
Bı,muharrlrl: Cavit ORAL 

PAZAR 

27 
EYLOL 
1942 

DARE YERi 
Çakm•lı caddMI AdaM 

Telefon 138- PMta K. 48 

AboneıYıtıııı 14,alıı arlll• 
l, a,ıııı 125 lıurı.tttwr 

r 
Loadra 26 (a.a.) - Loıd•a radyo•u, 

İşl'al altındaki Fran•ız tnpraklarında ota 
ran Fıao11zlua bitabetmit ve Manf kıyı 
lar1nıa pek yakında çok büyülı: bava n 
deni& harekitıoa ııboe olacaiını, bara· 
lardan çekilmeleri lüzomona bildirmiıtir. 
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SiY ASI, IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE "-~------------------

Amerikanm Ankara büyük elçisi / Fon Bock ordularının 
ŞT AYNHARD sol kanadı tehlikede 
ŞEHRiMiZDE 

IAmeri - 1 
kan de-
niz in,a· 
'tlt tez - ı 
gihların 
dan biri 

Elçi, ihtiyaç görUlen yerlere _ 
verilmek Uzere 2 kasa - kinin gönderdi -

Birletik Amerikanın Ankara 
büyült elçisi Ştaynbard, mezanen 
•emleketia• ritmek üzere Toroı 
elrıperesile Ankaradso ayrılmış ve 
dllo ıehrimiı.e gelmiştir. Büyült 
elçiye ailesi \'e hususi kitiİ>i re· 
fakat etmektedir. Elçi Adana . is 
tasyonaada loriliz konsolosu ta· 
rafından karıılanmış, Yeni otelde 
misafir edilmiıtir. ' 

Dün i'ece Sayhan gazinosuoda 

yemej'ini yiyen bllyalt elçi barün 
şehrimizi rezecek ve uçalda Ame 
rlkaya milteveççihen yola çıka. 
calttır. 

Ankara 26 (a.a)e- AmHika· 
nın Ankara büyük eJçiıi ekselanı 
Ştayııbard ihtiyaç görülen yerlere 
verilmek üzere Başvekil Şilkrü 
Saracoilaya 2 kata lı.lnin ve atab
rin röndermit ve başvekil bunları 
sıhhat ve içtimai maaveoet veki· 
letine tevdi etmiştir. 

Hükumet his- l Hariciye Vekilimize 
sesini ödemi- ikinci bir ameliyat 
gen çiftçiler y ·a p ı d ı 

HükGmete borçlandıkları mah· Ankara 26 ( Hasasi ) Harici-
ıulü yüzde elli bedelle hili Top- ye Vekilmiz B. Naman Menemen· 
rak ÜfİM t .. lim etmemif olanlaf'n 

ci oğluya, Alman miitebaası11 ta• 
takibine başlanmqhr. 

Un veya balrara çevrilmiş ol· rafından, Nilman• hastahanesinde 
aa bile bu ribilerin ellerindeki birincinin mütemmimi olarak ikinci 
mahsul' masadere edilecek, kendi· bir ameliyat yapılmııtır. Vekilio 
ler1 mahkemeye verilecektir. sıhhi daramu iyileşmektedir. 

Şundan Bundan 

Siyasl.~ bir gaf 
S 

iyaıette Haıb anıarlardaa blriıi de ioeellklir. Söziinii iyi tut· 
maıını bilmeyen, batti yerinde ' kallaaılmıyao bir kelimeoİD bile 

yapacıi• tesiri, ayaadıracatı akisleri beaaba katmı~q bir diplomata aG· 

cak ıa deoebilir: .. Çii bir diplomat ., . . . . . . 
lf te .,ki lnıiliz hariciye nazırlarından ve şımdıkı Mad~ıt Sefm Slr 

Samoel Hor da böyle bir çiilik yaptl. l~panyol ve ~olayı~ıyle_ A~nıpa· 
oın mataa111p katolilderini memnwı edeyım derken, oyle 11yası bır ıaf 
yıph ki baaa na11l yapbiuaa hu halde kendisi de ıoa derece nedamet 
retirmif

1 

ve müt.-•İr °'IDUf olsa r•r•ktir. Çünkü yaptıiı &'af o kadar 
bilyllktür ki Sir Somoel Hor fibi yla ..Uyoaclao fada m~G .. nı da 
lçıne alan büyük Britauya imparatorlupnao hariciye oazırlııını yaplalf 
ve iyi okamuı iyi yetişmiı ve loıilterenin buıiiokü devlet adamları 
ara11nda blr ı~hsiyet olmaı bir adamdan bu taracla ve ba kadar diifiD· 
cHizceıiae batti en iptidai siyaset kaidelerine 11imaz bir şekilde bir 
beyanatta b1ahınma11 beklenemezdi. 

8iı. Mııter Hor'1an bo yeniı. aö~l~rine ce.vap verirken ~~veli ıa 
lloktayı behrtmek iıteriz ki, Saliheddını E.yyubı, baçla teferlerının batın 
da yakın Şarkta larihin daima oefretl• .. oakled~cetı lutaları yapan ve 
yaptıran o f ılıplerden de1 O Anlan Y urekU Rııarıardan da daha bü
yük çapta, daha fazıletli ve onlarla mukayese ıdilemiyecek hakiki bir 
kahramandır. 

Bundan sonra Miater Samoel Hora bizde fQna 10rmak istiyoruz ki, 
acaba baaıi devirde yaşı;-oraz? Mi!etlerin milli~et, k~n v~ lr~ divuı yQ. 
rüttilkleri bir devırde ve aynı dinden olan aullet~e~ı~ bırbı~ınl yercesi. 
ne boj'qtukları bir aıırda papazları dünya dilzenı ıçın tahrık etmenin 

bir manası varmıdır? 
Sonra anlaıılamıyan bir nokta da etki l~riliz hariciye. nazıranuı, Ki

liseleri kapatan, dınle bir ilifiti olmı) an, cıınd_aı la~ı ~endı reiımioio bir 
dilımanı aodıden l:loııevıklerle papaz&ara, Katohklerı bırıe1111ei'• ve bun-
larla eni dllnyaaın nıs~mını ~nıamata _kalkıımaaıdır. . _ . 

Aç~k ıöybyelim ld bız_ b_!I •ıte, bu lılı.ud•. bır Hm
1
1•>.et fO!ID•)OIQ2. 

Açık ıôyliyelim ki kolf.une &r.adar kapıtaliıt olan n1rılterenın Holfe· 
vik R anın )ierlin kapılarına kadar csayaomaaanda ve bilin AYrapa· 

8 ~ay . etmellade bir menfaat rördllt8oe aaam11oroL Belki böy. 
yı o .. evıae d" :. L L--L L e k ...l!-i .. le bir badıae karfll1Dda ın çok uıunecı•, .._..acaa v en.... ıçın 

tehlike precek yine loıiltere olacaktır. ~ bel~i ~ -'Ot~ceaüz 
yanbıtır. Belki baıtınkü ln&'iltere dünkü lorılter~ d~ııJdır: Beıkı ~vra. 
payı lorilterede bolfevik ve Komünist reiımlerın ıdareı~d~ roraek 
l•rilter•de ber ı•ye teıcıb ıcıılmelf.tedır. 1 abıi bunları b~m~yoraz. 

Yalnız bllditlaia blr ı•y var11; Avrapanın en kadreth bır kara or. 
d•ıana uıailOp edecek, Avrupa i~le. ine kadar aokuJacak, Berlinde ıalh 
tartlarıaı dikt• ettirecek, zaferi ve salba bakla olarak lteadi emefinin 
we kendi kın fedaklrlıiıaaa bar mal!.wü olarak ıörecek bir Sovyet bil· 
kt•etlnin 1u:alarını ibtirulaıuu laadallayacak, onDt •trateji aebepleri 
ve babanelerile badatlarma kuıttaıaaak ıateyeceiı ıaradan veya haradan 
•azreçlrecek ne Atlanti~ beyanna•esi ve ne de Miater Hor'•n çok 
ıathl rör6f ve nııi batıerı olacaktar. 

Te•e•ni efleriz ki demokrul devl.alerm bqlarında balanın reiı 
Ruwelt ve Mlıter Çörçil ribi kıymetli devlet adamları da ayni fikirde 
b.lan•uıalar. Eter onlar da Avrupa niaaamu karmak için bana benzer 
likirler, dilfiioceler tqıyorlar ve bu ıekllde proieler taurhyorlusa, va1 
aayalli Avrapanın bquıa. Fakat biı. bö1le bir feye ihtimal vermek iıt• 
•irona doiran.. 

BiZ 

StaDDngraton 
Şimal Kesimine 

Almanlar yeni 
kuvvetler süre 
rek tehlikeden 
kurtulmağa 
callsıyorlar 

Ank"a 26 (Radyo razetesi) - Stali"t"•aı ma· bir rol oynamalttadır, 
hareb .. i baılayah bir ay olmaktadır. Berlinden ı• Kafkaslarda muharebenin mihrak noktası Moz· 
len hab.rliwe göre, Alman halluna, Stalingrat za• dok bölreıindedir. Bu hafta içinde yaptığa taarraz· 
ferini cınh olarak anlatan filimler rösterillyor. larla Alman kuvvetlerioin bo kesimde üstü lürü 

Moıkova, bu ay dönümünde muharebenin cer•· belirmiıtir. Fakat ba ültilnlült, ıüratli bir movaffa· 
yananın değiımişe benıediji iddiasındadır. klyet elde edecek kadar büyiik deiildir. 

Alman kuvetleri ıeçen hafta içinde, neticeyi Terek sayu iki noktadan geçilmiıtlr. Alman or 
yaklaşbracak önemli bir ilerleme yapımamıılardar. dalarını petrol kaynaklarına rötürecek olan ba yo· 
Bu bafta Sovyetler için daha şanslı l'•çmi~tir. Ta· hın bqıDdaki Hvqların ber iki taraf için de milbim 
rafsız kaynakların yayımları, tebrin şimal keaiminde oldap muhakkaktır. Borada pek yakında çetin sa 
Fon Bole ordalarmın ıol kanatlarJWll telalike1e dOt• vaılann cereyan etmesi bokleoebllir. 
tnttınü, Almanl•ın ba noktaya yeni kavvetler ıü· Novoroaiskde Sovyetler teşebbGsll ele almışlar, 
rerek tehlikeyi önlemeie çalııtaklarmı bildiriyor. battı ba:r.ı ufak muvaffakıyetler bile kuanmıılardır. 

Sovyet tebliji, şehrin ~imal ve fiaıal batısında Don cephesinde biri Almanlar, biri Sovyetler 
strateiik önemi olan iki tepenin zaptedildifinl, başka tarafından iki t91ebbüt yapılmlfaa da önlenmiıtir. 
bir lı.esimde 42 a;ar makineli tüfek yavuının tahrip Rjev böl&'••lnde bo hafta teıebbilı Almanlara 
olandujıana, Al•ao mDnakalelerialo ciddi ıarette seçmif bulDDayor. limen sölü cenabanda mevaıi ha· 
tehlikeye ıirmit balandaiDDa bildiriyor. reketler olmaıtar. Volkof cepbeainde bir Alman ta· 

Alman hava kuvvetleri, V olradaki Rat filotilla· arraaa devam halindedir. Sazı noktalarda Sovyet 
ıınm hareketini önleyebilmek için durmak11aın mayo mGdafaaıı yaralmış, Almanlar bir mikdar arazi ki· 
atıyorlar. Ba filotilla, ikmal iflerinde de çok mühim zanmıştır. 

Motkova 26 (a.ı) - Royter baskm Alman aıkerlerioi o tarafa 
aian11nın basasi mababiri bildiriyor: çekmektedir. Çünkü bu baıkı Al· 

Stılinrrat muharebesi başla· rnao orda1anan ıol yanını tehdit 
yalı yarın bir ay olduğıı halde sa ediyor. BDrada ıebre bikim iki 
vaıın cereyanı deiiımişe benziyor. tepeni~ ve : ıkeri ehemmiyeti olan 
Volranın karşı kıyılarından ıeçe· bir köylln Raalar tarafından ifrali 
rek relen yeoi Ras kıtalarile tak· ıehrin sokaklarında çarpışan kah· 
viye edilen mlldafiler Alman tur· ramaa mlldafaacılara ceı.ret wer 
ruaaaa önl,,met• devam ediyorlar. •ittir. 6.haanların 200 tank ve 
Şehrin şimal bat111nda Roıların binlerce piyade askerilc Raa ma· 

kavemetioi ezmek için yaptıkları 
kütle bilcama kati olarak akim kal
mııbr. Böyle bir taarruzun tekrar
lanma11 ihtimali yok deitldir. An· 
cak, ilk taarruzların netice wer• 
memeli müdaf aacdarın iyi mevai· 
ler tatmakta oldaldarını rö..terir. 
Almanlar bilyüııt tank kuvvetleri 
kuUanarak ıebrin Volraya dojra 
l'•den ehemmiyetli bir yolona ele 
ıeçirmeie çahııyorlar. 

Suikast suçluları hakkın
da mahkUmiyet kararı, 

-A 26 ( ) = lıtinci Lir mllracaat 
T:~;~: ma~:: Temyiz mahkemesi birinci ceza lan da madde-

•eaİ birinci ceza dairesinde t e t k i k e baılandı nin S l ahati kar• 
dairesi Halil Ôz· _ ~- ~ = : : , : ,, == ııııada re&ıuedild[ 
yörtlfün batkanhiıoda yaptıiı top·ı nıınanan 318 inci maddesine daya· Reiı, izahatına devam ederek, 
lantıda, Almanya bilyilk elçisi Fon narak haklarıadaki kararın,ı.temyi:ı zanhlardaa Abdanahmanın miioa· 
Papeoe kartı aaika1t tertip el· mahkemesinde tetkiki esna11nda fii avukat Şakir Ziyanın da Anka· 
melde saçla Kernilof ile Pavlof • dur atma iıtediklerine işaret ede· Hda bilro açmamış olmuı dolayı· 
Abd•rrahman ve Süleyman hakla· rek d .. lttir ki: sile barodan ismi ıllinmıı bulun· 
rmda Ankara airır ceza mabkem .. ı du;una dair baro reisliimden tez· 

• - Bu maddere röre atar ce· kere reldıiini ilive eyteaaif, idcııa 
tarafından verilen ve zanlılar tıra• zaya müteallik hükilmlerde temyiz makamının ba huustabi mütalaa· 
fuadu temylz edileD mabk0ml1et aıabkemeei tetkikatıDı aaamanan 11nı aormuıtıır. 
kararını barlln tetkike b&fla•lftır. teayiz iıtidaaındaki talebi üzerine iddia makamı, ceza mabak••• 

iddia makaaaa1 bat •Gddela· veya cWerH re'aen darqma ic· aaalleri kanaoDnan 318 bıci mad 
mami bet muavini Nuif çatlayan raıı saretile yapar. Daraımaoın dt1inin so• lıkra11oın 1&rahatiD• 
ifrat ediyord•. Birinci ceza daitHI ~ilnilnd• evwel munuoa veya ta· dayanarak temyiz aettukuun dtaraf· 
müzakere aalonaoda yapılan ba lebı thıerlne müdafııne haber ve· ma11z yapumuını aatemııur. Mab· 

tı. ·ı. d li b- il!- M d d h la Leme ını .. ut zaıılıları ba .. ıunuakı açık te •I• eanuıa a yar , ecne ı r..W. u.nan araıma a azar o • • • 
karara aiı tetııukaıın uarutmaaıx 

aianalar ve basın mumeuillerıle bileceii ribi, kendıtini vekile&oa· yapi!mHına oy biıntıl• urar ver-
merakk bir dinleyici k.ilUelİ ba:r.ır aeyi haiz bir müdafi ile d• te•ıil mıf ve toplantıya wn vermlflır 
bulunmaktaydı. Saat tam 9,15 de ettirebilir. Ancak, bu aadd•in - "" 
blkimler ıaloaa ıirmiı ve Jırlerini ıon fıkruında munu mevkuf Mesut bir dogum 
a&dıktaa aoDra maaoaolar çaiarıl· balandoiu takdirde bizzat iıbatı B. Kecai Tarımerin bat kız 
alftır. Çaiırı aonanda ban1arm vicat etmek taa.biode bıılan .. ı . ıocaja oldu;ana öireodik, dejerli 
relmedikleri anlaıilmıı ve bunun yacatı tasrih edılmlf olma11aa bi· arkadafımızı ve mabterem refıka. 
üaerioe relı iddia makamma bita- naen ba dıleklerinin yerine setiri· wını &'Önülden kaUar, mini miniye 
bea muDllDlaraa ceza ualleri ka· leeipceji keacWıriae bUdirildL babtb ve uaa bir ömür dileriz, 

Ankara 'l6 (Ra-lvo gueteı•) -
Amerika deniz inıaat komisyona 
Razvelte bir rtpor verml11 ıon ildj J 
ay içinde 488 şilep yapıldı;ını bil 
dirmiıtir. 943 de 16 milyoa tonlakj • 
ticaret remisi prorramı tamamlan., 1 
mı' olacalttar. 

Dil Bayram 
kutlandı 

Dllkurumu menauplare 
Ebedi Şefin kabrine 1 

Çelenk kordul•r 
Milli Bayramımız ıırasına l'ina 

Dil ~a~ramımızıo onancu yıh da., 
ıebrımızde b\lyük teaahilratJa ,,. 
sevinçle kutlanmıştır. Halkavi*' 
bazırladıiı büyük bir Çelenk, ban 
donan ref alı.etiyle Atatürk park~ 
rötürülerek merasimle anıta kon11A1 1 
mq ve k11a bir ıöylevdeo IOl'll 
borada törene ıon verılm ıtir. ' 

Saat 19,45 de Ankara radrcJ• 
iunda yapılan kon Uf ma H •lkeYI • 
zin hoparlör teıııat ıle şebrı••ad 
mobıeııf toplantı yerlerinde dınl• 
miştir. Gece içio hazırlanan milM 
mere ve konıer kal11balı1t bir d·~ 
leyici tarahodao a ıika ı e t•kıpl 
edıJmiştir, 

Aokara 26 ( Husu i ) - oı . 
kurumu mensupları, Eoec,f Ş 
Atatürk'ün kaba ıni ziy.ı r~t ec 1 

mişler ve b r çelrnlı. ko,11 uı a•d•rr " 

~Buğday : 
ihtiyacımız 

Belediye, tehrin bl ---
aylık ihtiyacını t 
min etti 

biriociteırin ayına aıt ek 
kartlarının düodea itıbaren daat 
laomHına bqlan11111t1r. Ayın 0 
zuocu rünlı aıııamıua kadar 
vam euccek uıau dam;,. ııini 
ınaa euerek eı.arllaı ıoı ve nqfq• 
i•darıoı daoıialatauyanlar Tcır 
ayaoda fııınludan ... meli. alaaı 
caklardı... '1 

. Ey~ bir kaynaktan öirendi 
mıze i'Ore Selodıyemız fobrin T 
rin ayıua ait İbtıyacını kartı&aJa 
lecek aııkoardıa bu~day temta e 
maıtır. Fıyat benüa tesb.t 
mıı olmalı.ıa beraber ekmek • 
kün oldui• kadar ucuza ıa 
lecıktir. 
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