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MilliSefimizEtimesutatelyelerinde T-ü r kiye - 1ngi1 tere 

('limhurrelriilml:r. Jnönü'nlin · Etımeııut ta;\'y&rl'! alanına ı:irlf'!rf'k u('u'iları ve hu arada o4'ulları Omer lnönU'ntln 
llkrob&51 ha reke tlerini takip ettiklerini 'e sonra TUrk lla\'a Kurum~nun Etimr~ut a lolleltrını ı;ezdlklerınl 

dUn yaunı17tık. l'u.karıdakJ resmlnıi'l, l\lllli Şefi atölyrlerl gen.,rke n gosterınekt:ellir. 

Gevşemeğe gelmez ! 
Çörçil, lngiltereye yapı l abilecek şiddetli hava 

akınlarına karşı her yerde 
ve her zaman hazır bulunulmasını isfi1·or. 

--ı Lon(lra, 18 (A.A.) - İngiliz kınlarındaki usulleri hatırlamak. 
r.-. .......... ._ ......... _..._.. .... .--tlf( şehlrlc.rlne karşı tehdit edici şlddetll sızın memnun ve mı.isterıb yatama. 

AllJlan hava akınlarının mümkün yız. Almanların herhangi bir şehre 

C U .. m hu rı· yet 1 olabileceği, dün, pasif korunma/ili' taarruz esnasında nasıl bır öl~·ü tle 
mensup altı bin kişinin Vembley şiddet kullanmağa karar verebilc-
stadyomunda yaptıeı ge,lt resmi ceklerlnl kaU olarak -tayın ..ed~ 

b 
es.nasında okunan Başvekil ÇörçL yiz. Bu kabilden b•r hava ıaarru-

a Y r a m 1 11n mesajında belirtilmiştir. zunun çok şiddetli ve cidden tehdit 
Mesajda şöyle denilmektedir: edici olabilmesi ve bunu önlemek 
«Hava kudreti sahasında mütte-

Bu yıl da bü
yük merasim· 
ı~ kutlanacak 

19 
C!irnhuriyetlmlz a:yın 29 unda 

tı .uncu yaşına gırlyor. Cihan tL 

fıklertn Almanlara üstiln gelmek için pasif korunma tcşkllAtının bü-
üzere oldukları kati surette belli tyn vasıtalarını kullanması ihtimali 
dlr. Ancak, hiç blri~iz 1940 yılır.~ çoktur. Vazifemiz her gUn, her y er 
da tatbik edilen dUşman hava a. de hazır bulunmaktır.• 

Ruslara göre 
Stalingradda kanlı 

ittifakının üçüncü yıldönümü 
Bu anlaşma, dürüstlüğü bütün dünyaca tanınmış olan 

dış sigasetimi:zin parlak ve mes'ut bir hadisesidir. 

Şiik rii Saraı-o~lu 

12 Mayıs 1939 Cuma gilnU Tür· 
kıye BUytik Milıt:t Meclı~ındc :1:;3 
reylt ve tttıtakıa kabul tdllnuş 

oları T11rkiye . Ingıllere müşlt-rek 
bey11nrıanıt>sını t~kıp eden 1!1 tik· 
teşrın 1939 tarılllı Türkıye • ln· 
gıltere ıttıı akının <.u~Uıı yıldoııü. 

mUdOr 
·r tk partıı1tnırı ı:sıısıarı arasına 

cYurttı. Ruln, cıh1tnda su h:ı. dlı~· 

turun•ı koymuş <.rlan Türkıye, dı~ 

slyar.ctınde de csuln ve cmnıyct> 1 
preıısip ol11rak kabul etml!J ,.e ge· 

rek ' " prensıbe ve gerek bu pren. 

eıbın ıcap ettirdiği taahhütlere 

tam bir dürilstıllkle daımn scdık 

kalmıştır. 

Sıyasetlmlzin parlal< olııyların. 

dan tnrını teşkil ede:ı Türkiye • 

lngıltcrc ıttlfa.kı da csulh ve ~m

nıyet> prensib.mızın ıcap arından 

bırıdır. 

Mıllı Şefımlzln 29 Mayıs 1939 

Pazartesi ı;-ünu CümhuııyPt Halk 

Paı tı'li B<'şlncı Kurultayınıro aç,. 

:ış nutuklar ı :ıdakl: 

« ... Butuo Anupavı kapla· 

yan "on emnl~ et buhranı 

içinde Tiirk • l ngilız. ittıfakı, 

hJçbır teca\ tiz fikri be<ilf'ml· 

yen fakat kendi rmnıyetlerı· 

miz ,.e mıışterek .. uıh n! ln

'!anlık idt>!lli için ahnmı~ bir 

taı.hhiı llür."D 

Sbz erile tıırif erlılı>n Tilrkıve-Yn· 
gilter" enlaşmasııı: •Jlir\l!llliit,11 

ı:ılmdlye kadar bUtUn dünyaca tcc
ı·Ooc ve tasdik vJılmi1 bulunan 
dı',1 slyn~"tımızın rnes'ut bır htl· 
dio;esi •ılaı ak Kııyd,.tmekle sevine; 
duyar. bu vesıle ile lngihz dostla· 
rım ıza da sı.ııdetıer dilerız. Anthony F..den 

.._mbardımaa t ayyarr.sl Uk ucu' t~rnbe inden onr& I 

•• 

, .. f ransaftıö en büyük 
fabrikası bombalandı 

f
- -----
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Göbels 
''Son oylarda Boış ~ 
vik orduları nın sağ 
korunu kestik,, diyor 

"Bir gün, Avrupa
nın en zengin pet-

Almanlara ağır top ve lokomotif 
yapan Creusot - Sehneider f abri
kası ağır akınlardan birine uğradı 

Kal inin 
Rusyonı n c'urumunu 
geçen senede:ı daha 

müsait görüyor 

hının büyük hAdlaelerlnde.n bi.rl 
01aıt bu gün en bUyük mtlll bay. 
taın1ını:uıır. cumhuriyet bize yal!'z hayat ve lsUklAllmlzl kazan
a 

1
ttnakla kalmamış, ayni zamanda 

~dırı ve emin bir istikbal de a,. 
1flır. 

rol çevre Sİ elimiz ~ Londra, 18 (A.A.) - Resmen ha· ; nın istihsal ettiği bütün malzeme 

1 1 
ber \'trlldiğlne göre, <Le Creusol> ' Almanyaya gidiyordu. 

savaş ar o uyor· geçecek,, fabrikası üzerine yapılan akın, har·ı Akında ö~n ve yarala nanlar 
MUnlh, 18 < A.A.) _ Nazır Doktor bın başındanberl Ingiliz bom bardı· Londra, 18 (A.A.) - Vichy ha-

15 milyon Rus ço
cuğu Almanlara 

k in beslemeye 
and içti 

~ CUınhurlyet bayramımız bu yıl 
Ilı her geçen yıldan daha büyük 
b;r~simle kutlanacak, millet o gün 

1 tun diı.ı yaya Türk kudretinin ne. 

1~re klldlı;. olduğunu bir daha ha-
rlata'cakt ır. 

ıı llayramın ıehrtmlzde de pek 
~arıa1t bir surette tesldl için bır 
ı:•'Yon teşkil edfldltı gtbl mfik. 

11 '!erde de bir çok mülamereıu 
~nmaktadır. 

Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet ı gayreUer akim kalmıştır. 10 düş.. Goebbeli, MUnlh halkına hıtaben man servisi tarafından gClndllziln ya-
1 

berler ajansı, dUn gllndllz lnglllz ha· 
gece tebliği ekinde deniliyor ki: man tıı.nkı tahrip edilmiş ve 2 pL cMUcadele ruhu ve yurda sadakat>: pılan akınların en ağırlarından blrl va kuvvetleri taraCından işgal altın· 

Stallngrad bölgesinde kıtalarımız, yede bölüğü imha olunmuştur. Sta mevzuu etrafında yaptığı bir konuş. olmuştur. dakl Fransa bölgesinde Creuaot'ye 
düşman tanklarına ve piyadesine Ungradtn bir mahatıesfnde düşman mada ezcümle şöyle demiştir: 1 Fabrika, ışgal altında. bulunmayan karşı yapılan akın esnasında Fran· 
karııı inatla mfidafaa savaşları yap. tankları blr fabrika keslmlne gir. Çetin ve ciddi zamanların nilfus l<"raıuıa hududuna ancak 20 kllonıet- sız halkından 40 kişinin öldllğilnU ve t 
mışlardır. Düşman tayyareler tnra. mlye muvaffak o'ımuşlardı r. kesafeti a~ırı ve fazla olan ş~hlrlere re kadar mesafededir Lankaster bom 80 kl,lnin yaralandığını bildirmek· 
lır.~an kuvvetle desteklenmiş ve Mozdôk bolgcslnde • .Alinanlar mü ne bUyUk kUICetıer ve gilçlilkler yllk- ba uçakları mürettebatı h~cumu ka· ı tedlr. 
ltft)ıplara ehemmiyet vermeden ta.: dafaa hatlarımıza karşı piyade ve ledltlni pek iyi bilirim. Harp zama· bıl olduğu k.adıır çabuk bıtirmek O· Holanda Ustliı:de 
arruz etmiştir. : hilcum arabalarile ıkı taarruz yap. nında herkesın çektiği zahmeti ve zere emir a.mışla~dır ı:eşkll halln· Londra, 18 {A.A.) - Ordu ile lş· 

Bir kesimde düşmanın mevzile.: mı&lardır Bu taarruzların her ikisi duyduğu kayguyu da blldığtm gibi, de taar~uz ctmeıerıne müsaade olun· birliği servisine mensup Mustang u· 
rlmizl yarmak için yaptığı bütün 1 (De\·amı S•. s. Sü. 3 de) <+> 1 (Seau ~a: !. "Sü: 4 de) •=• madığı ıc;ln her uçak taarruzunu yap çaklar dün Holanda Ozerlnde uçmuş· 

Futbol lig m·açları 
1 

J 

mak için milnasip zamanı seçmek lar, demlryollarına ve daha başka 

zorunda idi. hedcOe.re taarruz etmlf.erdlr. 
Akın 20 dakika zarfında tamam-

lanmıştır. carteı Schelnder fabrıka· Almanlar da lngil-
1 ıarı eon aylar zarfında çok faalıyot te ,.. eye hu··cum ettiler 
göstermiş, Alman modeli çok ağır 

1 çapta toplar yapmış idi. Bu fabrika· Berlin. 18 (A.A.) - Ingilterenln 

Beşiktaş: 2 ·Vefa: O 
Galatasaray : 4 - Süleymaniye : O 

·~-"!llm-----------... --------··--1111ıı.. lar ayni zamanda Aımanya fçln lo· cenup sahilinde Deal tebrlndekı as
~ ko~otlfler, otomat ik tezgah sanayii kert önemde tesisler, ordu başku· F enerbahçe : 3 

lstanbu~p'or: 3 
Kasım paşa 

r DavutpaŞa 
: o 
o 

1 
için büyUk kalıp!ar ile Alman loko· ı mandanlığının bildirdiğine göre, 18 ' 
motifleri ve zırh çeliği le\'haları ya- llkt~rln sabahı Alman hafit savaş 
pıyor idi. 100 hektardan fazla bir I uçaklarının .attıkları bombalarla cld-.. 

' .... 

Güallıı en :mllblm karf~ı olan Be§lkta, - Vefa macında Beşlkta,h Şeref topa ııllrllyor ve Vefa" kalesine yapılıln bir l'OI 
(Spor yazılarımız 3 üncü sayfamızdadır), 

sahayı ı"aı eden bu bUyilk fabrika· <Devamı S•· 3. Sü. 2 d e) XX 

Stalingrat'ta 
Almanlar, Kızıl Barikat 

fabrikasını aldılar 

Kallnln 

Moskcva, 18 (A.A.) - Sovyet 
CUmhurlyetleri Bırliği Yllksek ŞOra. 
sı Başkanı Kallntn, Yaroslavda fşçl
lerin yaptığı bfiyUk bir mitingde bır 
nutuk söylemiş, Alman casuslarlle 
baltalayıcılara karşı teyakkuzu art· 
tırmanın son derece Acil bır ehemmi· 
yeti olduğunu belirtmiş, şehırlere ve 
kasabalara gelen her yabancıya kar· 
şı milleti uyanıklığa davet etmiştir. 

Kallnln, son 15 giln içinde geçen 
h!ıdlselerı b:lhls mevzuu ederek ga
yet bUyUk toprak kayıplanna rnğ· 
men durumun geçen seneye nazaran 

Berlln, 18 (A .A.) - Alman or. ı duğu kesimde dün 60 mJstatıkem şimdi üaha ınUsıılt olduğunu söyle· 
duları başkumandanlığımn tebliği: mevzi ele geçirilmiştir ı mlş, Stallnr,rad ve Mozdok hfıdıse-

Novorosisk - Tuapse kcsirnınde Hava kuvvetlerinin bomba ta. !erinin de gösterdığı glhl Rus ordu· 
Alman ve müttefik kıta'urının dUş. arruzları Sovyet taşıt yollarına ve sunun bu sene daha azimle ve daha 
manın derlnllğlne kadcmPll n.ev. dağlık mıntakal"ra tevcih olur.ır.uş tesirli surette dovUştüğllnfi UAve et· 
zılerıne karşı yapmağa dev'lm et. tur. • · mlştır. Kallnln sözilne devamla dili· 
tıklcr! taarruzlar yenıden toprak Terek cenubunda karşılık t::.ar- manın başlıca Rus sanaji merkezle· 
kazançları temin etmektedir. ruzlar yapan Alman kuvvetleri ta. rlnl zaptettlğl hakkmdakl iddiası hl· 

Yalnız b!r avcı tümeı-.ınln bulun. (Devamı: 8a. S. SU. 2; de) X (1'eumı ısa. 3, su. 'I de) l//) 
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( Yeniler - eskDRer J 
Vurgıincu 

Ve bir halk şairi 
Y ozon : Fuad Edip BAllSI 

V
ıcda.nını pula satmış lnsa. knotlarla yakan vurguncu, bütnn 

fa yabancı, milliyetsiz ve bir memleketin canını yakmaktan 

l.~ı ki in tıl bi i aynı vahşi ze•kl almıştır. yan 'lrı tı. san yara mış r . 

Şehir 

Haberleri 
Kömür satışı 

Bundarı böyle tevzİe 
tôbi olmayarak ser
best mi satı locak ? 
Öğrendiğimize söre yapılan tec

rilbelcrln mtisbet bl:r netice ver. 
memesi ve tevz:latta bir türlü intl-

1 Depolarına, bir çok şeyler gibi, 
vardır: Vurguncu. cplrinç• f de dolduran bu aşağılı. zam temin edilcn1emesl üzerine kö. 

Gözleri ihtirasların koyu perde- ı,. d k" b 1 d 1 ağı 
sile körleşmiş, kulaklllTl paranın t>~n, 

1 
ev e ~ •d ~fı~~· an o ne mür satışları serbest bırakrlacak. 

şıkırtısUe sa~ırlaşmış ve doyma- g n er uza Ce. ır... tır. Pcrakel'lde satııtarı bayiler yl.ııe 
mak üzere ağzını açmış hayva.nın U , 

1 
*d 1 alçaklı. muayyen blr kfırla serbestçe satabL 

mumı wrptc e ayn 
bıri vardll": Vurguncu! ~ kl 11 hrcsı hiç de lcccklcr ve toptan satışlar da kö. . gı yapan ve r çe • 

Altını Tanrı; komısyoncusunu 1 i k . 11 muht"kl mür havzasında yapılacaktır. g şm yeR es ı ısm c « , rıt 
peygamber ve kara borsayı ma. bu ünkü .. vurguncu• yu halk, her Bu işleri yapabilecek şirketin 
bet kabul ede~ kltapsızıtı biri var. va=ıt en büyük lineUe antnı§hr. Havzada teşkili karar altına alın. 
dır: Vurguncu. Bundan yirmi, yirmi beş yıl ön mış ve bu hususta incelemelere de 

NP. kadar uğraşsam, bu acayip ce, Ermenakll Ali adındaki bir şai~ başlanmıştır. 
mehlüku tai'if c1.mc7e imkan yok. rln, hayat pahalılığından v~ muh. Yine oğrcndlğlmizc göre satış 
tur. Zaten yorulmaya da değmez. tekirden nasıl şikli et ttl~i ba teşkilatı kömür satış ve tevz.Iatı 
Çilnkil 11vurgunetıl• deyince, her Y c g ne · için fstanbulda blrllklcr tarafından 

kınız: 
Türkün kalbinde, dilin ve kalemlı1 Al\IA~ ALLARIM! tasdik edUmlş olan beyannamele-
tasvlr edemlyeceğl bir tıkslntl u. Yüı elliye aldım zeytin yağuıı; rln şimdiye kadar baliğ olduğu 
ya.nır... 00111 Tarın ba.h esini bağau! miktarın. teşkilatın verebileceği 

Bu soysuz, her z&man •nllekAr- 8 h aşı ç ' "" miktarı karşıladığını ileri sQrerek 
i 1 k a ası var 1& aDUHlan ço6 unu .. 

lık11 siperinin arkasına g z: enere 0 t d k ld b Ali ·b , 1 bcyanamclcrl tasdik işinin artık d. ur 
1 r a a a ım en. aman ım. . . . 

nyni karakterdeki .arac1> arını lf.. durulmasını vılftyettcn lstem~ştır. 
dört yana saldırtan ve cmell'faah Vilayet te bunun üzerine tasdık 1. ... Bakkanıırın önü açık gldiyQr; 
kurşunlarlle dırsatıı ıar avııyan §C. şinin durdurulmasını alakadarlara 

Turp, şalpm, pa.ncar hep par• edl. 
birli bir ıceşkıya• dır. tebliğ etml~tır. 

Milletin ıstırablle eğlenen bu az. ywr. Şlmdlye kadar verilmiş olan be. 
Herkes bildiği rliti lstlyor; 

sın canavar: halkın damla damla yannamelerle kömi.ir tevziatı ikinci. 
Ortada kaldım ben, rnnan Allahım! 

emdiği kanından şarap ve peşinde )!/. teşrin sonuna kadar devam edecek. 
sürüklediği çığlıklarından cıkahka. tir. 

Bin kuruşa a1dım ayakkabını, 
han !ar yaratır! · Kömür Satı" ve Tevzi Mllcsı;C!>e. 

Yüz elll)·e çıktı 17.mlr sabunu. " 
Sarhoş arzularına ram olan bir lerl de imkan bulduğu takdirde kö-Ey muhtekir! Ver bunun cevabını. 

kadının sigarasını. ı :B lnlik, ban. mür tevziatına devam edccektır. Ort.ada kaldım ben, aman Allahım. 

1 

Yaza arkadaşlanmm19a 
Cemal Bardakça'aıa 

Vurgunculuk nasıl 
yok edilir? 

başlıklı ııert yazılarından altın
cısına ve sonuncusunu yarınki 

aayımızda okuyunuz. 

'-
Şeker nasıl dagıtllacak? 

Ekmek karnelerlle bakkallara 
başvurulduğu takdirde nüfus ba. 
şıoa ~arım kilo şeker verileceğı ve 
ay ~nur.a kadar bu suretle hare
ket cdildikk!n sonra gelecek ay şe. 
kcr tevziatı için yeni bir formül tes 
bil edileceği yazılmıştı. 

Evvelki gün bir çok kimseler, 
karnelerile bakkallara müracaat e. 
dcrek yarımşar kilo şeker almak 
l5tcmlşlerse de bakkallar, şeker bu. 
lunmadıi,ıı cevabını vermişlerdir. 

Yaptığımız: tahkıkata gore bak. 
kn nar kcr.dller.nc bu hususta hiç. 
bir şey blldirllmedlğinı ve esasen 
ellerinde :eker mevcut olmadığını 
.öylemcktedlrler. Gerçekten de vı. 
layetçe verilen kararın tatbıklne 

hcnuz: başlanmamıştır. Bunun da 
sebebi İstanbulun blr aylık ihtiyacı 
c lan beş yüz: tona mukabil elde an
cak 200 ton kadar şeker bulunma. 
sıdır. 

Eskı.şehlrdcn şehrimize şeker gel 
mcsl bekle .mektedir. Bu şekerler 
gelıp eldekı mevcut 500 tonu bu
lunca vllAyet blr tebliğ neşrederek 
şekerin nas1l dağıtılacatını halka 
111\n edecektir. 

Vaziyetin bu şekline göre karııe 
lle şeker almak üzere bakkallara 
başvurmak boşuna bir zahmetten 
bnşka bir şey değildir. 

Kreisler'h kemı:ını 

• Şeker bfr yerde yok.. Kahve yüz 
seksen; 

Bulam'Clrm plrf9ct berşey noksan. 
Ekmek bulnndufu bir büyük Ihsan, 
Ortada kaJdım ben, aman AftaJum! 

........ , .............. . 
Kuldan uyanmay1 ve Tanrıdan 

korkmayı bllmlyen vurguncunun ö. 
lüm saati çalmıştır artık .. 

Bizim . VATAN, ın, bu yolda aç. 
tığı haıırh mücadeleye bir nevi 
cCihadı fiscblll11Ahıt diyeceğim. 

HükQmetln demir yumrulu, her 
Türkün btr C'IUma.ralı düşman ta
nıdığı sefil vurguncuya inmek üze. 
redir .. 

Fuad v.aıp BAKSI ,. 

Soruyoruz :h 
Kibrit darlığı 

Blr okarumuz bize telefonla 
ıııoru,.or: 

cBlrkaç gttndenberl tut~
lt'rıle kibrit bulmak yine bir JM· 

sele oldu. Klhrlt, gerek sigara 
tiryakileri, gerek ev ı,1ert gören· 
!er için gerekil bir lhtlyaı:tır. 

Kibritin yerine h:ışka lrir şey ika
mesi d<' bugilnkii şartlar içinde 
kabil ck'ğlldlr. 

cKibrlt ıııkıntrııı \·e aranıldıir 

zaman bulunmaması birkaç dda 
,·fıkl oldu. Her defaı.ıada bir 
müddet ııkıntı çektikten sonra 
fiyatların art*ırılm&!tile derhal 
bolluğa kın:uotuk. ihtimal bu ııe. 
ter de yine fiyatlar artat'aktır. 

Eğer b<Jyle bir teY varsa bu art· 
tırılma işi bir an evvel yapılsa 
ıla beyhude )'ere kibrit ı;ıkmbııı 

çekmeM.'k iyi f>lıır. Zira anladı

ı;:-ın111.a ı:üre. kudrctlml7. yettik
çe ,.e lb•l~'Nftnıız bulundukça 
kibrit almıığa m<'Cburu7.. Böyle 
olduğuna güre. bu i'ln hemen o
luruna bağlanarak halledilmesi 
daha. doğru olmaz mı!• 

Ekmek meselesi 
Ekmekteki tanzim satışının kal. 

dırılmll6 1 kararı üzerine vllAyet bu 
husustaki faaliyetine d evam et. 
mektedir. Memurlara verilecek be. 
yannamelerle, memur ve halk kar. 
J1elcrlnin tabi işleri de bugUn lk. 
mal edilecektir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfıtfl Kırdar buğday mUbayaası 
güçlükleri karşısında fstanbulun u. 
nunun hiç olmazsa şimdilik Ofis ta 
rafından temini için Ankarada te
maslarda bulunmaktadır. 

Yeni otobüsler 
lskenderunda 

Tramvay idaresi tarafından A
mcrlkaya sipariş edilmiş olan oto
bOslerln fskenderlyeyc geldiğini ve 
İskenderlyeye gitmiş olan tramvay 
idaresi mümessillerinden blrınin bu 
otobüslerin şehrimize scvkı !şile 
meşgul oldu~unu evvelce yazmış. 

tık . 

Öğrendiğimize göre, muhtelif 
sandıklar içinde ve parça halirdc 
olan bu otobüsler lskendcrlycden 
sevkedllmtş ve lskendcruna var
mıştır. 

İskcnderundan yakında §ehrlmL 
ze gönderilecek olan bu sandıklar 
gelince tramvay idaresi atölyelerin. 
de otobüslerin montajı yapılarak 

işletmeye çıkarılacaktır. 

On tane kadar olan bu yeni o
tobüslerin Osmanbcy _ Beyazıt a. 
rasında lşleUlmesl muhtemeldir. 

Bu otobüslerin, memurların gidiş 
geliş saatlerinde tramvayların yü. 
künü ve lzdıhamını azaltmağa yar. 
dım edeceği umulmaktadır. 

B:r hırsız tn ' hkOm oldu 
Muhtelif zamanlarda Beyoğlun. 

da on kadar eve girerek hırsızlık 

eden Zeki adındaki bir suçlu mu. 
hakeme neticesinde 59 gün hap•e 
mahkum edilmiştir. Zeki suçunu ı. 
tlraf ettiği gibi şehitlerin ifadeleri 
de h{ıdlseyl aydınlatmış ve bu ka. 
rara saik olmuştur. 

Aynıının O'lündekl ışığı yaktı. Bu pem
be bir kumaşla örtülü küçük bir IAmba 
idi. Aynada kendini görUnce Gladys gay. 
rl ihtiyari kürkUnün yakasını kaldırdı. 
Yüzünün berbad ve yorgun olduğunu 
Bcrnard'ın bile görmesıne tahammülü 
yoktu. 

Harbin i ktısadi 
tesiri 

Y axan : •llamlttlD C)LSIL 

H arbfn, mmenerln elfoncmıik 
ve sosyal hayatında ne 

derece mühim tesirler yaptığı 
dalma IAyık olduğu bit- ehemmi. 
yetle incelenmemiştir. BunuıUa 

beraber devamlı muharebeler bü. 
yük içtimai teşekkülleri ticari. 
5osyal ve ekonomik hayatında bü. 
yük degl~kllklere icbar etml~lr. 
Cemiyetler, bu inkişafı sulh z:.ı.. 

manındakl çah§ması ile bu kadar 
sürallt ve genişliklere yüksclte. 
memi~tlr. Haçlı seferler, Avrupa. 
nın ticari bünyesini tamanıllc de. 
ğiştirmlştir. Yakın bir tarihe ba
karsak yeni ınlsallcr de bulmak 
mümkündür. İhtllll devrini yaşa. 
yan Fransa.ya ve Napolyon hare
ketlerine karşı Avrupada almao 
tedbirler zamanında ticaretin ge_ 
Iişmesl, bu hareketlerin başlama. 
sından evvelkine nisbetle çok bü. 
yük ve çok başka olmuştur. Bu 
gelişmeler cidden dikkati çeker 
bir dereccde•'llr· Haltfl harp ev
veli ticaretini bllmyenler bunun 
gayri mümkün olduiurıu kabul e. 
der, buna inanamaz:. 

Harp zamanında ticaret, yal. 
nız: harp bakımından değil, cemi. 
yetin hususi maksatlarını parça. 
layan bir yaranın kapanması için 
lfız:ım gelen yardımı çerçw :.rcıe. 
mck noktasından da eler.melıdir, 

Bu hususta yapılacak plan, rak. 
knmların doldurace(:ı kAğıt kol. 
lekslyonları de ildir. Büyük bir 
iş hazırlamak ta değildir. Yalnız 
kati hakikatlerin ihtiyacına uy. 
mak kifayet eder. 

l\femleketıln istlhsaUnl arttır. 

mak, ithalini azaltmak ve umu
mi hayatı israftan kurtarmak bu. 
günkü harp iktisadının dayandığı 
esaslardır. 

1 sraf yolundan lktısat yo. 

!una mümkü n silratle glr. 

mek hususunda azami gayret sarfı 
icap eder. İçtimaı hayatta israf. 

een evvel pek ı;otı: çalışmalar ya. 
pılmıştır. Milyonlarca adamlar ve 
kadınlar ıhtıyaç ıı;ınde ıdı. Para 
kazananlar kazancı ııe kalmıya. 
rak fazla iş için öteye be rıye baş. 
vurmaktan çekınmlyorlardı Dun 
yanm bir tarafında lnllyen bir 
halk kütlesi varken. diğer tara. 
fında işçinin cnerjısı ıle meydana 
gc~n tonlarca eşyalar, mallar sa.. 
tılamıyarak yakılıyordu. 

Rusyanın çalışma tarzı, har. 
bin meydana çıkmasılc başka bır 
yenlllk göstermiştir. Çünkü or. 
ganız:e eden makınc, işçi esasına 

dayanır, onunla tşler 
İnılltcre geçen yırml sene zar. 

fında bunu kendi idare ma~lne. 
sinde göstermiştir Rusyaya na. 
zaran İngllterenln dayandığı ril. 
ğer bir esas ta lllmdl.r, bilgidir. Bu 
bilgi sayesinde tngıltere buyi.ı k 
harpten sonra bolluk içinde ya. 
şamış, sıkıntı çekmemiştir. Buna 
ratmen harpten sonra İngiltere. 
nin. Amerikanın , Almanyenın bü. 
tlln büyük şehirleri muazzam or. 
dular kurabilecek kadar ışsız in. 
sanlar tarafından sarılmış ıdı. 

Bunlar ağır bir yilk hahndc dev-
Jetin Uzerine çökmüş oldukları 

zaman, diğer çalı~an unsurların 

meydRna ~etirdlğl c;eyler de lü. 
zumsuı yollarda ~arfcdllmcktc ele 
tereddüt edilmiyordu. 

Garip ve pek feci olan bu man. 
zara, bu gafil dünyada şimdıye 
kRdar pek nadır gorülmtiştür. 

Kütlenin bu ölüm manzarasını 

doğuran ısrafın ancak makul gı. 

bi görülen kısımlarına kar~ı uğ. 

raşılablllyor. Bir ~ok aykırı ve 
sapa yollardan gidılerek iyı ve ha 
kiki verimler alınamıyordu. Bu. 
gün <?örülmeğe ve öğrenllmcğc 

başlanılan esas hata, ıstıhsaldckl 
kusurdur. 

B lr millet istihsal! standardı. 
nın üstilııde olmalıdır. 

tan korunmayı 
1
esas kaide olara~ Altında değil , Bazı mütehassıs 

ka~ul. etmek b r zarurettir. İçtı. geçinen. nazariyecllerln mUtalAa. 

onUn<ie duran ormaıu &örememck 
kudretsızlı(:ınc benzer. 

insan böyle btr zıhnlyetc ;öre. 
nck satkasıle pek çabuk alışır, hiç 
yüksünmez. bu ıtıyadın esiri ol. 
duktan sonra artık mesele kal. 
maz: Bır fabrikanın, büyük b•r tı. 
caret evinin hesaplarını kontrol 
vazifesini Uzerıne alan bir adam 
bıli'ınçoyu mütevazın. ıyl yap. 
makta rakkamları ona gore tan. 
zım etmekte güçlük çekmez:. 

Hissetmeden ve ınclnmedcn e. 
sırı olduğu bu düşüncenin tesiri 
altında kaldıkça. gerek btr ınsan 
ve gerek bir mlllct yalnız kendi 
kartnı temin için diğer şahısların 

ve yahut diğer memleketlerin 
karlarını tezyıt etm<·k hususun
dıılcı her<'ketlerıne engel olmayı, 
onları tahdide kadar gitmeyi dü. 
şıınur Vicdan te1Akkller"1e ay. 
kırı olarak kendini komşusunun 
dıleneı kalması gibi tehllkelt bir 
oyuna kaptırır. 

Bu oy1Jnu:ı soııyal neticeleri 
çok felaket vcrıctcııı.r. Oynıyan. 
lar. zalimane ve feh'ıket dağıtan 
sesleri ile halkın kulaklarını ka. 
zanacak kadar bir sahte kudret 
ılc siyasi öğUnmelerde bulun. 
mektan da usanmaz. Geçen harp. 
h'n sonra Almanyaya karşı kulla. 
nılan bu tehlıkclı c.yunun acı nc
tic<':;lııi bu harp ııc ödC'mck fclfı. 
ketı bunun en reddedilmez bir 
misalı dir 

Blın!ara karşı koyacak tek kuv 
vct adalcttır. Frcı neticelere düş. 
memck için hastalığln tedavisini 
bulmak icap edC'r. Bu da içtimai 
b!ınycyı ıstihsaı yoluyla yeniden 
kurmaktır. 

O ünyanın bütün lr7.Zetlerin. 
den anlıyabllmek için sü. 

kün ıçirıde çalışmak c-ı ıyl · 
dur. Şüphesiz herkC's, her millet 
czchyetln verdlğı serbest hayatın 
efendileri olmak ister. eğlenmek 
ister, refah ister. Bunların hep. 
~1.ne de ellerini, kafasını yorma. 
dan sahip olmak cmcllnı bcc;ler. 
(Devamı Sa: 8, SU: 7 de) (t•) maı bUnyenln temel taşı masraf_ !I, tıpkı. odunu bulmak için göz. 

tan kaçınma olmalıdır. Millf ha } 
yatın muhtaç olduğu konfor~ te: -

• mln ed_ecek lktısadi esas, her sa., ~mlh J(ılleJK 
hada "1iTç bır zorlusa yol açma. 
malıdır. İşte umumi kanaatler • , , " , 

IAf 1 • Ü b kll .. . "'~''>'~'~''''~"~"''\;-X::::=,,'>\,\.'\'\\.'\"'l~''\'\,'l;:\."'1.'\."'\'I.'\~ 
tiı ına g bı gor nen u şc •· 
tatbikte muvaffak olmak en bü. 
yük bır ldarecllıkllr. seyahati 

Dünyayı seran harbin tazyik i B lr Danimarka ~aıete!!lnin KördüğO ilanlar Uıerlne: 
altında bu inkılabı çabuk yapmak ~erdltı habf're göre Ba.tı Al· «Bu memleketin kaç dili ,·ardırh 
çok faydalı olur. Şimdıyc kadar b ı .ı. alt da k ı 

manyadaki çimento fabrikalarından 1 ·~ Tı;ı ın ço hak ı birkaç ııatrr 
ardından koşulan ekonomik fel- _ yaz.mıtı. 

r · d "i t· k lA t dı Mü blrçogu Polonyaya naldedlllyormu,. . se eyı e6 ş ırme dZ: m r. s 
t hllk 1 k n 1 1

-
1 

b · G~ıonlerde \·erllea bfr haberde de Arkada,ırnızın sualine lçlmlı: •ıız-e o nıa azar yes n ıra. 

Fabrikaların 

Ut. lt. MI J-----

Emir üzerine 
temsil 

n 
nıtıtermtn birçok Adet .e al· 

anPlerinden biri de centlr fi· 

ıerıne tem!lil11 mi,. lngil.lz krell-" 
canları ııte'l'ince ttaa 'Ve faJan •r· 
ttııtlf'rln cf.;mekln. pJyefdal te...,tl 
etmelerini isterler ,.e piyes ~·" 
için huııu!ll surette burrlaaır •• 01· 
nanırmıf, bnıı• da cenrir ...,tllf 
temıılb adı verlllrml.,. 

Dön tesadüf olarak ökfendlm ki /.· 
merlka radyoları 4la böyle bir cf'ıtlır 
üzerine temıib J programlarma ll•Y· 
mu,ıar. Fakat ba, krallar ve ~· 
dan için detfl, ~m naife ıal· 
mış Amerlk4D askerleri lçladlr. 

Amerika radyolarmm m cemlr il· 
zerine temsil• J töJle baarrla---"· 
tadır: Blrleı,lk Amertb dıtntıla ,ı 
dünyanın kırk kadar Jerblde Jıılllll• 
..,. aekerlerden t.teyenler aııir ,._. 
tep yazarak ttl&a wı ı.- .,.......,ı 
dinlemek anweanda olthlldu9t Jıll· 
dlnnektedlrler. !\lektaplana __.,, 
netlceııtnde • llatta en iMia rQ .... 

Holtvudua e11 ınetbar Yl~ 
beıf a.ltnnn& .. rkılı, mblldl, ~il 
mllkemmel bir ııallne llulrtattd'I· 
makta \'e pllp ahmnakWtr • .\9111'. 
dan ı:otu&IJan ba plAldar ~ 
radyolarlle Loadra ıad,.,...... yt 

rUnwktedlr. 
Londra radyosu 1"I dMtr llf,Mlııt 

temsil» 1 her Pazar bizim ~~ 
dördll kırk be4J geı:e vermektt41r· 
Ren, hunu yukarıda dediğim gibi blf 
tesadüf netlC'esl yeni öğrendiğim ıçtr 
an<·ak ylrmi lklnd temstll cllnl6'~ 
bildim. Ankara radyom•n• «1>1ııJt 
yl<'I bteklerb gibi bir şey, fllıkat "' 
nun çok daha milkemmell. Stllell'-6' 
eflelM'ell pzel btr ftlm .eyredl,..... 
mu,um gtbl zevk duydum. Taaıcll' 
~ım ,·e tanımadığwn sinema artıııtlt" 
rlnln "arkılarını, skeçlerini cllnledlıt1 • . ı ·e Radyosa olan .ımrlarnwa ta\"!' > 
ederim. lngillzee bllmeğe Jüzam yalı· 
llollvlld arttı.tininin oynak ,arkı ,.~ 
müzikleri kendilerini bir haY.li eğle•· 
dlrecektlr. 

KÖR KADI 

Zeytinyağı fiyatları 
Ellerinde zeytinyağı bulundur~ 

ların beyanname vermeğe tabi tıl<' 
tulma-ı üzerine zeytinyağı S;atışlıJ• 

rında bir durgunluk görülmü~ttit· 

Son günlerde istihsal bölgelcrlr. 

den tacirlerin getirtip depolarıo• 
aldıkları mallar müşteri beklemcl' 
tcd lr. Zira, şehrin bakkalları, bC• 

yannamc !~i sona ermeden yenlde11 

mal almak istememektedirler. f:· 
sasen bakkallarda evvelce aıııınıL1 
yaslar da vardır. 

k k .. h .1 1 ak 1 Fran'lrz fa.brtkalarından birçoğunun layar&k enap \.ettlJm: cBu menıle-
ara musta sı o m yo una ... C-

d .. k . d B ·'nkQ h 1 yerlerinden <MikWerek Alman\-aya kf!wn ağzı -r, dlU yoktun. Zira, bu onme ıcap e er. ugu ar. • .. _ . 
b. d • d ~ h kik t. b d taııındığı \·eya ta,ınacatı btldlrllm~- gibi duı,UD<'e'lız hareketler kar,l!lln- l!) BİRİNCİTE~RIN 194:? 

" . . . , M 
ın ogur ugu a a u ur. ti. 1 da kayıt.ız llalmaanza, 11abtr \·e mü- PAZARTESİ 
Muharebeden evvelkı sıyasi dü . • 

r 1 11 1 11 Sark el'pbeslnde Almanların blr~ok samaha etmemıze ha~ka hiçbir ma· A\' lO _ Gt'N 29,? _Hızır 167 
şuneclcr. ~a 1 gruzpıar c şç er.e nr~zh·i ellerine ge,.frmeflı· U&e-rlne na \erilemez. i 6 
inhisar edıyordu. raate aıt du- · . ~ RU:\I 1358 - Birinclte,rln 

.. I b k 1 Rusların o bölgelerdeki fabrikalardan I BU NE HASMASIYET! HİCRİ 1361 ŞEVVAL 8 
şunce er en sonraya ıra ı ıyor · J 

d B 1 k f bl 'd" kabil olanları daha ıı:erUere naklrt- Şekerin karne ile verilmesi kararı , \ ', 
u. un arın ço ena r gı ı. tıklerlnJ de bllhorıız .. , · Ü 12,52 

şin doğurduğu anlaşmarna7.lıktan 1 · ·· uıerıne pancar loıtlh~al eden bolı;eler G NEŞ 7,16 
.1 . 1 1 ld ,, k Harp, bir taraftan lnııanların ~e· ~ pekmez. ......... ,,.., llzlim n-.·atıarı "iik ÖGLE 12,59 6,35 
ı erı ge m ş c. u6 u , artı ta. ,, ,, •.. ,, ., .. 

·ı d kt yahatlerlne bfr dereceye kadar ı.ect M"lmete heh·a im.ıit. ar.alma"'a 1K1Nof 16.01 0.37 
mamı e mey ana çı ı . 1 b 1 ' 11 

H l 1 ~ çekerken dljter taraftan fa rlkaları baııılamı,. AKŞAM t 8.24 t 2.00 arp bu an aşmamaz ıgın gara- h ,._ al t d 8 ... _ d m ' 
. ~eya a.., ıııı ır ı. om.,..r ı &ti D· . YATSI 1956 ı.at betini gosterdl. Şımdl müstehlikln _·,.1 ' k t .._,_... 1 Bu gldıttle galiba l·aJunda hl~blr • ·· 

• ç- arının hare e meııa'"""'" nz:a. JMSAK 5,37 11 1 •> 
de esa.ıı düşüncesi bu yeni içtimaı dıkça ve faaliyet daireleri l'!nl.,le· ,,ey konuPJamaz hale de ıı-eiecetiı: ı 1 

• ·:;..,,, 

harpte, harbe devam edebilmek dJk 1 b ika.1 1.._ ... t•- - Çocutu yazdıracak 00, blr mek· - - - - - - - - - - ~ • çe a r ar ce ...., a-, ııır ... a- UJ4KJIL<WW$l.S LCJUCJQ.M ... 
ıçın, !Azım olan istihlaki müessır b b 1 1 ktan k tul tep bulamadım, dedik mi k~m ve . · . lk 
bir tarzda yapmaktır Bir mllle &» lr yo eu 0 ma ur amıya. defter kıiğıtları fırlayıverecek. Rlrlıwı hakkı" la,atnak, 1 

tin ebedi hayata erebilmesi fçl~ caklar galiba! . - Otobüs bir ihtiyara çarptı, ya· öd<',ln .rn-:;atnıaktır. 
"ABIR v• "'IUSA.\(•uı .. BU Türk inkılabı Türkündür. çok işçiye ve az müstehllkc sahip "' .,, " · .-a.nn. ra.ladı, dedik mi sargı "e penulk fl· 

olması şarttır. Bu, aşikar bir ha- KADAR OLUR! yatları fırlayl\·ertM:ek. ......_........................ ' 
klkat olmuştur «Son Poııta» arkada,ımız yaban<'ı - Za\·allının biri denl:r:~ dü,tü, 

dil ile ı:ıkan bazı putelerde: «Satı· kurtardılar amma bir hayli su yu&
l'R\ unyada ;çıimaf hayatı ze. cılrk ı,ıerı ve tezgihdarlık tçln mem- mu.,, dedik ırH su fiyatları artınre· 
u..I' hlrilycn bu ıktısadt hasta. leket dillerini bilen bir gence ihtiyaç ~k. 
lı (:ın anlaşılması ıçın muharebe. vaf'dır. \.'~lre "esatre...• 'eklinde T.\TLISERT 

tavsıye edemem. Hem o kimseyi dini~ 

mcz. Bu saatte bu gibı işler konuşulma1. 

ki Berna.rd .. gece yarısını geçti, yorgu. 
r.um. Duracak halim yok. istcdlklcrını 
yapmama imkan da yok .. 

- Niçin? 
- İmkan yok dedim ya. 

Soğan~ı kovu :-m J 

M eşhur \'lolonhıt Kreh;ler ut· 

radığı şehirlerden birinde ll
detl U7.erlne antlkac•ı dUkkAnlM'ını 

dola.,ırken kıırnazhjt'ı ile tanınmış bir 
Yahudi aııtlkıu·ının mağazasına gi
rer ~e elindeki kemanı atmak iste
diğini arılatır. ihtiyar kemanı iyice 1 

tetkik ettikten sonra: 

Bcrnard. korkulu bir rüya içinde imiş 
gibi kendine malik değildi. Yarı sarhoş. 
tu Biran birbirlerine konuşmadan bak
tılar ikisi d gözlcrındc oku~ukları ktn. 
den ürkmüş gtbl idiler. İkisi de yorgun. 
luktan kuvvetsiz: ve halsiz kalmıştı. 

t'aun~ ireııe Nemıronky '78 Çeviren: BenaD A. !. YALMAN 
z:ım. Ahbaplarınrz, dostlarınız va.srtaslle 
bana bir iş, hayatta bir mevki temin edL 
nlz. Ben Martın•ın oğlu deıııım. Kızrnız:m 
plçl olarak da ortaya çıkamam .. bana 
yepyeni bir isim, bir içtimaı mevki thım. 
Gayret eder çalışırım. Aklım var, zeki. 
ylm. Muvaffak olabilirim. Sizden tsted1-

:ım mlncvl yardımdır. Hemen bana bir 
tavsiye mektubu veriniz, gidip naz:ır Pcr. 
cler'yl bulayım. Beni yanına alsın. Ondaıı 
sonra yav&ş yavaş yükselirim. Adam olu. 
rum. 

Bcrnard &izli bir yara, bır z:ayıf nokta 
bulduguna kani, bunu deşmek istiyor, 
adeta vah~I bir zevkle ısrar ediyordu: 

S oğanlı ka\'urma bizim kiiçU~ 
Demirin !:Ok sevdiği bir ~r 

mek olduğu i~ln ara flıra ~·a ılarırıt' 
Buıün de yaptım, çok ı~· ı oldu \C ~·0; 
rukların llek makbultine gt)\'tl. 91 

buçuk kiloluk bir kovun huduıtıl11 

dı9 kapatanı aJai'all ~fak pa~rl 
dofn.dnn, &az. biber \"e doj'raoırı'' 
IOtaaJa eti yıkadıktan 10nra 1)-1'1 

OT&ladım. iki iç domates dotred•"'' 
l!lar kilo afu arpacık ıt0taaı11f 6' 
71kayarak llabuklarile beraber ı~ııı' 
attan ve orta ateı,te plşlrdhrı . ,4&ef 
ten IBdJrmeden enel bir kah\·e trf' 
.. ., div1Umü9 tarçın ııerptım. sa••:. 
çocukların yemeğine bir de fıa••11 
&1l1Jlç lllve ettJm. 

- Oh. oh! ıler. Görllyorum ki tılz 

de bu işte meruklısınn:. Fakat bunu 
.. atın alabilecek kadar param yok. 
Likln biraz nıliııaadc edcnıenlz e\I• 
ıne kadar glılerck izi alAkadar ede· 
ce,tlnl tahmin ettiğim bir Amatt ke
mam getireyim. 

Krelsler l>t'kler, satıeı biraz ııonra 
tıu keman yerine bir polisle lı:erlye 

girer \e Krelslerl ı~aret eClerek ha· 
ğırır: 

- Bu adam bir hırsızdır' Onu ı:a
buk yakalııyınız. Krelslt're alt bir 
kemanı bana atmak istiyor. 

Mc"hıır kompozitör bin dereden ııu 
getlr~rek Krel leı·ln kendi 1 •olduğ'u-ı 
1111 l'lbat etmek isterse de etrafında
kllı-rl bir tlirlli inandıramaz. Pakat' 

... ıına dahiyane hlr fikir gelerek 
kendi parçalarından birini çalar. 11ie 1 

o 1.aınnn Yahudi haykırır: 
- E\et, bu adam Krelı;lerdlr. 

SERÇE • 

Gladys kinsiz ve IAkayt olma:a çalııan 
bir sesle sordu: 

- Ne istiyorsun.yavrum? Ne var? 
- Size evvelki gün telefon ettim. Dün 

tekrar ettim. Mektup yazdım Hiç cevap 
alamadım. Yoksa arJık benden korkmu
yor musunuz büyük anne? 

Ghıdys, kamçılanmış gibi ür~rdi ve 
s:ırardı. Merak ve endişe ile Bernard'ı 
suz:crek: 

- Sarhoş musunuz? diye sordu. Ne 
diye benımlc uğraşıyorsunuz? Elimden 
geldiği kadar size yardım ettim. AIAka 
gösterdim. Daha ne yapayım? 

- Alfıka? Öyle mi? Ne yaptınız ise 
alfıkadan değil, korkudaıı yaptınız:. Hem 
artık ihtiyacım kalmadı. AIAkenızı da 
istemiyorum. 

- Allıkamın zaten kıymeti yoktu ki, 
sfz ancak para istiyordunuz. 

- Yok gelip de sizden şefkat ve mu. 
habbct ıstıycccktlm. Öyle mi? Artık bu. 
na alem de gülerdi. 

Gladys söz:lerlni kapadL Bitkin bir haL 
de idi. 

- Ne istiyorsunuz? Söyleyip de hemen 
gidiniz:. Ne istiyorsunuz? Para mı? Kaç 
para? Vereyim de buradan hemen gidi. 
nız eml? 

Bu sözkrt söylerken yüzü sapsarı ke
silmişti. Gözleri şaşkın bir ifade ile açıl. 
mıştı. Dernard başını salladı: 

- Hayır. Artık paraya ihtiyacım yok. 
Bir kac; para sadaka tle beni susturup al. 
dataca~ınızı mı sandınız:? İnsan baz:an 
kendi soyundan olanları nasıl tanımıyor .. 

- Şu halde maksadın,z nedir? Benı 
üzmek. bana azap çektirmek mi? Öyle 
değil mi? Söyleyiniz bakayım .. 

Ylne biran kin dolu nazarlarla blrbirle • 
rine baktılar. Bcrnard boğuk bir sesle: 

- Evet, dedi. Ben artık bu halde ya. 
şıyamam. Şimdiye kaciar bana ya;ımı:ı 

rldiığunuz haksızlığı tamir etmecıt lA. 

Gladys korku ve dehşetle bu sözleri 
dinliyordu. KaJbl o kadar mutlak hıslerlc 
ciolu idi ki, Bernard ~öyledlji sözleri kav. 
rıyamadı. Percler. naz:ır Percleı . Jcar. 
nlne'ın koea.a1 idi. Ona ınastl Bcrnard'· 
tavsiye edebilirdi. Ya Jeannlne büyiik 
ana oldu~unu öğrenirse aman Yarabbi• 
Böyle bir felaketi mutlaka önlemek :A. 
zımdı. 

- Hayır, hayır, dedi. 
- Niçin? 
- Buntt y&pamam. ~zı l"fteier'1e 

- Mutl&ka bunu y&pacaksınız. Redde. 
demezsiniz,. 

- Bernard hayır dedim ya., haydi ar. 
hk gidiniz, Yarın konuıuruz 

- Ntçın yarın konu~cakmışız. Ben 
bütün gece siz:! sokakta beldedlm. Azap 
içinde k1vrandım. Şlmdı sıra sizde. sa. 
kın yoksa bir misafir mı bekliyorsunuz. 
Gelirse karııl&fırız:, ne hoş bir tesadüf 
olur .. komik bir vaziyet, gülUnç bir sah. 
nel Kapı açılır. Büyük anamın sev&Wal 
içeri girer. Beni görünce sorar. Bu genç 
adam da kim? Scvglllniz: mi? Hayır. Ne 
münasebet sevgilim değil. torunum! A
man Yarabbi! Benim için ne zevkli bir 
an olur. Yüz:Unüz:ü &örmek de ayrıca bir 
zevktir. Bu sırada bir aynaya baksanız, 
tam bir büyük anne haliniz var. Artık ya. 
ıınızı saklamak mümkün olamıyor. BL 
kınız. gözlerinizin altındaki kırışıklara. 
Ne derlnı İhtiyar kocakarı! Senden nef
ret ediyorum. 

(D..-.Uvar) • 

Buna da nasd yaptıtımı anlıd•'·t· 
reyim: 
Yarım kilo gUllAç. 
Evvelı\ g1111ılç yaprakarını blrtr ,ı· 

rer biraz şekerli ,.e ~ine ıwıuyu il"' ,,,. 
auJmu9 sacla ıalatarak içlerine " ıı 
rulmıa, \·e diitflhnü'1 fındık koy•" 
ve katlayarak tabata dizdim. l'•""' 
kik\ •alaca kayaamıı tlrltl de --;: 
rtae b8'1aclım. Şerbeti lkJ ..,.._ 
:urJne "öktürn, Birln<'i def..t:ı ,e-:; 
ri içi~ tekrar baı:ladım. Gbl~ 
kabardı ,.c gliıel oldu. 

EV I&A>oJ! 
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RADYO .TELE FON. f~l(r:R -AF HA BER LE Rı ..... ~- ... __ . .-- 1 '.iberya ı 
Askeri durum 1 Stalingratl' tlo. 1 Topraklarına 
[ ... ,.;"ZBOru 11

Almanlar Kızıl Barikat' Amerikan as· 
8 Jtün cephelerde. ask:.ıi 

f b .k ld 1 kerleri çıkarıldı 
':;_Z'yef: a rı asını a 1 ar Londra, 18 (A.A .l - Llberya. ' 

C emubl PMlflk'de, S.lomo• a- , ••• taralı 1 ....,..., x h 1 bo b ya Amerikan askerleri acımıştır Ofıe-.ki maçlarda Galatasaray, .._ ----. .

1 

etmektedirler. Ta r P ve m a u. Afrıkanır. b&tı sah ılındc bulunan bu o;w-

clal&ft SfUpuna ılallll (Gaa- arruza kalkan diifm&nl atır ve ka .ı . .çrı1<l#rı uzun menzilli toplarla ;.cs . 1 memıekct . Dakarın takriben 1000 Fen erba h ç ~ 1 sta n bulspor 
llalkuaı, da, karaya çıllarrlall bl- 1ı kayıplar verdirmek suretlle ilk !eklenerek Volıa adalarındak . w klJometre cenup dotusuna düter - ve 
11~ lapoa kıtalarlle Amerllraa hareket mevzilerine k8dar ıert at. , nehrin doiu kıyısındak i Sovyct ba. Lıbcrya muttc!ık lcr !ı;l r. ch<::nm:. 

"'IW&111er1 aruıncla C'tdıH bir mala&- mıştır. tllryalarının tahrlbınl tcm ın etmek. ' yct!ıd•r. Atlııntlkte milttefık seyr i g u·• n u·· n g a· 1 ı" ~' ""'- rı" d 1" r 
~bf! .. ,...,.ak Uzeredir. Amerikan Stallnıradda hücum kıtaları düş 1 tcdirlcr. sefer•ne btr tts teşltıl t tmektecllr r 
llabrıye Nazırı, Amerikan mödaftle- manın ısrarlı mukavemetini kırmış. 

1 
Kızıl flktefrln fabrikasının bu. • 

rın "•JHtn kıtaıarını tutabllecetlnl lar, l'ızıl b•rtkat fabrikasını top 1 tunduğu saha ;ece gundllı nava hü G •• b b ! Lig maçlıırına dun Fener bahçe Bcşıktaş ıle Vefa arası r: dı l·apıldı 
llnıııt ediyor. Flkriml&<•e Japonlara fabrikasını tamame.rı hOeumla al. 

1 
cumlanna maruz bırakılm ış ve 'JU 0 e ! s I ve Şeref stad lar:r.da devam cdıl. ' Takımlar bu maça ehemmiyet ftr · 

kar,,, yalnrs müdafaa kAfi detlldir. mışlar ve düşmşna kanlı kayıplc.r hücumlar esnasında her çapta 'Jom I fBalf• 1 in<'ldeı «=• 
1 
mıştı r Haftır :n mü hım karşı l aş. , dıklerfnden tam takımıarı ıle ve şu 

lta,·a, lrara ft deniz kun·etlttl lıtblr- verdirerek yaptıaı şiddetli kareıtık balar atılarak tamoımc rı tanr p ed .•. ytne bu yıllarda .. gorüşümc göre ması Şeref stadında Beşıkta, ·le ~ kadroi arıa saha.ya çıkm:şlardt Hıı. 
Utt )'&paralı 41ttlıal taarruza ~me- taarruzları püskürttUklcn sonra mıştır Şehırder. oaşlayıp şım&le bence eı:ı ıuzumıuıu da !>udur • en ' Vefa .arasında yapıldıt: !çın bu !la. 

1 
kem Şazı Teıcan :dl. 

il ~ iapenJar Guaılalkanaldakt köp. fabrika ctvarındak! mahalleye ka. doğru '.levam !.'der. b ~ h~ıc:u rr. - ~- ' son ve ayn ı zamanda nulll ~arihımt·. da oidu"ça bUyü:C b•r kalaba l ık I Beşıktaş ;\lehmet Al~ - .. tbrahJr. 
l'ti bafılarınfa kuvvetlenmeden mu- dar geri sGrmüşlerdlr. ?~asında olfiukça oncmıı 'ilışman ! zın en oUyük .. nsını ele geçırdtğt· :opianm11 r"r:~rbahçe stadında rııs I H ırısto - Saım. Ömer. Huseyın -
laa~e merhr edllmellıUr. önemli hava teşkilleri tarafından lcuvvetlerı kesılmış ve kuşatılmış . . mızı de biliyorum. sız ölUm ve ka· bcten az sevırc• bulunmuıtur Sabrı. Halıs. Hakkı. Şeref. Şükrü 

Çln41e dola 'IDiyetlerhtdea •yılan yapılan kuvvetli taarruzlar kara lır. Statı :- grad:n ••:mıı c·cphc ... r.:ı .: ıım ıçın çarpıfıyoruı Bu 11arbi kııy· :\Iüıab&k e:ar r orma: :ı etıec'• r lc Vefa · Muvahhit - Cthat. Süley. 
~s"dald ~n - .Japon m.ıtare- hareketlerini destek1cmls ve Vol. Staling:•d muhasarasının başınci.ln. 1 .betmekle. mılll tarıhimıze sahıf: ':ll· l<;ıpanmış \'C Fencrbahçe Kasım. ma:: - Mustafa. Şükrü Süley. 
belerıae dair yeni bir haber yoktur. ga doau kıysındakl topların büyilk berı Tımeıçenkonun en şıddcth sıy. ı mak hakkını da kaybedıyoruz Düş· pasa>·a 3-0. Ga.atasaray Sülevnıa. men - Hüse,·::-., Hakkl, Fıkrel . 
~ ..... - ili tebrtntn dJıt ma- kısmını tahrip etmiştir. rılma hücumlarına kar•ı nıudafaa ! manıarımız bi~ bekleyen &kıbetı ha· :ııyc,>c 4.0 İ<:ta nbulspor. Davutpa, Haydar. Mehmet. 
haUelen.e blrlrllf ıtln enet gtrme- fspartalt nvka mahallesinin şimal halinde bulunan Almar. kıtaları bu 1 ber vermek ıçln çoic açık konu9tu· : ,aya '3-0. Beykoz Taks•me 2-01 Oyuna Beşlkt•~ın sağda!" yaptıtı 
h 111111,.affak olmuşlanb. Burası Çe- batısında kuşatılan bolşevik kuv. sayede pee rahatlamışlardır ı ıar Onlar, bıze yükletilecek ikinci ııalıp g~lmışlerdir .(;llni.ı:: mühım 

1 
seri bir akıola başlandı Sabrının 

klanı ,·uayetlnln merkezi elan IEl8 - vetlerl yok edilmişlerdir. Kal!nın - Toropoz !.ııu~" m le · bir Vl!rsaydan, olağanüatU bır Ver· maçında Beşıktaş ıle Vefa ıorlu ve j kale yakınını kadar ~ürükledıtl tep 
\'a•nııı 30 kilometre kadar eeaa••· Cephenlo fimal ve merkeı kcslm Alman uçakları i:ıolşev:k kıtalarının 1 sayd~n bıl.İlsettııer. 1 o nisbette zevkl i b!r oyun çıka r . Vefahl ıırı ilk dakıkada fazla çalı$, 
da ııtra~Jlk bir •oktadrr. Burada& !erinde başarı He bıtırilen Alman hc.rcket lctınc karşı muvaf{akıyci ıc' ouşmanıaırrmızm cAlmanlarıa iş · mı~tar ve Sıyah beyazlılar 2-0 ga_ mala sevkettl. ilk andaki bu tfh
~- Aıllerlkaa bomba uçaldartle d evriye faalıyetıerinden başka ma. s.ıvaımışlardır Dotu cephesinin or. ıerın yUrilmedigtnl> ıddla ett ikleri t ıp ıcetmclerirc ratmen bır hayli l!keyt güçlükle ııavuşturan yeıtt be 
'-P9n au..a.n aclalarma bava a- halli taarruz hareketlcrılc tostc:. ta kcsımınde hartalarc süı·cn 1.>:1· :;;ırada bız. doğuda Almanya, P'ranııa 1 korku ~eç ! rmişlrrdır. Vefalılar şam razlıla r uzun paslarla ovunu aç. 
kıııJ&n yapmalı m9mköadör. Maa- diği şiddetli ve başarılı mukavemet. vakfeden sonra pıy .. de istık,af l<uv ve Ingatere topraklarının hepeının 1 pıyo'l Beşıktas karşrsında hiç e- mağa ve Bc!'lktaş ka1esmt· nnıc. 
lhaflb •v8'1ar pek kanlı olmalda ten maada önemli hlç b,lr hareket vetlerinın verd •k.e:i malumaL ve ' mesahuına muııdil arazı ı~aı ettık z . 1 .ncdeıı ~ üze l b;r cıvun tuttur- ğc başla d ıla r. Dakikalar •lcrled!k-
lıerat»er Çlllllierla yem bir ...,_,... olmaaıııtır. havadan aıınan rcsımler, Tımoçeı •• j Fak.t biz, toprağı yalnız tasarruf , m· ı ş l ar, bu arada bı r de pena l tı ka. çc Br~tk taş ı n h ı7ını kaybclt ığı \it' 
bekleaelıtlJr. ı konun yeni bir şa,ırtma taarruzu ı için işgal elmıyoruz. Kendimiz için 1 çrr.nış: ardır. i\ılü~abakaların tafsi. oyunu n daha fnla or ta)arda oyna" . 
,..,.. ~ • llay • Şek eemıpta ı · Başka bir fabrika yapmak . nıyetınde olduiunu açıkça l teşk ilatlandırmak maksadı le kaza· 

1 : ;;t ın ı :o: ıras: lc b ıid ır iyoruz : el ı ğ ı görliliiyor~u. Her .k ; t ııkını . 
kanton llmanma 30 kilometre me9&- d göstermıştır Almar. uçakların ın nıyoruz. Son aylar zartındBkl taar· 1) b . J D t O bu sı rıırfa çller ı nc geçen fın(atlnr. 
feye ııokalmaıttur. Buraya kaJ1I u &y&'!llYOr kıta topluluklarına, demiryolu he- ruzlarımıtda elde ettlgtmlz b~arı· : Sf!Jn U. spor . JVU .~aşa dan l•t lfadc t'dcmcdilcr. Nihay et 
"''n bir taarruzcla bulanması •lda Bcrlin, ıs (A.A.) _ o .N.B. A- deflerınc ve muvasala kavuşak nok lar Alman ordusunun hamle kudre· ı· Fenerbahçe stadtndil gii niln ilk :ıo u ncu d akikada Şükrü gcrldcıı 
"'>k Yakın rörilnliyor. BöyJeUkle Ma· jansı dül\lı:ü harp teblltini tamam. talarına ikı harta müddetle yaptık. tlni gösteren dellllerdlr. Taarruzla· , m.ıçı, ts anbulspor ile Davutpaşa kaptı~ı b ir topu .id cta ,:ôkcrek Ve. 
~ı Çan • llay - Şek dota Çlnde layıcı mahiyette olmak üzere as. !arı taarruzlar, bu teşebbüsü daha rumuz ıtıbarımızı yükseltmek ıçııı arasında yapılmı'ltır. Mcvıılm b!da. ra kal ~ !l i nc kadar gc t'rdi vt' bom. 
lılöJ1Ul bir dem ...._e _...p olaeak kert bir kaynaktan apfıdaki ma. başlanııcında durdurmata klıfi yapılmıyor. Fakat ırk ve milli za.' yeUndcn~rl çek güzel oyunlar çı. ba gibi b ir şu tl a B<'şiktaınr. ilk golU 
,.e fflaıU Çtaı baduclau eolralacak- lıimah alıyor: ıelmlştir. Düşürülen bol~evik t1çak 1 ruretlcr adına yapılıyor. , karan Davulpaşalıların fc:ta.-:bul. I nü yaptı ve devre bu vazlyet değiş. 
lır. Kafkasın batı şimalinde Alman lı.ırının nisbeten mahdut miktarda 1 Son aylarda bol~vlk ordular:nııı • spor karşısında alacağı net\ce bü- medcn 1-0 Be tktaş lehine k a. 

-'frika dotmunda MedalUkar a- ve Slovak teşkUlerl ihzari ku,atma OlUfU, dojudaki Almın av uçak. sağ kolunu kestik. Bugiln Dnleper vük bir merak uyandırmıştı. Fakat pandı. 
deaı~ l•ıtJiz lsarek&ta ber llalıle taarruzlarından sonra Arm&vlr _ !arının mutlak bir üstünlüğe sahip ile Don nehrini kontroıumuz altında 1 her nedense genç futbolcu lar dün ; f k;nci de\'reyc Vefalılar ı;ok sı. 
-..,.. ediyor. llllkamet merknteln Tuapse demlryolunu.n her iki tara. olduiunu ıöstermektedir. bulunduruyoruz. . ·~ c· rt ' lcrindcn b: klenen oyunu ; os 1 k ı h llcuınlarla başladılar. Üstüste 
:?!O ldleme&re cenublllllla Amboıiltra fında bulunan tepelerdeki Sovyot Sovyet hava ordusunun pılot ve ı Bir gün, KR!kasyaya yaptığımız ıcrcmediler. 1 tckrarlııdıkları akın !arla Beşiktaş 
~rt iki cin evvel uptedllmlttt. mevzilerini zaptetmlıler. bu suret. malzetfle bakımından uıradığı ağır taarruz bitince, Avrupanın en zen- • lstabul~porlular düzgün ve ko.,,. kalesini tehdit ediyorlardı . Va ıiye. 
\'~ bir haber &'ehnfıll malltaneJ. le Karadenize dotru yol açmata kayıplar Sovyetlerl tecrübesiz mü. giıı petrol çevreleri elimize geçmt11 : bine bir ovun la ilk dakikad an m. I tin tC'hlikeyC' qirdll:lni hissE"de ıı SL 
Batı Afrika ulatttade yeni bir as- devam etmişlerdir. Kafkaıyanın do. rettebat tarafından kullanılan t;ıllm ı bulunacaktır. barc>n hAki.miyetl aldılar. Birinci yah beyazlılar bütün enerjllcrınl 

k4!rl blutlae, Amerlk&lılaım Uberl& iusunda Nançik'e dotru ilerleyen tayy•relerlne başvurmağ11 mecbur Binaena'eyh. dUnyanın en kudretl ı dC!\': ede bir, lkil\ci devrede de iki 1 kullanarak o)·unu müa,8\111 bir Ş<'kht 
~·anı 1.ent-1 C41ntbarlyetl arazisine as- Rumen kıtaları çok büyOk muvaf- etmiıtir. ordusundan batka, bugdaya. petroıe, I ~&yı yaparak maçı 3-0 kazandılu. ı soktular ve blraı sonra da hlklınL 
~: .. ::~~· .. ~:.':''ee•~= fakryetl er kazanmııl•r4ır. maden körtimUne ve demiri! sahıp ı S / Ol yeti tekrar kurdular. Bu sırada Şe, 

z ---e·- Dz 1 ki 01 f b lk h" Ruslara' go"re ! bulunan muharebe1f k42anmıt bulu· ı G.Snray 4
1

• Ü eyma .... Y- 1 ref ve Halisin l!<l güzel şutu n u ve. '"e Dakar deats ıtMöne yalandır. erJ n.ıı s h a r asının u. 
• 1 cu 1 al n asınd .. " Volıa ~e'" nandır. Bu itibarla, Almanların mU· Fenerbahçc stadının iklncı miılçı fa kale. elsi meharetlc kurlard ı. l\l~rk-• Atlaattk ublllncle Monl'OTla m a ı m -· ve .. ,.,. 

..,,.. ine ı1d kta StaJln d (Baıfı 1 laekle) <+> dafaaya geçecekleri hakkında ınıt · Galata!arayla Siıleymanlye arasın. 34 üncü dakikada Vefalılar se> telılldlr, ~ B.....,._clır- ı rh var 
1 

D IODra Al ır~ ~e p~kürtillmüı, 5 tank ku11anıL !izler tarafından ileri ııUrUlen icldla- 1 da yapıldı. Hakc.n Sıımlnln idarC' bir ümitle venfden hücuma geçtiler. l&r ve Amerika zendlerlle araıarlllda emen hemen tamamile m&r.•.ı- d 
lıtyttk yalmthk Yardll'. a.ruı, ım 1 rın eline ıeçmtı bulunmaktadır. maz hale getirilmiş, 200 Alman öl. 1 ıar gülünç sayılabilir. Eter fım 1 ettığl bu maça Galatasaraylılar ~y. ı Bu sıkl .tkında Bc~ i ktaşlı Saim, ıo. 
~ Amerikada euretin kaldtrılına- Sovyet müdafaası, şimdi sadece Kr. dürülmüştür. Başka bir kesimde bir yuttuğumuz lokmaları kısmen haz· le cıknnşlardı~ $:: 1 pu elilc ı;ckti, Verilen penaltıyı Ve. 
ı.._ ,.,,_.., __ ._ .....__, -..........__. - ı..ıiııoı Almr..piyaı ~ü ~k ~ml5. ı metmekle .ı:nqcul \&ek, labıı bu ha· Oııril~ ~ l"t\'ölt;"' Mahmut - fat

1 
ŞUkrU kalecini!" eline atarQ 111nı1aa ııonra Hrbm& blrekdall &eti· .... r'lllCWfl .. -r -u~n .... ~'"!W' -. f h k tı bl gtı n mlf ola 

et•:..,,. -rt ol---''· t ...... s ...... _.,tir, dini gösterm .. kfedir. Bu fabrlk1,oın tir. düpn ovm&a uçatı düşü. zım :ıre e r n so a Pr • Mu!a. Enver. Kemal - Muzaffer. kaçırdı. Penaltının golsüz savustu. 
1<ı: ... J- ..._ ... ..,.UDi, ül (l til caktır Yanı dofuda gözettiğimiz 'l\ f C it 
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t G f 
l.ondn buraya Amerikan ukertaıa içinde bir kaç Sovyet piyade gr !l• r m ' r. · t ı · lu!!fa a. em · u en • azan er. rulması Beşiktaşlıları şah1and1rdı 
tlkarJl~ıaı t a Ud sebeptea mlillim pu, fabrika işçilerinden mürekkep Stalinıradın batı şimalinde kı. hedetl.:r teker teker tahakkuk e me" Gılııtasaray)ılar cyuna büyük blr .,;e yaptıkları mukabil akınların bl. 
S'rtywı takrm14rr" yardımlle mukavemet talarnnız mevzllertnl satlamı~lar ve 1 üzerf! bulunmaktadı~. Her feyde~ siıratl c başladılar ,.c kolaylıkla üs. rlslnde Hüseyin güzel bır kafa ıle 

t - Llberya llmanlan ceaabl At- bazı ahvalde mevzii önt-mde ııa. I evvel, Almanyayı bır taarru7. t.ehdı· , tünlük kurarak Süleymaniye kıı. takımının İkinci 110\unü cıkardt ft 

"•tikte hareket eden mtltteflk harp F b •• ••k va,ıar vermişlerdir. Şiddetli bir dl altında bulundurıın bol~~~ıkllk !('•ine yerlestil cr. 20 inci dakikaya müsabaka bu net ice 6e~ısmeden 
hınllerlne lb vaılfes.i ıöteeekUr: r&DSaDID en UJU ç~.rpışmada bir Sovyct birlll! .~ki t ehlikesini ortadan kaldırmak .azım - ı lcadıır sil'• kırmızı hücumlarına mu 2- 0 Be:lktaşı;ı galebestte nihayet. 

fabn.kası bomba'. an dl duşman topunu ve daha başka du~. dır. Bundan sonra mim hayatımızın 1 kavcrnet eden Süleymaniyc bu d•. lendi. • ~ - orta Şark takt mUttellk kuv-
1 1 

ti t •" 
'°etlertne brp ltwuımı "* için '* man slllhl arın ı tahrip etmiş ve bir selltnet ve emn yet nı garan e · 'ı kikadan ltlbaren ıevoedl, Bu ıırada 
IJ <B• .. 1 ine•••> xx ü•ı t h mek icap ediyordu. Bu hedefl' de U • c,mn birinci ve devre sonlarma 'hanlardan istifade edilecektir. dt huarlara uğramıştır. Alman a· m n mma deposunu avaya uçur . 

8 
t d • 

... r y••ımı-""a .o.-rıo • "'-.. sonların • t · taştık. Artık hiç kıms(' ovye or U· 'do,.,ru Mustafa da ikinci Qala'tasa. - - - "" .,.... çakları bu ~hnn Usttınde saat 8 e muı ur b d bö ı Al h d t 8 
.\frtkada ı.va ,.e deal& ıı.1ertııı tak- · !Arının un an Ye manya u u rav gollerini yaptılar ve deYre 

doğru lnt surette gözUkmUflenUr . Moııkova, 18 ( A.A.) - Sovyet larını tehdit edebiltcek kuvvette ol-
2

_:_
0 

nihayetlendi. \·lyeu bü-k ve ıtratejlk yollu aç. In .... ıız u"•kaavar to..,....,, w ....... k .... 
t.a. .,u _ .... l'.1': 'p - ın<-U u"""" UU" ölle tebllllne ek: duğ'unu iddia edemeı. İklncl devre yine Galatasaray 
rtlıü,ror ki Çad &'Ölü yola ı,,ıek bir Stallnarad bölıeslnde Sovyet kı. l ngiliııler. hiç oımaz.'a on e !! · baskısı altında geçti ve devre or-
"'•rını balürt mevzuu etml.,..-. vü- ytlk bina yıkıldıktan sonra ancak &• 1 t aJ k lk 

hate ıetnıek lb:erecllr. Bu arada Da- ~ınaçf:~~ı;:~ındee ~:::nıı:~:':1.:: taları. düşman piyadesini ve tank. ll~I yUzOnden_. lkln1 cıd bir ceph~llkudra- talarıncla Cemli ve Bülend vasıta.. 
karıa da ıtıaı -.oa.ııme11 .. _. __ - 1• ..... .. . . •. • bıl mek kabıltyt-t n e dtğ l'r ır. sile ıkl ıoı daha ;ı·apan Galatasaray 

.,.. ........ •- olamamı~tır. Dtln gece sav&f uçak· lerını puskurtmuşlerdır. Alma r. lar. Çörçilin denizaltı tehlikealııln önlen• 
l'ftt.ktedlr. ı B B ıt maçı i-0 kazandı. 
~•ır cephesinde yalnız topçu dü· 

~bosu. "•'·• harbi, hilıi ceplledela 
tek serilere lnblaar ediyor. Mihver 
'-re.r 1'imdlye kadar ı H uçak kay
tı.tnıı,ttr. ~lalta ba,·a mUclafaa11 u
fak bir &arıııntı bile ıöıtermlyor. Dl· 
hr taraftan l•slltz bemba tlleları 
ltttb\•l'f ordD9DDDn malzeme ve tak
\1~·e almuına mi ni olmak kaypwlle 
ıaı111azı ve Tobruk ıımıı.nlarına btl· 
Yltk bombardımanlar yapıyor. Cephe 
ltterıllde bir topçu lla&mıtı (Topçu 
'e &ayyarelerle sörekU ateş llulldı) 
tlirUımedttlnden pek yalnnda bir k•· 
l'a ıı..,.,ma mubtemel clefll. 

8-tı Avna .... laınta laaft m.aa. 
l't, hır ıtındib: akını eenalltnda Part-
1111 IOO kilometre ceeup dotwuna e-.,_ {,'reulot l6Mll tabrlluıauu 21 
takika bombalamı,ıantır. Burası Al· 
"'-11 Et.en ıılllh fabrlkuUe muka
~ edUeceık kadar büyük bir fahri· 
"-4hr. 

"1ıttanlar batı A,·rupaya yeni bir 
:::~ b&rekPttnl mubt«nel görllyor· 

• Amerika flmdlye kadar l•sUte
"Ye 10 tumen ıilndermtı,ttr. Buu 
1'tr hatta .röndermekte olduf'l 5000 
~ tak,·h~ve de\·am ediyor. An
~ • ak~nİar ve Amerllralılar, 
rt 111kJ•m11 Moekova dilll'bde Ame
"' ..... aöyedltl lff'Ylt'rde11 IOIU'a. ild8· 
ltt ~Pbentn yalnız Rusyaya yardım 
._ 11 detti, demokrasinin afert için 
ı..._ 1iıun oldatuna tamamlle kanaat 
--.ı elmJtleıdlr. 
• ~ repbeslndeki n&lyetla laalA
llaı 'tÖYle: 

arı UyUk r anyanın dotu •ahillD• bir Sovyct piyade blrlltı tarafından mlş hulundutunu eksertya tekrar et-
de kAln Sunderland limanını bom• işgal edilmekte bulunan bir kesim. meslne ratmen. durmadan blr ııra 
balamışlardlıl". Bir saate yakın de· de altı defa hücum etmlılerdir. Bu. gemi batırmaıarmın 'kaydına devam 
vam eden bu taanını eenuııid& dok· 1 olunduğunu söyleyebiliriz 
lara ve gemi ter.glhlarına ıtlrçok t&b nunla beraber kıtalarımız srkı tu. DU!Jm3nlarımı&. harpten ııonra Al· 
rip ve yangın bomba.eı atan Alman tunmuj. 300 Almanı öldiirmü~ ,.e mnn harp mticrlmlerl:ıln mUttefıkler 
sa\·a!J tayyarecileri In&'iliz uçaksavar 6 tıınk tahrt,, etmiştir. Bir Sovyct tarafındıın kurulacllk bir maltkımıt 
topçusunun açtıtı baraj •tefi ara- birlltlnln ateşi tııkribcın 600 Alman huzuruna çıkarılacaklarını ııöylıye· 
sından geçmek suretlle bu muvaff&· öldUrmOf, 8 tank, 26 kamyon tah. rek bu korkularını kapatmak \'f' llrt· 
klyetı elde etmişlerdir. Hedef tulu- mek istiyorlar. Kl'ndilerine, bu ı,ıe. 
la bu . .. na. ı ip etmiştir. n mahallelerde ;f'4A yangınlar rinde mlıni oımıyaca ıtız . Onlar, bıı 
çıkartılmıştır. Stallngraliın ba.tı şimal inde bh· , mahkeme lçln stattıler tanzim edt· 

Alman uçakları Ingitterenln dotu blrllk, düpnanın taarruzlarını püs. 1 vorlar Kim temin edebl!lr ki. ayni 
şimal satııııı:de ktin bir b&fka lim•-ı kürtmüş ve takriben bir .düşma n 1 ~tatuı~ri biz harpten sonra. tınzlm 
na da bombalar attıktan sonra Wıle- piyade bölğünü yok etmiştir. Bunu edenltr hakkında hUklinı \'erme)< 
rlne noksansız dönmOşlerdfr. müleakıp Sovyet kıtaları bir karşı için kullanmıyaca~ız' lngilir.ltr. hlil l· 

Malta üstünde taarruza gcçmirler ve dUımanı müs kımızın maneviyatını sarsm9ta ça· 
Londra, 18 (A.A.) - DDn yeniden tahkem mevzilerinden çıkarmış1ar. balamaktan bafktı bir ~ey yapmıyor-

Malta adası <ızerınde mUttettk alllh· dır. lar. 
ları 10 mihver uçağını dO~Urm°'ier• Leningrad cephesinde Spvyct bir GUnıhşız Sİ\'il halkımıza yapılan 
dlr. Böylelikte geçen Pazardanbert ilkleri iki gür. süren hareketler es. bava ba.skınlıırına 'karşı neden misil · 
ada Uze.rlnde dUşUrUJen mihver ı&• nasında 200 Alman öldürmüşler- leme yapmadığımızı !Oranlar vardır. 
çaklarının seyJ.Bı lH e çıkmı~tır. dir, 6 düşman uçağı düJürtilmliş.. Onlara verebilteeğlm ctvap, bomba 

i1 
ıatanı.uı s.ıediyeai 
~ı:aıa 
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Yuan: W. Shal&..;.r. 
Ttlrkç•I: Mefharet Jlfıllll 

KOKJ:DI x1a111 
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~-:• . ....., .,._.rteel ve ,..., ,._... 
ll.llda ..... 

Her çarfamba uat ı• • 
çocuk tıyatroeu 

tGr. uçaklarımızın btlyUk l<ısmnın hlll 
Rus hav,· flloaunun faaliyeti Stallngrad ve Karka~a ic;ln d•ha. 

Mcskeva. 18 (A.A.) - Stalin. IUzumlu olduğudur Şimdilik Kaf· 
graddan bildirildlği:'le aöre. ordu kıuıyada :ıeri hareketi devam ettir· 
Alman taarruzlarının artmasına rağ mek, Voiıa yolunu kapatmak \'e Mı· 
men dayenmekta ve Sovyet hava sırda çarpışmak htr halde kuvvetlt· 
tC'şkillerl pike bomba uçakları fı. Timizi dağıtarak Ingillzlere h°' gö
lolarına ve Alma.o müdafaa mev. rilnmckten daha gereklidir Harbi 
zllerlne muvaffakıyetli hücumlar kazanan. lllzumlu yerlerde zawıanı 
yapmaktadır gelince kUV\'4!tlerini toplamayı da 

Bu raporlara göre, şiddetli Al. bllectktlr. 
man hücumları, müdafilerin teşkil !'lazır bundan sonra, halkın hu•a 
ettikleri çelik duvar 6nOnde top- akınlarını nasıl sof\lkkanlılıkla kar
rak kaıanmata henOz muvarfak o. şıladığına alt baz: mlııaller ılkrede
lamamışlardır . rtus hava filosu. düş rek sözlerine 9ÖYle devam etml,tır: 
man tayyarelerine onun sayı üs. Eter Ingtliller artık herhangi bir 
tünlüğüne raıtmen ilk defa olarak taarruz yapmak kabiliyetinde olına-
meydan okumaktadırlar. dıfımızı .sanıyorlarsa, o tııkdird• 

11 ~ Motıkevanın ı,tmal balllma 
k ~" KaUnln bölgeıılnde rnllhlm 
ıı-"'· '·etlfJr topluyorlar. Alman hu·a 
t :.ıt' etıerı bu ıııevkl7ata mini olma- sinde Alman taarraza llılytlk Mr la-
• ~•hşıyor. Bunun bir müdaf- n- ld,af SÖlf.ermlyor. ...._ MaJra.. 
hı 

Reater muhabirine röre vakti gelince tekrar bundan bahae-
Londra, 18 (A.A.) - Rcutcr a- deceğiz.> 

~ aarrııı tedbiri mi olclapnu ya- ,-emetl ılrelıU \e kavveW. Fakat 
~da ötrenecett-z. Biat• fikrimizce Batı Kafkuyada. evvelce yudrtr-

rıı.z tedbiri olu prek. mız \'eC'lllle, T..,.., ltmaaı stttlllte 
~allnsradda 99hrta ,ımaı kımun- yaklaf9n bir tehlllre lr&11ı.ında. May 
' 

1 •lldtbıtrt bölpelnde mallarebe kop'dan Tw9peeye lıte11 \'ati ft de
~tle berdnam. Rus müdafaası mfryolu boyunda Alman taarra b-
11'~ J&rılmamı' ,.e bozuhnamııttr. lu Heri hareke&e devam edlJOI' • ..._ 
tc.~ tehir l~ln teblike büyük. far bu kolu ka ~·ı olarü ••durama-

jansıntn Mo!lkovadaki muhabiri Nazır sözlerini bitirirken. MUnih 
şöyle yazıyor: şehrinin nıuıyonaı - sosyalizmin be· 

Almanlar dehşetli hücumlar sa. şiğl olduğunu hatırlatmış ve MU· 
yeslnde ilerlemeğe muvaffak olmuş nlh'in gelecek günlerde de, sabır. kuv 
!ardır. Ruslar yavaş yavaş çekil. vet, sağlam vatanperverlık feragat, 
mektedlrler. Son· bir kaç gür. .çir.. fedaklrlık ve milli ıradenlı: tımsall 
de !Of) AJnıan tankı tahrip edilmiş. olması dtleğ'lnt tekrarlamıştır 
tir. Kafkasyada Mozdok kesiminde Doktor Goebbels' in nutku birçok 
bütün Alman taarruzları geri atıl. defalar haructle ve heyecanlı alkış· 

F., Bahçe J · K11sımp11ş~ O 
GO"ütı ıcn maçı P'enerbahçc ile 

Kaıımp&fa araslnda :r•pıldı. Hakem 
Samlhln ldaresindç yapılan bu ma. 
ça Fenerliler şu şeklide bir takımla 
çıkımştardr: 

C!hat - Muammer, Muzaffer -
Ömer. Ali Rıza. Lebıp - F ikret. 
Naci, Müzdad. Rebll , Halit. 

Oyuna sarı lacivertliler başladı
lar. Süratll bir hUcumla derhal Ka. 
sımpaşa kalesini çember iclne aldı. 

tar. Bu sıkı tazyık nıhayet 8 inci 
ciakllıtada semeresini verdi. Fikret 
yalnız başına sürilkledlll topu ka
le ya)t ınına kadar götürerek sıkı 

bir ıılitlc ıole tahvil etti, Oyun bun 
dan sonra çok çetin b!r şekilde de. 
vama başlad:. Kasımpaşalılar sıkı 

bir müdafaa ile Fener hücumlarına 
karşı koyuyorlardı. Bu yil7.d~ baş, 

1'a gol yapılmadan devre 1-0 Fc. 
ncrbahcc lehine kapandı . 

İkincı devreye Kasımpaşalılar, 
büyük bir enerji ile ba,ıadılar. Bu 
:ıırada yakaladıkları mOhim bir fır 
eatı da aceleleri yüzünden heba et . 
tiler. Dakikalar ilerledikçe Fener. 
illerin tekrar açıldığı görüldü. N !. 
tekim bu akınların b lr1slnde pcnal. 
tı oldu Halit :ı;ık ı bir şiltle ikinci. 
hemen biraz SGnra da Müzdad ü
çüncü Fener gollerini yaptılar ve 
müsabaka da bu . suretle 3-0 Fc
-nerln ıallblyetl ile bitti 

Beykoz 2 · Ta'<sim O 
Şeref stadında ıünün ilk maçı, 

Beykoz ile Taksim arasında yapıl, 
dı . Adnan Akının hakemllll altın
da oynanan bu karşılaşma çok sıkı 
Gldu ve Beykozlular birinci devre 
sonlarında yaptıkları bir sayı ııc 1 

devreyi 1--0 ıatıp bitirdiler. İkinci 
devre kuvvetlerin müsavi olusu 
vllzünden mütevazin geçli ve bir 
fırsatıa ıı ıstıfadc eder. Beykozlular 
bır sayı daha yaparak maç1 2- 0 

1 
kazandılar. 

Ankara at 
yarış1arı 

Ankara, 18 <Vatanl - At koşa• 
larının neticesini bildiriyorum: 

Birinci koşuya yalnız bir at gir· 
mlştlr. 

ikinci k°"1d• AlceylAn birinci. 
Sekban ikinci. Gülcan Uçllacti gel
mişlerdir. Ganyan 16!'1 pilse 110. Sek 
banm plA.sesi 120 kurut. 

UçUncU koşu : iz bıri ncl. Pınar ikin 
el, Haspa UçU ncU. Ganyan 290, pllae 
135. Pınarın ·pıasesı 140 lcuru,. 

Dördü.'1cU koşu : Rind birinci, San· 

aa iltinci geldi. Rindin ganyanı 150 
kuruş. 

Beşinci koşu: Abdurrahman Alcı
nın bindiği Demet birinci, Salt Alc· 
ııonun bindiği Komtsarj ikinci, Dan· 
dl UçUncU Ganyan 4TO, p1lııe 225. 

Komisarjın p!Asesl 225 kuruf. 
Altıncı koşu: Tomurcuk birinci, 

Tuna ikinci, Cefllnt~k OçllncO. To. 
murcuğun ganyanı t7G. ıt1Aııeııl t45, 
Tunanın pllsest 730 kuruf. 

Çifte bahis ıs • Demet 13 lira 80 
kW'U,, 

Meks!kaftl:r Mi.ttefik 
ordulara gi. eb :ecakler 
Mekslko, 18 (A.A.) - Ayan mec

lisi, Meksikalı yurdd~Jan blrlllfllll9 
milletlerden herhangi birinin ordu· 
ııunı glrmeğe sallihlyetıi kılan CUm· 
hurrelsi O&mq'ın ka.ramamMint t81· 

dtlc etmı,ur. Şimdiye kadar herhan· 
sı yabancı bir orduda hizmet &lan 
her Mekslkalı vatandq. milliyetini 
otomatik olarak kaybetmekte idi. 

1 

Onbeş fon 
bomba ahldı 

Mclbourne, 18 ( A.A.) - Pasif.;. 
batı cenubu müttefik mnumt k11. 
rargahının tebliğ•: 

R•baul: lllUttefik atır bomba u. 
çı.ı klarırıdar. bır te.,kıi, şafa:t vak~ 

taarruza ~iştır 15 tor: bomb: 
atılm~ır. Uçaklarımız, uçatt•var 
topçusunun şiddetli b ir ateş:le kar. 
şılaşmış ise de kayba uğratnatn ı>ş. 
tfr, 

Ovcn Stanley: Karadaki kuv,•ct. 
!erımızln ıttgid e artan baskısı •ltı!lı 
da düşman Tcmpleton geçidindeki 
müdafaa mevzller:nden çck ıJmlştır. 

Deuka: Orta büyilklükte mütk. 
f•k bomba uçakları. düşman haya 
atanına karşı bir ıcce taarruzu yap 
mı şiardır. ' 

Douln: Müttefik -Rır bomba u. 
çaklarından bir lefkll, geceleyin ha 
va a~mna hQcum etmıı. havalan. 
ma yoluna ve dafıtma çevrelerlr c 
taıırruzlar yaparak yanFJ!lar çı. 
k•rmıstlr Uçaklarımızın hei)sl üs. 
l crirıc dônmüştQr. 

Salamaua; Müttefik keşif taar. 
r uzu blrllklert, Muba kasabası c'
var•nda düşmanın lııgali altında b u 
lunan bölıclerl iki defa bombala. 
mışlardır. 

Şortland adası : Müttefik sO~hlı 

keşif uçakları büyük bir diişman t , 
şıtıııı bombalHmışlar ise de net lrc. 
ler görülmcm iştır . 

Bı> t 1 cılmal kesimi: Faaliyet istik. 
tııC h ı rekctlerıne inhtsar etın i~t: ı. 

A leut adalarında 
Vaşington, 18 <AA.} - Bahrly. 

Nazırlıjının dünkü tebliiinde dC'nı 
liyor ki: 

Maraudcrs bomba uçakları l!k 
defa c;larak AICut adalarında gö, 
zükmüljtür. Bu uçakları.n bu ha. 
valivc ıelmcsl, Japonları bu stra. 
tejık bölıcden tardetmck için bü
''{ık miktarda hava kuvvetlerin in 
gcldlği nı gösterir. Japonların bu bö' 
gedeki kayıpları yekünu şimdi 13 ü 
batmış. 3 ü muhtemel olarak bı t. 
mış, 25 ı de hasara utramıı 43 g ' · 
midir. 

Kalinin 
( &a.,ı 1 incide) (/ / ) 

lAfına ~ovyet harp malzemesi lstih 
nimin gtlnden gUne arttıfını ve or· 
dunun ilk cihan harbinde oldutu gi
bi, silAh yokluğundan ş!Uyet ede· 
mlyeceğtnl izah etmiştir. So\·yet harp 
sanayii )'eni model tayyare, tank ve 
top bak ımından olduğu gibi, top al~ş 
!erinin arttırılması bakımından da 
mOtemadt terakkller kaydetmekte
dir. 

K• • . 
ı n ve :r. ını 

Moskova. 18 (A.A.) - Komnnıst 

teşkllAtına mensup çocuklar, er mey
dsnındı can veren ağabeyleri namı
na yemin etmiş, memlekctıerlnl fş

~aı edealere iS!Unceye kadar kin bes· 
leyeceklerlne ve anayurdun mQdafa 
asi için yorulmak bilmeden hazırla· 
nacaklarına and lçmlşl erdtr. Bu te 
şekkOllere ıo lll 13 ya.ı,ında ıs mil
yon çocuk mensuptur. Ve bunlar A· 
merlkan Boy • Scouts'lann aynıdtt' 

Harbin iktısadi 
tesiri 

'8&fı 2 ncid9) <•q) 
fakat bu hal, felftket cetiren b!r 
~ılnlıktlr. Korkunç tembellil! 
doğurur. Yanlız nettceleri telkın 
eder. Bunları ayrı ayrı düşünmek 
bir ururettir. 

Hakikate d6nemlyecek bu rü
yaları, bu hayaller• anlamak za. 

. ma~ çoktan ıe1nftşıır. Memleket 
dahilinde aıır lfçl gibi hür olarak 

durmadan çalı~ak !Alımdır. Böy 
le çaiııılmadıtı takdırde milli bir 
flillketl~ kar~laşmak 1ehlikes1 
başgöstcrir. Bunun en acı tecro. 
besLni Fransa çekmiştir. Şimdik i 

Fraıısanın hali, uğradıitı ielikct, 
lnsan dlmajına yerleşmiş ezeli 
tembelllle bajları.an budalaca ü , 
mitlerin en iyi bir misalidir, 

Böyle bir hale yuvarlanmak. 
tansa, paçalar1 sıvayarak bıkm& 
dan, uaanmadan çalışmak her hal. 
de daha iyidir. Refah a ncak ça. 
hşmakla elde edilir. Çalışan hak . 
ettlli her türlü zevke de vara 
blllr. 

Biaamettın tiLSEL 

POKER 
'rRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi f6hriş etmez. 
cildi yumuş_·tır. 

Her yerdı 

P OllBR 
Trat bııcaldanaı U'a7JAIS 

• 

-._.byada Grouıy petrol bölp-1 llUJlıardır. mı§tır. larla kesilmiştir. 
Beş 'k!aş 2 - Vefa O I 

Günün son mühim kar,U&fması lı•"'•••••••••liil•••••••••••••llll 



Boğulup kuyuya ahlan 
cesedin hi.kayesi 

VATAN 

Hapishaneden, jandarma ve polis 
takibmdeiı" kaç'an. fakat ~ihayet 
yakayı eleveren Hu~ôsi diyor ki: Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Bursa, beni katil. biliyor ... 
Halbuki ben öldürmedim. 

N evra lji, kı.rıkl ı k ve bütün ağrıları ntzı derhal keser 
icabında gün d e t'l kaşe alınabilir. 

B ursa (Vatanı) - HuluSi Dayı 

blr duvarc1 işçisi, ve iyi bir 

şoför ... Fakat daha. kolay para ka. 
zanmak ve gaugstcrllk yapmak cL 
zlbesine taha.Aınüı edemediği için 
Hayrettin ve Osman ismmdekı iki 
arkadaşlle beraöer bir sene evvel 
Bursaya gel.yor. Bur a hapıshane
sinde adtım öldürmek &uçundan 24 
seneye mahkum. btr kaç defa ha. 
pishanede.n kaçmış ve bir defa!lınd~ 
48 saat bir vagonun altında seya. 
hat ederek Esk.lşehire kadar gele
bilmiş meşhur Aıbdul.:&hı kacıra

caklarclır. Plan' yapılır. tertibat a. • 
lınır bir iki fır.sat kollanır. fakat 
mu~affak c.lamJyacaklarını ar.la 
yınca. ölr başka roaccraycı atılma.. 

bakımı &'ÜZf!lllfhı en 
bırıo• ı şartıdır. 

Her e<"Zanede aatılır. 

ğa karar verirler •.• Çünkü kaçır. Maznun Ra.lft91 
ma işinde mutavassıt rolünü oyna. 

Hulüsı evvela lnk~r eder ve ken. 
disınln Hasan" Fehmi rJlduğunu id . 
dıa <>tmek ,isterse de. resmini gu. 
runce: •Beni nasıl buldunuz?» dı. 

ye itiraf eder 

mağı kabul etmiş olan Ragıp işten ı lıştrt!r .. ırentlmtştır, Şırket müdü
el çekmiştir. rü ~asan Fehmı adı altında bir 

Hulusi ve arkadaşları bu def.a 
1 
mako;ıistın <;alışmakta olduğunu ve 

Karaköyden gelin alınmak bahane. hAlen Çıftehan istasyonu cıv ... ı •ııud HAPİSHANE 
· · k ndl ı t yuvarlanan bir kamyoTıu tamir et. sile, bır zaman e s ne ayyare . ~ Hulüsi jandarma muhafazasında 

i b t t ı h r k mt-k ıcın Ç'lftehana gıtmış oldugu_ . . piyangosu sa e e m ş ve a ı va • Bursaya getlrilmış ve hapıshar.eye 
tı yerinde bir şoför olan Hüseyin nu bildirir. Bunun üzerine şlrketın konmuştur. Üzerine tsnat edilen bü 
Kayıkçıotlunun tenezzüh arabası. atomc;blll ile der:hal Çt!tehana ha- 1 tün suçları şayanı h&yre~ bir soğuk 
nı gizlerler ve hareket ederler •.• reket ederler. 1 kanlılıkla reddetmekte ve wBütUn 
Şoför, otomobil lastiği alıacağında.n . 
bahsetmekte oldujundan uzerlnde TEVKiF' Bursa ~eni katil bıllyor. Halbuki 
para bulunacağtr.a kanaat &etirır. istasyonun az altında kamyonu 1 ben oldurmedım Mahkeme. her ~e. 
lcr ve İncg61le 'Karaköy ::ı'rasında tamirle meşgul olan Hulüs! hususi 1 yi meydana koyacaklır11 demekte
Zlnclrlikuyu me\•kllnde bir bahane memurlar tarafından kelcpçclerılr. dır. 

IJc Hulüsl otc.moblli durdurur. 

CiNAYET 

Bu durmadan istifade. makineyi 
gözden geçirmekte olan Hüseyin 
Kedayıfçıotlunun arkasından, Hu. 
lüsl evvelce hazırlamış olduğu ipi 
boynuna geçirerek üstüne atılır, 
diğer arkadaşları da yardım eder
ler. bir kaç dakika sonra Hüseyin 
bcğ1,1lmuştur. Üzeri araştırılır. ce. 
binde ümit edilen para çıkmayınca, 
tcşhlsf gUçleştlrme:ıc ve zabıtayı şa_ 
şıftmtk~Lmil<!iadtle cl!'ffdf' cırrlçıp. 
lak soyarlar ve bir kuyuya &tarlar •. 
iyi bir makine tamircisi ve şoför 
olan Hul(ısl direksiyona. geçer ve 
otomobili Eaklşehlre kadar götürür 
\'C brrakır. Cesedin üzerinden al'
nan elbise ve çamaşırları yolda 
muhteJif yerlere atarlar ... Tetkl. 
kalı o mıntaka üzerinde teksif et
mek ve kurtulmak için ... 

CESET B UL UNUYOR! 
ı 

Bir gün gonra bir kuyu içinde çı. 

. 
Türk Basın Birliği ve Orlalılaı:oı' 

Resmi llinları 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDE~ : 

Jstanbul sicil!! ticaret dairesinin 28733 slcll numarasında mu· 
kayyet ve Istanbulun bUtUn yevmi gazetcltrlnin hissedar olduğu 

Şirketimizin mukave:esinln 6 ncl maddesinde şirketimizin mevzuu 
tşt~all\ 

Rfosml daire v-eya o hllkUmdekl dalnll'rln ve mtıes~f'lerln tf· 

raıi mahlyl'tt~ olnıa;\·an ilanlarının ga7.ete '" ml"('mualarda \~alr 

llln yapılan ~·erlerde ne,rl itin kabul 'e neşir \·aıutalarına sevkedlp 
ne,rine ta,·usuttur. • 

Bu itibarla RESMI DAIRELER. bUtlln gazetelerde ve mecmua
hudıı . neşrini istedikleri ilAnlarmı bundan böyle: 

stanbul Ankara caddesi No:80de bulunan 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi noariı Dar ş~r.keti 
ne gönderilmesini ve ilAnların gUnU gUnUne neşrini temin ettiğimizi 

' ilfı.n eyleriz. 

lstanbu1 Besinci .. icra 
Memurluğundan: 41 /11 '!S 

D!nıltri DJmltrlyaôisc 418 llrıı vermeğc borçlu Amalya ve Izmaro· 
nun tasarrufları :altında olup tamamına 2001 numaralı kanuna tevfi· 
kan (605) !ıra kıymet takdir eder BliyUkadada Yalı mahallesinde ye· 
nl Ozdemlr !okağındn eski 43 veni 20 numara:ı ariianın lımaroya a lt 
331160 hissesi ile Amelyaya alt 33/ 160 hıssc~inln paraya çevrilmesır.e 
karar vcrllmiştlr. MezkQr arsanın ,eağ \'e sol hudutları komşu hane \'e 
bahçesi, cepheşi delikli telll Vf' nka hudut da duvarla mahduttur. SA· 
HAST: 60/ !iO metre murabbaıdır. Kıymeti tamamına - 605 - lira kıym~ 
takdir ed ılmlştlr. 

lşbu gayri menkulUn arttırma .şartnamesi 20/ 10 012 torlhinden 
itibe..rf'n 11/ JJ28 No, ne I8l11.nbul BeŞincl icra Dairesinin muayyen nu· 
nıarasında herkesin görebilmesi için açıktır. II&.nda yazılı olanlardan 
fazla malılmat almak isteyenler ışbu şertnameye ve 41 / 1128 dosya 
No. ile memıır!yetıml7,c m!lra~nat t'tmelldir. 

2 Arttırmaya i•tırak için yukarıda yazılı kıymetin ~ 7.~ nisbe-
tinde pey akçesi veya mlllt bir bankA.nın tf'mlnat mektubunu tevdi e· 
decekt!r. <Madde 121), 

3 - ipotek sahibi a•acoklılarla diğer aUıkadarların ve irtifak hak· 
lan sahiplerinin ;gayri menkul lizcrındeki haltlarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan !ddlalarmı !~bu uAn tar!hlndtn itibaren 15 gUn içinde 
e.vrakı mUsbltelerlle birlikte memuriYetlmlzt bildirmeleri icap eder. Ak· 
si halde hakları t.ııpu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş· 
maınndan hariç kalırlar. 

4 - Gl:istcr!lcn günde nrttırmaY• iştirak edenler arttırma .şartna
mesini okumuş \'!' IUzumhı mal!ımatı almış ve bunları tamamen kabul 
etıhLş ad "" itibar olunurlar. 

5 - Gayrln~nkııl 10/ 11 / 42 tarihinde Salı glinU snnt l 1 - 16 ya ka· 
ı:lar Istanbul Beşinci icra ml'murııığunda Uç dc!a bağırıld:ktan sonra 
en çok arttırann ihale erlil l ı·. Şıı kadar ki, 11rttırma bedeli gayrt men· 
kul !çın tahmin oollnı iş olıın kıymetin en az jo 75 ini bıılınıık ,.e şatış 
ı~t<'yeniıı alacaırına rüçhanı olıın diA'er alacaklılar o gayri m<'nkul ile 
tP.mln edilmiş ise. bu suretle rllçhanı olan alacakların mtcmuundan faz
la olmak \'e bundan hıı.şka parayıı. çevirme ve paylaştırma masraflarını 

tecavüz etmek ~arttır. Ş11yet böyle bir bedel teklif edilmezse en çok 
artlıra:nın teahhild\l baki kalmak uzere arttırma 10 gün daha temdıt 
edilerek 20/ 11/ 942 tarihine tesadüfen Cuma. gllnü saat 14 : 16 yıı ka· 
dar Istanbul Beşinci Icra Memurluğuna arttırma bedeli satış ısteytnın 

alacağına rüchanı olan alacak'ıların nıtcınuundan fazla olmak ve b•m· 
dan başka paraya çe,•lrme ve p11yıa.,tırma masraflarını tecavüz etmek 
şartlle en çok artt.Jrana ihale edll!r. Bl:iyle fazla bir bedeUe alıcı çık· 
mazea Jha'• yapılma• ve eatJş taJcbl..odUşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse der1ıal veya ver!ll'JI 
mühlet içinde parayı \'ernıez.sc ihele kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmış olduğu bedele alma
ta razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gUn müddet· 
le arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edihr iki \hale arasındaki 
fark ve geçen gUnlcr için 7tı 5 den hesap olunacak faiz ve dığer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyctımizce alıcıdan tahsil 
olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı
nı 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mec· 
burdur. 

MUterakim vergiler, tı>nvirat ve tanzıfat ve dellAllye re.ı;mlnden 

mUtevell!t belediye rU~umu ve mUte ·akim vakıf icatesi al ıcıya alt ol· 
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. işbu gayri menkul hissesi yu· 
karıda gö!terflen tarihte Jstanbul Beşinci lcra Memurluğu odasında i~· 

bu i!An ve gösterllen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı. UAn 
olunur. 

rılçıplak bir ceset bulunuyor. Vaka 
yertne giden tahkik heyeti, az za. 
man içinde meseleyi aydınlatmakta 
gecikmiyorlar ve takip başlıyor .•. 
Hul<ısl, suç ortağı Hayrettin ve Os. 
man bir milddet sonra yakayı ele 
\'eriyorlar. Bu sırada Hulusi İz
mirde başka bir soygun lşile ala. 
kah olarak takip edilmektedir. 

SIIAh çekmek suretlle bir polis 
pususunu atlatarak postu kurta
rıyorsa da az sonra tekrar ya.kalL 
aıyor ve Bursaya sevkedlliyor. 

TDrkiye CDmhuriıet Merkez Bankası 
10 BIRINC/TEŞRIN 

·AK T t F 
FİRAR 

..... • :· 
Bu defa Hulüsl şayanı hayret bir 

cüret ve cesaretle Bursa jandarma 
'lcomutanlı~ı nezaret odastnın demir 
parmaklıklarını kırarak firar et. 
mlştt,r. 45 kilometrelik bir mesafe. 
yl bir hamlede yaparak aşmış ve 
Gemllie. oradan da Kumlaya ıeç
mlştlr. Firarında.n bir gün sonra 
yük taşıyan bit motör Hvhisiyl 
Kumladan fstanbula getiriyor. İs. 
tanbulda kızı ve çocukları V":!_dır. 
Bir günlük bir istirahatten aôi)rıa, 

Haydarpaşa yoluyla İSkender~a 
geçer ... 

TAlttP 

Jandarma nezaretinden firar, ka. 
tll ve soygunculuk ıuçlarile mü
kerrer sabıkalı Hultislriin takibine 
ja.r.darma ilstçavuşu Mehmet O rtaç 
He Çavuş Şerif Şimşek me~ur edl. 
lir ve takibat başlar •.. ı:vveıA··ıs
tanbuldakl evi bulunur. Oradan fz_ 

.lı ' • , tı..1.! '• ) mire, oraaan, da 'Atbnaya geçerler. 
Fagat Hulüslnln lzlne rastgelmete 

lmkAn yoktur. Bu sırada Huli'.ıslnin 

İskenderun limanında duvarcı us. 
tası olarak çalıştığı ölrenillr ... Der. 
hal· lsı.enderuna geçller• yapılan 

• tetklkatta Hulusinin sahte blr nü
fus kAlıdlle Çanakkaienln Cevat. 
paşa mahallesinde!\ 306 dctumlu 
terzi• Hasan Fehmi adı altında lpL 
maiı idaresi maai" ctette"rıerİnde 
kaydı olduğu a.r.ıaıılır .. Fakat Hu. 
IUsi bir kaç gQn evvel işı,iı 

0

ter!cet. 
mlş ve Iz bırakmadan İskendei'un
dan ayrılmıştır. Fakat arttk lfıtl
mal\er daralmıştır. Buradan Çlfte. 
han, BozanU veya Mersire geçe.1 
Dlleceıt t.ıhmln edllerek Bozantıye 
geçilir. Bozantide iş yapan bir İn
giliz 11rketlnde makinist olarak ça. 

Altın: san Kiloer&m 7(,616,476 

Banknot 
• Ufaklık 

r • • 
DallUteıld Hlllaablrlerı 

• Tllrk Llruı 

Hartçteld lılalaablrlerı 

Altm: san Kilogram 24,804,139 
Altına t&hvill ka~ aıerbelt <iövlaler 

, Dtteı: dövialer n Borcı11 klirilıg 

b&kiyeleri ····-----
Buble Tala.mert: 
~te edl. •vralu nakdiye k&rfllıtı 

, ·Kan~un I~ incı maddelerine t•Yfl· 
• Jtaıı hazin• ta.rl.fından vt.Jd tediy.it .. , .. - ( ' 

a-eda\ ce:Maaar 

Tic&r1 SeneU.,- ····················· 
' löılUmıv~. TallYll&t Cbdam: 

• • (Det'Wate edilen evrakı nakdi· 
A - (yenin kUfllıtı ellham ve t&h· 

(vil&t (itibari luymeUe) •••••• 

B - Serbeet eaham ve t&hvilA.t ••• 

•..-U:. 

Altın ve d6vl.z Uzertne avans ••••••••• 
T&ll\'i.l&l 11Ser!.-ıe avana ................. . 
Huineye "*vadeli avaruJ .......... .. 
Huineye 38DO No. lu Kanuna göre 
açılan altın k•rfılı#t avana •••••••.• 

.......... : 
U•teW: 

----
lOUM.OtS.09 
l 2.226.976.-

180.861, 73 

121.H9,t7 

3·US6.17'1,.59 

·-· 
51.7'11. 131,0t 

1 IS8. '1-l".1563,-

:M.S0.5 . .&62,-

3'77 .806.688,:?2 

44.99-1.079,93 

10.606,·J.13,:? .. 

s.121.ıs2 

7.809.522.-
10.:?66.000,-

.zso.000.000.-

117.361.880,82 

821.H9,1 '1 

86.:?0'J.&M,801 

13'.U3.101,-

65.:500.523,l'J 

288.078.843,52 

4.300.000,
U.D70.083,84 

ı.o~.:289.875,l~r 

1942 VAZ./YETI 
PAS 1 F 

8enaa19: "·-·-------·------ı 
lbU7&t Akoemf: 

····-----
H•ı.aust ·····--····------

Den:hto Den evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 ln<:i maddelerine tevfl. 
kan hazine tarafından vtkJ tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba-

kiyesi ··--···----····---·······--
Kar'1ıiğı tamamen altın olaralc 
üAveten tedavttl• vazedilen •.••••••• 
&eakont mukabl~1 llAveten tedavme 

vazedilen ·····--···----·-·- _ 
• Hıuineye yapılan altın karftlılı a
varuı mukabili 3902 No. lı kanun mtı· 
cibtnce ıaveten tedavWe va&edile 

Mevduat: 

Tllrk LL~ın - ·--
Altm: San Kilogram 

1858 No. h kanwıa &'Öre 1La&l.ıae7e 
aça1aD avam mukabW te.dt olmaaa 
altcalar: 

Satıl KiloCT• • 

Divtz Taüıbüda&I: 

M.M1,9SO 

Altına tahvili kabil dövizler 
Dlter dövizler ve alaca.kJı 

bakj.yeleri 

Jılalateltf: 

• remmas 1938 tarihhulea İw.na 

9.U2.t35,'J3I 

. . ...... 000.-ı 
168.'1.&8.~.-

2t.S05 • .ı62,-

ıs.ı . .us.ıoı,-, 

45.000.000.-

288.500.00,-

ı 97 .600.000,-

108.933. 12.ı '19 
1.231.HU,OIS 

78.12!.167,00 

-.-
:eı. ..... }102.s2 

lakoato ILaddl % ' Al&ua 11&eriae A Yau ft 1 

15.000.000,-

15.U:?.131S, 7S 

8.SS.M3.101,-

110.187.288,84 

78.LZU&'J,90 

29.0IS~.10:?,82 

145.981.378,M 

11. 11 - 90 

Bugünkü bayanın tahayyül ettf~ı :regtıne zlnet varsa o da, 
b ı r SfNGER PIRLANTASI ve EL!\IASLI KOL SAATİ, b ir kıy. 
metlı $ÖV ALYE veya bir ASRI ÇiÇEKTİR, Hediyclerlniı:ı 
SINGER SAAT MAGAZASINDAN tedarik edin iz. 

SINGER SAAT MAGAZASI 
İ:;tanbul - Emınönü ~o. 8 

Dik kat 
1 kinci il An 
5/ 10/942 

Istari.ou1 Ticaret ve Senayi 
Odasından : 

Blllı•- lıbrlkatlrler wa ıaaaJI mleueıe ıı· 

bipi er ı u~ keu ber • •YI blfllı we ldlflk laali tl • 
lfUgal ~denlerla aazan dildıatlae : 

O<lam1n kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese sa· 
h ipleri ile keza; heı: nevi imalti.tıa ;ştigal eden atölye sahipleri illn ta· 
r ih!nden itibaren en geç bir ay,z.arfııdn odamız sanayl şubesi mUdür:U· 
ğilne şitahen müracaatla tel'zl ed flınekte olan sana~i sicilıne a.it bedels!Z 
matbu beyannamelerden alarak ikmal ile sanayi şubesi mUdür!Uğüne 

imza. mukabilinde iade etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 
Müddeti zarfında vtya mUracaııt etmekten istinkAf edenler ticaret 

\'C sanayi odaları kanununun madd<'I :mahsusuna tevfikan tecziye edi• 
Jecek!erdir. 

NOT: Oday.ı kayıtlılar sicil vesi kıılarını lcayıtsıziar ise Unvan tez· 
kerelerini hini müracaatıerinde birlikte getirmeleri lazımdır. (320) 

Devlet DeDlz Yolları ı,ıetme amam 
mldtlrllll llAalan 

BABTIN RA'n11 

• 
B ANDllUIA RATD 

KAAABIGA RA'ITI 

IMROZ HATfl ' 

' 1 

19-10-942 - 25-10-942 ta
. rih lerine kadar muhtelif hat
la rımıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve ~a-
atleri ve kofkacokları rıhtımlar 

1 - ::-;alı ·1,00 eli' (C'ümhuriyet), Cuma 
4.00 dt' (Tarı) Galata rıhtımından. 

- Cumarte-ıl 18.00 de (Kadeş) Sirkeci 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı 9.00 da (~farakaz). 

Çar~anıba 16.00 da (Su")• Pel'Şf'mbe 
16.00 da (:\laraka7.), C'uına 18.00 <la 
(ıo;uı.), Cunıartefi 14.00 de (Trak), 
Puar 9.00 da (Su,) Galata rıhtı

mından. 

Pa7.arte!li, <"arşamba \:e Cuma ltlli 
de (Trak) Galılta rıhtımından, ayrıra 
Çarşamba ,·e Cumartt"ll 20.00 de 
(Anafarta) Tophane rıhtımınd~. 

- Salı ı·e Cuma 19.00 da (Bartın) Top
hanP rıhtımından. 

- Pazar 0.00 da (Antaı~·a) Tophane. 
nhtımından. 

NOT: 11/10/9'2 Pa7.ar gününden iti· 
baren Jmroz hattı seferleri yapılma· 
Ka başlanmı,tır. 
Çarşamba 12.00 de (Buna), Cumar
tesi 1'!.00 de (Aıttalya) Sirkeci rıh
tımından. 

- Pazar 13.00 de (lzmlr), Pe~mhe 

13.00 de (Tırhan) Galata rıhtımın-

°""· 
<>T: lzmlr lklnrl po"ta"lı f'sklsi gibi 
:ııtanbuldan Per,eınbe saat 13.00 de 
kalkacaktır. 

NOT:' VÇUT" leferlerl haldcında her türlü malOmat aşa4ıda 
telefon num~raları yazılı acen telerimlzden öfrenilebilir . 

BAŞ ACENTE GALATA Galata rıhtımı Limanlar Um .. uı MU· 

, dilrlllfQ binası altında 42362 

Ş~IC ACIClft'ZUGI GALA~.&.: Galata rıhtımı Mnıtaıca Liman reis-

lığı binası altmda 10133 

fUBS ACZNTZLIOl 8111KEOI: Sirkeci. Yolcu salonu 22740 

,65.5) • 

lnbisarİar Umum Müdürlüğünden 
1 - Idareıniz ihtiyacı için numunesi mucibince (450) kilo fıçı sası 

pazarlıkla satın alınacaktır . 
II - Pazarlık 20/10/942 tarihine rastlayan Salı günU saat 0.30 d• 

Kabataşta. levazım fUbe&indeki alım kpmlsyonunda yapılacaktır • 
Ill - Ntimune her gün sözü geçen şubede görillebilir. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin edllen glliı ve saatte % 1:5 

gUvenme paralarlle birlikte adı geçen komiSyona gelmeleri nt\n olu· 
nur. (521) 

...... "8 Nt19rf7at Mödöri ı Ahmet Emln Y ALHA..""i 
Va&lıla Nt19rf7a& ftrll L td. ŞU. Vatan .Matbaar 


