avrupa Rus • 
YllE? i 1e merkezi Rusya arasındaki 
muvasala hatıannın pek mUhl:n bir 
dUğf.}m nokt,Mı olan Grsktı doğru u. 
zatılmaSJ «!& iebnt eder. 

E111ba fnnnğının mansabında bulu • 
no.n diğer petrol kuyı.ıltı.rmm da i~le • 
tllmcye bagıadığı ve buraların da 
Orska petrol borularlle bağlandığ1 

)!6ylenmcktc Jae de, )>u hususla kim • 
senin bir do~ru bildiği yok gibidir. 
Anl~ılar.. bu kuyuların i§letWp fşle
tll.med!ği hakkında., Sovyet idaresi 
ketum davranmaktadır. 

Bunlardan bn!lka, gene bu havzıı 

dahilinde, Guryet clvarmde. diğer ku • 
Y)llnrın da i§1etllmeyebn§ladığı rlvay. 
yet cdllmektedlr. 

Araya harp girm~ydi, Ruslar, 
Ural • Emba havzasını, lklncl bir Ba. 
kil haline getlrmtye çalıgacaldardı. 

Şimdı de. Kafknsyanın lstlllst tehli. 
kest karşısında, bu havzaya. dört el. 
le sarılmışlardır: fnkat yaJ.ı)rz )>u 
bavzanm §lmdikl petrol verici, Sovyct 
Rusyanm harp thtjyaçlannı l<nl'§llıı • 
maktan çok uzaktır. 

''Slyab ebnls bu a~rlıklardan bi
rinde 81\klı mıdır, der Jn?,. 

"Solum ağ, ııağım soı,•.ntıreeın ~. 

srcnks mü terlh ol. Albsyın bu gi
rip Ö%1erl blr tllrlU akhmdaıı tikını. 
! or. Bonlıırda bir mfuıi gizli mi, yok
ııa cv ısahlbt blıln:ıın alny etmek mi 
utcdJf .. pasifikte mtnp rnflnnndan btrfnln Uze..rlnde 
durnn göb<'l'11 bir toprak vazo gözü 

ı rın 
bir 

Yeni ve J milZI' ili,tl. A~ı dıır oldtığnndan ıC:İ 
l:'•JrUnmllyordu. Tutup b:ı~nşaıı;ı f'f • taarruz• (im. Bu barclrntlml tnklp eden Kol3 

be ıealyor 
I.omlra, 19 (A.A.) - General 

Mak Artür ka.rargiıh;nm te'blığine 
.,,. r:, Yen! Glntdıı! durgunluk b<tş 

<'t '"111 'Ftir. 
Po i: MoN"s.l iYt 45 kilometre me

d d"' hulunnn bir ııoktada ~r· 
p· '!",,." ar olr.ou tur. 

II""<l b rr-kıi.tı fazla oJmu·tur. 
~ttfil< uomba uçakları Ra:~ul, 

S. ·~m-ı:ıuclaki hedeflere 
~ı ı ıroır. Bunarlnkl ne 

r d:: tt.~rruxı. uğramı~ ve pı· 

· r:et:n r.1 ~r':i ıkllld'l yakı • 
rı. 2i saım aıftkazını sahilde göl"' 

1 lr:'.rrlır. 

fll<rfnı söyledi: 
"Albay gibi lntızanısrVP.r bir lnM 

nın böyle kıymt-tll blr c~y'l~'l ortıuıa 

bırakRC3C'ınn lhtlmol \'Nır.~yorum, de. 
dl. 

''Sorgunun ,, e· dlğ"I :ıt tıcelerdrn 

memnun mu un! 
"Blrtok !;CJ lcr ö~rcndtk 1Ulı1 l\Jur. 

~ l'I çok nı:ık gtiz. i bir lm:hnn. benzi • 
lor!., 

"i\11!' l\furycl lmrn:n: \ e )nlancı bir 
ı.adm.,, 

Gillllımıedl, ve t<ılışma oGııcılle !t.ltAlı 

d:ı.lrc!ilnl nyırnn ıııa\I ııcrd,.~I çcl,tf. 
Hlrdton durnldııdı. 

1'B:ık •• lr.ıl,,. Hrltıtulcr, bu da no bö)' 
le!. 

O, 
naıo '™ a:z:••• 

ı .. ondra, 19 ( A.A.J - Sınlıngrad 
nb.lafılerının ıızimll mu' \'Cmetlı:· 

rıne ra~men. Almnnlıır şehre biraz 
ıl ıhı nuruz ('\ lonı• 1 rdlr. 

SON DAKiKA 
K{içük ll&.nlar K~non'" 

Dıın gece yarısı Moı;kovnd.ı ne~· 

re 1 len re ml Rus tebli!;mdc şö}·le 

denilı)or: ''18 cylüJ sunil kıtRlnrı· 
mı:r, Stallnsrncl ve Moıdok snhnld· 
nnda dü~manlo şırldct:i muharebe-

l
lll•ll Uu ı.upoıı.ı ~klenercK ı;önderil~th 

ı, arama ,.ı: iş 'erme UAoıan Eıı S• o 

ler ynınnnktadır, Ccplıentn dj~:!r s b h •• '-' l k 
kesimlerlndC' rlciii51!.li~ ~·oklUI.",., a a o el e a şam 

TcbllSe \•:ıpıl. n 11.ı, ve ı;öre. 1 , O ' 
Sovyet tehlıgindc ilk ıleıa olnrnk 
"Stıılingrııd sahası" t{ıblrl lm!lnnıl· Her 
maf,ladır. Tebliğe 'nıııl:ın iliivcdr. 
5ehrin şlm.11i E:nrbt~m(lc bü~Ok 

tank ve pf)adc ku\·velleri 'ı.llan Al· 
mnnlrırın ş ddcllf hlr hücumla ~elı-
rin blrknç sokn~ını ele ırccırnıcge 
mm·tırfok oJdu/!U l'>lhhrilmcl.:lccllr. 

Stalln. zehrin rııOclııfilcrlnc. hlta· 
ben ncşrclli~i glindclik bir emirde 
son derece mukaYcınct söstcrmck
rlnl ta-vsiye etmiş \le demiştir ki. 
Geri olınnn hl'r lepe z:ıınan kıı:ı:aı:-
dırnınkl:ıdır. Kaınnılı:ın her gün dl' 
St:ılinı:ırnd muhnrchcsinln nfhat ne· 
!l<'e~lni ı:.ıyin clmr.l<lcdir, 

Almanlar, tayyarl'lcrle ı;fccek1 i 
sehrin "eroşlarına ve sokııklnrı:ın 
komando kıtolnrı indirm9ktedir. 
ibiryc(Jıın gclirHcn Rus tıhl<viyc 

kun·etlcri selmiş ve Slalinsrodın 
müdafaıısı muharebelerine iştirak 
eylemekle hulunmul}tur. 

hlııreşal Timoçcnko, \'oroneıdc 
tanrru:ı:a seçmiştir. Rö~1cr muhob=
rinin bildirdiğine göre, ! ~ıı linsrad 
üı:crindc)>i tazyiki hafinetm~k mnl..· 
sadi:vle bu Rmı tonrnızları geniş ölr 
cüde ynpılmaktıı ve enut mnhar~ 
heler cereyan etmektedir. 

lluslıır. Kartrnsyndıı Mmdok'1n 
doğuı;unda l\'e Terek nehrinin ccnu. 
bunda Alm:ırıların köprüba,ı mcv• 
zilcrini seriye atmışlıırdır 

FRANSADo\N ,Şo\RK CEPHES~F; 
TAKVJYJ~LER GEJ,Dİ 

IOfil<ova, 19 <A.A.) - Cepheye 
Fransadan yeni Alman takviye 
kıtalım gcthildi.ği bildirilmekte· • 

yemek\en sonra günde 

ditlcrinizi RAOYOLIN 
üç 
ile 

defa muntazaman 

fırçalaymız 
' 

Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine : 

E\"Tclc.e me\TUt v~ l\laarlf Ccmlyl'fl lll' birlikte hA.tluıt 
c.-al)U (ııcsnıl tIQnlar T. L. Ş.) tıı.~~i,lc haline ~lrrul::ı bu. 
lunn:aktadır. Bundan ııooro gauıtemlzde neşrcd!1l'cck 
RıısrnJ 11 nlar 1G.O.Ol2 tarllıindc yeniden t~ekbill ede.. 
rcılt lşt" b~hyan 

Türk Basın Blrllll Resmi llAolar 
Kollektll Şirketi 

'nrefındıın idare edllocektlr. 

<Jar;et,emlzin bundan pwel llAn netrlnr va11tahk eden 
irlte, vo t~kküllcrle hiçbir alllkası luılmadığıncJnu bun

dan bö)'le ııaoıımoıu; aynJ fiot ~·e !'iı&rtlAr dabfliad 
ltttı:ıobutda 

Ankara caJtle•inJe Kaya Hanında Tü,.k 
Basrn Birliği Resmi ildnlar Kollehtil Şirketi 

ıoerkedne yollamıınıu ve bedP.11erlnf de aynı adttae gun. 
dcrmcnlıd rica cdcrir.. 

IJakikJMJ,a panuur oeoreof~kt r 
JJantann ,çazeted görWdutU oeldJ.Se 
olmaıuna dlkka& edllmelldu. E\·lellC'f' 
tt>klltt ı:önderen olrnyucuı..nn mahfı.z 
kaJınıık lluıre aarlb at1J'e&ll'rLDI bUd.lr. 

mele.ti llzımdır. ,, 
Evlenme tekli/len: 
~ Boy 1,65, kilo '5~. ıı.aenın onuncu 

aını!mdan aynlıDIJ, Anadoluda ı.anın 
mı, blr ıı,l!cnln blrlclk evlldı, ayda SC 
lira roa~lı dcvıeı. ml'JJlUnı bir btly; 
ııs.22 YB§larmda, orta a1lzelllkte Tı:. 

balık cUnde blr bayanla evlenmek la 

1 
temektedir. Bay dört ay sonra Anıı 
doluya gidecektir. (Y.l.) remzJne tun 

rl'C;aat,. , 

iş ve İfçi anytJnlaT 
"' Erzincan te!Aketıeddf bfr kar 

koca. herhangi blr ap&rtımnrun klipt• 

cıltğtnı yapmak latemekt'!dirler. Çt.>'r 
muıdar vaziyette oldult..anua~ ışu 

tıdrcıse acele müracaat ~·ır.cırt: 
KUı;Ukpazar Lebleb1ct ar.hğmdn 70 

numaralı evde Kadriye GökmCLf 
mUracaat. - 8. 

* 17 yaşında, orta talıs;ll! YUld' 

dl!zgtln ciddi bir TUrk kızı, rcsmJ veyı 
bt.:S'J!t bir müessesede ç&1 şmrı.k iste 
mekte.;lir. 2S-30 liraya k.w.:.Ht ea~r. 

I Kefil de vereblllr, ıv.P. J7) rcmzin .. 
• müracaat. 

A/d,ıımz: 
(Ate§ 6) (A.G.) (B.T.4Ş) (Bulunmaz) 
(F,N.S,) (F.D.K.) (Kısmetim 6) 
(Kaynak) (I.Alc 11) (M.E. 49; 
(Marmara) (Özbııba) (P.'l'.) (P.A.ı 

(2. R.U.) (lt..S. klı:ruıe.tz) (8.A.E > 
(Salacak 7) (Samlml) (S.Y . 161 

1 (Vicdan) (Y. Bal 412) 

~ 

•n.«-OB'fA-LISE~---ım:ıı••••-.!ll 
dibilhr. Eylül i~nde Rus mmmv~i "•IJ••*•'li·l•!-ı•ı=•••~sm••••••m••••••••m••ıf! · aı::sa müessir olmuştur. Bızzat ~--··-==-
l'tlmanlo.r bile Stalingrnd ve Kaf 1 
kasya.da (Bolşevik taassubu)ndnn 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

Hakikatı anlamak liizımdır 
bahse.tmaktedirler. 

Stalingrs.dm şimaligarbi varo~ 
lamıda .Ahn&nla.r her evi, her hen
deği, ber obüs ÇUkunınu birer bi• 
rer almak mrunda kalmışfardtr. 

Stalingraclın §imalinde Rua 
mukabil t.ııerruzl:ı.n Almanların va 
ziyetind.c ibf.r istikrar husule gel • 
mesire mani olınsktadır .• Tçrek ge 
sidin: zorla.ıruş olan Alınan taarruz 
inn Um.itsız bi'r mulrovemetlc kar• 
~ laımıı:ştır, 

.Almnnlnr bu tımgede clddt kayıp • 
iara uğrıı.mı§ltırdtr. EvveJll. Gro2:Dl La,. 
tikametlnde ilcrlcmcğe çalşın Alnını) 
lıır sonradan cenuba. Orjonlkldzeye 
doğru dönmüşlerse de bumda da gerj 
ııtılm.ı§la.rdır. 

Dağlan aşarak Sukhum ve Tuap~ 
!stfkıı.mctlnde ilcrlcmeğe çalI§an Al • 
m n birliklerinin ~Anlarpu deA'f3t1r. 
dikleri zannedilmektedir, Karadcnlı 

sahili boyu.nd& hiçbir deği!iUdlk kay • 
dedllmcml,§t,ir. Novroıslakln :r.aptmdau 
eonra Almanlar 1ler!eı:-.emlflcrdlr. 

Ruslar bu şehrin varo~larmda çıı.rpış, 
mağ& devam etmektedirler. Alınan 

tayyareleri birçok risaleler atarak 
Rus Mkerlerjnf p!Utokrat ml1ttefik • 
1ert aleyhine kıkırtmak ~'lteme6kte • 
dlrlcr Fakat bu rtB&lcler biç bir tesir 
husu!c getirmemektedir. CUnktı Sol". 
yet ordulan "Rus vatanı,. tçln çarp:ş. 
bkıannı bilmektedirler 

Bir Ru• denizaltısının 
batırdığı gemUer 

Moı;l>ova, 10 (A.A.) - Ilnltık sa. 
hillcrindc yaptığı bir seferden ıımann 
dönen bir Sovyet denizB.ltuıı 15,000 

tonluk bir Alman petrol gemisi ile 
hepsi 26,000 tonluk Uç na~dlye geml'li 
ve bir destroyer ba~rml§tır. 

KIZ 
ERKEK istiklal Lisesi YATIL 

YATISJZ 
Talebe kaydı içUı ııcrgün müracaat cdlleb!llr. 

ŞERZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARIIASI 

#WIMfQIQ & 

Bay ve Bayanlara müjde 
Uu t;uarıut dcvrt.ıade "•kldl. bo~sı şol4u, rcn:Iııln modaat ıt!4'tJ ili.) l" 

ı.ıy01etıı EL CANT ALARINIZI 
blr kö~eye atıp te~~)1Bl7- • tölyemtz btedlğlnlz renkte al!ılMlcrl.ılu 

uycun ıılural• e~kJ ÇANTALAıtJNIZI fcunt !IUretle bo:rar ve ıcpyew yıı.rnr. 
Ayrıca her tüılll tamir \e ıMilllrlBma pota yapar, 
Tuvııletiliizin rtııgine uyar t'I• all sabit tırnak cUllarır.ızı ancs.4 atölyemlr. 
de temin cdeb~l're'.ııjz, Kar:ıkily l'rlombtJne c:ndc!esj llasao~p bon ~o. 2, s 

Ankara At yarışlar , 
RAmı;ıt, Ankara at yarıııtarındakı müştcrel• b:ı.hlBlere glrmelt lBtl~·en 

o:<uyut'ulprıııa blr ~ı~m"ttc buJunmııll Ur.ere Ankara bu&11ısi nıulııuıcbcııile 
bir anlaşma )U1ımııtı _.., htanbuldan bab!Jf mU5t,ereklcrc ı;lrl\llleslnl tc. 
mln etmlııU. 27 cylüJdcıı ltlbarco Ankara sonbahar nt yn~ıııl11r- tını:lJyoı . 

Okuyucnlarmın bu ~fl'fkl yarıdla.rın m~t.:·.rek lıab}alcrlnc dl' ı,llrıık ede. 
l'tllınelerlnl ,ı;H:ı:lin~e fla11 IL\BER, Ani.ara bu5'J 1 muhııın beıtlıf' e1vclr..e 
3apt,ığı anlıı.ıınııın ;renllcmlş bulunma ı.~ır, İlkbahar yarı~l:ıru da.ki an. 
:Mma uasıa r• yrnı ani ~mad:ı anıen bakidir. 

Mü~tcttk bahlaJere IJtırak kuponlıl n 

Yarından itibaren ne,re ba ~lıytH•uz 

B:ıı.ı kaduı \"c erkel.der bu 6aft»cı 
yukan pahalılıkdıı yt'nhıtnı ıııamadıt: 
~anta \'e kuodıını.larmı boratm:ık lçlıı 
kundura boyacı illi' verirler. Boya.nn.-ı 

~an()lyı aldı~mda tarlunn \'ı&mma"Z.. 

lnr. 
Vııkta ki ;J'ill<Bek paral.tt.rla yuptı~ı 

nadide eJb}sesını giyerek çantasmı Kol 

tu~una aldığı va.kit o gllze.I elbl!!enll: 
ber tar:ıtına 111ya.b kuı.l)ıır, boyaın le.. 
lrnll'rlnln çrkt,ığını gUrUr. 

Bu sefer eyvah: Ne yapıılJm bo;)B· 

~ıya ,·erdiği pnrayl' mı yokBa elb~. 
ıılne verolğioe mı acı!>ın, tşı.c bu gibi 

vırnrlanı uğramamıık lçla doğnıc'l 

Sultan hamam l.\lescdet hsn (28) nıı. 

l n;r:ı.rada boya mütebassm Oı1man !>. 

1 
durrısbman atölyC'Slne ml\r.ıcal\t edt'r. 
seniz eski boyası ooımuıı. f'"Qı;lnla nı ı 

l dası geçmiş olan çanta ,.e kundunı.~. 
rınıu ll'nni aıırelt<' boyar \"C yepyl·ııl 
yapar, Hcldkatl ıınlnmıı!t bir tl!CrUh" 

ı ile ldHldlr, 

, W:W:Utc:)ill-WWWMt7' 

HERGUN 
8 

SAYFA 
100 

GUNDE 
800 

,, SAYFA EDER 
flöyle bir kltnhı, bugün nee liraya 
tcdarU;; etmeniz ııntıı\n~.?.rtır • 

:ı:wıı-••••I 

Fttrl', blıl yıhla bir def~ ot\hımnız.. 

dan ba~lcalarınt dUııOnırı~ye çağıraoı 

fırıııattır. nu da\ ete ı.ıtmlmi bir 
o.JAka gö~termellyJ~ 

Ramaz~ı.,.w t~~:i~!. \ L. !.~~~.JiJ 
Cumarll.'bj J0.18 t0,f7 15,4 

KARA ELMAS 
ra durdu, k<'ndt kendine mırılılıındı: 

"En çok 7.lhnlml kurC31ıynıı n" blll.

1 )'or musun': Gool' yıınsı dııpılan ııu 

m:ılıut gong S<'sl • ., 1 

romanını hem bcrgü.ıı xe\'tde oliu 
yacak hem de kUturtııın•nlze böy. 
le bUylik bir mace.ra romanı ka.. 
mndırmış olacaksmıı.. 

IIABER'ln böyle forma tıalfnd~ 
verdiği romnnlnrı, bugt!n tedarik 
nıllmklln olamı) or. 
KlltüphBneml~de, mevcut bulun. 
nuyan neşrlyatımızdan ~lnl, L 
111.nlanmıza rağmen ıtmdlye k". 
dllr elde edemedik. 

31 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN ........ _____ _ 
"Kırmızı toprak kırınttl:ın, ., 

"E1•ct korulukta \'e blsll:let tcl,er • 
ll'kler(nde bulduldl!nmıu'J eoı.,, 

l'erdo bir a~yler arar Gibi doltıMı, 

tekrar çuhırna odasın;ı avdet et1ı ve 
ı.oıırıı gene soatltı rintlııı.lo durdu. 

''E,et, li)·lo olmaı;ı ıar.ım.. ilim kcn. 
dl l.;cudlııc mırıldandı. 

"Ne buldun':., 
ı~ısaea: 'Ocl1., drdL 
Hademe dalttı;lnc geçiUt. Se31'>1cr. 

de9 l:lrt oynldmbı boyamakla m~gv.l • 
dil. Kols onu bir ;ıu:lky)c ıımlcla~tır. 
dıktnn ~onra ayakknbılnn dlld>atı .. 
qıu:ıyrnc etti .. BJrıtcn bir ışlrk f?.ldı. 

'" dPrrkrlndeıı rorklr ~lnuıl[ Uırre 
altlarında kıfJlllT~ tOPJ'7k kırıntıları 

hııJuıınn hir çift liodrn Jsktılplı:ılne ifa . 
r.ct rttl. 

"'H:ı güzrl ı .. ımrplnll'r tıJmlıı,,. dl)'<! 
grrı dö••l'n ııel l'l' sordu: 

Se\ls ııırrltı: "JJunhır :\lls T!mmlsin 
lıılınrplnlerı, dedi. 

Ytlreğim ıııkıl)tr ~lbi oldu. Balıı;cy• 

çdnncnya lmdnr kenıllml güı; zaptct, 
tını. 

''l'l!ls Tlmmls olamoz'" diye bıığır. 
dım, Bu tıı.mıımcn lmklnıızdır. 

"Olna:'lrt Cllcmlnde (mkfıntn:ı nla:ı 

tııçblr !jr.y ynktırr. Iiendlıılol aorı.'11.)'& 

çektiğimiz ııııman konıluğa gidip git. 
medl,!:lni sorılul(umnzn hatırlarsın dt'. 
ğll nıl ~ O T.am:ın ınkl\r P.tn1l~U. 1.ııkıı r. 
pinlerlnlfr*t kırmızı tnprp.k •urıntıları 
isa koruluğa ~ıttlğml ı~ll3t ediyor. O 
halile bir se~lı \'&r ki halılkatı {;1ı.ll. 
·Qr ... 

11F11ka.t bU( Do hunlar ım~hı oldu"ıı 
nu isb::ıt <'den dı•llllrr dJoğtl ki.,. 

Kol!! r,lilDıJl!ıCdl: ''Tnl)ll .dr~ıı .. , dedi 
'Maam:ıflh hol<ikatı .ı;lzleıncsı ~ tlphe)I 
davet cdJyor.11 

''7.anrttlğlme göro mi!! Mar~anhn 

nh\'tlll çok d;ıh:ı fnı.ıa tDpheyl cclbcdl 
yor .• t 

"Iklld,. 
Arluıı1nıınn bir lkı dakika bir B3""'~ 
blT yukarı, odanm lt"lnde dolaotr. Son. 

Bir "mllddet dUşUndü, Ge\·am etti: 
''Ayaklı ııaat biri kırl• Uc gl'Çfl clur • 
muş iklyl ylrml ll<l g~ gcıog \'Uruyor. 
J\rııclıın gcstn T.nmııu 7,al'fında ne ot. 
du, ~on~ nl'dr11 \unıldu, \'Uran ldm • 
dl? Gorı~ı çalıın ıtc esrarcnı;iz mesajı 

;önde~n o.yoı eııhıs olmasın'? Ji'ılkat I 
buna tla ihtimal \'cremlyorum. Zjra . 
ırıcl•tubıı ya:ı:uı alb::ı.yın hısyalrnı kur ı 
ınrmal< ('llyeslnl gfidü3·ordn. l\fbıt~ı· 

Edl~tonun ha:ratının fl'hllJıedıı olduilıı 
• 1 

ı:-örUner mııh:ıklUlk df~"r blr tan.ıh 

blzı haberdar cd •,dl.Ya kııtll f Onun 
l;'"ngu \·urmuş olnta!ll tatl'amen im • I 
ldin'ız. Bir clDRvet 1511 ·en lılr tnıı!\n 

BUrtıD'JD 11'1\rtıkün oldnA'q lı'ndıır U7111} 

zaman o;altlı lcnlma .. ı için •ıi!'rn""· 5u 
hnldı> i.içilncll bir -:aht8 gonı:n \"Urdu 
l'"Rknt klmdU \'c ne malc~ntlıı \ ıırdn '!' 
Söıe knn,tım: i 
"l·a tQll J)ugla5 I~ '/ 1·~ do~nı ;ör. 

mU.Ş5t:nı? \'e cinnYrtl mUre:ıklp hl r 
(l&l)lnnlık wıya dellllk csul olarak gun 
~n S"aldıyl!ll 1 llll.llltıcll'rı nuı :ık bu r. j 
kilde lı.nb etmek mumı.un. :Fail Dug. 
lllııtır! B~lta kJmııe clıımA~ .• 

SON PiŞMANLIK 
FAYDA VERMEZ 

En kU~Uk Jılr lhmal glS!ltermeden 
formalarınıı.ı ıaı:otctnlz04:n ke61. 
nlz ,.e muhafaza edlnl:ı. 

intikaml 
romanı yalnız alı.in dciü çocukla, 

rın1ZU1 da ~e' klo oku3 acaklan 
bir e&<'r olacağı l~ln toplaınıık1a 

'\'C el•8fkleıinl~ gUnll ıiln\.hlfı ta. 
n:uı.n;lıınıakta bllyUk bir aitlzlllr 
göstcrlnlı~. 

Haber C'a:ı:etesl n:ıuayyı>n mlktar&t 
baallıtığuıdan bu romana malik ol 
m:ılı lstlycnlerln mUv ullerlnr 
olmdlden bir Haber pı.et.eel p. 

marlıımalannı tanılye ~E'rt7.. 


