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[Halkın ekmeklik. hububatı J 
Hububat için azami 

satış fiatı tesbit 
edilmesi muhtemel 

Hükumetin azami satış fiatı hakkındaki yeni kararına 

Berlin diyor ki: Stalingrad ,..-~-~~~~~H:~~~-~-~lıda buğday alımı ve sevki durdu 

hemen hemen Almanların T~r~ -İngiliz '•:::::.::..~·=~::!• 
eline geçmiş bulunuyor ıttı~~~!DI~ temin için 'bekıtrorıar 

Ylldonumu v akında bir koordi-

N ovoroslsk • Taapıe kesiminde 
ileri bareketı devam edlror 

1 
i aTiirJriin lıarelılerini yalnız 1 ilri çiqi ile çizmek ırerckH 
İ birinci çİzNİY• aofukkanlılılı 
i iJrind ~NİY• .öue durmak 
j tlamNa• ourultıbilir» 

Moskovaya göre Stalingrad bölgesinde piyade ve i Yazın: Ekreı uıakllıil 

ki f d 1 h•• 1 •• k•• ••ıd i Siyaeıet aleminde herhangi tan ar tara ın an yapı an ucum ar pus urtu ü ı· bi~.~ .~karar•? .ver~-
cegı nıetıceyı olçırnek ıçın hıç 

Bertin, 18 (A.A.) - Alman de Alman ve müttefik kıt'alan· eldM.nuyan tek mihenk taşı 
ordulan bat kumandanhjının nın dütmanın derinliğine kade • zamandır. 
tebliiiı meli mevzilerine karşı yapmaia 19 İlkteşrin 939 ile Hl llk-

Novorosiaki • Tuapse kesimin- (Devamı 5 inci aa;ylada) teş.rin 9-12 arasında geçen 

C A k A • t -=-, - zaman aeı'Çİ bir devletin ha· 

s erı vazıye _J ı :i:'t~r.de~!~kh:~~:e: 

Almanlarm Sohum'akarsı olan i :::~~~~~~r~~ 
k 1 

• • • ı nelik kısa zaman bile, imza· 

hare et enmn terakkı etmekte , i.';:. y+~k~i:gi~~g?.~~.ı:.~ 
.. v • A 1 nın imtihan geçirmi, bir ~er . 

olduouna daır alametler var 1 :e~!:~~~y:;::: 
. : Herpn •İilunundatlır.) 

0o1ıtnr asbbeWin •on bir "dh' Diğer cephelere umumi bir bakış -~ ... -........................................... ' 

86'bbels'ID Yazan~ E~ekli l!eneral .K •. D. . Yatılı okul 

nasyon kararı 
neşrediliyor 

Ankara, 18 (Hususi) - H ıa 
bubat için bir de azami aatıı f; •• 
tı tesbitinin zaruri olacağı bak· 
kında muhtelif belediyelerin h)Ü 

racaatlan Ticaret Vekaletinde 
tetkik olunmuıtur. Yakında bir 
koordinuyon kararı neıri ihti· 
mali kuvvetlidir. 

Ankara belediyesi böyle bir 
karara varmanın hararetle taraf 
tarı rörülmüştür. Zira yurdun 
muhtelif istihsal merkezlerinde 
ve bu arada Polatlıda buiday 
alımına teşebbUı eden birçok be· 

(Devamı 2 nci aa_yl ada) Ticaret VeJ,;p, Behçet (is 
~~~~~~~~~~~~-

Bir kısım müstahsilin türlü israf 
yollarma sapmaları üzerinde 

ehemmiyetle duruluyor 
Millet meclisi çalışmalarına başladığı 
zaman Parti Grupu toplantılarında bu 

mevzuun da ele alınacağı anlaşılmaktadır 
ı - Şair cephe.,ndc. / clai yol ve seçıdlennden TuaJ>M 

MI •bt Alrmalmrtn ıbnal batı Kafbs- ye o derece ya1dapnırlır ki dünkü t k •tı . Ankara, 18 (Husu&İ) - lstih- Umum ... ı ka aat 1 8 ı.nlekl lilerl urektlerl o luıAr te.. Alman re.mi tebliil tik' defa ola • a s 1 e rı aal maddelerinin yüksek kıym.et· ~·.. n ... , 
nıldQ etlDİf ye Alman kıt'aları sarp ( Deuamı S inci ~ylada) te aatıldıiı fU sıralarda ellerıne : U - lı 1 ltl lr ~ I' • 

reni 'bir Mekteb prograılarma .ahlaA k ve yu"kselıı··ıecek ~::~e;ab:e:;:i:~;i k~:ı~!r~a~: ! !.7;,~!,f?:J=i,n;,:7~~!~~:v~ i nı~et bılerek bır taraftan ıatıh· i aiyeyi tekrarda milli meni aat : 

bltabesl ialın arttırılması yolunda tedbir- a olacağı merkezi.ndedır : 

Ü 
Ankara, 18 (Hususi) - Yatı- er alacakları, diier taraftan da "'···· .......................................... ,; . sereı erslerı· konmal ? lı okulların yiyecekleri, ihtiyaç• ocaklarında ve muhitlerinde ya- tıkları muhtelif yerlerden g~len 

" Kusatılmıs 
olmaktan cıktık, 

mua 1 mi lan ve ekmek fiatları yükselmit şayıf fartl~~ınL ıalah edecek çare 1 malumattan anlatılmaktedır. Ba 
• luhınduiundan Maarif Vekaleti lı;"e teves.sul .. 4:tmeğe özenecekle· j zı kövl.,-de Klüp ve Altınba, ıi-

hu durumla ehemmiyetli surette n yerde türlu ısraf yollarına sap· (Deuamı S inci .aylada) 
•• • mefguldür. Yatılı okul taksitleri· 

1'1utahassıslar ne dıyorlar? nin muayyen nisbette arttırılma-

' kuşatan bir küfle 
haline geldik" ~

UPHI NURi iLERi DiYOR Ki: «Hutalıfın tedavin fimdi· 
ilı yalı ,.;6idir ... lııcililı, lıoo,,.ratilçililı ue alrerlilr. . Bu ~ 

6üyiik melrteb ••nçlcri yülıaeltir oe adam eder 

"Şimdi İş yalnız 
ideolojilerde değil, 
yaşamak imkanları-

Mekteb müfredat proıramla • 
rına muateret Ye ahlak deralerl 
konmalı mı mevzuu etrafındaki 
anketimiz tanınmıf profesörle • 
rimiz ve miltefekkirlerimi:a ara • 

mızı elde etmektedir ıında büyük bir alaka uyandır-
- " mıtbr. Ayni mevzu 1-ıakkında bq 

«Almanlann .. . sün de Yüksek lkt;aad ve Tica 
celd . ha~ mu~f~~a .ı~e ret mektebi t'rofesörl~rinden Dr 

en ~kwndaki lngıliz ıddia· Supbi Nuri llerinin dütiinceleri• 
lan aülünç sayılabilir,> ni okuyacaksınız. Profesör diyor 

- kiı 
toır ~ 18 (A.A) ·- Nazır dok- «- Zannederaem bu meaeley• 
bal C:obl>ela, M~niltte Feledberm • dair aize cevab verenler hep ay· 
lıetlM de yapdan muazzam bir göa- ni teyleri aöyliyecekleı dir. Ori • 
b .. e 1'uaiinkü Pazar günü Münib jinal bir mütalea bulmak kolay 
'YUrdına hitaben ıcmücadele nıhu ve değildir. Evvela tunu aövliyPvİm 
J'apt a aadakatn m-vzuu ~trafında ki, ha.atalık malumdur, tf"shia ko· 
le ~1blr konufJllada ezcümle fÖY nulmuttur. Tedaviye gelince: Bu 

... ::::. nun acil bir ilacı yoktUT. Zaman· 
(0........ tehrin halıına aoa de. la Ye mütemadi hir ırayretle 'bel· 

ı • inci Ny#adc) (Dn.,,.ı •YI• 4/2 de) Sap1si Nari ileri 

•• zaruri görülmektedir. 

rransada 
kanlı 

hadiseler 
\\evyork, 18 (A.A.) .:_ Bir ln

ırilis kaynatından haber verildi· 
ğine söre, Lyon'da Laval'in za
bıtası ve hücum kıt'aları el bom• 

(Deuamı S inci .sayladn) 

ı'······································-·····, 

İ Bulmacalarımız 
i Dün netrettıtlmlz bulm:ıcamız1a 

15 inci Rl'i bulmııo.larımu ııih.ı. 

)'ete ermiş oldu. 

Bu eeriye &ld bulma.cabn hıılleı. 

mlş olan olruyucul:ı.nmızın bunlan 
si&ratle ı~Jennelerlni rica ederls. 

16 ncı seııt bldınara.la.nnuza bu' • 
ıiaılen it.ibaren ~ 

'--·-·························· .. ············· .J 

Diink:ü lig marları 

Besiktas Vefayı büyük bir 
güçlükle yenebildi 

Vela • B•1tıkl0f maçından heyecunu birso.lla• 
[Yazısı sayfa 3/1 dedir] 
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===============~===~~~========================~~================================-:;;.::.:~==-r Hergün 
Türk - İngiliz 
İttifakının yıldönümü 
~ Eltrem U,aklıgil _.J 

(Baı tar•lı 1 inci sayfada) 

Politikada hlsle konuş.ulmaz. 
Türkiye Cümhuriyetinin m en 

faaıti eski 'bir devletin döküntü·· 
leri üz.er-ine yent bir devletin ku· 
rulduğu günden iti-haren sulhün 
mdhafaza bdilebilmesindeydi. 
Bu uğurda elimizden geldiği ka· 
dar çalıştık. Harb yanlış hesab, 
rn u1ra1:eme ve bilgiler neticesin
de bir olay olduktan sonra ise 
hiç değilse bulaşma sa.hasının 
ölçülü kalmasını istedik. Türk .. 
İn gi li z- ittifakmm akdine saik 
olan amille rin başında bizim hiç 
değişmeyen bu isteğimiz aran

RESİMLİ MAKALE: = Fransız sözü .. 

m"' lvlır. Yavru lru§un yiyeceğini Allah verir. - .. ----------····----........... ._... ........ ..,._ 
Allahın ilk O.? ıon ciü,ündüğü yavru kut değildi-. 

Tü~ün milli karekterini y;:ı}
n ı:r jl,j çizgi ile çizm ek gerekse 
birinci çizgiye soğukkanlılık. i-
kinci ç; izgive sö7 de durmak da m 
g2ı" vurula:bilir. 

Muharebenin ilk sonlarına 
doğru İııgiltere çok zor duruma 
dü~ü · ikaranlık, buhranlı gün • 
1er geçirdiii de oldu. 

Ciimhurrei-simizin Türkte 
a:'hde vefa ka.re!<terini hatırlatan 
nutku böyle buhranlı bir zaman
da "'öylenmiş-tir. Türkiln ezeli 
ve ebedi !"oğukkanhlığının son 
nfrnunderrnden bhi de ateş İktısad Vekaleti kömür tevzi-
d )p-... sınm T.rakyadu olsun, Su • atını daha iyi bir hale getirmeğe Vali Ankaradan döndükten sonra ekmek 
riyo-:1~ oh.un hududlarımıza 00. karar vermiştir. Bunun için, ilk • • • h JJ" • • • db" } b J k 
Yaıd·ğı gu··n:ıe:n:ıe rrörülmüştür. 

iş olarak Havzada istihsal kapa- IŞIDlD a 1 IÇlD yenı te Ir ere aşvuru aca 
- sitesinin artmlmaaı dü!ünülmek 

Tütk - İngiliz iıtif-akınm ilk tedir. Kömürlerin yüklenmesi, Öıı&nüzdeti:i ay ba~mdan ltiba • iıi hükumet yardımı olmada.o ha • 
günlerde karşı cephede S<>ğuk sevk1yat ve satılma.n için de yeni ren yeni kaMl"lara göre yapılacak ıarması mümkün -=örülmemektedir. 
bir tesir yapını~ olduğunu bil~ •

1 

b~r sisteme 
0

iht.iyaç gö.~t~rmeUe- ekmek tıevziatı ehafındaki hazırhk. Ankaraya gİtınİ§ bulunan Vali 
yor uz. Faka'!: Türkün hareketi • dır. Bu yenı sıstem b&tun satı,- lara Pazar ohnasına rağmen dün ve Belediye Reisi Dr, Lütfi Kırdar 
ne ilham veren diişünce ve en _ ların, muayyen şartla..- dairesin- de devam olunmUfhır. Belediye lstanbulun un ihtiyacını temin et. 
d·~ · ah. · · 1 k i de serbest olması esasına dayan- matibaası memur beyannamelerlle rafında aakadvlarla temasa bat
t \ _1 .~nn mkt ıyetkını an a~arad 

1 
mE.ktadır. Ancak toptan satı,lar halk kamelerini basmak itini dur - lamıştır. Yarın Anka~ada Dahl;iye 

c:.~o ır etme - e ar~ı cep- e e kömür havzasında yapılacak, du11mamı~, bunların bit kısmı ha - ve Ticaret VekillBi, Jstanbul, An -ı 
g 0 cikmedi. Ve hu anlayış ıı. Tür- tacirler doğrudan doğruya ora- zırlamnıfbr. kara ve İzmir valilerinin iştirakile 
k iiı, soğuk1ka,'1lılık ve 507cl'! dqr- dan mal alacaklar; hükumetin İstanbul belediye bududları da - yapılacak bir toplantıch bu şehir -
m k k are'kterine ek ola:ra.k eski tayin edeceği bir kar n"sb .. ti da· hllin<ie bulunan ve ucuz ekmek a. lerin hububat ihtiyııcını temin için 
clo.,tıuklara sadaka.ti, karşı ta - hilinde serbestçe satacaklardır. lacak olan memurl.u-ın adedi her yeni kararlar verilmesi beklenmek-
ra fta da ayni ~isleri doğurun - Havzada düşünülen bu itleri daire tarafından yarın akf&llla ka • l~dlr. 
ca , yen i vaziyett€n ortaya ta • tanzim ve takviye için 60 milyon dar belediye ik.tısad müdürlüğüne 

1 

Serbest piyasa.dan temin edilecek 
bl·t...ı· ·1 k be · hn hububatla ekıneo.,-ln kaça sablabile. 

l ib• ı 1 • b' liralık bir ıı.irketin kurulması ü- ı-ul'rl ece , yan.nam~ ve ıza a-ze en ll'i" ır .:;o '3t uğun yem ır "' el ı cakt B b l cegı~ · henüz kat'i olara~ t .. cbit olu -zerinde çalışılmaktadır. Bu su· m er a ına ır. u eyanname er """" 
mu.,ı. ... ~~si doğdu. namamı,tır. Yapılan hesablar 25 retle gelecek sene yurdun bütün ayın 23 üncü Cuma günü akıamına 
Şim-:Ii bir tarafın ımüttefiki kömür ihtiyacı karşılanmış ola- kadar doldurulup kaynıakanılıklara ile 50 kurut arasında değlşm<:kte-

isek öbür tarafın dostuyuz. Bu caktır. ı verıilmit olacaktır. Mütekaid, eytam dir. Vali ve belediye reisi Ankaradan 
iki t a::aflı san'at bize dünyanın - ve eramll de malmüdürlüklerinden 

L_ •--· • lac k'- d döniqiinden sonra ekmek mest>le -
şu dır kısmında olsun sulhü Huri Demiragw gök mekte- oeyannamerecuu a a ~, ır. .ının halli için yenı tedbirlere ba, 
muh fuza etmek imkanı ile bir- Memmların İklncil'!şrin ve BI - vurulacaktır. 
Ii~ c ative nwbı bir emniyetle bin~en yeUs~n pilotlar rınc!kinwı aylarına aid ekmetc kar ~ 

neJet..I ay hatından evvel dağıtıla. ff lk ~ k kl"k h b b 1 
b kmaık imkanını ve riyor, aynı bugün uçacaklar cal«ır. a ID e me 1 U U 8 1 
zarırnda da mutlak samimiyet Dıg'w...., t .... aftan beldiye istanbul-\_ k Nuri Demirağ gök mektebin- .... -
Y C" dürüstlüğümüzün ıner i İ t a- • l b da tanzmı' -tııı haricinde kalaCJak den ikincı ders yı ı ntünase etile .... 
r a f tn da ayni derect:de takdir u • pilot olarak yetişe:ı talebeler halkın ekmeklik buğdayının temin 
yandırc:hğını görmek zevkini bugün 12 tayyare i!e Mühendis ve tedarikile ehemmiyetle m~gul 

------

Devlet Denizyollan İ§let • 
me Umum Müdürlüğıinün ka 
palı zarfla ( 1500) l< n kadar 
hurda demir sahsına dair bir 
ilanı gözümüze İli§ti. Bu hur- : 
dalar, idarenin Haliç, lstinye : 
ve Tophane atelye sahalarm
da imi~ler. Bir buçuk aylık 
artırma müddeti, bu münase
betle iki buçuk aya çıkanlı· 
yor. 

Bu satı~a doğru:m bizim 
aklımız ermedi. Çiinkü bu 
demirlerin Karabük fabri ka
larına sevki ve orada çubuk 
demir haline ifra{:ları pekala 
mümkün iken, bunları satın 

• alabilecek muayyen birkaç 
Firmaya kaptırmak ve bu yüz 
den onlara yüz binlerce fo a 
kazandırmakta hazin~ hesa
bına bir fayda görmedik. 
Maksud il, ôleme para ka· 
zandırmak değilse bunların, 
idare elile toplattırrlıp adr ge 
çen Fabrikaya hemen sevke~ 
Jilmeleri en muvnfık tarzı 
harrkettir. Bövlec>.? hazin<> • 
nin bir cP.b;nden cıkaca/t f<ık 
riben birkaç bin /:ra, öbr"ir 
cPb;ne birhar. yüz bin lira ha~ 
linde Slirebilir. divoruz. Yan
lıs bir harelu•tle hazineye za 
rar rıermiyelim. 

Olur mu? 
br!ı:,.diyor. Mektebi üzerinde uçacaklardır. olmaktadır. Ancak belediyenin bu 

Faha:t Türik hocibin değildir. Bu. arada İstanbul matbuab men 

( l1af taratl 1 ınci .~ayfa .. fo) 

lediyelerin salahiyetli mümessil
leri bu derece taleb kanısında 
serbest buğday piyasası;.n her 
gün yükselmekte olduğunu mü-
tahede eylemişlerdir. \... ............................................ ~' 

Hükumetin azami r.atış fiata 
Yurdda sulh t~mennisi şietrı - sublarından istiyenier de tayya- r ""\ 

1 k k·ı l • relere binecekler v~ İstanbul ü- Varın karne ·ııe rnJzın i k ısmını tr>s ı eaer , cı- zerinde dolaşacaklardır. Uçuşla· 
lhandıa dıa sulh isteriz. T emt>nn İ ra bu sabah" saat 8 de ba~lan-
ed-Ali:n, ki görü11en manzaranın mışhr. '• k r tevzi edil 
beli~tiği korkunç hakikat ve ---o--- şe e -
ihtimallerin aksine olarak bu is- Nişan!ISl38 yumruk atan mesi muhtemel 
teğimiz kısa bir zaman icinde del:kanlı 
tah fkkuk. etsin ve Türk Cüm - • 
lhuriyeti vakti gelince, bitaraf 
vazivetinden istifade ederek bu 
saha.eh tarihini söyleyecek, be -
seTİvetin minnetini çekecek bir 
;ol oynamak imkanını bulsun. 

Ckeem, Zl,ra.klt9il 
········ •ıa••········································ 

Denin düşt'i, 
kurtan,dı 

fakat 

Fatihte oturan Rıdvan İı;minde 
bir delikanlı nişankn Aytenin 
bir hareketine siniı:.lenerek yüzü
ne bir yumruk atmıştır. Bunun 
Üzeı·ine Ayten nip.nhsından ıi· 
kayetçi olarl\k mahkP.meye mü
racaat etmit1~,. Je yapı},.n du!"UŞ· 
me.ları esnasında nişanlılar barı, 
mısl,,.rdır. 

Çrnar ağacrndıın düşen 
çocuk yaralandı 

Beşiktaşta oturan Turan ismin 

Bakkallar Cemiyeti şeker 
fİrketinden aldığ1 ~kerleri 
bugün bakkallara tevzi etme 
ğe başlayacaktır. Tev:.ı:iat bu· 
gün bitirildiği takdirde yarın 
dan itibaren bakkalların ek
mek karnesine işo.ret suretile 
nüfus basına yarımşar kilo 
şeker v~rmeğe ba~l1tması 
muhtemeldir. Vilayet şeker 
tevziatmın ne şekilde yapıla· 
cağı hakkında bir tebliğ ne~-
redecektir. , 

\. .) 

hakkındaki yeni kararma intiza· 
ren Polatlıda buğday alımı ve 
sevki durdurulmuştur. Yalnız Po 
latlıda 53 belediyenin mümessil· 
leri otel ve hanlarda ihtiyaçları 
temin için bekleşmektedirler. 

Valinin Ankaradaki temasları 

Hasta· ana, babası 
için hırsızllüı 

göze alan cocuk 
' İbrahim adında 1 O yatında bir 

çocuk Naci adında bir adamın pa
ra çantasını çalarken yakalanarak 
adHyeye teslim edilmiştir. 

Ankara, 18 (Hususi) - fstan· ' 
bul Valisi Lutfi Kırdar bu sabah 
tehrimize geldi, yarm fstanbu • 
lun türlü İaşe işleri ve bu arıı.da 
ekmek ve kömür davaları etra
fında ilgili makamlarla temasla

Suçlu çocuk muhakemesi esna • 
sında: 

rına başlayacaktır. 

200 kuruştan seker satan 
bakkal 

Salmatomrukta bakkallık ya
pan Hakkı Uçarel 200 kuruşbn 
~ker satarken yakalanarak mil
li korunma müddeiumumiliğine 
teslim edilmiştir. 

- Annem babam evde hasta 
yatıyorlar. Onlıara ben bakıyorum. 
Çalı§tığnn fabrikadan dün itime 
nihayet verdiklerinden bugün beı 
parasız kaldık. Pazar olduğundan i~ 
için kimseye müracaat edemezdim. 
Bu iti yapmağa mecbur oldum. Yan 
kesiciliğin acetnisi ~lduğuın için 
muvaffak olamıyarak yakalandım » 
dem ittir. Cerrahpaşada Camiişerif so -

kı-i-mda oturan Mustafa KöprÜ· 
delfİ Ada iskelesinden d~nize 
düljmÜ~:ıe de etraftan yetişenler 
tcraftndan kurtarılmıştır. 

de 8 yaşında bir çocuk evinin ~r------------------------------""" 
bahçesindeki çrnar ağacına ~ık- I" S T E R 1. N A N, 
mış, muvazenesini kaybederek 

Neticede mahkeme heyeti suçlu
yu 20 gün müddetle hapse nıah -
kum etmlttlr. 

1 

15 metre yükseklikten yere düf- İ S T E 1. N A N M A J 
1 AKVlM il müttür. Aiır surette yaralanan R 

Turan Beyoğlu haıtanesine kal· ----...,.----=--..----~-;; Gazeteci arlıadaflarımız • ata safıfına itiraz ed;yor, bir 
tüccar iae, bakım:;, ne diyor: F:umi ııene 

lS.1\8 

1 o ci"'t':'şrıa 

!) • 

'I 

1 

6 

l). 

16 

Öğle 

S. D. 

E· l• li9 .. 

- 19 Arııbi ııene dırılmıthr. _ dan biri kısa bir zaman ıonra 
«- Zahire tücı:(lrı olduğum 

için ziyan edeceğim. Gerçi 
karneaiz ekmek içi"1 50-60 ku
rut veriyorduk. Fakat, hiç de· 
ğilae kendi hakkımızı ucuz a
lıyorduk. Eh, ne yapalım? Ça
reıiz sattığımız e•yaya zam 
yapacağız!» 

Pazartesi 
Resmi acoe 

1Q42 

Şevval 

8 
ikindi Ak,Am 

s. l>. s. D. 
16 01 18 24 
n .,, Ü> 

1961 - ekmek sahfrnın yeni feki:de 

H.;'r Üniversite imtihanlan ba,layacağını mevzu edinerek 
167 §ehir halkından bir memuru, 

Üniversitenin muhtelif fakül· hususi müeue•ecle çalıfan bir 
telerinde imtihanlara devam o- ıJatandafa fikirlerini sorınuf. 
lunmaktadır. Bu İmtihanlar ayın Memur kararı yerinde buluyor, 
27 sinde bitmiş olacaktır. hususi miieasesede çalışan va

IM:-ıAK 

s. l)· 

5 

11 

. " vj 

12 Oniversite 2 İkinciteırin tari- tanda§ ise ekmeğin yükaek fi. 

v ••• 
s. u. 
19 66 

1 Jh 

hinde merasimle açılacak ve ted 
risata batJanacaktır. • 

Açılı, merasiminde OniTersite 1 

Rektörü emil Bils.I bir nutuk 

İSTER 
' iSTER - . . • 

iNAN, 
İNANMA! 

r·····u·A··o··y··o·······T 
PAZARTESİ 19/ 10/ 942 

'7,30: Saat. a.yan; 7,3'.?: Vücut!ummı:tı 

ç.alıştuıahın; 7 ,40: A.ia.ns Jıa.ber~ri; 

7,55 : Radyo salon orkestrası ( Şl.'f ~celp 

Aşkın) ; 12,30: Saa.t ayarı; 12,33 : Hafif 
#i')l.Q1ıa.r (Pt.); 12,45: A~:ı.rıs haberleri; 
13: Faıııl heye"Ji; 18: Sa.at a.ya.rı ; 18,0J: 
Şerb ve tüı'kiileır; 18,45: Radyo dans 
oıllccsiıı-...sı; 19,30: Sa.a.t ııya.n ve ajans 
lbab('J11!ıCrfD; 19,;5: Serbest 10 dak.Uta; 
19,55 : KaTIŞık mal.."'3.mlardan ~a.r; 

20,15: Radyo px,etesı; :!0.4.5: Bir ma.~ 
ö~r.eniyoruz; 2il: CGiiİıüın mCf.'lCkJ.eri); 
21,15: «Lled»'IeT (Pl.); 21,30 : (KPcıp~

vıeılicr sa.':l.iii) : 21.45: R!ıılyo senfoni <>r-

r 
Saba.btan s~h?.ba: 

İstanbul zengin bir 
Şehir deği~dir, 
Hesabımızı düzeltelim. 
~---Burhan Cahid 

···········································••••11•• 
Ankaradaki 
at yanşlan 

Ankara, 18 (Hususi) - Bu 
günkü at koıularmın neticesinı 
ıunlardır: 

Birinci koşuda bir tek at koı 
muştur. İkinci koşuda: Alceylan 
birinci, Sekban ikinci, Gülcan 
üçüncü gelmişlerdir. Ganyan 165 
plase 110, Sekbanın pli.sesi 120 
kuruş vermistir. 

Üçüncü k~şuda İz birinci, Pı 
nar ikinci, Haspa üçüncü gelmiş 
tir. Ganyan 290, plase 135, Pı 
narın plasesi 140 kuruş vermiş 
tir. 

Dördüncü koşuda Rind birin 
ci, Sansa ikinci geldi. Bahadır 
koşmadı. Rindin ganyanı 150 ku 
ruş verdi. 

Beşinci koşuda Abdurrahman 
Alcının bindiği Demet birinci, 
Said Aksonun bindiii Komisaj 
ikinci, Dandi üçüncü geldi. Gan 
yan 470. pla,e 225, Komisajn 
plase5İ 225 kuruş verdi. Konca 
ile Davelacire koşmadılar. 

Altıncı kosuda Tomurcuk bi 
rinci, Tuna ikinci Ceylantek Ü 
çüncü geldi. Tomurcuğun ganya 
nı 170, plasesi 145, Tunanın pli 
sesi 730 kurus verdi. 

Çifte. bahis f z - Demet 13 lira 
80 kuruş verdi. 

---<>----
Ankara Kızılay. 
Merkezi reisliği 

Ankara, 10 (Husus\) - An 
kara r.ıebu:;u Arif Ba) tın Anka 
ra Kızılay mer!ı:ezi reisliğine se 
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C DENiZCİLİE=1 
Neden büyük deniz 

muharebesi görmü!Joruz 
Bu harbte büyük filolarıngeçen harbin İskajarak 

muharebesi gibi birbirile çarpıştığını göremiyeceğiz 
[ "Son Posta,, nın denizcilik mütahassısı yazıyor ] 

il arbin dördiincü aeneainııl\lir. Bu hususiyetler de ,u ana 1 kat memleketin hedef dü§m&n 
de cirmiı bulW1uyoruz. hatlar etrafı.oda to~l~ı,r. ticaretini imha etmek İse o za

Geçen üç ıene içinde ne kada• 1 - Den~z harb~n~u n~ıt.ksadı. man denizaltılar Lirin.:i plana 
çetin kara ve hava ım.ıharebeleri 2 - Den~.z harb~nıo sıl&hları. celir. Naaıl ki, gördüğümü~ harb 

.. d .. k s· ...... t L h. ~-- 3 - Denız harbınm yrapılcın de bir taraf suüstü gemilerine C• aor u . ır yuruyuf e t: ıs..- kr · · · -
alındı. Fransa Ja böyl~ bir yü • fe •· • .. • . hemmıyet verırken dıt?eı taraf 

ı-üyü~e kurban aitti. Bundan son· 
ra Belçika, Danimarka, Norveç, 
Yunanistan, Yuıoalavy.ı)·ı zikrt"t 
ıneie hacet yoktur. Bu çetin ka
ra muharebeleri yasamda binler
ce tayyarenin yaptığı boğusma -
lar dil vardır. Peki neden böyl.? 
büyiik doaanmalann '"yaı.ıtığı bü
Yük d,.niz nauharebelet v 1rörurni· 
Yoruz? 

* Mü~dele deyince akla ~men 
h"vusma gelir. Çünku insanlar, 
daha ziyade, aergüzettı;i bir ruh 
le.tırlar ve aerıüzeşt vak'aların
d"'n zevk duyarlar. Mademki ı.!
~h, boğutma için 'yai)ılınıttır. O 

a.lde deniz kuvvetleri de böyle 
:ltt!f bir mücadeleye fili bir tarz 

a. ıstirak etmelidir. 
b .. İfte efkarı umumiye, deniz.i 

0 >:1e tanır. Bunun içindir ki ek
~erıyet uf ak teknelerin, ufak do
:trı •ntnaların büyük ve kuvvetli 
lı: llhaı-ebe gemileri olan düsman 
... •ı-tıaında hiç bir ~y yapamı • 
.TllCa • 
ao R'•nı zannederler. Halbuki, 
Pı n ha.rbde, donanmala.·ın çar -
d" ftnayııındaki sebeb bıo değil -

ır, 

Kara.dakı mucaddeuın heddı hep denizaltı gemisi in~a etmek-
arazi almaktır. Fakat denizleri tedir. İtte bu da deniz :-.iıahlıu-ı
zaptetmek mümkün deiıldir. De nın karadan ayrılan bari:r. .huı;u
niz kuvvetleri, denizaeı i ne ka- siyetlerini gösteriı-. 
dar da zaptetmi+ olsalar, hare- * 
ki.t sonunda, gene bülün iual et- Deniz harbi düşman Jonnn • 
tikleri sulan kendi haline terke- masanı imha, abluka tıcarct har
der ve üslerine avdet ederler. bi namile üç sekilde 'tatbik .. dilir. 
Binaenaleyh denizde, kat ada ol Bunlardan yalnız birincisi. y.sni 
duğu gibi her hangi biı C~fJl-ıenin düfman donanmumı imha he -
teessüs etmesine imkan :;roktur. defi güden harb içinde deniz mu 
Ancak denir.de ku~etleri, deniz harebesi sık sık vukuil ~clir. 
hakimiyeti uğuruna mi.ıcadcle e- Yoksa abluka ve ticaret harbmJe 
derler. Yani deniz ticarc\İni, de- deniz muharehctinin sık aık vu
niz münakalesini düşmana kapa- kua gelmesi varid olama:r:. f şt<! 
mak veya kendi deniz ticart"tini bu harbde ticaret harbi yapıl
korumak veyahud da denizleri, maktadır. Yani f ngilterc ,A.lmıuı 
kendi kara ordusunun sdaınetle Yanın deniz ticaret yoUarını ke!· 
1reçebileceği bir hale koymak ... me~e çalıfmakta: Almanya da * İngılterenin deniz tİcftrel yolları 

Kara ve deniz harbterı arasın· nı vurrnağa uf'raşmaktadn-. Bİ· 
daki bu fark sili.hlar.t da fazla naenaleyh her İ!<İ taraf d1.1 daha 
tesir eder Meseli. karad.ı müca· ziyade karşısındakinin ticaret 
dele eden iki dü6manm her ikisi gemilerine sald:.,.maktctnır. 
de ayni silahlara maliktir. Her Bu ehemmis~!li nokta harbin 
ikisinin de pİyad~ıi, topçusu, sonuna kadar giılecektiı-. Çiiı1kü; 
tankı, istihkamı vesahe kıl'aları harbin nihayetini getire •ek "e 
vardır. Ancak bunlar miktar iti- iki taraftan bir tan~sinin ~kib,.. 
barilc değisir. Fakat derıİ:.t de si- tini t.nyin e<lecE"k d~ bu ticıu«"t 
lah, harbin. mı.ks"dına göre ya- vollarının ke~i1mr,idir Il•ı nn'l' 
pıhr. Düsman drmanmosını imha hedt>f. bariz bir sekild~ gö:röniin-* etmek istiyen, ı deniz ticaretini de dıtrtırken, \;İ7. bu htn·b•t,.. bii-

Sord ~ • •il u.gumuz suale tam mana- korumak istiyen, aahilleriı.i taar· yük donanmaların, Cıhırn Ihı"' ~ 
Yu. e cevab verebilmek i~in oku- ruzdan korumak istiyen biı- taraf binin f "kajarak muharebe-.i gilıi, 
•1.1~u.ya deniz harbinin bazı hu- için en iyi vasıta muharebe ge· birbiri ile çarpı1tığını aörenı1ye-

-•etl • • enıu anetmek li·zım ıe- mileridlr; :raai zırhlıludır. Fa· ceiiz. 

.:SON POSTA Sayfa 3/, 

DÜNKÖ LİG MAÇLARI 

Beşiktaş Vefayı büyük 
bir güçlükle yenebildi 

i~tanbul lig oyunlıın dün Ka-ı rayın kazandığı penaltıyı dı_şarıı ma ile sık sık Fener müdafaaatnı 
dıkoy ve Şeref ı1ahalarındi.\ ya- attı. zorlayan çok defa kaleci Cihada 
pıldı .. Büyi.ık b_ir. alaka uyandıra- F enerbahçe 3 - Kasırnpa§a O kadar iş gördüren Kasunpaşah 
cak bır hafta ıçmde olmndıgı.nıı: Fenerbahçe • Kasımpa~ ınaçı mühacimler oyun içinde sık sık 
dan maçların hemcıı hcpsı tah- ümid edildiği gibi biı tarafın e- bu vaziyete gelebileceklerini eY· 
~in edilen bir ıekilJe sona er- 7r ilmiş olmagile geçın di. Bilakis velden kestirmit olsalardı t~red
dı. oyun Fenerbahçenin Ldki de son düdsüz birkaç gol yapalıilirlerdi. 

Haftanın cazib oyunu olarak seyahat yorgulnugu dolayısile Küçük Fikretin 10 uncu dakikıt· 
Beşiktat - Vefa maçı göze çarpı· Kasımpaşa için muvnff~~ oldu da yaptığı gole bir ikincisi ilave 
yordu. Nitekim çckı~c ç~kişc de- ·'.lenecek kadar müsavi bir tekil- edilemeden devre bitti. 
vam eden maç heyecan bakımın· dıa oynandı. Kasımpaşanm enf"r· Bütün ümid ikinci devrede 
dan haftanın Üzerinde durulacak jik oyunu öt~denb~ri malumdur. idi. Hlllbuki bu arada Kasımpa 
bir oyunu olmuftur. F.enerbal\.c;:enın durgunluğund1tn . fa gerek müdafaada, gerek hü· 

İ. Spor 3 - Duvutpa§a O bıraz d" ba:r:ı oyunculnrın fıthııi cumda Fenerbahc;eden geri kal 
Devudpaşa bütün enerjisini bl'!reketlerinden Kasımpafalılar mamış yalnız aralarında kendin• 

ortaya koyarak yaptığı mnçta İstifade ettiler. Toplu bir anla~- (DE'vamı sayla 4/2 de) 

İstanbulsporu bir hayli üzdü. ,,,--~--------------------~~ 
Her dakika sayı pcfİnde ko~an f 6 • s p t b 
lstanbulspor yaptığı tek sayile 1 on os a n 1 n u 1macası1 1 (16) 
devreyi 1-0 galib bilirdi. ikinci \ _ • • 1 • 
devre İstanbulapor için daha Ü· Sold:ın sata dut 
midi! bir şekil almıştı. Ve maç nı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 

3-0 I. Sporun galibiyetilc bitti. ı - Asker ye • ,,' rı ı __ ---- ı.ı-1 
Galatasaray takımı yeni ele- 2 - Kadu. esir i. il Galata11aray 4 - Sülcymaniye O m~;:i <Si. il_ 3 g 

mantarla yaptığı oyunda filvaki 15). Bir klınyc"i 
lazım olan neticeyi aldı, fakat madde (0. .: -------- ----
tatmin edici bir şekilde oynıya • 3 - Tıılul1 \ u • 

madı. Hele genç oyuncuiarın Jü. nn:ı (10) 4 ---.-- --.--
zumsuz yere ;.,ir takım incelikle- J - l\1.ı/;f.ray _ _ _ _ 

~:ks~~r:'tlı::ı ::r::•eğ~•::~:b :1:~ (3~, ıwııı;:ı;'' :~ 5 --• -- • ------ ili 
yordu. ilerisi ve gerisi arasında (5). --- .----

bu suretle ortadan kaybolan irti- 6 - Gt-nlşlik .-__ -;--- . _ _ _ 
bata ve hücum hattında yalnız (21, Gapaı: 43), 7 
kalmıf olan Cemil ile takım ha- Bir emir (2). 

kikaten sıkıntı içinde bocaladı "l Kinaye t) ---- il ,. ------
durdu. Şahsi bir gayretle Cemil (~' . Runıra. bir ---- __ 

11
__ __

11 26- ncı dakikada biri11ci, Muıstafa sayı ( 4 ı. ~ 1 
da bir dakika oonra ikinci "'Y'· 8 - Avue ı,ı 

1 
----- -ı--. ==ı·--ı. 

tarı yapmııılardı. Gaı·ib bir haki- <.t>. Ccvik m. ı {, -U 
miyet içinde devre 2-0 Galatasa- 9 - iki ucu :!:::a::=-İllll:s:ıı:iz::=-:lllİmlıı::=::::::::=:aı===:::.:=::::::=-====-=--• 
nıvın lehinde bitti. 

İkinci devre takımda yapılan 
tadilat ve karşı tarafın daha faz 
la yo-rgun düımesi sayı adedine 
iki golden t'azla bir ,ey ilav .. et
medi amma, oyun biraz daha 
düzgün r ynandı. Maç 4-0 Gala
taıarayın galibiyelile bitti. En
ver, oyunu!' ortaıında Galatasa• 

k~Jtin b.ıra (4), Bl-r emir (2ı, Hıayre1. l ı'iUDan (2). 

oida.sı (2). 5 - Peşin değil (8), 
10 - t iyenln (6), Bir nm ı:cylk ıS). 6 - Bir körfez (4), r.enişll'k (2'. 
Yu'b.rda.n ~ıya doğru: '1 - Xutuk söyllyen (5), Evin üs&I 
ı - Farsça çdonek lfl). Beyaza. 13). (3). 
2 - iı>c ~01 (4), l".'.h-a.rcıa (3). 8 - SiniriiJlk (8), ,, 
3 - Bir nevi SÜTme (5), B.obck ye • 9 - Bir neovl maiaJ'a (2), Bic' kaclll 

metl (4). adı (6). 

' - Oriıa m I Bir lıa.rt m' it ısa H - Baaüeol (4)' Ctr9J1Wl ... ( Üı 
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c&n p-..,, mn tarilô tefrilcua: 86 

Veziriazam Mehmed P Afil 

hazretlerinden « "aiayet '> ( 1] ey
leyüp t• Benli» Mustafa· Paşa ka 
rında,mız için vekalet m~hrü
nü [2] tahsile meyliniz olduğu· 
nu söylerler idi. (Gühimsedi] Bi. 
lemeyi.iz doğru mudur ve doiru 
ise sel.ehi nedir? Sibakı kelim. 
dan öyle anlaıılur idi oğlum. 

Pat.4na Halil kaşlJarım çattı: 
- «Sibak» ne demeklür? 
Han gülümsemem<:k için du-

dağını ısırdı : 
- Geçen sözlerden demek is

temit idük. 
- Beti, efendinin dedükleri 

doğrudur. ı Benli» Mustafa Pa.. 
4"YI iaterük ve getürülme:;ı; ıse 
bir dahi "1ı:a:z1ran )> çıkarurız ! 

Kırım Hanı sarardı. Az da.ha 
veziriazam Mehmed Paşayı met
hedece kti, hemen akhaı h•fma 
topladı: 

- Benim mürüvvetlô oğlum, 
gerçek 'S(;ylersiz, «murad ettü
iünü.z hu3uslar makul ve müna
sib, sizlerin bulunduğunuz hiz
met dalü mıı.kbul ve matlub ve 
padi,ahımızın meramınıza mü. 
aaadeleri mebzul iken beyhude 
ayaklanup kendünizi "zoı-bahkıı 
ile ithama ynl vermek mukteza
yı akıldan pek uzaktır! _.,.. 

Patrona homurdandı: 
- Ya, bi:.: şimdiyı:-dek zot"ba· 

lık mı ettüktü dem~'.-: is tersiz? 
Kaplan Giray tr· ·landı, bir 

elini kaldırarak ma" i gözlerini 
açtı: 

- Hiı~aa .. be~ oğlum. Nıs
fet dairesinde hareket eyleyüp 
adalet emrini icra eylediniz! 

Patrona g-ülümseyerek hafif
ç~ öksürdü. Kınm Hanı da gü.. 
lüm~edi: 

- Cenabı şerifiniz devlet ve 
millete lazımsız ve bu ümmeti 
mazlumeyi kurtaracoksı7. Siz ol
maz iseniz (<nizamı alem» bozu
lur ve maazallahü laala azim 
rahatsızlık olur! 

ika ·et çekiştirme.. 

Patrona Halil lal!ı tatlı dinli
yordu. Kaplan Giray ihtilalci 
şefinin omuzunu okşadı: 

mem olan me§veret meclisinde 
tevketlu padişahımızın huzurla
nna dahi çıkarsız ve «Rumeli e· 
ya le ti ve vezaret ile ıı mazharı 
inayet padişahane olursız ! 

- Baka civanun, Etmeyda
nında ortalar önünde elleri ve 
kolları bağlu kalup durmanız 
dahi bir veçhile tecviz edilemez! 

Patrona balmumu gibi yumu
şuyordu: 

Halil bir daha kurumlu ku. 
rumlu öksürdü: 

- Yok, Han karında,ım, biz 
vezirlik istemezük. 

- Ya ne edelim der idiniz? 
Kırım Hanı ıeylan şeytan 

baktı: 

- Bilüriz, cenabı şerifiniz 
müstağnisiz, tenezzül eylemez. 
sız. 

- İnıaallahü taala musam- (Arkaaı var) 

Devlet Oenizyo!ları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

19/10/942 - 25/10/942 tarihlerine kadar muh
telif hatlarımıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

Bartın Ha.ttı 

M u.dan~a. ,'llatıtı 

BaMırma ıı.a.ttı 

A.Yvalı.k h&U·ı 

imUr sür'at 

- Sah 4 ıle <Ciim1t11riyf.lt.) ,. C1JfDa. t ek (Tarı) Galata 
nlıtunmdan. · 

- Cum:ı.rtesi 18 de CKadeş) Sirkeci rıhtımından. 

- Pazart~ı, Salı 9 iki. (Marakaz), Çaqa.mba. loda ( Susi, 
Perşembe 16 ~c1a lMara.ka&), Cuma 16 da tSus), eu. 
JDA.rlhi H de (Trak), Pa.za.r 9 cb (Su~) G:ıl&t.ı rıh. 

tımınd.a.n. 

- ı•aı. .rtesi, Çaarşa.mba. ve Cuma 8,15 ~ (Tnk) Galat~ 
rıh ı.mıındMı. &')"'l"ıca. Ça.r.,amba. ve Cııma.rtesi 20 de 
!Ana.ta.rta) 'l'ı>pha:ne nhtnnından. 

- !-;alı ve (..'ııma 19 da (Bartın) Tophane rıhtımından. 
- P.u.ar il ela. (An1fa.l.'ya) Topb:uıe rıhtımından. 

NO"f: ll.10.9U. Paza.r gününden ltibıw-.en İmruz ha.1tı 
seı ı.rleri yapılma.ğa. başbıımıştu. 

- (!ar ... mba 12 ı:le (Dursa) , (,"u:martesi· 12 de (Ano:aJ.ya) 
Sirkte! rıhtımuıd.an. 

- Pazar 13 de ctzmJr) Pereı>mbe 13 de (Tırba.n; Galata 
nh ımııd.ıı.n. 

NOT: İzmİ>2" lldlnci ]>Olltıa..-.ı eskl5i gibi t.unbuldan 
Pmembe sa:ıt 13 dıe lıalka.cak!ır. 

NOT: Vapur seı~.ıer~ hıı".l·ır:da her türlü maHlm:ı~ asaAı.da tcıe!on 
numa.raıla..'1. yszı1ı acentele-.!nn17.den öğroolleb»lln.ir. 

Oal&ta nhtnru Limımlar Umum 
Mildürltiiü bina~ ~ı•ınd:\ 42382 
Ga?at.a rıht.2nı Mtllruka Liman 
Re.!E.liği biruısı a!t;iıda 40j 33 
Sirkeci, Yoku sa1ooı.ı 22'740 
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E'tkeği kadıo 
N~S-~:T~~A ecıŞ-KU~ iYaratır 
-Yok canrm .. VaktiJe anne

ni atmıştım da ... 
-Şimdi anladım. Fakat ben 

bu yarım hafızamla sizin oyun • 
ludaki rolümü ezberliyemiye . 
cegım. Durun bakalım ne diye-
cektim? ' 

Tekrarladım. Oda birkaç defa 
tekrarladı. Yavafça içeri ı:irdik. 
Ben taflanların arasına saklan • 
dım, Gönül bir miktar ilerledik
ten sonra bağırmağa ba~ladı. 

Şimdi o, Senıahat~n Semahat . . ' de annesının rolünü oynuyor. 
Semahati naaıl haroza atmı~ . 
tun? O aünleri y~ıyorum. Sanki, 
ben batında kavak yeli eı.en eski 
Vedadım. Onu kurtarmak için 
havuza indiğim zaman, ı~lak vü
cudunun temasile nasıl &anıldı · 
ğımı düşünüyorum, hu teması ay. 
nen duyar gibiyim, gödeı-im ya
,arıyor. 

Bu hadiaeni:ı Üzerinden yıllar 
geçti. Hila hatıralar vitrininde 
en önde duruyor. Gönülün fer . 
yadını müteakib, ü~t katr.aki pen 
cerelerden biri açılmışl .. Ne ,bir 
telaş, ne bir heyttan, ne de bir 
hayret tezahürü gördüıll. Seına· 
hat, kollarını öne doğru u:zatmrş, 
batını mahzun bil" eda ile pence
reye dayamı,, hareketsiz duru . 
yordu. Oooh, ş~ygiJi Semahat, hi 
liyorum, sen de benim gibi:tı1in. 
Benim dfü~ündiiklerimı dusünü . 
yor, duyduklarımı du)'lJyo~s :.m ! 

Taflanların arasında, kıp'r . 
damadan onu seyrediyorum. Mer: 
dilini gözlerine götiirüyol·. Ağ'ı· 
yor musun sevgilim? Benim de 
gözlerim yaslı. Mea'ud çağları . 
mızın hasretini çe1dyorum. 

Gönül, annesinden bi1 har0 k 0 t 
göremeyince saklandığı yet>den 
çıkını,, yukarıya bağ-ırıyor: 

- E, anne, bi.r şev söy lt>se · 
ne.. Bu ne alakasızlık ~öyle .. 

Sonra beni ararhE'n sesleniyor: 
- NafiJe Vedecl Bey, !>izim 

oyun olmadı .. Meydl\na çıkalım. 
Annem, bizim bahcede havuz 
olm~dığı-nı hilivo1". 

Zavallı çocuk!. Böyle mi ... 

nanın? Bizim oyun olmadı mı) 
Mültemmel oldu. Biz ~ka bi~ 
alemdeyiz şimdi . Sen bu ilema 
giremez, şu dakikada bizim na 
ıul hislerin kucağında bulundu· 
ğumuzu bileme:zsln ! 

Semahat, saklandığım yerderı 
öyle güzel gözüküyordu ki, onl' 
seyretmeğe doyamıyorum. Zaten 
kıpırdanacak halim de kalma . 
mıştı. Semahat yukarıda ben a
taiıda hislerimizle kanadlanm~,, 

hatıraların bulutlarında uçuyor· 
duk. 

Gönül beni çabuk bu\du, e • 
limden tutarak: 

- Nafile, dedi.. B~-:;t.remedik 
galiba .. Annem de tuhaf anıma, 
insan yalancıktan olaun kanmış 
gözükür. 

Meydana çıkmı,tık. Se nah&ti 
selamladım: 

- Köyümüze ho, ge!d\niz. 
Gönül; dargın b;r tav•.-:-la : 

(Arka.. var) -
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~~ Mekteb programlarma ahlak ve 
~ - mua'eret dersleri konnıall mı? 

••z ... 
Bir taraftan hayat pahalıJığı, 

geçim zorluğu, öbür tuaftan i~
ret ve sefahat devam eder kcn ne 
yapılabilir? 

Ligmaçlarl 
-· (Bat taralı 3/ I atı.) 

guvenen, ayağına hakim oyuncu 
olmadığından belli baflı fırsatlar 
bile kaçırmı§lardır. 

lzmırde Konyada 'l • 
Evde baba yorgun, ana yor -

gun, kitab okuyacak, glizel san'
at~arla uğraşacak, çocuklara iyi 

gün, her yerde tekrar, tekrar şa· mısaller, nümuneler verecek kim 
hidi olan çocuklardan ve gençler se yok. 

Elbette daha yüksele oyuncu
ları bir araya toplamıı olan Fe
nerbahçe bu maçı kazanacakb. 
Ufak tefek, hazan büyücek ka· 
çan fırsatlardan sonra Fenerbab 
~e. 1~ ncı dakikada penaltıdaa 
ıkıncı, 26 ncı dakikada da üçün
cü golleri yaparak maçı 3-0 ka· 

Kuduz bir ltöpek 11 kifiyi ı.ır - Köy ebe mcltte6i çtıl&fmaltırına 
dılrtan aonra zabıta memurları cleuam ecliyorf müracaatlar her 

laraFından öldüri.ildti yı artıyor 

( Baf tarafı 1 inci aaylada) 
ki bir şeyler yapılabilir. Mesele 
ıudur: Çocuklarımız, gençleri • 
miz terbiye ve ahlak it\barıle biz 
ihtiyarları memnun etmiyorlar. 

brnir (Huauei) - ~adan Konya (Hueu.i) - Doğum evi- Biz çocuk iken o vaktin ihtiyar-
gıeMili'i anı.,tb.n kurd amaası bir ne b.flı olan köy ebe mektebi mem ları da aynen bugünün ihtiyar -
köpdc evvelki aktanı üzeri Bahri • nuni)"et verici bir tekilde çalıtma- ları aribi ıikayet edip dururlardı. 
baba SMlll'k• önünde kudurmut ve larma devam ecHyor Yani eski neailler, yeni ne•illeri 
aptndan _..~ aktıiı halde ~- Mdrkıb dofum ~İnin yüz elli beğenmezler, onlara itimad et· 
r.apfırını caddeline sapnıt,tır. Kö- DMtre b.ıtt.mdachr 1941-1942 de .. mezler ve biz bu dünyayı, bu 
pek, yokla rutiadıfı Said oilu Ke.. l"elİ ~kadar her yıl olduğu gl. memleket bu yumurce&klara mı 
nan G~I ve s.dullah · oihı Kadir bi 30 talebe kabul ediliyordu. bırakıp gideceiiz? diye eıefle • 
S.vayı ı.wdı.lı:tan SODl'a Çivlclha • 1942-1943 yılı okutma devresinde nwlerdi. Bu, bir adet, bir an'ane, 
m.nıMWt ve orMlaıı ela Bafturaia mevcada oa talebe katılına kararı bir bed'addir. Eğer onlar fena ise 
dojru n.pmtfttr. Kuduz köpek, bu- nrilml,tlr. mes'ul biz deiil miyiz ·ı •• 
Taılıırcia da 9 ıcı.ı daha ısırnıı,tır. Bu kııil talebe de K a mme- Bugünkü çocuklarda görülen 
K~.peı&c ~ ~es teiita düt- zlle kuaları, Adana ı;;,1 Antalya, bazı kusurlar var. Birer birer sa
ınüpir. Kıuduz köı>ek, zaıbıta me. 8-dur ve İsparta vlliyetlerinden yal un: 
murları ı.rıahndı.n dert.al öldürill- ve batı Anll1}olıu vl~etlerinden Is- İhtiyarlara hürmetsizlik, boca 
miiftüı, tıeniliyor, Önümüdeki .'.>kutma dev. lara riayetsizlik, aralarında liü· 

Iurılan Said Kenan, Hasaı Palu real okurları sayısı belLI olduğu hal. balilikJ kızlara kar+ı nezaketsiz
ile Kadir, der-bal butaoeye sewe· de buciin müracaat edenlerin sayısı lik, derslerde tenbellik, ftklığa, 
di\ınlf\erdir. 80 1 seçntİf&lr. Pe* tabii olarak eğlenciye, tütüne, içkiye, kuma

bunlar arMında .eç*n yapılacaktır. ra, kadına karıı büyük bir ala-

OergallaDIR güzel bir tur~:'~ ~~MH:~~j; kas~ temayülleri hep goruyor 

Nahiyesi: Kızak ayrıknıfl-rdır. Melctel>e Adamımız- ve biliyoruz. Yeni biç bir şey 
KoMI< (HlllUai) _ Berpma ., la, blıtı Anadolu vllayetlerlmizden yok ... İhtiyarlara ve hocalara 

nın çı:ınlı dağları arumda lro•" ı . İ211nlr vllay«imlzdeın gelen köylü kart1 hürmetsizlik ve riayetsizlik 

mu
a Ko--'- ~L·a erk . u :. kızlarımız en önde bulunuyorlar. YltT. Bu· malum; fakat acaba ih· 
" - ,._.ye ın eDn;: g... · ı · 

tinJ. Şimdi w eaatlik kısa bir a~ Bir yıl c:Aa.ııtuiduklarına göre her byar ar ıle hocala-:ın ç~~klara 
m.,, .ı:arhDda nahiye merkezine gl- talebe için bet yüz lira masraf y~pıl_ ve gençlere kartı hıç mı hır ku· 
Jtlchi mcktedlr. Nahiye müdürü mlllııtadr. Giyecek. yiyecek ve sağ. suru ! 0 k? ·· 
aJLL. _ .ı· ...!.:ı..ı· ltaın••• .... - lık :...ı-ine L::....:~ bir itina aöateııiL Evıne aarhof gelen Laba, ka • 
ffMl::Wll.:Uln CIOUI ÇA :r - yu~n ~ .,..,.,_ D d'• k t } b • • h k 
den 28 kilometrelik pe her türlü llldılılıeclir. Binaenaleyh diğer vila- rı.sını oven oca, 8: e .esını a. · 
vesaitin geçeceği hıile konn\Uflur. yeüere nazaran nüfusu fazla• bulu- ~ıle çahıtırmayan, ımtıhand ... ıl· 
Yol üurinck 8 büyük i.:üprü nahiye nan Konyamızıiı köylet-ine ebe lh. tımas yapan veya garaz bagla
ltatkın :n t-eberrüü ile imece usulUe tılyacıaı kal"fılamak üzere ve ilk tah yan hoca yok m!'~ur? Pek ço~k 
tanıanılanmıptır. He; köyle teWon IİUe mektebe kabul olunacak olan değil mi? Bunu ıhraf etmek la
mubaberesi varoır. Köylü kahve. yurdsever köylü kızlarMtuzın bu vu.. zımdır. 
lerd.en ziyade tarb.larla menuldur. vaya hariç memleketıet-den daha Sinemalarda naaıl ÖpÜ}tükle
Meıateb intaahna hız nıribnipir. ziyade koırruJat'ı ve halkı birçok rini, plajlarda nasıl çırıl çıplak 

Koulı: 'bu yollarla Ayvalı(e da ölüml.ere sebebiyet veren cahil ebe. dolaştıklarını gördükleri kızlara, 
baila.nınıfhr. Nahiye merkezinde 4 lerin eUerJnden kurtarnıalarını can- kadınlara karşı gençler naaıl .,,.. 
blo metre we kaldırım da yapıl • dan dileriz. zik olabilsinler? 
mı,tır. Okudukları haydud roman • 

C 1 d h . ıı· b. t"ccar ları neden ve nasıl çocukları uslu 

1 ·ıı 1. d 1 Ur 1 1 iDii ye 1 lr U ve sakin yapsın? Bu hiç olur mu? 
Zil e .ıyram a yapı an maç Çorlu (Huauai) - Şeker hayra- Büyüklet'in tramvaya, vapura, 

bmlt (Humai) _ &yr.mın Ü· mı dolayıMle kazamız manifatura trene. nasıl binip indiklerini gÖ· 
çünoü aiinü K.atıd apor mütekaiıl ~carlarından All Aybek blr kttmı 1 ren, sokaklarda, eğlence yerle • 
Uıkanı Ue Gençlik klüb ınütekaid ~I tahbeei w bir kıanu da ÇOl'hı rinde nasıl hareket ettiklerini bi
wl ---- çok eğlenceli bir maçı Jnikaclnine olmak üzere 350 ~t- len, hele ihtikarla, ticaretle, rÜt· 
,...,ılmıt nıetKıede 2..1 1a71 ile Genç relik siyim ef1'UI daiıtmak auretl. vetle, iltimasla veya korkutarak 
Jıik uklmı 'e mattır. le 60 WtiJll _,..JMlirmqlir. na11l oara kaaaaaldaiuam her • 

den daha ne bekliyebiliriz. Ço - Birçok yerlerde hoca talebe . 
cuklarımız, gençlerimiz, bizim den, •aleb(. h~oeadan rnenınun de· 
malımız, eserimiz, niimunemiz ğil .. Artık kuru naaihati hiç kim
değil midir? se dinlemek İstemiyor. Her yer-

Bir Fransız darbı meseline gö- de maalesef fena misalleı· var! 
re: Böyle bir babanın öyle ço· Kolay hayat, kolay paı-a, kolay 
cuğu olur. Muhtekir bir tüccarın kadın ve kolay muvaffakiyet .• 
oğlundan, plajda açık mayo ile Bu hal yalnız bizde değil, bü· 
boy gösteren kadının kızından ne t\in dünyada buıün böyledir. 
beklenebilir? .. Layık olmadığı Hele Büyük Harb umanlannda 
bir yere iltimasla tayin edilen a- ve böyle h3rblerden sonraki ilk 
damın oğlu, adam olmak ;çin ça- beş on senede hep böyle olur. 
ı.,mak gayretini nuıl gösterebi- Bunun islahına imkan yoktur. 
lir? .. Rü,vetle zengin olanın kızı Aile bozuktur, İçtimai hiza sn bo· 
biç okur mu? zuktur. Bütün cihan içtimaiyatı 

Hayatını kendi kazanan ka - ve iktısadiyatı bozuktur. 
dın, babasına, anasma, kocasına Harb yalnız hudud Ye cephe
ehemmiyet verir mi?.. Bu sual - lerde aili.hla olmaz. Harb bir 
leri istediğimiz kadar uzatabili • mikrobdur. Siyaaiyattan mal\da 
riz, fana ne çıkar bundan? .. Bü- içtimaiyata ve iktıaadiyata da 
tün bunlar, İçtimai bir hastalığın geçer Harb, ailelere, ferde ve 
mevcudiyetini bize isbat için ki.· hatta çocuğa kadar tesir eder. 
fidir sanırım Geçen birinci harbden sonra 

Tedaviye gelince: Keskin ilaç beş on sene, katiller, cinayetler, 
yerine lapa tavsiye etmek her hırsızlıklar, ahlak bo"&gunlukla
halde doğru olmaz. Mektt'b rı Avrupayı kemirdi durdu. An· 
provamlarına t'erbif'e ve alhalk cak 1925 den sonra Avrupa.Ja a· 
deni koymak bu nevi bir tedavi nyif iade ve temin ohmabildt. 
usulüdür. Zaten programlar, na· Bizim yurdumuz hılmdolsun, 
zari bir sürü derslerle lüzımun· her bakımdan iyi bir mevkide • 
dan fazla doludur. Çc.cukların dir. Büyitk bir tikiyetimiz yok· 
çahımazhğı da bundan ileri ge· tur. Çocuklarımız ve gençlttimiz 
liyor. Mekteblerde ahlak ve ler- de bizi ümidsizliğe dü,ürecek bir 
biye dersi koymaktan ne çıkar.. durumda değillerdir. Çocukları· 
Mekteb6n çıktıktan sonra, evle· mızı, gençlerimizi izci te4kili.tı • 
rine, sinemalara ve p•;.jJara git • na, kooperatifçiliğe hiç. durma
miyecekler mi?·· dan sevketmeliyiz. Sonra da va· 

Evlerinde ana ve babnlarının kitleri gelince hemen orduya ver
hallerini görecekler, Sl'lnra da si- meliyiz. Hatta yalnız erkekleri 
nemalarda ve plajlarda ahlak bo değil .• 
zan, terbiye bozan, s~r.iye bo • İşte, izcilik, kooperatifçilik ve 
zan bircok ,eyler daha sezecek· askerlik.. Bu üç büvük mekleb 
lerdir. Bütün bu fen& misallere onları muhakkak yükseltir ve a
karşı haftada bir iki saat terbiye dam eder. Fakat bir $Artla: O da 
ve ahlak dersinin nu:nriyatm • müsavatla ve istisnasız bir surel· 

zandı. Ômer Be.im 
Beyko~ 2 - T akaim O 

.. Müsavi bir çarpı,ma, yerine 
gore sert ve atkı bir mücadele 
içinde aeçen ilk devre 0-0 bera
bere bitti. 

ikinci devrede ayni 4(cidet ile 
devam eden oyundan iki fırsat 
yakalayan Beykoz iki gol yapa
rak maçı 2-0 kazandı. 

Be,iktaf 2 - \.' ef a O 
Haftanın üzerinde durulur bir 

oyunu olarak aöze çarpan Betik 
t~f. - Vefa maçı tahmin edildiii 
gıbı cereyan etti. 

fki tarafın fazlaca ehemmiyet 
vermit olduğu maç, ha,tan sona 
kadar bir mücadele halinden bir 
an ayrılmadı. Be,iktat kadar, 
Vefa da hücum etti, İcab ettiii 
zaman müdafaalarında da ayni 
kudret görüldü. Şu kadar ki o. 
yunun devamı müddetince haki
miyet Betiktaftan ayrılmadı. Be 
şiktattan Şükrü 30 uncu dakika• 
da ilk devrenin yegane sayısım 
yaptı. İkinci devre ayni mücaCI .. 
le ve heyecan içinde batladı ve 
bir müddet öylece devam etti. 
34 üncü dakikada Vefa kazan
ını' olduğu penaltıyı kaçırmaM 
idi belki oyunun tekli değişebi
lirdi. 

Betiktat bu taliinden de isti
f ade etmesini bilerek aon dakika 
da kornerden Hüseynin yaptığı 
ikinci gol ile maçı 2·0 kazanda. 

ikinci küme maçları 
Şeref sahasında Demirspor, 

Beylerbeyini 3-1, Galata Gençler 
de Rumf'lihisarı 4-0 vcndHer. 

dan ne fayda umabiliriz? te ... 
Hasılı bu haatahğın tedavisi Kız, erkek hepbirdon izci, koo meai değil, müsabaka.. htimaa 

timdili.k yok aibidir. Sinemaları peratifçi ve asker olmalıdır. Bu değil, liyakat. Kolay hayat değil, 
mı, plajları mı yasak edeceiiz? üç mektebden aeçıniyene bu zor hayat. Hak değil, va:r.ife, 
Kabil değil tabii ••• Buralara bi • memlekette i, ve ekmek veril - ıahsi menfaat deiil, amme hiz
rer sansür mü koyacaiız"/ Zaten memelidir. Ondan sonra da her met ve menfaati. Çapkmt.k deiil, 
var ... Aile içinde ana ve babanın devlet itinde ve her mertebede zevce ve evlad, ferd deiil, millet, 
busuai hayatlanna mı düzene ko- muhakkak münbaka a;lımalı • para ve rahat detil, milli ideaL•· 
J'Kaits? Jitm Halar imk&ıa ı- clır. )'üluek mekteb tehaclebaa • f. O..a. 





~-..-...j ____ _ 

__ ._. __ ,. __________________________ ......... ~~ .... --~ 10" 
1 th·~~~U~r~.~~~2/~21~3~----------=------==-=====ıı::=ıi:=z==ıi=ım:::-:::*:ııi ... .._ __ -..,...,_lllllllİlll__.~;.;;.;;;;;~ 

KU ULUŞ 
Doktorlar, bankacılar, katlbler, 

mübendlsler velhasıl bütün mü· 

reldcebli kalemle yazı yazanlar 

mürekkel;ln ceblerlne akma. 

aından, kurumasından ve a. 
can bozulmuından kurtaran 
yecine 

Kuvvetli basılır
sa 4 kopya çıka
rabilir. 

Karar Hüllsasıdır. 

' 
iş z 

' 
• 

rı • r atız 
HAKIKl 
KURTULUŞ 

elekleri tamir ücreti a. 

lınmabızın yerlerine 

takılır. 

KURTULUŞ 

Hım lt'OlTuoma kan11D11na mubalefe\, 
t.en Mercaın.ıb 19 oum:u&da. kunclura çl. 
\isi Uoa.reti.ne meıwıuı H.lzar otlu K!ırkOl' 
Huarıyuı Jıak1ıımia İ.lbnbul ikinci mil. 
li lroııunm.a. nıaJıkem'8incle cet"eya.n mu.. 

lv.ıbmeısl mMoesincle suçlunun rmı -
bit oı'lı!uiunda.n milli korumna kanunu ~ 
DllD Sl, 59/3 madd~ mdOlblnce 5 tira 
para censı ödem~ ve J'ed..ı l'iln mlld. 
dletJe de din!ki.w..nwı k&pa.talıııasma ve 
biiOtiim bi'ileftltfnlen ücreti SU('l&Q .. 

aı1ıl o'fmak ibe.re u.ra.r bWi.sasının Son 
P<Mda p.zeteslncte neşııecrtımeslne ıo.G.9U 
tıarlblnde lııa.ra.r wrllcll. (615! 

············•······································· Son Po.ta matbaaaı ı 
= 

Ntıf111aı Muclurü: M. Sanal Jtaraıel 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

P. 8108 - 6318 

OOLMl 
KALEM I 

MÜI eid&:epll kalemle 
yazı yazmak mecbu. 
rlyetinde olan halkı 

lııakik.ten bu ezİ· 
yetlen lnartarmıttır. 

UCU 1$1D13Z bol 
ıirekkep ahr. 

bleml eek1z parçadan 

ibaret olup her bir parçaaı 

bulunur. AÇIK bırakıldıtı 

halde her ne ,_ki.ide durursa 

d.-.un mürellkeb akmu ve 

kurumaz. 

KURTULUŞ 
en aaiJ.am ve en kuilAnıtlı mil. 

rel&eb\i kalemdir. 

HER YERDE 
ARAYINIZ. 

aaetBt: A. Eltnmı UŞAKLIOU. 

.; k M]I İkinci ilan 

... &W 5/10/942 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bılumum f abrikatôrler ve sanayi mi.ıe11eae sahi pi · ile keza 

bor nevi buyuk ve küçuk imalatla İftical edenlerin naıı:arı dik· 
katine: 
Odamıza kayıdh ve kayıdınz f abrikatorler ve sanayi mueH 

ae aahibleri ıle keza her nevi imalatla ittieal eden atolye ... 
hıbleri il n tarihinden itıbaren en ıeç bir ay zarfında odamız 
sanayi ıubcsi müdi.ırlUtüne ıifahen müracaatla tevzi edilmek 
le olan sanayi aicılline &id bedelaiz matbu b yannamelerden ala 
nt.k ıkmal ile sanayi tubcai müdurluiUne imza mukabihnd ia.. 
de etmel ri hemmıyclle rica olunur. 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten ıatinkaf ed nler 
Ticaret v Sanayi Odalan kanununun maddei mahauaaıına teT 

,- Tilrk Basın Birllgi ve Ortakları 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTIF ŞİRKETiNDEN: 

:t.t.nbır! sicilli Ucanıı dairesinin %8733 lifdl namaraamda l!lııka17ed 
ist.aobulım bütün yevmı ıuek-lıerinin b 'Li6tf:l.w oldaiu Sk'kotlmi'ain muk 
~in a uıet madıile&lnde şlrkrilmbıin mevmu if:tıpil: 

Resmi daire veya • hükiimdeki dairelerin ve müeaaeseler" 
ticari mahiyette olmayan ilanlannın aazete ve mecmualard 
veaair ilin yapılan yerlerde netri için kabul ve netir vaaıtala 
rına sevkedip netrine tavaaauttur. 

Bu itibarla RESMi DAiRELER, l>ütün gazetelerde ve mec 
mualarda netrini İstedikleri ilanlarını bundan böyle: 

lstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

iHTAR: Halkı J&tlrlacak derec-ede, hlr çok yeni markalar çıktı
iına nazaran, .. yın miifterllerimlzln nazarı dikkatlerini ..:dbederiz. 
Garantili olan yalnız lK11SAT VEK.ALE11MIZIN P. 8108 • 6318" 
nwnaralarını ve KURTULUŞ iamlnl tqıyan dohna kalemi baki. 
kidir. T AKı.JTLERİNDEN SAKININIZ. 

KURTULUS DOLMA KALEMLERi DEPOSU 

fi.kan tecziye edileceklerdir. 
NOT: Odaya kayıdhlar al il veaikalarını kayıdaızlar ue un. B 

::.:d~:~ker~~~~)l hini mUracaatlannda ltlrlikte setirınelerl il· esml llinlar Şirketi 
Tfirk Basın Birliği ve OrtakJan 

lST -\.Nl. UL HAVUZLU f AN No. , Yerli ve Ec~ebl En Sağlam '-rıe l'öndıeribneslnl ve llinla.rın rlinli rJrıüne DleŞt".ni tıemln etUtlm!.I ı 

, GOZ DOKTORU .. 

tfori Fehmi Ayberk 
&ayd&rpafa Niimune huw.n..t 

p miltehaama 
lstanb11I Beledlye k..,..._ 

Tel !3!11 

Güzer 
Buyuk Anneler 
Genç ve Taze görUn• 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrUbe 

ed iniz 

Sat ve ha:ımettlrllmlş süt kre
muı ve zeytin yağı . diğer gizli 
cevherlerle karıştırılarak beyaz 
renkte ıyaaıızı Tokalon kremının 
lıUhzarında yirmi aenedenberi 
kullanılmakta olan mef}lur ıor- • 
mQle ithal edilmiştir. Bu krem, 
clldlnlzl serian besler ve ıen~let· 
t.lrlr. Tenin çizgi ve buruşukluk· 
larını ve gnyrl saf maddelerini ıt• 
derlr ve cildi tazeleşllrlr ve neriı 
blr koku ile tlı.ttr eder. P'azla lul· 
ların neşvünemasın:ı ~beblyet ver· 
me;,ı. Mal('ımdur ki Fransız tadın· 
lan bugün bir kaç sene evvelki· 
lerlne nazaran umi.lmlyetle daha 
ıuzeldlrler. Müt.ehaisıslar bunun 
sebebini Tok!Won kreminin vasi 
istimaline atfediyorlar. Aylık sa· 
tışı hemen bir milyonu bulmakta
dır Siz de bugunden itibaren bu 
kremi kulla.nmağ:ı başlayınız ve 
her s:ıbah d:ıha guz 1 gorunUniız 
Tokalan kreminin muı;mlr nctlce
lerl garanUlldlr. Aksi t.akdlrde 
paranız iade edll1r. 

l M A ~.!.~.~ G~rü~ ~-~ ~o~3~ R 
1 J .. ~ 

( TİY A TR OLA~ J 

1§~ 
İstanbul Belediye!>i 
Ştblt- Tiya. rola.rı 

Bu akş:.m ııaat 20,30 da 
Komedi Kısmı 

Tala.neı 

Ta~n: Carlo GoUonl 
~ ve Pa&:.r rUnlerl 15 30 da 

m:./int. 

@k!or i. Zatı Od:L ~ 
ive tarııwıncıaıcı muaveM

atnde ııtle-Jen .onra buta.-

1'\nDI tabW edew. -

Denizcilere ilan 
Karadeniz Ereğlisindeki batıklar hakkında 

lstanbul mrntaka liıao reisliğinden 
1 - KaTaClelllz Ereili lima.nmib Demir mevldi!M pslermek ve bu mevki 

,.alnnılnCllakl batık teknelerdeı:ı .. onmmall u.ıre &babamu fenerinin 124 derece 
hakiki cihet.inde n 4.8 rom!ıı.e m~feclekt maJırvl.i ,amandlra lle yinıe Da. 
babumu r~inbı 130 derecede hakiki cUıetlnııle ve 2.8 comlne mesa.l'edeki ıis
tıüva.ni pmandm&., bu clvııcıJ:ıkt 'Üç ıeml aıllııaaımm ıl'ıımı.mttle Mılauş ve çamur 
irine cömilhi tıavalannda.n bitU bir fftlr lıılllmMnııe ofıdutundan dolayı blda. 

~. 
Bu pmandırala.11.ian m~lıru't şa.ma.ndma ~ feoerinbı 180 dMece ba 

1rı1k.i cihetinde W.or1b~ 2 1/2 ı mme ..-ledı*I W.- baWt tekne iberlne 
kon1DW1ı.ur. Bu pmiLtıdıra Uc Buza~ a mdıkıb binumın flmal köse-
1ı1l:ne mevsııt h•ttın oenub k.ıtimmm tamamen ............,. ve ıemHıerln demir. 
lmn.es~ae engel tw,ıkll cdeoce!< m.M'll \alüWWWWiflW. 

Diter bat.:iık cun~n çdau'ıimlıınna doevııım ~olup t.emblenınelertn. 
c1ıe keyflyet.iın ayl'l(t.I. bir lli.n ile blldirUmai m1*aftleır bGlıımm~tur. 

2 - Mehaz: Zonrulıblt oıuılaa.. 15aaan ~ ıtl0/912 ve 3303 u.yılıa 

~ 
Milracaaıt omı-cak harita: 1231 num8ıllllll iıncillsoe Erei1I Portıolon. (68'7J 

Darmstadtlı E. Merek evinin 

Eski Aile Arması 
alameti farika olarak kullanılmakta 

ve üç asra yakın bir zamandan beri 

durmadan devam eden yaratıcı ana

neye işarettir. M ER C K ismi bütün 

dünyada başarının ve üstün vasfın 

timsalidir. 

KIMY A F ABRIKASI 
DARMSTADT 

Gümrük muhafaza qenel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

Ka.\'11Çuj:u clalre~n veı;ımck üzere UO Una muhammen bedelle 30 oift 
çizmenin J&Pt.ırıbnası pua.rlıtı 21/10/942 Ça~ rünü saat 15 de ~ap 
~-. tık ~matı 18 liradır. Şartnamesi lımnlsyonııb l'Öriileblllr. iateldJlert 
temltıat ~ Galat.& • lUumlı:mıe cadııtıı!ıti 5f numaradaki lrıomla,.o 

ırebM1erl. \62') 


