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Ytnan Nazifi 
lleiredilmemiş 
~tupları 

'-l'•lllızda bu aeri 

Alrlllada 

Liberya cumhuriye
ti müttefikler 

cephesine geçti 
Amerikan kuvvetleri Liber 

yada karaya çıkanldı 
Loadra, 11 (A..A..) - Llberya,a A. 

merikaa a•lwrlert. plm\ftlr. A.frika • 
ıım batı abillnde bu1uD&D bu -
ıeket, Da.karm takriben ıooo Jd)oaHtt 

re cenup c1cJ1mUDa dUıfer. 
UM~ llltlttetlklv lglD eblmml. 

yetlldlr. Atıutlkt• mtttıteıftk M7d • 

Almanlar yeniden ıiddetli AHJlıAMPA. V.AU•&& VW.U.bl 
·•-- Y.U Te belediye relai L6ttl KJrclar, 

bir taaınaza leçllaar ı.t&nbulun ekmek lflet'i etntmd& hL IUYA81HIKW 'l'OPLUJACAIUAB 

1 ak tı.e Jsmjrden bUdlriJditme ....... Anka. Bl·r lop fabrikası :;.te;;::~:::~achr. re. rada, Ankara, ı.t&nbuı "fe İsınir -

Weri.Dbı iftirak •Wli '* toplantı 
d:fd• j Dfler ta.raftan btaabul ballunın yapılacaktır. Ticaret vekili Dır Betı. DiinltÜ at leopılarun Zapta H 1 ekmeklik bubub&t lbtlyaauu temin l. çet Uzun rei.uk edeoeti ba toplantı. •e)'reffiler 
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00

un ipodromu teıdf ede-
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NOIQrOlli9k • Tuap99 kHiminde ı..mee im~ gibi görWmektedir. rekat kQ!r.Jlar:mda bululUmlflp.. 
AJmu ve müttltik Jatalarmm clOt tanzim ıatlflarma lzmirde devam e dır. Milli Şef bir aralık .,.. 
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Talma bir aw:ı tQmealma bulua4u- ttbbıden m&af alanlara _.,ı aca buğday eatm almap 'ama u 

.... kelllımde dOD eo mlıat.ahkem mevsf -~tnnameler buglln hazır olmU§ bu- re faaliyete ~eçm ftir. tzmlr bE-1~1 Graf Şpe zıiııhl• 
•- 1ua caktır v--' "-arım milyon Ura. IM'rm&v&H bir 
ele .-.1 .. nmlftlr. • • ,,-.. " "'-1, 18 (A.A) - Grat ll'on '"'· eww-- k ki hububat şirketi kurmU§ ve Orta A • "9 

Baft kunıetı.natn ıtM>alb& ta.ar. Bu beyıumame aablp'ert ~ me e · ntn denizden çıkanlmuı iti bir llf11• 
ı k nadoluya mtlbayaa memurları gön ~ 8o9,..ı taflt yollanna ,,. rfal j.tediklerl fırml&rdaıı. alabl ece • pvay11 şirftte Tef'lhntytlr 

dalflk mmt,&k&lara te'Njla olanmUP'ıe ~:rdlr=·~:-:-:----------d_e_rm_lf_t_ır_. --====::::::;=== tar. -
(IH:tlaatı So. t Sif. 2 de) 

MiHI Şef 

MferlDe bir lıl te§kfl etmeltı.dir. .. 
Vqi. 18 (A.A.) - Müstemleke BıJtwlM ft: 

ı~r ıı==~=d. tiddetı Sovyetter·m vaziyeti 
-~ .,,_ 

~ar dewm ~1'. tıa 
gil\der ..,..... lllıeftilerme ~nt Bü)ııiik ar. zi b11planna 
t~ taaam eeaektedir • rajıınm 

Jer-=n"...1111~·=-·::::::.bh"OOk~--mtlJl-t8'1t]aır-:-- GAHn u.ı~ nazaru ~ .et•ildr. vyvn JllU 

Mı1iara, 18 (Valat,) - Blll'IDJdl 
at kofuJarDUD netlouild bfldlriJ'O
nım: 

BirlDct kOfUd& bir t.ek at keflll.
tur. lkincl kafUda: Al Oe7lla blrlDQI. 

daha iyi 
t--. 11 {A.A.) - lowyet cöm 

Selman ikiDcl. Soydan lçUDcil plmtt K&!tnlft, 90ll 11 ıtan lçtDde ~ 
lerdtr. Ganyuı 185 pllae lli>, Sekbe- bUlııleleri 1ıa!da IDllWSUU ederek pyet 
nm pıue.ı 120 kurut .erm.lftlr. bGJIJI tcıpnlr -.ıarma ratmen 

ttotmcO kOfUd& tz blrbıCI. PID&1' durunmn pgen ~ nuaran ffm • 
lklncl. Baaıpa 09flnc0 gelmlfttr. aan. dl daha mGait oldatmm .&ylemlf, 
yan 290, plA.le 13l5, Pmarm pıa..e.I Bt&11Dlr'd ve lloscıok bMi.ielerbWI ı ı 
1

~ır::k:İund birinci. 8ae- :~.:':!!' ! .. -==:. Ko" mu" r b .c:y an na m11 I er ı n ı n · Karşıhkh hava 
akınları şiddetle •a lldnC1 geldi. Bahadır kOflD&dı· rette cMllOltGlbO D&w etm1ft1r. Ka il 

RiMID payam lliO lnmll verdi. .ndae deft1Dla -..-m .,.. . • • ı de 
nm~::,~:e~=~~ ::,;u:.::::;:~:o~ - tasdiki tehır edt 1; 
IODUD blndilt Kollliarj Udncl, maJsemeSi ıtmdeD ıune a.rt. 
llçOnctl pldl Ganyan ''10, pJa. n&, y.t harp ordUDUB ilk cJban harbjnda 

lngilizler Franaacla bü~ 
bir lokomotif f abrikaımı 

:.-:-Dı:::-...: :..:.... :::; .......... ==·".':! .......... lndUD 'lllJUI amılir.ıe ki· MaUaya büyük bir 
AltlDCI lquda Tomurcıak tıılf'IDCll. ,.t edem~ yen· model tayyare •• • ........ -... kadar ı•ncek h ld 

Tuna ildncl Oeyl&ntek 1cbe9 pldl. Jet b&rp 8&IUI baklJDUl~ oldutu gjbl, alr teı&lata ...... · hu•• cum da a yapı 1 

bombaladılar 

Tomurcutun ganyanı 1'10, pı&Mıll 161. tank ve top ttmJmam bakımın. ömliril 1 killtı umum müdüriuğü komür sa . • 

Tunanm p1Ueıll TaO 11unış ftl'dl ~ &teflerinln..; ~raltkJler kaydet. Bir habett göre, made;,! yapi' bil için teıanb•ılda halk tevz bir- Berlin, 18 <A.A.) - Alınan sa-
Çltte bahta ts • Demet 1J ura dan da mtttem ..a.t11:kı.rı eerbcet esasa !Z köe ı:ıderi ta.racrndan tu~ik e~ilm~k vaş uça« teşki Ierı 11 ilktcı,trinde 88115~1ı:uru:::~' :verdi~:· -------~m:ek-:tedir;-:;. ~·-;;----- lacak ve toptan aat11lar yal~Ö Ur ı te olan beyannamel.enn 'ımdıy~ Malta adas. nda dıi§ma.n hava 

- mür !ıavzasmd& o!acaktır. :n r I kadar be.li"' olduğu ıniktann tc .. kı- kuvvetlerin.in istinat nokt:\lanna 

Vı 1 ~..ı-ı...ri kömilrLeri doğrudan d~. ıatm verebiıeceğı miktan ırarş:!a k11ftlw yap••"Ja.n ta.a.rruzlarda kısa B •kt e aya -- alacak. hükftme.ın l ıı.. ı..: lild . _.,... .. aş raya hawadan rbee cuğını ane sllrer~k ha .. uol" erı- irtifa.dan 2.datıın ~imal kısmında. eş l • ıaybı edeceği bir klria ee tÇe nin beyannamelerin tasdiki itinı ki m.va k:t:r§ı koyma mevzilerinin 

ld wclul'mMllU 'V'illyet makamm büyük kısmına bü) ük tahribat yap 2 O l e ge ı dat! i8temittir. VHAyet biıtlln DlJıtb,rdıır. lng hz av ul'&kkm ha§ 

qtacaklardır. d d ga ıp halk ~iklerine beyanname taa • yere Alman a&.VWj uçakl rının Yo-
• dikinhı f..'imdilik durdurulmasını ıunu .keemeğe çabelamqlaıodlr. Xts 

Ba . leli takviYe için han& a 
t<Qyök ~eli his' firketin ku • 
naJmuı kararlaımt ve uıoelemelt!" 

bqlanm.lı§tr Bu suretle wele • 
latanbuls DaTUt- bilıdirmiftjr. men Sicilya bogazn'IAI kadsr dıe'VUI re ~her tarafına 'k~-Gal Sül JID&Dt).,i 4 - O, por AMığımn malümeta göre, şim eden ~ddetli hava çarpt!Unalan •· cek Belle 

ata-•J'. e '[ imimi 2-0, f-balıp Kaıwm •Y<> kadar •erilmio olan beyann.. raaında Alman •c ltalyan uçak • -J'I 3 - 0, .,...,. - 0 ,_diler mc'<ric k&nllr tevziatı ik ncite,,. lan -._vr tipindon JO d .... •n 
pat&JI 3 - nn sonuna kadar de\-am e.!ecek • uc:;ağmı ale\~r ı -ınoe dü!!Ur:nu~ler 

mir g6ndm1.ebileeektn'. d 
piieıJ' taraf tan kömUr satJ!J teş 

Dr. Göbbets·n bir nutku: 

" Yuttuğumuz 
lokmaları hazmet-
mekle meşgutuz ! ,, 

Bu haun loali)'eti .ona 
~ 

erince 4ofada ~· 
laeJellere uanlacakta 

Münib: ıs, <A.AJ - Nasır Dr 
Gabeı.. Münlbde ı-~ıc.dherrnlııne'• 
de ~llnlan ıuuaıunı bir ~östei"ide 
badakii pazar günü Mftnıb b.ıllu 

t ir A.ncsk hundan sonnı Yapıla <lir. Başka iki lııı:üiz u~ğı da -tı.t-
ce.k kömilr ~vziatı icin b.t.lk b.r . man Be.VB.IJ uçakiR.n taraf urlan au 
iltlel'i yeniden beyanname verebi· ~ürülmfşlerdir. ı 

lecdderdir. İngiliz tanurelerinin alnnl•n 
Kllnriir 18tl4 ve teVZi mll 0 'll'C9e" Loll<lra, 18 ( \.A.) - Dun ln· 

si mevrut imkllllar de· .. am ett ği gilız bomba UNıkları en büyük .,un 
ve nekliyat eekleye uğra::ıa~1ğ dü1 akınlarından bir ni yanmışlar 
mil~~ kömUr te\'zi tma kı a dil". 
lannda dahi dewm edece1rtir. 1 

Bugun Nuri Demirağ tayyarelcrile 
gösteri uçuşları yapılacak 

N1lli J:>ıemiMi Gök oku)Q tayya. IDC'ktcti tb:rinde uçaaklw, ..- • 
~ bugQa bir Pleteri JIÇUllll ya.. belli ıa&rekeder ıapacaklardlr, 

• d • ••&111 edeıceiız J W•~\t 
Dbldl ...._...._ - V• __. ... 1ılr Stirblt,.. - Yum a acilde -

Dl hitaben "Mücadele riıhu •e yur-
da sadtıkat .. meTZUo .. ıraru~ı 1lP" 

pacaldard.a- ~yy&'l'eler m1nıenı!il Uçqe aat 11-12 ananda°'._ 
~talebeleri tvatmdan ida. catt.. 

lDWOMI So. 4 Su. J deJ re edilecek, ~. mtlhendil l 
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- Fakat hu k.,d:ırı yeler ını' 

Dalıa lakın olama~ ıııırız'! 

.... 
Yeşil çamın JlC.llbine, bö~llrl· 

lenlerln Oç taraflaıı kuş:ıtıılı l.uy· 
ta bir köfeye glrdıkı ~ıınyanıı olur 
'duk; uzandık. Be'l ıckrar so!• •ıl 
'C.ium; kolumu belıne clolam:ık ·~ıe
dlın; o, hı ıhı itti. ~ıı ılık yaıc 9ıi· 
nllntin sinirlere ıarılılı aıe,ıen te-1 
ler~ öyle çılğınclım. o~ le sarhoş . 
tunı ki .. Artık Vcdideye büshütıın 
)'akın olmak, onu kC'Jlanının ara· 
sınd:ı bir zanbalı: dctnetl gibi ıncıl 

mec:len sıkm::ık, lcokln:n:ık ve l{ô:ıiıl 

~emdekf liillf':-ir. ollfunlaşıp 
bfmerlendı~ini l!fÖmıek i ti,·or· 
Ctum: 

Vedldenln vahşılıAi büsbii!iin 
tıl"ft) ordu; fa kal hen· de kolay ko
ltıv döne<:ek değildim, 

- Vedide! .. 
- Ne var Kemal hey1 
- Beni seviyor mısın 1 .... 
Kutınlıktan dol.ln kızlın n .. 

tel cllerlerlmden boş:ıldı 'Je içimi 
19oşa1Hım : 

- !leı- beni st;vseydla bö~;le 
71Pln11Zdtn ! Sen bentlen kaçıyo ... 
lan; benden korJm1rorswal 

Hemen katlan çatıldı: 
- Korkmak mı! Bö)'le dO,fınc 

ıatini•I hiç aklıma r-~Uıtnemı,um; 
lılimlinftıOn do§rululuna yüııh! 
llır lnan1yor musunuz' 

- Eter l>ana aksini illba! et· 
81ft.scn öyle olac•khr. - .... 

- Artık Af aiş1nJıyız Vedıde .. 
t;, lenmemiz, gün me\elesidlr. Hr. 
)'atlarmuı birleş1yor. Ölünceye 
lradar, benim her şe-3 :m senin, il@ • 

tUn lıerşcyin de benim o1a..:alc. 
llıürukftn olsaydı halllı yaşayacanı· 
nuz günler.in sayısını da bir ya~ 
nıak ve ayni Rfln beraber lHmek 
-..Zusıınu beslerim. Buna hflMil 
~n henden kaçıyorsun Vedide Ne 
.,hır, blraı sevişseii !.. Nt,anh

0 

ha
Yahnın ınklerini acaba ~11ft bir 
ilaha burmak mümkftn olacat mı! 
S Din ha kadar lıilek ı.tll ........ 
Wnran1f1n ntcfndfT' 'Befta bmm 
"" !\Öylemlyorsu!l 1 .. 

Çok sert, keSlin, dikenli b:akıt 
brla beni silzdil. Mukaddee lur r 
~amın maaddes b'r fikrini t~krtr 
eder gibi dedi ~: 

- Bir ,On bltbantJa kırda ıa· 
serken iki nişanlıya rastladık n 
•nlar kendi e...Jerfnde 1apt}ma.~1 
!Azım ıelen şeyJe .. I Y11PIJ'Ol'lanb. . 
Babam bana 90rchı: "Bulana n· 
Jerl vok mu acabA .,,, Neden olm:ı· 
'Sın lıaba, ben Hdsfnı de tanırım 
, ·'' öctJim. O zaman dudak bühN!k 
ce,·ap 'erdi: "bô•'• şeyler ar.<."nk 
dört dıv:ır arasında VP-Jnlır da on· 
dan .. ,. Dedi. Sonra kqlan çat:ldı; 
Alt dudntı hııkarelle l)&llJdü n 
tlH\OrOr gibi mınlıbr:dı: "Hayçan· 
Jarla insıınların aşlclan araııındakl 
l>aşlıca far.k birinin ntıkta ~ti!'kinin 
btJah yerde yaşanrr.aı;ıdır!,, 

Ounlın 86Tlmen onun da alt 
iiudağı kn·rılıyor; ka,ıan phlı)'Of, 
~ ü7.ü dınr oluyordu, Püllt IN!n 
de o Rfln kendim<'~ bfty(lk bfr f:e
aaret buluyordwn : 

Dean, etıkl nır.anl•rı• ada· 
mıdw. O saman beikı bu fi.kil' doğ· 
J'U oltlf>f1frdf. B'albuld' artık a,k 
«fffi!,r.e dlfttlııraan ,.e •ı>erdelel"'
tft-ıı ıhşarı t8'ffor! 

- Renim de babı.ım JJilıl eski bir 
in rın olmadılmıı 'l9redea blli~or 
'4.ıııuz; bir hıamn a.ıl yqı tak.,.!• 
inin ı;österdtll de~ldiı'. SU ona 

. 
tenkid edenıeulniz, bonu hJç bir 
zam:ııı ar edemem: 

Kalktı, yürüdü. &.n de kalktım 
•• arkasından gittim, O kadar ~ı· 

kılmı,, daha do]Jrusu kıımıştım kl, 
tek AÖz daha öylemedlm. Eve ka· 
dar, csıılı ve ne5.•sız geldik; .ıy· 

rıldık. 

DlıAün ıünii yaklattıkça d•ha 
çok sinirleniyordu; '"•lnt vakıt o
dasına kapanıyor. "nnılerce çılmıı

yordu. Onu gözı•lleı:-ı,.klen kendim\ 
al:ımadım •e yaptıifı bütD.n hin, 
babasının çeşit çt'!ll realmler.nı 
gljzden ge~·imıek. bir, on, yüz, bin 
defa bakmak oldnAunu anladım. . 
Babaya karşı bu kadar anıtl ... Ne 
116rmOtlOm, ne de '"ilmlşllm. Bu 
bir IHJJi deAll hHtalıklı. 

Geceleri yatnfına bfJe hah:ısının 
bir resmini ah3•omı•1~: ona !lal ,lı· 
)'Ot Ye Ö3 le uyuro"T'lllŞ. ~ık 51k hıı 

na anl11fı3•ordu: 
- Bu gece babamla at gezinti 

si yaptık. Ah, o ne l'arr.nn bit sQ• 
••1'1 MI. Bnlcır ytb:JI! fakat zenlMı • 
ret vficııllıı. çevik, kııvvetıi ve ce· 
mr bir snvari .. 

Bu bahsi uzallıl:ça uıahyor; a· 
del:i kendinden geçiYQrdu. 

Bafka bir flln fÖ:V~ diyordu: 
- Babam &en• )·ı:nıma seldi .. 

Bal&onda beraberce arnrupu aeTNt · 
tik. Bana, "Kızun, brnl unutma, 
dedi; böyle bulutaaıı zamanlarda 
ufukta renk renk sıralanan bahtt· 
hıra bak; beraber olurd1J4lumus •• 
onlan aen.ıtllimb zamanlan ha· 
tırfU,, dedi. 

Bana bu rtylyı anlattıktan M>a· 
raki !Jftnlerde akşamlan hep lnl· 
kodda güneşin batı,ınt aıeyrettı, 

Ben d• yaaıaa oturdma; berabeı 
ce, açılan kapanan n blraı aonra 
başJca renkte "oyul,..an güneşin 
sihirli renklerlnl liizlerlmizde eri· 
terek, tek s&ı konn~adan kn'llnlı
#ı buldult. 

O, Jılc ıftphesia bu renk Te qık 
dünyumda b9hsının nmbtetem 
rubunıı g&ryontu, F:ıkat benim t-
11• .... :v.u..~ lr........ ... 
1ltftt "e Mtytıanm 'Tardı, 

Bir .O. aasmn baaa d611CJfh 
hn ele d&necllı:tlm. 

- Rica ederim 67'1 dan111111t 
Dtdl. Dard*9. Mnat blT •lt 

dtTant tltl: 
- 'fandlll bıkı1111ea babmaı •• 

bdar andın10nuauı, bir J.Uı• 
atı 1 Kaf)annmn JcaSın ft kımk 
aunıtı, alnınwn ine dolnı k•r 
diktan IOftra "11anr• dolru ıeo 
nişleTnesf, JlSderinllin lcoJ'll si7ah 
renııf, ortası kabanlt bir kılıç •lt
ıı kadar sert yijzOn01 .. Atzınız tıp 
ltı babamınki ft çenekrlnlz onun • 
kinden daha ku• .. tli •• Yaln1z bo
~nın ondan biraz daha kısa.. Ve 
sfzden çok dalla heyhef11. daha er' 
tekti. 

Sustu, bff'al lblaa hakta 'f't r;ftr. 
du: 

- Kemal tiey siz sakal bırak,:ı· 
nız acahA nuıl olur? 

- Ba- hiç dilfünnMmifl'm, 
Falcat het4ı1Td~ 1'.rl olnıaya~ıdc: !:t• 

kallı insanları stTmfm. 

$He btıiday aatqlanna 
dair fhbar 

Şile kuuında bulday saU. iş
lerinde bir ,.,tawılulı olduğıı vill • 
Y9t ırıekrma haber Ysilmif ve 
taMUbt• liritllmiftir. ..dilik 
ba JOl.makta iki kitini• i-.1 ICCJ 
••tedir. 

~, 
* .laciJtere Krah J Del hrJ, si· .. :.•:9!. .. W!t -..,_ .............. ~~-~~..

~ llMtölwı -1-denen "* dlJ'Ot: 
1 

"müvaılıkat bir tacı tbedt' bir ta\' 
ile değifllMle aidb'orum" 811 kadDr 
inan ablbidir de neden mllıtt-bld 
idaresıle ibüliln lab.ıuını blhuıGr 
"'•lt7 Allaha çak i112Hn blrn mü 
tenıı olur. 

\ t ~ ı T 

Petrol we ••dea llazlaeıı ı Fayclal. hil.U':! 

• • Pekmez 
Kafkas geçıdı pişirir 

· Kafkas dallaM Auupa lle cenn· 
buprbl Asya ant91nda, dOz bir bat 
halinde Kere boğa7.ının üzerinden 
başlayarak Karadenizden, Hnzer, 
denbJne, daha dolnmı Bakt'l)·a ka 
dar usanır. Bu 121fl kilometre u· 
zunlu~nchlıl dal ı;ılsllesi, vasati 
olarak 200 kilometre enlili~indedir, 
En geniş yeri ş.imall gnrbt cihetin• 
de, Voroşllov!!kde Y.uban nehıfoo 
Yaran kıtmıdır ki. burası 250 kJ· 
Jometre geniştir. En dar yeri de; 
Orconfkid& civarını!• Terek nehr\ 
yubnsındndır. Buruı da 140 ki• 
lometre geniştir. Cenup istlkanıe 4 

tinde Rion ve Kura nehirleri vadi• 
sinde bu dallar dikleşir. Yalnıı 
Ucstıls ve Suramt tepeleri, ermeni 
yamaclle irtibat te45!ı; ederler. 

Da# sllslleslnln birinci kısmı, 
Karadeniz "'•1• Pontoı. Knfkasya'ı 

' dl1e anılır. Buralarda dallar 3000 
melreden atalı )'()ksekltktedtr. Bu· 
nu takip eden kı911\ı; abua alpla· 
rı denilen 8000 metreden ook Jllk• 
Mk olan dallardır. llu kısım Kol• 
bH'• 'kadar 3122 ruetre lrtlfaında· 
dır, bu yükseklik Kuban 1rmalı i• 
le Teberdo'ya kadar denm eder., 
Bunlardan aonra da ae7yahların 
pek 1evdill orta Kafkaaya ıelir. , 
Cok sini tepeleri olan bu dallar
da tlmalde Elhurua tepesi 1>62V met 
re, sırasile Uşba 4698 metre Diblau 
5197 metre, Odai,aş 4646 met:-e, 
nihayet cenubu ~arkl istikametin• 
deki Kazbek 5044 metre yükı<ek• 
Jlkledlr. 

nu kısım Kaftcuyanın en mft. 
ilim gt!(!k!l olan , H7t metn Jilk• 
~kliğindeki KresztovlJ PercYaliA' 
ya, Avrupadan da Gürcistan kesi • 
minde, DorJoH u.;nnımuna k.ıdar 

fmtfdat eder. 
- KresztoviJ PrrcnH~en ,arka 

dolru, Dallstan da~hrına varma·. 
dan, gittikçe genişliycn Leşlla dal 
larının en yüksek tepesi 4484 met 
relht Pazardzuz tepP.sldlr. Nihn)et 
Ka~l)ta Katkaslan11da dallM' sona 
erer. Awlron yanm adasında, 8:ı• 
ktnftn yatnnda blrr1eıtblre tept:et 
denize mfintelıl olurlar. 

...... dallan ... md ... ~· 
1er, fetblll!e ttc11r. 9a ~mten 
en mlke1hmetf OroAn tle TflrPk 
aeblrlerl arumdekl Gürelltana ı~ 
dtn JOldur. Sn JOl ltlkert nnllya 
111 da eJnritUdlr. Bu 101 fuaaıt 
Kalkaqa d ... annın meı1self olan 
Orduonlkldle'JI GOrelstan ile bal 
tar. Tlhrite , TUU. fle KnutoTiJ 
Peronllle ıtden ha,u bir ,_,ı da· 
Jaa Yardll'. J>iler, dalla H ehemmi• 
JWIH olu bir yol da. Ardan .,.. ili• 
on nehirleri araııınılakl geçittir. Bıt 
Jul 2U2 metre yiikııekllltndekl 

Momişson ll(Unnnıından geç.er. Rd 
tarihi }'Olu buglln ınümknn oiılu• 

•u kadar az lrnllannınktadırlar. 11 ı 
t.er denizi sahtlltr111ftkl Derbent'• 
ten < dfler i9mlle l>tmlrkap1) ıbA 
tepelerinden deniz@ kadar dar bir 
Jol ntdır. Buralarda mflnakale 
"Arna .. t kapı•ı" dedlklerf yerdı-n 
ıtıiirn1cündl1'. B11rada hahrlalahm 
ki, Kafkuyanın ebedt, kilr hud•!tl•1. 
Kal'kHyanın garp sınırından aş::Aı 

~arı 2790, .. rk badud•ndan IH 
3800 metre Jcadar nıesnfededir. 

Kalbsya mesele!lfnln, bit' &kar 
yalc:ıt mesriecf oldulınnn tekrarl:ı • 
mak bite zaittir. Rt'l«f\n bfttiln nıiiı 
lıttlMa raftnen. burolarda, ~n 
eımekfe olan barbtn manıuıını nr• 
lamak içhl bunu bllrrıelı: lllıımrhr. 
Birlcac sene ev"el~lne gelinceye 
kııdar. Kaftcas petrotn ~ıısyanın fr 
ilısaJintn yÔzde 9.t ftne teknbül 
ediyordu. Son zamanlarda B.tede. 
VOllJll ile Ural a,..ndall Umba v~ 
cl•ıa{'I Pecor k0'9lın ile INışkıı 

KARtKATOR 
2 ili • 

-

yeelden ltletmeri ıoıl1n bir talram lflldt cemetmı, olan yuma mllroıı 
kuyuların sayesinde enelkllerln ~ dan fada nüfuslu (1'ıflis) fehtidir. 
m:.nnt sarfiyllUı ltUl'lll bl..t, bl• lkaralı a)'lll ıamanda Kafba)'aaın 
tün sarfiyata nllbetll Jhde 11 e ltGltlr llMl'IMlldlr. 
dQşlO. Sovyetler, petrol fstllsalterf- Hava ve iklim bakımındon çok 
ni bir kaç senedenbert bildirme • mlt•baml alan Garcletanda bu1.1i\n 
mektedlrler. 1935 de 28 milyon, bile ziraat ve hayvan yetiştirme 
1131 de H mu,_ ton o&araılı tah- GilrciMerin birinci ıl"recede lttltal 
mln edilmiştir. mevzularını teşkil etmektedir. Ger 

Slmall Kalkaıy&11ın Maikopl ve el son senelerde aaıyi buralarc!a 
GrosnfJI luyulan da ciddi olarak oldmoa lnldfl'f etmit .. e kömOr 
hesaba katılabilirse de; Karkas madenleri, kumııJ fnlırikaları, lur 
petrolilnll en fula olarak ıtne Ra· binler, konsel"Ve fubrikalan , fa• 
kü lstihdl eder. Sovyetler blrlllh· ı allyettedir. F .. al en mnhlRI t;lr 
nin beşinci blb'ük •ehrl olan 13a• toride lll1ln(Janeıt"!Daılenleridlr. Ilun 
llllnlln sekiz yijz binden fa&la nn· lar dünya ihli~cının yüzde 40 
lusu Yardır. Baki petrollerfntn ııalt dan 45 şlne muadil lııtihsal P~ 
lı, Roator latHcametindekl demJt maktadırlar. Sentvl tlitih'illl...t to· 
)'olundan bqla l'.lıJ))'er .\!lntH parlak hesap bir milyon tondur. 
demir yolundan seft:edflmektedlr.. Bir milyon be' lar ekOebillr 
Bunlardan daha ftıllhlm olarak Ba araıidc elli bin hektar çay ve 25 
kü • Bahml an111nt bol"lllarJa de- bin hektar limon 7etiftiriyorlar,. 
nlze, oradan da aana~i hlSlgeJerlne En baıhca siraat mahsulleri; çay, 
... kedilen petrol ll'Jktan dltwrle • tilin, pamuk. ildim •e meyvadll". 
rine her uman faiktir. Ha.ası çok muteıtil ve hoıulı: olan 

AnrbaJctnın petrolden tiaı,tka, Bahlm ın mnhlm llfllthllandır. 
Sovyetlerln eıı ıenstn JH1nm1r fstlh Rus lhtilAllnl rnnteaklp Tifllır.t, 
aal m~rknl alman dt ehemmfyrt<- Almanlar, Bahuna dt Ttlltler lııR!ll 
nı arthrmalrtadrr. O.tiptir' ki, !nı- ettiler. Gürcfstandn da mnstakıl 
rada sem senelerde 1M11ntdr yetfştlr- clmhurlyet oldu. Fakat; çok ıe-:-1e 
meğe başlsmışlardtr. Beş sent-!ik den buralarını So\"yeller tekrar ıda 
pllnlıınn tattJlkl 11ıras1nda AıerhııJ releri altına aldılar. Nihal olRrak 
eMıda ı>ett'Otftn azami mfktırd• lr 1924 de, sık sık vukua gelen isyan· 
tlhsaline ehcmmlJet •erildi. Bu lann lSnDnn nlmd •uretile bü~iio 
eftmleden olarak; makine •e~oıır menılekcte 'lılkrm oldular. Knrkaıı, 
leıııfsat yapan faıb~alar bureda lu geçidinin ilçilncil cftmhuriyeti o
t'Uldu. Petro1 istftısallnf hemen h~ tuz bin kilometre rJurabbaı arnzl · 
men makineleşllrdiler. Son zaman: si olan Ermeni memleketidir. 

IU"dı A•ı>eron yanın adasında Ha• Bu cilmhurl7etln bir milyon ilf 
ıer denizi ımlannda !»ile h)'tllar ,as bin nl!Cusu nrdır. Bu nfttusnn 
aftıJar, Clnkft, dtall laJ'Daan al· vOzde 85 ,ı Enneaidlr On Oç Sl"nt 
tındaki topraklarda ~.ok zengin pet • rf d b d nr • il d ... 

ıa ın a ura a n us y a e ., 
rol ffUzlerl keft.ltllll", nl8betinde artmıttır. Do ldiçut 

1'18 • 19 da fn«flizW... BaJcOyn memleket, Emıenllerln son lltlca
itpl etmı,ıenll. Kısa bir aman f· aAhıdır. Fakat serek lkllaadl n ee 
çin, Azerbaycan lsüklllinl ilAn ~t- rekse stıııtejik ehcmınlyeti yoktur .. 
u. Fakat 1920 de So"'Yeller bu mem Bat tehh1erl ErlYahdır, Bu 4ehrin 
ı.MU 7 .. tden lclaNlert albu aı-. Yirmi sene evvel 40.0000 ntUu~u. 
cllla1'. Yarth. Bosftn :fkf yftı hin kl,'lllı: 

Gene ,hahrlatalull ki, bu kll
çflk meıaıaetıa no mf)fon iki yQı 
elli bin nftruıo Yardır. Bunun ii it 
flbl Tatar. Wl7ed d• -lit.lQ 
mmenere mensuptur. Son OQ • 

~ zarfında nGtu~Jarı ~· 38.7 
nisbetlnde arfmıfhr. 

o..,, eANtlftdtn Gllf'CfatH ne 
lconttudarltr. Bd etti menıleket ef 
11ne1er111 ~inde enıhr. Toper • 
lal ..... P 70.oot lı:flometre mu • 
rabbt1 ıratfıl •11"4rr. ıth lahrfrl 
nllfıısunda buralarda U mUyon 
lıtıinla ,. .. dılı lelbll edllmıttı .. 
Bu tahrire tekaddfim eden on De 
•eH sarfında nllfal adedi )"Dıdt 
32.3 nisbetinde artnntlır. iki ıtO -
fuaan llote ilrlal ldet •• dll hlk1 • 
mından Gllrca olup cııt-rlerl mtıh 
telif mllletıtr. meuaptafltır. Bas 
şehri; Kura neh1'1 .. Ydınndı, fal'" 
ll Asya n ıaodern A...,.,.11 net-

bir şehirdir. Maklnelctlirtlmlş zl· 
raat 11yesfnde Y91't1I\ rnlJyon hek
tar arazide, bir buçulc milyon totı 

habubıt Jllltttnnekledlrler. P .. 
mut !'lltnaytfne iha~cltlen 'in ım 5e 

11ecte yfiı bin ton mnhııol Terfyot •• 
Ru bölgede de, teni~ mlkyash cet 
•el Ye kanallar •tıl3rnk kurak ıınt 
sinin sulanmaıı imUn dahifne 
girmiştir. Bu m'lİ<"ııtla muaı:um 

eu tesiseh -riicuda t-Urdiler. 

Şfmdfye kadar ,·:ızclıl<tarımıru 
hlHAıı3fen denlleblttr ki, Knfkas 
da~ları ceman 120.000 kflomdre 
murııhbaı vtısnhndn bir yer lHııl 
etmektedir. Ye<liyü~ kilometre u· 
ıunlu~nda clup, ~ksekli~I o-ta· 
lama bir hesapla l.000 mrlrcdlr. 
Şimdi harbin kasırJası bu tepelere 
yakınlaşıyor. 

Badape~ıede cıTNrn "llacar N, . ..,. 
ut,, flOUlt!ıfnd~n. 

An.~ara suikastı 
Ağır ceza mahkemesinin kararı 

temyiz tarafından bozuldu 
. Anka.radan bUdlrild.lğlne söre, Al. 
n:ıanyanm Ankara bllyUk elçim l'on 
Papene kartı llUikut ıuçurıdan 20 
ter aene •fır bapee mahktm edilen 
SovJet tebaaandaıı Pavlol, kornJ • 
ıot •e cıa seneye ıaalıkam edtlen Ab. 
durrahmall ve berber Sttıeyınao llal&. 
kmd&lli IEara&' te.,uı m•huma"eol 
~ nralı Ankara .aab9t,. 
1et mUddelumumılfltae g&lderllllltt • 
lir. Uzun ol&D bollma kuarmda aı.t. 
uca 18 noktalar bahmaıaıctadll' , 

1 - Allllara JGlll lllılltlt ... ~ 
nolojf mOtehunn Panoınm npo . 
runun okunmama.aı, 

1 - A.bdurrlllw .., 
tablclUttakl SN4111rtnt• 
m ... 

1 - tta17a llllfareU •111 m 
to&btt olarak ~ ttadllırlDe ... 
raoute41Jme ..... 
•-Mar•lırv""mtllM .... 

tDd8MI .. IDNtll ... ... • 
ıtatabrardat..aa .... .... 
..,,.. ........ A'Nıt 1 .... . 

.Ullr cılUü MW'allıll ..... .... 
rn&11 alddeluaal w ....... ...... 
dall lltendllt il.ilde mıbbm111 llalt. 
tunalmam._. ,._,...., - ...._ 
keme,. aJlarl 1ıılalJDattm'. Stm Alt • 
darrümum D tMldbttaJd lfl'4lt • 
- Rtla .. ..., ft lronllef tara • 
tmdallohamalltallfedlkllll ..... 
olmttuıulJM·•- ........... 
detml,u.. 
ttaııa ...,. elllUll Jrq iL 

Bombanın ln.fili'ı.kından .onra ikJ 
pham ltalya warethaneıılnfn u.tlln 
dekt arazide Franaa bUytlk el~Uitl 

blnaınaa dotru kaçmakta olduğu L 
t&lyan ael&retl kap!ctaı ıaratr.ıdan 
rMımtı~ttır. Pavlol ve Kornllot, ka • 
pıcryı müdafaa p.bldl o!arü ikame 
et.mlllesdl. lddla aakamı, koprkezı 

atıll• Od pllaaa Maretıaaelerln 
mnhdPM9fle mtıkeılef Ud atvD me • 
mur oldutumı, ht.dtae tlzerlne fatU 
tallan1JI 09ktrktarıar, 1ıbıaena1eyb 

llJdt ollnlc clinlemn.ıertH 11mlJD oL 
m&dılml aerdetmlf, mahkeme de lıa 
70tda karar nrmlftl. 
..... ILIJırlrmcla tatlılk edD8ll 8' 

IDOI madde 1ı&r f&lall -.. .....Uir. 
.... dalrdtr. Otur Tobclm lıa .uça 
.. ....ue UllldtlrllcQI 11alllrmda1d 
daltuerta JD&bkemeoa lab edtlmemff 

• xıv net Lu1 k:ııı,,.. tara1rın 
dan tedricen belllr 1>Jdulu sınd ı 
diyor: "ölmeli datı:a dç sanıs~r 
dum,, Allayan u~'ın1111 da şö··l 
demiş: "ne &IJ17ö"unud Beni 1· 
Yamut mu 1andaı1tııfb 7,, Kanti."ttn 
olıuıkla 61Dı* arııJnıtllkl fark tnk 
hftyük olmadılı için mi bu hllkl•r.ı 
dar ölmeyi d!tba ıne unıyordunı 
deınlt! Uşaklarına fll!'lfnce onu J~ 
JWm6t zanneden onfar delil ken•Jı 
llıfho: ken«lnl IAJenıdt sanmaqydı 
• liıldar iefT ft naftlet flldalfıllZ. 
lrtft1fl -u hak1'teell •• du 
~ııüp ........... blN& müsavat h J..Qll.6.ıftADA bl' Gılarak ............ ....,. ... 

r•rmm blrlnct 'bendindeki •bebler 
ı uumcla lllkndllmlttlr. 

bul ~ferdi: tulbukl . ., hükmdsrlar 
Jo ı.ne ....... ı kabul eım )"Onl.ı. 

a. ....... - Bured• Mttln J911181der ~ ppıhr .. 
ll.a,terl - l1L. Fllllat ~ ..._ J811brT. 
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a~a Amerikan kuvvetleri jj;iik"i~;---v;7~;~ 
' ·~~tlanti§i cenuptan başlayarak 1imale doğ- 2 o · ı • 
·~~""·Garp •ahülerinden aonra ~ark ıahille· .. g Q lp geldi 
'trı~ . ~'?e~ mecbııriyetindedirler. Japon - Al· 

1! ırlığini kırmak için siiratle hareket Galatasaray Süleymaniyeyi 4 - O, lstanbulapor Davut· 
zaruridir paıayı 3 - O, Beykoz Taksimi 2 - o, · Fe.nerbalıçe Kasım 

SADRİ ERTEM 
Aeıneıı°'kanm harbe ~irdiğinden 

~.ısa bir ~nm:\n "onra .\leksika mu. 
h:ıripler safına geçti, onu Brezit~·a 
takiıı etti, nihayet Arjantin mlh
\ıCrle si,yasi miiua .. ehctlerini kesti. 
Bu suretle ortada .\merikP.Jau 
hir b:•:,ka tabirle l\feko;;i'kR J,(ir(e. 
;.iıtCl~n llorn burnı:na \'e ~lacellan 
lıoğa11na li:ıdnr !?;mbi atlantik 1;a. 
it illeri mil,, :?r <lenlzaltlaı·ma ~·ar. 
ılım cllemeı bir hole ·okul<'n. 

Ş i:'1Uİ t--miılenıe hııreketi at. 

laııtiğin ~nrk <oahiJlerinc 
' t:t~mj-; bulonmaktaılır. Bu hnre-
1.ct ıHrika:ıın. ~nrı, sahiUcrini tut
ıııal, ur:ti'e mm nffak olabilir. 
1 ilıcr~ a :ruknrı Gincıle bu bakını. 
ılaıı chcıni,\·ctli bir nokta oMuğu 
f!İlıi, emir. ı lan bu saha ·ı bir Ü<i 
ol.ırah lmll:uımal>l!\ irap cılen ~ pr. 
leı·c k•nTctJ,.r ayırmak ıhı miim. 
ç,un olur. \tlantlf\n •ınr.J- "ahilfo. 
ri arn-.ııııla lıilh~..,c;n •·nııkar,. <:••:' 
cl•eııınıiyrtliılir, "Dakar,. Afrika-
11111 t:arhınıfa o,,nrlJ l'tlantiı!c en 
~b nıl~ 11 ·anın ıs hir karn ıı:nc::ı••I· 
ıf ır. 

Bu pnr<:n.ra hakim nlıtnlar, f 11. 

~llteffon Hintli..,tı'"a. \\il trlllra~·a 
~ nıulan ::;cmi· sef::rlerini lirıht~ c& 

J:on tı:ol cd""kr. r.n ..,r.Jıeııten bu 
&ahanın müttefikler iı in olrloi:•ı 
ı-ndar miln ,.r lr:iıı ele ehemmi ·eti 
\'ardrr, hııvntii bir '-rıılreti hni1.t11r. 

~fütfcfihler ~in Uada;;~kan i • 
gıtl<le.n. 11tlnntiiin ~rp !ahillerinj 
ı'ıl!nnptan ~imale dofra te-milledik. 
len sonra Dl\liar pek ilmtat edile
oek bir fıs değildir. 

:e• \ paşayı 3 - O yendiler 
Dün lik m~lar.ma Fenerbahçc 

\'C Şeref tatlarında devnm edil
ai. ~>e-rcf :stadında gunün il1' mn. 
~mı Beykozla Taksim ynı tr. Gil
zd bir ma!:tnn sonra Eeyk.ozlu)'.tr 
kuvvetli rakipleri Taks';.mi 2-0 
yc!lmeğe muvaffa:k oldular. 

Boğa:::m hücra bir kô .. es!nde "!eS. 
riz aP.d?-'512 calış:ın Beykozlulal' dün 
~alibiyeti hak eden bir oyun ey. 
rıadılar. Maçın ilX devresi 0-0 a 
titm.iıı, iltinci devrenin b:ışında. 
ve sonundrı. '.ki '-'Ol çıkaran siyah
rarılrlar dünkü bu ~alebe]crile b:. 
rinci kümede kalma ümitlerini 
C"flrantilcm!'iieı dir, lkinci oyun 
.... Unan <:ll mühim karşıl~aE.ı o
len Vefa. - :Oeşikta.s ma<'r idi. 

Hak"m Ş~.zl Tez.canın idaresi al· 
tında oyna.nan bu maı;n her :ikı 
t:ıJ:mı ~u <'ekilde çıkmrı;tır. 

RC"~il•taş: Mehmet Ali - 1bra. 
1ı:m, Hrristo - Saim, Omer, Jlü. 
~c~·in - Şabri, Jfali"i, Jhlhkr, ~e
rcf. Sü1;rii. 

Vefa: ~tuuJıhit - Siilcymnn, 
r.ih:ıl - :uu-.tarn. ~iikrii, K. Sii
Je~m11n - Jlü-;eyin. Hakkı, J ik· 
ret. Jlnyrlar. Mehmet. 

Oyunun ilk b~ daklkaı;ı karşılık· 
1: nktnlara ı:;eçti. 4 ilncli flakikıı
dn Vefalılar hoş kaleye muhakkak 
hir ı;olü rokamadrlar. Beq·nci da. 
kikadan sonra oyun Re~iktaıı ta
kımı altında oyna.rtmağn ~ladr. 
.ı'.radn srrnda Vefanın yantrğ! hü
cumlar flır.>Jıimin sağda r,yna.masi
do1aYJSiyle tehlikeli oluvordıı. 29 

uncu da.kika.da. canlı .b!r Etşiktaş 
hücu:nundn. top ~la. geçti. Şlllnii. 
ııiın l:cndine has bir akım V cfa~ a 
tt>hlik~~r geçirtt- Netekim Şük
riınün ikinci defa ve kapalı 2a\İ· 
Yeden çektiği şilt Beşiktaşa birin
ci golU ka.za.ndn'd.ı. 

Yedikleri. golden sonra Vefalı • 
lar açı.l:dılar. Daimi surette B~~ik
toıı !kalesini ·tehdit etmel;e başla
tlılar. Dillıassa siyah • beyazlı b<.'lk 
terinin lbiı'birilc anlaşamaması ve 
lbmrumin sağda oynatılması Yefu 
muhacimlclinlıı ~1 ııvzi:.yonuna. 
girme<"..kıe ~p oluyo:-tlu. Pakat 
:ıe~i1 - beyazhlı muhaCll'll!cr v: bil 
hassa Haytlar muha'kkak gol fır -
s:ıtlannı heba -etmekte birbirilc ya 
rr~ cdiyoırJs:rdı. 

Devre !bittiği zaman Be!]iktnş 
1-0 galip vaziyetteydi. 

lkin<ti devre Bcsl!k:ta~ın hiı.kin.i
yetı a.ltmcia. iba.'4ladr. Mütemadi 
hücumlarda. .Besiktn.Ş ;ml"rı gol 
Jca<;ı:rmakta ıbinbirleri'e ynrıı:; et • 
meğe ba..51adı)ar. Bilhasrn Şe~flc 
Hakkı es."<i günlerini unuttur!'Mk 
Ş<.-kildc oynamakta neclen-;e inal 
ediyorlıı..rdı. 

Vefada bir değj~1tl!k ol<h:ı. Hak
kı Bantrl'Wa. ŞıürU santrfora sc<:
ti. Bu <!cğiıı.ldlik ltısmen tesirini 
gösterdi ve Vefa.lılar ~embcrden 
lkuttula~k yavaş yavaş Bcşikt.a.5 
kalec;ini 'tc1ıdide ~ladılar. Tam 
3G uncu daJıik'Ada ~ l&wn yok
ken Beşikta.csh1ar'Vcfalrlar&-favul 

(l)rııotnı 5 ncidc) 

Birlikt 
ŞeJ,er tia~·rn.mında, ıı;ekcr orta. 

dan lmllitL Hcrct'e dercec her tur. 
Hı ~oko;olJağa ahştığımrz için, bu. 
ııu ~'l. y:ıdır"nmadık. '"ntnn ui;· 
ru.1da her tiırlii ncıl"ı se\·e e\ e 
r:clmı~ğe ı uu~ ız. l\lcmlckct dil\ il· 
J:ırmda bo ·nunrnz krhlan int'edir. 
Snlınn, tahammüllin, Jnıtlnnıo;;m 
,..ıı ~ ül<se:. cll're<'clcrini, ~ozUmüru 
kırpnınd;m ~o~t<'ririz. Fakat iilke
ııin ıztırubı, iıi1.ctlekilı::rc isti mı. 
"'" dağı,Jmnl, s.-ı.rtilc. 

'.\tnl::ınml"z: 
- ifl,. :;!elen fcliıkct. clöğiin 

hayrnm olur, 
Demi":"ler '<' lıu dnvnnın lıiitiin 

Mrrını, bir tek rıimlo-le toplaını~
lardır. J~, rt, biıdt'ki ruh hulü o 
c,,ki ruhtur. On tonluk hir tas, he 
pim1zi ayn nyn ezer. Fnknt bun·ı 
l>inlcrec kisinin omuzlanna cla~ı
tır anız, r,iilc ö,rleyo ta..;ırlar. 

DUnyn harbinin ba5laclri;t glin
tlenberi, biı:, ctrafrmrzdn. hiç de bu 
h~n ayı gunniiJ orru:. Kendiıııi'zi uJ. 
,Jntıp a\'utmnk neye yarar~ İçimiz. 
<le iğrenç mııhliıklar \ar. Rir kere 
değil, bin kere nsılmaj;'ll J;ıyık c:ı. 
nn\'arlar \ar. 

Al~aklıkln.nnı maız.ur gfu;termek, 
şiknyct sesl<'rini boğmak. nıhlan 
~ıldrrıırn1• istcrllklcri ~ibi ~.alı11 
çıt']lmak itin, bir tnkmı tanmmı"' 
bii,rük aılamlanmru lc'keleyenle; 
'nr. 

7.-eyh'nyağmın ya~acılığınd&, 
a'1eyıığın yokluğuncJıı, pirincin, 
snbmınn hıilô.5a bütün yjy~'!k 
muılclcl~rinin de' lct pnrasmı hi~ 
sayısında. unun, bunnn adou Ör'-
le~·cnler oluyomıQ!;l. • 

J\nra yiizlülcrin· ,.icdanlan da 
pas tutmustur. OııTnr'dan ?ıer ~v 
bcklcınir. Dünyncla bnlıı.: mhnıı · 
kirlenmemiş Jıiç bir ıscy bırnl mnı'. 

JstcmezJer. Dillcnlc cloJıışıınlarnı 

Münakalat Vekili 
Ankaraya döndii 

fi'h\·er de Dakara.yapılll4!&k hir 
hareket ctntfında likavt del:oildir. 
Binaenaleyh Dakar bnı::ün süratlc 
:hare'ket eden.in nüfuzuna ta1Ji nJn· 
''ıtk bir ôunmulaihr. D IÖER tar:ıftaıı foı:rlliı mü. 

•1 lşçilerin gündelikleri 

f I ' artırılacak fchn!!~ıs1annm da itiraf 
ıettikl~ri 'cı;J1ile l lmit bama yolu 
i'lc Almmı~a iJe Japonya arasında 
kaçak ~uretile de o)cııt e~ya nakli· 
yntr bll.' lamrştrr. l\lih,·er bn mUna
Jrnlcyi ılaha esaslı bir surette te
min cfmek ic;ter, müttefikler İ<1e 

ılnrıon\ ıı ile Almann arasında "'•· 
ı11lıırn • e~;va. nttkli;ntmı rlıırd~ır
mıı1, ıııccburh'etindedirler, lhı mü. 
ııa!.nlevi k~k. \'evahut km'l'P.t
lcrıılir;ııek eli lmV\·~tli nokta Da
J,ardır. LibeTyaya sevkedi1cn A. 
nıeıikan kın'Vetleri Dakara YI\· 
yıılacnk höyük bir hareketin ba~· 
)angıcı ""yılabilir. 

z Şehrimizde tetkikle: ~p~n Mn-
1 nnkalfıt vekili a.mml .F:ı'lıri En

gin, .Anka.raya dönmilştilT. Vekil, 
hareketinden evvel liman işçi}er:i. 
mn Siiııdeliklerinin n.rtırılac:ı.ğını 
söy 1ı:ırnitit i r. 

Denize düştü 
' ~-------...~-~'..-..-"""-·----~~ 

SankOn•a, (Hnsusfl - Villi.yc. tadır. CeJTahpaşa.da, CamiŞetif soka-
timivle 941 denberi spora bllyük 
1: ir ehemmiyet verilm~tedir. 

Sporlardan bllhaıısn. n.tletizm. 
futbol ve g~ alalm gfüıteril -
meıkte ve muvaffak da olunmak -

Spora karşı büyiik bir n.lA.kn gös. 
tcı enlC'l" n.rnsın da "'aym Tümgocnc
rnı TlC,'1111.Zİ Yiğitgüden de varorr. 
I~e6imde tti.mgenal'al, BpQrcular a-

rasmd:ı göriilüyor. 

ğında H--1 numarnJr evde otu
ı an lbrolı:;m oğlu Mustafa, köprü
ntin Adnlar iskclcsine doğru İlCT'· 
if':rken rte:-ıizc düşmlle, etraftan 
yetf.şilerck kurtar!lmıştır. 

tarafındıın Yerlld:ğini ısöyliyem.yc· rııdan gizli bir )oU~ b.-uluhele ge· 

ergini, esasen hunu ;ı:endkinin de c l l A d K ~:er. llu sayede r.ıl alnnınası iuı-
hilnıediğini ifade. t'~kat erte.si gü· e a l n l z l UnsızlıışılOr. 
nü lıu ifadesini tnrıam.ile inkfı.r et· - Fakat tı:ış ocağını cc.virirıtr 
lı, Miillıiş hir ko11iul ~lDde jdi. l'ıl se? ••• 
lıakika "Kurbağa,, liıtttında anlntı al.J d M -.J d Knrlo guldü: 
J:ınl.mıı sadece yarı;;ı bile do~rU NilA e en: . .....,.,ar eş - J\O)llllıkJa ınuhMara C0d1lmP~I 
olsa itira rının .leııdislne çok paha krtbul cdccesini mi sanı~ or~un? 
lıya mal olacağı muhakkaktı. rA> a,, ~ :..: -." 4 "Reis,, her şe~ 1 dtlşunilr. 

Bu :ıd:ıınlann !kisinin de ~l nı dolaşarak büyulı:: yoJa çı1\lığı Esscks Kontluğu:ıd;ı hulundu.kları· Arkadaşının hileilinc doğru b:ı• 
bileklerinde döğme ıle birer kurba vakit hemen liemen gece olnıuş,ıı. nı nıılarnı,tı. Uzakta ıck başımı bir kanık devam etti: 
ğa re~mcdılrniş olduğunu söylemiş Köyli doloşmak kol:ıy bir iş olına· bina, herhalde lıir samanlık, st.. •r - ı• crak etme, fa.ıhı canın yan· 
mi inim'! mı,h. Bütün gün ydan yağmur ııii rünüyordıı. Bu dar, yol hcrlırıh!c maz. Öyle olsıı lıile !•u iş .zahmete 

Sı1.c daha bunlara benzer für riilrııiis ıarlalan bataklık haline ııc· terkedilıniş hir tnş ocağına ı::idh·Jr · ıl<'~er. :ıu sayede .daima güvcnd.1i
çok tıiidisc anlatatnlirim. Geııtcr tiııniş: l'ıirümeği bir işkence ~ '1Jl" du, Tehlikcrle oldırğu nıuhakknktı, Jcct'~İn dosllnrın bc.iunacaktır Ya. 
iki scnedenberi bu te,.kilıilın iz•nı mı"tı. ''Kurbnğnfar., belki de ço'k kıılrıha k' ı · · ., v a ansan bılc ınüdafaıın icin en 
takiıı ediyordu.. Bu u~urda her Yolculard:ın hirı :ızun bo~·lu, tı lıktılar. Ynnındnkine belli elmclcn ıııc:>hiır nrnkat tululrır, Sen ime bi· 
lehlik'!Yİ söze aldı, en azılı katiller rn~ı uzıımış ~ üzlü 'c fakirane :kıyıı. tırbancnsını p:ıntalonun cebinrlrfl zc ı.izun olan ad:ımsm. Sadece Jrn· 
le ıırl,odn~lık etti, sc:rserl halalı )8 fctli idi. Eski pnrdesüsünün yak:ı· alarak p:ırdesfis.ün5n ru.s cebine z·· k ' -~ ... ııcımıza ort:ı. o nıı.k :arzu ile tcş· 
şııdı . .:\ilıal·et .kendt.~inden "Kuri>aı ını iyice kaldırmış, !ırsıklam ol· koydu. ı-ıu\tımıza ~irmc;;;" çnlışan ne ka· 
ğıı,, teşkilatına girmek üzere ol•~u muş şııpknsıor kofıısmo gecJr.mişli. Kendisi için hiç. bir imdat 'i dar budala hulun11 1r.unu ' bilsen Ş'.b 

ı sunu hildiren bir haber alınca ::.r4 Arkadaşı onun yanında küçük görü midl yoklu. Karlo ODU şehrin dış snrsın, herkes cıın a11~or ama hiz 
ı)il't t•k ınurnrr:ık olduğwnuzu sandım.. nfivordıı, halbuki t.> da kısa boylu mahallelerinde eski otomobWle, t.ııbul etmiyoruz. 

~ l~il ~~ttefik J\cıı .li~ini takip ettird!m, Londta • Slll:ılamozdı. omuılu, iri yapılı biri almış. sapa yollardan öolaşarak ve 
'it b ıır... .\'n gddilri nu··ndenber·ı ı·mka"n !l\.ot- 1 1 ,_ kA.....1- Sana gelince, f •r.J .. knznnç gcli-t '( ""'"'u"lt·· " ,, d . KÖY Te ,,..,,. ... alora uTrramavarnk lıu ı. ı _ek·• u b ~ ren işlere \erilcceksin, kııza•ıcın 
~ ~~ bciinde bir an bile peşini bırnktıı- Konuşmaksızın çamurlu yolda rııya kadıır getinnışti, Arkadaşı po 

(A. 1 11ıodını. ·· " ı d lk. t Yt'rindc olncnk, Ne dersin, c 1ııp q ~~·) _ . yıınyann yunıyor 9r ı. ·ı sc er !islerin onlnrın izin! "-aybeltikler!n bir teklif dc~il mi? 
~ ~~t-.~ıa J\.yan mcc Oik r.ordon mıı!asmın bir gı>· ,·olcularrl:ın da!ı:ı kısa boylu olanı den emindi. Onlaı· olomobiJJc gel·-

" t-ı bi zıiııı·ı a•·tı o da Jd x b. t • • · ı d • k' d·ı ki 1 k Genler CC\'DJ> vrrnecıı·. J\ulıı1 
•• ı.•-ıleamı- , , ra n a ıısı ır çan a· durn .. a ı ve ıa ·ıp e ı mc · <'n .l\ur C<?klcrini tahmin ctıı:ıerliklcri f(İbi 

~ ~~ bı~ının or nırı iriıırlen hir çok fotoğraf ç1• tuğu hissini veren bir 1av.ırla et· bizzat keneli'! de otomobil yl\nılrn den on ınelre knrl.ıı ınesnrcdc idı• 
~.~ ltaYetu kıln~ kıırtlı, Iııırılıır bikk foloğraflnrı idi. rııfına hnkıııdı. tkir.r.i ~crcrinrle :.r şındn ılııruıı 1\arlo ,·avuşça: "IJay- lcr. l\ulühe &a(;lnrn yııpı~ı, bir 1"k 

Jtı:ııdiye tarnaıncsln! IH, c.lclu görüyonnuş J(ibi dikkatle kadaşını kolundan tutarak onun hı• di, srl,. dedt~i tnman ~:ışırnıışt,, pcnı;t'rcli lılr lıinn itli. Pcnçcı c~i 
~ Orcıud kadar hcl' haknrnk urnn madıya tetkik ettı. heraber :rotun kena:oınrlaki çalılı:, k:ılın meşeden '\'apıln·ış yckpar~ 

cıa:"e.tıı. a hiznıet a Sonrn foto!irafları lekrar çan!a\''l farın arkııo;ına saklandı. Bir ık; sıı Şimdi ça~ırlık 1.ıır )erde ıcHı•r. bir panı;ıırlo knpıılı ııli. 1sıni Kıırlo 
~ ıce;~§, llıUljyctı: koyarak çantayı masasının göıO~e niye sonrıı bir oıomo!>il önJcrinclrn P.ulunclukları yer '"Ük5dıçc itli. ol:ın adam, :rnnınrlakine durmasını 
~ .l·~ ~tlll<ıkteydf. kilitledi. Diişünceli bir tnırla dur· hızla geçti. Genler aşağıda eski ve paslı rıı' işaret ederek pen~·erenin yan:na 
~ q~d"" du. sonra: • yığınlıırı görüyordu. Uzakta tcııe· gitti. Pançur aralan~ı ,.e Knrlo i• 
ı. ~lab1:0~açlenler - Kurbağa işareli ·dalma sol 1>1· Bir müddet öalia yürürliilcr, '>oh nin diğer :rnmacınd:ı görünen h • ı:cridckl adamla nl~:ık sesle uzun 
~ (" ,, r lcğ<.>, solo doğnı biraz lğri olPrak re şoseden aynbrak bir larln\.ı hibeye doğru sidiyo•lardı. uzadıyn konuştu. Sonra geri s~ ~ 

"-.A r ı·ı · ·..a i b . snptılor ve dar yltia• çıktılar. K ıs:ı rck.· -,.,) _ ~.~.:a: . e mN ı ıyor ve ~eııc ua ma a 1· ı .. u ı d Kar o mustchzi bir· eda ile sor. 
' ~ şarctin alt ıarafındu küçüle bir İl'" boyu n nm: - Senin için f(Üzd bir iş o.nu· 
ı..:3'6!l "•bıızdevletio ke bulunuyor. Bunu tuhaf bulnl'1., • - /l.z kalrlı, diye sö~Jcndi, ı tr· du: nu söylüyor, bin slcrlinğ o!:ıcıık-
-~ ,, ~ - l\orkuyor nı •:sun? )\ :t, l>tiııç bakır, }'Or musunuz?\ ~ ae Is~ geleceğiz, sın. Talih in vomıtş, l\oşıııor:ı hic 
:~Obu;~:ronz ~ ~ Fakat me'lnnr, ~a hic' Tü?iar· · ·• Öfl.'kf limıa bir h·01rıJı·ü;n~; ne ... t Ölel'i sukünclle UJY:ıp ,.<'r<li : siıtiıı mi? 
'"ill'tat,ı ~yaya hk htılmuyor'du, a'ntiı€ ılı unu şeıfir.t' cevap Vel'di. Lakayt "örünnıe-ıinc .... " - ıı .. yır, fuzl:ı dc;'.lil ! u:eii • Gcoter hn~ilc f!Vet 4:ı.rrli y:ırtı 
1
.._ !tıbe, e Yarınki sö) lemçii doğni' Öt•lma'dı. nığıncn etrafına öik."'~:ıtlc brıl,ın• ynr "T\urlia~nlar,. 'rln kniübede iL·~i: I.oııdranın bu kibar ~·:ıtağı m3.bal-
""Plaııac:~lngııtc• - - lJl - TC tcfcrrünlı gözünden kaçırmıyor lıll'l lcsfni Ç()\ iyi biJiY<)rd:-r.' .. --· -

haber • du. Biraz önce ~cçcn olomobilin - Hu\ ır. Ku1üt>eilc yalnız ''He· l\arlu <lc~·am e'fti: 
plikasındaki işare ltr sa~csinde i ,. Tar. 'faş ocağıııd .. n scföor. O· (Dc,·amı var) 

'- ı-

<ln 1-mtı':ln ı.u. ularınr n ııclırn•t bu 
;ı~rz}arc.a:-ı f,'Cill•ıs olın:ı"'ı alda ,, n
l ıııciıı·. Men ]ckcttc h,ı ~İhi dc·u~
J,oclııları ho&"Uı·ak ı.e~hln fıı~< ... 
!:il: bir sİYllSCte bughn ncr ' ıkit
ten ~ok muhtacız 

Tür iyede ''arl;ğm J :ı5lttdı !1 ilk 
;,ünlrrdo im cleıl"';~o:luJar t • ,,ın~. 
Ji,., kürs ilerine J,ruhr ,,rç;mn ba. 
zı k"mselcrin c\ lcr"ııi e :w , a dol· 
duıdııkları ı>Ô:\ enmi ti. 

Rahmetli ı~ 'el.il. hp ıı· • r 
J,n r ısında : 

- ısim \er'niz. J.imır.· 'in lcr-
nıis bunlnr'? ' 

Diy-- sorunc'.' <1n orta\ ı 11 ·,. bir 
•• j atılın lllt;,tf. 1 .... t s'n ' i ılc
ı1 1. !ahırın tclmm · fi orın a ~lll-
ıl.ır innıektcrlk. • 

"iynSp '\ı iğrcn,r lıir lf.t ·ı "tr <!n. 
l:ı ıiiz~irı koştu - u lı lcJr ı · r. hir 
tüec:ınn bel kırıt't ıı·r r z:ı\a :nr. 
ı•ılmaöı~u ~iırcıı h ı o;, ırt· 
c.la J:ır, bu lafla rrl.ı lıir .. c". 
"'annbiJirler. 7..c'l.lirn .ığı H: rn.r· 
1~":1!.p}annı )nJllıl.tn.n c:onrn. • 
lı J 35 ktıro<;tnn ~-ul nrı çrı , mı 1 

<' !ğ~z.,, delmi lcıxll. i)u Jı ı • , , • 
1ıırm hugiln İki 'li'Zcılir" • ı ·11 
iç~n.del\i '-nranlık no),f~ n ı "r. 
Pırınç ilıı;tiinde oynmınn °'un lsı 

rm hfll5. ?ıir "tıçıu'-'u Ya\.ııi nmııdı 
mı; Çekilen surlu tcl;rnflnr .... , .• 
letııı el~nile dei:ril mi? s~ı eri ıı çm 11 

lrru ~ün 210 lirnyn <'1knın1ılnr .kinı 
IP.ı"<'lır? Karnbors:ı<l ' scl<"rl ,.;iz 
lira himen fırJatnnbr cin mı hı; 
Vatnnm lmzu k:ıdnr nıw•ım c l"ıt
lnnnoa'ndır! 

Sert, aman Il har ;., t • ·ı· , \. 
eyı, ~trrabr. yok t•llııcıı hiı to 
r-ekelırn. 1'"clllccti dıit"l.ltı b rl'"t 
yapalmı. C°'f-70 ırk•' . ""n' ·ırl ,. 
~·ıırr.l nnuzn tur. c· ili" ''""r 1• .. t ' 

k I 
• L ' J ..... 

·' 11r ~..... i tcmiyorul. 

Hakkı. Siiha Gezgin 

Küçük hır iZ 
20 ıgün hapse mahkum oldu 

Ali Toycan adında küçül· ir ço. 
tuk, dün~ J<Jdirnck pı - B 1 ka 
ııı 1r.ımvavJnrındnn biı ind dok· 
tor Hi!lni {)zJcnin ı.. \u ccbinıle'kı 
eüzda.nmı ı ılmu; k r arken yakıı
lan:mıştJr. Çocult, l kalan:ıcağmı 
anlaYinca çantayı yere ntmıştır. 
Çantad:uı. l 20 kuru ı.;ıknıışur. 
Y~enan ÇOCUK, vcrild ği nö

betçı clirınU meshut mnhkemesi 
lt-..lanbu] ycdıııci aslh c cezada 20 
gUn hapse :nahkfun cdilmı,tir. 

Cahit Zamangil Ankaraya 
döndü 

Bi~ m1iddet c"" el ı.:en,.;~i::c ı;e. 
len. ucaret vekfı)Pti rn j tc,.ıın Ca-
;~l Zalll3.l'..gıl, An.karaya dönmüıı
t~r. Müst"C. r, oun:.daki tctk!kleri
~~n ll.etiıcesini l'ıccrct Vekiline bil
~rez:eıc !otnnbuJun gıda mnddelc. 

1 pıynsasm n v·ız.i.> ctı.rıi anlata. 
c:ıktır. 

Ağaçtan diic;' tiler 

B~ :.ktŞtn 'l uzbabndo Tabakçr 
Ha.<.;3n sok:ığınd'.\ oturnn Havri eğ. 
hı 8 )'Flnd:ı. 'rn.> fur, Çııınr :ı.ğacııı. 
dnn dü rnüOQ k-.,1• d ~ 

• u;;ı. ı · n .ı ,ır suret-
ti' y:ır:ı•aıımı tn. Ynr:ııı s· ı· C 

k l . ' o,; ı . o. 
cu ınst:ı.ncı.ınc l::ılc.l r•l•m r. 

.. ıı: • 

Bc-o;iktn to. I"tic Jk linb k " 
De-rcboyu ka ~uıda otı.mı ~ ~r~f 
Balkan, a~:ı.r. clümnü"=. bac ğıu. 
elan ~ara anm tır. y rah, Be o-:. 
lu hast..an"siııc knJdı. 'L';'J• .rr. l o 

MiittcfiMerin bir haftalık 
tan•are llayıhı 

Uonıa, 18 (.\. \ ) - GC'~ n harta 
zarfında dU,miin Al$dcıı.Iz~e ve 
ş~mrı.U Alrjkrı.da 171 uı;ak kaybetınlş 
tı:-. Bunlardan lüO ı sav• .. lar -

-. C.!!llıt• 

sıncıa, 31 1 uçnk'la\·nı topçl!S:.ı 
!ın dll!'iirUiınüştlJr. tara. 

~ Pıı.-.nrfc-1'1 -~ l. fcşrln; ID 

~ 

~ 
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Oı'{le 7.ı ı Jt.47 
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(tn~tara/ı ı nt:i ..,,adıı) Polisler bombalarla K f 1 I d · • battı 
tılı bir kon. nada eıcü."Tlle fÖYI" 55 k• • • • ıd·• •• le un1 ır ına arın an gemısı 
danıl6tır: iŞi 0 Urmuş r hareka"t Son harekatta Japonların 

(Baıtarc(ı 2 ncide) • akının iyice çalk 
ml.z bir bezle dalma slfüılr. Şıranın lir. Peimeze ebe 
yanmuma meydan verilmez. Böylece 3.5 daklkıı l'ene 
gııra yansın& kadar yahut be§te üç ljr. Yahut dolaptı> 
kalıncaya kad&r kaynatılır. Şıranın doldurulur. Bir ~ 
tb:erlndo göz göz kabarcıklar hall!ıde bırakılır. DondU 

.. __ 30 stl~l şehrin halkına ~on Yaralılann da 200'ü bulduğu kayıp bilançMu budur 
~fa blrtn-; ytl evvel ıt6% söylell\I~ t · ı d d 
ılım.. Bu .'l'f.ın senelerde dünyanın bildiriliyor . amamı e ur u Vıı3lngton, 18 (A.A.) - Bahriye 
GMWtruı bıı,tan ı.eş3 de!ıi~ti. Bıi- j ı-;e,7ork, ıs (A..ı'\.) - Bir lnıı:ıllz nazırlı:tmm dünkU tebliğinde denlli• 
•& dertotlcr ..,-ıkılrlı. Dünyanın kaynağından haber vcrlldlğlno göl"8. Kahire, 18 (A.A.) - BugUnkU orta. yor ki: 
" " LA iUllı b t hücum §ark İngiliz mtl§tcrek .teb!Jğt: "Mara.udera•• bomba uçaktan ilk 

köpWıtler hasıl olur, rengi kızanr, bu lır. ,1 
zaman oıranm kıvamı gelmiştir. Pek Hatay ve >.ııteP 
me.zln kaynatıtmaaı da tamamlan • olarak bir evveıld t.1J:f hQc:rr.:d h:ışkn şekil aldı. F~er Liyond& v za 

1 uı ve Karad"kı' kuvvcUerlmize dair veri• k al m.da - llk-
'--n "Nnl hrırckEliuln mc-:-\e- kıtıılan elbombaları attıkları ve h~l- .. defa olara Aleut ad ar .,.,z 
.,...,.. k t kla .11 adıı. 40 kJp öl !ecek hiçbir haber yoktur. mUşUlr. Bu ucaklaruı bu havallye ...._ ....... ı,.J·-r u:ı: ah)'orı;am bunu a ate, aç 1 rı l r -

•- nl cins pekmez I< ml§......-• 
... ,..,., ....... u 200 kı~ı ra mı.,•·· Anbcr!eu· Hnrcltet sahaları uzun av uçakları, ... eımesl. Japonıan bu atratejjk bölge-

ld ~ • . d wı m g, ~ya .an ,...u. <> 
,.mı% noDr o u~wn ıçın e,,ı • s diba ı ile Sollum a aamdak.1 yol d d tm k • ı büyUk lktarda 
ayni ~manGa Berliı. v(ılisl sıfat~- da ı~ klşı ölmUı n aynı 14raltlar da.. i rran r • ım tar e e ıç n m 

B hllinde daha fazta ı.naan yar anmı~ da doğuya doğ-ru giden dU§Dlan tıı§ıt. hava kuvve terinin geldlflnl &'ÖSterir. 
Dl ta.şıdı{!ırn içi~ y11pıyoru;:ı· ~r.u tır. Bu tenkil hareketinllı .sebebi, Al. larma hUcum etmişlerdir. D~an Japonlarm bu b6lgedeld. kayıptan ye
.o,1emclJc. YeJıl mıısa oşınuıtn man a a l§çi nakline m&b.Wa bir 16-17 Ukteşrin gecesi ve dlln b\ltlln k1llıu etmdl 13 U bBtmlf, 3 tı muhte. 
blkıp bunıya gelınemlş olduğuma treni~ ~lrçok vagonlarınm tahrip e· gUn MaltayııG<al'§t taarruzlara. devam mel olarak b&tmıo. 2Ş 1 de Jıaaara uğ-

Sıra, pekmezin koyuı.,Urılmaaına 

ve ağarma.ama gelmi.rtir. 1_şte asa 
hüner de burada.dır • .Ağartma i§i pek 
nıe.z yapılan yerlere ~re az çok de
ğifikllk göeterjr. 

trade etmek isleri~. dllmesld'r Bu hldiaelerden dolayı etmt,tir. Daha fazla sayıda mUtte!Ht ramrş '1 gemidir. 
Celin ve ciddi ıarn:ınlann. nı:... Liyon& ~stapo memurlan gOnderil. av uçağı dUoman bomba uçaklarının JAPONT,ARIN HAZIRLIKLARI 

KaJD&tıJ.&n pekmez ya An~'de 61 
duğu gibi :m&J&lan&r&k damwık ika
.tarak. ,.&hat Zlle'deki gibl çalarak 
ve ebe katarak koyul~tmıır. ağar. 
tılır, .Pj§lrile.n pekmez, 'b3§ka derin 
blr kaba a.lmır. Bu kapta elinde bo. 
yundunıluk zelveslno bemeyen eğri 

bir odun bulunan bir ndam pekmezi, 
durmadan çala.r. Siyah dumanını u
çurur. Ilık bir hale gelinceye kııdar 

çalmaya devam edilir. Dık hale ge
len bu pelmıelle maya ebe katı!ır. 

Cus kes.afeti nş~rı \'e f:ızln olan ~ dlgi aöyleniyor. yolunu ke:smiııtlr. Av uçaklamnız 8 :!'levyork: 18, (A.A.) - Alaska 
hirlcre ne bOyuk krı.lfot.lcr ve ~uç VJ4I yeni bir Mıtikra.z yapıyor dU§man tayyaresı dU§'UrmO§, uçaksn- müdafaa umumt krırnrsAhı, Jap•ır-
JllKfor yiikledlğinl pek 1 ~~ bilir~~: ı.ondra. 18 (A.A) - VLg\ radyosu. var topçusu daha b!ı.§kıı. dn,tnan u. lnnn KiSkadnki garnizonlarını tıık-
Harp ıtunanmdn herke ın çektıgı. nun bild'rdlğine göre, Vl.Jl hUkfimeU çaklarmı hasara. uğrntml§tır. vlyc eylediklerini ve adanın f'e

:ıahmeti ve duydui::u knygu)'U da· harp ta~lr&tı yükUnU karşılamak Yukarıda zikredilen hareketler ve nup kıyısında Gcrtrude koyur.Ja 
Mldlj:!irn sibi, sene hli yıllarde, • maksa.diy!e yann yeniden altı milyon daha ba.§ka ha.rckA.t neticesinde tay- yeni tesisler yaınınkta olduklarını 
görüşüme göre hence en lüzumlu. !ran:klık bir lstlkrau toda\1llC çıka- yarelerimizden 3 U nokım.n ~ de bun- hlldirlyor. Birl~lk Amerika keş'f 
5tı do budur • en son ve nynl za- racaktır. ~ardnn birinin pilotu sağdır. uı;ııklnn lıusün hu olaylan le!-1'!• 
mondıı mflll torlhimidn en büyük Dün, havanın fenalığı, muharebe t!fmişlerdir. Jııponlann, füı olmf'ilıı 
şansını ele geçirdi{rmtd de b:l!- Dot a cepb.eılade sahası Uzerindekl tayyare ho.ı:eketle- clverişll ve oturulm:ı~:ı müsait htıl-

onnn. Biz ölüm ve .k:ıiım için ı;:ır rine mani olmuştur mndıkları di~er o\lecnıcs adalan •ı· 
D h rb• k y:~ tmel·Ic (Başlarafı 1 ncl sayfada> tt ı t bl'"•' pışıyoruz. u ıı ı a ııe . ' ıı yon e ıı;ı dan b:ışkn kuvvetler getlrdik.1.eri 

milli ınrllılmizc snl•!p olmak h ıl..· Terek cenubunda ka11ılık taarruz. Roma, ıs (A.A.) - lta!yan ordula-
1 k tı ı t uı 1 do sanılıyor. kını da knyhetdlyoruz. Onlnr, lı!· lar yapan Aman uvve er aarru rı umumi karargClhmm 875 numara ı 

ze yüklctilecC'k ikinrl bir Ver3:ıy.. kalkan düşmanı ağır ve kanlı ka • tebliği: 
dan, olağanüstü bir Vcrsaydnn hoh yıplar verdirmek suretiyle tik hare. Mısırda devamlı kum fırtmaları 
settiler. ket mevzilerine kadar g&:1 atmı,ttr. kara ve hava. fııallyetlDe hAID. cııgcl 

Düyük devlc!lcrle -;c bü~·ilk dün Staliııgradda hUcum krtalıın dilş- olmaktadır. Geri ııatıan~ıza blr akın 
ya kıtolariyle ~ııpılon mllcadcielıır manm usrarıı mukavemetini ~ırmış. yapmak te~ebbUsUnde bdlunan bir 
sırasında Saksonynlıl:ırla Vörlen " lal', Kwl Bulkat top tabrlkasmı ta· zırlıh vasıtalar grupu kaçmnğa mec. 
be~liler, Pnısynlıl:ırla Ilavi:rcrclı- mamcn hUeumla alml§lar ve düşmana bur edUml§tlr. Uçaklarımız tarafın• 
lar nrnsındakl anhıo;ma%hklardan k&nlı kayıplar verdirerek yaptığı dnn takip edilen bu grup, tesirli .mit· 
hnlısetmek yalnız tıhmakça değil rjddetll kargılık taarı·uzlarım pUskUr~ ro.lyöz atc§lno tutularak dağıWmlf. 

k kak 1 t1lkten :sonra fabrika. ch•armdald ma• tır. 
ayni :ımmanda çok or ·çıı 0 

ur.. tıallcye kadar gerı sOrmtışıerdlr. :Maltadaki askeri tc isler, ~ddet.ll 
lns:ınlık bugiın. tamnrnen başka zc önemli hava te«<kUlerl ta.ratmdan ka 
minde ihtilaOarla meşsuldur. Şlm· • bir bava. bombardımanıı:ıa. maruz 1· 

yapılan kuvvetli taarruzl&r kara ha • mııtır. ltalyan av uçıık1an, savll§ta 
di iş yalnız ideolojı!crdc, taç, lt'ht rekatl--"- l .._t-'·•emı• ve vo~- d- neUrm"-... "'c- .,_ """' ~ -..- ...- bir Harikan tayyaresi d..,., ....-
ve mihrabda dci;ild:r. Bizim YA.. ..... kJvtıımda'"' toplarm b",,Uk kı.amr· 1 da 11 s ı._ 

ı:... .,. a.ı .... ., ıcr(ij,r, AJmıın nv uçak arı P ~-
mak h'akkımızda \."C hilhassa 'YA~ ... ta"...,"' etmııur. •-·"~•nı dl 

... ....ı.y fayr tayyarcslnl yere ,_......,.er r. 
mak im'kunlnnınm ~ide etmekte - lıııpıı.rta Kovk& ma.baJle.ırinllı ıtmal 
dir. be.tmnda kuJatııan Bolşevik k".JTVet,. 

"ls!ikbalimizi tem tn cdeblirr.r.X leri yokedilnıifleTCir. 
için bugünkünden <lalıa mllbait lıir ~phenln fima! ven:ıerkez kesimle. 
fırsatı bir daha .kn.Iİ)'CD elde -OCie- rlDde 9efan 1~ bftlrllen Atmm:ı. <Sev
me~ iz. Bu harJl, bir Saksonyalılar rlye faallpetıerinaen :tıqk&-dCtmanıı:ı 
,.e Vcırlcnbcrğlilcr, J'Blıud .bir f'ı~us ıı:uı.wıı ~rru.z barekeu.riyte p 
yalılar •e BaviY«:nthlar l~i ı'le~ıı. terdlgi olddetll ve ba§&nlı muka•e. 
faknt bGlün Ahnanturın nıii§terck mett~n :mada ön~m1i lıtç lbJr h11.rekct 
da:vnsıdır. 1inynt seviyemizin de~iş olmamlftrr. 
mi~ olmasını isli.)·oru%. · lliyt; Fena ibave.y& :rafn:en ,ıs.va§ uçak 
kadnr )".nlııız milli lılkilleric, rnıı • blrllklertmb Sovyet t~ıt lıareketJe • 
boy) el ideolojıler icin, llabsbuc Ala ruı.e kareı ta&n1lt.lannlı a~vam ctmi§• 
Prusya için, Burju,·azi .,e1a P.role- lerdlr. 
tnrya ve ynhud mı>gfirct hakkının BUYOK SOVYET TAAltRUZU 
tek şekilde verllip verilmemesi .,;i- P1)SK'C&T0LDt) 
bi sebepler i<'in çarr .ş\ık durduk .. 

Bu sefer, dah!l çol~ mühim <. ... 
hcpler '.\":tr. 'Mıı<'lcn :kömtirll, petrol. 
demir ve bilhassa bıı~dny yani ~ün 
lük 'l"kmCk m clcs! un ı;afln St'lı '" 

or. n 1 hareketli !\"~ rerl l'ofllorın 
n 1 \'e n kert oluyJarını bu lıa

l:ımdın mi'tnlen cı~·ck T.ortınd9~,z. 

Dti.~niarmuzı:a ''Almanlarla 
i~lerin y~ini,. iddia ettik
leri s:r:ıC."3. biz, doğuda Almanya, 
:F'r.nnsn ~ e lngiltcre toprakla.rtnın 
lıf]lSinin m~ mll'!\dil ~ 
isgnl ett'at. 

•'Fıııka.t biz, ıoprağı }'alnız ta
Earruf' ~ :i~gal ~ Ken
e.ıimfe ~çin teşkilii.tlandrrmak .mak
sadile ikazaruyoruz. Son aylar zar. 
fındald t:ı:ı.rnı.z1arnnrzdn eld.c et
tiğimiz ~rılar Alman ordusu
ııım h~ kudrM:ini g&.rteren de
lillt'!rclir. Taarruzlarrm.ız ittbarlan
ımızı yill~ltmc'.k 1çin ynpı]nuyor. 
J.<'akat ıra ve mi.ili zar.urctle't' adr
na yn.ptlryor. 

So:ı nylı!rrb. ibolşevik ordularının 

t:ınğ kolunu !kc:ıti~. BugUn Dinye. 
per He Don '!n.ehrini kontrolümii.z 
eıltında ibuhmdnnıywuz. Çetin .,.~ 

inatlı ım.va:ılardaıı sonra Stalin
grad tnm.:ımen tamfımızdnn işgal 
cdilinee lkati olarc:k Volga.nın mu
rakabesi de emrim:i.ze f;;it"mif3 oln. 
c.akt:rr. 

Bir glin, Kafltasynya yapt~gı
ıruz t31.ITUz bitince, Avnı,Pazım en 
Zengin petrol çevreleri .eJinıize 
gcçmis !bulunacaktır. 
Bianen~yh, dUnyanın en .kud

retli ordusundan b:ıııka, b~daya, 
petrole, nuı.~n kömürüne ve ıle
ndr.e &ıllip bulunan muhnrebe:>-'i 
kDZ!l.ruıuş bulunandır. Bu itibarla, 
AJmanlrın mfubfcaya geçecekleri 
hakkında İngilizler tara.fmdan ile
ri aürlllen iddialar gi.ililnç aayıla
bilir. Eğer §im.dl yutt'Jğumuz 1ok
malır :ıla:mlen hazmetmekle m~
gıılsck, tabii bu !hazmı hru-eketi bir 
gün eıona. ermiş olac:ııktır. Yani 
-doğuda göz:ttlğimiz hedef'Jıe'r te· 
i<ıer tekeT tahakkuk e~k üzere 
bu lunmnktad rr. 

Berltn 11 (A.A.) - Bo~evtkler mu. 
harebe hattına önemli kuvvetler stı. 
rerek 17 flkteşrinde Terek cemıbunda 
bir l<areılık taarruz yapmışlardır. 

DUl}man kendini gözd:!n gizleyen ytik• 
sek ay çiçott ıtarlaıannda ilerlemıose 
de ağır Jtayıplar vermek suretiyle , 
hareltet noktaııuııı 'kadar gel'j çekil. 
meğe mecbur luılmııı \'e eliml.zc bir 
çok lstllıad mevzileriyle mukavemet 
yuvaları terketmıııtlr. 

TENi TAARIC.U7.LAR 
B Un, 18 (A.A.) - Ra!k:\ı!ya cıi. 

mal batı ktamında, Alman ve Slovak 
lataları ina.dlı dUJm.an ırnu kavemetlne 
ratınen Ucrı ıhareketıerine devam e
derek yeniden toprak kazanı:ıan cld1! 
et;miller ve Bol,tevlklerdcn 60 kadar 
yeni mUtahkem mevzi almışııırdır. 

Hava kuvvet!erimlı: Tuapse çevre • 
al.nde, dağ "Ve k&ra yolları Ustiliıde 

bekleme durumunda olan dU~an 
kollannı dağ'ıtmıt ve Bol~vlklerln 

~11kaek tepelerdeki .mevzl!erinc b:ı.§arı 
Ue taarruzlar yapml§tır. 
tŞGAL EDiLEN TOP t"ABRlKASI 

tserllD, 1 (A.A.) - .Alman ~rtala• 
nmıı ilcnn girdikleri. '•rozıl 'Barika"" 
top ıta.brikaJİt ıdalıa cenupta kMn olup 
lgcrlaJns k&pna;ı iBOlftWiklerln hlUA 
Alman. ileri harekeUno kUvvetle mu
kavemet etmekte bulundUk1ıu·ı "Kızıl 
llkt~rin" demir t&br.llauıi,yla sıkı~§. 
birlltı ha1Jm!e ~JdL Bu 81-

ltı.h mUe~ln lka)'ıbl. Bolşevik. 
le.riÇin ılıa1111ataD atır net!ccler doğur
mu_1tur. Çüıı.kU RuA!.nr, en qağı 18 
Martın fırını ile 3 clektrlk tırırunı u. 
:ızun zaman bagka dökUmhaneler kur
mağa muvaffak olamıyaea~< glbl gö_ 
rUnOyorıar. 

Bu mUesscselerln her Jkisl de zırh 
J;eliğlndcn ba§ka her nevi top, otomcr 
biller, traktörler, \:nr:kla .. ve demir. 
wo1u matzemeai için )'Cdek parça ve 
bllhana top mUhlmmatı ynpmakta)"' 
dılar. 

Fabrikalar istı.hıallerlnin bu 801\ 

kısmı l:lovyetler blrllği iaUlı!all yekü• 
nunun yüzde 7 ıi n!ıbetlndcdlr. 

cak dağ'lardnn geçen yol tızcrlndc ve 
demit'YO!u Uzcrlndc yapılabl!lr. 

Sovyet tebliği 
Mosk0'\1to, !8 (A.A.) - Sovyet gece 

tcbllai ekinde deniliyor ki: 
Stalingrad bölj;eslndo ıutalarmuz, 

dll§man tankl&rlllıı. ve piyadesine kar. 
oı inadla mUdafaıı sav::..,ııırı l·apmıı. 
ıardır. D~man tayyareleri tara!mdan 
kuvvcUe desteklenm!ı ve kaYJı>lara 
ehemmiyet vermeden taarruz etm~ 
tir. 

Dlr .kesimde dllfmanın mevzller1 • 
m.b:I. yarmak ~in yaptığı bUtUn gay-
rcUer aklm kalm~ır. 10 dU'man 
tankı tahrip cdilmlı ve 2 plyade bö. 
lUğU imha olunmU§tl!l'. Staıınsradın 
bir malınllesinde dilpnan ta.nkla.n blr 
fabrika kcslmme glrmeğe mnva.fia'k 
olmU§lardır. 

Mozdok bölgealnCle, .Ahnarilıı.r mU• 
dafaa hatlarımıza karşı pjyade ve 
hUçum arabalal'lylo ikl taarruz ya.p
m~ardır. JBu ta.arruzl!ı-~ ıher iklal 
de pU.skUrttllmllo, G tank kulla.nılmu 
hale getiril~. 200 Alman öldllrUI. 
mU§tUr, Başka bir kesimde blr Alman 
piyade bölilğü yokedilml~Ur. ~ <IU~ 
man bomba uı;a.ğı dUuUrlllm~tUr. 

Stallngradm batı §lmallDde kıtaıa. 
nmız mevzilerini s:\ğltlmışlnr ve 
bazı ıihva!de mevzl.l önemde savaı1ar 
vcrml~lcrdlr. Şiddetli bir çarpL,mada 
bjr Sovyct birliği iki dUşman topunu 
ve daha bB§ka dU!Jmıın .ııUAbtarmı 

tahrip ctmııı ve bir mUhlmı:ın t depo
sunu havayıı uçurmu~tur. 

V AZİ\"ET CJDDt 
I~ııdra 'i/8 ( A.A.J - Stalingraıl 

~chrindc ''lldlrl ciıldldir • .Almn!t" 
lar kuvveUerjni 1QP'nn nk içi11 !tir 
lôhza durmıışlersıı ıdn !ıonrn 3·enı_ 

ılen .t:ınrruzn RCçnıi lc-rdlr. 
Düşman §İmıtldc ·ı~rliycrek 'ul

sa uhlline tamnmiyk yerlcşme1' 
niyetindedir. Alman kuvvcileri 
~on iki ü.c ay içinde epey ilm)'tP. 
larn u~rnmışsa do ol'an tonrrm: ~t
mektcdlr. 

Gece ~·ıır:ısı Mo'i'keı,·ııdn ncşrctl!. 
len So\·yct lehli~!, Slnlingrarld:l 
cereyan etmekte ol.•n ı.orlmnc çaı
pışınalnrtlnn lrnhsetmcJ;Ledir. 

T.ondra, 18 ( A .ıf.) - ltciytcr :ı-
fonsının Moskol'nd:ıkj nıulı:ıblri 
şöyle yozı;ror: 

Alınnnlnr dclışetl• hür.ıımfar sa. 
ycsinrle Hıırlı-mc.j!c mu,·nrfnk ol• 
muşlnrdır. HıısL-ır yın·ıış ~·nvnş •·r
ltilmekledider. Son bir .knc; gün 
içinde 200 .Alman ınnkı lahrip <'. 

dilmiştir. 
llıı\'u. hUcnınl n 

Mosl•oım, 1S O. ıt.J Sını;ııa-
rr-cltlan hiıtllrildiglrıe göre, orcıu 

Almoıı tn:ırruzlnrının artmasııın 

rnllmen llo~·nnmnkl:t "'" 'Sovyet ha~ 
vıı 1csklll"rl pike 'ıonıbn uı;nl»ıın 
filol:ırınn YC Almnu wiiclnfan mt-v• 
zilcriune nıuvaffo'-·v~lli lıiicu;:ıılu 

:r::ırımakl:ıclır. 

Karşılıklı bava 
akınları 

(Boştarafı 1 net saufada). 

La.Dkester tipinden d~rt motör
lil bomba uçakları avcı uça.kJıannm 
refakatinde bulunmaksızın. i&gal 
altındaki Fransa.da I.ö Krözo'ya 
taarruz ctmişkrdir. ' 
Tnarnıza a.k§am saat 6 da baş

la~tır. Bu fabrika. Almanya 
ı{.in silAh yapmakta idi. Kıymet i• 
tibarile bu fa:brı")t:ı Essendeki Krup 
fabrik:ı.lanle aynı ayarda. tutula· 
bilir. 

Hava akınt 20 daldka silrmtt, _ 
1ür. Şimdiye 'kadar alman rapor • 
lar akının muvaffakıyetle netice
lenmiş olduğuna i~et etmekte • 
c\jr. 

hücmnan tat i1Mr 
Londra. 18 (A.A.) - Rumen haber 

,.crlldftine göre, "Lö Krözo., t&brt
kaaı Uzerlne ya.pıl&Jı &km. J:ıarbbı b&. 
fllldanberl İngiliz bombardıman 8U' • 

visl tarafmclan gündllztln yapılan a.. 
kınlıırm en ağırlarmdan birl oımuı-
tur. 

Fa.brlka., iın;aı altında. buluıımay&n 
Franaa. hududuna ancak 20 kilometre 
kadar me.ııa!ededlr. Lank&Ster bomba 
ıuı;ak!an m1lrettebatı hücumu kabil 
olduğ!.ı 'kadar çabuk ib,iUrmek Ur.ere 
emir aımlflardır. TeJkll :hal!Dde t,aar. 
ruz etmele1'1ııe mll.ııaade olunmadı.ğı 

için ber u~k taarnmınu yapmak 
için münaslp um&nı aeçmek zorun
daydı. 

A:kın 20 dakika zarfında tamam. 
lanı:ııqt.Ir. 11\'.artel Şnayder fabrikaları 
son aylar :zartmda gok faaliyet 
göısterml§, Alman mo0e1i ço1t a.ğtr 

çapta toplar yaptnlftl- Bu ta.brikalar 
aynı zamanda Almanya iOlD !lokomo
titler, otomatik te.q'lh sanayii için 
bUyUk ktibpltırla Alman lokomotifleri 
ve zırhlı çeliği Jel".b.alan yapı7ordu. 

100 hektardan !e.zla bir sahayı iogal 
eden bu bUyUk fo.brikanm iStlhsal et. 
tlğl. biltün ma!r.eme .Almanyaya gldı
yordu. 

F:ransaila 6k!Qler :\'e ,..rala.aanlv 
I.otıdra, 18 (A.A.) - Vi6i ha

i>etlızr ajansı. <..ün gUndUz ln,gi
li:ı: 'hava kuvvetleri tarr.fında.n İ§
gal olıtm.dclti Fransa bölg.csinde 
Kroııo'ya kruııı y:ı.pllan nkın esna. 
",ndn F'ra.Tl.S';Z '!ıalkından 40 kişi
nin öldüğil.."lU ve 80 ki.~i11in yara
landığını bildirmektedir. 

AIJMAN UYYARELEBININ 
FAA.LttETl 

zue t&ulında maya !J(Syle hazırla
nır. A§&A'1 yukan 10 kUaya blr yu • 
murta akı hesabiyle bir tas !çerisine 
yumurtalar kınlır. Bfr yumurta akı 
için yanm kilo ılık pekmez, yumur
ta beyazı lyice çarpıldıktan sonra ko
nur. 1kl81 birden lyloe çatka'lanır. Bu 
nun IUJerJne de yazdan süzülmll§·, ku
rutuımuı yoğurt tozundan, yahutta 
ararot nlfaata8Indan 1.15 gram ka

dar konur, Her OçU ıUt gibj beyaz 
blr renk &lmcaya kadar el ile çarpı
lır. Bu .Ut g\bl beyaz. yumurta akt, 
yoğurt tozu veya ararot ni§astıı3ı, 

ve ılık pekmez kıırqtğı, maya.dır. :Mn. 
y& kıvama gellDoe hemen ıcg-cndekl 

:ılık pekmeze karı§lırtlır. Pekmez ko
y;;la~mcaya kadar çıaımaya devam 
edilir. Çalma zamanı 1.5 • 2 saat ka 
<dar atırer, ne kadar çok ço.lınırsa o 
ikada.r 'l"ellg\ beyaz ve katı olur. 

Maya 'katr1a.ıı ve lbeyillanan pek
mezler, uıl :mu1ıa!aza edllece1derl 
kaplara, yahut atıı lçtn hazırlanan 
lt,eneıkelere &lmır. Bıı tenekelerlli için 
de blr değnek bulundtırulur. 2-8 saat 
ıara ile UnfikCierdeld pekmezler S.'l 
daldka çalınır. Bu tıe Uc; glln devam 
edilir. Nllıayet çalinmay~cak kadar 
lkoJ'lU&IU. pe'Janczdcn değnek ıçıkarı
hr. Kendi halinde 4onmnya terkedj. 
lir. &uaa P9Jlmasill kol&y donmuı 

için kola vesaire ,gibi mad®ler kul
lanılır. Fa'ka.t l>unlar pekmezllı son. 
radaD kabarmaııma, bozulmaam& se
beb olur. 

Maı:aıı'da leğenlerde, güne, .sıcak
lığında, yahut at.ette koyuıa.,tınıan 

pekmez, el ile dö.ğ'Ulerek yahut ı.bu il 
jçin yapılm~ pekmez: .dolabmda çar_ 
pılarak koyul8.ft.ırılır, Donması içln 
içine, 20 - 2:> ktıo pekmeze soo grnın, 
ebe yan.1 maya konur. 

Ebe, petekli bal ve 1..2 'YUmur.ta 

ingiltereye hava 
akınlarının şiddet
lenmesi bekleniyor J 

Çörçil mesajında halkı 
uyanık bulunmağa davet 

etti 
Londrn: 18. (A.A.) - lnsil!:r, 

şehirlerine karşı te:hait edici şill• 
de'tll Almı:n havn u;ı:ınlnrmın nıam
ıkün dlıılıilcccği, di\n Pnsif konrn• 
ma')'a ınensup 6 lıln ;klşinin \',.r1-
blcy s!:ıdyomıında ynpl ığı s~c;hl 

rc..'imi csnıı!'lındn oırnnnn llaş,·ekil 
ÇörçJUn me ajtndcJ I•clirtilmiştlr ~ 

~lcsajda ısö~·le d~n ılruokledlr: 

uHıı,·ıı kudreti sah:ısındn mül~< ' 
Ciklcrln Almn r.'l.tr-1 iı~tün gelmek ii
:rere oldukları kat'I .;:.ırclle belllr!ir. 
Ancak, hiç birimız ll>40 yılında 

tolbik edilen diiş:.ı •. n hnva a1aıılJ• 

nndııkl usulleri rıu!ıı'lnmnksı~ın 

memnun ''c müsterlJ. yotmayıı. A.l 
nınnlar:ı ıı lıerhangl hlr şehre 1nr.r -
ruz e~nnsıııda n.1sıl lılr ı;Jçfi f'l' 
şiddet kulloııııınğ·ı kurar vcrch ir • 
ceklcrini kııt'l o!Rral: tayin l'(brı ~ 

yiz. Bu kabilden l.ııı lınv:ı ıa:ırr1.1:ı:ıı 

mm çok şiHBelli ,.c rlddcn tehtlıt 

edici olnbilmcsi 'c hunu önleınck 
için pasif korunma tc~kfltılının .:ıü

tün vas1lnlıırını kulin:1nınsı ihti ı.n 
li çoktur. Vazifonur. rer sün, 1'er 
yerde hazır bulunmnlı:tır.,, 

Mançeaterde .i,çi namzedi 
kazandı 

l.oudrn: J8, {A.t..• _ Mttnt""co;• 
terde ıKloyton intihap rlaircsiııde 
·yapılan trunnnıJnyıcı ,;cı;mclcrJn 

nelkcsi şudur: 

Her ~y~n evvel, Almanyayı 
bir t~ teh3idi altmd:ı. bulun
duran oo~viklik tehlikesini orta. 
dan 1."'lL!dnm:ık 1ıizı:mdır. Run<lan 
eonra mtllf hllya.tım!Zin selilmet 
Te ·!!'llIÜYeuni gar:n.ntl ctmdk jcnp 
cdj.yordu, Bu hedc!c de utqtıtf. 
ıArtık ltiç ilci.msc Sovyet ordulan -
r.ım bıındıtn böyle Ahn::uıya hwlut
lanm tdJdit e{!Cbl"lecek kt?Vt'ctte 
ow.euı Jııldia cdemes.. 

Şomıan, Tuapecnln '30 ltllometre ka• 
dıır dotu ~imalinde IMalkoptan gelen 
ıimenforle de.miryolunun iblrle§tlğl 

noktada 'PCinya 1t'ma~ı ·adlslndedlr. 
~ehrln bUyUk bir lktısadi önemi yok
tur • .Mtallslndcn bir kııımı Şomlanı:ı 
20 kilometre ıımal!ntıe kA.in ıttnUn 

lstlhaal merkezinde, Oiğerlerl Malkop 
bôlgel!inden gelen vo §ehrin yakmm
da.n geçen demlryolunda veya petrol 
boruları içinde çaıı1maktaaır. Şehrin 
Civarı dağlıktır, ifOl yoktur. verimsiz. 
dlr, Ancak m!lhalll ihtlya~larR yete
cek -kadar ~ra.I lşlrmclere mil0 altt!r. 
~ 90k oJne.mll ukeı1 barelu.•tler u. 

Bu rnporlnrıı gö:-c, şlddclli .\ı -
mnn hücuınlnrı. mlid:ıftlcrln teşkil 
ctik1eri Çelik dUV1l!" Ör,iindc toprak 
lmzanınağn henüz ·na\':tffnk dl:ıma• 
mı,lerdır. Hus hnv::ı filosu, ilü5-nan 
tnvynrelerine onu'! s•ıvı 1lsUlnlü~li · 
ne ral;nıen lk defa lıırn~ uıcy lon 
okumaktadır~ 

;Berlin, 18 (A.A..) ..:.... ilngiltere . 
nin cenup ısahiliDde Deal §ehrin· 
deki a&kcrl önemde tesisler, ordu 
ba§kıım an danlı_ğmm bildirdiği ne 
gö.r.e, 16 ,ilk.t,Cil'in s.:lbabı Alman 
hafif uçak savaşlannın attrklan 
bomlxılar'a ciddi ba.s:ırlar.a uğra • 
nuctır. Alman uçakları bu Şehrin 
iıstiinde .sa.at 8 e doğnı ant surcı
te göıükm~lcrdir. lıısriliz ur.nltaa 
var topçusu b:r.c;olt bina yıkıldık ~ 
tan ı:.onra ancak ateş açmış ise de 
Alm.ıın tayyarc~lerinin faaliyeti • 
ne hiçbir suretle cnı;el olamamı~
tır. Diln gece sava., uç~.Jt!:ırt bUyük 
Britanynrun aoğu s:ıhilinde küin 
Sunderl!lnd limanını bomhalaırı:ş 
l::ırdıt'. Bir saate yaktn devam eden 
bu taıımız esnasında doklara ve 
gemi trzg5.hlnrına birc:o'!t tnhr~Jl 
ve yll!lgıD bomhnsr atan AlıMn 
savaş ta~~·ıırccileri İngiliz uı;altsa 
\'tir topç:usunun actığı bBraj atcŞİ 
nrasındnn gcı:mek ııurctile bu mu 
vnffakıyeti elde ctmiŞlerd.ir. He 
clef tutu1nn mnhallelcrde bUyUk 
yanJ!lnlar Mks.rtılmrştrr. 

Alınan uçaklan lngilterenin 
doğu Pbn1 s:ı.hilinde ltliin bjr baş
ka JiIMnn da. borrtl>alar attıktan 
sorrrn Uc;Jetine nôkeanısız dC>nmUı • 
14"rriır 

1,~ı \llam%edi Tiıorncyerort 8892 
re.rJc seçilmişt ir. n:ıkibi müst ı1dJ 
nomzccl Foorl 636 rev nlınıştır. t,çi 
namzedi intihap mücadelesinde 
muhaCozakArlano yardımını $Ol'• 

Trakya~ 

ıborçlaııdı~(-
Ed i rnc: 1S, ~ 

• ı·rnedt 
den) - fü ı ııd' 
dl!;er 'ilA' cııcr~ 
de yirmi ııcşlef' wıl 
in nma 1111 ıeınil1 11r 
fctlişiikce todJJitı,, 
Uşlik müş::ı,·irıer 

~ ı~r ~ kadnr muc u _.alr. 
kete 8cç.ınişlcrt-

llu çniıştn• 
oeler elde ed 
den olmak il• 
kaaına d 
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Genero.l Hukere, Potomak or. ) - 5 - f 1 Aünanle;r harp sanatını ve yeni 
du.<1JUna komutan t&yiul mUnast. • . . • katlan bir mc9ılek haline cct.irdi-

•ı l.J.'Qk. ler taraftan büyfık bir u~ur- yelteniyordu. Si 
ıl hl l>eYda olmuştu FelAketin ar· ~~ atıldı. gelin, kayı~ın baş ta- fO 
d r r:zıttirltı kesllml:rordu. Ne kil- rafında ıevlnc ve ı:.a~ct içinde ~er '1 
h;.ree 

1 
• t'Rlışıp o k:tdar mııkteslcl alınış :bulunuyordu. Genç bir da· 

lıtord~ etse kar.ancı o nlsbette Jlza iıe çevirdikten sonra "Martf,, kum 
ll 1ırtı. A~ları deliniyordu, yclke· sala çıkarıldı. Yeni t-vliler, kayık· 

Soldan sağa: 
1 - Süvariler kulllbn (iki keli• 

me). 2 - Dlr )•emiş, Mr hiıkilmdor 
3 - Dönemeç yeri, knlın kumaş. 4 
- Kansızlık, bir rengin tersi, bfr 
zaman, 5 _ Bir .. rııt edntı, rnlil~ 
madf, 6 - Bir edat, bir hayvnn, 7 
_ Mezar, temel \ir;e·indc kurul:ınm 
tersi, 8 - Banyodaki ~ıknnmn ;>er

lerinden birinin ters!, bir fıikanılıll 
kA~ıdı, güzel kokulu madde, !1 -
Bir cemi edatı, fada kısmı olan. 
10 Citte kalca. l 1 - Dir cm. in 

be+: .. le v. a.zilan mektup. tıkAp edenler ynlnız İnS' lızler ve ler lınrbJ t• .. "· ka kt . i •-
...., · t ef·kı · d ··ıct· Al k • n .:An.~ ra erJn l.Ç• 

"Sizi Potomak ordumuzun bıı- ınu :t 1 • erı ~gı ır.. man °- kfı.m.Ul ettirerek onu miltclıa~ı.s 
ctna '-ovdum ınutanlıgı hnrbı, denıza tı muha- 1·ı::1• .. _,1.ne g t' di' Dı~ -~ 
,... .a • • ...... d · • ~ u.u e 1r ~r. ger tanu.-

Bu kararı b3yle i':h- vnzlfe rc._:.ıı e ıstısnasız devama karar tan dC'!JlOkrnsilC'lıin de •vn11 t' b. 
v d·g~. · • ka betm· f B h ı ""'.r e 1 ır i~in ma.1.:Jt olduğunuz mez'yetleri · er 1 • 1 ıçın :> .ış ı.r. ~ a ihtisas mesleği haline getirmiş ol-

göz önünde tutarak vermiş bul:ı- ~r.ı~nyı h~ ~~~c ıcbar duklu.ı iddia edilebilir. Mesleklc
ııuyorum. Fa.kat buna nığnıen ııi- etmıctır: ye biltün sıvıl nazırı~- r ni ka.vrnyan politikacılar tir çok 
ze faydalı olur ümidi ile, sizden Tm es.erıd!r· !3u va.1cmyı bir de Sız noktada ıısker,cre faik görün'.iü. 
çolt mC'mnun olnındığun bazı nok. Edva.z: Grıe •. yın .A~an nhlukasını Ier. Bugün tliplomat dalına harp 
talnn aync."l. iş!\~t etmekten ken- Am~rtk!!yı lfi~ltm1Ye:e~ itinalı bir meyd3n.Indadı:r. 

\ lbıısıılıYor, kllrekleri kırılıyordu. tan C)kar çıkmaz, balıkçılar iki sı
lt liti «ilb olnıa7.dı ki, kumsa~a ra teşkil ederek iki taraflan aifı 
ti dt b~akıt kayılfında ve av Ale- çekmeıte başladılar. 

8 
r ekafklfk .zühur etme.ıı\n ı. Bunlar, bir taraflO':l alı çeklyor 

tat ~tiühn \'arlılile çalışıyordu; fa lar, diğer tnrartnn dn mdiınkolik 
tı. 'kendisine yllz çevirmıc.. bir melodi ı6ylüyorlnrdı. 

r Miitemadlyen çeklyordular; Ve 
~ ~ cektikcc, iki dizi biıhirine b[rc.z 
"~tdn .., r.u ödeyecejJi ılln yaklaı>ı B d 
'· ol k daha yaklaşını~ oluyordu. u a, .,°'a, · r aç haftadıınberl Marı· ..._ 
,.~,e Zl•an1 PJntoyu unuhlrak Ne· a~ın yaklaş_.,ınn arnmettl. 
lihlııelll~anıanmıştı. 1't'rkedilen rlt" Mnri :nosa ve Nene iki sıranın 
g bo arasında yer almışlardı ve ııı:!:n 

ltttı,ı. tçlu <>lduıtu heş Purosu 
t l!e IJ sonunu bekliyorlardı. 
~lkt IYJ'et ediyordu. Parayı Bnhkt'dar bumsl bJr sesle hay-
~trece~n ııoura llleki borcunu da kırarak atın çıkma'iının yakın ol· 

ho tl; İntikamını alacaktL du~unu blldirdilderi bir sırada Ne 
ilı, ile ~n ~denme günün arafesiy- ne l\fori Rosayı öne sürdil. Çünkü, 
l1 1!6t]urı ı, ıene kuduruyordu. Gök 8~,' denl:ıden çılcanlınca gelinin yar 
llıı, ' t!izsAr, acı acı ıslık çalıyor dım eımesl icap edi)·ordu. Böylc-

~Qrıı ce, dilakf bülün balıklara el k.>y 
'atıııy Salda hirkaı; "denizci SÖZe muş olacaktı. 
baııı01°"du. Onlar da elleri ıoniş A~ın aAırlıAı iyi bir ava deJ:ilc! 
~ ~nlJar:ın cebinde bilyfik bir ediyordu. Balıkçılar durRfndan: 
~~uti ilde tıtblatln kenililerine _ Yaşa!!ln Marl·Rosal •. Yn,:ı.,ın 
~ ınanzara71 Mtyre koyulmuş Nene!., Diye haykırıyordular. 
~ t!İl'de l\fııri Rosa. bnyOk bfr saadet f• 
\a)lltla rıbfre tleniıcllerdrn bfri cinde, yeni gelin elbisesini ıslnf. 

' tın huJundultu tarafa bak· maktan çeklndi~ini göstererek 8fi• 
' IOnra haykırdı: r;eJ lostrin aynkkabıltırJle denizde 

la~ ~~lonıa yok. Denf7.de mi?.. birkaç adım attı. Ve nRın başııııfa 
beııı r fel6kel demektir. dur~~~lıcJJerin son bir gayrclle 

~ l..,.. ZCflerfn bakış lan birdenlif-
"'ll 'Q·1.1saı "yaşasın evJiler,, avar;eleri ara:nn• 

dllh 8 t~riJdl, Kapının bu· da a" kumsala çlkanldı. Gelin o1j:ı 
~"" Yer ötedonlK>rf herkcscc ıs 
~)or:ldnlu lcln herkes o tarafa yak~a;~;ı, balık yerine dda Jmsko 

il 11. 
• 1lıl: ca bir şey vardı. . 
~ ıı.t;~ttlırdın titr! Palomaıun. Mart Rosa, bir rerynif kopardık 
it tııııı b ch·arda demirli bulunan tıın sonra dfişüp bııyılmıştı. Hal· 

'ıllııttı. ~a tnektvp ııötnrdii~ilnii buki, durmadan çarpışa gelen tla1· 
~ '111,. l'lto • btı 1, fr.ln beş Dnro gncık1ar beyaz gelin elbisesini tuz-
ltfıt ~ alctı Znvollı adam tehfllcP lu suYa f{arketmlştl. 
~ı _haı\•dar bftyfik nMıı~unU bil- A~. Pintonıın şl~mfş N~~edinJ ıtc 
et~ 01de borcunu Meme:re ynr:ı tirmhll Zovnllı otlnnun parmakla 
~ Q Jet :n bu ?>anıyı lraıanmatc 1- rının. n;astnda srlcı ~ıkı tııll· w. ~ 
ti llıeıtıı t· terine alımakta tercdl'!üt Duro<ö1uk bunışuk ve ısl:ık bir b:ın 
llıi~ı fıı~ ı; "e bôyl«E' fclnde besle knot vardı. . 

1ı «ıı_ karnı alnıaRa hak kaınn· f cte bu para ile NeMye borcunu 
.A.. C.ltı I 

L.... ~d • 3rlüyordu. 
""'ltı•daııaıı 8tlnler gecll. LAkfn Pa Cevnd Tevfik: 
'~ı._ htı: bir haber alınnmad1 .. 
~ ~ Yet, bir cıOn şafak sölm· 
h lt !::" küçük kiliııesi deni1ci-

lllb eleri tarafından dolup bo 

~it~ 
'tı~ b&~ Olceklerle sl\slenmı,u 

•ıtıl'ı &'Vizeden çıkan göı l:a 
~ cı tlya her tarafı aydın lalı 
Ilı lral'f.l\ 
'letıt <>sa ile N•nenin evJen•rıe ._ '1 Y&J>thyordu. 

l'~ ~-· l_nden aonnı ~nde ltn 
~~ L -._'il(] • t) lae~ ır olmak fııere bfill}n 
~ıaıd karnsaıa doifnı yollanıh . 
'>ıtı le dua, 

0Mırtt,1 fslmll yeni b!r 
~ ~ı. l'tıYordn. Bn, Nenenin ka· 
~ >ııc )e ~I tbir an:ıneye nazımın 
d.. ~ d 

111 ~liler terıfine ilk defa 
~all .~ııı.,,. indiril~tl. Ve ıııın· 
t..:4'11t ~lecıtk a~ıir.n çrlcaçak b2· 
~~ l'eyt «eline bir hedfve a· ... " 

Amerikalılar Hindiıtanda 
bir tayyare fabrikası 

yap\ılar 
Nevyork, 18 (A.A.) - Hlndl.stan• 

dan blldlrildiğine göre. Amerikan bU., 
yUk tayyare !abr1ka3tnm tn~aatı. 20 
ayda bitmlıtır. Bu fabrtk" Hlnd tar 
yareıerı imalA.tmı fazıaıılyle arttıra
caktır Fabrikada çalıgan yüksek mU• 
tehaaa~ l§çl!er, baftan bap Hlnlt • 
ıerden mUrekkep olup vazifelerini 
mllkemmel surette görmektedirler. 

14rar roUAn" ......0 
bastal.ıkla n mOteb,atlalal 

Dr. KEMAL OZSAN 
&Tdet .. ....taıanm lllabalr 
•lamıftlr. BeJothl bttldAI 

o&& '\lf o, 980 Ba,..a Paaırt ıı.tt1 

ili•• • ·---•'hlı '1%ll ~Be:..-aı ! eşvikiye-=d:::.::e:_:__sa-t-ıh_k_a-rs_a_ 
tıl'ikiye Emlak Caddeıi üzerinde her türlü bina 

7apmaia müıııit iki ana satılıyor 

'-.1' Emlak ve Eytam Banlıaınılan 
lla .. l'ert Kl)'IDeta Meuı.aaı 

~kıy. • Harbiye 21 826- Lira '28.GO :an 
,._ı:._~mah~ 
lllt -ıan ..,. :ı:m.. 
a1, ~ eakl 

tA.. '-b :enı 23 numa 
;ı• 'l' raa. 

~:skiye - Harbi7e ao.ı:ın- 'f-~ 
ı... ltorıatı mahal. 
1tJt :&o.tan Ti Em-
~ 9' C&ddeterı eıld ,. .. _~ 
-._ 27 nu. 

!'alı ana. 
t • 

ı:ıor. 

Temlaah 
2133.-ı.tra 

.aoıa.-J.-tra 

lı~ ıth..,t1 ' 
~ >ı, aa lıık&ncıa yazılı gayrlmenkuner peffn para Jle ve aı;ık arttırmA 
\ı.: lttaıı~lacalc.tır. lhaıe 11.11,1942 Çar§amba gilnO unt H de Banka. 
~ aıa.rk 1 Şubcsı Sa!rıı Komjsyonu huzurunda yapılacak ve en yüksek 
~ca.ıa ete btldifilecck ve haddl IA.yık görUldU!U takdirde Maliye Ve. 
~,.._ı.tl&arı edilerek muvakkat cevabı alındıktan 90nra kat'! ihalesi 
~~. 

~ ,ır:n•ııınd:ı verilen bedel mukadder kıymeti gett.Jfl takdirde te
Gtlıı f at derhaı art.tırılmıyarak ihale kimin uhde~de icra edlllrı~ 
lflL ••rıc lıttt..-:~hd <-ncı.n tahall edilecektir. 

t~~ ıte'!l\teye iUlrak edçceklerln n:ukaddtr kıyrr:etln yflzde onu nla. 
b..._~"11 .,. 11"-t Yatırmalan Ul.zımdır. tsteklt!erln temjnat ıı k!:e.ı nUfuıı 
~~~Uç •dot fotosrafla b!rllkt~ bUdlrllen l(t1D ?e aute kadar şu 

lhrv~•lııc mUraoaat eımeıers mercudW'. J (62e) 

dimi alnmıyacağmı. Siz yiğit ''e r;ekılde r-:utıgını duı:Unerck mu- lkna etmek ve birleştimıdı: va-
mahir bir askerain'z, ve bu çok sev- kayesemzı tamamlayınız. ::i!~lni il~ne alım poltikacı 
dığim bir şeydir. Po'itikayı mee- Zaruri fı;bll".liği dfizgiln ''c ~m·nlabilir tenkit ve 
leğinize kancıtrrmryorsunuz. Bu miinckaşaya nlı:şkın bir 2~kaya 
noktncla ds size ha~< veriyorum. Askerlerle devlet ade.mlan anı- nuıHk ohnalıdtr, Suıı.1 80rm:ıdan 
l{encllnize emniyetiniz var. Bu da Ellldnld ahenksizlik w ver değiş- komuta. eden v~ itaat eden nske
takd re dı ğer bir meziyettir. Fa. tirmeye son nsırda artık rasgeU- rin ztkA& yalnız muayyen kn de
Jrnt zn.rurl değildir. Muhterisse- nemiyece1ttir deye kookuyorum. leri tel'A>itle iktira eder. Bu mUp-

te~i, bina kuran. nolıı, 
Yukardan aş~ğıya: niz, bu haslet makul hatlar içeri- l lıcd(yi daha ileriye gôtlirm.iycce 

&inde kııldı'.kça fenahğa sebep ol. ıe~Hıtat:. Vefavw ft!rn. Yalnız !h-CT ilı:iei vasmtın t 1 - Ata binenler, 2 - Mü-;an• 
de, fıkaranın beklediği, 3 - Sebze 
nin ezilrnışi, bir işe 1Cı)ik. 4 - Ço• 
cuklann yemeğinin tersi, derinli• 
ğin nihayeti, bir SGnı edatının ter
s.i. 5 _ Traş bıçağı, Mr s:ıyı, 6 -
Bir edatın tersi, kendi mesleğine 
ait mahimalı yutmuş, 7 - Ciflt'I• 
nln Aletlerinden, küçfik şehir, 8 -
Beclavadnn, bir emir, 9 - Miik"m• 
mrl, bir tarafa ı:tidiş. 10 - Eşe~ln 
bağırtısı, bir emir, 11 _ Jlnnı~t 

almıı, bir Hind mabudu. 

maz iyilik yaratır. Fnkat general '!' Y ı• lt!r Ml&YJ!1Dl b!ıg-Unkn harbin i 
Brunsit~n ordu k.omutanlığnxla 2 • 0 tl0 J8ftdl resi için esruılı bir ~a'rt o'ılu 
bulunduğtı v.'.1.kit ihtirasınızın se- 66yle~ğim. 
sini din'eyerc-k ona her vc.cı'Jeden (Baştaro/ı r 11\."..\!lc} Sivı'1ler bu hueusta icap den 
iııtiftı.de ederek muhalefet ettiğlni- ynptrlar. Penaltıyı ~iiluü iki defa lbilgiyS na.ını ~lde edebilirler? Bu
zi de düşünüyorum. Hü:mete de- çekm~ne rağmen Mehmet A'i fev nun yalnız'bir yolu V&l'dır: M zı
ğer ve meziyetli bir subaya kar~ı kalade kurtarışlarla gole nıani ol- Yi iYi tetkik, marlde başk:ılannı 1 

muhalefet bir hatadır. D'ğer tn- du. M.:ıamnfih Beşiktaıılı1anQ 'bu ha. si.ıc liikl~r.i naıııl Yendfkleriııi mu. 
ra.fta..'1 gcç:enlerde ordunun ve hU· ııeketi pennlt.ı Je cezalandırılncnk talen. 
küm~tin bir diktatöre ihtiyacı ol- kachr %~ '.!eğildi. ~eQhfil b&§ba~ 

19 numaralı bulmacamızın halli: 
1 - Sinemacılar, 2 - lklşr.r, 

Roba, 3 - Rasat. Makııb, 4 - A• 
masya, l\J. 5 - Gen, Uyu, Ait, 6 
- Utanma, L, Si, 7 - Z, Ya, Rio• 
yet, 8 - Aşılamak, 111, 9 - A, fş:ı• 
ret, ~. 10 _ Uyanık, Ark, 11 -
Diş, K, Gişe, 

Dün yapılan güreıler 
Dün Güreş kJUbU salonunda tec

rübeliler arasrnda yapılan grekoro 
men İstanbul şampiyonası güreş 
mUsa.00..kal:ırına Güreş, Beşiktaş, 
Kas:cmpaş:ı Kurtulun kIUplerine 
basi hareketleri yapaca'klardır. 
müsabakalar bUyUk bir intlzamla 
ııona ermiştir. Almnn telrnik neti
eclıer a,.128.ğıya ç.ıkarrlmı~: 

56 kilo: 
1 - Kenan (G~), 
2 - Muzaffer (Be~iktaş), 
3 - İsmail (Gilrcş). 
61 kılo: 
1 - lh9an (Gürce), 
2 - Bektaş (Gllreş), 
3 - Ali (Güreş). 
66 kilo: 
1 - Reşat (f';Oreş)~ 
2 - Panayot (Kurtuhl§) 
3 - Ali (Katnnpaşa), 
'72 kilo: 
ı - Nevzat (Güreş), 
2 - Bekir (Güreş), 
3 - K!znn (Kasını~). 

79 kilo: 
1 - Kandemir (Kasmıpa§a), 
2 - Celal (Güreş), 
87 kilo: 
ı - Mıı...crtafa Çakmruc (Güreş), 
2 -. Mehmet (Güre~). 

duğunt'lan bnh~ettiğiııizi de iıiit· 
tim. T.o.bii sizi bunun için komu. 
tnnhğa get'nncd.im fakat size bu 
vszife~·i verişimde bu ~B?.lerinizin 
de tes:rl vnrclır. Ynlnız 2afer ka
zano.n ger..eraller diktatör olmayı 
iddia e-debili':rler. Sizden vıındi is. 
t~diğim askeri muvaffakiyetlerdir. 
Bu muvaffak.iyetlerin hat.Jrı için 
ciktatör tehlikes· ile k~aşmayı 
göze alıyonmı, Hillı:ümet size im
kan ni~betindc yardmı edecektir. 
Bu yardım ba.-.kn askeri şeflere 
y;ıpıland.ı.n ne fazla ne de eksik 
ola~trr. Orduya eski :t>fini ~ 
kit e<lrrek üstiınc itimatsızlık lıis. 
sini aşı'admrz, bu hissin fJimdi 
sizi mUşıtuıata uğratacağındnn 
korkuyonım. Fakat bu işi ba§ar
manız için elimden geldiği lkadsr 
!.İZC ynrdnn edeceğim. Ne s 1zne d~ 
hayatta. olmuş ol.:>a Napolyon &
ınirlmne itlmadı s:ırsılınış bir or. 
du ile iş görebilirsiniz. İhtiyatsıı 
etiretc itimat etme,>iniz. Gayret ve 
cnfrji ş:ııı:nmz olsun. Dalma uya
mk olıırak 'ilmye gidiniz ve bize 
zaferler veriniz.,, 

Siz de bu mektubu yaımbilen a
damın büyük ve hiikim bir insan 
olduğu fikrlnde de";il misiniz? 

Ilüpik harp 

Şimdi bfiyük harbe geliyoruz. 
Bu uzun mücadele esnasında ns
kerlerJc politik:ıcrL"lr :ıramndaki 
ihtilhf"ann neticelerini mmn uza. 
dıya anJ:ıtmaya bUtiln hata.lan sny 
maya vaktim yok. Bu hataları ir-

Ağır: 

1 - Mc-hmet (~iktŞA.). 
DeTeee: !:5 puvanla Gfircş ku· 

lübü birinci, 5 puvanla Beşiktnı 
ikinci. 

-M- Danınur~ld'ln Oğullan 

fat etti. Ubade: 
- E~et bunıdaynn efendim~ .. Denanlrl ı.l5aret etmefe 

geldim. 
Dcnaolr, bu garip tesadüfe hayret etmlıttt: 

- Df'.mek ılı.in ahbabınız BeıhZBd blr.lm hekimJ!Tltzdlr .. 
Aman ne gtt:ı;el tesadüfi. Buyurun efendim.. cUycr8k, Beh. 

L'\da bir koltuk takdim eCtt. Bekim ~r adımlarla llerll)C· 

rek kendisine tal<dlm edilen koltuğa oturdn. 

Beb:r:ad, uzun boylu, iri yarı beyaz b'r adRmdı. Çukur. 

Iaıtmış gözlerinin bakııtlanndan zeki ve ar.lmklr olduğu au

Ja~ıhyordo. 

BUyllk kafamıa kısa blr miğfer geçlrml:J, sırtına siyah 

bir maalah atnuştı. \'lrmlbeıt ynıılnrmda olan bo hekimin 

pehlivan gibi bir \'Urudll vardı. Her zaman clddi ve dU,ün. 

ceU göriltıPD bu adanı ~k a% konu5or. Çok a:r. gtilerdl. r.u. 
aunla beraber yanında oturanları sıkncak kadar eurat8ız 

değfldt, 

Oturdotu kanapede )erlt3tlkt~ 11~nra Denanlr ona 

dondü: 
- GUn batarken senden bıı.bscdlyordu't., S•mra d:ı bU. 

yük ban mu fendi ııe konu mken ndmız gt«.I Ben Ubadc 

hanımefendinin bahsettiği vo ken!lllerlne lytllklerdl' bulunan 

Uehı.adın başka blrl~I olduğunu mnnoojyordum ÇllnkO ben 

eizl tıa,ı;a blr ı imle tanıyonım. Bununla. beraber o hayır. 

Perver adamın siz olduğunnu ı;ok memnun oldum .. 

Dcn:ınlr; o sırada gozU Ubadeye UiştL lbtl~ar kadın, 

kaş. göz iııaret,1 yap:ıral< ve dııd:ıld ırını ııuraral< ona Beh. 

nıia lr'dkl hllvtyet,lnl ııllylomemeıılnl tımblh ed!yorilu. 

Akıllı cari.) c
1 

ne demek istediğini anladı. Hu ı,arctlerj 

Vefalılar pcnaltı.YI kaçırdıktan 
~nrn. 1'>'i mutatlarr olduğu üzere 
6Cl'tliğc dôklillcr. 

Beşiktaş hakimiyeti semcrct;ini 
nfhnyet 40 ncı d ak.ika.el n verdi 
Şill;rlintin ortas;na Hil"eyin güzel 
biır iknfa çrkardı ve Beşiktaşa ikin
ci golil !kv.andırdı. Ve oyun da 
biraz sonra Beşik~n 2--0 gale
lbcsile nihayet buldu. 

Dün Be~i.ktaş bu mevsim oyna.. 
dığr oyunfann en kötlisünil Ol~. t
dr. tç\erindc yalnız çalışan v: mu
vnffcık olan bir tek Hilseyindi. 

Vef<!YR gelince eski hırçın ve 
favullli oyunla.rmr p('naltıyı knçı. 
nncaya kadar göstermediler. c:d. 
aen uzun seneler taro.ftarla.nnın 
hasret ka'dığı temiz ve sportmen
ce bir oyu:\ Çlka.rdıJar. Fakat pc
nnltryı ilmçtrclıktan sonrn Vıi sert 
!iğe döktfiler. Galip gelebilecekleri 
lhir :ır:açı forlamun becaiksizllği 
ve aoemiliği y'liz'Unden kaÇTrdtlar. 

Fenerb:ıhoe stadmda gUnUn ilk 
maçını l.stanbulsporla kU:mcni:ı en 
genç ttıkımı Davutpa~n ynptı. 

1stabulsporlular gilzcl ve ener
jik liJ' oyundan sonra Davutpa. 
g.n,YI 3-0 yenmiştir. 

GaJatasaraylıtar zorlu bir oyun 
dan $arlra Silleymıuılyeye"4--0 gn. 
Iip gchni~tir. 

Fenerbahçe stadında ,:;ilniln son 
maçı Fenerb:ıhçe i1c Kammpaşa n
rcısında oldu. Nedcecıe -en - Jfıel
vcrtliler lt'açı 3-0 Jmzandı'nr. 

VAK 1 T' A 
ABONE 

OLUNUZ 

Askeri tarih insani iblr tarıcl ı 
tetkfü .-dilmell ve anla§llmalıdır. 
Hnrp grn!iatler, prensipler ve k 
kanunlar mellC'lcei değildir Cephe 
Uz.riml ... 'ki bn~a.ndan kararla
rım ynlruz o.Serf lraide!-crin ilh • 
mmcbn alı?83. tıpkı tıp diksiyone
rine mUra.caat ederek hastnsma 
~is koyan doktora benzer Bil
gı, ak'h'9Cfün, maharet bir k'omu. 
tnn içbı ta.bıt lAmndır, fakat harp 
nıhunu llmvrayrş hepsinden elzem
dir. lrt.Mp ettikleri hatalar ne o
lursa olsun, :ttalanndaki görüı 
fnrlt'an ne t.-udar derin bulunur
sa ibulım..tun son harbin asker ve 
t'ivil bilttin ~fleri Kleman90lar 
Fo~lar, Lo) d Cordar y~ Hegler'~ 
mlişt~ bir vasfı vardı. Hepıi 
zapted:~~ b'r iradeye maliktilc-r 
Bunlardan ıbirisi "H rp, ancak batJ 
«omutan bo harbi kaybettim dedi
ği dakikadıı.• k&yhel1ilir,. ve bir 
şefin ilk ve hakı1d va.dfesı de har. 
bin yahut daT&mn lta}'bcdilmiı d!
duğunu dÜŞÜnmemektir. Eslı::i Ro
nınlılıır onlan tarihin çok bran.. 
lık bir de'"Tinde !kurtaran bir ge. 
ncralin he:Ykellni yapm~lar ve a1. 
tma şu kitabeyi yamugla.rdır: ''Bil 
adam dlmhtmiyetten asla thnidint 
kesmedi.,, 

Eski YunanJılarm bir Meti nr
dı: Ta.ntdıklnı-a mabutlar için ,.._ 
yııl~ ma.betkrin Y'ftllI ba§ma bir 
dt "meclıi\J mabat,, a ithaf edl!.
mi§ bir mabet yarıulardı. Biz de 
liylc ya.palmı, ASked il"11ara, A
nibele, N:ı.polyona, Matborufa dl,. 
kilen abldelcıin yam bqma ~ 
hfll komutan,, için de bir lbic!e dl
ke'dm. Bu ~61 komutan IMıret 
almadan lSJcn ıkomutandır. Ve en 
zıyade zafer için c;al13anlar da b n 
18.?'<lır. "t' . 

Hıı.ronorr~ld'!n OfuTiarı -61-

• 

Mm-nffak olduğunu zannederek mUsterlh oldnm., Fakat 1ııa, 

~ok 'UrıneıU. Dlbı gear...-geldl, Bana bllttln lmftlerlrnl .an. 
düren bir haber getirdi • 

Ubııde, bumda sij lt'tlnl keserek o sırada !8f•ran göz. 
Jrrlul llfldl. 

Bunu gflren Denaatr, ona daha ziyade Mkularak: 

- Hanımcıfım c1edl. UzUime., aöztlall bitir .. 

Ubad,., biraz durakladıktan sonra •terine dtmND etti: 

-· - Vasıta kadın bana Mcypıftnt'yl ,·ermedlğ1 m tak
tirde bana fcnahlc ec1llcccflal, hattA bu bumsta Bağdad em

nıyct müdürü AU lbnl MAhan•a emirler verildiğini sijyJecll, 

Vo dediklerini knbul oderıem baklnmdıı. hayırlı olaeatmı 
tekrar te•kld etti. Dunun Uzerlne kenıl lıılne bu işi halletmek 

!!;in blrkuç gün mlis:ınde \'~rmelerlnl ricn. ettlm. Bu herif. 

terle Araınız<lalü dli,m:ınlığı bilirsin, Uilha!lsa Elfadıt lbnUr. 

l'Cbl oğlum oarerln feci bir §Ckllde katıedllme5lne 0 sebep 

olınuııtur. Şlındl ben onun kııını nasıl oğluna veıeylmT ~n 
onwnn adlarını bile !şıtmek istemem. 

• lhtl) ur kadın bunu söyledikten 50nra hıçkıra hıçl ıra 

nğlamağn basladı. O, ağlııdıl<ça Denanlrln yüreği p:ı.rçala 

nıyordu. Ubadenln tclfi.ı \"C korku u yerinde idi. ÇllııkU bu 
adamlar dedllderlnj yıı pan, nlifuzlu klmscle.rdl. 

Denaulr, biraz düşündükten sonra başmı salladı: 

- Evet hanımefendi dedi, Bu odamı ve onun oğlun ı 
ııır.vmemcktc haklı ınız, f knt~·· 

Ubade; l>ena.nlrha burada M>zilnU keserek clodak bük 
U1i'UJıU prllaoe: 

- ~)ır! •• Bayır! dedi, Kabul etmlyeoeftm Kabul etti 
ğlmj farzctııen bile, felAketlmlze 11ebep olduklarını bil 
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b --ı ı•·----Türk Basın Birliği ve Ortakları••• 
ft dugünku rad~ 

7.30 Program v~ memleket sı.ıal 1 R 8 s ID 1 11 A D 1 a ayarı. 7.30 Vücudu:nuııı çahşhra · · il 
lım. 7.40 Aja ns helı .:rleri. 7.55. 8 

1

1 
30 Radyo salon orkestrası. 12.ı.o 

Program ve memleket saat ayarı. ı 

12.33 Hııfif c;ofol:ır (Pl.) 12.45 •· 
jans hAherleri. 1~.:.ıo 13.30 l-'asıl 
heyeti. f 8.00 Proı;ıra"1'1 ve memlckPf 
saat :ıyarı. 18 .03 C::nrkı ve Türkii
ler. 18.45 Radyo <lrıns orkec;tr:ı ... ı 
1!l.30 :\femlekel -;:rnt wan Vf' Ajans 
hnherleri . 19.45 Se~hest 10 dal;;iltıı . 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Oerha: i<eser Hl.55 Kan şık 'lak:ımlardan saı kı 

lar. 20.1!1 Radyo ~a:ı:E'lrc;İ, 20.45 B!r 
marş öı:!reniyoruz. 21.30 Konuşın:. 

21 .1!1 Mü:ı:it\ , 21.30 Konu$Dla. 21 .4:ı 
Rodyo "enfoni orkr"trası. 22 30 

memleket saal ayart, Aians haher· 
!eri ve borc;aJ:ır. 22.45. 22.50 Yıı
rınki proın-:ım ve kapanış. 

1 C AB l N DA G UN O E3 KAŞE AL 1NA81 ll R 
... ··:. ~ ; w • • • • • } • 1 ;..~.l:.: ' . -

De.tet Demiryoftan ..e Limantan ltktme 
·Unıum idaresi ilinlan 

:MUteahhid! nam ve hesa.bına mtlbayaa olunacıı.k ve muh::ı:mmen be
deli 27500 (ytrm.iyedi bin bepytl.z) lira olan 1.000.000 tuğla 2.11.1942 Pa_ 
aıırtesi gilnQ saat 15 de açık eksiltme usulü ile A.nkarada İdare binasında 
ıoplaııan Merkez li uncll Komisyonunca satın alma.ca.ktır . 

,:-- Bir Kalkas 
Rom.anı 

Bircok yabancı dillere tercüme 
edilmiş olan bu eser, t,'iya:zi Ah 

mel ıara/ ından 11a{Jrucıaıı doğrı 

ya Gürcü dilinden tercüme edı ' 

mişttr. Başlan sona kadar aşk 
ııfu: ero ve ka/,rr11• ·ın>ık menkıbe. 

feri ile dolu nlan bu nef/1' escı 

Türk matbıwtındo flk nümrınedıı 

ŞEHiR 

1 111 ı ı ı_ı 

ı 1 ııı 
11\Ut• 

TiYATROSU 
~I '!fi . SO da 

ORAM KISM• 

KIŞ MASAL! 
KOMEnt KISMI 

YALANCI Bu ı,e g irmek i.steyen!erin 2062,:SO (ikibin altmış iki lira eıu kuruşı 
llt'&lık muvakkat teminat ile ka.nunun tayj_n ettiği vesikaları hA.mllan aynj 
gün ve sna.tvı adı geçen Koml.ııyon Reisliğinde bulunmaları \A.z.ımdır. 

Şartnameıer Ankaradn :Malzeme dairesinde, Hayda~acta 'l'eaellüm 
ve Sevk Şct:lğinde görülebilir. (4741 

• * ~ 

1!1yatı «1 lrnn•~ nlaıı bu eser, bu 
ilADJ lle•IJJ gt'tlrımlere Vakit Wta. 

, bevtnde ytiıde 30 tenztlAtla ıo ku. 

roşa verllnıl"kt.oedlr · 

Ctımarte!JI. Pazar ~iinlt>I" Ui,30 dJI 
mııtlne ve lıer Çar,anclıa U de 

Çocuk Tlyatrosn 

lııluham.mcn ht;deli (24.000) yirmidört bin lira olan (2) iki adet Hav.'.! 
Komp<'e"örU (27. Birlnciteşrin. 1942) Salı g{lnll saat (15) onbeşte Hay. 
darpaşada r.~-: binası <lahilindeki loomisyon tarafından paza.rltk usume 
atm alınacaktır. 

Bu işe giTmek isteyenlerin (3600) fif;bıiı altıyüz liralık ke.t'f temtnaı 
ft kanunun tayin ettiği Ye$8.lkle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar 
komisyon& :nüracaatıan lbımdIT, 

Bu t,e alt §&rtıı.ameler komisyondan para.sız olarak dağttılm:ıktadır. 
(628) 

(Mevcudu azalm1$hr' 

SAHiBi- .\SiM uS 
Basıldığı yer: VAKiT t<r\A TBAASI 

Umumi Neşriyatı idcıre eden 
Refik Ahmet Sevt.ıı gil 

işçi aranıyoT 

Rron1 heykel rl&küm atöl~·t<.ıı ı 

ı de -çalı~nı ak üzere i ~l"ilere fhtivn ' 

1 \"ardır. lsti)'enler B)'\!"ltdaki adrc"ı 
~<·1-;inler. 

Beııo{jfu 1sl1klftl cadde.~i .W·v 
manlı yurdu No: 39fl Fiçci< Karo11 

Türkiye Cümhuriyet- Merkez Bankas~ 10 -10 942 V?Zlyeti 
AKTiF PASlf: Un Llnı 

15.000.000,-
&....: 

.wtm: 8a.tl kilogn.m 
Banknot 

7i.6Ul,478 . , 
Ufaklık • 

Dalılldek:I HnhabtrMın 

Ttlrk L1ruı .. · . 
llarlot.ek.1 Mubablrllır: 

Altilı: satı Kllogram 24.BN.IU 
Altına t&hvtll k& bll 8ll'bMt DOY. 
Dtğer dövizler .. Borçlu ldllrtnı 
ll&Jdyeıen • • 

• 

Kaııunmı 8--8 !na maddeıanı. 

tınılkatı Haz1ııe taraımda1ı ftlr' 
tıediyat • • 

Senedat Obdam: 
t."lcarl eenetter • • 

.t 
t 

I! 

Dıbam Ye Tah111&t Cftı'.c!anlı 

Deruhte edilen e'fl'&Ja D&IL. 
diyenfn k&rşılığı eeb.am .. 
tah~&t (tt:lbaı1 laymetle) 

Serbest eab&ı:D " tah'rilA.t • 
Aftmlılrı 

mım " dOvtz tızemM ....,.. • • 
"l'aıb'Yt\l.t tızerıne &'V'll.m • • 

Ba&lJl8ye lca Ta.deli ~ • • 
11aa1.nt1e 88!!0 No. la kUum sert 
..- altm kArfllJk1J &ftm • • ......... . . 
llnltlıeUI I ·~· 

1114.954. MS,OD 
u.ı26.976 

180.861.73 117 .SG1 .880.82 

821149,17 • 821.1!9,17 

84.4.18.174,.>9 -.-
lll.'nl.431.0l 86.207.603,61} 

' 

168. 748.1563,-

!4.805.482,- 1S4.t43.101,-

S'7'1,S06.688,?2 Sl:W!06.ô88,22 

44.994.079,98 - 10.li06.44S,2-! ~.IS00.~3.10: 

8.121,52 
7.809.522,-

10.266.000,-
:Z.'50.000.000,- 268.078.6-!S,52 

. 
I . 4.500.000,-

1 IS.070.08S,6t 

l!lermave; 

lbtlyır.t "k('eıd: 

Adi n tevkaıa.de 

Rumm 
f 1 

I • ı 

l'edaYl1Jdl!'ll1 Bıudmırtlar: 

Deru.':ıte e<11leı:ı evn.lD ııakdlye • 
l{a.nunu.n ~ 'nCJ maddelerine 
tevfik&ıı BaZ!n• tsratmda.n nlD 
t..ediyat • , 
Deruı:ıte e<11.leıı en-ak.ı aa.ıı:dlve 

t>e.k.ıyellf • ( 

K.&rşill(I tamamen &ltm 'll&ra• 
!lA'ftteı:ı tedaVWe ...aedilen 
Reeskont mukabili naveteD ted.&.. 

• 1 

Ha.ztneyc yaptl&L aıtm ıta~rıııw 

naruı mukabJU 3902 ~o. n kanun 
m111:1blne ua veten teda vUle ~ ... 

tedilen 

MEVUUA'l'a 

.Nr.k Llra.sı 

Altm: Saf! Kilog-ram 

• • 

> • 
87'7.12'? 

a!SöO No ıo Kano.na &iJre luı.:ıın~19 

açıla.o avaıu ınokablll Sevdi ola.. 
ııae altınlar: 

Sa.ti Kl.logTı.m 5ö 5U.9~0 

Döviz l'a&hhnde.tı: 

AJtma t&llvtll "a~tl döY'lzleı 

D!ğez dövt.zıer 'le a.tacaıu.ı 

rmg oaldyoıe.rı 
MUh~W 

• • 
ıdll. . ., 

... # 

9 112.131S,i 

6.000.000,-

138. 718.363. 

24.805.462, 

ısı us.ıoı .-

238 . .:ıoo.ooo,-

197 G00.000.-

108.933.124, j 
ı '!S ı .ıııt.o~ 

'78.12 ı.ı 67 ,9' 

-.-
Z9.0.i3. t OZ.6 

15.U2,l35,'78 

ll~.i.518 ıot,-

110,167.~88,!H 

78.124.,167.00 

20.053.102.82 

l 15.987 1178.8'• 

Teldbı 
1.0119.289.675, 1 ı 

Vf'lrf'ı11 

1 Temmuz t93JI tarnıınden ttıbaren' bkonte hıtı1dt ~ • ~aı:ı "~nn~ i'i"'lllln!I "f,, ., 

1,0.39.289.670,l l 

-6!-

lleym{We de o aileye intisap et,meğl aal& kabul etmlyeoek 

,,., bu tr olınJlyac.a.ktır. 
Denaıılr: 

- Eğ•~r tekliflerini kabul etmemekt.e ısrar edlyoı"88.D.1Z 

IMın sfdn emrinize amadeyim. Bu eara.yın içindekiler de her 

türlü hizmetlerinizi ı:örmeğe hazırdır. Bnrada otnr:ınak ll'tf. 

yoraanız hıı,rmızm üstltnde yeriniz vardır. Btçblr klm.se sizi 

bura.dan cıkannağl!. cesaret edeceğini :r.a.nnetmem.. Bilhassa 

prenses Zı·ynebln size gös~rdiğl mlsaflrperverlikten çok 

memnunum. Onun, Harunurreşld hazret)erlnin yanında. iti. 

bar ve nftfu:ıu çoktur. Şayet vezirin oğlu seni blr daha sıkııt 

tınrsa onun vaaıtaslyle hükCımdar efendimize baş vururuz, 

9nn redd·~ıleceğlnl biç ummuyorum. Bu hususta milı!ıterih ol. 

Ubad~ içini çel<erek !IU!ltıı . Etrafına bir göz attıktan 

eonra.: 

- Ya Dcnanlr! dedi. Burada oturmamızın, sa.ray hallu. 

na. leliilu~t getireceğinden korkuyorum, ı;ünkU nereye gitsPk 

uğurı.nzlul• bizi takip ediyor .. Bi7.lm ~·ilzümlizden size bir fe. 

!!alık gelmesjnl istem~m. 

Bn sıjzlerden tol;: müteessir olıJn Denanir, onu t&;elll 
.... 

etmeğe ba~ladı. 

- tıs -

HORASANLI HEKlM 

O 11Tnu!a, sarayın kotjlıorlıı.rmcin.. blr takım ;&yak ~Jı-rl 

duyuldu. Denantr, ılerh:ıl ayaft:ı ka.lktr. Kapı}, :ı.çınca upk. 

lann bfrJı:.lyle A.deta burun buruna geldJ. Ona.: 

- W.a Tal'! dJ:ı;e IW)rdn. 

• 

- 63-

Up.k1 

- Efendim! C!oktor geldi. 

Denanirln yüzü güldü. Dayanamtyarak mırrldandr: 

- Doktor mu 6Cldl '! !. Biraz gecikti .. Söyle~fn glrtıin .• 

\le sonra Ubadenln yanma döndit, gWümaiyerek: 

- Hıınuncığım! dedi. Mooaln'e. sık sık gittiğini söyle.. 

dlğım Horaı.anh hekjınhniz geldJ.. Belki !!ize lUedılin'de 

yardım eden o iyi adamı tanrr .• 

Ubade iyi b1r müjde almış gibi aevlndl 88.brnıızlıkla. 

doktorun y·anlarma gelmesini beklemeğe başladı, 

Arııdau blrıtao dakika geçmeınl'ltl ki, Dcnıt.njr knı>ının 

kurcalandığını duydn, hemen k~ra.k kapıyı aı:tı. Doktoru 

görünce onu iyi karşıladı: 

- Bn kere bize geç teırU ettiniz, her halde hll'Vlrlı bir 

!§ lı,;in geelktinlz! 

Ubado, otnrduğn yerden hem doktora bakıyor. hem de 

;,."1l::mağını dU7.eltmekle meşgul oluyordu. Doktorun Denanfre 
• şunu söylooi~inl duydu: 

- Zaruri bir ııebep, beni buraıya erken gE'lmekten alı. 

lroydu .. &na iht).yaem~ m1 vardıJI • 

Uba.de, doktorun şlveıııJnLlen ,liphelendJ. ÇUnkü tqıkı Me. 

daln'ıfoki ahbabl.ıırı Beh-zad gibi konuşuyordu. Kalbj, bl'ye

canıo. çarpm:ığa ba,tadı. Biraz sonra doktor oruı. doğru yak 

la')mca yiizUne dlkl<atlı, dlkkat).ı baktı. Tanıdı ve gayrJ Ih.. 

tlyaıi haykırdı: 

- A •. Behzad!. 

Doktor, onn görlinct", ttynkkabıtanm ı:ırkara,.Rk yımmA 

koştu Ell~rinl sıktı, kibar bir tavırla: 

- O .. Jlaıumte:vr,e sen bur,.. IPJRD ! df7e~k oıı. lltl· 

KOLLEKTlF ŞİRKETİNDEN: 
lııtıınbuJ •lcjJU ticaret dairesinin 28783 sicil numanuım 

kayyoo "·e lstanbulım blitlı..l yevmi gazet,elerin1o lılssedar old 
ketlmJZin mukaveleelu1n 6 noı maddeıılnde ,ırketlmlı:ln mevzun 

Reımi daire veya o hükümdeki dairelerin ve 
easeselerin ticari mahiyette olmayan ilanlarının g 

ve mecmualarda vesalr ilan yapılan yerlerde nesr 
kabul ve neşir vasıtalarına sevkedip neşrıne ta 
suttur. 

Bu itibarla RESl\U DAtRELFJ B.İN. bütün ı,razr.telerdt' \•e 
nlarıla n°,rin1 l&Udlklerl l!ıinlarmı bundan böyle: 

lsta11bui Ankara caddesi Na: 80 de bulunan 

Devlet De!nİz Yolları .f,ıetmc Umum 
. Müdürlüğü flanlan 

19.10.942 - 25.10.942 tarihlerine kadar muhtelif 

nmızcı kalkacak vapurların isimleri ve kalkl§ gii 

H:atleri ve kalkacakları rıhtımlar 

IU.RADENtZ KATTI 

.BARTIN BATrI 

BANDIRMA BATTJ 

KARABtC.A R.\T'l1 

lMROZ HArl'l 

A ~'V ALIK HATTI 

lZMİK (8u.r'11t.) 

Solı 4.00 de (Ctlmhuriyetl 
4.00 de (Tar[) Galata rıhtml 
Cumartea! 18.00 de lKade;) 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı 9.00 ria (?d 
Çarşamba 16.00 da (Sus) pe 
16.00 da O.iare.kaz> CUma 1 
(Sus) Cumarteııl 14. 00 da 
Pazar 9,00 da. (Sus) Galata r .. .. _ . --
dan. , 

Pazartesi., Çarşamba ve O 
de (Trak) Galata nhtımmdaO. 
ca. Çal'§&mba. ve Cumartesi 
(Anafarta.) Tophane rıhtım.IJ) 

Sah ve Cuma 19,00 da (Bar 
hane rıhtmımda.n. 

-- Pazar 9.00 da (Antalya) 
rdıtımında.n. 

NOT: 11.10,M2 Pamr gün' 
baren imroı battı aeferleri 
ja bıı.şlanmıı,tır. 

- Çarşamba 12.00 de (Bursa), 
tesl 12.00 de (Antalya.) ~ırlie.; 
torundan. 

Pazar lS.00 de Cİ'fmlr) , 
13.00 de (Tırhan) Galata 
dan 
NOT: İzmir iklur.t po!!fBlfl ~ı: 
bl tstanbuldan Perııembe ~' 
de kalkacaktı,.. 

NOT: Va.nur 8t'ferlerl tıokkmda her türlü ma.tOmP.t aşağ"ıda 

ouın:ı.ro.lan yazıl• ı:ı.centeleri?Dl1.den ö~nll<'bllJnir. 

Ba.1 .\ceııt;fo 

Şu?1e .\centeliğı 

Şube Accntellğl 

J" ASARBUI 
Ol!lSAPLABı 

ı lklncfte,rtn 
ı<eştdeslne ayrılaD 

lkraıntyeıer: 

l adet ıooo ltraJrlı 
ı. l500. 
1 • 

ı• • 230 
100 • 

• • 

Galata 

Galata 

Sirkeci 

l\flıdUrli.iğU biııtı"ı altında 

IT!ı.lata rıhtımı Mmt.:ıka LfDl,ıt 
ReWiğl binası alf)nda 
SlrkOOj yolcu ·MI onu 


