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Milli Şef~ 1 

Dun gece Anka· 
raya döndü 

Ankara, ıs (A.A.) - Cümhur
l'ei9i Mill! Şef lanet İnöntt, Co
l'llm bölgesine yaptıkJan ıseya
hatten bu gece saat 23,•5 de hu
~ trenleri~ Anka.raya avdet 
.:'._"YUnnuşlardır 

Çorumda büyük 
zelzele felaketi 

Yeniden mühim hasarlar oldu 1 

25 Kişi öldu, 11 kişi yaralandı, birçok evler 11kıldı 
~M----.-.---,-----.---------- Corum, 13 (A.A.) - Enelki ınnı ı&esçiUI k6Y6ndekl mer ...... 

U n e rı t SU 1 h TUkua Belen Yer sarsıntısı viJAyetL men )'lkılmıfbr. Burada da hayvaıı 
mlz içinde yeniden insan kaybına bJt>ı çoktur. Çaylıca k6yflnde 80 
ve y(lzlerce evin yıkılmasına ıebep n tamamen yıkılauflır. Karapınar 
olmuftur. Bu hasarlara dair ahnan 1 Te Şebib Baclnli de 2t ,.,., Baldıı; 

1 
resmi maldnıata göre Corum m..... Jı:IJytlnde SO n )'lkıtmııtır. 18 nl 

Ş a Y 1 a a rı k~ kazasına batlı Lacıln nahfyeai Kuyumcu k&,1lnlln SO m mtlstesna 
nın Lacfn köyflnde «ecen )'ersar- bllUln evleri tamamen ~ılmıttır. 
ııntısından k11rtulan 80 n kim~ Bu köyde t5 6lil Ti t .,.raıı nr
len harap olm~tnr. Bu k6yde C 6111 dır. 142 ha)"ftll b)'lpbr. 
ve 2 yaralı vardır. Kavaklı çfft]flc Osmancıt tuasuun Dodarp ta. 
köyQnflı\ 69 evinden 15 fi bmamen )'ftnde tSO n YJhlmıf, cHlerlerl 
çökmüf, 4 tı de hasar g6rmftfftlr. Bu sarar ,Onnftftar. 100 nll Ber ıca. 
köyde de 2 ına Taııhr. Hayvan sa- 7tl tamamen harap obuftur. Bu 

FinJantliyanın münleritl mlh yapmalı için müzakereye 
~eceği yolundaki haberler henü mevsi.nuizdir. Ftr 
kGt müttelrk devletler Şimali Alrikatlan Alman oe ltal· yfah da oldukça bftytıkttlr. Hyde de 4 Blll wrdır. 

1'.l kuvvetlerini tamamiyle sılıanrlar oe lriç olmaua N ı • o 
r.na ... zaptetlerek oradan ltGlya üzerin• ,,_, hava ttr a p o ı , a n z ı· g ve R u e n 
flrnızlanna ba,larlar•a o .zaman ltalya ile beraber Fin- Tasarruf ve yerli mallar haftası 

lantliyaJan tla sulh •ealeri yu_··1ue1-eb-ilir_...,J şiddetle bombardıman 
Yazan : AsUH. Us edlldl IKTiSAT VEKili RADYODA 

4-eribunı Jıarbe kal'llttlı 
~beri müttefikler Finlandl· 
~ lllUnferit ıulba teıvik edi. 
~-....Bunun sebebi !ovyet Ka9-
~~andan taarrma airayanıll 
~ mlld&ba için bir bayii 
~en 90nra JOrgan ve 
~ dllfıTek zararlı hlr sa)h im
~ ba kleUk ıilral memleke

h clefa Almanya ile birle
llarüete refİtİ hb"kbalde mil 

L~ar teblllrede IZÖftDeaİDden 
~~ili, ba tehl~ye Jrarp 
ı.;.~er tıaral11ıdan him&Je va. 
~IM;•,15o:• tntıdirde harpten va:ı. 

• bnaaQk 
11.r lla!Danlardaki tetvllrler Bel
~ tngilizlerin, AmerlkaJda. 
~ .... edikleri tesiri uyaıubrma
aM. ts.ı&11diya Jltildbneti mtinlerit 
~ llderine ka111 kalaldamu 
~ tıkadı. Fakat son günlerde 
~dan gelen bazı hahe~r 
~hl! ihtimale iınkln veren bir 
~"'llQedlr. İngiltere ve Amerika
~ &arant:si altında Fa'nlandiya
.:...~lnfeıit 1alh yapmaia razı 
~ hildin"lmektedir. 

... ·~ ıi.mdlye kadar Jtir ook 
~- meydana çıktı!ı half.e ne-
'- gelmiyen ba fayla 
~· ge1"9ekleşecıtk midir? 
"- diya hakikaten müttefikle
~ teevtki ile münferit sulh yap. 
" '-il olacü mıdır! Rao olcla!ttt ~do Almanyanrn muhale
~_ Jruımnda böyle bir ıalhun 
~lir nr mıdır? 
it ~ee Sovyet Balya ile zara-
11ııııı.._.., 91llb yapmlJ olan Finla.ndi· 
~ _h defa t.krar harbe J;ir:lti 
~ ve istiyerek olmadılrncla 
~ lftphesl yoktu. Bu ikin. 
tıı..~ll azamuı ve ne sanıan bi
~in ele beDi olntamag Ji'ne 
~takatsiz dlltıen Finlandi
~ eiddl end*lerle br1ılat
~rr. Bununla beraber Fin
~ ılar ~aresiz harbe devam 
~ tidiyorda. Çünkü istikbal için 
...:"" ~•imm ~ntl11lıi ancak 
~1• lrarp 1111ızaffer olan Al
~ ile berabe~e bnrp etmekte 
S Ordu, Şu ha1de :Finlandiyayı 
~t sulha 9e\'kedecıek u.-Je. 

ALATASARAY 
BERABERE 

C'e bir ihtimal vardır: ba da !laik. 
ta barp tdatmm •na eımit ve 
Alm&117amn ha.rlti kam•MI timi
dini kad olarak bJhetmil olma
.., baa müabQ Sovıet BalJUUD 
mttttdlderi olaa İaliltere ile A· 
merılEanm ka.....,.lr kanaatini 
edinmit baluDlllUldır. IJimcliki ... 
kerl VUİ7et böyle lıİI' ....... gi
debilecek bir felrilcle midir f Ba
glba h&I& Alman ora.nan llarp 
bbiJi7eti ~- Lelüttuu, »...-....,., NorftOI. RolandaJı, 
BelÇİkaJJ, LlltUn Frama,ı, hlltön 
Balkanlan .işgal •ttikta bA§k& 
8"7-*~- ....... 
........ '4nhııpat---.... lnJe. 
... 'ft .. ..,... ~Ja .... 
l1u .............. Yelnn lov
Tet a.,a tahdn edildiil giW AY. 
rapda 11...ı dallamun aıkuma 
•tı!amanawtır. ntf•r taraftan tn
gilazler Hmr aepbesinde tarrma 
~erek La"byayı aJmıt ve l'ratp 
Trablasunun hadatlanna kadar 
i1erlemittirı 4-ribldar da l'as 
.... Ceaayire -- cıbruü Şjma. 
it Afribnnı garp bnmu ifpl •l· 
mittir ve tiDuli Tvn11111 saptetmek 
üzere ileri hareketine «'ritmiıtir. 
Ba IRD"et.le dört Hmeclenberi Av. 
rapacJa. atlantilltıe - Afrilrada 
mlltterakleJoe brtr taanm VMİ7• 
tinde olan mihv• bnetleri limdi 
mtldafu clnruma allDJltır ve cıer 
yann Amenkan •• İngllb kuvvet
leri Tunasa da lllaeak olurlarsa 
ltalyanm hava ~ ile boa. 
gan hale Ptlrlbelt ihtimali nr. 
dır. 

tıh ba ftliyet Rılbı Jl'inlancli. 
,.. hlllnbnetinl hreddtlt •"'ine 
dtl~tlş oJıı.bm.-; D•tddın mibve. 
rin Japonya Qe 'birlikte mtlttef"Jr. 
lere harp i!ln etmesinin yıld&ıt
mtl mttna~tlle Romada s6ı. 96y. 
leyen Kont Ciano artılr ar.ziye -it 
taleplerin ve hedeflerin ikinei de
l'eC'ıode kaldıfmı, timdi meveadi· 
Yeti müdafaa için harp edildilini 
lıildi'mıittir ki ttalya hariciye na· 
unnm ditinde gine çarpan ba de-. 
iiıiklik falya htik6metinin bı1c 
bir !tatkmlık ve tereddilt devr~ 

(Devamı 3 ncüde). 

Ruen üzerinde 19 Alman 
av tayyaresi düşürüldü 

l>ılb' 'buGQk maat 1DDdd9t1e &Y mo., 
tDJ&l&n, Kallf denlll GMrblde. 1ıom.. 
b& ~ 7ol agmak ıcm meldk 
dokumUfla,Tdır. BJ.roolE oarplplalar 
oınm,tur. 

BiR NUTUK SOYLEDi 
Bugünün iktisadi borcu: çolc 
çalışıp çok istıhsal etmek 

ve az harcamak ••• 

~ u (A.A.) - Alır .&merl. 
lraıı bomba ucaklan dUn 8l1e4m -
1'& Ruen'e ııocum etmıfler'd!r. o. 
rıotu .Alman avom dtlfUı'Glmlllttlr. 
Bu bmuata nepoedl}en tebalde, ha. 
vaıım fena oldutu n 1Mttoelerbı SO. 
rtllmedlll kaydedilmekte, tnsmslerba 
IOO av tanaıut .A.mertbn uQaldan.. 
Jl& yardım •tmlftlr. 

Bu bQytlk haNbttte 1ılfb .. .. -
't':latne mennp 1JG&)dar, 1f1a1 aatmda Ankara, tS (A.A..'l - Tuamıf 

'~"""" Ser. .. sa. J d.•} ft nrll mallar haftaıı mıllnaaebe
tile lktisat Vekili Sım Day bu aır.. 

nmnınun bJmetli Te devamlı hlm
meUerile, her )'l) lrutladılıiaııs ti.o 
saruf ve yerli malUr haftUU1d1 Jilll 
)'l) dahi ıiu hitabetmek terıf .,.. 
fll'latından cl1l7dalmD ~ loln
de heplnfd blhmetle aelAmlanm. 

D 11 ı m an &TCllarfJte Japı. 
laD aaıı>Xflll&la* 1' 1 ... ,. ~ 
lan ~ ••• -teftlt ~ 
CJZarmm at8flle dUfGrllmtlfttlr. K'llt
tıt1'lklertn fkl bomba .. d8rt ."' • 

11111 lra1JPtlr. A~ pllotlarmuaclu 
1ılrt -cm . . 

lnıilterenin .Ankara elçilinin 
de iftirakiyle 

Mühim görUşmeler 
yapılıyor 

Harp kabinesi Ankara ve 
MOlkova elçilerinin rapor

lannı inceliyor 

Libyada lngiliz 
taarruzu 

başladı mı? 
Berlin taamımn hql&dıtr 
m, Alınan hatlumda mır 
vakkat bir pdik açıldıimı 
bildiriyor, Londra be bunu 

teyid etmi;,or 

. Tunusta 
Alman hucumları 

Londl'I, ıs CA.A.)' - Harp k:ıbl- •dd ı• • k b 11· 
Desi, 80D lnJdşafiar dolQıafle yakın • şı e ını ay e 1 
Te ortqarttakl vaıt1etl IGsden lt-
cJnnektedlr. r;Fazuı ,. aclde) 

Kabine, Kablre•dekl Clmet nan. ----------
n M. R. G. Casey'in TOıtd19 hflk6.. 
meti nesdlndeld bfiytllı: elçi ılr Hn
«enon'un, Sovyet blrlilf nezdinde.. 
ki btıyQk elçi ılr Arelıibald Clark 
KeıTın raporlarını incelemektedir. 
Bu zat.Jann flcil de balihasırda Lon
dra'da bulunmaktadır. Alman1arla 
ltalyanlann timall Afrlka'dan tar .. 
dından sonra Akdenlzln mtltteflkle
rln denizyolu olarak kullanılması 
ve Avnıpa sahillerine karşı mtltt&o 
ilklerin bir taarruz yapmalan im· 
kAnı da tetkl« olunmaktadır. 

Sinema artisti 

Şarl Buage 
Türkiyege 
hitap etti 

Sanatkar Türkçe olarak 
"yqum Türkiye,, dedi 
Nevyor, ıs (A.A.) - Racf7oCla 

11111 sut 7.30 da Ankara radyosun
.,. _.. .-rrr·...-: 
•-Alıfs~ 
tJlwl tlroacnl •• ırtbrma Jm. (DeMmı Sa. • sa. • daJ 

Sovyetler Kalinin'de 
kuvvetlerle taarruza 

büyük 
geçtiler 

,,....__ Sovyet husust tebliği: - ....... 
Stalinarad cephesinde 22 siinde 72.400 eair alındı. 
Ganimetler araamda 105 uçak, 1510 'tank, 2134 top, 
4171 mitralyiiz, 317 tank savar tüfeii vardır. Alman
lar ayni müddet arfında Stalingrad cephesinde dok
ıandört bin, Merkez cephesiıııle de 75.000 ölü verdiler 

\. J 
Almanların Kotelnikof şehrinden çekil· 

mek uzere oldukları bildiriliyor 
._ ... , ıa (A.A.) - Alman racı. 

70At omm. aqamı yaptJtı aep1. 
Jatta AJIC& çok o.tun Sovyet kuv. 
WtlHUWl KaJinin'ill oeDUp b&twnd& 
Mytlk 51çl1de ,.nı bir htıcum.d& bDo 
buıclakl&rlm ve bu hücumdan evvel 

bir aatten fazla ıtddıltll topoa ili. 
DrlJtı yapıldıtJnı blldlrmlftir. 

Moskova. 13 (AA,) - !ılNko. 
va :-adyo'N tarafından yayılan hu
aust t~: 

(De1HJmı Sa. .f Sil. 5 WJ 

Haydar Rifat dün gözyaşları 
arasında gömüldü 

- FENERBAHCE MAÇI 2 - 2 
Tflrkiyeye bitap ederek yaphlı 
llefriyatında Fransızca olarak s6!'
Uyen Sari Buaye (Cbarles Boyer). 
bu ıöıel memlekete alt bir eGlk ha
hralan bnlundulmlO. 11SO 11nesln.. 
de Tilrkfyeyf ziyaret etmlf oldola· 
nu, Botadçl ıulannın myn mavi iKEN YARIDA KALDI 
rengini, kllJChane ve G&kSUJU ıc .. 
tfyen unutamıyacatını 113ylemlştfr. 

Unutalmast mflmkftn olmayan bu 
memlelceU tekrar g&rmek arzmmn
da bulundultından bahseden Sari 
Boaye -6Yle demı,ur: 

••- Okyanus ve harp bizleri bir- , 
bfrfmb:den ayınyor. Palı:at, harp; 
~ona erdfJI vakit &yJe Omlt ediyo
rum ki gtızel memleketinizi tekrar 

1 

ır&nnek saadetine nafi olat'albm .•. 
Nevyork radyoııo spikeri kendlsL 

ne Türkce bir 'kaç ~ s&yllyeblllp 
~l\ylivemiyece~nl sorması Ozerfne 
S!!rl Buaye şu cevabı Termlşllr: 

~'-u.raym eayılmayaa golü ve liakemlı ft'enerlllerln mttnakafllaı 
1 

Türlcce olarak iki lrellme bfJIYo-
rum. o da şu: 

"Yaşasın Türkiye!" 
Herlııam Ba7dar Rlfat. aevdlklcrbıln kıılları tıatllncle ebedi lstJraluaf.P. 

imla SlttırillOJor !(Yazım UçQncll •yfada) 



- ı -

BU HARBiN iÇiNDEN: 

Am _r,kan askeri nasıl eğleniyor? AkdCniz adaları 
Ame~un a~l-.erinin en fazla. ) Orduda da askerlere ietirahat MUttcfıklerln Şim:ı.lt Afrika.ya 

{8 saat izini vardır. K:sa tir ruutl. ı:amanla.rında hoş vakitler geçire- yaptlltlan ihraç barcAetiııdeıı 
det içi:ı izinli olan bu ı.skerleıin bilmek ic;in pek çolt çalır;ıJmııkta- sonra !Iklct merkezini gene Uze.. 
vakitl~rini iyi eğlcnce!~r.e gec;.r•. tlır. rinde topL'\yan Akdeniz, herktsin 
b!lm~~'"'l'i için ıbir çok cğle.oce .)er- Bu meyanda Amerikan esken- bıldıği gibi, cenubi Avrupa, cıima· 
leli tC'Si.s e1ilmiştir. n:n bi'ha.ıısa p"k dUşkUn oldukta- U Afrika ve KüçUk .Asya aras:nda 

Bu eğlence yerlerinin tesis c· n çerezler ikram rli!mcktedir, sıkışmııı dahiıt bir denizdir. Cebe· 
dilt'bilme!i lçin Con RoUcllcr, ::15 Rns n'kerl naaıJ eğlen;yor\' hlttarık boğazmdo.n Atlıus okya-
milyon dolar teberru etmiştir. P..u' askeri, fevkalAdc h!dise· nusu)1a Silveyş kanalıle de Ktzıl 

Şı.mdi ik nsterle."in eğlence yer- ı Jer müstesna nadiren evine izinli denizh irtibatı vardır. Karadeniz 
lerinln !2.yısı bir kaç yuze lxılıs o!.. gelmektedir. bir b3kmıa Akc'enizin imtidadı 
maktadır. Uzak yold:ın gidip gelme mU~- !aytlabi'ir. En uzun yt-rl <.:ebelılt· 

Bu eğlence yerlerinde kadın. killAtı yllrllnden gayet az izin ve. tarıkta:ı Ee~TUta 3750 kilometre, 
•ar da varc r. Bu .kadınlar bılyllk rilmekted'r. Ont!n için askerler t-n dar yeri ise Sicilyada Granito· 
bir ihtimar.ıla sctihr.tckte olup •·s~ cephede kcı.'magı tercnı etmekte- Ja burnundan Tunusta Bou btırnu 
nUllil kadınla'r., deni'mektedır. dirlcr. Fclm.t ne de ol8a izinli e;\· arns·nda ve 137 kiloırııetrdlr. T~R· 

Bu gönUIIU kadın·ara r!'lıcrlerc den de yok değildir. mil mesahı:.sı 3.081 850 kıl•>mctrc 
~ıı-.~ntln.r vemı.tkte, evlerine ve hinli geJen Rus askeri ancak murabbaı; Adriyntik, Ka.ra.dew.t, 
!Hşanlıla.nna cik s!"< r.ı:ktup yaz. Uç d6rt gllnlOk bir ietirahatten \!annara gibi gı:.beleri Çlll.anluığı 
mağa teşvik etmc-ktc.dırler. i"'liğcr ıonra kendine ~ekb'lıı:t>k~edir. takdirde ise 2.916.460 kilomctr.: 
leri de aııı'ıtP.rlerln yırtıklannı dik- Rus askeri eve r-elir gelmer, murabbaıdrr. 
mekle meırnul olmnktaı\Irlıu. ~·irmi dört snat dciDudz hir uyku- Eıı ha'rpte Akdcnizdcki a.ıtıla.r 
Eğlence yc-rlerinde hrr cuma.r. ya daJdı:ktan w.>nra uyanmak~dlr. bilha~a bUyUk bir rol o~'llanvık. 

tesi ak~am1an dar .ııdilll"cktedir. Rundan r.or.ra hir.lJ attam buhR'r 1 tadır. Bu yanda Akdeı•iz a •laJan 
Askerlerin d~ır.ian mutena aile - t·anyosuna gitme1ttrdir. Bu bnnyo, hakkınr1a Jm:ı.c:t nıal~m:ıt vcrecc
lcrden 15eçibnelttdir. Lfıkin, her Rusların pek ~ hQ!:la.nna ~it- ğiz: 
ne de ol!n .. arada sm.da b.:w t:!!.. mektedir. Bnlear oı!alan 
bo~ vaziyetl~r görUlretkt~cJir. Du Banyod.'ln sonra ça.:na~rlannı 
danslnglerin bazt ~·eorl~rinde P.knp delHetirmektedir. B:ınyolnrda izin 
b:ı.zt1anndn da nıUkcmı:ıel cazlar Ji gelen askerlere tem!z çamaşır 
tiftl•ri harck~t getirmrkteiir. da~ıtmak için te~il!t vardır. B:ı 

Balearla.r, Majorka, Minorlta, 
Keçiad"'s:, Buğd3.y;.das1, Ka?rer:ı, 
Foruıcntera, Taı;sa.nada.sı, J{on•
,~n. lviça adalarından ve aaha RZ 

c-hemmlyettc adaciklardan mütc· 
§ckkil bir takım ndnlardrr. Bal~ar· 
lann ah?.lisı ke...,şıktır. f:ık~t daha 
ziyade İspınyanrn Katclonya a-

Eğlence ye" erine selen kadın- !1 <'!c bitince izinli asker ısth-:ıh2t 
rar arasında meır .. firJer de pek ;ok kammna gitn:ektedir. ,,\ııkerler 
tur. Davet edilen kaöın l:ınn erle. rıadircn kn.mp l'taricinc çıkabi!e
biyattan konuşa.bilcco1t ve birlç cck vakit bulabilirler, 
oynaynbilecck dım.mcla olab!1n-.e • 
·~rr. 

Diğer taroftan Amerikan as.. 
kerle:-i rndyonun ''pcJlembe., ne4!
ti) atl?..rma pek d~dllr?er. 

O ~n radyoda ns':tcrlerle ev
Jenmcği arzu eden bi.:' çok gcnı; 
lnz'ar hcldcında tnfdliUı ll!nlar 
ne~redilmekte, tipleri. :ıreziyetlcri 
ve hatt! g6zlerlnin rengi i';>ile tzı.. 
tif edilmektedir. 

RımundanJar, !zint ıısker!n. kr. hsllsile benzerlik ve yakını•klan 
ıa bir zaman Jr,in o·sun harbi u-- V!.r:iır. 
nutm.amna !;~rlar, bu yüzden Adz.1a.r, '9'enikclfler, Yunanlılar, 
as""erin haric;le tem&SJ pek o.zdır. Ka'rtı\calıla.r, Ron12hlar, Vandal. 
Ancak günde c!5rt bte l!!l!at c!t'Ia· lar. Araplar ve ltpo.nyoila: tara. 
ı:abilir. !zinli asker mutat tınatt~ fından i~gal edilmi~tfr. Yunllnlı
l~tirahat kampma a\·det ederek lar bu adalnra, ahtlisi muharebe
kendisine ve ark:ı.84!1uına hıım- lcre ç~rp1ak mttiklcti ;.;.in .Tf. 
Jnnan çeşit ÇeBit eğlencelerden is. mel'iycn adnl:ı.r. jgmln vermişler, 
tifade eder. Romalılu ~e talanı a<'alarm şiı:ı-

Balear adaları; Kora\ka, 
Sardenya, Sicilya, Peler 
ma, Pantelarya, Malta, Gi· 
rid, Kıbrıs, oniki ada ve 
diğer adalar. 

rıle Sicilya, Sardonya ve XIbrıetan 
!onra AkdenizJn dördüncü ada&· 
dır. 

Franm sahillerinden 160 kik>· 
metre mtt!>afedir. Uzurl\iğu ~iu.ul
den ccn\!ba 183, en f'< n~ yeri 1:)4: 
kilometre, ntıfusu iEe 2\Jö bin kiti· 
dir. 

Korsika gUzellikler adas1tlır. 
Manzaralan pek n ı~ı.rdur. M~r
kez şehri 24 bin nUfuslu AJ:tk!:l
yodUT. 

Korsika dllnyanın en lnzalr bir 
memleketidir. Ormıı.nları sık ve 
gcni,tlr, 

Korsikanrn efMncvt bir mcn,.ci 
vardır. Tar.hslltr bu adanın ismi
nin he.kiki etimo'oji!.ini lıcmb kee
f edcme~ bulunuyorlar. Kelittıe
nin asımın Yunanlılardan mt, Fc. 
nikelilerden mi, Kal'ta!:ahlard:\tı 
mt alıdığı bilinmiyor. Alla sakiı:
Ierinin ~Uarr da. aynı deret'ed-: 
meçhuldür. 1ta1yanfaı- K<l'r!!ikal:la
nn ltalr.ın olduktan idd'asmda 
iseler de bu iddiı.'.Lyt t~ik eılen 
kat! deliller me~t değildir. Ö'l 
::ıdR ahrıfüfne. orayı birbiri pt.~ı· 
ne i~ eden bir çok nlann b:ı
li taSI diye hkmak daha doğru ol
sa gerektir 

FraM2- bu adayı, 1768 'le on be. 
§inci Lui zamanrndn., 1347 d.enbt
rt adaya sahi? bt.h:na n Ccnova 
cllmhuriyetind'!n bir muahcd•, <la. 
ha doğncıu bir tıatış m-;,kavdesi'e 
satın 3lm.Iştır. 

Sardenya 
Diğer ta.raftan A."Tıcıilran as. 

kerlerı1e mcktupla.~an bir çok genç 
kızlar varr\ır. Bunlar as!terlcre 
spordan, einemadan ve eaireden 
baJısı.derek uzun mektuplar gön • 
d~~ktt<firlc-r. 

• Bu eflecelerin ara.smda tiy<w11. diki idare merkezi olan ve Major-
111neıu., ve ,·aryctc nımar:ılan ka adamnda bulunnn P:ılma ı;e~· Korsikan!n cenubunda ve ondan 

Afr.ke.da. İrlandadg. Avustral. 
sada bulun!ln Amerikıı.n a~kel'lcrile 
ı'lertle~ek için yetlşt.irilmi§ hu· 
su.st eubaylar göndcri~fcJir. 

Bu subaylar, askf'rlerln ,,ert1e-
rine orta olmak~: ve onlara h~r 
fmıntta nasih:ı.t v~m;f'kt<dirler. 
Bu bi gör('bilmıdk hf~ de kn'ay 
değilA.ir. HulnM ve pis'iltowfik 
malOmata blhaldtin ,"'fıkif ın:ıba.yJar 
~kUc!ıe vazllcndlr~~:er,lir. 

Pek ~oktur. rini tesis etmi~lerdir. Bonifa<;iyo boğa.zile aynln:uş oJa-
İst'rahat kampında mfiteaddit Ralear adabL"! 'mdi fSN>.nynya rak, A..1tdenizin b'lyUklUk itıbarile 

ııeırı:-i~r vantrr. Bu scrgilrrdc as aittir. NUfuru 375 bin ki§:dir. ikinci ada111 Sardcnya bulunur. 
kcrin bo~ za.:n.~·annda vUcude Fr:ınea i!e Afn"'!ra o.ras?nıfa ve Me!n.hası 241(10 kilometre mur4l.. 
~etiPiikleti eli§!~ teRbir edilmek yan yolda bulunan bu i.dala'l"ın bm, nlifus·ı 880 bin, ~™hri Gng. 
tedir. HattA., cerıhede- ynpı:nn re- fltrate:iik ehemmiyeti bUyUktUr. liyaridir. Ada s:tnu.ıile, ahaliııi ra
sim ve sair asar için m sk m!l- Major!te. ts:-anl'-adan 133, Cezayir. bşmaya karşı duyduktan a.z hevcs-
ıabahlar tertip edilırıekte, kaza- den 240 ki'ometre m~a!cöedir. le m~~hurdur. 
nanlam gayet iyi hed;yeler verı?- Korsika Adada b1r çok ~adenler, 'h:n.. 
mtl<tedlr. Bu harpte en Ç(')k ·ismi g~en ıar arasında demir, tutya. kurşun, 

Bu sayede yenf cdi'!>ler, Te am. 11.~:ılardnn 'tiri. M:ılt:ıdan 60f'Ta E?Umllı, madenleri, graJ:it, merzcer 
h\r, heyk~lt~lu bulcnmuı:tur mnhakkak kt Knrsikrd-r. 1tn1ya bu vr alc;t ocaktan vardır. 
H-lltt! bnnJar:rn iı; 1nde m~hur hnrıı ada 1lzetinde hak iı'ldia tdip dur. Sardenva Akdeniz.e bUkmeden 
mulıarr:rt~ri S'Ta~tna ginni~ nadir mu~. nihayet bir kac: hafta evvel bUtfin rcilletl~r ~..:.rafından ı&r..?!i· 
istidatıua. da tc~adllf edildiği vn.. m11h2rebeodz iş&'P.l ~tm'ıttlr. Ada le i~g:ı.1 edilmic:-tir. Roma~IlRr dc.v
tidir. N:nu)ıvonun v:ı.tant otmtıkla ve an- rinde ada ahalisinin ekı.ıeriyeti kiS. 

"~ B<>• vakitlerinde izin!! asker. «k blr k .. sene evvel tıun•mile le olaıü esir p .. nr!anna •evk•. 

-
fer; Y3 mflr'kle meı;~uı nlurlar; imha ed!lebilen mf'~h"lr e~kir.,lari· dilmi,, esir' erin çoklui?ıı yi.l:ıurıılen 
veya. "Gorodki., denilen bir oyun le de meşhurdur. En r{lklük iti»- pivasa dUşmUştyr, Sık srk el~en 

'ı-7AJAN1ı:ll,.c..ı,Hı1. l'f. oynıu1.ar V.! re~. ~ekten !"'nra l "Je ~çtikten sonra Sa~nya, 17~0 
• MııRIOp olan millet, zelil o:. bir kaç a.."itad8.!! to;>lamr ve bir ı1:.ı 

1 
de Savua':vn devrile 1talyan drı!-

duktan hnşka mntevıızlene tehessü- akord-<>nun refakatı1e !11e§hur Rus ı muş Sardenya lursP,ğı teessns 
~ mecburdur; fnknt ba 1ehessn • fali<tbn E<>Y'enir. Ne dememeli ' Ptmiş, 186t rı~ ktr:ıl ikinci Viktnr 
mfln içindf'I ne kadar kfn ve adavpt Mfü:i~in tcmnosu silrnt kcdbe • P.ma~ttel •'tt11lva krralı .. il!n edi-
saklıdır. Bu zillete bu iki yfiıllilük. '1fn<'e de, ayaklar kcndiJiıiind .. n Gllnlllk bir gazetenin bir kartka. Hn~e bu ktrıııl'ık: Ort;ı-lan k;ılk:t-
le, bu sn.htektırlıAa dü~emek Jçln t'~amağa başlar: ~rhal bir iki t11rtı altma ye.D'.an ibare (eninde. rak :ıd:ı. ft,.Jvn krr:ılJ·~ının ecz:ısr 
olsun harı~mak hayırlıdır. kisi ortayn mçrayıp kollarını kt·~ ec.r.unda. .. ) ttıb!riylc ba~lıyor. (Son\ ııraııım::l 1!'irmi!'Jtir. 

* Eaer zeka kafndnkt dimağın kılnfLtl::ln gi'bl açarak şayanı hay- kelimeıılnln delalettncJen de anl~ılır S;:ıTdenvanm ~n g~t ~rl 
eoklu~iJe mfilenasJp ol!tıydı karın· ret bir çevfklihJe <inrııp <l!nl'!'n • ki bu tA.b:rtn f!k cUzU (eninde) de. :l71 kllomctrı"Hr. 
ealann içtimai mnl~ah bilUln bay moden zt{llayrp dururlar. ~1Jdlr. Sicilya 
•anlarınklnl geçmezdi: tahta bltI Btı dan!ml ismin~: •·xam ka., (Öntınde) demen, -teninde) deme.. A'knen!-rin en hü'>iik <:tr 
Jnızu<lıın karnor: olmazıhT d•r'lf"I' - n:ınl'l"!'I fJ'D<•tr• - ıt•n Dl4'll. ~n ,.,..,f ~""'"' c::f .. f1,.,.;nl"'' 

25,740 ltilometre munıblxıı. ntl!u. 
su 4.200.000 kişidi:::-. ltelyanın ce. 
ııubu garbl&inı.ledir ve ()lldan Me· 
ı,,in:ı bo!;az\yle a:rnlmıştır. Bu bo
~az anc2.k 3200 nıctre uzunluğı.!n
cladı:ır, en derin yeri !ee ~5 :net
ı eclir . .Aca cenu;ıta da Tun ustan 
J 20 kıloınetrclik bir boğazla ay. 
rıınu,tır. 

Sahilleri cok lmalr, arazisi çok 
ıengindir. Adanın garbl kısmı 
''olkaniktir. Etna yanflrdağı bu k1. 
sım.dadrr ve 3.313 metre irtif aında 
Q}Up adanın en yü~k dalıdır. 

Sicilyalı. da.nıarlatmda. K<trtıı· 
caJr, Fenikeli Yuruınb, Romalı ve 
Arap kanı lavp'. Yunonlı ve Arap 
tipi daha ba.riZdir. Sicilyalı kadın
lar gllzelliklerile tr~urdur. 

Araplar bu adada sekizinci a.. 
eırdan on birinci asra kadar tnlft
ntk adanm zh-al ve l!'naf zen ı;tn. 
likl~rini inki~ eltinni,ler, ada 
bundan sonra flformand11ınn, ts. 
panyam. Fra~nrn Jılki.mjyttine 
~e~,, ihayet Plytmonte'ye ilhak 
edilmiş ve müteakiben 1tR.1ya kı· 
ra llığmın ec~st aramna girmi'Jtir. 
Baş şehri Palenn.o, diğer başlı· 

ca şehirleri Mesina ve Kntanedir. 
Arşimed zam3Jlmdakf muhasarasi .. 
le meşhur Siragftz ~cbti de bu ad<ı· 
darltr. 

Ada ahali&! isfklAlfne dU:kürı. 
dtlt". Sicilya i~n geni§ bir muhta. 
riyet isteyen yıartilt'r bile bır ara
J"k orta.ya. çrkmıştır. Şimdiki vAzi. 
Yetin ne olduğu ise tıı 1ile bi
linmiyor. 

Bekri Muıtala dünyaı• 

ve Piyaloti 
1942 dünya!? harp, siyaut, ~ 

tıeat ıu ve bu balam.dan bir ar.e
eaçı.. Harp ol&nca dc~eti ile. ~"' 
vam ederken cephe geriei diP * 
mat vo !ikir adamlarmın her 
rinden başka s.ce çıl.'l)'Or. BU~ 
kU dUnya karpında mk aık ~ 
Mustafanın ~sııur fıkramll ~ 
tlrladım, Bekri bir gfn bUyUk ~ 
kalabe.lıkla götürülen bir cCnaı'~ 
durdurmuı tabutu lndirt:D'il •, a 
kapağını a!:arak bJr §eyler ,ısyt ~ 
dikten sonra tekrar bpamıt fCJI. 

- Haydi, yolunuza deftlll iP 1 
. d . Ilı naz.. emış, ~ 

Bek.riyi yalaıl2m~. padifS ,_4 ~% 
buzuııına çıkarm~lar. Padicah ~Old 
mu§: ı a 

- Cenazeyi neden dordurdıı~ ,~. 
- Merhumun ku!aima ~ "'1 

neyler sl;Syleclim... 
- Ne söyledin!. JS 
B-...kri söytemtnı!ş, boynunU ıı• b 

mUs: '1 it 
- Söytes.ne.. ~~· 
- Söyleneeelt ceY defil dt" ~ -<ıtı 
Padinahın rneraln MhıbtltOn ~ O 

m~ ve I~ tehdide kadar vardw 
ralt· 

.:_ Ya eöylcratn, )'ah.ut bt1fO' 
nu vurdunırum. ...J :ı. t 

hin şakam oimadıfmı ant•r ~ ı 
bekri: ~ 

Pentclarya - Delfim, ki demiş, beJtri Jıl/ 6 
İtalyanların tthkim:tt yarıtık.. f A f • td 

tan •onra ''İtalyan MaltRsı,, 1•5• ta n. ::vaso yaya ımam 0 u. at 
Padi~ah birdenNre bJr şeY 

mini verdikl~ri bu ada, Sicily:ı i!e layamıyarnk: 
Tunns arasında, Sicilyadan 96, - Bunda ne var, dun!f.,...w 
Tunustan 76 kilometre meımfede, - Nasıl ne var •• Bekri J4wv 
S3 kiloır.etrc murabbst ~hsı o. fa Ayasofyaya bnam oh'l'S& det :ı. 
IRn lrlkil~ bir a.C~uhr. T.arih bıO. yanm hali anlaşılır.. .i -" 

yunca elden ele r?tr:m:ş ölan liu a- BugUnkU dilnya, 'bekri Mı>!v 1a 
danrn aha1i&t SOOO kaclartJır ve fıı.nın anlatmak istediği dllııf 'ıı1 
itRlYancs k~liırualerle kn.rışık bır ılan farltsrz olmasa gerek.

1 
~ 

Aran leh~esi kon~rlar. bıt 
ftnlya. bu adada hıo.rpten evvel "' • • ı.1 t Piyer Loti Balkaıı harbi .ı~· ~a 

lınvilk mura!Iarla tahkimat yap- 1nı2 de şu httrlan yaııyorıiu: t 
ml'§ttr. r 

Malta. "Demek terakki, medeniyet t t 
Til?k t;<tnninde de m~b!aralari~ ristıynnltk eon mlralle makine 1 h r 

le mesbur olan -ve b!r hayli za. bf bir kıtalden bqka bir eeY ~ IJ(ı 
mnn TUrk idar~lndc k.ı.'an Malta ~ildir. Ve tıimdik! h:ılde buııll la 
Sicilvruırn 90 kiJnmetx--e oı-nubun- son-manasını ~pne] v~-of· 
ria. Tunustin ,şark snlıillerin<len Ş:\rapncl! Son yrrtrcı };a~ı:IJ ı 
200 kilo:nctre ~fede,,ir. 'Mf':!la. n mahvetmek ve kemirici m.iJcf.'. l 
hası bUtiin adaJa.."1 lı<'sap et1ilir!e larn:ım ortadan ka'dımıJtla u~ le 
(ç'JnkU Malta yanınıinki adncık- §llan bu esrrda artık rnenfa)ot 
lArla hakikatte bfr tıı1ınn adadT1') çılmayacak, b; kadar ceber.ııl 
370. f'Sas M'altg ıse 275 kilometre • makineler icat ed~n kimseler ı 
~urabb:udır. Nilfusu 225 bin kişi- tc-şhir direkleri d!kilr.ıiyecek tJ 
dır. On be~ gUnden az bir za-nııı:ı6i 

Malta ahalisi m.ell"ırlir, Arap bUtlln bir memleket krzrl ka.!l ~ı 
ka~ı bft.l<in:ıdir. Li!'lan1annda da 1:e batmış, en kahraman, en 6rı: 
kehm,.!erfn ytlzde 75 i nra!)çadan lam nltmrş bin kf~i vUcuttıırı ~ 
alrnmadrr, deşik Y•tl•rc yatnu~tır. 

Arla 1802, yahut <Wba dnğrı.ısıı 
181 4rlenb•l'i 1nt?iltere hlikbıfye. Yıı.z•k. yaztk Avrı.ıpaya •• ffıı r( b 
ti altmfüıdrr. Adnnm mnkezi 0 • tnnrta ilk defa 0 1n:alt fzere zar. 
ı .. ., T ~ Valcttn Jimam tnı?iliz 'ln. der'm ki bağıracağrm: Y:ızr!c ( 
nıı tı rtı"Mnrn A k-leH,,ıieki ~n mU. hnrbe ' ... , 

il"'7--in.dcn biridir. Pıyer Loti buglln y~asaydı ~ 
.,.;u harpte de 5CO den bilir ne d iyecekti? 

"fn,,,ınrm 5 nrftl,.) iV; ya:i :4 ,.,,,,a --------· ----. -. -.. -·-· --·-· ---.. ---.. -·--------.... ·- •••~••••••• ~~n-~•' .... "I 
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Salonda oldukça hareket Tardı. Ki· 
tap çantaları ru\gele turaya buraya, iı· 
kemlelerin üstüne atılmıf, boyun atkrlan 
ve pardesüler bunlann üstlerin~ ihmalci 
bir surette bırakılmıftı. Kız, erkek, kar 
ma kanşık bir kütle örtüsüz ta§ masalann 
etrafında çatal bıçak pkırtısı, bardak ta· 
hak sesleri, yüksek perdeden kahkahalar, 
yarım cümleler ve umumiyetle mahiyeti 
tayin olunaaıuyan bir gürültü içinde ye· 
mek yiyordu. 

Alit merdiven batmda bir saniye du· 
raklıyarak etrafına balandı; aradıklann· 
dan birini orta yerdeki masalardan birin• 
de birkaç arko.dafiyle birlikte yemek yer 
ken gördü ve 8evinerek oraya doğru iler 
Jedi. 

- Oo, hoş geldin •.• 
- Naııl oldu? 
- Hangi rüzgarlar attı? 
- Yahu ~n Beyoğlundan aynlrp 

buralA.ra da tenezzül eder mi idin? 
Gibi yan takacı, yarı ta'riz ~den ıeı· 

ler ve sözler arasında bo~ iskemle buldu· 
far, Aliıe yer verdiler; pardesü5ünü, şap· 
asını ~araona uzattı, oturdu. 

Alişin arkada )arından ikisi kendisi 
,,.,. fi., htru!tesind<!! talebe idi; biri!i 

'2!ın!tesini 'bitirmi~. hasts-h11nelerde 
staJ g8rtıyordu: masadakt dördüncüyii 
tnnımıyordu; \'.anı,tırdılar, dişçi mekte-

binde imiı. Alit, Bulgar kızım hatrrlıya• 
rak bu gence bilhuıa dikkat ettl ve garip 
bir tesadüf eseri olarak aabahlevin havu" 
zun yanmdaki küçük gurup içinde ditçi 
talebesi güzel Bulgar kızma Be-yazıt ca• 

· misi hakkında izahat veren delikanlıyı 
f;mdi kal'Jısmda bulunca .ebebsiz heye
can duydu. 

Pek de ıebt"bsiz mi? 
Bu delikanlı demek o güzel kızın aı

kadaıı... Ne mutlu! Güzel endam, sar 
lam yapılı vücul, kaşla göz arasında ha· 
fızaaında yeni baıtan canlanır gibi oldu; 
faka\. arkada~lnrının hep birden yağdır 
dığı suallere birer cevap bulup vermek 
mecburiyeti Ali9in hülyalara dalmasına 
vakit ve imkan bırakmadı. Bir taraftan 
onlara ıöz yetİ§tİrmeğe çalışırken bir yan· 
dan başına dikilip emir hekliyen garsona 
yeme~ini ısmarladı. 

Tıb talebe!;nin lstanbul.J:ı akraoası 
vardı, orada kalıyordu; iki hukuk talebe· 
şinin ailesi ta~rada idi, hatta birisi Ada· 
nah olduğu için Aliıi kendisine hemşeri 
sayıyordu'. Bu gençler Bevazıt civarında 
Soğanağa mahallesinde Marmara.ya ba· 
~an beton bir y?.pmm Ü8l kahndıı. ihtiyar 
lıir karıkocadan. küçük bir ahre'Llikten ve 
şişman, tüylü, bakımlı ve sevimH tekir 
kediden ibaret bir aiJe,in vanmcln ikisi 
bir odada otunı\·orlardı. 

Alit ilk hÖ~betten ıonra lafı doğnr 
dan doğruya maksada getirdi: 

- Talebe yurdunda ııkmtıdan pat• 
lıyorum, yahu .•. dedi, vu geçtim, çıkaca· 
ğım, artık elverir ... Bana da bir oda bulun 
oralarda! 

Arkadatlan Alitin sözlerini giirültü• 
lü bir kahkaha ile kal'!ıladılar. Tıb tale· 
besi: 

- Ben zaten senin orada ıimdiye 
kadar nasıl dayandığına tatıyorum, do~ 
rusu •.• 

Dedi. Aliı: 
- İlkokul talebesi miyiz, be yahu ... 

• diye derd yandı • muayyen ıaatte yat, 
muayyen saaUe kalk, hele muayyen saat• 
te içeriye gir kapan ... 

Trb talebes; kelimeden istifade ede• 
rek nükte yapmak istedi: 

- Tamam. kapan ifte ... Bir kere ak· 
ş.ım olup da kapııma geldin, kuyruğunu 
kıstrrdm mı, bir daha ertesi giine kadar 
nefeı almak yoktur; vaktile biz de iki yıl 
tattık onun acısını ... Bereket bnbamı razt 
edebildim de buradaki teyzemin evine 
çıktım! 

Hukukçulardan bir! ciddi bir çehre 
ile: 

- AH,, dedi, istersen bi?"tm ev sa• 
hipleriyle bir kere görüşelim, bizim kn ti\ 
bizim yanımızdA bir !>da daha var. misa• 

fir odaları ... Fakat mübareklerin ge-lenlt 
ri gidenleri olmadığı için lü:ıum6&U onla• 
ra ... Belki kiraya verirler. 

Oda arkad2tı ıöze atıldı: 
- Sanki bızim oturduğumuz ev ta• 

Jebe yurdundan daha mı ıerbest? 
Alit yüzühü burutturarak dinliyor' 

rlu; öteki devam etti: · .:J' 

- Biraz gt"ç gelecek olıak kocakarı 
suratı aııyor, Y.izünden düten bin par(• 
oluyor; geçenleı de bizim kı?lardnn birin• 
rlan kopya etm<:-k için aldığım notları bit 
kaç gün gecikt•rmittim, kız beni fakülte' 
de bulamayınca adresimi öğrenmi,, not"' 
larım geri istemek için yel yeperek, ye!• 
hen kürek kendisini Soğanağa vokutuıı" 
dan atağıya vermiş, soluğu bizim evin kı'! 
pııında almıf; çok şükür ben evde yok• 
\ıun, ev sahibin:n ahretliği kapıyı açmıt• 
''bir hanım küçük Beyi arıyor,, diye ytJ" 
karıya seslenmiı. kocakan merdiven ba• 
şmdan eğilmiş, ~vak üıtünde kızı sorguY" 
çekmiş, "Cevat Bey senin nen oluyor, ıel1 
~dmsin, kimin nesisin, mektep arkadaıı i• 
&e git mektepte rıörüf, benim evim bilmeıı1 
ne değil...,, filan diye bir ağıt do!usu kus· 
mus bırakmı ... Zavallı kız neye uğradığı• 
nı anlamadan t~rayüziine geri dönmÜŞı 
yolda rastgeldinı, ağhyncak gibi icli ... 

(Devam1 var 
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bost~~~;~;~~;ç;~d; 
latasaray-Fenerbahçe maçı 
~ bera ere iken· yarıda kaldı 

Nuri Demirağ tayyareleri 
uçuş ar yaptı 

Dün saat H de Yc~ıJkördekl ·u-ı 
rl Dcınlrn~ tan arc nl m nd t 
nikokııJu \e yiık ı, ınul ıd 

ml'klc>hi talebeleri ıı ·u5l :rnp n 
Jıırdır. Gök <hılu pilotları )'1.17.ler. 
ce genci ucıırnııış krob:ısi h ra. 

d h:ı 

~ c-

kemin yanhş kararları oyunun 
Yarıda kalmasına sebep oldu. Haydar Rifat dün gözyaşları 

arasında gömüldü 111: kupası namilc uç kulup 
t1a tertip edılea kupa maçla· 

tı Şeref tadında boşlandı. 
ay , Fenerbnhçe nrasınd 1 

ilk :maç sp01· mcraklılnnnın 
ı topJadığınd n mnç saa-ı 

"haYl 10 bın kndnr bir e 

8°ldunnuş bulunuyordu· Ha
ltılh Duransuyun idare et. 
lrıühim mnça takımlar n-

I kadrol:ırilc iştir k etmio;. 

Faruk. 

&bre: Cih:ıt - Murat, Le. 
Ôıner, Ali Rızn, Esnt - K. 
~tabım, (Naci), lelih, Na-
l'l.), Halil. 
iki gfin evvel ölrn Galat 

tn e ki sporcul rındnn F -
ile Emni Bulenlin ruhla:-L 
'llıaks:ıdile bir dakika ihli

lıtı~Undan sonra Galatasarnv 
S dı. Soldan Fener kalesi

Ctıı 81'1 kırmızılılann bu alnn. 
at topu ~'Umnıkla uzak

t &uretile önledi. 
il) tnerii!er a~d:ın yaptıkları 

l trıukabcle etiler. l\felihin 
•dan dışarı 1ılttl. 

11 
aonra Galata arnylıların 

~ ~e Fener kalesine tehlL 
ıı_ 18ra başladıklnnm söril-

8kınlarıtan birinde Ce. 
tyf bulan çok sıkı ve o 

8tlttl şutunu Cihat köşeye 
enres bir plonjonla dah:ı 
l' 

' ltkılde kurtarnro:k uzun 
~~landı. Galatnsarayın bir 
1tı eden bu ııkrnlanna Fe
'01dan mukabele etm"'!< 

ili..'.. Gaıatns:ır:ıy salt hafının 
.""fit Fenerin tin akınlanm 
\ 1'ı)'or fakat Salinı, Faruk, 
*.~&il 'f'edald\r o:runlarile 
•tılarını tehl keli olmadan 

lhOr!ardı. Ru anıda Arif 
lıı kasU ijiycbi1eceğim\z 
Osman sakatlanarak bir 

1i'1nun durmasınn sebt'P 
ncı dakikada solıtan Ga 

~~!Je verdiği güzel p'lSl 

~ne bir vole ile durdur
~lo eııcr kale ine soktu. Ci. 
t 11Jouu boşa gitmişti. Galn

?>tı - Fener O bu solclen 
\ 'ttt~ ekst'rlyetlc Galntasarıı.. :eu altında Clevam etti. 
taı.u ilcnıe1fn sahalarımızd 
't tıüz. g{izelliktcld \•olesi 
~-"ak kale dlrcl·lerine vur

rı.' Penprbnhçe mulınkkak 
knrtulmu-ı oldu. Devre 

Ci biitün sa)-retlerlne raj:;-
1 t:ıo; rn ın ~ lihl~et 1 

~l{fNCt DEYRE 
eı{e her iki takım an ufak 
d tılar. Hele Gal • sarnyın 
U COk güzel ovnıyan sol 

c ikinci -devrede ovnat.
~den şaşıJ:ıcak şeydi. 

ı:eıner hemen Galata-
~lııe indiler 2 ncı dakika 
11 

bir an duraklamasınd:ın 
tdeıı ğ acık Fikret Os 

~llldan f tırade ederek 
"·le herl'l!e kovuşturdu. Bu 

1l'trıızılılan ço,ııırm :ı 

dakikada ııaAdan Hikme. 
\a1~ loJıu Cemilin fe'\'kn-

11 a "Urt u ne kaleye sok. 
)~ e :Penerlller f<'lrrnr m ~ 

11 
e dü tliler. •achıin Sa . 

(.) "ar .. k H life verd.lti to.. 
~nın h ırnunun dibin

\ Bibi bir şulle ıığl r:ı 
lltıını tekrar berabcrl ğ~ .-

rından dönerek lan hakemine sor
du. Hakikatle ise ortada aşiklir olan 
hır şey vardı o da Gııl:ıtasarayın 

)aptığı gol \•e )'ahut penaltıdır 
halbuki hakem evvlfi bunlardan hiç 
birini \'ermemiş avut ç:ılmışh bil&. 
lınrc kararmı değiştirerek Fener 
nlelhine penaltı verdi. Fenerliler 
Ye idarecileri hemen hakemin etra
fına koşuşarak itinza başladılar 
Galata aray oyuncuları sahanın va.
rı nısfında hayretle hııkmele Fener
lfler arnsındn uzayıp gicfen ve bir 
türlii lrnrnrn hnftlnnarnıyan miina.. 
knşnyı seyrediyorlardı . Bu fh!llAf 
epi uzun sürttü neticede Fenerliler 
hakemin C\ \ CJ5 O\'Ut kararı verdİ~İ 
halde hlll\h:ı re karnından döne
rek penaltı ,·ermesini • kııhııl etme .. 
diler h:ıkem de karıırınd:ı israr et
ti. 

Ölümünü teessürle haber verdlğ. 
mlz kıymetll avukat ve muharrlt' 
Haydar Rlfat dün, yüzlerce sevdlkle. 
rinin kollan 1lslUnde ve gözyaıııa.n 
arıımnda ebedi ist.irabatgAhma tcvd 
edilmiştir. Cenaze N ııantqmda • 
ki evinden almarak Tc§Vikiyc ca.mlsln 
de namazı kılındıktan sonra Rumeli. 
blsarma nakloıuıuı.rak oradaki aile 
makbercsine gömülmll§tUr. 

Cenazede Vali ve belediye relsim z 
Lütfi Kırdar, Basın Birliği lstanbul 
ann: takast relıi Hakkt Tank Us, :Mat. 
buat erkl!.nı ve avuketıarla, merhu. 
nıun dostları hazır bulunuyorlardı. 

Avukat İrfan Emin Kösemihaloğlu 
mezar başında aşağıdaki hitabede 
bulunmuştur: 

lR.FAN DUN't..,._ HİTABESİ 
Haydar Rlfat•m aziz dost.lan, 
Bu sözlerimle yalnız sizlere değil, 

herblrin1z1n §ah.smdan yüz binlerce 
mUtetekk.re, o bUyUk adamın bUtUn 

Neticede halkın feıahürnh arasın.. 
öa hakemin sahnvı terketi~ini gör
dük şimdi sııhada Fenerli ,.e Gnla.. 
tasaraylı oyuncul:ır ne olaC'n~hnı 
bekliycrek rlolıışıp dunıyorlar fa- h a hidayetle Galatasarny aleyhine 
kat bu intizar devresi de uzun sür~ olan ne kücllk harekelleri şiddetle 
medi evYelll Galatasaraylılar onu ceznlnndırarak oyuncllara hemen 
müteakip FenerJiler sahadan çıktı- lhtnr veren bu bltarar hakem Fe 
Jnr. Seyirciler de ne oldu~ıınu bfr nerbahçenin ya.:>tıl!ı her harekete 
türlü anlayamadıkları bu hadisevi azami müsamaha göstermiş ve en 
ha)-relle seyrederek maçın yarıda nihayette Galatasarnyın haklı ol
kalmasından mütee~sir -01nrak saha.. öuğu bir davada evveHi malı u ı n 
dan a3-rıldılar. yanlış karar vererek biICıhare ken.. 

Dün güzel havada fvi bir futhol d i de bu hareketinden utanarak kn· 
seyretmek için stadı aoıduran bin- rannı de~ştiıımlştlr fakat ne ca
lerce mernklı ~Hwer.anlı ve zev'kll rekl iş işten eeçmlş ve rakip ta.
bir futbol maçını geyrederleriken raf hakemin bu kararını dlnlemi
idareslz bir hakemin ne yaptıJhnı yerek otoritesini do"kırmış fazla o 
bilmez hareketi yilzllnden maçı ya.. )arak hakem o)ı.mu hırakornk s hn 
rıda bırakması onlan ~onuna ka- dan da Jrnçmıştır. 
dar bu heyecanı duymaktan mah.. Futbolculuğumıııtı hnltalnyan bu 
rum brklı bu sı:.retle çok iyi bir şe- harekeli teessüf ederek sütfinlnn
kilde bnşlıun dostluk kuPosı da mııa geçirirken alnkııdar makam. 
bir çrknıaıa ginniıy oldu. lardon yegAne ricamız bir daha 

Bizim kanaatimizce dünkiı m11çta ıpor musabakıılrerımızın idaresini 
Gnlatıısaray haklıdır cilnkü M vle her şeyden evvel bitaraf ve bilgili 
mnhim bir maçta ha!<h olarak eİıte otoriter kimselere ,ımıanet etmeleri 
f'ltiklerl bir fırsatı kaçırmak iste- ·dır. Ancak böyle olduğu taktirde 
mezlerdf. Fenerhnhçeliler haklıdır dlr ki ıporeu hnkkından emin ola.. 
çfinkü hakem e'"'Clll yanlış bir ka- rak düşüncesiz spor yııpablllr. Dost
rar vermiştir, ve nn J.:oranndan luk kupasının bu şekilde bslamasını 
dönmemf'Jlvdl. Asıl kııhah:ttll olan ·esene karşılar bununla beraber her 
biri varsa o da hfr tNtçı idareden iki takım oyuncul:ırının da bu 
aciz olan lıakemdir. Rl7. Samfhln maeta k:ıbahattm yoktur ve nzer~ 
mncın 1>aşlnngıcındald idaresini lerfne dilşen kulüplerinin rengini 
görünce mncın normal ol:ırak oy" korwnnk vnzifelerini canla bnşla 
nonnbilc,_ı:eıtlni do!!nı~unıı 81\y)ı•ın~l" yapmışl::ırdlT· Bu dn işin te:ııelli ta· 
lôzımgelir:ııe lı:anııat petiremedilı: 'da- rafı. Hayrettrn Bahtnjjlır 

Rey tahamrnillü kalmayarak Le
' e .bir 1okat indirdi: 

- Sus, ~oksa! ... 
l\leylıanecl oraya gil'<li, hlddell 

b §ırdı: 
- Defolun buradan. Ben burada 

kavga istemem. 
Lev Bradi aya~a kalktı, tehditkAr 

hir nazarla Rcy'i üzerek: 
- Pek nld :Rarler, dedi, böl le ol.. 

sun. Senden hlr giin hunıın hesa
bını soracaıtım. 

Rey hiddeUeıı titriyordu: 
- nenden hesap sormıık mı? \.. 

~ıl ben senin Jıesabını görece{tlm!. 
lri yarı bir garson yetişti, içki 

P r -;ını aldıkt:ın sonra iki serse
riyi kapı dı5nrı etliler. 

Rey dı arda: 
- Ben gidiyorum. öecli. Senden, 

çelenden bıktım usandım. 
I.ev ilira7. e1!1: 

- Hayır delikanlı, gidemezsin. 
Bir iş yopma~a söz vermiş bulunu. 
3orstın. Kavga cttinse benimle rt
tln, sana fş verenlerle bunun al~· 
kası ne? Esruıen az iblr volumm~ 
kaldı. dediklerini yapalım. sonra 
fsteclinfn yere git. 

Rey kısa bir tereddiit geçirıtı. 

sonra kararını ''ererek T.e\''e ber::ı
her 'ürümrlte haşladı. 

Ynnm s:ıııt kııdar hiç lrnnuşmn.. 
dan yürüdüler Sonrıı Rey: 

_ tnanmıyonım, dedi. Fakııt 

niçin hann "olan söyledin? 
- Srnln fıızln nesene tahnnımiil 

edemivorrlnm. me<;cle hundnn lbıı

ret ... Seni de benim gibi sinirli gör. 
mc'k istedim. 

- T olfı'vıı italr anlattı'kl ıırın rlolt 
nı mu? 

- Yok <'llntm! Onun ticnlm gibi 
htr ad ml:ı e,•)f'nmt'nc razı ola<'a~ 

nı 7. nnrıter misin? Ru inanılır Şe\ 
mi? l.(111\ h i bir lm:dır Ona rlı>ir 

fö ledıklerimi unut. 

- Ktındisine bizz t soracagı n 
Bana yalan sih;lemez. 

Randevü yerine ~ akl !\ıyOTJardı. 
Biraz sonra korulıı'k1a yıldınml 
yıkılmış iiç ağacı gordüler. 

Lev teklif etti: 
- Şurndn otunıp biraz dinle

nelim. Ayaklarım lıarap. 

Bir nğaç l(Ölgesine oturdular. l.C\ 
Bradi cebinden lıir 'i<.ld şişesi ~e 
bir kupa eıkararnk: 

- Serinleriz, iyı selir, dedi· 
Kupayı doldurdu. Sonra şişcd, 

kalana bakarak: 
- Lolft'mn sıhhatine içelim. <le· 

<U. E\-vela srn mi içeceksin? 
Rey ln!llavı k par gibi aldı b"r 

hamlede icti. Söyl ndi: 
- Visld iyi rle •ilmiş, fena bir 

~eızeti \'nr. 
Uzandı. esnedi: 
- Ö'.\·le uvkum Yar kil 
J.cv hiraz bekle.dl, c;onrıı arlrnd ı

şının anınn '.\nld 5ıır:ık dürttü: 
- He~·! kalk ... 
Rey cenp hile '"ermedi hatta 'c 

rinden kımılda adı. 
J.e,• Rrndi blr<len hüviik bir eocti

şeye diiştii: ,.:ı ileli','lnlı ölmiisc;e? 
Bu tııkdirrie kntil olnr::ık kenıti~in·n 
,·alcalnnnc::ıihnrl:ın hl<' c;fıphesl YOK. 

tu. "Ser' öyle s'.\1nni hir pl"ın h 
zır1ıım15tı 'ki.. Mc\ lıanrdeld Jrn-ç 
ga hil 'kendisini m:ıhkiim ettinnrl 
için k'ifi iıti. Sişrıir krıl n Ylskh .. 
döktiikt<'n sonrıı şişe' Rry'in ce
bine kovdu. 

'e vapacağını d1şfınürken :ırka. 
<ıında avn'k !lesi işi1 rek ı;:P.rf ir 
dii. h ·r odam Jıörrl ı Konu k Ü. 

zere nğzını ach, fakat bir te'k kel -

l:ıayra.nlnrme. hitab ediyorum. O, öyle 
b r :fwı:Uctu lt! memleketin smırlnl'l 

içine hilvıyet,ıni .sığdırmak bir hak. 
.s -z k, bir h ta olur. Zaten insanlık 
i'ii n b.r hudut yoktur k1 §U bilyUk ö. 
lUyU daracık b r çerçeve içine sığdır. 
:ınış olalmı. 

O, gerçekten inaa.nUk ölçUsUnde blr 
kıymetti: :Milta.reke yıllarında, Türk 
\•atam parçalandığı bir sırada kahba 
b r lrul'§Wl genç bir mllletda..~. Beh_ 
bu.:ıu Civauşirl kanlara bulayarak öl. 
cUrmll§tUi yabancı bir adalet, katille 
bi'ra.berdl: !§le o za.ma.n milstevlinln 
nıahkcmeııinde pervasız bir bellğatle 
haykırarak insanlık utkuna hitab e. 
den milteceılit fazilet, Vfmdi gözyaş. 
2.an tçlnde kara toprağa verdlğlmlz 

Haydar Rlfatt;ır. Eğer avukatlık zu1. 
mti ezen, haksızlıkla boy ölçll§cn bir 
kudretse bu mfa ta en çok lAyfk olan. 
ıarın bıı.§ında f1U a.zlz ölUyU anmak ıa. 
um gclecekt r. :Mübarek mezarının 
nlsar gölge:ılnde seçüml§ 'bulunma _ 
ar, cidden lsabet olmu§tur; çünkil o 
da insanlık, tefekkür ve meslek hisar 
larmm blr burcu idi; kara toprak, 
muhte em bir mllcevherinl Türk 
milletine ho ye et;lil ııti: bu ccvh r, 
tasfiye görerek, işlenerek ölçU blı;U. 

m"z bir ba.lm ko.zıı.nm~tt:Tilrk milleti 
onu böyle d ğerll vasıtlarmtn hayra. 
:nı olduğu halde bugün arkasında ağ. 
lıyar&k yine kara toprağa iade edı.. 
yor. 

O, engin bir be}Ağat. CO§kun b r 
kudret, :fazlleUi bir celAdetti: birçok 
defalar sadedin çerçevestnı kırarak 

bir davanın kanavamn BBdığı o}. 

.muştur; fa.kat fazlletıu yakın bir mu 
ır.kklb! sıfat!Yle temin ederim ki btç 
bir .bG.kfm, ona sa.dedi hatırlatma... 

ıı:c§Ur; o, b r sel gibi, b r tatan g1. 
bl COfUP &karken ınuna )'lllıım hay
ranlık, yalnız ııaygı ilham ederdi. Ne 
kadar yazık kl çmJayan bu beJAğatl 
b!r p}Ak, bir sesll :fUm, iıtikbal ço.. 
çukls.rma götüremiyecekttr. GönW ıı:ı_ 

terdi kl bugün ebediyyen atlküt,a. va. 
ran nedb ve 1'azllctlf adamnı sedaat, 
gı;:CCcğin ufuklarında. da çmlamı~ ol
aı..n.h Yığınlar dolusu yazııarını isti.. 
fade ile oltuyanlar, onu bir kerecilt 
olsun dlnl ycbl\mell ldi. 

Aziz ölU! Sen vazifen\ yapmış bir 
:fikir ve meslek kahramanı olarak ra.. 
hat rahat uyuyablllrsln. Allah .sana 
'bin rahmet etsin". Son de:fa Allaha 
:smarladık, az1z 1latact 

rue bıle so~leyemcd n yedığı kur~ 

şunl::t ) e YJ'k ldı. İkinci ibir kı!r
şıın isim hitirdi. 

Meçhul ad m tabanca elinde yak 
Jaştı, cebinden bir eıgara cıkanp 
yaktı. Silahı Rey'in dine verdi. Gc 
Tf dönerek yürüdü. Iliraz ilerde du 
ran bir otomobilin yanına gitti. 

Otomobilde serserj lnhklı bir 
genç beklemekte idi, ona: 

- Buravı i) ·ce hclledin de~il 
mi1 dedi. 

- Evet. 
- ş·mdi bir adam öldürdün Bil 

F..sasen yazılı itirrıfüırındn on hu
nu söylu,orsun. 

- Evet. Nefret etli#im fçin öldür 
CJum! 
"Şef" direksiyon 'hasına geç'i. 

OtomohiJ hareket etti. 

* * * Con Bennet bird,.nbire uyandı. 
Uykıı c;ersemi evvclfi nerede old•ı 
~unu kavravnmııdı. Sonra elinde 
dekl'ınşmnn puarını görünce işi 
anladı Irnlkh ve bryhude vııkit se 
çird iltine füülerek kO'rd onu topln
mnjt:ı b:ı~l dı. Maklnevi gizledi?!! 
çnhhinn •nnına llelln<'f' makinenin 
fş]('JllfŞ ve cpl film zh·nn cıtilmis 

oldultuırn farkedlnrr fl'n::ı hrılde fı. 
ıfıııtü. Artık hekfomek1e mnn:ı 
''oktu. Eşv:ı~ını topl::ıvnralt gitme~ 
davr ndı. Bir kaç tıdım ötede iki 
ndnm uvıı ordu serc;cri kılıklı id' -
Jer, ehrl'T'ınhet vermcıti ve volnn'l 
dev:ım etti. 

ı·,. n ol n film vüzündcn ke~ r 
k:ıçmt h. 

-xxx-
El , nkş:ım yemer.ini Dik'in ifa. 

-s-

Çözülme alametleri mi? 
Amcril.:ın maı kah telgraflar, 

l.ıir hnftndaııbcri beklcnınedi'k ilu 
haber 'eri orlnr. Bunlardan lıiri, 
b3l et Amerika 'e İngiltere ~araıı
ti ederlerse, J<'inlruıdb nıun ı: u :, n 
ile tek ba5ma hansacn~ ..... otel<i. 1-
talynn ballanın savastan yılarak 
"Ö terı"ler ~ nptıkhınnı bilclinnek
tcdir. 

Ilombardnnnıı edilen !iehirlerde 
ı.,ral dola.51rlcen pcncereler<lcn be. 
~nz çar.aflar a-.ılınr , 

- Sulh isteriz! 
Diye bağnsmalar i'sitılmi • 
Son t el;raflar ise, bu se ferin 

ill'mada da yiı kselcliğini bildiri
yorlar. 

l\lus olinıi'nin sfö !ediği nutuk 
ı c, banlnrdan da daha mnnahchr. 
Rir t<rat.er gibi lav pU ilüren ağız· 
cfo. bir tek Jm ılcnn bile yol<tu. 

İngiliz \e Amerikan ucaklan
nm, gece gtindüz İtalyan tıehlrlı>
rini ~-akıp yıkmakta. al nk dire
yisleri' de, o toprı&lardn bir ~ö
züfme bekleclik1°rinin !'ahitleri· 
dir. 

Daha büyük, daha tehlikeli duıi
man dururken \e bu diı~n nçak. 
lıırın kalkıs ıılanlanna daha ya
kınl•en, <lenizleri, tilkeleri :•:ükselc 

Alıı (luğlarını asarak, İtalyanın 
t, ııc~ie gelmek elbette ke)if için 
;.;-oze almaca!<, kntlaıırlncnk zor. 
luldnrdan değildir. nu f~akarlık
lr.r;n ara<;ıntla her lıtlde ııar}ak 
lıir umit ayclınlrğı eıilmic; olacak 

Hnbe"', S:>ınali Er
0

treden sonr.ı 
J,ih a, Sireıınik 'e Trabhısun d~ 
elden gitme i, nna\ ı. tanıla ifa 1,.,. 

yı Jınlkrmn peri<ıan bir Jınlde ~.e
rilere do -·ru göç cfmcı.1 ~en>c'kten 
de ıırsıcı şCJler<1ir. Hcnuz ha • 
Jnngıçta bnlundu-unn gore de, her 
yeni gün bu sa'!'Smtıyı artırnbı1ir. 
hal~an teblilleıi, boml•arılıın ı 0 • 
Jardım sonra ha ıınn ağır ol<h ğıı
nu 5Öylemeldcn !:Cliİlllnİ •or. llu 
gidfsle llurumur. gittik~e fc ıın
Jasncağına tjjpbe edilemez. En fc
na."ı bu saldırrdur.ı, hüc. mlaı la 
ka"ılık 'erflemcmcc;idiT. 
Donanmanın nerede oldnj;ıı 'e 

ne yaptığı da pek belli eleği). İtnl. 
yan topraklnr111da hayli büyiık bir 
Alman ordusunun bulınıma da 
ba.,ka bir m.eosele.. •• 

Her ıey, ~c4:refi\ vukuata. ı.-:ebe 
günlere yak1a,.tığnnw göste.riyor_ 
Bütün bunlar ~nba lblr töziilme 
i'inin belirtileri midir! 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Mlnlerlt ıalb 
şayi alan 

ı Ankara at yarışları 
(Baş tarafı 1 ncideJ 

içerisinde bulunduğunu gli5ter
oıektedir. 

Uunuııla 1Jeraber Finlanılıyanrn 

dt'fllokra i <le\ Jetlerinin garantisi 
altında mtinferit sulh yaınnak jçin 
"a<loce kendi arsusu da kati gel• 
mez. Finlnndbncln.. AJman kuV\·et
leri \"ardır Finlandiyr,nm bu Jmv
' etlerle iealnnda !:nrpışmağı da. 
~ozc alma"ı lil.:.ım gelir. Bugünkü 
ıımunıi harp vaziyeti buna mu ait 
de~l<lir. Fran!!nyı tnmnmile j~gal 
etmis olırn Alman ordotan Fin
lancliyayı da i gal edebilir. Onun 
için Finlandf~1amn münferit ımJh 
yapmak lı;in müzakert"ye giri111ece. 
l;i yolundaki haberler henüz m~·
ı.hn izdir. Falmt mi.ittefik ile\"let
ler s.i'mnli Afrikadan Almaıı ve 
ttnlvan kuvvetlerini t:ımamile ~
kanrlar \"e hiı;ı olrna7.sa Tunmıu zap. 
tt"derek oradan fta1ya tlzerine ke
stf hava tRarruzlanna btı~larlrtrsa 
o zaman İtal)n ile berber Finlan
fliyadan da sı•Th sec;Jeri yUktıele-
lıilir. ASIM US 

Mevlid 
Kocaeıı mebusu Subhi At'lel'in ge

çenlerde vefat eden refiknsmm ruhu_ 
ns ltha.f edilmek üzere yarınki Salt 
gllnU l>ğle namBzmı mnteak1b ~!JVi
kiye ca~nde Mevlidi nebt okut
tunılaea.ktrr. Arzu edcı;lerin teşrlfle. 
rf rica olunuyor. 

vetlısi olarak onun kJfibflnC:!e ye
meği vadetmişti. Dik onu hir hayli 
hrkledı F.11, ı·anıie ii snnlinden yıı.. 

rım sııııt sonra geldi. 
- Gec kaldınız do tunı, neden? 

ilem ctmi~ oruın. Fakat geç :kıılın
cıı fena bir h".n ::ıdic: Jm l;tan kork.. 
1um .. 

- Fena bir lı:ıY:ıdi 'o'k. Gloçe'>
ler'de bir tnh'kfknt işi ' rdı. E\'ve 
Hl sene "Kurhıı:ıaın~·• ın bir mari
feti sanmıştım, fakat ort:ı la ve s . 
hı~lıırın üurinrlc ''l"ıırh ~ " işareti 

sörcnı!'dik. 
- Rim hu şahı~l::ır'.' 
- Birinin ismi Fenan. 
- Hııdise ncrlir? 
- Cinaycl. Frn:ırı 1 mind 'ki g. 

d:ım öldürülmüş. 

- Öleld kim? 
- Her hnlde katil. l\fnktülle }je. 

rnhennlş " 1,al ndı. s rhoştu. Ya.. 
pılnn tahkikat neticesindr ikisinin 
La\ crstok'da "Kızıl /ıslan'' me:\h!l
nc inıtc her llcr<'<' ictikleri, biri 
aralık kıı,·g:ı etlikler· 'e meyhaneci 
tarafınd:ın knpı lı'} n edildikleri 
nnlaşıldı. Mc·' h hıı nd mrl" 

h b 

ll'lrfon <'trnis 
lm n 1 rın gcçml.'il i 

ı:türiince hisikl!'lli iJ, i j'.lnrl:ırma ç -
k:ırnr::ık :ıraşhnnıc;. 

- VE> bulmuşlar. ıt l(iJ mi? 

- Evp'f. 'Riricrini ölü, ötl'°kfni sa~ 
hoş olarıık •. Anl:ısıhn n"rnlannifaki 
lfavga ·ıte'"nm etmiı; ve hiivü,•r.r.,1 

cinnwtr lrnd:ır varmı~. 
Kntil K rtcr hrninde hiri r.Joçest"r 
hapi<;hrınrcılnt' ırön'ilerildi. Her n 
ise bnc;it bir hnd"~e ..• . 

(De' amı 'ıır) 

Çille balaide Sekban· Dabi 
kombinuonu 1090 kuruı 

"Derdi 
A'nkua. ıa o·aıc.ı muhabirtnderı')

Ankara at yan§lan kalabalık bir ae.. 
y'.rcj kUUe.si iSnllnde yapıldı. Netioeler 
§(l).'.ledir: 

B'rlnd koşu: Buket birinci, Dtımet 
ikinci. • 

lkind lro§U: Soydan b1rbıci. Kadm' 
ik:nd, Ya.lr.uıgUlU flçUncU.. Soydanm 
:;anyaru 260 kuruı. 

'Oçllncn ko~: Sekb.n blrüıcl. AI. 
ceylan ikinci, ganyan ısr;, plC.Scl r 
ı.oo.ıos. 

DördUnell ko~: Dabl ~rlnc!, H&. 
ur ildnd, Ca.n Qçllncll, Dablııln s:-an • 
1anı 10 Ura 85 kuru!!. Pla..s ler ıo .• 
lsı:l-180. 

BeliDCi kolu: Heybeli korma.dI. 
Re.etin paraları iade edUc!l 

Çltte ba.h1.s 10 lira IX> ku~ 

Tanzim satıtlan yapdan 
yerlerde un serbe!tçe 

satıla bilecek 

Ankara.dan bfldirıldiğine gare, 
tanzim satı§laı:r yapılan yerlere 
diğer vilayetlerden un ithaline d • 
ir memnuiyetin knldmlaea.ğr an. 
laşılma~, 
Diğer taraftan bir müddet eon. 

ra muayyen miktarda makarna, 
(lehriye imali hususunda da bir 
karar verilmesi muhtemeldir. 1a. 
§e maddeleri dev~tçe temin e<Ji. 
len sabit gelirlile'.rc tıit ekmek 
karneleı1 bundan 'böyle Toprak 
Mahsune-ri Ofisı taraftndan hazrr_ 
la nacaktır. 

B~lJasıni l>ıç.akla yanladı 

f ı:mlroe A1 ancnkta Yeni ~1~ 
okağında i\Iahnıul .kızı Snphfye 

Zencirli ndındn .bir kadın, y m k 
nıe ele•inden k ,gn ettiği 'b ba~ı 
l\rahmudıı l>ıça'k1 ~· ral d ğında 
~ nlcnlanmışlır-

Kanadadaki Alm&:.n esirlert
nin 2incirleri çözüldü ... 

ottava, ıs (A.A.) - Alman ıı,;rp 
eslr1erjnln zınclrc vurulmamna bugün 
resmen son verilmlştfr 

Hakikatte, z ncır:erin tıkarılmas 
cuma akşamı vukun. gelm st•r. Ç1lıı. 
ktl seçilmiş olan eıılrlere zincirler 
ya.!nız gün~Uz taktlf'<ordu. 

--- .()----
KJR~TTZI - lffYA7. 

Kırmızı...h~ 07. por meı-munsıtu 
bıı günkü Sa\ ıc;ı ÇOK ~iizrl fi, 
cıe'kildr C'ıknııştır. O ,nnırulıınmtı 

ederiz. 

~ Pazartc~ı ,\Ll -~ ikAnnn: H l.Mnun: 16 

~ 

~ 
ZlThJc.c : l5 Zilhicce: G 

E--
Kasım: 87 Rasım: 38 

Vakıtıaı Vautl 1'.;umı ~ ""tl f. Ul , 
Giln"' oo:r ı~ 9 8.16 %.36 
(\ğle 816 2.8.'i IS,09 7.28 
İldndl lS.08 7.%8 llS.:ZU 948 
Akşam 1:5.%9 9.48 17.41 1.200 
Vat91 17.41 12 00 1920 J.89 
tmııa'k 19.20 1.39 6.82 l!!.51 
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1 k 
• d k• Uk il f :naııdul altınd&ltl eeldzlncl lngUla lerdlr. eden sarpışmıılar esnasJnda Rus fclAketlere maruz bıra1'tıl' ~ 

i

l ors·ın vi Ayet mer ezın e 1 m e e - ordusu Llbyada ElAgeylAda geni§ bir Zaferden emin olma4ıkoa taarruz kuvvetleri tarafından ele grçıri - mel.le elem duyduğumu;,, 
\J ctphede taarruza ıeçmtıUr. Taarrıı, yok! le-:ı ganaim arasında şunlar var. şl ortasında, sulhun k tJll 

1 1 d•ıd· k d 1• ( AJ Tu t ilk dı mez imelleri iç.inde. üç 

ler•ın ı·sı·m er·ı ,. An e 1 1 za.u"a2k ~~ytıadraek, ıet:_~kkt•t_,~~. elll, bir ço Lon ra, " A. - nus a • r· Cl ,, -s- ..... ._. çaıın~malar yapılmakta olduğu bu 1.J5 uı;3k, 1510 tank, 213•1 hl- geçirmiş lmlunuyoruz. 13u 
qu doiru ı-.. sıralarda, ikl muhacim tar:ıfm fif ~apta top, 1714 :::iper hrıYan to- büyük rehberimiz, 1\lilll . .,ı; 

~ttn1n vlllyeti varlık vergisi 
ükellcflcrinden okar sahiplerine 
rhedilen vergil~r 
Pamuk yağ T. A. Ş, 2484-0, Ah· 

bin Piyer Selvelli 2 bin, Ali Kı
nath 500, z,keriya ve Abdlilvahap 
Gilrani 10 tin, Sadi KaplancalI 10 
bin, Rtı.a ~ı1fa. ': bin, Ldi: lıelı~~ 
savi 3 bin JI1.ydar Sezer ııs bın, 
Hal&lrı ikram oğulları AttariYe 
2500 Ömer Kekaö& 500, AbdUlva
hap Necati ıo bin, Ali Rumnni ve 
Habip Su!an ~o. Mehm«ıt Yıl.gör 
1500. Abdurrahman ve füfl\t Uy. 
sal 500, Suphi San.soy 750. Ahnıet 
Uyanık 500, Ömer Uysal 2500, lb
rahim Duıi 15 bin. Sait Etik 10 
bin, Salamon Mordok 2 bin. HiHH 
Kemal 1000, V'hip Sı nolt 2 bın, 
8evket Sl\~r 500. Yakup tz:scttin 
~ bin, M•hmet Ne?>han 100, Ed
mou Bar'bur 1000, Hu.eyin Demir. 
ta§ 1000 lira verec~lerdir. 

Loııdra, ıs (A.A) - Berllndeıı aıı. menzil teşkl(llları, kati carpışmıı pu 28 uçaksavar trıp mcvl.ii, 4175 baştıı olmak üzere shnsel -
nan .mesajlara ıöre general Kongo. fçfn gerekli ytdek kuvvetleri top- mitralyöz, 317 tanlıısnvar ·urd~ı, re edenlerin her :rıınıan l 
m+rl, iki tank ve tkl piyade tUmenl lamakla mr,şguldilr. General Anrler• 4.106 000 obüs ve 20 r00.000 mer. anacağımız, yüksek ve . us' 1 
Kullanmak ıuretlyle ve hava kuvvet- sonun kati ıaferden (•nıin olm:ı• mi. lü tcdhirlerine Tiıık rnıllel 

tet Rahmi Tunçbikk 15000, lbra
im ve Halil F.eer 15000. Şevket 
'ozcıı 15000, Cemal Okçuoğlu 15 
in, Yusuf İsmail 1 O lıin, Abdi Çi
ngir 10 bin, J ozef Dekkak 7500, 
\hmet LQtfi Gilraııi 7500, A<lil 
lemiır 7500, Mari &>r.suk 7400, Zi. 
nat bankalı 6750, Mehmet Knnun 
'i bin. Teviık Dinç 5 bin, Yervınt 

anbaxyan 5 bin, .AAian Yalrup ~ 
bin, .Jozef Coıkun Pa..-iter Jcırj Sn
tel 5 bin, F.mi11i Sbr.9uk 4 bin, Hü
seyin 3500, Mustafa ve Yunus 3 
bin, Sami Ovacık 3 bin, A'll. oğlu 
lbrahlm KuTtUiut 3 biın, A'bd'lilga. 
'li Akçar 2'500, Jlamit Kurt 2500, 
.\zabade Te'Vf"ıit ~. Derviş Fi
locof 2 bin, Relit Ant.ki 2 bin, Ka 
ramancı ade !Mehmet 1910, Muıt
tafa Güleg 1500, Abdo T&tltcı 1500, 
Danna lılari 1500. Fahri G4lrant 
lfOO, Sadık Eliye•il lJM lira. 

1800 lira~ olanlar: 
J'aat llörel, Niy.ui Rt.maıan, 

Jam.di Paşa oflu Alımet Kvhtar, 
Hamdi Ongıan. H&Mn ıallu ö:nıer 
inal, XMD oğlu Saim ~n, :ta. 
kf'n.:rr ve Viktor Butros Kadı T:ıh 
ı.in 11.erz.eci. Ha.!ıip o~· Sllleyman 
SeTim, Azra Hatem, MC"hmet An
t alyaJr, HOaeyin Ha., Şefik Srda
lt, Hasan ve Şeftk J11kara, Mah
mut J>aıyı, ~lim Şesn.si lşbaşaı;an, 
He it Kııreli, Semih Temel 
~r :rtbı l ira &'leyecek olanlar 
Mustafa Gilıe'lsavq, Ali Froğ

lu Bayram Selvi. Hafız SucuJ&rlı, 
fc:ak J..aııatör, Ahmet Re1n2i ~tU
ı:,.'~. S11phi Kmı..v, Balti Hanna, 
' '11ı: 'Billbüloğla Halil Uifoz, :Mitat 
~"er 'hm. t ı.~adr ~ı1.ıJı, Faik ve 
H, rl / ı r-et Nane, l .. i Ökden, 
H ıı• ~ !ll(.'~ Emin Uraı:, Siıloy-

Rn Söretc, Kadir Kesktn, Nesim 
~z 3.k!r, Nesim ve Sabakat Cuma.r

t ı<i. Resmi Bayraktar. Yus!lf Kc
aJ Aytuç Me~t .Akkurt. NiJ«>.. 

.ı Arap, Haron Ak.ay ve şeri~<.i Yu-
1 r. S•lim Öttö:r.rn ,.e T. Czıçe
' . Selami Ertem. Ahmet Hilml 
• · Sait Ged'7., Bahaeddin Yavuz 

\li Uyar, Mahmut Dudi. Eyüp 
·n. Ed\·ar Bertamini, Aze.k za. 

e vekl'i R•ci Arman. Mustafa 
'örgef', Murat oğlu lhrabim Çö
ı-kotu, Yusuf oğlu lbrahlm Yas. 

•ıkc•, Mehmet oğla Naim, Selim 
• ıu Esat Alp. 

.ı:rlnin desteklemesiyle EIA1eyla'da dıkça geniş ölçüde hir lnarl'llZ yap- Ruslar, aynı zarr.anda u:? rarlyo lil!ine, ordumuzun ,.e .,..°" 
f~dtietli bir hUcuma kalkıo11111tır. Al- mayacağı muhaknl:tır. Aksi lrnlde merlcezi, 522 kılonı~tre uıun'ucun- kuvvet ve hıdrctinc borel 
uıanlar, mllttefikl•rlnln E1ageyl:ı.da bu kadar az emekle "imdiye l>nll:ır da tc-Iefon kablosu ve bnşkn harp nun için bu mesrıctlcrl bl 
b.r gedik aÇDUI, ancak blr karfl ıa. şlmall Afrlknda koı.ınılmış olanlar malz."'lilesi c1c gec;irmMer·"lir • ilizlikle dalına -ıııtı 1on1 t• 
at'ruzla pUakllrtUlmUı olduklanıu aöy tehlikeye Rlrebileccktır. Müttefik St:ı.lin""!'at ceph:sinde 1fı ıkinci 
lemektedlrler. Eğer Berllnin tem!D muvasala hatları uzun oldu11u lt-ı· tt'"'!'İ~den 11 ilkkiınuna kadar el. 
etti~ gibi general MongomerL a1ı11 dar ileri bölgelerde bir iniş ula- ele c<lıl--n esir ade:liı 72.4"·) h bul
bölgutnde ııarsamatrubda gen1t blr mndan da mahrum hulunmaktadır. muştur. Aynı mfi:irlet icin1lr. .kuv
cebbeden hUcum etmtı ıse bunun mA. Nehring, )'enl tankhırını Melez.bab:ı vetlerinın 632 <hi')man u~:ıı;1m tnh 
ıı11sı, 1ngi}l&lertn Alman mUdafaasm- doğru :saldırlmışsa dn uğrnılıl;ı ka• rip ctmislerdir. Bunla:ın 3.H ti tn
da zayıf noktalar ketfetmlo olmala- yıplar kendisini çekilmek zorund'l ttt uç.-.ğtdır. 584 tank, 934. het CaP

bırakmıştır •• Tunustııki müldik ku· ta top, 194 ağır mitralyöz ve 138 
mandanlıJh bu çarpışmanın netice- büyük.kamyon da tahrip edilmis. 

Kal'J!ıkhklardan ıonra ... 

Tahrana sUratle 
buğday yetiştirildi 
Halk buj day dolu kamyon
ları alkıtlarla ve sevinçle 

karıdadı 
Tahran, 13 (A.ı\.), - Royter 

muhabiri bildlrlyor: lngilterenin 
lrana verdi~i bu~dgyın ilk partisi 
kamyonlarla Tahr:ına gelmiştir. 
Kamyonlar İngiliz bııyraklarile 
ııllslenmiıtti. Buğdaylar, halkın aı. 
kışları ıırasında, lran bayraklarile 
silslü baJka kamyonlara nakledll· 
mlştir • Bu kamyonların tlıerlnde 
"İngiltere lrana bu~day veriyor" 
ibaresi yazılmış bulunuyordu. 

lran utaltları şehrin nzerinde d~ 
laprak küçük kAğıtlar atmıştır. 
Burunda İngiliz ve Amerikalıların 
lrana bulday göndcnnek vaadi ha
tırlatılmakta ve bu slS:zün yerine 
ıelirildJli J.:aydedllmekte idi. 

ndır 

Lonclradan te'yld yok 
Londr&, ıs (A.A.) - Hlc; bir lngt. 

11• maııtıu, Elageyla cephUlnde .Al. 
mıt.n mevzilerine kartı taarruz edildi. 
ğine dalr Alman habarlnl t•yit etm .. 

sinden çok memnundur. tir. 
Amerikan teblı,lerl Gene aynı müddet ıç_inde 94 

Vaşington, 13 (A.A) - Harbiye na binden fazla dü15m~n subay Ye l"ri 
zırlığl, ap.tıdakt teblıtl negretml,. cldürülmyştür. Bunlann be~te 
Ur: dördü Alman ve geriye kn.laıı. Ro-

llltlJD&ller ş.maıı A!rlkada kuvvetlerimiz, dilş mendi. 
LoDdra. ıa (A..A.) - Royter a~ man tankları ne plyadeslnln Ud hU.. .Me!'kez cephesiode 25 ilkteşrin-

m:ttır. • 

aınm Kahlredekı hWIWd mubablrl dllD cumunu pUskUrtmUşle?'dlr. Bu hUcum ilen 11 il!tkii.m:no. kadar kuvvctl:
alıf&Dl fU teU g6nderm!Jtfr: ıardan biri. flınal kuimlnde, diğer• rimiz 194 t:rnk, 551) her çaııta tOJl, 

<ffneraı Konu;omerl'nlD b0y1Ut de Medjez El bab bölgesinde yapıl - 1053 mitralyöz, takriben 7•.00 til· 
ölçüde blr taarruza t.qladıpa dair, mı§tır. fek ve 300.000 o'>üs, 7 mil ıondnn 
Almanlar taratnıdan yayılan haber. .Amerikan 8rdusunun B. 25 bombar fazla mermi, 920 kamyon. fi''< rad
ler teyit edilmemekle ~raber eeJQ. danan uçaklan, Sfax yakinlnde de- yn merkezi Ye 43 depoyu ele geçir-
z:ncı onlu devr1yderlnhı Elaeeyla it. mJryoluna hUcum etnııııerdtr. mişlerdir. 2100 subay ve ev eeir 
nl!nde İngiliz f!eri m•Tsflerlnin dört -. • "' alınmıştır. Aynı mti<l•ıet itiıııle 
bin metre Uerlalnde blr noktaya db Ş1m&l Afrik&daki rn11lteflk umumi 200 den fazla dU;mau u~:Jğı, 4lli 
Lufua ettiklerı anl&Jllmalttadıt. Ge- kaı;1LrgAhl, ıs '(A.A) - Tebliğde §6Y- !ank, 541 to~>, 1000 d ~ l f:lzl:ı. hn
ceH!yin .Almanlar, bir gece evvel yap. ıe denllınektedlr: van topu, 1230 mıtrah öz ve 850 
tıklan gibl geti§t güılel atet etm.. 1lıeri kuvvetlerlmiS, d11Dkt1 cumar. kamyon tahrip cdılmi~tir. F..ksik 
ın1fkırdir. teeı &UDU, ileri çevrelerde ke§if taaıı.- malUm.atn. göre. merkez cei1hrsin-

Blr üıUmal ....._.. yetlerfnde bulunmuıtardır. Dtl§ma - de cercy<>.n eden ~arpışmalar esna 
Londra, lJ (AA.) - General Jıılon. nm, Kedjez El be.b'm §lmali ve ce. smda Alınanlar S'.lhay ve er ol -

gCil!Hlrinln El&geylt.d1' dllfman& btT nubu arumdan ilerlemek içlıı yap.. mak Ü'Zerc 75 bin i'IU verınişl~r
darbe daha wrdutu ııakkmda gelen Dlif oldulU bUtlln gayretler durdıınıl· dir. 
mev8'JD.lla haberler, DGPhe :JOk ld, Al mu§tur. :Almanlar Kot.elnlkodan ~eklllmek 
manıarın gece}eytll tenvir tifeklerUıe tterlemekte olan blr dll§man ko- U&ere ml t 
hıgil.• aatıanna karşı baraj atefl aç.. ıwwıı geri at.lmuı ile netıoeleııen ll :Moskova, 13 (A.A) - Stallngradln 

11aıarma mukabil yapı!&n mOtteftk :JkklnıındaJri carplfDl&Y& att gelen conubunda Kra.snodar demlryolu bo -
hreketlnden galat ol::nak geNkt,lr. 1U1 raporlar ıoo cJOgmanrn öldllrill- yundakl bUyUk Ru.s tc.arn:zu, Kotel. 
Hafit ln&illz sırhlı devriye ar&balan mtış olduğunu bildlrml'ktedlr. ntko,ro §ehn tçin clddt bir tchd d teş 
durmadan dOfman hatJannm gerilert M Alman tankı tabrlp edildi Jdl edecek surette inkişaf etmekte ve 
~o aokutmuflardır. Bu hareket, kllçllk Şlmall Afrl.ka4akt ııouımJ Amerı_ lıı.:. §chrln Almanlar taraftndan tahtı_ 
ıt.r ordu Ue genli bi1' bölpde tutun. kan kararPhI. 13 (A.A) - TulbaY ycsi bcklenftmektedlr. 

nındO)'ıZ. 

Aziz yur!lnslnı ıın, 

Bugünün iktisadi şarflt" 
ek criya normal zamanlaftl' 
ettiği yolların aksi lstikt 
rekc!e ve yurttaşlardan 
'laman evTI"l i'itcdljtimlıi1' ~ 
istcmP::c mecbur cdı)·or. ~ 
ziyade lslihl!ik s:ıhqstnd~ 
ruz. Çiinkii. bulunduitutr' 
rın te~iri ile bau eşvıın111 

hlıliin ~ayretlerc raıtmen 
na ve hariçten gelirmelc ~ 
nıı \'e)·a imkAnsuh!tlıınn:aa 
yine :ıynı şnrtlarla bir -1 
d:ı islihliık artışları ıarG 
nu sebeple hu madde.ler. ~,ı 
türlü ml\eyyedelerle 1sti1'1 ,ı. 
edilmiş maddeler olsa ~ 
liki Josmnk. yerlerine 
ttelrri lknme etmek ~ 
kcndic;ine düc;en hisse Ut 
me<ılni temin etmelc nı 

MlhTCr aJanstaruun tahrikile çı.. 
lcan kantıklıklar tlmdl tamamiyle 
yatıştınlmıştır. Diikkinların kapa
tılmaa yasak edilmiştir. Tam bir 
silkAa vardır. 

Kal'Jll1Ebtlann ..tMıPlerlnl tes.. 
pil etmek iizere bir komisyon ka
rulmuş ve baıı şüpheli kimseler 
fcvlcir olanmUffllr. Hilkılmet tanıı.
frndan neşredilen bir 1ebll!ıde kı
nşıkhllar esnasında mıh ve mültr.. 
lerf hasara uırtyanlann zararlan
nın taanfn edllecell b11dlrlliyor. 

mağı kabul etmeıdııden ileri gelen MJman Brua•un kumand&sx altında Verilen bir habere göre, taarru • 
blr hatadır. BlrÇok dU§man mttralJG& bu!unan zırhlan Amerikan birlUtleri. zun l'B§langıcındanbcrt ckııeria Al • 
yuftl&rl1e mQ.HahkMp mevJdı.rl., sÜD. aSlı 'J'mm9ta 8 Jia"tta dreA a&Yafl&1' :W&n olmak Ü&ere dllfm&ııdaD. 9-l,OQ() 
lım:e dUfm&ıı h&Uarı gerllerlDde Ta. e1ıLa8Dlda Almanl&rID en azı 6• tan.. klfd bldilrUlmU~tUr. Merkez keıılmin
lan bu müttefik devnyelert taratın kUll ve lL P. 88 ı:k H topunu tah- do 75.000 den fazla Alman maktul 

ele knlıyoruz. Meselii. 11111'9 
dnn evvel maden ,.e lto~ 
Jo;lihHlki memleketimizde 
bir miktnrdan ibnrctti· 1oı;I 
lamndıfhmtı itin çıhll 

1
,, 

Halkımu:ı kl'imür istiblAk 
etmek itin her türlil tedb 
,·11rnyorduk. Bugl\nki\ tc& 
sallerimiz ise maden 
hnrplen evvel lstih1.1:ıHn~ 
arttırmış olan son ~en 
c;ek h:ırllere ulaşmış olrn tıı' 
i~lih<>nlimiz harp '""el~ 
le iki misline çık:mlm 
Mih<>:ılimf7. hemen harP 
h:ı"\'.ımıc; hr ioı;tihsal ııitıl 
emecek hir vnıiyette ike" 
2:i0 hin lonn vnrmı' b 
muknhil jc;\ihHh!n f!cnl 
rice hiç kömUr gönde 
lın1de ı;terek istlhc;Al "'8 
iı:in ınümkfın olnn her ~ 
ri a\mnm17.:ı Ta{tmen ~ 
hıra lamı tamına ve :-:,,,111. 
cevııp vermek lmkftnt11 '
rıım btrnkıyor. Bu vesne 
etn evvel dcmiryollannıtt 

dan teker teker, tahrip olwımUftur. rlb etmiı oldukları l:ildirllmel<tedir. düı;ınllgtUr. Stallngrad cebhealnde 
Romel, Et&lemeyııde utradıtI !ıeslmL 72.4.00 csrı alınmıo olup gıtnlmet}l"r 
te benser bir :matlQteyeUe karf1laf • Tanan alallJarmın oJIUldıtı bliy1H;: arasında 1100 tank. 105 uçak, 2134 
mak korıru.ll• tultlt.rml seriJftde rol top ve 4.000.000 dan &l.yade obüs var 
tutmaktadır. :Vqbtcton. 1.8 (A.A) - Amerikan dır. 

1adJls tıllıllll guetelerlD• göre AvrupaiJaltl bava Bir gıinde düşürülen t:ayyar~1e?' 
Kahire, 18 (A.A) -- Qrtaprk mit kunetlıeri k1Jm•nda.nı general Qari }fO';kO\&, }3 (.-\,.\,) - 11 i!k • 
~k Jaarb ı.bliği: Spaaı-'m Oesaytre ge.!meal, mUtt;e. kanunda 88 .Alman uçagı tahrıp Bom11ara.aaıar Silifkeli Ali Yalçın, Emil But -

ros, 1lya Harapi~ris, Kayıkçı 11. 
Edin, Rikards, Ahmet Dev1':ır.j Vt" (Baştarafı 1 ncideJ 
lıbdullah. ('üçi. Meliha Nadir Kah bulunan aru!'9 kam ktlçtık mlkyaa.. 
veci Mahmut, Sait Çiftçi '" s., o.. ta hava akmlannda bulunmuııardır. 

DUD. ileri uaaurJ&nDUs. E!ApJI& ftklerbl Twuıa berinde hava u.tUn,. edilmiştir. Stalingrat çevresinde 
ön~nnde dllfDWl menUeriDl )'Okla_ l.ıgtln\l elde etmek 1~ girifmll ol - tahrip edilmiş olall bu uçakların 
maya devam •tm!flenilr. Ubya barb duldarı •ftfDl ne dMrcede mWüm 38 i taşıt uçağıdır. 

nede 200 bin ton ııarfeı!i 
g\ınkfı sarfiynhn 700 b~ 
~unu harpten evvel mrv 
fabrikalıırımııın blr co• .... 
tihtrık eı!~lnl ı; e bunlafCJ"'"". 
Karabük demlr fabrf~at ft 
en nz 500 htn ton lt~1'1 
edllılll!inl o;öyleme'k vsıf_. 
mele iı:in kôfldlr. !'iım1r1 

man nhaıni, Ahit Ali Yıbnp, A- Dutslee alnn 
hit H!.ddat ve Necin, Habip oğlu ı.ondra, ıs (A.A> - tngiU:z hava 
Mehmet Sevim. kll'Vfttterl Dantzlg eehriııi bombar. 

Diğer mikell•fhr dıman eiml§lerdtr. Şehrtn merke:zlne 
.Hanıi Sor8IJk 400, Bosnalı Sa- yangın bomW&n •tılmqtır. 

Jih 266, -\edik Dinç 230, !Fadıl Ti.!. N ..... ye akınlar 
tüncü 230, Vallll zade ~vket 210, Jtalaire, ıı (AA.) - Orta prktakl 
1\liiftü Abdullah Sıdö ~~Behiye Amerikan kuvvetleri ı.:.mumt lı;ararsA-
2ro. Buğdaycı mde M~t 162, h~nın tebliği: 
umumi mağaza.tar T. A. ş, 1 !O, Cllma gllDU .AmerUtan 9 UDCU hava 
.\hınet Yardan 3 bin, Reşit Rast- teıldlino menaup a&ır bomba uçairı. 
!Cldi Ve Yanlco oğlu Mavridi 6 nn. lan Napoij. lfmanmda bulUD&ll blna. 
F'.<h 1' Dumani 3 bin, 1.etender lat8 gllpegUndUz taarruz ~tmi§\erdlr. 
Ilotıus 1500, llya Ney Arturoğlu Eu ,.brhı ıım·ın teala~rt de taarru-
1000. Ah Ergir 10 !bin. P..alil ~ u u&ramı§tır. 

bölgeal Userinde .han. ta&lqetl kil • oldultmUD lıtr delili added1\JHktedlr. Muharebe dışı edllenJer 
çtk mikJUta 01JD111tur uçaaavv 'lwıuat& ile yarayacak uÇ&k alan. Moskova, 13 (A.A.) - Pravda 
batarya.lan bir düşman bomba uça. ZanD& malik del'Jla. BiMrt•'" Tu • gazetesiı:ıe göre şimdiye kaJar 
~ını tahrip etmi,tlerdlr. ııua UQak aJanJan. mihverin e1iDde- muhal't"be dışı edilen Alman ı.s-

Tunuata bulunan Gebea•de gar '" dlr. kerleti 8 milyonu bulmuştur • 
hp& hecMfler, 11 ilkklnup aqemm Almalll&nn pike lıombardıman u- •• ~. 
da taamı&& utramJllır. Ayni pce. ca1darmm meftilertmmt hGcum et- Moskova. 13 (A.A.) - Sovyet 
NapoU J9Dlclen bOmb&rdmıan edil • mek lçbl 23 U& 35 ldlometre meale gece tebliğine ek~ 
nılf Te ıehlrd• J&nSIAlar çıkarll.mq.. atetmeJerl ımmseım,ıttedtr. Bal • Stalingrat varoşlannda ve- fab. 

buki Almn'IN'm Bl&ert. " Twıwı. rikalar mahalle-'erinde Rus kı:v -
takt .A!mAD müdafaa h&tıarm& bU. \•etlerinden mUt~kkil mtı!ıim 
.::um etmek jçtn Oezaylrden kalkan gruplar, düşman mcvzı1erine taar 
uçaıtlanm.mn l560 kilometre veya da ruz ebnişler ve Almanlara ağır 
ha ziyade mesafe katetmeleri icabedt kayıplar vcrdirmişlerdir Bir bir. 
yor. BuD4an 111 nettce çıkar: lik. subay ve er ol!nalc Uzerc 200 

tlT. 
.Paıermoda doklar da hava alunma 

u!ram11tır. Liman çevreıı;nde blrÇok 
yugınlar Ye lntll&kl&I' oınılma ge1mlf 

tır. 
DUn ortap.rklakl boınb& uc;ıakla

:mııs, ':rol Uzerinde ta§ltlan bolllbar 
<lıman ederek ve mltn.l)'6a atetın• ta 
tlll'&k Trabluagar\a a.:&"ft blr hava 
:ı lcmında bulunmllf)ardır. cenup ıatl
kamettnde uçmakta oWl lıtr dUpD&D 
bomba uçatı Palltelıerta açddanllda 
av uçakJ.armus tarafmd&D dDfOrlU • 
u1ifWr. BOtUn bu b&Nketler netaoe. 
.sinde blçb:r uçağımıZ k&ybolmenUf. 

Bir t-ek Alman bombardıman uça. Almanı öldürmüş ve bir top bn -
ğınm görecetl lfl görmek tçlD blztm taryaınr.ı sustumtu~tur. 
17 uçağlmıZ& ihtiyaç vardır. Uçak a- St:ılingradın şimal batısında 
ıaıııarmın bulUnmaman, TUnua harbln kuvvetlerimiz meniJtrini sağl:ım. 
de bUyUk bl r mtıeldll anıetmek~_r, Jaştırmakla me!Jgul 'lml!~lar ve 
mamaf!h uçak alant~?lll1ll qa!ll!la keşif hareketlerinde bulunmu~lar 
lıell&mt"'•ıtır. dır. Bir kaç kesimde dii~an ka.r-

Almall &ebUll _ şı taarruzlan Jllli!ldtrti!Jmilştü:r. 

Esed1D, ıa (A.A>. - .A.118an tebJ.L CN) birliği, \'a:ziyet.inf ~1tn:1'· 

lani ve Saltel 5 bin, Giragos Ka- :Viltorjyo Eınnnuı ıo ve Villien• 
r.ıcaoğlu 2000, Ele-ktrik gir.keti Dalga ktranlarına. taL. isabetler kay. 
M76. Şarl Nndcr 1000, Sadettin dtdllmlı oldultı mllşallcdo edllmittır
tı ckc,;iler 1000, llchmet ~mirci Eanıan mUteakip bUyUk 7ancmJar 
S bin. Vilttor Batroa 1000, ~t Y& tntıllklar olDWftur. va .. a!ello 
Erman 1000, Viktor Ye Edvar Şa- !?Alga kır&Dm& ballı bu1:ıDBD orta tcı
c:ati 3 bfn, 1sak:: :Aranof ıo J>in, nojda bir geml4e tam laabetler cö. 
Nevzat Şumnu 1000, Alanya?ı Kus riilmil§tllr. Hedef blnıestııde bulunan 
tala 1000. mıka semUerde de ilabetler mtıp. 

'-"-"' .-_ tır. 
Vilya.m. Rikadnı 1000, Ai>dülka. bede edJ,lml§t)r. Bu umıa ., .... _ "'"" Blllaui uımnı ,_, ..... , 

tinden: tir. Başka bir kesimde Atman':ır. 

ı:?ir PtnJembe 2 bin, llchôt"t Kira 11.ıı o?an btltUn uçaklarmuz lll!men 
ve Alt Fırat 2 bin, Mustafa s11 ı-,un- llrlenn• d&lmllfhrdtr. 
cu 2500, Akdeniz limit.et lidteti 20 • • • 
bin, Mahmut Ha,vfavi l7 bin ıs. KG.il.re, ıG o(A..A) - Bugllnkll Ka. 
mail Ağ.ır Fahri Uyğur.!nen 5 ·bi ~ı!re tebllg\ncle Mldlriıen ve cuma ak 
Huan Akel ve o~ğı 3.~0. Ann~ pmı Napollye karii yapılmı, olao;ı 
ifolu 1t., lh, kollektif ş, 5 tin, Os. h:ıva akmına Amerilr&D1!:~ı!:r ':,~ man ~ ve Mı.~ıittin S..fah 5 b& ugaldan iıtlr&k etm ı.. • u,... 

IALdra, U (AA.) - Ş!mdi tama. 
mUe temlZlenm:ı bu!llDAD BIDl&ll ve 
Tobruk ıtmanıarma b•rıGn tıUyUk mlk 
:ardıı. mllttetlk gemileri nnııektf'dir. 
Londraya ıelen llOD fototraflar, 1ıu 
dtnlz oııertndekl taai<JeU I~ 
ıecilr. Blngazı ıımaıu aeki&illcl onlu 
!ı,;ln çok önemli bir tıatUr. 

'haUt;a vasiyet 

Sırenalka cephealllde fldd.tl1 ınıt. müstahkem bir noktayı alııı!k it:in 
ıız taamısl&n Almall sırhb kuvvet- 6 kar.q taarruzda bil:lunmuştnrdrr. 
ıertııın hep bir arada yapt,ıkları k&l'fl Bütün bo.ı ka!'§ı taarruslar ptl!ık'lr 
taarrua1ar netiCdllıde pUa1LtırtQlml12- tülmil§tür. 23 Alman tankr. 8 top 
tUr ve 70 kamyon tahrip edilmiştir. 

Tobruk ıımanı dUpıan motorize Talcrı'ben 300 Alman aub:ıy ve eri 
kollan ve bir hava alanı, •T&O uçak imha edilmieıtir. 6 Alman pike bom 
ıannıuı taratuıdan teıdrll nrett• ba Ul)ağ: mitralyiiz ve tüfek ate
bombardmı&ll edPmlfth'. Bu 80D IOD ~ile dllşt.:rillmllştfir. 
ıerde Tuııuta ka:rbettltl mevzllerl Staliogr:ıdın cenup batısında 
g•ri almak lçlD dutmanm yaptıtı bO. bir ~ok Alman ~ı ta&n'Urlatt 
tUn tepbbllaler MDl•reaiJI kalmqt,ır. ıce atılmtsbr, Bir kesimde düş • 

Fiyat farkları Te n•tfl 
sebebi ile maden tamft J'. 
ve odun k5milri1 ve dt~ 
rın yerini de ald1•ınt 
set vaziyeti daha çolt 
.rısrnrnz. Kl>mftre t9~ 
tahdit tedbirleri şllphe t 
tahdide tabi olanlar kod~ 
btrl alanlan da nzmekl 
heple bütftn dikkat <re 

miz klSmOr fc;tih~athıt 
• tlf 

olmasına rdmen k&nı 
nln au1tılmıısın1 temtll 
rika , e nakil vı~tıı1an111 
ket kodretJn1 arlh~~ 
dan berbfrimlı için dt 
dfe oldultnnu bUmet 
lor. 

Hnllsa harp 
umandan dyade 
lstiraplanmn:tn ve 
rlmizin mfieyyedeslı dt 
mını Te icat> edene • 
ler yftzle 'Ye te"Yek1dlJ1e 
borcundayız. 

Yine bu cle'mlDln bW 
hı da içtimai muev9-' 
kuvvetlendlrihnesldlr. 
imdadına topn le 
vazifemi• geni•',.mlştJr. 
lan elden geldik~ <t 
nıya da geniş Glçodl 
mec,Jmrus. 

So 
raın 
.. p 
'41ne 
kum 
tara 
btıcm 
.. rlıa 
da. 
tıını 
dı. K 

bin, <>aman lJhunt JOOO, Hakin :aun mürettebatı 1nı1Jls hava kuv • 
C~al ve Rıza Eozkurt 1000 Meh n·tıuine JMDSUP pUoUardan mute. 
met Sabah oğullan Haş'm Zeki 8 ıeidtlld:r. BUJQk yangınlar çıkarıl -
bin, Öztlirk Li~t ş, 3 Nn, Kad- ı.nıtır. cuma stınG Napollye kaf1r 
ri Sabıancu 6 bin, Geziantep Men- )·aplan h&T& akın ... d& Amerlkaıı 
BUt'at ve mabsul&t Lt. Ş, 1 i500, boınb& uçaldan •ıtlrak etuı1'1erdlr. 

Londra, ıs (A.A) - BUtün pyret 
lı:?rlne ratmen Alman:ar, TWıuatakt 
!iöprUtıqlannı centıtetme&e muat. 
lıı.k oıamallllf!ardır .Hu da lafe :tıarb&
n.n ınUltefiklerin lehine döamekte 
oldı.tuııu göaterir. AliJl&D)ann TWı• 
lak· hücumları. g.çea Perfcmbe ccıa 
:(u taarrwılara naaan.ıı çolc daha u. 
yıftlr. Fas rady~ gör• FraMU: 

Bir avq gunıpu lmba edllmll Te man Jki piyade alayı ve 80 tanklR 
ıs tank ele geÇlrlbldt nya tabriP taamıza geçmJ,tir. TP.arruı aka
edilllti§Ur. a.ceıeybı Bolle Um&nl Y8 mete uı!ramt!f ve dllşman ağır Jta. 

Aziz yurttaşlarım. I 
Bu akşamki basbı~ 

ralıe hatırlatmakla ~.-: 
tımız ödevlerimlzcleD 
tekrarlamış oldum. ~ 
çok istihsal etmek. mtl -,, 
kadar az fstlhllk etrn-" 
nün iktisadi borcu· ~ 

lçpak Tütic anon;m Ş. 5600. Halıl 1111111,aJa alnn 
Otuz 1000 Tev!.ik ~n 6600, Roma, 11 (A.A) - ıtatyan tebll. 
Mustafa Tce 1000, lıfdunet Musa ttnden: 
Karayun 1500, Menahim L•ay~ :>Un akpm blrk&Q dQfman uça'1 
12000, iFuat Bezmen 2500 Büte _ Pe!ermo w 'l"urmlll&'Ja bOmba)ar 

yin Hancr 20 bin, All ~ Er.J~- atın.,ıardır. 
Jen 1000, llahmut Mıırat oğlu ve Huar yoktur. Oltl ,,. yaralı kay. b~r ıey oımadıtını .ıtyJemllt:..n s. 
le'lilci 2 bin. Jozd .. __ - x-~·p ~dllın•mlftlr ı.ll!ıver bombalan QQllQlll 

~:1- y" .... " • .._ -•·t· Kaa~.a.t alriller a.. l)qf 18 l:U., Aeıwslu Klmil \"e Mllner tanareler!nln la&Uyetl 

1 

sa.,..t et&U"9 .r. 
~n ~ sooı, Kemal EJdn Londra, 13 (A.A) _ Fsı radyosu. rnııında ölenler vardır. Şehrlll dottı 
T• X:ıbriyet .Bııtr'09 ı~. Se. cuınartesl akpmkl yayımmd&, mih- kısmı tahliye edllmlıUT 
im 11!.nna ftlUf) TQ9af ~ıe "" hava aklnl&nnın ~licest olarak, Batan gemilerle Uman atzınm tı.. 
~ 9ıyd- ı•. A~:: Cezaylrde, TUD• hududu yakınların., :Cıırıır.ış olduğuna 4a!r mfbver iddia.o 

da butwau ._ lbU.Dınm hasara ut. ıa .. ı hiçbir tem•ll ietln&d etaeııaek~n J5'!1), lrlfıat ~ır.T.en & ~r.. 
Yıko Hazan ve Yak'> lla;• '1 ıadıpı, fakat dellla telllalerbıe hiç l.:'dlr. 

ıWıen bomtıardlmUl eQUmlltlr. AJll1 yıpltt.r v~rmiıtir. 
ı.11.n. aıanı e911umd& 8000 tcın"uo. Merkez cepbesin4e kuvvetleıi
luk blr 1:1ep atete TerUmllttr· Bir mir düşman karat taamızJannı 
Alman denlz&ltısr. lk1 torpil i•betl7 pfitrkilrlJni1'ler ve dllşmanın tank 
ıe bir lngU1z dUU019rlnl Oruı acık ve plyad~ ~~laıw. koyul-
larmd& batll'llllltn'· muşlardır. 

Dotman bOmba uçadad ve aT tet. Veb1dtnki çevresinde dUEtnıın 
11tııerı bıılutlardıla Altlfade ederek kuvvetlerimizin ileti hart ketirJ 
gı!n 1ç!nde batı Franaıada blrbQ mea durdmmek ~e bir kw; karşı 
kfUl 1llahalle tumm etmlflerdlr. taanmdı bal11nmuetur. Blltlln bnn 
S!vtl ahali arumda ölen n yarala. lar gm atJhml Y eAlmanlu l\lrr 
nan oldlliU 1ıa41rlullllekt.-. D11t • Jrayrplara ufnnmlludn-. llubare • 
maa T uQ&k ~· Bunlal'dU ite llıahur ~nd• !200 dhman 
!kl•l ' motörlll bomba U4=811dtr. eC'Sedi ıa.vdnı1'tn' 

Tabammnt kudreti sif~ 
yan tecriibell mntethDI 
Jdll aevreterl en mad 
birleri almak sayestnc1~ 
ne 'Ye her halde kendi • .,. 
der olan daha iyi sdlllll"'
llne fnanıyoram. 



Kazbek Dağındaki Güller 
l"au.o: AlaLlaııdr Kazbek ~ren: 2''tTAzt rUIMED 

-4- l 
Son kelime, delikanlıyı bir yıldı· 

1'1111 gibi sarsmıştı. Birden rengi 
&apııan kesilmiş, sö~·Jyec('Alni dli
•ilneml)·ecck hale ı;elmişti. Bir an, ' 
kurnandanın sarhoş olduğunu sa
llarak gözlerinin ıçıne dikkatle 
htkmotıa başladı. Fakat kumandan 
&athoş deqildi. !şte ayağa kalkıyor· 
dıı. Kalktı. Gencin ,·anına geldi. 
~ini kaldırıp omuzundan yakala
dı. Kaşları c;ahlmışh. 

- Delikanlı, dedi. Haydi seni af· 
fedlyorum. Genç ve cahilsin, bir 
daha üzerine vnılfe olmıyaıı işlere 
~r1ş1na". 

- Kumandan bey ... ben sallM 
lle söylemek !stedl~lml anlntamn 
<hın •• Ccten kı .. 1n1 seviyorum. Onu 
fstanbula Fıöndcnnlvec,.Aim ... 

- Sen h·llllden ıınlı)·amıyacıı'. 
hır adamsı~ .. biz Çtçenlerln kökfinli 
ternizllyecdUz.. Bir tek Çeçenin 
~ltı:ıasını istemiyoruz .. hnydi şim
di, mal'§-· başka sliyliyeceaın var 
llıı! 

-var .. 
- Nedir ı1ıiyle~. 
- Ben Çeten kızını s15nclerınb•e 

~im ... 
- Sen m1' 
- Evet ben ... 

l> 'lttınıandan yerlnrlen sıc;radı . 
tııcereden: 
- Askeri. dire ba#ırdı. 
Pakat bu esnada Vaja da boş 

~llttı:ıamış, t{lfemııni kumandanın 
RilAs!lne dayamıştı: 

- Bir daha kımtl~.,r ,.e baqınr. 

'-ıı ateş ederim .. 
ti tuınandan bfddet ve korkudan 
lriyordu. Ne yapac11Jtın1 ş:ış1rm1ş 

} 8tr katlı binanın merdivenlerin· 
'l Rus kataklannın koşıı,tuklorı 
'luyordu. VaJa, yavaş yava~ 
~ce~e do#nı çekHdl: ftfel:ıin! 
;ıınıandanın Fıll~sfınden e~,rm1'·or-

ıı. l'am pencerenin yanına gelcliğl 
~it kapının önlinc Rus askerleri 
di!ltınfşlerdi. Kumandana seslen-

- Aslterler kımıldarlarsa ateş 
tderırn .. s~yle geri ('ekiJsi~ler .. 
Ilı l'.unıandan askerlere seri c;ekil. 
rı tltrfnf emretti. Onlar, Yejayı 
~lleerenfn yanında g~nnemlşler-

\ı'aja, bir ayaltını pencereden 
~ıttı ve atlamağa hazırlanırken 
GreıınJ kwnandanın göğsOne bo.. 
"-lttı. 
ı \'aıa. d6şenmilştü. Buradan 1..-urtu 
~ Cok gf}tlf\. Rus askerlerini te-
ı. dOşünnekle belki Jrnr'.ılabile

~t~ını hesaplamış ve bu nklıno ge
~~. itlmez kumandanı lildürmeğe 
k'r vermfştf. Tüfeğin patlaması 
ı:;tfne Rus askerleri odııyn oşnş 
~r. Kumandanlarını upuzun u-
1 11?rıış ~öıilnce işin farkına var<lı 
·t J:°ak:ıt bu bir koç saniye lc;ind 
b~Jıı, l>enceı eden kendini otmı~ vıı j 
dallı ilerde duran ntına binerek 
~ 11 naın ko~turmaıta başl:ımıştı. 
~ l\ll!lından ahlan blr ltnç kurşun 
~ ' 11 kendini kurtardı. Fakııt tclıli· 
,~ ttnıarn!Jf' atlatılmış delllldi. Rus 

lları nerae ise arkasından gc]e
~ltrdt. Bir taraftan atını sfirilyo:-, 
~ tr tararton arkııc:ından gelenler 
~ I> Olınadı~ını kolluyordu. Sarp 
~~llardan birine f{lrc;e, tehlike :ız:ı
._ C.lrtı. Fakat bunun fc;lnde ~arım 
't at sfinnesl ıazımdı. 

~ l{\ttnandan, wn nefcslnl verir-
tıı: 

~ -neni Gnrcfi genci lildürdO. 
~!)şun, onu öldilrün.. di)·cbilnıl~tı. 
t lla askerleri, ancak bundan son· 
a' &llorınn binert'k \'ajanın peşin . 
tıı koşturablldiler. 

~ <İtnc süvari ''arım s:ıııt sonra 
'lllıı ' • 
~ t1la11n arasına karı~mış. izini 

l'hetnıel!e mıı""rrıık Jomuştu. 
•• il< 

tt \'alanın Anr.or:ı il<' Elic;oyu Çr.

tıı iller arıısında bırakAlı üc; sün 
~ llıu$tu. Ondan bir hııher ıılınaınn. 
}· nır ak,.;am üslfl mıso hnhasıııın 
·ıııı • 
1. ilde vormın bitkin ,•ollıırn h:ı· 
~•r1r • ~· ' 
tır en blrdr.n y:ınlarınıl:ı bir ç:ı . 
~~1 duyıfolar. Vn}ıı. yerlere ı-. !irü
btr e1t onlara y:ıkl.1'iı~·orc111 . lfdc;I 
r1 l'ıı<1en ı;ayrt ihtlvnri yerlerinden 
ııı, 1ıtılıır. Yııj:ı. plfylr c;e~ c;ıknnna
~ lal'lnı lsnrrt elti. Y:ınlnrın:ı dıı· 
h ~l~·ııue ,·nklnştı. Bir fısıltı hıı-
llı:Je: • 

' "I lk "-' flh·oruı: .. deıJi. 
, 1'1 hirflf'n SOl'Ull: 

'~c~ye? 
A, 1{5Yc ... 

,'110ra sordn ~ 
Mo~ande aldın nn ı 

~ Hn~·ır •. m!i~füıtfe ''<'rm~<lilrr ... 
"'lld:ın• ö!llürdiim .. şlnıcli kn~·ı · 

t ~~ <:l'ıller. .'.nMnının viiziin•ı" 
·•rı 1 ~ ılr rı-ırıllı "''"nılırntı!)lı. f.ii'• 
ııı <ıÜ11•1 ek dc·lık.ınlının ~ iizlirır 

baktı. Ona: 
- Beni, yurtta~larııuı toprakla

nndan kol'an znllm bir hükı'.ımeliıı 
kumandanını öldürdün ha.. Dizim 
Jntiknmımızı aldın lıs .. demek lste
•li. Fakat soyJi:)emedi. Anzoro lc;in 
bir dfişman kumandanını öldürmek 
bir hiddeti teskin etrr.c'kten bıışks 
bir şe~· değildi Fakat ne de ol~a 

menun olmu5tu. 
- Peki, gidelim .. dedi. Sonra: 
- Nasıl gideceğiz? .. diye sordu. 
VnJn: 
- Hepsi hazır dedi. Sizin için 

ayrıca allar hazırladım •• 
Eliso:ra dönerek: 
- At~ binersin dc~ll mi?.. Kü

c;iikJ.:en ne güzel, hem de c;ıplnk ot. 
laro binlyordun .. dedi. 

Eliso cevap vermedi. Bııbesı: 
- Oğlum, dedi. Eğer karar nr· 

dlysen. bumda far.la durmağa sel 
mez .. belki eni ar-Jm:ırtn gelirler .. 

- Hemen gidelim .. hiç bir şey 
nlmnnıza lüzum yok!ur. 

- Peki oğlum .. 
Böyle karşılık \eren An:r:orn dü· 

şOndü: Ne alııcaktı sanki... Bir !ta~ 
çul parçası nıı ?. Onlln, terkr.tt iği 
yurd •ı yanında ne kı;rmetl vardı. 

Vaja önde b:ıba kız tuirnsındnn 
yürüdüler. Yerlere ~·ntar2k, sum 
nerek gidiyorlardı. r:a~·ıımek, bil· 
lOn pHlnlnrının altüst olma~ı rle 
mekU. 

Biraz sonra büvük a1for.Iann çev
relediği bir düzlü~e scldller. Bıı 
r çok sık orm:ırlıktı. Eırartan 
görOlme tl"hlikesl kalmamıştı. Bn
nırlıı, bir köyl!\, fıc htnrk atını mu. 
hafaz:ı edlyorrtu. Yaja: 

- Herşcy bazır delili rni Görgi 
dedi. Yabancı: 

- Jitızır .. Ce'l"abını \'Crdi. 
İlk önce Elisoyu :ıtıı blndfrclfler. 

Sonra baha bindi. YaJa, köytn ile 
veıhlıı~lıktnn sonra ı:tına atladı. 

Hwn hımamllc karnrmışh. Anto
ra: 

- Yolu biliyorsun değil mi? .. di. 
ye sordu. 

- Bilmesem bural:ırdan çıkmnk 
imk6nsız ... 

Bir sn:ıt kadar flerledikt~n sonra 
~·ol don uzak bir onnanlıkla atllirdan 
fndılcr .. gflndOzü huuııfa ı•crircrek· 
Jerdl. 

Sabah a~arıncııya kadaı ~ ürlidü 
ler .. ilk ışıklar gökOn bir kntımı 

uzanan ıı(!açlardan sızm:ıı:Jn .im<>. 
tarken Vaja: 

- Gundüzü istirahatle ı;cdrrcc. 
RI:: . dedi. 

Genç, yamçısını yere sererek E
liso,·a )'atak )aplı: 

- Sen cok yoruldun.. lıurada 
biraz uyu .. bir bu grr.emi:ı kaldı 
Daryal ı::eçidinl geçtikten sonra 
kurtıılmıı~ sııyılınz .. dedi. 

Gün, pr.kçnhuk ı::eçli .. akşnm ka· 
rarırken VnJn. çok dfişünreli, ~ok 
sıkıntılı idi. Fnkııt hu sıkıntı~ını 
hig<:ellirmemeğc ıı{tr::ı~ı:rordu. An
:r:orıı , bunun farkına '·nnnıştı. nir 
aralık Yanına yakııı,ıı : • 

- Seni çok dü,finc·eli ı:{Öriirorum, 
dedi. 

- H:ı),r, halin hfr ~e~·im yok. 
Belki hirn:ı yor;nınnm .. 

- Yok. yok, hu yorEfJınJııktan se i 
fen sıkınlı dl'~il .. sövle henılen sir
lemt' .. bt'lkl bir yardımım olur .. 

- Senden ı::izliY<'<'l'k ne)•lm \"lr 

J<f,, J)::ın:ll} ~Pı;'İılİnİ rlihi\nilyorıım, 

orodn Rus nöb<.>lcllerlnln lmlunm~ 
<:ı ınlıh'rm<'ldir. E/ter l:i~ le ise çol· 
tehlikeli olur ... 

lhliyar. hic; düslinmeden revnr 
verdi: 

- Dö,•lişiirüz .. hunu ~ö,·lerkcıı 

lıcJindr taı::m1Akla oldujtu bir han· 
ç<?rl<ı lnlı:ıncoc;ını göslerıii · 1töve et 
ti: 

- nunlnr Oaryal scçiılinde co1ı 
Rıı'I tcnıizleıli .. 

Gl"ncin gllı:forf bir ıın itinde pnr 
lıımışlı. Hır sözler, onn bü~ ük bir 
ce.,:ırrl ,·crfynrclıı . Biı\'IC tr.hlikcli 
i~lcrrlr kfü•iık hir ('cs:ırrl lnsonı

lıliyıık hler , ·nnl ırır •• 
- n<'n rllh·il~nıeklrn çckinılU!irn 

itin sü' lrnıirorıını .. dhelle ıJövfü;" 
c-el'.!im .. ynlnız lıövlr> Yerlrrıle ~;ıı 
'rı·m:ıf, l!llt'm<'m ı'I<.> ... 

Fnzlıı 1\onıı5am!ldıl1r. Eli~o \ 'On· 
lnrınn Y:ıkhısınırdıı !'0zü ~nrıılrı h• 
raktılnr .. .\IJ:ır lınr.ır!:ınmışlı. C:eııf 

sırn flr allnrn blnı•rrk :voll.,rınn <Hl· 
11ilrlijler .. !frce y:ırıcı c;nld:ııı ıtrc: 

misti. Ts<:ı7. flnl!lardı lrnvıılnrn çnr 
pnn riizıtiırın o~ullıı<.ııııılnn hnsk~ 

~re; vn1<11' · n11 ofııl:ıı . lllilın knılıır 

korkıın çtu. nir horn 1tlhl ırnlh·or 

hoslııkln i'lllıliyor<1't. Bir nrnlık Vn 
h. ihtiyar ~n:zorrn·:ı ynklıı-;1ı. !~ 

Jnşln: 

- \tınrcfon lı•erl"~l1. flr<li 
ffıth nr, ~rh,.hlni srırmrd:ın ııtın. 

i!:ın inıli . ı ~ li,oyır dn in•lirdilcr. 
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Soldan snğn: 
1 - Me~hur bir kürk, yazın gi 

Yilir. 2 - Sonradan yapılmış İs 
tonbulıın bir semti. 8 __.: Frn~sı:ı.: 

--===== 
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7.80 Program \ ' C memleket saat 
a.rorı, 7.32 Yücuciunıuıu çahştmı· 
lını, 7.40 AJnns h:ılıerleri, 8.1!30 Rad· 
yo salon orkestrnsı, J 2.30 Progranı 

, .e memleket saat ayarı, 12.33 Ka
rışık program CPI.) 12.45 Ajnns 
haberleri, 13.30 Şnrkı \'e t!irknıcr, 
18.00 Program ye memleket ı;ant a. 
)'an, 18.03 Fasıl hcyt'li, 18.45 Rad. 
yo dans orkestrası. 19.30 '.\lemleket 
saat ayorı "e Ajııns habcrlcrf, 19.45 
Konuşma, 20.00 Karışık rnııkamlnr. 
dan ~Arkılar, 20.15 Iladyo gazetesi, 
20.45 Bir marş öğreniyoruz, 21.00 
Konu~ma, 21.1~ Müzik. 21.SO Ko
nuşma, 2!.45 Radyo senfoni orkest
rası, 22.30 ~frınleket saat ayarı, n
ians haberleri ve borsalar. 22.50 
Yarınki progrıım ve kapanış. 

ca aşk, yapılır, 4 - Mutfııklarda -------------
bulunur, dikkat, 5 - Bir hayvan, 
zıddiyet, 6 - Söı, maskara, 7 -
.'ıcık yer, bir uzuv, 8 - İlhe et. 
rnek, bir harfin okunuşa. 9 - r. 
sim, üzeıfoe öteberi konur, 10 
Bir cins faydalı ha)"'anlar, 

}'uknrdaıı a~abı: 
l - :\lukadderah tayin eder, eh

li bir hayvan. 2 - J Can sıkan hlr 
şey, 3 - İnsanın dklbet gideceği 
Yer, ·i - dört tarafta bulunur, 5 -
Cemi edatı, hedef, 6 - Köpek, on 
dört, 7 - Uymak, 8 - Nida, k~
miklerln içinde vardır. bir nota.. 

ŞEHiR TIY ATROSU 

KOMF..Dl Ki :\11 

ORAl\r KIS.:\11 
8nat :?0.80 da 

Bt'Yt"K IIITlLAJ 
Y11.znn: 

ffoma.!n Rollıınd 
Tllrkı;csl 

.M. KİPER 

Dl/ KV'RKOM YP.: 
Yazan: Rf1bert ~euner 

Türkç~: Cemli Oahlt Cem 
Her per§ombe &UnU saat 18,80 ds 

Tarih! Mıı. tine 

9 - Yokuşun aksi, kışın sBıiinür, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!! 
11) - Bir Ermeni ismi. bir dorr. 

nüttkü bulmacamı:ın halli: 
Soldan ırağa: 

J - Yugoc;la\')·a, !? - Uzun, Aca, 
N, 3 - Nadan, İkaı, 4 - Ak, Yay. 
la, A, 5 - N, Alp, A, Ev, 6 - tm. 
Jft, En, Şu, 7 - Saime, Eker, 8 -
Tama, K, Ek. 9 - Aş, Ford, M, 10 
- N, Zaaf, İkf. 

VnJa, kendi binmekte olduğu ah. 
eğerinin altından keı;e pnrcalnrını 
kesme~e başladı· İhtiyar ne yaptı 
~ına halcıyordn. Vahı, bu işi bitir. 
dikten sonra ilk önct Ellsonun a 
tına Yakiaştr. Aya#ını kaldırdı. Ke
c;e parcalanm aya~ı.na bnftlamıı~n 
başladı. k-

Anzora, Gürcü gencın'e yaklaştı: 
- Aferin olUum .. dedi. Sen co .. 

cesur, o kader da akıllı bir gene.
sin.. hak ;, u ben düşünememiş.. 
tim ... ben de sana yardım edeyim .• 
dedi Kesilmiş keçe parçaltırından 
bir kısmını da kendisi allonn nal
larına ı.a~Iama~n lıa~ladı 

Daryal geçidinin en tehlikeli ye. 
rfne yaklaşmışlardı. Burası. ~yle 
bir yerdi ki koca bir nıkenfn kapı
sı idi Gürcistana, hu kapıdan ba5-
ka bir ~·erden sfrllemezdl. J{QçiJk 
bir kliprilnOn fkf tarafında otura
rak bir kaç asker bUtOn bir orduya 
meyd:ın okuyabilirdi. Ru köpl'linün 
~ııkarı!;ı ,.e aşa§ısı, baş döndürficil 
knyalıkl :mlnn ibrettir. Geçmek de
ğll ııçııı.ık bile imkftnsız. 

f şler bitirildikten sonra te:krar 
atlarına bindiler. En önde Ya}a s\. 
diyordu. Daryal ge~li!i, gör. gözn 
göremiyecek dt'recede zifir! karan
lık perdenin allında idi. Nallanna 
J;eçr sanlmı, ntlar -;essiz sesslı ne~ 
Jiyorları!r. Rir ııralık Vaja atındıın 
Jndi. Diı:ginlnd<.>n çl'kerek k~prll. 
nün yıınına getirdi. Tam bu esnıı

da, koyolıklar arıısında bir sel! du
)ıılılıı: 

- Hey ... Sloy ·o)'. 

I 

''aja, hemen yere çömrldi. SiJfl, 
hını sesin geldllti tarnfo doğrulltu. 

Fakat ateş etmeAc vakit bulama. 
mı~tı. Karanlıkları yaran bir parıltı 
•e bo~lu~u inleten Jıorkunc <;llfıh 
c;e~lerf onu can el'fnden yarnlııclr. 

Gö~sOnde. onıumnda sıcak bir 
suyun nktığını lılsscdlyordn. Til· 
fl'IJlni ateş etmek fcln kımılrlatmnJ: 
istedi, muvoffok olamadı. An:r:ora 
fTe Eliso da ntl:ırındrın inerek ya.. 
nına gelmişlerdi. 

- VaJa. 

- Vaja. 
Bu, Anzora ile Elisonun alTI ayn 

ca#ırışlnrı idi. Genç fnilui:rerek 
karşılık Terdi: 

- Kaçın .. dunnnyın ... 
Karanlıkta üç şimşek daha, flç 

'daha çaktı, Rus karakol nefcrl'!ri 
durmndan Gteş edlyorlıırdı. 

- Balr.ı .. 
- Sevgili JC11ım ••• Eliso... r" ... 

• • * 
Ko.ı.l}elc 'da~l:ırı, s:ıbahın ilk ışık 

lıırlle yıkanırken, Rus lrnzaldar 
Daryııt kl5prlbfinfin bir kenarında 
tbtftste yı~ılmış Oç cesedi sOrüklfl 
vorlardı. Ceııetlerden baba kı:r 1m 
eaklaşmış vaziyette idi. Genç. tü. 
fe#inf kuealdamış, biraz daha u 
~aktaonlarn giltnmsly~rek bnkıl;,r. 
du. 

... • * 
Bu f:ıci:ı, Rus istllAsı senelerin 

'de cereyan elti. Fııl<at bu dıığlnrdıı 

:raşıyıınlar, sene hür ~ııldıklan 
günlerde burnclan seçerken üç &. 
lily{i daima ynd ettiler. Yolu Dn~·ol 
"cçfdlne dfl.,cnler derler kf, geçi 
din biraz uza~ındtı lılr tepecikfo 
yazın kt7.11 renlıll (1Üller ııc;.mnktıı.. 

dır. Durası, dıı~ların knhrıım:ınt An-
70ra. ile sc,·sili km Eliso '\"e gene 
Yafanın m~1arlnrıdır. 

s o 'N 

·rır RUS(':\ rlur (ie-n<'klir. 

-%72 - Rıuıınarrettı!1ln OfuTian 

- Hanınurreetd catert öldtırttttktf.'n tt<1nra bununla 

kılmıyarnk ceııedlnı ikiye böldürtcrek her -bir kıımırnı Bağ. 

\!adın köprlllerlnden blrlslnfl aatırmı!Jtı. Başmı da ftçllncll 

köprünün göze çarpacak bh· yerine cllkml!Jtl. Zavallı Cafrrln 

P'U'\'Ulanruı, cesedi biiyle1lkle gtlnleroe açıkta kalmı,tı. ııtt 

~f'ne 11onra Rey ıtebrlne gtoen Banınurre3ld, b'r müddet 

< r:ııla otıırup Bafdada döntınce ceset pa~!armıa yaktlmıı. 

•mı emretnılştl. Ben daha eneı Selmana OBferln ne yapıp 

,Yapıp C.aftrfn başını elde fltmesJnl tenblb etmletlm . • Sel. 

nıan, ceııeflerı yakmafa memur ecll)'11 adamı kanıJıral'l\k hu 

gördUfiln ba!fı alıp bana ıetırcll. Ben c_le bu sandıkta sakla. 

dııu. fHinlcrrc uğraştıktan llOnra n(bayet dclleınln ha,ını da 

clıJl' t•dere:. onu da ~anma koydum. 

Oğlunun bu > aptıklarından ~olf ınl'mnwı ollln Fntınııı, 

onu (i~rek: 

- Evl.1rtım! dedi. Bu ik1 ba§ı tekrar sandığa ~·erıe,tlr, 

nralarına da bugUn ııan'I. ~dlğlm hanocrı '<Oy, Onu kullnn

mak zamnnı gelinceye kadar orada kal~m. Ba ban~r yanın. 

d,, ka)dıkca All!ihın lınl~·fo mnbakkatt ntu7.after nlacııl<,.ın. 

J~rıı;lın 'i&r:a ~öyledll•lcrlmJ 5akın kimseye ll('!ll8 .. nu hıııı~r-

1!' ıliiı.maııını öldtireN•ğln ~ın yo.kmdır. Bu :ltllnıan. drdı·nl 

•ilı\ıirf'n ııuamın torımtarınd:ın blrfı'llr. Ya1nr7. tl'kl'!lr rifl~·n_ 

rıım bu "ırrmı kim eye :r!l!ı etmemPğe ga ·ret .. t. "nr:ı')ll 

<·ıl!'ırıldıtın 7.nman ııakm lt•ımand:ın veya l'mlr \'llı.lfc11lnt 

kabnl etme .. 

Bef11Jltl hn5m1 ııallaılı: 

- Ben de buna karar ,·erml~Um .. ÇUnkU ben yalnıı in. 

fil,•!m alına;), dUel1'ıil~·orııın. 

ı.•atıuın, l~lnl ~ktlı 

..... -_ .... 

Akdeniz 
( D:ıştarfı 2 ncldc) 

fazla hava boınkırthmanı.-:a hedef 
teşkil etmesine rnğmeu k'1hra
ınanca mUd:ı..fa.asile şöhret buJmu~
tur. 

Girit 
İlk ı;ağl::rrda bir aralık Girit 

rr.ecleniyeti şarki Akdenizde h!.. 
kim olmuştur. Adanın nüfusu 386 
bin kM. mesaha~ 8.5h0 kılomctre 
murabbaıdır. Ro?Mhlnr, Araplar 
Mkimiyetir.de bl!lu!11nuş, "Uzun 
mli<ldet bizim idartrniı>.de k:ılmış.. 
ur. 
Şarki Akdeni::'n ortasında strn

tejik ehemmiyeti <;ok büy·Jktür. 
gec:en sene Almanlar tarafından 
!ş;;-al edilmi~tir. 

Adanın mcrke~ şehri Kandıp. 
dir. 

fübns 
Akdenızin bti~11kJük itibari~e U· 

1:Uncü ge1cn adas:r olan Ktbnsm 
nüfusu 350.000 kiıı.i, rncf'ahnsı 9ö00 
JdJo:netre mura.bbnıdır. 

Ada ilk çağlarda uzun Usman 
müstakil kalnuc;ı, sonra Fen:kt-h
ler, Yunanlılar, !ranl(lar, Bil,;.ük 
İskcndcr. Bizanslılar, Hnçlılrır or. 

.. --
adaları 

iki adaya ~imdi yu:ı,al\cndau aıı 
nan ismıle "Do dckn nez" deuıl· 
mektcdir. Bu adalanp umum nu· 
fusu :.20.000 kişidir. E!ı biıyük n.. 
<lnsı Rodostur ve 87.000 nlifusıu
clur. M~~hası İS! l .460 ltilomeu-e 
nıurabbaıdır. Anadolu flahılkrin
d en ıs kilimıctre ımu·nfe<icdir. 

Bu adalar 1912 d!nl:ırrı İtalya. 
nın h~khniyeti nltıııô3dır. 

Djğer adaln.r 

Akclenizin diğer adala:-ı lun::ı. 
nistana. nittir. Spo:-ad, Siklsd ta
kım adalnrile tyoniy:n ndalnrı ve 
btın!ann en mfihimmi olan 160 bin 
n.Ufus'u Korfu, en bilyük olnn 66 
bın nüfuslu Kefaloya, 4l bin nü
fuslu 7.ante adalnıclır. 

Akdcnizin dığc radf lan '1linlar. 
dtr: Tunusun şro-k ELhillerindc 
*:rdbes korfezinde Kcrkcne arlası' 
Ke-rkenenin cenubunda ve gen~ 
0abes körfezinde T-Jrgut reisin 
meşhur adaS! Cebre, Tireni~cn de
ııizindc lt.dyaya ait Kapri Sicıl
yanın şin:clinde 20 ibın r.U!us!u 
volkanik Lipari tnknr. adahrr . 

dulam Arap'a:- tarafından işgal Akdenizin stratejfk veya <X-ğra. 
edilmiş, uzun zan.an idaremiz~e rı b~da.n değil taril>t fbalmr. _ 
kalmış, 1879 de tarafnmzdan İn- dan ve Nnpolyon Bonal>3rtın 1814 
r:iltercye dcvrcdilm~~tir. <len 1815 e ka.car ~ür,gUıı bulun-

İskenderun l·örfcziııin he?&'=n ması itibarile meşhur ıt-ir adası l?n 
hemen meth::ılfncle An:ıdolu ve Su. Elbedir. Bu ada 1860 danbrri 1-
riye s:ıhi!!erinclcn 75 kıJomctrc me talyaya aittir ve !taJy:ıJn:ı 1:? 'ki
safcdedlr. lomerc scniııliğinde bir bo~n:?:l:ı 

Ada ahalisinin bUyi~k bir kısmı eynlmr~ttr. KorDillamn cenubu §:ır 
Türlt ve Arantrr. kfsindedir. 25 bin DUfl:SU vardır, 

Oniki ada meSahast 232 kilometre murabba·. 
Cenubf Spornd adaların1an On. İ dır. - K. 

Okullar arası kır 

koşuları 

Dünkü güre§ler 

Dün Güreş klübündc müptediler 
arasında yapılan gfircş musabnkn. 

Okullar :ırasında tertip cdileı larındıı şu neticeler alınmıştır: 
kır koşularının birinci 1 dun 2500 56 kiloda Cemal <Kasımpa~a) 
metre mesafe lizerfodc Sişlldclri birinci, Suha (Eyüp) ikinci, 61 
.kır koşusu sahasında ve 150 olcul kiJoda G3tenfcr (Kasımpaşıı) Jıirin
Ju sporcunun lştir:ıldlc ~:ıpıldı. el, Bahaettin (Kasımpaşa) ikinci. 

6Ci kilodıı Sall'ılıattin (E~ üp) hı rin-
Ha'\"nnın güzel olması kır koşu el,. Bckt~ (Gilreş) ikinci. 72 kilo

sunu seyrctmeğe gelenlerin adedin da İsmet (Güreş) birinci, Enver 
arttırmıştı. Koşuya tam sant ondn (Gilreş) ikinci. 79 kioda Memduh 
b:ışlıındı. Hareket . lşaretlnin eri- (Gi\reş) birinci, lhMn (Güreş) i
mesiJe birer ok gibi yerlerinden kinci. 

fırlayan gene sporcuların lıoşu l'O· -------------
lu üzcrl!l1!ekl görünfi5leri '.\'Olun dô
nfü; noktasına kadar ze,·klr takip Yeni Eserler · 
olundukfAn ,.;onrn hntün seyirciler -------• 
billrh noktasındaki hn'kemlcrin Türl: l'urdu Yedinci snyıo;ı 

yanında 1oplnndılar. ~ıktı. Fertteki korunma tahıl hic;
slnol Jclimat hoyaltııki rolü uzc-

K~ıı sOrcn bir t>eklemcden c;on- rinde DoktOl' Ferit Cen everin bir 
ro ilk koşucu glkfindn bu ~orcn 
geçen s~entn fnönO lur koşuro tetkiki. Tarihte ahlAk hozuklu~u rn 

birincisi tı1tanbnl erke'k lisscsl tn- tetkiki. arlhte ahlı\k hozuklu~u 
Doktor l\lustııfa Hakkı Akan.. 

Jchcsfoden EşrcC ı\~·dındı. 
selin tlcğerH yazısı del'am ~ 

Eşref rııhnt bir koşu ile 8,5 <ta- 1ılahlar mes•ell"SI. Htımil Zübcr'in 
iktl<a ile Mrin<'lli~. Un~·d:ırp:ışa fürk hnlk kültürfinü tesblle çalı.. 
lisesinden Nuri Erer 8 20 ile ikin. şıın giiz<'l hir yazı~ı. Yusuf Akco
elliPi Yine lfoydarpasn lisesinden rnnın hnynlı ve .dn..'"ıa bir ço'k ~lir
Hnlil ltındng 8,23 daldkn ilr iitün- ler, ynr.ıl:ır. Tavsi)c ederiz. 
rüliHfü nldılar. 

ikinci dünya harbi ve 
içyüzü 

HAFIZ CEMAU 
uıoKMAN HE.KiM,, 

(Rlchard Lewfnııan) dan Bay 
S . ErgUn kalemiyl~ dilimize çev. 
:r llp ne§rodllen bu eser içinde bulun_ 
cı•ığumuz savqı yakından görebilme. 
v ln en kudretıı iblr adcseıı! bUkmUn
dcd!r. E~rl mutlaka okumanm tnv_ 
siye ederiz. Sayfa8l 176 fiyatı l lira. 

,,AHILIYS utlTEHASSlSJ 

ı Hıır kitapçıda. bulunur. 

nrrundıf1.111 .Ul lUyorlar. 

- Doğru .• 

- %69 -

- Uurrcmiler, Ebu l'llUsllınln 8Ullleslnden olduğum 

~in bana hUnnet edil orlar, bllmlyorlnr ki en de onun kıı

nındaoıııı>. 

Belıı.ad haykırdı: 

Ben ~bu MU ilmin kanmdan mıltm! Nasıl ohıyorT, 

NcdcnT 

Fatıma ı;U!ümsedi: 

- ÇllnkU sen benim oi;Jumııun. 

Behzad, hayret tı:lnde knlmı tı: 

- Otlun mu~ ıım ... Ben senin oğlunum ö~ le mi! 

- E\ct Cl'llidım ... Sen benim ciğer pArem in. 

Fatımn, bunu ııöyll'dl!,tl"n onrn onu h'lrnrctlc b:ı~rı. 

nı ııa tı. öptU •• Öptü. 

Hebzad, anneıılnln titri_, en ellerini öperl'k: 

- Anneciğim: dedi. Unnıı herşcyl açık~ anıat. 

l:'"atıma, blflCl i hatırlar gibi bir müddPI dil:tlindU, on_ 

r.ı llchznda bnl<Brıık l'ICSlendl: 

- l~ıı t•\11 idim, fakı;,t klmse. benim '1r e,J!idnn ııl. 

duğunıı tıılııılyor. Seni her~e evlftdı mlinevıyem uınncdl. 

yt.rdu.. 

Ueh1adm hnyretı &ittikçe artıyordu, annl"ııl olduğunu 

ldd:a eden Fatımanın bu kııdnr sözlerle lkt!Ja cttllfııl gu. 

riınce, da3an::ımadı: 

- tı:vct .. SOz.lerlue Clt\~m et .. 8t'nlm iıa~"' IJıuı.Urt 

1!~t:,'Jlr kııdm i;:lnl Çekerek eöz!lrıl• dt'vınn .. tıı: 

-· lr:-:ık olııl' lı t'p~rıl nnl:•.!ac:ııtım. Sen!n baban, ko. 

C':ln• fhr lf.blm o~lu Mıııırı :'"'dır, Ben h~nllz lcırk :Oll~'ıorı:ı Ja 

- . _,_______, 



-·-
AskerliK işleri 

t 1wö<lar Askerlik Dairesi Baı. 
l>anhğındau: 

ı - 340 doğumlu mtikelleflc
r.n son yokl:unıılarıoa 22 Ilirinci. 
kiınun 9'1.2 ta't'ihındcn itibaren 
Da. eye bağlı Askerlik şubelerin_ 
.. c baflanacaktrr. Yok:e.ma günl~ 
ri t,ubclerce m:ıballata tebliğ edi· 
lccekdr. 

2 - Üsküdc:.r, Kadikôy, Beykoz; 
kazalarc dnhiliı.ı:Je bulunıın yn.ba,n 
cılar I<adıköy yabancı askerli'< §U. 

besine, Adalar, Şile, Kart.al kaza.. 
!arı dahi'inde bulunaııtar <la bu. 
lundukları kazadaki ~ubeye milra
c:ıı.nt ede:eklerdir. 

3 - Ger,.k ahvali sıt.J".iye ve ge. 
rekse tahsil dolayısiYle 339 doğum 
hıların son yokl:ımasında askerlik 
meclisince ertesi seneye tcrkcdi
lenlerin mürdcaatına lilzum yok. 
tur. Bu gibiler 311 lilcrlc mürd. 
caat e1eceklerdır. Yalnız 338 do. 
ğumıula..'"ln 340 lılarıa yokla:::ı:nya 
mıiracaat a.n !brmdrr. 

~ehıemlni A•. Şube i Ba~kanh. 
i;ınclan: 

1 - 340 doğumlu ve hunlarla 
muameleye tl\bi olan mükellefle. 
rin ilk ve son yoklamal.annıı. 22 
Ihincikanun 942 de başlanacak. 
tır. Ve !'!Ubut 943 nihayetinde son 
verilecektir. 

:? - 339 doğun:lı-larm y.:.klama 
larr :-aptl1t'ken tahsilde olduklan 
tto~bit olunanlar 340 doğumul}a.rm 
~le ve son yoklamasnıa ge'u.iye. 
CC.'!erdir. Bunlıınn ert~ ~neye 
terk muamelesi ~~ yapılacak • 
ttr. 
~ - Lise taJebderinden bitir

me imtihanlarmm bir gurupunda 
mlvaffak oJamıy:ınI:ırdan mekte. 
be devanı etm;ş gibi ha.Jılu lı&:z o. 
lımJnr mektep idarelerinden veri. 
lecek vesikalara göre er~i sene. 
Ye terkt'dHecektir. 

4 - Lis~yi bitirip olgunluk im. 
tthanmda muvaffak ole~ota. 
nn !!e'Y'kle-ri bir oe~ geri brrakı. 
lRcaktır. 

~ - 338 ve bu d<>~umlular]a mu 
amele göre~lerin ::rhhi arızaları do 
lay19iyle ertesi sene-ye bırakılan_ 
lann yoklamaları 340 JrJarla yapr. 

laca.ktır. 
6 - 839 ve bu dofumlularla 

yok~ama görerek eıhhf a.nzal.an 
dotayısiyle ertesi ~nP.ye bırakılan 
lar 341 do~tmlularla muamele gör 
mek Uzere yoklamaya ~lmiyecek. 
!ercfir. 

7 - Yoklamalan yapılaca.k mü. 
kellefler !lubeye nüfmı tPzkereteri 
ikametgah senetleri ve 6 kıta ve. 
t-ika fotovraflnriyle müracaat e. 
decrkkrdir. 

8 - Muayyen müddet zarfın. 
na yoklamatannı yaptımıyan mü. 
kellefler hakkında Ask~rli.~ kanu. 
nunun ceza! hükümlerinin tatbik 
tdileceği ilan olunur. 

~·* Şubeye çağırılan Yedek 
Subaylu 

Eminönü Aa. Şübes•nden: 
A§ağıda sicil ve kayıt numaraları 

yazıli Yedek Subay}ann 6 gün zar. 
tında ıubeye müracaatlar ıilAn olu 
r.ur. 

106, 43542, 44965 42279 49620, 
~21504, 150642, 232211 42318, 45352 
4!!1631, 89296, 42994. 48156, 41680, 
41888, 37243, 891527. 49226 41796, 
453615, 41677, 47899, 44479 ~852 
0 928'/, 44464, 47742. 48708 48002, 
4202~ 39470, 41'24, «655. 44699, 
44~76, 50469, 41706, 3151915 46090, 
·~2315 39081, 150434. 13806, 39291, 
42736 38777, 335.84 38625 il739, 
:1647fl, 39107, 43649, 42618, 415808, 
4l915&, 40404, 46104, 31300 315686, 
416!50, 38795, 150906, 41864, 42618. 
47409, 44091, 341..20 46036. 42998, 
4294.8 39222, 43M6, 43090, 45347, 
'1617 449415, 38249 46263. 42300, 
4614{1. 312015 18719. !50489. . ~ .. 

Eminönü As. Subesinden: 
Aşa~ıda :ııılcil ve kayıt numarası 

yazılan Yedek Subayın 6 gün zar. 
fında ~ubeye milra<'aatı ilAn olunur. 

46140, 31205 
• • :f. 

Eminönü A.,,. Subt~inden. 
Aşatıda sicil ve kayıt numarası 

''azı13n Yedek Subayın 6 l{fin zar
fında şubeye müracaatı i!An olu. 
nur. 17719, 50t89. 

[ , ~ lnhiıula~ tf, Müdürlüiü:aeft. ·:<J 
1 - 6 kal~ demir ve çelik çubıık açık ekıllt,me fle altn&C&kt.ır. 
2 - Muhammen bedel 64.:S linL muvıı.kkat tembııı.t 48.38 Urad.tr. 
8 - Eksiltme 25.12.942 günü eaat 11,80 da Kabatana levazım mll

dürlyeti bınaaında mtlte~kkll merkez alım komisyonunrla yapıısca.ktrr 
4 - Şa.r•name adı g~çen ~beden &lınabllt'r. · 
ti - Lıtekl l"rln güvenme paralan ile blrllkte adı l'e~ komisyona 

mUracaatıarı. (2186) 

Zonguldak Vilayetinden: 

Zongulca.k fehri içinde ha.lkevı blnuında yapılacak (20342) ıtra ( 4.2) 
kuruo keşif bedelli salonlarda tevııi, tamir ve ça.tı iti 9.12.942 gününd~n 
ltıbaren 16 gUn Dlüddetle kapau zart usu!U ile eka!ltme~·e konulmuştur. 
Ekalltmeal 25,12.942 cuma günü aaat ll de Zonguldakta HüMmet kona.
tında daimi ~ııc1lınen riyasetinde ya.pı}aca.ktır. Ekalltme şartnamesi ve 
lııuu mtlte&zrl nrak ber Yaldt dalDd enotlmea llalem.i " Qfafta mtldtl,. 
ftyet!nde i6rtl1elı111r. 

JIUT&kk&t tamiDat (115J15) lira (81) Jmrattqr. 
tım bedeli N2 J'd! btltGubıdln Wl'Uecektır. 
Ji:kefltrneye 1'1?1Dek lllt•JUlerbı Dlal9 stıntlDden - .. teki• ran ....... 

Zonıuldak Y.l&Jet!Zle mflracaat ederek TU&J9t malramındu &buut ma. 
t;reb1stt)lk ehllytıt "81ku1Jte ticaret odıwndaa bu 711 lc;blde allllm.lf '" 
llllra Ye muYakkat temlnatıarma alt m&kbas ftJ& bulca mektubunu " 
... t•ldtf me:ıttıal',uıru m'lllltınl w 2480 -.Jdı bnuaun 81 IDcl maddNL 
nba tarifi nçhUe bazırla'!lacalı kapalı arflarmı en pg Dlale 1&atfndn 
111r ıaat eneııııe kadar makbus mukabllbade da1m! eDC11ıDeQ nıalllfne v. 
l'tlm't olmam Uf.il olunur. (2-) • 

---- wı ıı .. ·tn 01aJ1an 

• - •••ıte. O ._ ._ .... lıAadJe Mim. Ye ._a lıer 
............ ~rdllla. ÖJle ld ... clolmdalaa ..... 
'8e ldm9e daJIDUUlt;ı. Blllllrre 11e11t '8alm ~ si. 
...... , (h oeeata aerede buldanT) dedUded ....... oaJa. 
.. , (1111 .._, ... lılr f1N!81dar. o.. ._._ ....... ..... 
........ ) ............... ..., ............. lllla 

...... ,. .............................. Ve - l11L 
lııwmı ...._ ............. ..,,. lroJdam.. DeclndN 

......... •Juak .... ~ lalbmttL .... --. ........ 
,. ...... tatıdlfr ___.... ..,... ..,.. biaprda. 

l'atm. ... lklel'IJll llltlrdlkten Wl'a .... oda. 
........ -- alıp aotı ........... ,.,.. ~ ... 
.... tdıarap ........... : 

- .... lııa ......... Dtı litlellmın lafl..._ ......._, 

........... tonma JEq,... {Mmat), .............. 

..,..... Oh'lrdfJrtea IOllla katına kOJ'da ._ llttl'"'Dla ..._ 
JMteftlrdl. 

Bellwl. re,,. SOr1Ton1111t l'lhl blltla .......... ......_ 

JOrda. Anaeebd11 ~ lı9lranlr lleJI • lılr ..... '-7. 
bıb: 

- Demek ben na MnwRm111 toru.,.. ı... ÖJle ... 
lbndl19 lradar Uldr lılr da• atın ... oaı,.,... olu70nmt. 

l'Ult .. tda ...... -- te'klnlitria ............ Artds ... 
•naın lntlkıtmm aı..ır..,.. .... ,_... 1llr P7Ntle oa1lla. 
•tım .. 

111,.. eonra Wn--.,_ ...._ ...,. ......... 
IUek ııeYblt • ....._ Cwelr tııllbt _....., ..... 
il •adeflıorlıll-.. .. ...._. ,.,.. .. "illa eeıwwtlPeatıııl 
.. tnlarl•. 

9lltlT 

' ftrklye C:lmbarlyetl '/ I 
Ziraat Bankası 1 

liii! iiiHiiiaıiiie Girecek Üva ..... tQ§ln1a iicreti ıariıai. 
SENEDE 28,00(J LiRA iKRAMiYE 

Llraat Bankasında kumbaralı vo lhbarsJL t.asa.rrul heııablannda en 

az 50 llra"J bulunantara blr eene \çlnde atafıda.kt pU~na ııöre lkra.mlye 

verllceektlr. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira. 
4 ,, 500 " ,, 
4 ,, 250 ,. ,, 

40 " 100 ,, ,, 
100 " 50 " 
120 ,. 40 ,, ,, 
160 " 20 ,, ,, 

llur'alara aen~" 4 defa, 11 l'ılart, 11 Haziran, 11 Eylfd Ye 

U Blrlnel:<Anun tarlhlertnde çeki1f'Cektlr, 

DİKKAT: RP.&ablımnrzdakt paralar blr ıene l~11de 30 liradan 

aşnı;ı dü,mtyt·nlerin lkramlye1ert 3 20 fa7.l&la,tınla.<"&ktır. 

Dev1et Deniz Yolları İ4lctme Umum 
Müdürlüğü lJinlan 

14.12.942 - 20.12.942 tarihlerine kadar muhtelif hatla• 

nmıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkı~ gün ve 

ıaatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

KARADEllitz llA'l'TJ 

BARTIN HATTI 

l\fUDANY A HA T'l'J 

&~IR!\L\. KATTI 

KA.R.\BtOA HA l'TI 

mınoz HATD 
AYVALIK RA'l'TI 

tSKENDERON llA Tl'I 

. 
r 

S<.lı 4..00 de (Ege) Cuma 4.00 de 
tKaradeniz) Galata rıhtımından. 
C'.ımarteaı. 18.00 de (Kade§) Sirkeci 
rıhtımından. 

Pa.zartesl, Çaroamba. ve Cuma 9.00 
da (Trak) Cumarteal 14:.00 de (Ma. 
raka.z) Pazar 9.00 d& (Tr&k) Galata 
rılıtımmdan. 

Pazartesi, ÇarJ&mba ve Cuma 8.lG 
de (Marakaı) Gala.ta rıhtımından, 

Ayrıca Çar,am'ba V'9 Cumıı.rtıo.sl 20.00 
de (Çanakkale) Tophane nht.nnmdan 
SıJı ve Cum.ll 19.00 da (Barlın) Top. 
!ı&ne rıhtımından. 

tş•arı Ahire kadar yapı}mıyaca.ktır. 
Çarşamba 12.00 de (Bursa) Cumar. 
tesl 12.00 de (Antalya) Sirkeci rıh.. 

tımmdan. 

Cı.'ma 18.00 de (A.na!arta) Slrkec; 
rıhtımından. 

(2M6) 

-· - ---.-- -.---
! D~VL[T DEMIRYO~LARI v~ ~l~ANLARI 

ISLE:'T ME: UMUM IDAR~SI ILANLARI 
- ·- - --------·----- - -- -

Mu ııtı.ı 'Ylr•. •eı.!cli \12.0lhl) oniki biu lira olan llOOJ , u.ı: ııı"tre ınu. · 

abı muhte!it eb'atta kllknar dilme (30. Birinclk!nun. 1942) Çaroamba gü_ 
nU aaat (16) onaltıda ffaydarp8.§ada. Gar binaııı dahilindeki komisyon ta. 
r&fmdan kapau zart usulUe ıa.tm alınacaktır. 

Bu lfe S(rmek lllt•,alerln (800) ctoku JOs Urük maftlcbt t•mf. 
,,. t kanunun ta)'ln ettlll watke'ar}a telcllflerint mul!t•Tl arf!armı 

a.yn• gün ıaat (ll) ontıeee kadar komleyon ReLIUllDe nrmelert lbmldır. 

Bu ife ait prtnameler koml.lyond&n p&l'&llll olarak dal'ıtılaıaktadu'. 
(281'() 

laslldıiı ,_. VAKR W. TIMSI 

•• ~ s...,..11 

- •ıı -

Gl!llll8CI •. bu ldNin t.elb171e a.tdad'da lllraktıtı en. 
dlelal batırJaauitı. 

.ratıma. otlmnua dlftlneeye daldıtmı ıtrboeı 
- ae,terl dedi. No ........,_.., 

.....-. lılıdeabll'e aldlu blrle1 ...... .... klotlll 
....... lıütıı 

- Aklma .... ....,. ..... dlıt .. aldı~ 
Bu Mlldıkta a,nea ....- lllr ... dalla ........... O.Un da la,. .. .......... .,... 

Ve 10Dra ellnl ....,_ attı. J1a teılll IEemlle ,,.,.._ 
.. -- lıılr bla71t &epellBl1e kalam .... 1aer:.ı- .... kmu. 
mut lala isleri lııalnMP 1llı- '9t,anl empDdan tafarü Olilu'dL 

raı-. Meta ..,.. lılr 1lwlll .......... .....,_ .. ....,.,. .,..._.,.,dda ...... 'l'anQamadı. ...... ..,,.., 
-Ba ldmcllrT 

- IJI lıaJI. ODU t,annMm iDi~ 
..._ 1ılr dalla ı.ldıl. Geae tanQUDadn 

- Ba,.r, ldm olclaluaa telldl ....... ....... 
- Bu llEIDd IMCJam Oderla lımfıdlr. 
..... ....... Patana llaJ)mdaı 
- c:ı.ter illa YalıJ81Un ... mut 

-

- lhet ........ ...... ....... lldtlrtllea oaı .... ......... 
....... •• ...,....__ .. ra 81111elbNı llepmw fle 

....,... 8lk .......,., '1a aalatmaıı tMtladl. fakat 

lıllllme ..... ..... - lıualdL 
BUi., Olleıta -- lklerlnl dlkm .. olaa 'ratnmı -

Kutular, Paketler, Sandıklar: 

~ - Kutular 
2 - Tek portakal paketıert 
a - Şeker aandıkl&'"I ve emaD 
" - Orta aandıkla.,. 
5-Büyük • 
8- Büyük " 
7 - Yumurta sandtk!an 720 llk 
8 - Yumurta sandıklan 144.0 Uk 

B - Sepet,ltll' ve Küfeler: 

1 - KüçU.k çilek aepetlerl 
2 -Karadeniz ç:Iek ıepetı ve ben~ert 
8 - Keletke Adana ve ufak İzmir 

sepetleri 
4 - Topaç ve yanın ark& 
!5 - Arka ve ~ape)ya 

O - Torbalar ve Çuvalla.rı 

1 - Kuru yemi§ torbalan 
2 - .. " .. 
3- .. .. • 
,_ u " ti 

15 - KUçUk çuvallar 
6 - Büyük ,.uvalla.r 
7 - BUyük ve hararlar 

D - Tenekeler, kutular ve ""· 
rllier: 

1 - Küçük yoğurt tenekt'lert 
2 - orta. yoğurt tenekeleri 
8 - Büyllk yoğurt tenekeleri 
• - Y&rnn gaz tenl'ke1erl 
15 - BUtUn gaz tenekeleri 
6 - Tenekeler 
'l - Fıçılar 

s- .. 
9 - Variller 
ıo- .. 

B - Kavun, Karpuz. Ralkabafl 
ve HelvtM!ı kabatı: 

1 - ı tonu (kD"llratm her 100 )' 
kilosu tahakkuka eııaıı tutulur) 

Kilolar 
En u en çok 

1 
11 
21 

61 
80 

16 
~6 

60 

ı 

e 
11 
26 
41 
56 
90 

o 
2 

• 
9 

12 
81 
51 

101 
151 
501 

10 
20 
40 
60 
80 

100 

a 
15 

86 
60 

150 

" 10 
25 
40 
1515 
90 

150 

1 
8 
8 

11 
80 
150 

100 
1!50 

300 
500 

y""' Ocıret;, 
aoıd 

.--"' 

• 
' f • ,, 
si ,, ,. 

• 
' 
• 
ıJ 
16 

• • • f 
10 
ı• 
ıl 

ı 

' • • • 10 
ıs 
16 -JO 

~ 
:! - Tı>§ıaıa. tlcretl tarifede tublt ed"1dlğl Q,;ere eşyıuırn koıı~ 

kabm cins ve :\Q~ıı1ne göre tahakuk ett.lrll~r ve ardiye reımı lle #. 
tahsil edilir. Kı!.bm clnsı tar tenin hangi Jl'laddeslndekl kap lemlne yl 
bu maddede göı;terllen llcret tahakkuka. esas tutulur. Kıı.t>ın cwt 1:f 
da ki mMde'ı.ı de yazılı icaplardan hangisini vasatı a.ğırlık •• bUytild 
uyarsa o maddi Uzerlnd•n taşınıa. llcretlne tAbl tutulur 

-Al 
2 - Meyvc.lar 100 kilodan, ıebzeter 1!50 kilodan fazla k&pıaı I 

f•ldifi takdirde bu mlkdA.rlan tecuüz edtn kııımm her 150 klloau ıtP 
rıca 15 kuruş taşıma Ucr .. tl alınır (Küsurat l50 kilo addedJUr.) 

,,,_ 
3 - D~nız Y"l~le gelen e~ya.nın tatnna. ücreti vine boşaltma f'f ~ 

yetere kadar tıı.,:m~ hlzmt!tt mukabllldir, Kara yollle geleo eıtY&nm 
ücretı boşaltma ve ardlyPlere kadar taşıma h.lzmetı ka.rşthğıdtr. 

4 - Halde ııatılrp harice gönderiler.ek e§yanm 't&hlbl dled.11'1 Jl1'l 
!etmek ve indirn;c:kte serbeııttlr. 

ı - Ra!de ea1.11maıt1 mecbul'l olmayan ef)'&IUn bat l'llltrmnl• 
dJI. takdirde Y.nÇ boşaltma Ye kar& n&ktl ft8ltalarm& ylldeme 
kartılıtı olarak ton b&f•na lDO kuruıu geçmemek tlseN lılP tloret 
Bu mlkda.r ba:ntdtr. :ıı:ı:vanın olJuılne söre bal ldare91 bu tknttel' 
ye kadar tellZU&t yapabilir. Tahakkuka bJr tonluk llcrethı w ı• 
laabr'.t eden mlkdan ... tutulur. Atff'lıft 100 den fUI& olu 

kik' addedmr. 
8 - Tar:.te muctblnce nakil OCNtt alınma mretue t,qmaD 

tçtnde bir y«.rden b&§ka blr yere tapııdılt takdirde tartten1a ,...
Ucret ruınır. 

; 

BaJe strecok eaanm tqnna ücreti tarttat umumi ~ 
t&rU\ll n 31'1 1•7ıb k&r:ırtıe yukardak' tekllde tlLıt· ı edhmte 'ft 1111 
~hfllye veWeUnce tudık ed ımı,Hr. f 

, ......... : ........................ . 
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