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Feneryolunda 

susuzluk 
(l'aZ1AJ ! aclde) 
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BAŞVEKil TRABZONDA 
Baukesırda · 

dUnkU bayram 
Atman ı esmi tebliğine göre: 

BiR NUTUK SOYLEDi 
Şehrin kurtuluıunur, yil'D)in. · 

ci yıldönüm.ü kutlandı N ovorosisk istihkiımla 
~-•çoııanan s6zlerl : 
HukomeUniz ihtiyaç! arınız karşısında 

BaUkeslr: 6, (A.A.) - Ba.J.ıkcst• 

Uler bugün kurtulutlarmm yirmu:ıd 
yıl dönUmUnU kutladılı!.r. Baba.hm er 
ken aaatıarmdan itlbarel'I halk cad • 
aelere <Aökülmil§. ve her yer bar.ak 
larla :Sllslenmlştl. ·Saat tam onda a· 
tılan topla bir aUvarj mUfrezeal ~ 
dan yirmi yıl önce oldufu gibi kolo·. 
du çeımesı iatlkametlnde tehre glı-e 
rek yıldınm hızıyla cilmhuriyet mty 
danma gelml§ ve mU!reze komutar,ı 
atından atlayarak elleri bağlı bir n \l 

rının dış çeınberi yarıld 
~ Ç~reler aramak yoiundadır ,, 

b• er~darlığı ıi:r.lerde bir iztirap kaynağı. değil, bila. 
ır eglence ve tnka mev-zuu tetkil etmittir. Darlıkta 
Ye.ratmak kuvvetli ruhlı\nn karıdır.,, 

Kerç boğazıntn doğusundaki Taman 
yarımadası Almanlar tarafından işgal ediJdi 
7~--~~~~~~~~~~~~-

(Y&%11J 2 ncl sayfada 

~---------------------------------' 
de işgal altındaki Balıkcsirj teıx.sı• 

eden genç kızın bağlarını çözmUıtC.r. 
Bu anda meydanı dolduran halkın ya 
§a &e8leri ve Blkt§ları bUtUn Balıke 
ttlri 11armış bu çok heyecanlı hava 1~ 
çinde genç bir ııubay bandonun ç:ıı 

dıgı' i&tikU!.1 m&r§lle ~anlı bayrağımı,.; 
TORK - BULGAR DOSTLl'GU 

iNKiŞAF SAFHASINDA 
dlreğe çekmltUr. • 

Bundan 11onra Balıke.sJrlllerjn b141 
ta Atatilrk olmak üzere bizi bugtınıe 
u\8§\tranlara karşı sonsuz minnet d:ıy 
guıanııı ve :Milli Şefe, lnönU'ye be.it'. 
lılıklarmı tebartız ettiren nutuklar 
söylemi§ ve bll~ Uk blr geçid resmi 
yapılmıştır. Bu geçid resmine aekerl 
kıtalardan ve jandarmalardan maada 
oku11sr ve una! tc;ıcltkUllcn de ı,. 

tirflk etmi§lcrdJr. Gece bttyUk b~r 

fener alayı yapılacak ve Hnlkeviıı~e 

bir mUsamere verilcockllr. 

I• . Harp seneleri ve iztiraplan icinde Türkive ile Bul. 

L
• rııt.n arasında kunılan kar41lıklı emniyet ve itimad ... , .. 

h-ıc· u~ ~ikan milletlerinin kendi aralarında yapacakları 
ılrı b1rlik abidesine temel tatı hizmetini de görebilit. 

tazan ~ ·.Asun 'Us 
"-~ ~tecllerinin son Ana. 
cı_ bir hha.tmden dönerken SofyaS ~ du.rmalan ,.e burada 
~ ~as.., mensupları ,.e tley. 
~ ~ ile temasta bulunma. 

.lNEGÖLDE 
tnegöl: 6, (A.A.) - Kaııabam.u., 

balkı bugün 20 ncl kurtu~uı bayranı 
nı kutlamıotır. 

l'i a...ı· betile Sofya gauteci
(~l'gb;7eti reisi Yorgt Bel~ 
'-!~ ''la lSeJtchef) fran.saıca haf
lÜJde bi? Paroı Bulgare" gu~te-

}' °'gi 8e illa.kale neşretmiı1ti.r. 
,tnı, ... ~ bugün1.1l dünya du. 
~~ı'n 1> ı IUılamı,, siyasi hayat. 
:''Q1c • 8 ~ tecrübe görmu,, 
s:lı.r doı1tluğunun her iki 
a.ı'I lttrı-. İçiu de lüzumuna inan. 
~. &oı""Pr ın~l~kda.5la.rımızı1'1P
'11'ltı~ kendisi ile yakından 
~ ~'_"lluz zaman kendi ağ. 
~ ~üı~tlğ~jz ıKizleri" bu m&· 
~ bir kere daha okuya. 

t,gil_.ekten memnuıı olduk, 
~e, !bil•~ ile mUtt.efik olan Tür. 
~- ~tlPrarası sb·a etinde b1

• 

lıi ~ bugtjne kndıır olduğu gi
\ı~tiQd n sonra da bu bitaraflık 
~~· e samimiyetle de\"anı 

bl.ı·ll'· Bnlgaristana p:.elince o 
:.~\'eto ~lerjn inki,afı ka~ısmcla 
~· .::.fına iltihak etmis ol. 
ı...._tlcly, ile her k"ndi menfaatini 
\t._iıı g.el'Çt4(ten iyi milnaıte
ı··~aıı IDuharazasında görüyor. 
"~ lıQ kendileri ile tema." et· 
~~ . :gar <lostlnnmızdan al
~ 4e ~n İba bu<luı·. Onun için 
.,.. ~· ~~ereın Sofya gazeteci
ı..,'hl'is:~etı rıeisj gibi Türkj)·c ,.e 
'-.. oı_. nın ınulıarip memleket
'i 'f Dllinasebetleri bTrbirlerl 
~ •l._ nla yaklaşmaJıırma ma-h' l'faeağı kanaatinde bulıı. 
)j~.'41 '"'-' hı..~ 11.ı ınde harp hareketle. 

dii~ttndür~k bir mahiyeti haiz
lllr \"C ta.arnız siyuetinden Jçtİ· 
n:ı=>ı yalnız siya!Iİ bir be&lret de· 
iil, milletleraraın bir insanlık ,·a
zif eıııı haline getirmektedir. Bn ba
kundan Tıirk • Bulgar dOfltluğo 
iki milletin mtiştellek menfaatleri 
~İn o!öuğu kadar hötün Balkanla
nn \"e hatti muharip memleket !e
rin bile birbirine zıt ı;örül'..en men. 
faatleri için de hayırh bir unımr. 
dur. Harp seneleri' \"e rztırapları 
l~ind~ Tilı';ci;\·e ile Bl\'ga.ristan a
rnsıncla kumlan k:uşıhkh emnlyc~ 
Ve itimat bir giln Bnlkan mlJletle
r.inin liendj ar.all),tıncln. yaplU'akbı. 
rı hakilrl birlik lhi<J.Mine temel 
ta!!'• hametini de ~öreflllir. 

Gir idin bom- f,USlff DA MiHVER KUVVETLERİ 
Berlin, ~ (.A.A.) ....... Alman oT'du· 

lan başkomutanlıfının hildirdığint 
göre, Alman ve Romen krtaları be • 
ton sığnak sistemleri arasında cere
yan eden şiddetli mulıarebelerdcn 

sonra, No\oroısisk istihkAmlerınm 

dış cenberini yarmı.şlnrdır. A1m.Jn 
veRomcn 9ut:alan şimrli Novorosi '< 

bardımanı 
Amerikan tayyareleri adaya 

bir akın yaptılaT 

GERi ÇEKiliYOR 
K~hlre: 6, (A.A.) - Ota §8l'kta 

bulunan Amerikan kuvvetlerinin 1!. 

mum! karargtü11 blldirlyor: 
5 Ey!Qlde Amerjkan ağır bombıı. 

uçakları muvaffakiyeUe Glrid -k5rf • 
zinde deniz tesislerine ve blr elelttrloı. 
aantıralına taarruz etmi&ılerdlr. E. 
lektrlk aantralımn i§lemez. bir hale 

Çl·nıı·ıer bı·r şehi.r getirildiği aöylcnmekled}r. Antrepo. 
!arda ve doklarda tam flıabetler g:S. 

tt 
• ı rUlmU§tilr. Doklar mmtaka:rD:la y.m daha za pte her pnlar çıkanlmııtır. DUtUn Amerik&.n 

ççakıarı ımllmen üslerine dönmllıtl~r 

Cin taarruzları ~:ttikce dlr. Bu taarruz esnasında lngiUz bP... 
1'iddetleniyor va kuvvetlerine mensup bomba ucak. 

Çunklng: ~. (A.A.) • Çin yU <.. lan Gırit kör!ezı dolaylannda bulu • 
sek kumandıın!ığmın Puar ak_şsan nan bir hava atanma muvaffakiyet e 

ilerley;ş esnasında 
tesJim olması 

Kuctüs, 6 (Radyo, saat 22,15) 
- M .hı·er kuvveUerinin son ta
a.rruzl.2.rındal::i ileri hareket'erı 
rıraS!llda tuhaf bir hMise o!muş
tur. Beyaz bayrak ta§tyan iki Al
man suln~'I İngiliz mevzUcrinc 
dcğru gelmiş ve ka.rşıla§trklnr. za.. 
man seklzinci İngiliz O'rdusunun 
her taraftan çevr lmiş olduğunu 
&>y cyerck bu orduy\ı tcs'i"'ll ol • 
mağa davet etmiı-tir. İngilizler bu 
~kIS.fi kahkaha ile kn.rş;:lamışlnr. 

dır. (DE'l{amı Sa. f. 5•· f! '1e) neşrt<ltiğt t.ebllğ: 1 taarr.ız etmişlerdir. 
Çekyang eyaletinde Çin kuvvetle. --------------------------

rı Tungyang fehrlnln mabaııcrt.ıe B ' l 
varmışlardır. Klnhva ve J.ançi ııehi:. rem ene yapı an 
lerjne kal'§t yapılmakta olan ç,n 
taarruzları artan bir şiddetle d ... va.n k 
etmektedir. 99 h l Şansı eyaletinin cenup bat.ıa;n.ın uncu ava a zn 
blr Çm bfrl'ği dUşınana :ıJ:ır kayıp • 
lar verdirerek Hojchin §~hrine gir • 
m}§tir. iaglUz aa1yareıerl yarı~ snat mC&:detlG 

şebre da~lkafa 2 ton bom ıa a:f:l2r 

şehrine doğru yaklarnaktadırlar. 

sek: zinci orduya Berlln, 6 ~~~=.~ teb~!an baoku. 

tekiif edilmiş mandanlığmın tebliği: 

(Devalnı Sa, 2, Sü, 1 de) 

Rakı sarfiyatı gün 
geçtikçe· artıyor 

Senelik istihlak 7 mitvon litreden 
9 milyon ııtreye· çıktı 

ılnhisarlar idaresi tarafından t·.ı. ı ıı~urılmaZint knra:r:-aştırmıştrr. AI. 
tulan hesaplarda~ rakı :·e bira I kara ve Bomonti bira fabrikaları, 
sarfi.ratmın arttıgı anlnşilmıştır. 

1 

~ akmdn faal.yete geçecektir. 
Verilen ınn.lfımata göre bira istih·. 
wli, a:pa vaziyeti nnzan dikkate Rakı Jstihffi.k.ine gelince, bu da 
alınarak fabrikalardan birinin ç.ı.. 1.&lıminl:x hilafına artnnştır. lnhi
iıf;tır.lmruıı fe denk tutulmamış sar id:ı.r~sine ba~i'crden gc}en 
olsaydı !:"rfiyatın, şı.mdlkinden ~aberle;<Ien nnla.~ı:~ı!;'Ina göre 43 
daha fazla olacstJ muhak!{:ık Sİ· o_t>rec:-lık rakı~a ragbet gUn r;~r
liydi. !clare, birnya knr~ı olnn tıl,çe da.lı:ı fnzl:ıla:;makta.drr. Şim
bu r::ı.ğb::>ıti nazarı dikkate alarak din kadar ~'Urdumuzda r::.:!>ı is. 
yeni arp* m:ı.hsuı9 piya~·r. çıka. t•hlz\i senede 7 milyon litre .di. 

Tungyang ,ehrt Klnhvıı.nın 50 k1• 

lometre kadar şimal doğusunda bul•ın 
maktadır. Çln taarruzunun hedefi 
Kinhva. çevreııinde bulunan Japc;r 
kunetlerlnı sıırmaktır. 

Londro, lf (.A.A) - Bu g{in cı;. ı u~akları lngiltercnln cenup kıyı .. nJdlkts.n sonra her iki bira fab- Son nm:ı.nlnrcla bu miktar 9 mil. 
~ye doğru tnsiltcrenİn şimal do~u .. (ııda bir şehre prop::ıgandcı ri n .. rikn.sınm ela tam randımanla ça. yon litreye !:".kınYştır. ~~re • karılara lmliğl sırada 

~~-~ı. Bulgaristan araı:Jmfl:ı 
't~ d?sUuk ,.e hitnraflık Iktisad VekHi Zong~tdak'.:~ 
h~ ~YI "1~ın yedinci maddesi 
~t.11 edar: "Türkiye ile Bul. 

kı~ ısına yaklaşan bir düşman bo~~a leri :ıtnıış!ardır. Bu rhnsalelerln Dı• ---------------------------

uçağı an·ıl'.ırınıız tarııfınclan du~u- ycppc lı:ıskınına ait l evvelce 1 . 1 
riil11ıii5tür. Bıı uçak kıra diişınüş. o up p o L 1 T ·ı iL A 

~ 1-. ~ tUrlii taarruzdan jç. 
ı.; bq. ~•d slya!o..'>tli>rinin değj,. 

' ıtsı olarak telakki eder-

~~ hdar .. 
~ ~-..ıı geçırılen tecrtlbe-
~~eı:"enin bu madde"li ile 
~..;.~l11ıc ha t arasında kumlan 
Ilı~ t1.ıı \'asını zayıf1atmamı~, 
'ti". liu ~ ,'llyade kU\ ,·etJendjr. 
., Uıatıı..~tabar:a Ttlrk • 'nlgar 
~ ~hd isti'kbalin~ bugün da. 
t e etııni:retle ba'kabiliyo.. ~-1 . "lltt IJ>tid 

'-~' bi~ l&ında ilçUncft sene-

Zonguldak, 8 (.A.A) - lkti~at 
vekili Sırrı Day ha' zactn tclkikleı"i" 
bulunınnk ii~erc bu s:ılı::ıh §Chriı•ıi 
ze gC'lnıi~tir •• 

nıüştfır. l\liirellcıhntının p:ırnşülle b:ışka yerlere atılmış olan 1 sıılclcrin r ,, 
atladığı tahmin cdilnıcktrdir. :ıyıııdırlar. --..-------=---------------

Futbol 
liünlin ilkd· su.:a'n'•dnd• ~ü;~·asi~le~m· ,~.ç~"ıd~., Dö Golcülerle tngilizler 

mevsimi . arasmoa i,htil3f var mı? 
MuhteHt takımlar müsabakasının başlama 
vuruşunu sporcu Maarif Vekilimiz 

Hasan Ali Yücel yaptı 

Yazan: SADR BBTEM 
Zaman z:ım:ın Suriycde Fransız. §Cklldedlr. Kom~u Suriyede o'uı 

larla•1ngilizler arasımiaki anlıl.- bitenleri ol<luğu gibi görmek \e 
mnz~tlar, i!ıtiliıflnrdan "bahsolun- h!i.diseleri kendi h:ıkiki ma.biyelteri 
makhıciır. 1 ile mUtalca etmek i'kti7.a e<ler. ':"' .\YJoQ ~k <lördüncll senesine 

1~ 11:\aıJ ~a harbinin ne \"akıt 
~ı;!~ hQ bı~ği beJii del; ildir. ''E? 

:Y•ıı ~nzaruı harp Jcimb 

pu ilı~i.üf!ar proın.~antlncı'arın ı Suriyede clö Gol l"'rU'l!Hzlan ile 
nf_?Jnda ken<li mnlmıt arına güre İngilizlıer arasında harıı neticele. 
buutlalllU!l 't:ı, \"e hahi'ki mnh'ye. ıılnceyc kadar düşnıanlnrmm ile. 
tini ita) betmcideılir. Mihver r:td- ri tıilr<lüğU ~ekilde bir oephe ııy. 
l olnrma ~öre Suriye<lcki Frano;ıı. rıhğı vukua gcleme-r~ Rnnı .. iki ta 
lurla İngilizlerin orası Meta lt:ın. r.ıhn da basireti, si~"l"i tertıiye<..i 
h bıç.ak'ıı1ır. !\Hittefikler lnnısi ı ıı~.anid "r. ı'.nrnk Ar:tı> d:t\"8.'ollllll 

ı-tıretc bu rnesrlellen bahc;ctnı<'kle lJ.ir pnrçn ı olan 5'uriyc nıcse'es 

/;', leketlerj gen-...ektM 

~ tonsada 
llen'e akın 
Fr-rı 
ıs;•zlar arasında 

\ iıı, 6 Yaralı var 
J:ı Ft~0(.A..A.) - Dün saat 11 
~ ~laı-ı Ş~hrinc karşı lngilizlerin 

''•'41 1 ~ı~ tin ava akınında tüccar 
ı lı o"r c lOO kadar bombanın 

"en·L ııl 1=>o l'i 1 ntektedi ... \'aroh ade 
ilk 1'ır k hulıınışlur. Bıınlarm 

ısını kud111 'e çocuktu:-. Sporcular aııd ıoenerken ve Jılaarlf Vekili Baaaıa Alt Yücel IU&bo~ mewjmiDI açarken (Yazısı ı ncU sayfada). 

1 berlxl.er onlar da vazi~·ePn su otız. l:nhis m.~\'Zuıı oldu~ tabllrde tn
maz bir do .. t"uk ittif:ı",.ınrlan ibn· 1 ~iTlz ızörüş\i He Fran ız noktai na· 
ret olduğu kıına:ıtiııılirlcr. ı :rnrı nrn ında büyiik fuldar oldu 

Hakikat ne s::?."dnk!'lcrin, M de bOnn saldamnya dn imkan yokt'!r· 
1;01dakilcrjn ~ö-.t~rmek istcdiJ,leri ı <De,·nmı ~ ünrfüle) 

At 
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e 
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Taman yarnnadJ.Sınd.ı stıra.tll brı.!. 

kmlar yaptlıııt§tır. DUşmnn gcris!..:.e 
;yapııan bu baskınlar ceı:ıuba doğru 

t vclh edilmiş ve dU§manın son m 
kavemeU kırılmıştır. Kerç_ boğazroın 
§arkmdakl bUtUn yanmada eıımı~c 

8\1Çinlştir, Birçok esir aldığımız g·bl 
87 hafif ve ağır top znptettik. Nopo
rosisk llnUnde Alman ve !lomen kıtS\. 
ları ş<'hrin pek yaltmmdıı,k kuvve• ıe 
tahk m edilmiş mevt.ilerc yakJ.aıımalt. 
ta ve bunun için çetin muharebeler 
' nnektedlrler. 

H:arac. nızın doğusunda Alman srt 
hUcumbotl:ırı blr ke 1f hareketi yap 
mışlar ve bu hareltet esnasmda dllf· 
manuı 05-00 tona baliğ o1an 4 var·· 
runu batırmışlardır. 

Kntk yada d!l.ğ kuvv tleri gUnl:'l'· 
c d vam eden mubarobeıerden aoıı·c 
dU manın i:ıatla mukavemetine niha 
yet verm k ıçill çok ytlks"'k bir me11. 
zil t,,.0uı ll c,:erdlr. 

Ste.JiD rad k jınlndeki gİddetlj m . 
har beler deYam etmekletllr. Dan ,af. 
maiden gelen mllhlm kuvvetlerin ııtl 
rakiyle Sovyet Uçaklarının yapmış ı. 
duııı ı ı taarruzlar akamete u~ratıl 

Jlll§lır, DUşmanın 84 tankı tahrip ed.L. 
t m tir. 

'SO\) et t~bli "•i 
Mosl orn, G ( \.1\.) -- Bu sa

ba ı :.;ovyet t bli i: 
Rus kıtal n tlUn gece Stalingı

mlm ~imal ve <'enup ba:tılarınde. 
'c aym ~'Ullanda Novro.sıskinin 
c mal 'b!ltısmdn dil mnnh çarııııı
rr. _ırdrr. Cep ı nin 'mğer kesim 
letlııdc ıehemmiyetli hiç bir d ği. 
i 'k oln·:ı.m ur. 

Tebliğe ek 
iosko\ a, G ( \.A.) - Sovyetle

rin ö •le t.b'i ıne ek: 
't lin m±u r imal batısında bir 

SoYj' t birliği, dfümıanm bir taar. 
ru ı:ıu p:i'ikurtm'ı5tür. Stalingra
aın cenun ıbat.ısmda ehrC' doğru 
k hclı'c!ine ;}Ol armak i teycn 
Ut klanı. ve ı u.de kuvvetlerine 
ı rc:t ı;!. ldctli b r .. uhnrehc cere
~ n ut:nıektcdiı·. Aln: "'nların bil • 
tün teşdbbi.i l eri :ıkamete tığratıl
m ur. 

No\ oroısi ~iniıı şlnınl beitısında 

dli1m1 m mtlhim lm\'Vetlerine ~ar 
t mUcl'\f'aa !'I ~~arr devam et· 

m. kte .ir. Mf.l"k<:z cephe8inde Sov
' t tc:t:ıları, bir çd{ meSkun ma
l ı c:-clen tırdetttri lcr \"e dilşma
ıın n ~ r zayiat verfltrmlı;Jerdir. 

• n al b l'? denl:?.indc Sovyet de· 
ıu altıSJ, di::-mn.nm b'.ıyilk bir ta. 
ıtmı b:ı.tnwıeot•r. 

~ n' • ır .fa km·vetli bir t"".rruz 

6 rtı. ) n ~ a_ 
1 muhaBlrı Harold Klnı: 

ALMA.."'lLARIN ZAYlATI 

Londro, 6 (A.A.) - Stallngraı:i ~·h 
·.nln cenup batısında Almanlar kllt e 

?inde tıını· \'e pıyade ıcuv\'etleı·ı·e 

arrun ge~mlşl :Ur, Fakat bu ta • 
!l.rru:z: a jm bll'akılmı;Jtır. Rus topçu:m 
dU;ım rıı. ağır z:ıyfnt verdirrnı, tı·. 

1200 Alma!l öldUrUlmU§,17 tnnk tRlıı iP' 
e ılml;ı ve 70 ka yon i~e yaramaz bir 
b 1 tiril tir. 

Bt ı "!?' ın batı ve §imal batı.'J:n. 
da Alman tanrruz nnı 'l'lmo • 
çc ko ~rj atını tır. 

U ır; de blı tek R-.ıs 

ildi 1..3 1111 3000 Almar:ı 61C:Ur.' 
nı ş vo 19 tıuıkı tab p tıtml tir. 

S alln r .:! tn :tb:ırtı1>eslnln fiti b!lf _ 
ta r ac"'am "tcıe ine nı m~n dfiiınRr. 
eı~ hl ~Jfr netj<:4! cı..ı edememiş va • 

l tte r. • 

"" DİN ALMAN ÖL'O'BO' 

1 1 j • 

Mısırda mı wer uvvetleri geri çekiliyor 8 A K O p E l R O l L E R i ı dertleri: (lJaşturafı 1 inci 80Vfaıla) c:iulan umumi karargtihının 832 /11.S-.e_h.,r_:_noiıiııiiı ___ ....,_.., 

hrK~:~~~ ~~~;> c-eph~~~i~i~:~ m=~;·~e~:~~~=de d~n hi~ ~ir1M U ~~ AREBES'ıN 1• N ·ıLK SAF ASI' Feneryoıunda 
a.up ıkes..aninde dü.']llUlrun batıya nıUlıım hM se kaydedılmemıştır. , k susuzluk 
cloğru geri geçgme bereketine de- /\ lmnn ha\'a kuvvetleri) dilşın&nın • , ' 

~·~~~:::a~~~~~:~t~~~ ~,~~n::~~~e v~er~~~~~ JD.N.B. aJansına göre şımdi S alingrat, 
ta ılerlcmi~ oldu!;'\! ma.ynlar saha- kil vasıtaln.t1 g\!Tliplanna taarruz '" 1 • d ı kt d 1 

sının batzsındn bulunduğu bildiri!- cgtmos .. teek ~~:te-ır·ti .. leDu'?ilsm_ .. ~~~mbir18fkaalenidyc;et. on arın e yapı ma a. ır 
ıı..iltktcdir. Diişman, ağır zayiata u. .. ,, ..... ı 
ugı'a.Illişln'. • h~.enin cenup batısında bulunan Berlln, 6 (A.A.> - D.N.B, ajaruıınuı 1 çetlnllkte cereyan eden bu muharebe· 
Mulıarcbe s.-ıhnc;ı tank enkaz.ile l uçak alanları, uçalilarımız larO.- 88ker1 mUbarrırı yazıyor: lerde en ağır yUk isUhkAm ve piyade 

do:ıı imdan ~ddetle bombardımnn e- BUtUn aslteli hareketlerin Ugiııı b ı. askerleriyle kaı·§ıkoymıı topı=u er!erı. 
Londm, 6 (A.A.) - Batı çöIUnde dibniştir. Bir' çok savaslo.r esna. gUn gtddetli bir muhııreb6ye sahne Ot ne yUklenı:nektecllr. Eğer bu askeri""' 

yapılan taarruz netlcesin~e mihver .smda tngıl.zlerin 16 tayyaresi, lan Stalingradda, Volga U:z:erlndeki bı.l rilı !lnlğfcleft esasen ııanlı zaterıer1c 1 
kuvvctlcrı batı lstlltaınctlhd" t>fr.u: nıihvercilerin a.v uçakları ta.rafın- merkezde toplanmııı bulunuyor. Her sUSlenmeml§ olsaydı bUe tek baııınn 
cekilmlşlerdır. dan dUşiiriilınUı,ıtilr. iki tara! içln de Stallngradm ebemm•. Ste.Jlngrad meyc.1ıın muharebesi bll!!ıı 

Muharebe sahası Uzcrlnce uçan bir Amerikan uçnklarmtn gil"it Uze- ycu cenup istikametine, yani Kafkas. yeterdi. . 
pllottin fiipôl'IJl1!1 t;6re, ı:ıırpı~maıar·n ıine yaprlıış ole! ııklan bir akın tc- yaya. Kafkas petrol haznelerine do t. Du sefer, çok l<Uvvetle tahkim ed ı I 
ilk beıı gUnUnde elde edilen neticel'!r §<hbilsü esnn.smda Amerikan u. ru uzanan Sovyet sınır şebekesine h\o. mııı olan bir kaleyi zorlamak hu8'. 
yUzletce ı.e yaran1ar. bir hale getlı'ilPn c· klarrnclnn LibeTater tipinde kim olmasından ileri geliyor, ÇUnkU sundıı kullanılan usul, 1939 dant>.?·· ı 
tanklar, kamyonlar ve her tUrlU na· p aört tayy..:ı.re tnhrip edilmiştir. bUyUk taarruz hareketler! netıces!nl::> kullanılan usullerden bUsbUtUn ba~kıı. 
techlı:atıdır. Bu tayyarelerden i1d~i 1\ •mnn av şlmo.11 cenuba bağlıyan ve Timoçenko. dır. 1939 d:ınbcrl yapılan muharebclt:r• 

Müttefik orta bomba ve deniz u _ nçaklnn, ikisi de a 'c sa- ya çok bUyUk ölçüde asker ve malz~ de Alman orduları kalelen ve mU • 
ı:-ıkıarı batıya doğru çcklllnckte olan var lb:ıtii.rynlan hır ilirip me göndermel{ lmkAnını veren demj . tahkem mevkileri zap.etmek ~ ağır 
mlhverln taşıt kol!anna uuırruz et _ ec..il:miştfr, Baınbardt , yya:re- yollarmın Alman kıte.Jarı taratmdan ve en ağır topçu v.:ı pike tayyarele&.ı.. 
nıfşlerdir. lerirniz dtin de Miknbba uçak ala- kesilmesi Uzerlne Volgtt ve Ha.zerden nln yardımjyle ya cenahlardan hUCul!l 

hına t~ırip edici ve ;wıngm çtlrn- geçen tarihi nehir yolu eski ehemn J. etmi.fJ yahutta çovlrnıl, tir. '.l'nnrruıi bir kl'f!İ'f 
Loııdrıı, 6 (A.A.J - Mlhverciler, 

Ronielln aklm kalan son hareketini 
laarrutl bir keif l diye göstcrmeğe ı;u. 
lı ıyorıar. Halbuki, Mfhvercller, biltlın 
zırhU ve mottlrlze kuv,•etlet!le lngı • 
Uzlerln cenup kanadına yüklenmişler 
ve beı gUfı tUten n.:ubarebelerôen soa 
ra geriye atılmışlardrr. Mlliver kuY • 
vetıeti.hiçblr yerde esııs İnglli:z: mUd.-t. 
fan mevzılerl.iıe gfrememljletdlr. Mqt. 
t flk!erln zayiatı ağır olduıtı• lııı.ldı> 
Mlhnrlnkl pek ağırdır. 

E"Irler 
ı.cınanı, 6 (A.A.) - Batı ç6lllnde 

snhlle bir kayıktan r.ıkrruı.k i8Uyen 
blr İtalyan zabit ve 1a ruıketi. kuvv~t 
ierlmizle kar§ı ltnl"§ıya gelince hiç ıı. 

teş etmeden teslim olmuıılardır. 
İla1 an tcbliltt 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyan or-

rıcı bombal.v atmışlardır. Uçak _ yetınl tekrar kıızanınııtır. Demek olu. Stallngrad'a kal'Jı bu harpte Alman 
lanm.TZllın Uçli, Usle'rlne dönmUş. yor Irı Stallngradın önünde cereyan asken doğrudan doğruya cephede'.\ 
l<'l"Oir. etmekte olan muharebeler - buı•u hUcum etmektedir, Allnan askeri hı:r 

lngil'z'erin av uçak lan Agri.. her ikl taraf da bllfyor - bUtUn ikin• fabrikanın, her evin ayrı ayn b1r .r 
gentede S:.Ougliana Marina açık _ Ci dllnya bıırbillill en eheınmJyetıı ne. lstihka.m baııne getlrllml' Ôlduğıı tu 
ınnnda. bir ikn.ç balıkçı gemisini ticeler verecek kat'l harekellerlnd~l:ı Sovyet entlllstri merkezine cephede. 
ibnmoorclnnan .etmişler ve lbalı.k _ birini te§ltll etmektedir. Sovyetıer ıç·.h taarruz etmektedir. DUnynnın en mu .. 
ı;ıla.."'tlon bir kisinin ölilmUne 'Pe bir bUtUn manasiyle bir ölUm ve dlrtrn tahkcm kalesi o!an Slvastopol Alms: j 
k~ç kitdnin yaralanmasına sclle _ meselesi, Almanya ve mUtte!lklerı aıık'!fhiln emsals!Z harp lmblllyetl ,.._ 
biyet vermi'}lerilir. için de tloğu Avrupa sahasmm kll't ycsjnde zapted1lebllmlştir. Yine aY'n 

İngiliz tebliği 

Kahire, 6 tA·A.) - İngiliz or
ta şa.M tebligi: 

4 - 6 eylul gecesi keeif kolları. 
nu.z cephenin şimal kesiminde fa
e3iyetJeıine devam etmiştir. 

mevkllnl elcgcçlrmek meselesi bal: ıı suretle, Stallngrıırun ıııtihklhnları t!a 
mevzuudur. ne kadar mültrmmeı olursa olsun, At. 

Ne kadar garip görUnllrse görilru:Un man baııkumandanlığı son taarruz enı
şurası iddia o!unııbUlr k1 Kafkasya ve titıl verdiği ?jman, biç bir işe yal".ı.. 
Baku petrollerı meydan mUharebesl. mıyacaktır. 1 
nin katı neticeli ilk eafbnsı StaUngrrıd BoL~evlkler Stııllngrad'da inatla, ''
önünde yapılmaktadır. Ve iki tamı. mitsizce çarpışıyorlar. E'Jasen b1111ka 
tan hı:ı.ngislnln de.Jıa dayanıklı olduğu çıkar yolu da yoktur. ÇUı:ıkU ıı.rkal<. 

ca Stfıllngrnd önUnde bclll olacakt•r nnda burada altı .iJom trc geniş,l(!'ı 

Muharebelerin gidişi nefes kabiliyet; bulan Volga gıbı bir duvar vardır, 
nln Almanyada ve mllttetlkleri tare. Volganın §ladctll il.kar suları Ur. • 
fmda olduğunu ~bat etmektedir, rinde buralarda k6pı11 kalmamı tr: 

Fener l olunda oturan o 
muz yaz.ıl or: 

''Altı aydır, Sular 
eemte ak§amlan saat dulru 
ı.a, sabahlan da yediden se~ 
dar su veriyor; yıkanmak, 

şır yıkatmak jmkAnı yok, cıete 
dan sonra ne çamaştt ~ 
hatta. ne de insan! 
İdareye birçok deta 

Verdikten cevap ıu: (Kalanııf• 

debostan, Çlftehavu~lar seııı 
ltalabalıkUr, Yeni yeni • 
~·azılmıştır. Daha bir ınuc.1cteı 
hAI devam edecektir.) 

Yenı yeni aboneler yuı1ın1' 
mnsı eski aboneleri susuz bI 
~a neden hak verir, aiyece 
öyle. Biz de böyle d~UntıU 
için son olarak su mUdUrlUğ 
dip dert döktUk: 

Yıllarde.nber!, abone 
suyunu yeni aboneler 
kesmek doğru olamaz. Ric• 
bir tedbir e.Inm! Dedik. lds.re 
llsJ bi:z: eskilerle mukayyed d 
İdare yenf abonelerin geU 
gelirden mUstaA'ni kalamaz! 
muı. ı 

Bu nasıl şey? Ancak gelect 
lı bulu~sak, Kozyatağınaa ti!r 
yapılırsa, ke9}ntlslz su verebil 
m·ş! 

Mahkemeye gidip bcledlye 
hine danı mı açalım? 

Fener yollu okuyuccunıtı~ 
ı.ı buluyoruz. tc'~reye atlcdJ!e1' 
!erde, yanlış bir naklin değl 
c;lnıak ihtimali vardır. 

İdare ~enı abone kayd!Df 
l'alağında depo yapılması:na 

clte, eski abonelerın l!IU)'Ullıı 
mckten daha makQl hareket 

.olur. tdarenln ba§lllda bunu t 
diccck ~t olduğundan entlJJft. lngilteredeki 

Türk gazetecileri 

Diln cenup ikeslmindc dUs.mnn 
seyyar kcillarmuzrn ve toı><:umuzun 
çı.tldetıi baskısı cltrncla batı isti· 
kmnetinde geri c;C'kilmesine devam 
etmiştir. DUşmanm esas topluluk
ları 30 • 31 ağustos ~ecesi yeni
den ilerlcmtığe başladı mayn tar
Jnlarrmmn mt~da bulunmakta
dn-. O zamandanberi Alıı:nan Afri
ka kıtalarnıda.n, 15 inci ve 21 in
ci zırhlı tfun.."'tllerden 19 uncu ha:. 
f f t1lmeninden ve 1talyan ~rhlı 
ve seyyar unsurlarından milrek
ıkep olamk bu kesimde faaliyette 
ıtuhınan düşman kuvvetleri kanı 
ve hn.va lkuvv.etleıimtzin daimi bas 
t1tmt neti~inde itı!Janca ve mn'ze
mecc kayıplara. uğramıştll". DUş -
l'mn bUtiin gayret~ne rağmen 
l•i~ ibir yerde eıras mildnfna siste
mim.i:z.e girmeğe muvaffak olnmıı
!I'..IŞltr. 

Stalingrad'a doğru llerledlkı:e dal!a çökmekte bulunan bir IUemjn rem~ 

bariz bir ı/ekllde beliriyor ki. Stalln~ olah Stalliıgrndın bu kayı.Hlaıi yap ı. 
radm stratejik ehemmiyetini tame. mış devin enltazı altında Sovyetler.n 1--------------~ 
mlyle idrnk ctm~ Olan dtl§lllan kcn11 t!n seçkin lutıUarı l§te b6y!ece e lr3men 

İngiliz gazeteleri dostane 
ne;riyatta hulum.ıyorlar 
Londra: 6, (AıA.) - lngiltercnl!ı 

en mühim haftalık gazetelerinden o~ 
lan f'undey Taymls, ba§ yn:z:ılarmdıu: 
birini liiglltereYi Ziyaret etmekte o. 
lan Türlt gazetccllci"ino tah11J.ıı etmı,_ 

f.lr. 
Bu gazete diyor ki: 
"Şımdi blzlm misafirlerlmlz olıı.l.! 

Türk ga:z:eteclleriill çok dostane hi:ı. 

lerle kal"§ılıyoruz. 
Do.stlarımızın bizi ziyaret etmeh 

rj bizi çok memnun eden bir htıdls<;?: 
djr. 

Dost ve mUmtaz zlyaretı;llerjmlu, 
gjzllycc k hlg bir şeyimlz ~ oklur, bel 
kı g t rcc<'ğimiz bir çok cyıcrimlz 

'o.rdır. Rlr çolt zıımanlar, bj:z: b;i:e, 
arf tl~mi:z: gayretleri tam bir il'• 

rette gôhneğe muvaffak olamadık,,: 

Hrıvanm fena olmasma rn~en 
bomb:ı ve :ı.v uçakla.rmıız, dün ce
ınup kesim'!'de ?icat :halindeki .dUş 
m.,nt hrn;ıal."Ull~la. devam ctmlş
l1"1'dir. Diln gece, ağır bomba. u
rn'klarmuz Tobrtık'u bombnlamtş. 
tır. 

cepheeinin bu en hassas noktasını ve gitmektedir. Sovyetıer Blrltğlnin t u 
belki de barbJn mukadderaunı tayin en zhratıe iftihar elUğl yerin enkazı 
edeccli olan bu yerl ~diye kad?.r Uzcttnae tsıum sUkQnu hUküm aUri.l"'· 
görülen bUtUn Sovyet sahra tabklmn• CC}<e kadar S3V8§ çetin olmakta de • 

(Baş t"r,'ift 1 · ~ sa1':
1 

l..onarn, G (A.A.) - DUn 
Alıııan;yn her iki taraftan bOJJl 
mana uğramıştır. 

tını çok gerilerde brrakaeak bir tarı.. vam edecektir. 
da. t8.lıKim etml&rtlr. BoviYell1lrln bu ~n 
ehemmiyetli eht1Ustr1 merkeziyle b:ı. 

raya taarruz eden Alman kuvvetleri 
ara.ınnda cidden muo.ı:za.m bir 1etılı• 

kam kUtJeııi yükselmektedir. Stallnr. 
rııdın önUnde fnanılmıyacak sayırta 

d6ner zırhlı kuleler, beton lstihkAm go 
bekelerl kuruimuıtur. Bunlardan tıaır
ka, ııebtln dıı; mahallelerille vnmn l'c 

§ehlr etrafını ynrım blr de.Jre ıeltliu. 1 
de çeviren Atman kuvvetleıiy!e §ehrill 
nıerkezl arnsında yenl yeni muaEZR •:ı 
barikatlnr ~ Ultsclmektedir. 

Yeni A vr.ıpa askerlcrinill buradl\. 
kı b.'lşarıları citlc.1en aklın alamıyacnı:ı 
derecede yUksektlr. Bu başanlar, bin• 
lcrce yıllık n.skert tarihin kaydctt!t: 
ender menltıbelerden biri olarak ta .. 

İngıli:z: uçakları Brcmen o 
Bir Amerikan m•.ıhribi arruz etmi~ierdir. Denizaltı 

battı larınds. ve uçak fabnkaleruıd• 
BerlJn: 6, (A.A.) - Evvelce llc gın!ar çıkarılmıştır. Bu r.kJll J 

tebliğ cdjldlğt veçhUe Birleşik Aınc. uç klannın Bretnen ı;ehrl"Je ysP 
rlka bahriye nezaretj bir Amcrik.an 09 uncu akındır. 
muhrjbi ile bir Amerikan taşıtının ce lkı tonluk bomlınlar 
ııubl Pasifıkte lmybolmuş olduğurı•J, tane olmak üzere şehre 
ilırat etinektedır. Atı§, isoo saıille devam e 

KayUolan muhrlp Blue admda'tj, Dumanlar 2500 metreye kadı! 
muhrip ve ta§ıtt.a Calhunn adındaıt. selmeltteyaı. 
gemidir. l3lue muhribtnill tonajı, Ui:>:> Diğer taraftan Moskova ra 
ve mUrcttebatı 172 kfşldE'n ibaret t!j 1 r.un blldlrdl~e gllrc, Rus tı0fıl 
torpil at.ardan ibaret idi. çıı.klnrı ıtönigsberge taarruz et 

Yeni Ginede Ja on heclell . lerdlr. Burada 24 yangın cıı.a 

b b l 
pd erı 1 tır. Blı Rus uçağı kayıptır. 

om a an r 
J.fa..lmıh bir dil .. man av teski1i-

11in yaJ)lı~ k~if hüenmu c!lnasın
rfa avcılarını,,; 'bir !ati - 202 uça. 

Bl·rmanyada ğı d'ü~mıuş "'C bir çok Meserşrniti 
h ~sara u~-mt.fuışttr. 

l\lihver bilfiin lıa\'O. Jctt\·vetlerinl 

rihe geçmektedir. 
DUtlln J s t i h k ft. r 1 a r ı bjr•r 

birer ve bUtUn sllll.hlara .mürncaat <'• 
derek zaptctmek lAzımgelmişUr. Şi:- • 
djye kadar bir eşi dııba gurUli!ıed'lt 

~ndm, 6 (A.A.) - Uzak doıtudnn TEllLIG 
alınan haber!ere g!lre, Am rjkan boın. 
ba uçakları Yeni Ginede Bunada b ı. 
lunan dUşm::ın hedeflerlnc taarr•Jz eı.. 
ml§lardir. Ha va. alanında yerde bul:J. 
nan uç~lar tahrip cdllmıştlr. 

l..ondra, 6 
ğı ve Amerikan umumi ka 

Al,,. lrullnnnns • &'\yap Kahire, ~ (A.A.) - Pazar güntı 
mU,.,terek tebllğ-1: 

(-.. b 1 d Kahircde b'ldirildiğfn~ gijre mih-

uOm a an 1 'Verin v:ı.ptığı son b!.:ımızt11l dilş- B k·ı T b d ... i . 1 d 
Yeni Delhl: 6,(A.A,} - Pazar "U. !:-an e-linde bulunan bütUn havn 3Ş\f8 ' ra zon a uır nu u :< SÖtf oe i 

., 111.uvvetletin• ml'nnmıq fnkftt cid- 'I 

Bırleşlk Amerika orduııuııa JJl 
hafif ve ağır bomba ı.:~akl•" 
Fransanın meııgul arnzısındeid 
!er iki defa hücum clmlşlerJlt 
ton 27 tiPi uçaklardan b:.r {ilO 

den evvel Havr doklarını b<Jlll 
mı§tır. Biru sonra uçankalel 
mlırc:>kkep Uç fUo yUkeckten lı 

He.ndelti demiryolu depolannı 

nU nc~rt-fülen hava umumi kararg!l. dt rnrcttc dövlilmü~tnr. Trabzon, o ( A.A.) - Evvelki a -t.-1 lıe görU§tUm. Bu görme ve görUmı ._ 
hının tebljğl: ~ h " fam şe rfınl:z:c gelen Başvekil ŞUkrU nln bende uyandırdığı dııygu fiUdtı•". 

Cumartesi l\ilnU İngll.)y. hnva kuv. ı ı--~----... --.,..--- Saraçoğlu dün saat 10,30 da vlltı.ye.,I, 
1 

Türk yurdunun bu gUzeı köşe.Pi ı:ocuk• 
ı.etıulnc mensup bomiJa. uçakla· ı 1 •e dew.'fle ıe.Jf ? . l ltomutanlıkı, partiyi; bolcdl;reyl ve kız lnrlyle ne kadar mağrur ıse bu çocu•:. 
D rm nyada Akyap liman'lla taarru &:.rı 19' enstitUsUnü ziyaret etm!şlerdir. ıar da yurtlarının ı;t. ı• .. le 0 k d:ır 
llmt~Jerdlr. Hcdet bölgesinde bomba. Sant 15 de sayın mlsa.!!Hmlz ve eıı• mağrurdur. Buraya gelm en ı>vvı;ı• 
tarın p:ıtl dığı görUlmU:;tUr. Tek bq, (Gezi) mi, (Gezgi) mi? lerl Klsanıa madensuyur.a gitmlg er bazı yerlerimizde olduğu wıb ... burn"'a 

ı ..... n lı-ı~ k t etme'tte oıa.n bir U"'l "; B 1 dl d k t ıs tı t;,• " e c ye ReislmizJn açış t6re"l \'e ord a i es a gördllkten son:ıı da bir ekmek darlığı bulundu nınu bl• 
D rn .. ınya oahlli l" rinde aııağı/a lcın yolladığı okuntul:ırda (Gczgj) d!. ııchirc dönerek beledlye bahçesinde b r tıyorum. 
do ru uçmu11 ve T ıungu dolayları::ı. ı}'C ndlıındırılm~tır ve Jrnlağımızn ça. gezinti yapmı§lardJr. Daha yolda lkep ve buraya vardık. 
da önemli bir yola isnbefcr kayde . lındığmı:ı göre (Gezgl) yi seçip ileri. Buradan nonra yaya o!llrak çar,ı • ton sonra öğrendim, Bu darlık slzlPr• 
milttır • ye suren Ynhyn Kemal üstadımızdır. <lan geçen bll§vekll ve eJlcri balkı!ı d'e bir ıztırap kaynağı dl"ğU biitıkls 

(Gezi) bir kere bir çe§Jt kuma§ a. coşkun te:z:a!!Urleri ara.smda bir mUd. sizler için bir eğlence ve şaka mevz~ .. 1 
dıdır. Sonra (Seyahat) kar§ılığı ola. c!et yUrüm~ler ve bu esnada muht~ teıkll etml§tlr. Darlıktan neşe yara,. 
:rak kabul olundu, DUn hem (A.1'.§ftm), lif sanat ve meslek sahipleriyle temas• ma e.ncak genç ruhların ve kuvvet:.ı 
hem (Ulös), bu bahse dokunuyor. • larda bulunmu,lardır. kalplerill kAndır. Ve bu ıuıcak sizin 
(~zl) yl, iki gazetenin ikis.i de, do~· Başvekil yeni yapilan 11.Be bl.tiııslylc gibi Karadenlzin sert dalgalarlyle be• 
ru bulmuyor: yankılar yazarı (Ser. çocuk bakımevinı de gezmişlerdir, Ç:>- ğu§a boğu§a yuğrulmuıı ve yetlşmi~ 
gl) yi, örnek ıılarnlt (Gezgi) den yr. cuk bakımevlnde gördUkleri intızaı.:. insanlar yapabIIIr. Bu büyük ru!ıu 
na görUnmekted}r. Paket (Sergı) dan memnun olan başveklllm!z bu yel hep beraber selAmlarım.,, 

Bir deniz 
muharebesi 

Alman denizaltılarile lngiliz 
gemileri çarpı~tı 

\' tir. Herk! tl:z:!'rinde f"lut 

lnrlltl'tlar görillmUftUr, 
' Mllteııddlt avcı filole.n ı>u 

lcrc iştirak etmişler ve bolJll>' 

tınma refakat ederek şa:ırtD1~ 
nız'nrı yapmışlardır. Birleşik 
lm ve Dominyolar tayyare {il 

müttefik flloları bu bıırekeUetf 
rc.k ctmlşl()rdlr. Sav~lar es 
lkl c.1Uııman av uçağı tahrip ecll 
Avcılanmızdıı.n alUsı noksandd' 
bs uçaklarımızın hepsf ııatıaı~ 
rjne dönmü~tUr. Amerikan a'f 
!arından yukan hareketlere 
tdenlerin hiçbirisi nokMn de - ..... _. 

LI bon, 6 (A.A.) - Slr.esden bltdL 
rlldı ne göre :tnglllz gl'mllerlle A:
man denizaltıları amsınc"a Sipes sn. 
1 ili nçıkl!ı.rmdn bir dc...'tlz muharet:ıc.:ıi 

<.'lmak'a lır. Buna her iki tarafın uçak 
ları da i!flırnlt etmektedir, S""ılld~n 

şiddetli ln!U~klar ı.,itl!mektedir. 

deki (S r) özU jle (Gez) ö:z:U f!IH. daki çalışmalarda mUes.sesenill dahıı 
esl'i tO.bjrlerle l~ım ve mUtcndd Çok faylalı olması temennisinde bı.ı· 

olmak balnmmdan ayn nytı birer ıunmuııar ve mUessescye ilAveten aı ... 
sınrfm malıdır. nııcak daha on kim.sesiz Çocuğun ın. 

Atletizmde yen: ilci 
Bundan sonra muhtelif dUekleıJ dünya rekoru 

dinleyen baŞ'•ekll bunlara· birer birer 

(Nl'yl scıeylm ?) dcnUir de (Ne 11 kım masrafını deruhte buyurmu~lrr
gc"' ylm ?) denmez. Bunun için •ic dır. 

!telime yap n l'klt-rden birini nlma'lt. Saat 17 de beledjye tarafından hnl. 
la, ikieı bir dc~ildfr; bu bir. lmvindc sayın misafirimiz ııerefine 

cevap verdikten sonra bu dileklerin ~lalmore, G (.A.A.) - (~ 
pek çoğunun bUkOmetçe dl.ha ev\el kel on 30()() melreyl 12 cııılı 
ılU§UnUlen tedbirlerle karşılanmış bu· snnh ede ve 5000 metre~ i ,o 
lunduğunu izah ederek: "Görilyorst·. rı5 saniye 8,10dıı koşarak 1 
nuz ki hUkOmetlnjzde jhı;.lyaçlıı.rımız cliinyn rekoru lr~is clmiştlf• 
ka•"T: ında sl:z:in arzularınız dahilin !c rckorlnr Nor,·ccll Oılııor 8 
çareler aramak yolundadır \'°e hUk:\ j aittir .• 'or,·ccli ntlct 3000 1 

metlmiz mümkün g!lrUldUğU nisbetlf 12 clııl.lka 23 snnl~e 8,10 da~ 
bu carelerı temin edecektir .. deml~tlr Ilı. 

=======::::::::7 
l,o dra, G (A.A.) - Röyter ajan- * Harp ahneleriDln yUksek ufulr. 

.ı: n ll.!"9'tovada:.ı muhabiri Rus m•ı. J.arı:ıd.'.ı, illsan leşleri bekllyen akbsb ı. 
<~v tlnlr. rtmıı ta o!rJuğuru bil • l!ın, harp llder!erj se\ l!-ıdlrlyorlar, za. 
J!rm .. k edtr. Şchr!Y\ ılolaylarmd~ki vnllı in"!ınlann hnyalıha hUrmct e. 
s~p~ ~ 000 Almar.m ölUsU yat • miyorlar. 

lkincj. 1 : ( S e r g l ) n ı n lilr çny ziyafeti vcrllmfıtır. Bu mUnti. 
( G l ) s l aslında yer adı yap_ l!<lbeUe bl'ledlyc reisi bir &utıık allyl!• 
maz. (Seıgi) (sertlen şey> d _ yerek başvekillerini Trabzc;nluların a. 
mclttlt: scrllen §eyin bulunduğu :>o• ı ralarmcta görmekten doğan eevliiç!e. 
anlamını vermesi kendlsindqn çıtı:. rlnı bl!dlrm!f ve hoş geldiniz demlftlr. 
mnz. bu bir (mecaz aıtlkıısı) d•r; li:t§ve'kll bu nutka aşağıdaki sözl• ?' 

eskilerin (Zlkr.ı ııey jradc.ı mah:ıl) il' multabele etmlıtırı 
dcdiltlf:ırlni hatırlıyorsunuz. "Arkad:ı lar, Ko.radeiilzln sert C..'. 

Sllzlln lusıısı: Ne gezi, ne de ~et. sur ve knhrnman çocukları, 
!!il Dunun en lyı bir uzlaştırma ç ı. Buraya 11lzlerf g6rmek, slzll'rle g!'. 

Geç •akte kadar devam eden bu SJt, 

nıltnl toplantıdan bnşveldJ halkevln'n 
ve binanın etrafmı Çloljuren Tra.bzcıı • 
lulann heyecanlı teznhUrlert ve -ıl· 

kışillrı arasında ayrılmışlar ve lk"• 
metlerine tahsis edilen k6şke gıtml!l
ıerülr. 

izzet Molla'dan 

Mecnun He bnh~tnıtre ~ 
n~~ 

\'ar ana litya1' e~le: ne ~ 
bud~ 

Be;}h1tdl'. a zalim, bizi lıİ~ 
tlli""' 

ııhrct ki reter kcıul ınitl 

~. * l{utığın l~I piyano perdeler! vi >ı 
11.ftıu\Jlre ger~ Almıın hua kuvvet 

1 
seş vasıtalarlyıe dolud~r. Dışansı clB 

~'11n t!ı ı.:~rad ~ı ı, ayıplar ağ•rd·~. sodayı wpta m:ıb'lus kıvrıntıla. 'n 
'} rıde rehftıtııı M Almnn u1:ııP:ı l"e 1 UslUdUr; bu da tabiatın haiz oldul\u 
aramaz b!r !>:l'e gett...ı.lmektedlr. 1 tl:z:Jk b:ilgilerjndcn biridir, 

resini bizim Yekta Rağıp bulmuş: rUşmek dertlerinizi ve ııevlnçlerln rl 
(G ziyeril diyor. zaman Uc (Ge~· J pnyla§mak }çln geldlnl. DUndenbtrl 
kalır a o da bir (lsmlhas) ol•ır. "l. aranızda bıılunuyorunı. GUzel mem!c. 
cer, Demek §imdi (~eztyerl) deıne:; keUmJzin gU:z:t'lllklerlnı g8rdUğüm gı· 

(gc:z:I) veyıı. (ge.zgj) dememeli. bl Karadeniz tcıeuklafltı?llfi pek ç ı:ttJ 

Baş,•ekillmlz ve sayın e lerj ord•ıl' 
vındc yapılan bfr aile toplanlı!ına 
ret vermişler, oynanan mlllJ oyunları 
LaktUrle ıcyretmıııerdu•. ... , bel 



ı 
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~·t.~~~~r'rer~~~ [9ôtUfr~ ....... ~....,. 
uıii-e;iıte~~askerıik Futbol. mevsimi dün merasimle açıldı itimada 18yık mı bunlar ? 

1 

kampı b·ıttı Muhteht takımlar müsabakasırun başlama ba!!~a:~hJ3~:~~ ~:ci~:ı~r~~~~~: nu:ı~~ı:;:r:am'!~~!:'·.it Dl•· 

<;ı,..._I M w~ai gördilltçe çığ:ığı bası3oruz. halli bir da\"& dcfildir. Bütün <!ün 

·ı:ete'rl devre aotiu l:ôünasc- vuruşunu sporcu aarif Vekı·ıı· miz BUtiln sazetehırde, imzalı, imzn. 3aya hükmünü yürüten belki bi-
l e abideye re}enk ",-: sn lier yazıda bu ncı akonllu se:;. rici'k i~t!stuısız kn!ıundur. En ıJe. 

K 7 H Ar y .. 1 Ier yükselir. mokrat hUkfunC'tlcr bile yınaş yn. 
~~t'llite o!ısdkueılı~r katıl'""ı-nnın asan 1 ' uce yaptr . Eskiden ttibe'ooatnn onde '5~rDdUğleil '~ bu yeni anlnyt~ın, bo de\·~t-
" ~ UJ&l hır talam se P er var ı. ev t Çİ sistemin tesirleri altrr.:ı ~inli. 

i de \>~si mUnıı.sebeti e dlin Tak 1942 - 1948 futbol ~oevsitni dUn Melih. biri Naci va~tasilc 3 gol filk sık ciddi kurtan~lar yaparak her sere elk~yclu. ıuaı nasıl me)- ~,3 ticaretini hususi ,.e me!nlliyeı-
' ı\I{ k Ctinıhul'i)\ot ii.hidesin~ çe- Fencrbahçe .stadmda merasimle at2ra.k ilk devreyi 3-1 galip .t;>. kal~erini golle:-den kurtanyor • ılana geliyor, piyasaya ~!inceye !iız ellerde bırakmanın ne biıJ1ik 
ltı', M~~a rrcrasimi yapılmış- açıldı. Maar.ı.t Vekiiımiz H~n .AH kırnk bitirmeye muvaffak oldu - lar. Oyunun sonla.n ya.klaştık,;:ı kadar hangi bah::ı.Intı:eı eleklerden tclılike olduğunu bugü~ a.rtık ·lıil· 
11? tnt-~ lşL'rak eden son dev- Yücelin de ııereflendir<likleri me- lar. müsaba.kn gevşiyeceği yerde daha geÇiyor! Bilmetliği iç:n, koyulan mlyen hemen hemen hiç ki'rmır 
· Ul'Ja ~1• ilniformnlJ1rile ve va- rasime saat 11',30 da bıı~ta deniz 1kinci devre: :Lızla bir sey~Je cereyan erliyor. fi;\·at el\'ermiyor. .Kıı.ra borsanın lmbnanustır. 

tB\.:-.ı ta.nbuıa gererek 'fak.sı'me bandosu oliıuı.k Uzere hakemler ve B d .. ..,_ tohumu bu •·--rı-~1 .. dır. Jlük' · fıı- ""-'· • • -.,. ewı:.,_ " k u evreye muuufanyı Mahmut Dünkü açılış merasimi umumi. Hn..rn ıU"U.. • .r .... at ıç ticaretinde <le serbe.,_ 
!>tııçıf.\• ·~· Bura.da yUksea tahsil u üplerle esıki beyııelmilellerimi- ve A'rlfle takviye eden for\·ete Bey yet itibarile gU~l oldu. Yeni mev met buna karı,ımısm, görilttııU- lııtln mnnası gallba lıenllz nnla. 
<lifi b,~~~n hep bir ağızdan söyle- zın te~ii kıyaİl'tlerl ile yaptıklan .kozlu Şah~bı alan Le-ble-bi tnkınu sitne girmta olan !Dılüpletimize ınn, ki bugilnkil pahnhhk hafif. r;ıbnadı. De\•Jet, en büyük mli!.:ı. 
:eleye 1 

lil Marşrnr miitcakip il- l;;eçit rc:mrile ~landı. Bunu mu. b~ sonıı kaı:lr.r glize.\ bir oyun. muvaffııkiyet1er tem:enni ~derls. lııyecek.,, ditorla.rclı. nıaba ve ~flmtini gösteTf'rek 1 ... 
~elenk konmı:~ttır. ltakip liulUpler sahadaki yerlerinı la rakipleri He mika.dele ettiler. tik b:ıkı~ta bunlar bizde rikla te bizim piyasamızı serbest b;ıaJı. 

S 
,__ ı:;iciılar ve lstiklal marşımız hiir- D · lk k MilsaM!ı:A.dan .sonra Maarif Ve- Ula- t İlk n-11 .. ı rc1 

a -----;--~ .,. met't> dinlendikten sonra eski evre!1ın i da lkal:mndo Şahap ~(lhniz H A yakın görünmüştü. Knfnlamnı '· ~ .... e e tliet"llr memnun-

nayl Sici 1 SJlo bır §Utle 2 ncl \'e 23 üncU da. ·ı 8.9a.n 11 Yiloel oyuncu. ki kitaplardan kalma bir talcrm du, Keyifle eJlerini oğn~tunıyor-

h 
sporculardan Vefalı MuhteŞem bli- ki.kada da Şükrü "o."· !!ilzel bir ae. lam ve müsabakayı idare edert . •- ., d b . r"nnızcla lar, gtllerek birbirlerı"ne bal<ı'·or. 
tlın sporcular nıµnma and içti ve k ld ı.. '-' !A ~ v h kem! nazanyeıı::r•n e u ınan., .• 

b azırlanıyor ıbunu miltcakip eski beynelm.ilel- ı e !Jernberlik go'ünU yapmaya lu~a.ra{ı:ıı= =~l~a:ndb~ yeri '-ardı. On ddkuzuneu asrın lk. ~~;d~t~legt~m~em~·ei'~nemtt~~lkeı"~tllaren, 
Q lerlmiZden teşkil edilen Sabih ve muvaffak oldular. Oyun bundan tı~a~llan, "d.edct" Uı "le.na tlic- =-

'lnd r .-:t..• "-' ... r 1 sonra çok ze\•kli olnıa~ ba{lladı. sonra FencrbahÇe '.kuliibllnU ~ car,, oklutunu söylerler. ~-~Sn;,. Alimsmda 
ilL_ il •anay· h k ti . . ~.e1.11 .mehmet taltım arının ha- 1k f nıişler halkın candan a!kı..ta.rı a- insaı ..... merh·-e~~ bir ..... avar t~ l ı are e erımız !k ......... ! f bo dullah ~ i tara oyuncuları da netioeyi 9'" On do'"-zuncu n8ıi'da. hllktiıri aü.- ~ ..... L".u. ---· 
~ ... ~ aı-Icı teıbı"t edı'lecel. em= ut l aj:ını Ab • aga lchl ... rin e . k . . TOSJ':lda sahadan ayrrknIŞla.r4ır. au llUJ'lltı 98.klAnn."Omlu•. Httrri ... et"ı, 
-ı.uı 15 teyin 1d::ı.resinde yarım saat süren ~ e ç vırme ıçın canla baş- ren cemiyet mndel<'ri, iktısat §&l't --., " -.• 

~lıed .. nsbruıayi birliği, bir buçu.lt müsabikaSı t8.funinlerin fevkinde la Çalışıyorlar her iltj kaleci de Hayrettin Behtojlu Iarr pi"""-"R konunlan hölle bir serbestliği, ''Urgun örsliyle istif 
'l'tı.... • eri ....,1 ra.k • h ---;----::---------..:.--------=:.:..:=:.:...:=::.:::::~ ı r- • • balyozu arasında dö\'c dö,·e ''.eıtı ~tleM-• . ,.... ~a ee.naya a. gUl:el oldu, Her biri unutulmaz bi- nenri-n. · doğurmakta hn1<tı ıdL ı " 
il ·~zı rak"-'- ı te b" At 

1 
.,_ ıir bıÇalc yaptılar. Pi--~a, .Yine t1t """' <Yu.c:tr 8 5 ıt e- rer czRhre!. olan vıld_.., ........ ız bu ,. J'akat sonralan dün .. ·a ba§tnn ba- .., .,.,-

lfh' ........ ıa~.. u .,,.., J ...... ~ rı, arı " fazıret ve ahlikm mezbaha91 ohlu. 81!.I .. . 1 tıı e8'eselerimizin is- gUiıkU genel. ere ders ve ibret ve- -. deaiıfti, "deYlet,, mefhwnunaon 
te ye ı.etihır·k ...... 'ltt u ıa· ..- ., · Bil tün gaBeteler, iınzalr, fm:ıaw:r. 11 btr ~ ıud 2nnı ui ı- recelk k:ı.dar ""'•el oynadrlar. Ne- l·Otüıı bünyesinde büyük amelı-tı.. aıı........ · ·ı· h 1 °~ 1 yaıılar, ~im ve karilnı.tftrler, r.1j. 
'· -~ı sıcı ı azır amıır- ticede Alft.ettinin attığı bir gole ı t b yatlar yapıldı. Yeni •'sistem,, er 
cı s an uı at ~ arışlarının doku- arasmdıald kd'-'unun f• ....... ..ı .. :di-. ''e zah fıhralan hep bunu ~ylllyor. 
'llin..... haketnl~r de ikinci tlevr.ede rnukn. haf ı • " ... w..... .. • kuruldu. Bır takmı rejimler tUre-tıı. ... 'l.l.I de lst b 1 . zuncu ta tOŞQan dUn Vel'efert. , .. ,111e m"~te~L ~ ... :. ---1.ı..ı-n al ol bunu. :ınJıatıyor, bundan ı;ı .. ~anWYnr. 

QYt "'" an u ticaret ve su- bele ederek 1-1 bembcrl.'~le sa- · a J "S' R:& ua:u..., ~-~ di ve ikt.ısat kanunlan tü"t · ·.s~ ~I vuaaı bir ("' • ·'-fU) h 01· e yapıldı, y~ne bilyük biı· kala- tnraf•-dan :,ıımaı edı·ı .... -.. ..... 1• ı•. . -1r• Fa:kat btz ham. viedamnzlnn nesi-
• A ... ' oanauı lc?~ a- lıadan a-...-'drlar. !:al k t d .... ..,, ~~ 11 du Bö'"le bir <llin-..'B ı"çande ıı:r-ı ~ ~~a be. ı J M 1 • .1n~ ı · arafın an heyecanla ta.kip 2'Jmo-. • " " hAtla yola getltmeğe ı;aı--oraz. 1 vtrt"· ş nnu3tır i h sana- Eski vı. ld!!:lammzdan Ham'ıt. - .. "artla.m bag~lr kalanı.le gemihıinl ~ Pa lf!ınin h · ooihli. Alınan neticeler ~nlar- ı 1' ı:.1A ,.,..,, SUHA GEZGiN 
t "tkiı . a.zrrladığı sicil, .ilctı. Yo~a= ve Redrj bilhMM temaylil': <lrr: Bu koşuda müşterek bahifl Da• yUrtitmek tstıyenlcr, aldanctılar. ' H\.'.Aı 

~ltla:Y'aca~tin_e,. ticaret odasının ha ettiler. • Birinci J;:osu: vnltdronrm ga.nyanr 10!50, pi~ : ~ ----
tt~ g" d aıcu de Ticaret Vekt\. Sıra gllnUn mUhlm müsabakası- İki ta;.~.n grrdiği bu kornvu ''ıl- 270, Deımetin pl!sesi 120 kurtış, Ticaret Vekili Ankara.ya 'ı 
1 ~:ı erilecektir. na r>"f>ldı'g-ı· ...... -an saha oldukça dol " " 3 il .._ ' ...._ --= ..,_ ~.. cirrnn, büyü!< bir far'tla kan .. tıdr ve ... neli m.~ ar are.smda'ki çif- do""ndu" 
••qi._t """"() mtL~tu. ~alkışlar arasınd!l ınüFier.:vk b3 his ganyn:-ı 110 kuruş tcbahis 875, fkili bahis 2050 k\1-

§arapları Hatlarına eah:ı.da gazilktUJer. , erdi. n•ı ,.erdi. Ankara, 8(A.A.) - Ankara ve m.. 
ltllaust :Zaın yapıldı Sabih taknnt: Cihat -- Muam- tkj-ncj ko~u: Jdşehlrin kaza ve köylerinde tetkll<-

~r i<ı~ ~arap Amilleri inhisar- :nıer, Murat - Ömer, ES:ıt, !Co-1. DördüncO ka,u: ıerde tıulunan Ticaret VekUl Dr. Beh-
tsaz.ıarın ine nıüracaat ederek in- rl - Gtı.7.nnfer, Kaô'ir, Me1 ilı, Mu. GUnUn en ente~ koıı:ukı.r.:n. üç v~ daha yukarı yaşta.ki yerli cet Uz Anka.raya d6nmtlştttr. 
~ Yatı 'la &u-ap fiyatlarına la-rrem, Naci. dan biri olan bu yarışa dort tay yarım kan 1ngi.lis at ve losrnklara --o--
"11 ~/13.Sını istemi;lerdi. İdare Leblebi takzmı: Osman - Iluh. gi.rtli, I{oşu oa.:far ıb:!~l:ım:ız Hind nınhsus olan bu k()IJtıyu suet Ka- Maltaya hava akım 
tıınıaı,~ 1 kal:>uı ederek inhisar §a· ~enı (Ba.lıh.dıt), Enver (Me.h- Ve Vecize ba.~ c?ü§'tli. Fakat dUz. rııomnaru:n Menevişi sikt bir çeki~ Londra 6 (A.A.) - Malta aduma 
t~ıı 50 ~ açık kilosu11u 40 kuruş mut) - Ba.hadrr, 'l'ank (Arif). Jülı:te Hwr ve l:>:ı1bi hücuma geçe- medt\n sonra kamndı. Müşterek c!Un Alman uçaklan dalga halinde ta<:.r 
~ ~ll ~a çrkarmıştli', Husu. ~ııef - K. Fi'ktet, Ar:f rnı~np), rek rakiplerini gerride bıraktılar. :oo..ıü:ı ganyan 1501 ikili bahis 240 nız etmlıılerdlr. Bir Alman uçağı ta.'!-
hı!iı. cr;m '-'Id'rd'ğ' ...ıt • ı~"kkt ş .. ref ŞUkrll Aralarnıda bU'"iik bir mUea.d~leden ~-· d" ~tlar f l.1l l 1 ıne 6vl'C, 1~- ~.. ' "' • ' • " - nunlŞ \"er 1, rip edilmİ§tii'. !klnCi dalga. §ehrin iL 
1fı '- dar · A • • sonra· Hız-ı· bir baş faııkla lbirlııci 
'- 1\1.ll"'ı ... _ esı, şarap 1ım11Ierinın Hak-. "". NJ'h"t. D-'L.· iki . . tıerlne varmadan kuvvetlerimlz t&ra-
11;n .... -w~ sa...., -.1.1 """' .vr .. """ı J ncıJ · VeciT.e UçUncü olda. Il~ınci k9~: 
ı... ""! et ~ ynpamıyac=wnrmı ÜYUna M .... ~f .. 'ekı'lı'mı"z Ha""n ,,.. • D ' fmdan dağıtılmı~tn'. vu 1 tiğind d 1 r· 1 - ._, '" ...,. !•ıuştereıı.: bahis ganyan 100, pila- ört ve daha }iıkan yaata A. 
,. __ .O ı..._- en o ayı 1~'2t ara Ali Yücelin vuru~ ile basl'lndı. 00 " 
'""-lll ~"''ll"ltşlu!k zammr ~PlllI§trr. . sc 1 , p1.1ase 150, ikili bn.h:s 180 rap atlru:ma. ma.hSUs, bu koouya al-
11 ~Ştir, l'tl.n, tatbik mevkii ne gir- Daha ilk dakilmc'!a uzun naslarla kuruş verdi. tt hayvan girdi, Koşu normal bi" 

fJabih hnl~'ne fnt'n Lt-blebi forl9- Uçüncü koşu: r:c~lde Tarzanm bfrlnci gemıcsl'e 
Za.:yi - Anadolu ajansr blnasm 

da ikamet et.mekte)im. İki aylrk 
ekmek katnemi hernnsrlse. zayi 
ettim, Keyfiyet nan oluoor. ~ Go·cu erle lng•lızler 

n 2 nci dak:iknda ~iikrUnün s·kı üç ve daha yuka.n ~tt:r.,ı .Ycl'Ji neılicelendi. Arbemdan Bora ikin 
şUtUnll Cihadın tutup (llJrtden ka. safkGn !ngillz afan a:rasır.daki ci o1::lu. Mfuı~rek babis Tnrzanın 
<'tr:ına..ırı Uıer'ne mevs"mirı iL'lt g6. bu koşuya dört hayvan girdi. Bil- ~any!ınr 125, plAsesi ıoo, Roranm 
!Ur:ü y:ırerını 01<lu!:ır. ( 1-0). tün ümıtler Demetle K:ırnbil'er a.. p!a~i 225. ikili habis 240 çifte 

Anadolu ajansı tem mcnnra: 
llıtHI Ötbck. 

Butıd:ın roftlta RÇllan enerjik Sa- rasmaa toplnttttımtı. Faltat net!ce bahl!! 240 lkunıı, vf!'!'dl. 
bih taktım hilha'lsa Naci, ~lih ve He; de böyle olmadı. 

rasınaa ıhtılif var mı? 
~.~ 

Ga~3.hferin ~I oyun lan ile Lcb Su::ıt Ka.raosmnnrn • Da\alaciro. 
ı.-ıte it I 
°""t ..... ak'kınııa '.l<'rnnsız P.{irü~U lb ~.re r ~ .., Yelken şampıyonası VAKiT \' lt!Jıl\lc agnıen Suriyeden aynı. 
..::_ ~itil htıratıa. hiç olmatsa dlni 
""llltait tel hı:ıııaCla yerl~~ek, 
. lıııtııiı esnattın dayanır. 

!1itf1 itin g6ru~u i~ Surıyeyl .\rnp 
Ilı>:.. bir .\ ._ı et pal'(ası sayar. 
"-il 'Vı li § U n c c s i n e göre 

)anın lii ltalyanm ,.e Alnutn. 

lcbj ta..."unu k3.!eslnl samrlnr ge- su koşuyu roJıat bir ~e'kiltcle iki 1 
ritlen de Fmt ve Ömel'in mU

1

kcrn- bey farkla kazandı. Gün geçtikçe f Yc:Iken şa.mpiyonas: dUn Moda. 
mel beslcft.iklerı Sabih forlart Qs. tekemmül eden bu nt dilnkti koşu- ela ~aptlnuştır. Birinci domil'!por
manm Mn<ilt ve fednkar oyununn. sunda ra..lt•ivleri ile ara.srnda bü. 

1 
<lıın Feyyaz ikinci, Galatasaray. 

rağmen önd<?okd zayıf nıUdafller n yük kilo farkı olmasına rnğmen ö- 1 cian Ncd':m, üçüncü Ga.latasaray
hatasında.-ı lstifaıie e1erek 2 si ııUmUzdeli:i haftnytı. !ngfli~ nt'an ı elan Mahmut gelmişlerdir . 

Daima halkın menfaa
tini düşünür. her sayı
t nlla en seçme vazılm' 

nesrede,. 

~i ~~VV\ır ettiğj Arap birliği. 
11 <\~ l"~cak bir teşekküldür. 
~·· ~ llı'rljği islitmi mahiyet ar
" ta~ bit Yle birlik kurulduğu tak-

.,, '"' . . . •. 

~'İııe ltln hlk1miyet tngili'Z id~ 
~~ek, FramıR bu saha
fttt '4. htı~n t~kilmi' olacaktır. 
" ~ le alt «>lmnkla h!raber 
!il bu g(i 

11 httimeti gyıhl'. Fr~
it11tit~ ~.'tinde yal:t17. delildir. 
""~t. e<l u• hır:-stıfan birli~inl Mustafa $Unu seziyordu ki, din, ne evindeki, muhitindeki gibi kork.ı· 
~~~tiıı~b "LUhnan,, islimi Arap tnn, litrelen sert ve katı bir ıeydi ... Ne de "UIOmidiniye,, hocalarının öğret· 
... ••, l'tea~ hl~ tle lehinde değil- tikleri gibi, akıl ernıez, hikmetinden sorulmaı, basma kalıp hükOmlerf ııe 
..,"">-ıı kal'akt.eri hniz olan hı- dokunulmaz, ınüphem ve mOcerred bir mefhumdu •.. 
;!.. ~~-bnf\nda kendini illtin iki hayotı da tanzim etr.ıek iddiasındd bulunan bir dihin a hayat n 
~ .. ~,;-el • tutmak i~ln Fran!'a k.:ınuf'ılarrna VP zaman ~inde gelişmelet gösteren cemiyet nizamınıh tab:ı 

t Qa~I 'ile iı,, blrliti yapacak icaplarına uyecak ıekllde olastiki ve onlcyışlı olması lôzı"ı..dı .•. Din anook 
'1reu, ~Jceu her :ıaman memnu- bu takdirde yaıayabllirdi ... 
'-. lı..ttı. .._"Bılv, Mustafanın bu tereddütleri, bu muho~emelerl, onu dilsizliğe kadar 

11 
il ttnl ~anda Suriyedr. hulu. sevlıedlyordu.. Çünkü, dinsiz bir cemiyet olabileceğini o hatırına bile ge

... ~ ı\l'\ıa ·~·· unııuru da tnglltel'e· t:ırnirordu •. Yalnıi, din ncısıl ondan bit itaat , bir hizmet istiyordu ise, o da 
t cJ'ftı....'"hcleU da\'tl!-"Ina taraf- dih:'len bir anluyış, bir müsamaha, bir kolayl:k belıli'yordu. Dine isyan etmek 
'- "-1h·. · niyeti Yôktu .. Dine ihtiyacı vardı .. istediği ıey makul ve mantikt bir had da· 

;~~i~Pterı onlar da Fninın:ı hilinde onunla U)Ufitlaktı .. Bu uyuşma,, ya umumi olacak, veyahut kendi~ı
.;tııi a· e >"•rcJırncı mı'.!ur mftht. ne münham lıaiacak hususi bir uyu•ma teıkil edecekti.. 
.. ~... ••~·~: ~ariyetle iki mem- Hürafelerin, riytıkôrlığın cemiyeti kapladığı bir devirde , umumi u
tı. Ül'fıilir.töru!t farkı bö\•le tcsbit yc;ma~a im~ lln olamıy?co{lı belli i~i .. Din işlerin~, c?miyetiıı ve h~kumerir 
ı ~Üll :Bu \•aziyet Sttrl>'ehİ'n kcırı~tıgı b!r heyette, bır zurnanda ımon, yalnız bır vıcdan me.scle~ı olar.:-1< 
ttl~t llt~ft·a .ıtıını ı:innehttılir. kalmıyor. Dereu. derece herkesi alôkalandıran, iı;tlmai bir hfldi~e hölıni 
, •'~ti " hleınJ.,.k'!tin Sİ;\'IL'Iİ gö- alıyorı:'v .. Klmın orüC tutup tutmadığı, kimin namaz kılıp kılıNıdığı, kimın 
) 1't"ııll~Qııı•nclalli farlı busı;lhı ann ı kurban kcıip iceımediği, ulleden boşlayarak, mahalleye, muhite, ve hull;J 
) 'ıııq. 1 k«>rtımttk i~in işbirliği cemiyete kadllr herkea.I ıneıgul eden bir mesele şekline giriyordu. Bu vozı· 
~ ~ ~Plar ata-.ıınd<l lhti'Aft\ yet iı;ir.d~. opJcstsiz camiye girenler, ve evde karnını doyurduk•cın ~onra ~ 
\ lttııt ı...~1' hlu~i\'eUe değildir. line tesbihi qlıp, dııando iftar vaktı beklenilir, veya karıJı ile seviştikte'l 
.. ~t "-~ 11\,tı Ya.'nrz Suriven:n y8 . sohra, gusletmeden oruç tutanlar az değildi.. "" ........ '•ta . . , . 
""~ 1'1119 il\" " hat'İ<'htH~ _:'~ranm Sarık bir ~okları lı;in, cemiyete karıı bir _kalkan vaz:fesin: görürdü .. 
ı..\t '1111 lttı kı:ı(lfletatı clı-~ 1, nnıı Sarığı .sardıktan sonra okkadan çalmak da, yuksek faizle para kazanmak 

ll'I '!' .. vtu~~lcp kurtulrnnmD!llt da, yağa hile kc:ırııtırmai< ta, ikide bir karı boşayıp yenisini almakta beis. gör 
~ ... l\kı~ı ,. Ur. mlyenler de haylı toktu .. imanda ve arneıinde komşunun, mahalle hocosı""tt f)"' ... •rn~~:;t bu .mPmru1cy. nın, tekfiri kôf· gelmeıse, polisin, jandarmanın tehdidi işe karışırdı.. Rcı 
't " ''!'1lh '~0 flol'l•n Mısır ,.~ mazanda, hethnngi bir yerde alenen yemek, yemiş diye hükuınetce yaka
"~~. 61\fl at!ne h.t~~·i.i_ı, m:ın:ı1at lbnmış insanlcıtu rastlanırdı .. Teravih namazı esnasında koh,,,ede oturup 
ı,....,.t"• •rıu: ' bf~lıgını b01::ıcı\t~ kalanloro ho, nazar ilt bakılmazdı .. iyi bir müslüman ;ıe iyi bir vatandaş 
l'1 r f'la f'ltl•t:k 1l11umcıı.7.clnr. lkı telakkisi birbl: ıne kc:ırııtığı i(in, her ikisini de korumak isteyenle•, bu man. 
tıı11,! "htı,lh]t> ald,. gelecek bir ih- zaıalora, aldırmazlık edemezlerdi .. Mustafa mektepte bunun küçük b"ir 
1't t.q •, ll:oı.,ııı 11 hnll~tıne;\'e '=nlıı;- misôiini her gün görmekte idi .• 
·~t 'l\111 rııu~~ «'!lh!ll'lala" bile hu- Mekter>, okuttuğu çocuklar üzerine, namazın farzolduğuru görünce, 

ıı~. ' edlr o!m"ya i'ink!in müdal ole hakluhı kullanmakta gecikmezdi .. Namaz vakitlerinde çocukların 
~ gusl vaziyetleri, ve apdest almak hususundaki zorlukları düJOnOlmeden hep· 
· ADRI, ERTEM si de, namaza sevkolunurdu •• tjele müslüman olmayan mubassırlar, bu sevi< 

İJinde doha titiz, daha hassas davranırlardı .. Köıe, bucak doloıırlar, ve 
bulduklarını cpdestli, apdestsiz. cami ittihaz edilen yere götürürlerdi .. Bu 
vaziyette bazı talebe iki ıık karıısındo kolırdı .• Ya apdestsiz namazın, b;r 
ibadet C'lamıyacağını düşünerek, namazı kılmamakta israr etmek .• Veyo. 
hut mektep enırini yerine ~tirmek için, sahte bir namaz kılmak •• iksi de 
ahlôk ve sccıye ,ahibi bır müslüman için birbirinaen berbad ıeylerdi •• Ta. 
bii, hayat bakımından mektebin , mubassırın emrini yerine getirmek dahr..ı 
pratik ve faydalı görüldüğü için, talebe bunu, tercih ederdi •• Allah ile he. 
sop daha son;c görülecekti .• Hem de belki Allah, mubassır Yervant efen. 
diden daha hal atiha cıkar, ve iılenllen kabahati affedebilirdi. 

Mütalea ve muhakeme ne olutsa olsun, şurası muhakkaktı ki, talebe 
ile din orc!•nclaki ihtll6f, ilk bu zor ile namaza sevkedilmek iıinden cıkat. 
dı .. Beş vakit namazını kılmak arzusunda olanlara bu imkanı verdi'<ten 
sonrcı, üst taraftı karıımoidan ve namaz kılmakta, hatta dini manileri olun. 
lorı bile zor lltı camie sokmaktan, şüphesiz ne Allah, ne de cemiyet istifa. 
de ederdi .. lstifude ıöyle dursun, zarar bile hasıl olurdu.. Riyakôrlık, ve 
günôho olı~kanlık buradan boşlar, ve yova} yavaş itiyati halini alırdı .• 
Mektep seciyeli, samimi, ve açık sazıb, acık düıünceli talebe ,değil de müra 
i, $ahte ve içi dııına uymayan genc4er yetiıtirmek istiyormuı gibi hareket 
ederdi .. 

Amelde, ibadette bu yanlıı hareketler yOzOnden acılan rahneler. 
bir de "UIOmu diniye,, hocalannın koyu taassupları, dar düşünceleri, mü. 
samohasız hı.ikümleri sebebile, imanda hasıl olan sarsıntılar ile btrleıir, ve 
geııc;!erin dir.i duygularını büsbütün isyana teıvik ederdi.. O devirlerde 
b:ıe "U!Umu diniye,, hocaları , talebenin alaylarına marOz kalacak dere . 
c<'de selim akıldan, psikolojik düıünceden, mahrum kimselerdi.. Bunlar, 
A1iahın vorl:ğını i~bot sacfedinde bin türlü deliller getirmeğe kalkııırlar, ve 
gene talebeyi medrese mantıkı ile ikna etmeğe uğraıırlardı •• En başlı de. 
lil de ıu idi .. Her vücudün, her mahlukun bir vücud vereni, bir hôliki var. 
dır .• lıte bütün dünyada gördüklerimizin hôliki de AHahtır. 

Bir gün Mustcfa bu mantık karıısında düşündü, ve kendi mantığın~n 
ılhnlnde yaruttığı ftı suali, hocası Giridli lsmail efendiye sordu: 

- Allah da bir varlık olduğuna göre, onun da hôlikl olup olma.:u. 
gı ciüşOnülemez. mi? 

lsmall efendi, kaşlarını çatarak Mustafaya seslendi: 
- Tövbe del.. Böyle birıey düıünmelı: bile kôfir olmak aem~m .. 

Hem sı!nden b6yle bir sual beklemeadim .• Musto~a, diğer tclebenin teşvık 
e:flci; ve hocc:yı OtOcü tavırlarına aldırmayarak sustu, baıını eğdi. Ve mele. 
tepteki mevkii, pıestijinl sarsmamak icin, böyle hareket etmeği muvafı:. 
bııkb •. Onun dini duygular sahasında, ıihhini işgQI eden ı,n büyük muam. 
ma cevapsız kolmakia betaber, kendi mantıkını bir tarafa bırokarak hoca. 
sını montıkı rız!,'~•_yütümeği, bir iman değil, bir nratik hayat vecibesi 
.:ıydı.. i . . - 1 • • • .,. .. 

Mustafa idadinin yüksek sın~orında bulunduğu -anlar, .. ımazarı 
gecelerinde arkcıclaşları ilet, kahvehanelerin lı:raathane denilen nevinde bu. 
luıtıyordu .. Art;k mahalle kahvesine gitmek icin, babasına refakat etıniyo ·. 
du, çünkü, hem ortıdaki cemiyetten hoşlonmıyor, hem de teravih namazı 
vakti (leJlnce, bubasını tc.kiben camle gitmek zarOretinden ceklnlyordu •• 

- Devon11 vor -

Ac~leci iln kadm denize 
düttü 

Haifoe '1'e Kadriye adında iki 
3ledrrı, dün. vapur Haydarpap ie
iftlesine iyice yaneşıı+daa i:!kele
Ye Çllrmak ~. fakat muvase
nıt-Je:rini llm.:y'bcderek deııiıze yuvar 
lanmzş!s.rdıır. K:aptanm mahirane 
meneVJ1U!ll ile fıskele anı.smda 111. 

lofml.ll!ttan kurtulan iki ikadm, de
nizden çlllaıma.r9lt !ll!Llaık elbiseler
ıle evlerine gtilideırilmi§tir. 

----0--

lplik çalan bir iff( 
mehkrun oldu 

n3 doğumia F.Atıin a&nda IJiri
sJ, ~ Gezlıçeş.'Il...-de Fuadln 
mensucat fabr.iktıSiôdan &ekiz bo. 
ıbin iplik ~. kollarına ve ba. 
caklartn3 sa.ri.rak ikaprdan çikar. 
.ftn mue.~ netiôe9ihôe ye.kalaıı 
m~tJr. Emin, dün, nöbetçi cllnnU 
ın~ut: ma.hkenıe9i olan lkinci AUlb 
c.ezada İlli ııry !ıapae mahkum ve 
derhal te.lıif edilmifilr. 

-0--

Sağır , dilsiz ve körlerin 
Kongresi 

'l'UikiYe, sıe.ğa-, kör ve dilı>izler 
cemjyeotinin fc'V'kala~e topb:ıntısı 
dUn .nninönü balkevinde ,yapıl. 
mııııttr. 'l'oplentıd& bu lbedba'.bt va
tandaBJan alftkadar eden m.u1ıteli! 
ieler tnıerinde ~dilğü, veri. 
len ka.Jıattan antaırmuştır, 

Gömriik ve lnhiıarl•r Vekili 
~ bulunan f!liinriJk ve 

1n.M8arJ:ır ?eltili Raif Karadeniz 
bug1ln ~ tettdldmne devam c~ 
C.eoek.tir. Vekilin l3 "eylüle k.J.u ır 
§elnimm:le lka.MlcağJ b'.lber alınmıf}
trr. 

-~Q --

Ekmeğe Arpa kanştırılacak 
BugUnden itibaren ekmeklik u

nR ~r m.iktar arpa unu karıştm
laca.ktır. Bu tedbi'r, muvak!kat bir 
't:aman sürecektir. 

1 
26 yıl evvelkr Yakıt j ---......__. __ , 

Rus ve İngiliz 
'l IDylUI 981 

miinasebatı 

Lôıldr&d& İngllterenın S~ro 
tılru harp edeceği faylar. c:ılmiıştı• .• 
'.M'omlng Poat,, ga.zetulne gON, ta 
lA.f sefaretleri Ruııyadaki tebuııır~ 
bcş'gUn zarfmdıı Ruııyayı terk'elın•_.. 
rjnl bUdirmı,tır. " 

VakitJer 

GUııet 

oıı~ 

lltJndl 
Aksa.m 

l"atıu 

Jnısall 

PazaJ'V'JJI 

'1 EyltU 

~baiı: 25 
Hı7.ır: 1%5 

VaMti t;r.ani 

6.29 ın~ 

l.!.1% o.ın 

16,&ô 914 

18.31'1 11.0C 

%fi 00 l 8:1 

a.t3 8. Jll 

::y1~ ı 
1~.20-IJ 
1 Hıztr i,._ 

\ a11ıuı 11:7_....İ 
6.30 to~ 

ıı.ı2 u.,i 
l6.41ı . ··' lA.a.• ··~ ::!fi 4'1 

,. 
' '; 1,• :: . .aJ 

~ 
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uzvel ışçilere 
rledi ki : 
mokrasi 

tehlikededir 
E .. ilı! c.oı!;, zi da a 
çoi artırmalıyız 1 
Londru, fi (A.A.) - Birle~ik 

Amerika Rei.sicıimhuru Ruzve ıt 
i gıinU mllııasehetile, Amerika iş
r,ıi!eriııe hitap ederek vaz fcye bağ• 
lıhklar:ndan sita~.gle bahsetmiş, 

kenclilerinaen daha bUyük gay • 
retler iste.niş ve Eözüne devnmlıı 
demiı;tir ki· 

''Mesainin en ,·ahim saat\ çal • 
m~tır. Demt>krnsi garpta ve doğu. 
dn fena insanlar yü~ünden tehli • 
!Qcdedlr. Birtok memleketlerde i.~Çj 

Rusyada 
Uçak benzini 
istihsali arttı 
Londra, 6 (A.A.) - :Moskova.:ıaıı 

alınan bir habere göre, RU8 petrc• 
tasflychanelerinln uçak petrol lStib -

.sali yüzde elli artmıııtır. Bfnzln t.stil· 
sa!l ısıı yüzde onbe§ urtmıetır. Bak•.1 
elroı sahaaı blltlln ihtiyar .. 'karpla . 
maktadır. 

ingilte;eye 
Kanadalı 

askerler geldi 
Vaıington, 6 (A.A.) - Belçika k.;n 

gosun&. Amerıkan askerleri ı;elml.§tlr. 

Bu~sı, mUtte!ık mjUeUerin Afrika kı 
tasında Mısıra kadar olan la§e bat • 
!arı için bir himaye Mlgesl teııkll 

etmektedir. 

Jer artık serb st değil Jir. Sağ ko- lnglltereye yenı bir Kanada aeker 
. kıtası gelmiştir. Bu kıta Kanad!\l: 

lumuz v:ır ve gUnden ghne kuvvet- 1 Fransı:tlıırdan ve bllhsssa kara, b&"/a 
leni) or. lstihs:ılfı.tımı7., son merte- 1 ve sıhhiye birliklerinden mürekkep -
beye vnrmı trr .Fakat bu, kıifi de- u. 
fal:dir. lstihs:ıl ıtımız daha rla ar- l Bu kafikler yerlerine h!C kayıpsı:ı 

tacaktrr ' 1 va~!ardır. 

hisarlar 
um Mü~ 

·· rlüğünden : 
1. - 4223 Sayılı kahv~ ve ?Y inhisarı kanunu • 

nun muvakka'ı: üç.üncü maddesi hükmüne tevfikan 7. 

10.942 tarihinden itibaren inhisar kahve ve cayı. inh1. 

sarlar idaresince yeni fiatlarla satışa cıkarıiacak ve tüc 

car tarafından yapılagelmekte olan satıslara nihayet 

verilecektiı-. 

2. - Kahve ve çay ticaretile istigal edenlerle ti. 

caret maksadile bu maddeleri ellerinde bulunduranlar 

7.10.942 gününden i'dbaren 48' saat zarfında mevcutla. 

rım bir beyanname ile en yakin inhisarlar idaresine 

bildireceklerdir. 

f- : 'ir.ranb~I Belediyesi i1iinla1'1, . 1 
Ccrrahı-a~a hnstahmıesı için almaCAk "140" kalem tıbbi ecza kapıı'ı 

~a:f usulllc ekııtltmeye konu~tur • .Mecmuunun tahmin bedeli "20810,. ı:.. 
ra ve 1llt tcmtn:tı "1560,, Ura ''75,, kuruştur. Şartname zabıt ve muameı!1 
mUdtırlilğU kaleminde görülebilir. thııle 22/9/942 Salı gilnll saat 15 de da\ml 
encümende yapI!acaktır. Taliplerin tlk..,teminat makbuz veya mektuplan ve 
kanunen ibran ~zungele:ı diğer vesı&alartle 2490 No. Ju kanunun tarltatı 
ç \-ı;e~lnde bazırlnyacıı.klan tekli! mektuplarını lhıı.le gUnU .saat H e kadar 
dıwnı encllmene \'ermeleri lAzmıdır. (9524). ----, 'MI' iye Clmbarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Koru.IUI tarllıl; ı.mss. - Sei'mayetd: 100.000.000 ııırıı ııra. 

Şube ye ajau adedi: !M. 

Zlrt!J vtı t!caı1 her oevi banka muameleleri...., 
Para birlkttıenlere 28,000 Ura lkran:ıtye .eriyor. 

Zlraaı Be.nkasm1ıı kumbaralı H ihbarını taaarnıt ııesapıarmda 

en az 60 •lrruıı btılunarJnra sene.ıe t defa ~kUecek kur'a Ue &fafıOakl 
'Ana göre ıkramlyc dagıuıııcaktır 

ı.ooo UrıılıJı 11,000 lira 
.. 500 .. 2,000 • 

• .. ~o .. ı.ooo • 
40 .. 100 4,000 • 

ıoo aoeı 

J20 .. 
ıcso • 

'9 Uralık 'S,000 ura 

• t,SOO • 
ıo • a.ıeoo • 

DlKKAT: Hesııplr.rmdakl paralar bir sene içinde ~ Uradan aşağı 
!f!;mlıenare ütramtye, çıktıgı takdlrde % 20 taz.la.s!le verUecekUr, 

• ..., ?&r eenccıe f dera, ll Mart, 11 Bazk'a.n, 11 BılylCl. 

:ıı Blrinclkft.nun<Sa çektkcektlr, 

VAKiT .._ 

7.30 Program ve memleket Aat aya
rı . 7.32 Vücudumuzu çalı§tıralrm. 7,-&C 

Ajans haberleri. 7.155, 8,80 Radyo 11. 

lon orkestrası, 12.SO Program ve 
memleket saat ayan. 12,33 Karı§tk 

program. 12.45 Ajana haberleri. 13.0li. 
13.30 Şarkı ve türkUler.18,00 Prol(_ 
ram ve memleket SMP.t ayan. 18.0S 
Fasıı sazı. 18.45 Radyo da.na ork~e
trasr, 19,30. Memleket saat ayarı ve 

' ajans haberleri, 19.45 Konuşma, 19, 
55 Muhayyer makamdan §arkılar 

20. 15 Radyo gazetes!. 20.45 R. · 
mar~ öğreniyoruz. 21,00 Konuşma 

21.15 Kema.'l aololap,21.SO Konuı,ıl'.B 

21.45 Radyo aen!onı orkestrası. 2'J 
SO. Memleket saat ayarı, Ajana b .•. 
berlerl ve Bor.salar. 22 45. 22.GO Yıı 

rmkl program ve kapan!§. 

Baş, Oiş, Nezle, Grip, Rom~tizr11 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

t C AB 1 N DA G UN DE 3 K·A Ş E AL 1 N A B 1L:1 R 

RAŞiD RIZA 
n 'VA l'KO~U Bali de Plfklo l>ııraber 

Habibe Teyze 

Vodvil - S -..Perde 

Yedek ve emekli ıubaylar 
çağrılıyor 

Beşlktat ıuıkerllk ıubealnden: 

Şubemizde kayıtlı bulu!lRil yed.ık 

1 
ve emekli subaylar yaş baddlne uğr1. -================ yanlar hariç olmak UZere 2 ,er acli't 

SAHlBJ : A~l&t U~ 
tJa~Jfdıtı yer: VA Ktı MA'llJA:\Sr 

Umamt Neşriyatı idare eden 
Rtfilt A lıtrıtt Set•tnf1{t 

fotoğralla birlikte &ZAml 7.9,942 gtl. 
nil.ne kadar gelmeleri. Gelmlyen. 
ler ' hakkında 1076 sayılı kanunw. 
madde! mat;susu.na göre muameıe ya. 
pılac:ıtı ilan olunur. 

~ ........................ ml!l ........ .-l!ll~'illllll .......... zuı..-z 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi meri!ezinden : 

ATEBRiN SATIŞI 1 
1stanbulı:la depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin a.nbalA.j ~ek:•. 

!erile flalları aşağıda göıterllmlştir. 

li'.l. ______ ••-------~•Ll•r•aı--Kıo•r.•ıl c, lO & 15 Atebrln Komprjmeaı ıi,eııl. 

(1, 10 x 300 ,, !1 .. 
Kapah zarf usulile eks;ltme ifAnı 

Ka•tamonu Beden Terbiyeai Bölge BQ§kanlığından 

14,9Jı42 tarih pazartesi ı;UnU saat 16 da Kaııtamonuda vil!yet mak1. 
romda toplannn B. T, Bölge ekıılltme komisyonu 9974 lira 77 kuruıı keşıf 

bedelli kayak <'Vi in§aatı kapalı zart usuli!e eksiltmeye konulınUftur. 
Mukavele, eksiltme, huııuııt, ve fenni tartnn.meler, proje, kc:if hUH. 

sası vesair ev:&k Kastamonu B. tcrblyettl böl~ ba&-kanlık dairesinde go. 
rU!ecektir. 

Muvakitat 1emlnat "H8., lir& .J.l kuruştur. 
!ateklileriD tekJ!t m~ktup!armı ve en az "4000,. dOrt bin ljrahk bu i~c , f 

benzer lf yaptığına dair vhAyetten almıı olduğu ebllyet ve ticaret oı;la.n ı 

veslkalan ve teminat mıı.kbu.zlarmı 1hale<Sen bir ııaat evvel tmz:a mukabı- , 
!in~ komisycna vermeleri illn olunur. (9460) 

, -
Oevlet D«!niz Yollan l,Jetme Umum 

• r ~üdürlüğü 'lJinl~rı 

7. 9. 942 - 12. 9. 942 Tarihlerine kadar muhtelif hatl.ırı. 

mıza kalkacak vapurlann iıimleri X.~ k!"ikış _güD ve ıaat. .. , 
leri ve kalkacaklan nhtmılar. 

KARADEStZ HAT'l'I , 

BARTIN BATTI 

MUDA?\l'A HATl'J , .. ,. 

İSA.."'liDIJUIA BATTI 

KARABtOA B.\Tn 

AYVALIK HATTI c 

17..MtR St)R'AT 

• - Salı 4.00 de (Aksu) Cuma 4,00 rto 
{Karadeniz) Galata nhtımmdan. 
Cumartesi 18,00 de (Kade§) Sirke.::! 
ntltmundan. 
Pazartesi, Salı 9.00 da Ç&J'V&mba, 
Per,embe ve Cuma 16.00 da (Sıa), 

Oumartm 14,00 de (Trak) Pazar ıl. 

00 da (Sus) Galata rıhtımından. • 

1
. 

Paz.arteaı, Çarşamba ve Cuma 8.00 
de (Trak) Galata nhtımmdan, ayr.
ca Çar§&mb& 20.00 de (Çan9kkale) 
Cumartesi 20.00 de (Analarta) Top_ 
:hane rıhtımmdan. 
Salı ve Cuma 19,00 da (Bartm) 'rop. 
hane nhtımmdan, 
Çarşamba 12.00 de (Ülgen) Cuma•'
teat 12.00 de (Antalya) Sirkeci n!ı_ 

.rmmdan. 
Pazar 13.00 de (İzmir) Perıembe 13 
00 de (Tlrha.n) Galata nhtımmdan 

Not: İkinci bir i§'ara kadar tZMtT 
ve İMROZ postalan yapılmıyacak. 
tu. 

NOT: Varor Rrlffl~rt lııtkkmc!a h~r tllrltı mallmat atafıda teldoa 
nomıaraları ~azılı a.cen~lerimlulf'Jl öj'rtınllebllinlr. 

Baş Acente Galata Galata rılıtımı Limanlar Umum 
Müdürlüğü blnaaı altmda 4218! 

Şube Acen!ellft Galata Galata nhhmı MmtakA Liman 
Relıılltı binan altında 40188 

Şobe AC"en~llti Sirkeci Slrketj yolcu aalonu 2%740 
(96701 

Bilecik Nafia Müdürlüğünden 

l. - Eksıltmcye k.:ınuıan 1ıı: Bilecik - Karaköy, • Bursa yolunun ıs ı-
51 G - 2.'i T :;2<. 1-~lm. !eri arasındaki esaslı tamlra t işi olup ke.şi! be<l.ı!ı 

.. 51>516., lire ·•ıw· kuruştur. 
2. - Bu llidl muvakkl.\t lemlna.tı "4025., lira ''85., kuruHur, 
3. - Eks,ılıne l::/9/942 tnci cumartesi gU.nU sa.at "11" de Bilecik Hl

k\ımet bınaeındakı Nalla MlldUrlilğil odaamda teı1ekkUI edecek kom!.Byol 
tarafından kapı.:: zarf U3uli!e yapılacaktır. 

~ - Ekıılltme §&rtnameai ve buna mUteferrj evrak "278,, kunı§ bed •I 
multablllnde Bilecik Nafia MU<SUrl!\ğ nden alınabilir. 

ıs. - lstcklllerjn eksiltme tarilı1Dden en az Uı; gUn evvel bir lsUda jl:ı 
Bllecll• vllayt>llne mUracaat)a bu gibi eaaslı tamiratı yapabileceklerine dzj,r 
ebliyet vesikarı almaları, lAznndır. 

6. - Ek6ntmeye i§t1rAk edeceklerjn 5 jnci maddede yazılı vesika. He 
9-12 mali yılına aıt Tlca:-ct Odası vealkaaı ve muvakkat teminatlarını havı 
clarak 2490 sayılı kanunun tarltatı dairesinde hazırlayacaklan kapa!ı zıırl· 1 
la!:'Inı UçDncU maddede yaz.ılı vakitten bir saat evveline kadar kmr' -..u re, 
l9ljğ'jne m.r.kbuz: mukablllnde V<'rmeıerı lAımndTT, j 

Post.ada vukubulacıtlc gecikmeler kabul edilmez, (9665). 

Çevalya 
Münakalat Vekaleti Deı:let limanları lı~~fvıe L1 

Müdürlüğünden 

Yıtlri. ~btıynç olarak 15000 adet Ereğli, 5000 a.det kok, !000 adft 
pass ve 1000 ıı.det kUçUk pasa çevalyeal ııatuı aımacaktır. 

Taliplerin lts.9.942 ak§amına kadar nUmunelerjle birlikte "telle 
mak suı-c-tlle takviye edfl.mlıı çevalye tekll!lert tercihan tetkik edil~~ 
Tekllflerlni idare merkezindeki Levazım MlldUrlUğUne tevdi et.Dleıe'-
olu.nur. (91 

l•tanbut Derı;.z, Komutanlığından: 

Yll§I "32., :len fa%1a olmamak üzere yedek aubaylardaıı 
nmı!a muvaffak cılanlardsıı yirmi.si deniz orduıu tc;ın tıeaap H Ol 

memuru yetlşttrllınek Uzere aimacaktrr. 
lete:tllıerlıı kayıt ~' lf&bul p.rtlarJ hakkında maıomat 

1<omu1a:ılığnnızıı. mUracı.at an. 

Kapah zarf usuiile eksiltme ilA~ 
Isparta Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Eksı!trr.eye konulan ıo: 
Baladız - Burdur yolunu.o ı + 400 - 5 + oOO knometreterl ' 

dakı şotıa kıemmrn eaaslı tamlrl O + 000 - 8 + 000 kflometrel•r! 
(6J adet menfez inşaatı §O!a tamiratı esaılyeslnjn ketıfi 10853 70 ~ 
menfez i!lşaat= ke§lt bedc!l ae 7536.7~ lira olmak Uzerc her iki iti 
Dlf )x'dell lf<SGO lira 45 kurogtur. 

2 - Bu i§e ait evrak ve prtnameJer: 
A - BaymdırlU !şlel'l genel §art.İıame.sf, 
B - Kapalı zarf ueullle eksiltme şartname!} 
C - Şosa ve köprüler fenni §artnamesı, 
D - Mukııvele pr<'jeai, 
E - Keaif bUlCı.ı!alan, 
F - Projeler, 
G - Vahidi fiat cedvell. 

hteyenler bı.: evrakı Ieparta Nafia MUdllrlUğllnde g!Srebiiirlet-
3 - Keşif );edeli 18390 Jıra 45 kurll§ olan bu l§e aft muva.kk•t 

mlb.dan 13i0 l!ra 28 kuruııtur. ~t 

4 - 3.9.942 den ltlbaTt'n 21 g1.ln mUddetle ve kapalı zartla e 
çıkP!'Ilan bu fşin ihalesj 24.9.942 pcl"§embe güııU saat 15 de ıcra 01uıı J 

O - Ta!ıpierin JhaJeden Uç gün evveline kadar yazılı olarak 
mekamına mUracaatıa f'hliyet veslkalan almaları lAzımdır. 

6 - İhale Nafia mUdllrlllğUndc teoekk1ll edecek komisyon t 
icra olunacak t:l. 

7 - Eksiltme l§tlnı.ki için ' 2490 ıayılı kanun hllkUmleri 
ica.beden temlD:ıt vtaalr \eeaikl havı kapalı zarflann mu:ıyycı: i~ 
Undrü l.lr ııeat e.\"VCl!ne kadar komtıyon reisliğine makbuz ısıu 
nr!ıınesı veya poeta ile gönderllmesı §arttır. Postada vukubul•~ 
bUrler nazara almmıyacaktır. (94 

Müuakalat Vekaleti Devlet Limanları leletııı• 

Umum Müdürlüğünden 

Kaptan, çark~. şoför, yağcı, gemi el, ateşçi, a!macaktır. )fstlıl1' 
iti hal:- olar.lnr ın Gaiatada idare merkezindeki ba§ cııspektör!Uğıa ııı 
ıa.r: AıQ.n olu.nur. l 91>99). 

l~ iŞ HANKASI 
CAS'\RROI 

tlESAPLAR 
ı tklncltefr1n 

ı<eşldes1ne aynlar 
ikramiyeler: 

t a(Jet 1000 liralı~ 
t • 600 .. 
ı • ~o • 

14 • 

o • 
100 

60 
ıo • 23 
•ft 

• 


