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Radar ajansma 8erlinden verilen bir habere göre 

sııallagırad işgal edUtll 
Moskova, Sitalingnad harbini tarihin en 

. bürük harbi olarak vasıflandmvor 
s-rttn, 17 (A.A.) - Aluıan ordul&

"' ~kamıaw!an!ığıntn te'>)!ğt: 
Tet'etl lmreinde dütmanın inA.tl& mu 

kınoemetme rağmen sava.1.ar devam 
etmelttedtr. ou,manın mukabil taar. 
rulan pUııkUrtuknll§tur. l!UııtabkeU\ 
Stalincrad fehri i"1Jl ıntlJ\an!be dur. 
:ınadan gelişmektedir. 

Don cephesinde dll§manm yapv~ 

taarruzlar Macar kıtaıamım kar§? bU. 
cumlarile pUıık11rt.WmU§tU". Dü::na • 
nrn bırçok ı:.avat gruplan Jusmen yol< 
edllml§, kısmen e!ir alınml§ ve 24 
zırhlt tahrip edllmlttlr • 

Dotu ccphuinde dll§mer.ın Vorontıj 
köprü başmı geri almak t:;in yapuğ. 
tetebbt\sler dlin de §lddetıt mUdafvı 

aaV'&fle.r ile akim kalmıştiT. DUtmar. 
a~r kayıplara uğ'ramı,trr. 

oan Stalingrat muha.rebeei hc.k 
.kmdıı. l.J stıbalı ~u malümat alın 
mıştır: 

Almanla.r dün ele Sta 1nırra.d 
ikrlemeyc devı\lll ctm~k.rd.k. ~1: 
lıiroe ~etin ınuhn.rch::le: devan 
etn:ktdiır. Sovyet erin mild 

·~ ~ ··rnhı.ırumuz Milli Şef ismet lnönü'nün kua bir ayrılıktan sonra tekrar ıeh. 
ferellentlirJiğini yaz mııtık. Re•mimizde Milli Şefi tlün kemli.ini harplayaıtlar 

Ticaret 
Vekili 

Antalvadan izmire 
hareket etti 

Rljev bölgeııinde dütmanm zayıf hU. 
cum teıebbUaleri akim kaımıştır. nu, 
.man %1 Zlrhh tP.nk kay~ml:tir. 

Bllk~ 11 CA.A) - Rado!' a-
3an~mm Berli:n muhabiri Sta.Hn· 
gıra.dm U;gal edildiğini bildir • 
melttedir. He.r an ba r.u:rustn bfr 
tebliğ neşredi'mesi beetlen1)·or. 

hala r;1.<l:letlfaır. Stalin3radın he 
men hemen büt"Lin sol~l~n ban 
Jrat'a.rfo. ve ~nlt b!l.rajları !1e ka 
pahL"'l;:ı,, bütün fab1ikalaıın, h.i 
n:ı1nr.n ve hastanc!crin cepheler 
biror istihkfo..m hal!nc getirilmiştir 
Husln.r uça.ld:ırla rnütemadi}~n ta.i 
viyekr getiriyor·ar. Son 24 eu 
lrindc bir ço'k Sovyet nr.kliyc uça 
ğı Al'llan a\>cilarr ve ka.rşı;ko '--..... araıında görüyorsunuz 

~ içinde Avnıpa: 14 

IWlaf ıiaô hiattıaıa 
iç ylzl ,-........__ ___ .; 

}' ecli rnily f ki ·· J t• ·1 ·• • • l'fld , ar ran a vucu e ge ırı en maııno mçın ya. 
tfq~: - Franıız.lar fena malzeme mi kullandıar? -
~1j/10 hattı hangi zihniyetle yapılmııtı? - Franıız. 

0rnutanlığını ve genelkurmayını ı~ırtan Alman 
taarruzu 

, Yazan : Asım. Us 
4-ll ~~thoın ~imaldeki Sö· 
:' k lllden naaıl yanldığnu 
~ ı~Ol:nntanlarınm ağ-undan 
~ bir taraftan da bura-
-~ !l~era.Jtı kalelerini gezdik. 
~ cli'h~ı kalenin it'1:rlslne a
"lt fit --n.ttler buradaki büyük 
~lota bölnıe du'ıLn parçalamış. 
~ 'a'qp olan beton du,·ann bü
L'4li,. t~lc~ haHndeki part.:ılıın 
~il ıın~~ısinde hila duruyor ,-e 
Ilı... ,:--~ıs.lamı içinde en küçUk 
~~ lr~r Pllbuk e5eri bulunma
ıa..; ~an bölme dunrın ne. 
:~ 3~ ol~ıığu gibi pa~alanıp 

ı.._İt ~e hır la.j yı~rını hali~ 
• ~fQ. 0 

Uiunu gö Uıriyor. sil e~el kalenin içerisine 
~ ~bize .rehberlik eden Al. 
İl~ bit- Utanı ) ine betondan ka. 
ttt. ' tarafında top mermısi 

Ilı~ J oJau bir kö~ye ı~~t 
........,• ş.Jle demişti: 
~~ aya bakınız. Betonun 
~ ~en sınta.n demir !:Ubnk. 
Jı l ol()11ğkadar İnce ,.e iŞe yara· 
~o tı_tt lltıa dikkat ediniz. Ma.. 
• btı tııın hemen her tarafın. 
~n: ka bulursunuz, .Bctonlann 
l\~!) fi derecede demir kon~ 
~ il ~lnı.a.sı Majino hattını ya. 
ı~'tts1ı ~ı:z mliteahhitlerinin ,.e 
ı~~ baıularestnin suü'stimaHet,°" ~ka bir Dekjlde izah edi
li ıı..ı~lc ~mız mllletJ bu battı 
~:· slltf ·~·!' rnil~·arlar sarf.etmiş. 
Utı~ .. ge:;;leı_ı bu milyarlarla ,.ü. 

~.., ılnı,, oJnn eser de bu-

l~~Jlıao 
~ '~attıııda kullanılan be. 
~ Mbı ~i böyle kusurla oldu. 
11-4ıı ~ ta~lclrrin in~ pillnmda 
~it'~'. gfm !eknlk hatalar ol· 
~ ~ 10t ~li 505 numaralı ka
'lt llıett l"i'Slnde toprak iktttnden 
~JloıQ t <lerinliğin(le ln"r ~phane 
~.. ~ !:Jl•lını~. Sonra yeraltm· 
l~t~ttnı_t Ctre hleaafede bir kapı 
~. llıtgı b ternin erlihni,. •·akııt 
l'ı1t.~~lı kaı lr ~kilde hu kapının 
'ııa ~. ,. nıa ı ihtimali d'i~Uuül
~. '•ıı . 3.llı" ·ı . . b' 1 - ı "fll ll lü ı tmeı ır U\Jll 3ç· • 

~ "n 4. ~tun göı ülmemi~. Bundan 
l'l~fıl\(la lıııan istihldim tn\ıurbm 
~t ili~ \alenin iı:tri\iine atı. 
'~~l<i itler ''ıe ze-hirli gazlar 
ltj ~i 1'u 'F:rausız askerlerinden 

\ttler rtıı~namak ':nrtile hepsi· 
~ lljlh tlrnııı. 
ta "<> J ah il~ lı ıauı Möz mebusu n 
·•cı· arbı' ı, tıııtı ese·~e. nazm Andre Ma-

tlıtll t""1ı ruJır. l\lajino, Fran. 
' ~' J\ı entosundn garp cephe
'· ,tıd.._ ~ny:ıla k~ı demir ve 
~ ~i rııu:u is!ilıJdim yapılması 

~~U: ıtfaa. <?ttiği sırada şüy~ 

- Fransa açık ht'T muharebtdc 
daima Almanyaya mallf'ıp olar. 
Fransayı A iman taarro1una kar§J 
müdafaa. etmek için yeraltında 
lstihk8.mlar pab!llrya mal olaca.k
t!J'. Fakat ne de olsa Fransız mil
leti için demir'"~ çimento kandan 
da.ha ucuzdur." 

tne Fransnda Majino hstbnın 
ynprlıruısına sebep olan zihniyet 
budur, Bu maksatla Fransız mine. 
ti g8l"P hududunda lavj'~·reden an. 
~k Bel~ik.'lya kadar olan k"mı· 
na yaprlabihniş, Relc;:ikadan Şimal 
denizine k:ıdar olan kısmı yine 
eskisi gibi açık brrakdmı,trr. 

Fransrzln.r Majino hattının ge. 
çilmez olduğuna tıımamlle inıın· 
mış olduklan için harp patladık
tan S<>n1'3 huıJudun lstil.'diunh olan 
kısJDJna pdk az kunet getirmiş. 
lf'r, ordulannın en mühim kmnıru 
&lçikanm cenubund11.n Şimat de
nizine kadar olan açık tara.fa top. 
Jamı,ıanlır. Halbuki Alımn M!· 
komut:ı.nbğı Frnmırzlann tahmin . 
Jul hllifma olarak hareket et
mi,, en büyük kul'Vetleri ile ::Wa
Jino hattının §imal ucunu t~kil 
eden Södan • Monmedi • \'erdun 
kö~ tl~rine taaJTUz etmiştir. 
Alman taarruzunun bu ııekiklt> 
()iması Fran!ltz ba~komatanhğtnı 
ve ~~el '-urmayını şaı:orrtnı1,tır. 

Garp ccpheııılnde Majino hattını 
gr.zerken bizim mllli miieadelemlz. 
de At.a.türkttn ,Eskhıehir ri<-atinden 
50nra: "Müdafaa Jıattf yc>k, mu. 
<lBfaa ~tln ,·ar.,, f!ÖdinH hatrr· 
ladım. Fr.ınsızlar soa harpte bu 
kaidenin tersine olarak ıad~ 
Majino nıi.klafaa battma dayan
mtşhu'f1ı. Bir kaç gün içinde uge. 
çj':mez,. sanılan bu Jtat dti~ncc 

rr:ınsa.dn her ~ey bifmiştlr. 

Bulgar· 
başvekili 

Kurtuluıun mihver 
.iyaaetine bağlı buluntlu. 

ğıınu belirtti 

Filof demokratlara 
hücum etti 

Sofya, 1'7 (A.A) - ~ekjl J'tlof 
dün öğleden aonra kfüae mensuplan 
De mebuslar, yüksek rüt~li subaylar 
bUkOna~t A.zaııı ve yüksek meınurlaı 

( D§Yamı 8a. B, Sü. Ş de). 

Harp 
Ne vakit bitecek?., 

Sulh 
Ne vakit gel«ek? 

Bellin, 17 (A.A.) - Propagaıı• 
da n:ırırı Göbels Dns Rayh gaıe•e" 
sinde yaıdı~ı b;r başyımda bu 
harbin ne kadar silreceiU mcseles·· 

Bertin, 17 (A.A.) - Stcrıı.n.i: 
(Yazısı ı noi'de) Berliain ask~rl kaynak!orm • 

lngilterenin eski Ankara buyuk elçisinin makalesi 

YENi TüRKiYE 
Siyasi istiklalini müdafaaya 

azmetmiştir 

· ·n ta.ra.fmdan d~Jmii~ 
•Or. (Dzvamı Sa 2, Sil .fl de 1 • . 

Mihl Müdafaa 
tahvilleri satışı 

Yurdun lleı· tara. 
lıu'a devam 
eım8*Ceel2r 

nı lncC'len:ektedlr. Nnıır diyor ki· /f Atatürk -~ ,, inönU 

Ankara, 17 (A.A) - Yurdun he 
tarafından almıın haberler, &&ll§ı ~ 
'am etmekte olan m1W rnlldafa.a ia 
t.1krazı tabvil!erllxı karıı halkım 
çok yakın bir allka göstermekte ol 
duğunu belirtmektedir. 

O ıevk ve idare içın yara .. 
tılmı§ radyumdan bir in. 
•andı. Olümden ko1·kmu. 
yordu. Harbi biliyordu. Fa. 
kat kan Jökmefe razı Je. 
ğildi. Sulh onun b'Jflıca 

gayeıiycli 

Güvenilmeğe lciyik nadir 
görülür göriif berraklığına 
malik, in.anlan şevk ve 
idare etme•İnİ b;len bir 
ıJtir. Kemaliat T ürkiy.nin 

ananelerini onan luıJar iy& 
muhalcua edecek buluna. 

mazdı 

SaU§& t&\'assut eden bıltUn bank 
Si,eleri, 10 Eylili sabahmdanberi, aı 

ra.smı aabırsızlıltla bekljyruı vatan 
dll§lann iıtel;lerinı ycrlno s-etırmc 
lı;ln ara vermeden ı;a.l§ıyc.r. 

'IJ:ırhin rlördüncü )'ılında dost 
\'e düşman herkes harbin ne knd:ır 
sfireci>lH sualini sorma!•tadır. Bu 4 
yıl zarfında yalnız harp de~ıl, ın· 

sanlar ve milleller de bir dcğişmı• 
geçirmiştir. Bülüıı memlekellcnle 
bnglln her şey d•ha realist rn:ınznr:ı 
gösteriyor. Biz h:ırbin iptirl;mndn 
re:ıllst görüşle b:ıkmı,tık. Şimdi al
d:ınmış dt>ğlliz. Harp büliin milli 
km·vetin kullanı!maslylc ıarere va· 
rılması icabeden mııa:ı:1:ım bir mil• 
Jetler trajedisidir. Hudutsuz hürrl• 
yet veya lilmemfz, hnr'bin netlcesı· 

ne ba~lııiır. 

lA11dra, 17 rA.A) - Sunday j Yeni Tüıliıye:ıi vasıflandırıın esus 
Taymls gazetesi lnE:İllel"f!nln eski nokta bütünlük l"! iıl:.~kfü. Türk!cr 
Ankara bUyUk elçisi Perai Loren'Ld mütecanis olmıvan eski Osmnnll 
hir m:.ıkalesini lıi:yük başlıkla neş •

1 
imparatorlusıınu ar:.ım·yor•ı r. Hu 

ıclmektcdir. ~Iaknleclc ueniliyor k!: (Devamı Sa. ~. Sü. q de) 

Mütevazı tasarrutunu blr mendıl t 
;;inde getiren ihtiyar nir ede.n gen 
talebeye, gUrbUz köylUderı uyanık ı 

adamma kadar her vatanJa;ıı yeni ta 
Ylllerlo haUamıza ''erilmış o:an biz 
met fırsatından ve temin edilen ~.u 
faattan aynı duyg'U ve ay:oıi aıılayı~l 
faydalıınmaktadır. 

( Devamt Sa. !. Sü. 6 iür) 

Cen~vrede çıkan· La tr'bln dl lenev qazeteı\ola b r ma~a!erl 
-

Devlet itibarı ,,-e vat:.ı: bağlılıg 

hakımından htihar \"C bt'}"<'Can verı 
bu mUııahcdelcrlc mUceh!ıez olarak 1 
tıbalo.nnr sorduğumu;;:- mall mahfilli! 
ve tanınmıa ili adamları ı.u neticeyi 
cUmlıurlyet hUkfimetinln kuruldu 
~Undenberi hiç akMmayan mali itib 
rma ve balkın ruütemadjy•D gcı.i§l 
yen \'e serpilen tasarruf terbiycslne 
l:>a~&mışıardır. 

Türkiyenin stratejik 
ehemmiyeti 

Bundan evvelki deYlct iatlkrazla _ 
nnda görülen muvaftakiyet, yerJ tall 
vlllerin gayesi ve aaıl m.Ana.sı da. gö.z 
önüne almırııa, elbette dı:.ba bUytık 

bir parlaklıkla tekerrür edecektir. 

Mihve-!'in R~ ve 
ML'l?rda girlı;tiği, çifte 
t.:ıarruıun b~l.angıcın

danberi, ~ve ortaşark 
h:ı.rekit sahalarına. mil-

. cavir ve ehcmmiY~t ba· 
Immndan ön safta. ge
len ana yollardan bir 
hayli.sini bizzat kontrolü 
altmda. tutan bitaraf 

-\ 
Türkiyenin harp kuclret imkan. 

ları ihmal edüebümekten çok uzak. 
tır. Genf Türkiye Cümhuriyeti iyi 
teçhiz ve talim edilmİf 2 milyon 
aclamı .elerber edebilir ve mühim 
bir hava lilonına maliktir. 

Türk.iycl?.in ~u gU

nün mesclc!Si olm~tur. 

nu günün milcad<ılc

siııde Türitiyenin eevkul
c~~ ehtmmlyetine bir 
çok defalar işaret ohm. 
muştu Sel'best bulun. 
durulması, nayştag;ı 

(Devamı S öncüde) 

BirezHyada umum1 
seterberUk 

Rlo de .ıaa,ıro, 1'7 (A.A) - Bre. 
zllya c!hnhurrelsı M'.. Va ·gas umumr 
seferberlik emrini vermlBtir. 20 ya • 
~mdan 4:> ya~a kadar bütUn erkek. 
ler aillh altına çağınlmı:s;lardır. 

Deliren bir kamyon 11 P o L i T i K A J 
bd çocat• parçaladı, ldr lllflJI rarıladı • • 

... ıaıaı ..... ftllllauıarı ,.11t1 Eskı harplerden yenı 

Kıt.ınyou eu ıon pa~ı;aladığı (!ükkAntn önUndo Ttl r,oför lia5aD 

Dün Kumkapıda bir !ıı.cla olm~. J veriyoruz: 
bir kamyon iki çocuğıın t11tımUne, bi!' 'l'a~kt • U!U Salim oğlu Haaanm L 
ki~inin de ıığtr l!Urettc yaralanmıumıa daresir•ı• ~i belediyenin löl: numauı. 
ııebep olmu§tW'. Yakayı twııa.tiyu {DeMmı 8a. !, Sü. ı de) 

harplere geçerken 
Yazan : Sadri ERTEM 

Eııkidcn mcmlek~tlerde haril ı !:ıkarmak bu i:ıo :ı:in kiıfi geHyor. 
bali bMladığı zamanlarda lktlS&· do. N'a'iiit :ık~.z, ücretli askel'leria 
di fBali'yet ~u!h zama.ıundıı!:d pi. toplanamsma, ia.~iue \'e teçhiı.a· 
remıiple~ göre idare ediliyor, a· tına yarıuh. Ordu memleketin mev 
benk bozulmuyordu. lktıımdi ha. c.uılu üz<'rinde la..~ olunduğu için 
diaet-..r de dş politika hi.diselcrl. hu me--~le hiç müşkiilat arzetm6· 
ne nuaran mil!takil bir hüviyet <H. \'alenşta~n·a ;;öre "harp; har. 
sahibi idi, bi ~lemt-li<lir.,, 

Harbin ~i sulh ekonomi'-i 1 O zam:ın iktıs:ıt bı.lmnmdaa 
ı üzerine a.,rlaruyordu. tktısııdi nskdi 113rekıcUerin, mmı.derele•• 
ı btinyeyi deği~tinnek için llum o- yuğmala.r, ,.e tahriplerle menfi lıll 

lan tedbirler :ıhıuyordu. Harbe nıanaı;ı ,·ardı. Harbin ~lilime~~ 
~!~ hükönıetler için yegane mü- 1 !eri.ne ı:elince, bu~far ~-uıtalt 1>; 
hun mesele boydu, 1 ~kıhle kendini hıssettirirdl. M-1 

Harp hllkümdar)arm ı,ı olduğu 

1 

tseli paranrn kıymettm c1111rJ,_ 
vaman lard:L ücretli ordular t.lr- ıne i, nmami !akj'r'lik, ktİılllııl .. y. 

birler.i1e k:ırşrla.şırken rnil!I gelir- gB§ı\llldar giM. 
del3 ordulara lizım gelen rnıuralı ı (9uu ._.., 
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!n1a 1 A &iar e~ ~ ingHiz, 
10 i a.r~lere ,. <füı; ı.ı..rarı nfrinc;c1('> Uç • r.ıf arının B·r Alman hıı.rp muh2.biri di -"e:t!en ;;;:,, vor~i· 

~ f • l<'f · Bu 
0cetiıı Rus muknvemcti, SO\· (IJa~turaıı 1 irıcı :s11u/.7</nı {8fŞI 1 1 ~ttlcri~ bu .rcı·iııc gct;rt~z ik-

Dnha. oııralnrı Ucrctli kütleler b ~ ' t.Js,ldi ve sıııai bö!ge~ i kurtarınllk 
\·erine mıtlı onlu nr tc~lıil olnnılu. On !) a rch man 1 arı ıı;in s~rfettikleri fnsanlistü S ayrc. ğu znmuıı da harıılc Dl.t'mlcl.ct c· , ti islınt eder. 
l•onomi•.ı nrasıııOnIJ miinascbct- I.onllra, li (A.A) - ~l.1ımnn uçak 1 Londra, l7 (A.A.) _ Baeclan 
ler llch·~·le•li. Pilhakllca lıir za. :arının doğu l~glllcıeo Uzcr1ne attık. 

1 
f'talingrracla doğru biraz llcıle • 

manl:ır ,ıc, let h:.ziııesi ferohlılc !arı bomb lnr jı.sanca knyıba cbctı <.lilttcı. sonro, Fon Bok ~lmnl ~i:l.· 
his tti. ('Hnl,iı dc,·lctin başhca olmnmıı fıı.kat yangınlar cıknrmı~u.-.1 t.ıdn eS.'l.S tıuırn.ızu ynpınak üzere 
mn,.· .. fı olan asl:eı·!ere ücret \erli- 1nglhz ha.va kuvvetlerine bağlı bom yeni ihtiyat kuvvetlerini ikri stir. 
m;yorılu. F:ıl:nt bu rahatlık ııııun ha uı:akl:.ırı cıun gece Aımıuıyn uzerı. ınliı;tiir. Alman kumnndanlığın·ıı 
znmnn ılc\':un edemedi. Çünkü üc. r.e akıntnr yapmıştır. bu yand:ı.n b1Jdirdiğ ne gö.e vu
ret \cri·mcyen ordularm me\cu. lll'rHıı, J7 (A.A) - ~?:.ı aavatı u. ~larda fiddetli ÇUr}>l81lla'nı ol -
diyeti bllttt'l i :ırsmıy.~rsn. (~tı 011- çakl'.lrı tnrat'ındnn bUyt.in: Bı1tanya makt:.:dır. Takriben bir ny cv\·cl 
Jnıın t~!ı'zi giindcn gunc lıiitC~l e 1 ı>1.erl!lde ynpııan tnarrut. hakkmd:ı Alm:ml "lr, Stali:ıır.rat muharebe • 
) lik oluyordu. ı:u dcı-in <leğf ınc. Alm:ın ordulnn ba§komu:ı:ı.nlt~ R§a • sine "btı.Şlndıklan sırada 5S tu -
re ro :men jl.tJo;:ıdi hn,rııt h~rp !>İ- gıdald tnfaHAlı vcrmektt>alr: menle yani tokyekun 800.000 ki. 
~-n~ti .t1en nrn ~ml<lı, Zim bu z;ı. DUn gUndUz yapılan hl~~um!at es • !iİ il ei;;c ba~l:ıdık uri talunin edl
mnndn da tcı:!~izat 'e_ .nı:te~~el nasında Alman hatif s:ı.vl!J uı:-0!dıırı lı:rordu. ş ım.di sehir dolnylarnıda 
i'ktJsnd n bünyesıni c~rgışt~rm~J:;.'5 cenup Ingı:tcrcı bili llz•"lnde blr(-0k toplanmış :ınca.k 20 tilmcnleri bu. 
lüzum J,nhnııılan temın cdılcbı 'ı- defalnt uçmuş! r. aakarl tesislere ve ltınmakbd•r. 
) ordu. 19 

1
m<'n uc;ırılnn it"bar:ın askeri önemde tabr1kola'"'1 agır çapta Alnıan te>b:iğlcri bu 5.) tilmcntn 

orJu ile iktı"'nt :\rtısın<J~J•j miinıı. bombalar nCını§lıırdır. 
20 

unıfaıı al'tık hiç bahsetmez ol-
,eh"t ılah:ı \iwh l>ir "Cl>ıld~ me.\'- Uerhn 17 (A.A.) - .t.lman tebli muştu. Bunlardan birinin tamıı-
d:ınn. ı:fümcılıt:ı..<lır. Dismı:ıric, lStli ğlnıle: milo sava§ dışı e<lildiği malOm -
4-nes~ ikinclküıırımınıın J 1 imle 1 lnglllz hava kuvv~uerı \'1Un ı.ıtmalf ciur. Diğer 29 tümenin geride yor 
lfay~tıt"'dtt "ii.rlcdı'fü hir nntnl<tn Almnnya ve l§gat altındnkı batı böl: gunluk almağa, tekrar teşkiliıtinn 
~öyle di ·ordu: gclel"j Uzerwde yaptıkları bJr uça" <.Irnlrnağn ve l>OŞ~ukla.rı do"duı • 

(l\11l~tııkl• .. 1 lı::.rp cl<0nonıi';c lısrp te§cbLUsU esnasında 4 uçnk knybet • rnak Uzere takv'yel(:r a]mağa gön 
tir. l'ıt'iAm:ık ''-'Ya ölıuck uğrun. mlı.ılerdır. Occeıeytn L15t11~ bomba u.. derlldiklcrl sanılmn:ktndır. Bunun. 
da bUvül bir miir.ıuleledir, Den- çağı teşkilleri Ren ve Ve!t!alya böL la beraber Alma.n'nr. halen sayı 
ıJc•ı 1-0nrn yerime ~clccek'er bunu gesfne taarruz tıtmıo.erdlr Halk ara- U tüııIUğUnU muhnfıızn etmclttc -
göz önlindc lr.tsnnlnr). Bi-nuırk aında kayıplar vıı.rdır. Yo.ngı:nJ.ar ve d~r 
en ön s:ıfta ilii.hlnnmn iktısndi. maddi hal!arlar olmuı bl.rP.ok mahlll. J{alın bir duman tn.bakssile kap 
yatının askerlik lmdnr lilzumlu ol. ıerde bilha.s.-uı lkametgılh :ı.ahalleıerln h bulunmu.'j olrna~a ve pike dü§
doğtınn ,.c bütliıı nılJletin 7nfcri de bfnnıar ha.sara uÇçramı,:tır, HUcmr. m 

0 
uçaklnrının §Chirdc alev sU • 

elde <.'tmelt için fed:ı.kfırlığn isti'. <den bomba uı,:aklcırmdan 37 l.s1 dll: tu~'.:!n nrıı.smdn binal~rz mütc -
rn•• etm"lt mecburiyrrınde bulan- ııUrU!mU§ttlr. Hafif Almar eııvaf uça1< madivcn yLltmasma. rnğmen şimal 
ifui;;'"tlnu ileri sUrcr, 1914 de hnrp lan gUndUzUn l:ıgllt0ren1n c~nup sa. den h_.,_rıentet ec'!.~n bUtUn trenler 
bnc;laılıP,1 zıı.mnn cl'l vnzivet brı se. hlllnde sanaYI tesislerine ve nıunvns:ı. Timotcnltovn ul:ışmnktndrr. Tren. 
l<ilr}r.. mlible." c<lili orllu. r.lı:!rle." 131nm kella Orcade9'larda İngiliz kı. 

1 
cesur Ru.s M'dusuna takviye 

Aillerct (~) hunu <inha ~Uzel iuh !alarmın bir ıtararg~bma ı:am ısabetıı k~~e.lan, fnzla sil!hla.r, mühimmat 
ed2r. Der l•i: atııııar yapnnglo.rdır. ve yiv.ece'k veti~timııo:.ktıedir. Al -
"Kısa hir Jıarbe innnmıık, o za Geceolcyln doğu lngtJ~rc~~kı askeri mnnl~ "yeni bir tehdit knrvsm-

rrıan tanmmüm ctml~ bir kana.ati önemde hedetıerc ta.hrlp ve ynrumı dadır Alman krtn.lnn §imdi Vol-
bombaları yağdırmııılardır. ....., u·ı .. ·tü.nd~,..;: Sapı'n""-! ndasın.m i<li. Astıer'er, politikneılnr, ilitı- 0~ ., -.ıu ""'"l 

rnt<'ılar Jıer memlekette ozon bir endrılıt menziJine g.imtlşlerdır. 
hnrb:n inıMbıı olmndığr yanlış dil- 1 O gün içinde Bu fc-vknlilde tnh!tim edihn'ş bir 
~üncesine ap!ıı.nmı lnrdı. Asıl gA· l'daC!.ır Krasnormcis'den Oer1iyen 
rip ''C dikl.nte layık olan noktn, 2200 Sovvet Fon Klo.lst lmwctlori bu blenin 

rbin {u :ı olttcnğr hııklnndaki topllll'ırun ~praz ateŞi a1tına a · 

hihüınler tabiycrl \'eya stratejik tavyares·ı düşu··ru'du lınmış bulunmak.tadır. 
tlmaktnn ziyni!e & adi mUWeıı.- f Moskova: 17, (A.A.) -Alman. 

ra i ..Unnt eı:liyorclu. Fillınltilt:t lann nldtklan blitUn takviye Xıt· 
ınjJJi ItU\'\etlt:rin ıumi bir suret. l\lllAllo 1'7 (A.A.J - Sovyet cephe. &.la.~r to:d.bin en bli_yUlt m'.lha.rc. 
ıc l·ullnnılmnsı l~in harp edil~- sindeki vaziyeti tetkik eden Korrjera beler.inden birine naldıklan ve böy 
:ele rnes:ıl murnripleri çabuk yo. Dell:ı Sera gazetesi 10 stın içinde lelikle Rusları b!ı.tt kesiminde ha.. 
ıncak diye <lüşUnliyordu. Hnrbin 2.200 den f&Zla Sovyct ııı.yyareSinlu rabe halinde b·ılune.n Staliııganl 
İT ;a ol:ı.<'.nb"l fnrnızi 'e i ile blrli"&te tahrip edildiğini lkaydett'kten sonra §ehrine doğru sUt'CIUkleri ve h:tekl\ 
m noltta ~ 'Z:lnnolunuyorihı. 90ll zamanlarda Sovyet hava kuT"l'Ct. llOk " 1nrda l'tu:s nıUde.fl\ hattan-

• ,..,..., ler,inln utradığı korkuno kayıpicm, na nilfuz ettikleri bildirilmekte · 

l:ır fWibetten k•ırt:ırr.ımt>r. A!mnn 
bomba uçakl rt, mUlıim p1yndc lrnv. 
vetlerinin takip ettiği tanklara yol 
.ıcmU"lardrr. Geri çek lmemi, otan 

1 
Rus kuvvetleri, dUşrnnmn geri.si
ne ve :.·:ı.11 anna t:ınrnız etmişler 

ve tankları top Ateşine tutarak 
ııiyndcclen a~ınnışlaröır. Şehrin 
ınerl:<"7.fndc ~olgn lstikıımetl'ıdc 
ynp•l:ın ileri harcıket ~talingradı 
ikiye nyrr:nıı,ıtır. Bu iki l:ısım de
vamlı olmr.vnu baClnrla birb"ıinc 
uağlıdır. 

T:careıveılll 
Antal)ıı, n (A.A> - nnn ak~ 

ercfterln haJkcv1 aalonl11rınd:ı. verL 
ıen zlyateUn ıonunda T1caret v kl~ 
uoktor Behçet Uz, Ahtıılvada g!lrdU. 
ğU caııdnn eanılml tt-zahUrala te§ok. 
kUr ettikten aonra uzurı ve takdir. 
kı'l.r bcıyancıtta bulunarak Jernl;ıtir ki· 
"- Antalyada gczerkeoı yakından 

gördUm ve ınıan etUm kı toprak de. 
n~ ağaç hsreey burada varlıltlnrı:ıı 
tıUyUk hnımct ve kudret'c lfade edl. 
yorlnr. Memleketin gUzol verimli bir 
çok tapraklarınt!ruı geçthı~ Halkı dün 
l:U halkla kıyas dcmıyecek dere • 
cede büyUlc bir yUkat>.lfo lçltıda 

gördllm. Antaıyada da çok kablllycıt.i 
!ı.ıs:uılar g!SrC!Um. 
Antaıyalılann enerji ve k&b1llyetıe

rl ııe beraöer bağiılığıru muhabbet ve 
aamlmfYctıerin! dettn tahauUrıe mu. 
l)ahede ettim. 

GUzeı. çalı~kan mesajslnl gördüm. 
Kablllyetll, l<udreıtll vallr.lz lc:eanm 
güzel hisler ve Umitler veren eserler: 
bir TUrk çocuğUnun neler yapabllece~ 
~inde en gUzel ~ittir. -'\ntalyalıla. 
n dn ço~< kadir§inae buldum, I<ıymet 
bilen Antalyalılar ıırasrnda geçtrdlQ'im 
bugünün hatırasını daim• muhafaza 
edeceğim. 

Burdur, l'7 (A.A) - Ttc-aret vek1!1 
dokto!' Behçet U:ı: bu sabah eaat 8,M 
de Antalyadan Burdura gelmi§, me. 
buslar ve ileri gelenler tarafındl\l\ 
karşılanmı§tır. Doktor Behçet Uz §eb 
rlmizde kısa bir müddet kaldıktan 
ıonra İzmir trenine bJn~k Ozerc o. 
tomoblllc :hareket etmf§tlr. 

Yeni Tllrklye 
(Baş taralı Birincide) 

ıruparntorluAun Türk olmıyan kı 
sımları ıılılınışıır. E~klden llııhfo 
ve Sullanların hiıkimiyell ollınlln 
bulunan bu loprukı:ırcfa yeni hllk.il• 
ın~Uer tcJGkkOI •tn1!stlr, •ı'ıiıi.:ıyc 
bunlıırıı. fena nntnrla oalontF>r. 

Madagas!tar da '~e~.r ve şahirlinın tei 
Fransız mukavemet. devam 

ediyor Boğaziçi tarifesi h~ 
Londra, n (A.ı\J - VIJ:'i bük'Omet lehine dt::ğiştirihaelı 

Madngaskarda mütareke :skdJ ıçtn ya.11 Boğaziçi halkının en ır.Uııııı' 
pılan lfıgilfz tcımnerın!n umumi vllli ıertndezı bırı de Bo~aza geC 
Annet tarefından r:-ddc.:.!JdlğlnJ v' ı lcı1 Gidecek vesait bulıw alil 
F:-aıuıız muknvemetJnın d"vam edece Blrı:ok ddaıar bu mevıu 
ğlnı bildlrmektedlr. Şlrltetı Hayılye ıdaı calııJdl 

ntlcrde bulunulmuştur. 
Son ı:amnnlarda tıcnrlD 

t /Juşıurutı ı m·ı u11ıuııu, dolnyuı•yle Talcsım - 'l."e1'~ 
()nünde rrıUhlm bir nı.tuk ıı!lyllycr.?~ 1 •raııınd ı§leycn ototıU&' r 
lıllkQmetln iç ve dıo si)'aff UrJ uzu•ı d:ın sonrnl<ı a !erlerini k. ıd~ 
czndıya anlatmı~tır. dır. Du vazlytıt kıı.r~ıaın"• 

Bul.garistnndo. birkaç 'l'!llcdcınbcr;. yaç bUsbUtOn kendini g5ıtt 
yerıqml§ oıan partisiz jlmln her ôğrendlğlmtz.a g!Sre !3 rkrt 
hangi blr poiltlka takip ederken um~ rlye ldaresı yenı btr tar!le 
mt hizmetlerde ,aıroa.n ınemurlarıa maktadır. 
d vlet t&ratından kontrol eodllen teş Tarlfe hazulamrken bll 
kJIA.t& dayanmak unıretaıdc oldug-u da göz önünde bulundur' •urt' 
ııu beilrten btı§vekll 12 nltan 19 2 t:t. yerinde bir hareket ola~ııtıt 
rihll bUk<Unet bcıyannamc..lnde tasrıtı 

1 

B!lhasııa cumartesi &keaııı 
11 edllm.lo bulunan prenelplc:-! etraflı b•r vnklt bir vapurun kaldı~Jıo•., 

aurette ızatı rıtmıour. mu bir ihtiyaç halini aı.ıııt1 

Jd. Filof e!lııerlne dev m ederok l~~~~~~~~~~~~·m 
billı&saa o!lyle doml§tlr: A . k fi 

HUlcG.meUn b~lıca gaye11l, yeni n! m er l a 
zam eaaalarma uygun olı:lrnk 1çUmat t 
adalete dayanan muu ve kuvvetli btr ıstiia orau~ 
Bulgar devleti yaratmaktır. I3öylc bt:-

t!cvlet, ancak Avrupada yt>nl blr ni- Suda yüzen ve karad~ı 
zam kuran ve onu sevk ve ldnro eden ket eden 'ı:e.nklara dl., 
mihver dcvleUerl flc aamııct ve eıkı Vn ington, 17 (A.A.) -., 
bJr işbirliği yapmak surc~ıyıe mcyda riknn donanmasına ba~ııın 
na getlrilebillr. ın nl:ıyinn karada bal'Cket 

Dl§ s!yaacUmiz bize zorla kabul et- ve suda yüzen tankların t' 
ttrllmlo olan Nbyi muahcdest tayin ciilmi.ı:;tir. Bu tankl:ırın hU 
ctmlşttr. Bulgar milleti bu muahede. :ierini bildiren vaSifl:ın ~; 
nln hUkUmlerlne hlr;btr zaman ısına. bcnliz etrnflI izahat bi~ 
rnamı:tır. Fılhaktka bahis mevzuu o. melttc ise de, askerl nıilt ııcl 
lan hUkUmlcr .Avrupa cam1asınn dahll lvı Al;gator tanklarının li 
bulunan mllleUeriıı s1yaal ve lktlsadt (1 tiklerini ve kıyıya gelin; 
mcn!natlarma tamam.tyle aykmdır. <'..i vnsrtalarlle Juıray:ı Ç~ 

0 Bu, Avrupa dcv)etleri m1ınfaatıarmn kabul etmektcdil"lcr. 1st lıı. ·ı 
nlsbeten yabancı aayılan Amerika i. daha şimdiden birinci ooh~ 
çln bUe böyledir. lıte bunun !Çindir 16hcndazlun tllmeailc do1' 
k! Avrupa dcvlctlcrin1 k.\glo-aakao•ı. knra ordusu tfimenindcn ıtlJ;Jl 
ıarm vesayetinden kurtarmak bugün. kep bulunmaktadır. BU . 
kü harbin tıaşJıca gayelennden biri Knrolina r.ima!inde ~o~ 
oımuvtur. muazzam bir şah!'.da tc ıın 

lnguızıerle Amerfkahlar:ıı, millet· tedir. B~kn bahriye Ell~ 
ler btirrlyetı ve küçük mı~:etlerln hak alayları dn Lord Lu; :Munb'd 
lan uğrunda harp cttfkleıl a8ylent • tal!ınntn ;yanında tallm e 
yor, B!.z, onların küçük mlllctlertn ted ;r. 

Vilki 
Kuybişef'f~ 

Mohn nmatm ilk de,·resinıJeltj ,__ ılfr. Bazı ... ~,,i.alarn ""'re, Almnn -imaltıt ne kadar verimlt olursa o..,uıı .,..., .. ~ ~rşılıkhr ~iddetıı bir ekonomik telAfl edllemlyeceğinl yazrcalttadır. l:tr şehrin ortasında Volga nehri· 
buhran dol;'UJ'aCakhr, Ayda vasati 800.000 ton olan tngt:Uz tıe varmışlR.r ve evden eve ~ddct. 

'\~!rcri mnkıı.mla~ tnmfm<lan _ Amerikan gemı kayıpıarmn gelince 1i çarpl§m3lar olmalttaörr. TcbHğ. 
ıu:.kil \'a<;rtn.lannm toplanma r i'k- i lere r-öre Rusların yn1\ti!tlan yan gazete, bu rakamm yen iııaaat tona. ., , ı• tı• wlj h y:ıtrn dumm ma. (loğrıı. jınm en a§nğı ıkı mislini v6sterdlğinl taarruila.ı'I Alınanları: L~l etti~ 
<l'.l'I doğruya funiJ olmustu, Solb kaydetmektedir. leri bir çok yerlerden çıkarmıştır. 
1'.J-ıııruıula birraccck stoklann Stnlingrnd şehrinin cenup batısın 
-btınhır gerek nskeri malıamlu. N V k .k na. )like bomba uçıı.Itlnnnm destek 
gerek fümıi !<:a.luslar fnrnfmdan af ia ekili tet 1 lediği Alnı:ın tn.nk Ve piyade kuv. top)nıımış olsun- harbin de,·am vetlerinden mUrekkep mühim blr 

eclcoof~ bir len( ey istihsatin ''c h t • kt fceJcü RUB hatlannı epeyi bir de_ tic:tl"<'tİn fo
1
ce uğnımasma rıığ. seya a ıne çı f ı·inlikte yarmış fakat Rus kuvvet· 

na,, harp ihti.)ııçlarmı tatmin e- Jtrinin be>§ kalan ya.nlanna yaptığı 
U" ektir. Ankaru, l7 (Vnkıt muhııblrlndc:n;I-- taalTUZla.r neticesinde gerilemeli:: 

-ı!mz mpar~leri !IC\ic('fnıek, 
T l lh .JU konınıa~•, ağustos ayın. 
•lt! .. "'1 c:lildiği ma\ kl<len tcltrar 
h.ı ·u.., lt Uıere timri 'mübad~leyi 
dur<! ı •Htk ulhu beklemeli Jt!Ui 

Nafia Vckllt bugün yanında in§tı.at mrcburiyetinde knlm tır. Muha. 
dairesi rclai Ferdi Cnnman olduğu rth<'run 25 net günüdür. Bu mu!ln 
halde §ark ve cenup vlll\yetlcrimlzde rebe esnasında AL'llS.nlar Don 
tetkik scynbatlnc cıkrr..ı,tır. Vek11 nehrini gc<:erek Volgn Çevresinde 
E1Azığ•e, Dlyarbnkıra u~yacak Irak c:q>ler husule gt'tlrmişlcrdir. En 
ve lrana doğru ilerleyen dcmlryolu §\ddetli Alman taamı::lsn geçen 
inı.ıaatıru görece!<, MAlatye.da su inşa_ hafta başlamıştır. 3 giln deva:c c. 
otmı tetkik cdecekUr. Y<>kll Konya- den şiddetli hUcumlardan sonra. 

Yeni Türkiye siyııst Jstik!Alini 
miidafoaya aımetınfştlr. Hu Jıusus:r. 
ıwkfınlnr cok bfiyüktilr, 'J Cirklrt iıı 
uncusu takribeıı 20 nıilyonltur. 
Türkler lsledlklcrı gcll~nıeyl lemin 
etmek iciıı sulh arıu cdlyorlor. 
Türk hükt'tmeı adamlnn bugtlnk!i 
olayları evvelden g5nn0şkrdlr. 
Tiirıki)"elıin bu g6r0 One bir çok 
<lo•;lcller inonmışlnrdır. Cümhurlyc
lln iffinıntl:ınlıerl vnt.ında,ıordi!n 
bir cok malt fedu1'dtJı1' Istenmi1'itlr, 
Ge!irin yüzde 2:·-30 u nııııt ınüun 
fanya tahai o;cclilnılşlir. BOliln v:.ı • 
l:ındnşlar bunu seve seve kabul e:• 
mişlerdir. Türkiyenin sillıhları kiı"• 
S'Cyi tehdit clmi.ror, ancak istikliı!i· 
ni korutn:ık içindir. Bu lakdirc 
de!!er bir misaldır. 

hUttlyct ve hakları tabltjyle ne ke!I 
tetUklerlnl, Nöyı munhed.:11.iylo bluat 
CeerUbe ederek anlı\DU§ bulunuyoruz. 
Bu sobeplo onlardan ne bekllyebllcce
ğjmlzı çok iYi biliyoruz. ES'cr bu hu. 
vusta h6.1A. Umlt besllyenleı varea on. 
Jarn İngiliz dış siyasetinin bll.§lıca sa. 
lOJıtyetll pbıl;fctlerf olan İngiliz bcıt
veklli ile tı.arıcıye nazınnm beyo.rıat.. 
ıannı hatırlamalaruıı tavıılye edortm. 
o uman tngfltcrcnln lnnyetlnden ne 
bekliyeblleceğtmhl açıkça anlarlar. 

Deliren ka yo 
(~ tarafı Birincide) 

çöp kamyonu Gccijkpapdaıı Kumka. 
pıya ınen Tlyntro caddesinden aııa~r 
giderken, kamyonun öııUn~ bir seyynr 
aatıcı çıkmış, §o!ör sntıcıy• çiğneme • 
mek için dlreksjyonu sola kıvırarak 
kamyonu ke.ldırıma bindirmiş ve dur. 
durmuftur,. Kamyon tekrar hareket 
~ince, bir arızadan dolayı aUraUe 
tiyatro caddeainden ap.ğı ilerlemeye 
ba§l&mı§,şoför kamyonu durdurmak 
!Çin YUee ÜlkU llsc.9fnln altmdak1 2t 
numaralı ovo losıatm~ür. 

Bu hareket de fayda vermemi,, 
Kumkapı altıyol ağzına cıutru mUt -
lıif blr hızla, adetA yuvar'anan kam. 
yon evvclA Go:ılııiayan.rn kabvestnt:ı 

önüı:de bulunan lkl kUı,:Uk t.ğacı devir 
mlp. 801Jra aıtıyol ağ%uım ortaaınd& 
bulunan ı;e§mcıye çarparak, ç;?şmbnin 
tııı.ılarını parçalalJllltır. Aml I<'acıs 
bundan sonra vukua gclml§. ÇC§Dltld"n 
au alan 32 )'a§lannda sat:a Hasan, 
k8Jnyonun gılddcttl bir ı1arbes!Jc bir 
ı~enara fırlarul§tır. O eınıdr. çe~menln 
tlerlsindo durmakta olan ılf.t çocuk da 
h~mağa vakit bulamlldıkiıırmdan bu 
f&tjanm kurbanları olmu,'ardn-. Kam. 
yon bu iki zavallı çoCuğı• JO metr.ı 
kadar 8Urtlklemııı, ve bf.- g1ln e~l 
Kevork Manakyanırı All Rızaya aat. 

İran Şahı ilk defa Vil~ 
tayyaresi ile uçtu ' 

Kulbl et, 17 ( A.A) - va:-ıl 
Kuibl9ete gelmfştJr. • 

Tnhrnn, 17 (A.A) - J:ll)'ftf~ 
M. Vandel Vllkl, Kulbl,efe 

11 Ozere Tahrandan ayrıı~ad• ~ 
Şahı kendi tayyareıılyle bir u fi 
m:ı.ğa dnvct etmlşUr. TaY) 8~ 
ktkn kadar aUren bir havıı)n. ~ 
mi§ ve Şaha tıehrı ha\'ala!'darı 
mck fırsatını verml§tlr. J 

MUkeaımeı blr lnlş )'&?at' tJıl 
den gUJo:r yüzle çıkan lraJ Ş~· 
ter nıuhnbirlne §!Syle leıniıt '· .. ıı 

"e~, ••nana ille uçu§ fırsatını ,. 
çtn M. Vilklyc mUteacJtk~el 
zamanda Amerikanın cnd!lst tflt 
bJynetıerine de kşckkUr e~o!C 
Amerika ilP. çok sıkı bir iJ.! 

'mnk arzusundayım ... 

arp me v&.ıt 
bitecek ~ 

gt>l" oNl .,, 

l9J 4 <l-, bir hı:ı.rp elrnnonıhi 
nıc\ cnt dcı":..fldi. Şu mj nl bu nok-. 
ln~ ı d l i~vi Rydrnlntar.ak mnbj. 
leHcdir. 

Ya dıı uğrayacaktır. muharebe akla hayal"! gelmez bir 

--o--- r;.iddet safbmna girmlı:tir. Alman 
Poıta telgıraf memurlarının !Ar, şehrin cenup lıatısrndıı bulu-

yakacak zamlnrı uan Rus mUd&fna ho.tlnnnda bir 

2:; haziran l014 Cle yaui Saray 
Jio...,r.a hadi inden Uç lin en-el 

\hnnn lıillcfımcti Roterdamcla bu. Ankara, ı; (\"nkıt mulıablrlnden)
Junan huğ<hylnrı ~tm almak Posta tdgırnt ldnresJnco isWıcıam o
JÇİn ba.:1 milyou maı!• ''onnek is- lunan hat ba§bnkıcı vo başrnUvecj_ 
t~memj ti. Almanya fazla buğday ıerle hat•bakıcı ve mUvezzııcrjnin ya.. 
stoku ynpmnnm f:lyd!lSlzhğm:ı kacak zıımmmcın.n ı.stifado cttfrllme. 
lı:ır.i,><li. J\1. zuman soııra .Alnıau- ıeri için blr knnun projesi bnZll'lrın.. 
ynnın gıda mnıldcleTi tıe<larikinl, nııştır. 
mtis'kUlll'Şfı1reıı İngiliz ablııl.-aıı 

1 
--

stdik açtlklan \"&kit, Ruslnnn bir 
ricnt ha.~ketlndc bulunmalar. , 
muhtemel olamk önları dalın kötU 

Saha ihtilafı yib:anden 
Galatasaray • Be~lktat 
maçı yapılmayacak 

oo 5ıa,ır. Hariciye Vekilimiz rahatsız Bu h:ı.rptc IJızari tedbirler Ye 
Bu hatta Fener atıuimu:ı yapılması 

mukarrer olan Galntıısaray • Be§!kt;aj 
ru-aaındald lik maçı, yapıl:nıyncaktır. 
Bunun aebcbi ımha lhUH\fmın halle. 
C!llmcmesldir. MalQm oıcıugu Oze,n, 

Galataııaray geçen ııene ulduğu gfb:, 
bu BCile oo yUzdQ 40 blnc lstcml§, 

flidrli tetelıbülerin yapılmnsınn 
giri 'fmi~ iki • nhn \'ardı: Mnliyo 
\ e nnkliyc işleri. M cJa Frnnsa
da devletle :Prnn.sa banka.cır anı
sınd 1911 de Jnı1.a.hınan mukı.
\'derl~ şöyle bir kayıt \ardı: iHO. 
kl'ımct harbe J;iı:-eecl· olul'S$ bn.n. 
ık:ı, hnz.iueyf' 2,900 mi1~·onluk bir 
m:ı.ıı, \~cd:ti. 191 ı de hr.ı mo. 
l.a,·eıc hilliilıtı!~i tatbik c<Jildi. 
1918 de lmn'mnın Fran aya ver. 
(1i~i m :ıns rnll-rtnrı Z,.ı>oo milyon
'lan 17,150 milyona ~ıktı. 

N'ııJdi~ '19i bllh:ıssa Motlkenin 
dah 1848 d~ i. ~ret cttil:'i csaslnr 
göz fınilncle tutulıımk ttnizim etli!. 
di. NnJdiye ~ hnrpte bir ekono
mi piL1nınacın ç~oı, bir strateji 
JnN;el<"'li h:olinj nldı. li'nrp ekono. 
~i fikri böylece aifnn nc1rm 
i'~l'liycrck mfffctlerin hayııtmdn 
~er aldı. 

5ADRI ERTEM 

t :;. ) Ohnrlcs Altforct: L'O.rt;:ı.
n· "ttLon economfque de la naaon 
tıı ~. Pnnll 1935 

Anknra, l '7 (\'akıt) - Hariciye 
Vel{Ujaılz Num!\ll Menemencloğ'lu ra. 
ha~ığmdıuı birkaç g11rte1Ur evinde 
lsUrahst etmektedir. 

fakat bu tekli! k&buı edllmed~nden 
~ :f~1 Gaıataeuay!dar oynamamaya • ...., 

. C/~(/, varmj§lerdlr. 

Jı: • .YAZAN::•l'f.c.LnİL 'El""IHl$İ ============== * Madamın ~ri demiş: ".Ey hUITi. 

1 yet! Senin namına ne cinayetler irU- ı Ne dememeli ? 
kAn oıunuyor; diğer birisi de bu tor_ _ ~ 
.muıu şu oekle sokuyor. "Ey edebiyat! ._ ____________ ...,. 

'senin .namına ne çapkınl•klar yazılı. Yeni Sabah arktldtı§nntz bir karlka. 
yor.,. tur ne,redlyor. Kıyıda bir kömQr Ol· 

* He.tınıttald hakaret .ııt!zlerl ha- lcbl gözcıUlyorlnr. Altında bir lbarc: 
karet göreni l>!dllrcbillr! Halbuki ha- - lkı aya kalmaz, l.n§aallah, lfllllUU
tırattaki koslcı öldUrOcll lıletlcr, dilo.

1 
mızn ve.nr! 

manlığn nuı.nız olanı :rarnlayaznnz; (Varır) vakıA ulaşır demekUr; an. 
Hatımt sözleri, hatırat sill\hlarmdan cak bu kelime konu n klııueYi ıner
ve bazan meşhudattan kuvvetlidir. kcx aldığımız zaman gelip ona k&vu. 

-t· Tabiatın mrlnrmdan blri nMıl §acak olan lçln "6ylcnnıe.z: bunu!l 
hlssediP nasıl dUşUııdllğUmUzdllr! Ya.. aksine, konuşacak klmsc bnkımmdan 
a1 aır kendi kafamızda ama her da. ona kayrb sayılacak tarata gidip ka. 
11ka istlınal etmekte o!duğumuz:ı. vu;ıması ifade olunur. 
rağmen ne olduğunu ke:te-:Jenılyaruz: O lıalde (ljmanmı1Z3 kuvuşur. it. 
bu da insanı madun yaPl\J: biı' ı;uur manımızıı. gelir) oomcli, (ijmnnımız" 

Yeni Türkiye hayalının en kı}• 
melli unsum köyludür. Tünk köylu· 
feri :ızim s:ılıibl, mert insanlardı~. 
Sab:ıiıtan akş.ımo kadar çalı~ırlnr, 
Tarl:ılarmı eldp biçerler Yatnn mD· 
claroasınn ça~ırııınca s;ıpanlorın ı IH• 
rakor3k siiaha sarıhrlnr. 'flirk kö>
Jüsfiniin nıulıarebe mıhnesindc ces .. • 
rclinin hududu yoktur. Kenıllsiylc 
tliişman vaziyetinde huıı,ııon:ıırııı 
hepsi bun:ı hiinnctl öıfrenmişlcırlir. 

Kemalist Türkiye biilün komşrı• 
larl;ylc, iyi miina~betlcr kuınııışhır. 
nıısıan dost yapnn. ıısırlık ihlllilfo 
nıhnyet \·ereıı uilRıılı&r cleAıJ, ye,,ı 
TO:-kfyedir. Yunnnfs!nnla ve di~cr 
kllmşularltt dostluk tc is ed11;ı Yine 
Sultnnlar ucğil Cünıhuriyet hüJcCro 
melidir. Beyhude yere tın!ı,ıl'ış ol• 
rnııkla bcr:ıbcr Düle;orlstanda'l I:l:ıh 
kon :ınıantınn s:rmu•lnl isliyenlcr 
>·ine TOrklycnln hOk-'nıet adnmlnr·· 
dır. Sand:ıh:ıt pa!.tına. Rll'f'n ve As • 
yodakl ~mşularlvle ~<•st :r~şam:ığı 
temin cdeıı gene .Su'ıanlıtr lltj?ıl, 
\eni Tür~Iycdlr. 

Qğı tUtUncU dUkkbııta çarpmıotır, 
Her iki çocuk do parçnlanarak öl. 

mUı.ılerdir. DUkktuıda bul.uınn Ali [,tt· 
zanın oğlu Baba kcndlnl kurtatabi! 
mlııtlr. DükkAn da parı;aLanmro. !l:ı 
cephesi tama.men harap ohıll§t\ll". 

Saka Hasan b:ıyı:uı blr halde Cer. 
rahp~a hastanesine kaJd.nlml§, ce -
setıcrı pıuaycne eden adliye doktoru 
gömUlmelerine ruhı!at vermlıtır. 
ŞOFÖR VAKA YERİJ'lı"DF, AGLADJ 

M:ıkolcmı ikı ad:ınııt.ııı b •• ~.,;cılctr1' 
bitirmek lsliyonım. Al'110rk ""C lııö· 
nil. 11ir:·ıvcnln kendinı idare et • 
rnck için hulmnk maıı1uırl.rcllne 
nail nlclutıu iki ndıım. ikisinde dJ 

Kazadan biraz sonm, vötUrOldllğ'll 
karakoldan tekrar geri getirilen şo. 
!ör Hnsa.n, hıçkıra hıçkıra &ğlnm~ 
ve d8VUiırıın~tUr. Asabı adamakıllı 
tıozuımuı olan §Of6r Hasaii korku ile 
ŞU SUaU SOl'tnll§tur: 

- Olen var mı? Saka kurtuıdu 
mu? 

r Baştr.rrnft l ıneı stf 
0 l\Juhar<'benin ne kodar s ti 

hııkkındoki sualin kııl'f bit ıt 

'~ yokıur. Nasıl ki lıtr httr.
11 

•' 

dıını eden sllnlerdc hıır~I M 
mnn \'C ne şekilde çık:ıC'ıı~• 1 
nrmcı. ı··nknt teerii!Jl• c:uıı;,d 
eder ki harp gUıl sulh ılıı b 
re çıkncakıır. re~ 

lııgifülcr, hfüün mutııı 
11
r 

k:ı:ruedllir, sonuncusu J;oz1101~1~ 
~·orl:ır. Bu söylenen sar.~r Jı'rl' 
nntıtlc'lstdır. Jlu ancak 101 11~ 
de bizim ~·:ıplı~ıf'?lız ~ibİ. gıttf' 
ıerlmııc ra~ınen, muharelı .., 
kclmeklc knbil olur. nugnıı, • .., 
Alnınny:ının elinde o k ıdıı~ct4 ~ 
ler vnrcbr ki hnrhln nell ıı:ıııf· 
endi~c duymnsına mnhal ·yo ı.ı• 

Alın:ınya hiçbir znmsn ıl'· 
prcn'iiplerinf fcdıı ctmcnıiŞ ~~ 
sıınlrr~mız müıem;ıdı~:en ırr f' 
lc~c·lJlııiı.ü beklcmışlerchr. 1 11,ı• yıız !iilındlye k:ıdır büıtlı• c:ı ıı' 
Jıorp kııur .. ıin izi fo1Jııla~11~1.,& 
fpti<lai mndde Ye siUıh b:ık~ııs•-ıl 
wızlyctimiz, hol'bin ıpll ?ı'' 
rlnhıı iyic.Jir. AngJosakso~lıı~ 

111
,& 

h~ılıl çok geridirler. fplıd·1 ,.,ı: 
ve fn~nn hnkııııındnn çok ıı•·..ıı1 

olnn nusyanın hugün kolll fi' 
kcsil•nişUr. Harp kun·etl../ 
lcltıkkf cdilebrlir. 

aynı olan şu iki :neıh'f't var: Kıırn 
kadar s:ıttınm nnmus \'e şcrer, cok 
yi}k~ek bir vot.ınse,•e .. lık. lnönü 
gü,·cııilmel:e Jh·ık, n.,ılır .:öriıhir 
(IÖrüş berraklığına malık, fno;:ınları 
se,·k ve idare eııuuslni bilen bf~ 
Ş<'llir. Kemalist Türidyf'niıı :ın:ınc• 
Jcrinf onun knrJar i~I muh:ıfaıa e• 
clecek hulun.ıınıazdı. 

Kendiafne hiç kimsenin ölmedi~! 
söylenmtıı, biraz BUlcfinet eulınuştur. 
Şoför, ataca çaı:'ptıktan l!OUra kendi 
alnı kaybettiğini hfcbtr feY hatırla -
ynmadığri'ıı söylemektedir. 

izzet Molla'dan /. 

- Erdı h!l:ı:an, 'kô;al1,_ı dilıl"11 f 

H~an, bcnUz 4 aylık bl·· §otördUr. 

~ idrak değil mı? varıı) dememeli. 

Alaliirk :İçin şunl3rı :\Öyliyrf'e. 
itim: "O sevk Tc hin re iCin yarntıı
rnış rnd:romd~n hfr lnsnndı. Olüın• 

den korkmu3 ordu. Harbi bil y111 du, 
f:ıkn! :k:ın dfıkın()ğe rnıı:ı (lc~lldl. 

SııJh onun başlıca gal·c&fydi.,. 

Öl n çocuklıunı hUvlye•ıen tesb!• 
cdilmlştır. Bunlardan biri MıgtrdJt 
oğlu Artın, diğcrı İ.Gnlall otıu HUaa 
mettındir. 

Bilılllc bu d4nıgchdc bJ 
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A ,. 

rarkiyenin stratejik , ' 
IŞEHiR HABERLERij 

k rn ehemmiyeti 
ll':ı.dt~ '1$laraıı 1 fnct ıaµfodnJ ınn.denlcri senede ancalc 200.000 
~<an ve e tcfe\'vuk t:minin:: ton istilı.salat yapıycr. 
41!_ bekçi~ 0~an. Ça.nakialc:- Memlekette demir ve çelik sa- t 

Vali ankayadan döndü 
.:v'lt \ot odur. Romanya, Uk· nayüne ait mUtea.ddit ima1Athnne-
11trı:ııııe l<trnn limanlarına. Ak- icr Vardır. Fa.'briluı ''e ıee.be fırın. 
~!ah' Yanı Serbest deniz1e mu- !arının bacaları ~ir ortalıırırula 
·~t ol lnllnıkUu kılan bu yola dilrllmektc; yeni Türkiycnin mu. 
'~iye~· bundan rla.ha. az e- nzzam ~nycsine §3.hit yen1 merkez.o 
.14. ~ark ohnayan diğer ana. ler doğmakta; lurp sanayi mer-
111iıı iç ~n Scrbn. doğru Türki- kez.I K:tra't>Uk, mensucat fıı.brlka-

1:• lıtın1::ı (?Q S:CÇer. Eski ipek )'o- ları, harp uçağı ima'lhhan.eleri ve 
~~lltı bu liindin p:ıbn değer nıahalli bir spc•>)-alite olan sı~ır 
ldt~ l"Ol. a A vrupa)'n akıp ı astrrmnsi;}'le Kayser.i; ~hcmmi-
.\ yetli linyit dn.m3rları ynkınmda 

._ tıkara h 1 Kü talı :llttcr UkUnıctinln bu son o ıın ya, mensucat sanayıl 

lnönü Stadyo
munun inşaatına 

başlanıyor 

Sa\•nştan uznk kalnıa.k, yanm.n
hın harabeleri, tuz buz ohnu11 .. ~
hir)erile, celıenııcmc <löncn t-n 
dünyada. dörtba.~'I mamur bir \"a· 
tana sahip olmak, günün en bü
yük nimetidir. 

Türk, hndiye lm.dor ynlruz 
lınrpte mucizeler yaratan bir mll. 
let olarak 1nnınm115tı. Bugün lm~
Jm bir cephemizle yülcst'liyortız. 
Bansm dA harlk!lsı olcluk. 

... ~ltnıa:arfınd:ı demiryollannı ı:ıukt>zi Eskişehir. 

I~ ~t hwnı.'lund.:ıki gayretle rı Sannyilcştirm~ her tarafa hat
tt ~ YOilarının cltcmmiyctinl tii ş:ırk viUiyct'erinin henUz nU. 
~ !\at ~ı. Hnkikatcn dört fus ke.s.'1.feti ço1ı: az y.erlerine ka
'ittıtıdan ~~.un Tilrkiye toprak. dar yapılmakta. Ne:te-kim bugUn 
}a1azı .. ~kısm~ıYOl', Şark cıkspresıni Kafkas hududundaki Kars mUs -

!stanbWun muhtelif ilıtiynçlan meşgul omuştur. Bazı semtlerdeki 
etro.fınöa al&kads:rı~·a gijrllşmek lıava.g-azı: tcsj$ı.tc tetk~ edilmie 
üzere Anka.rn.ya giden vali ve be- ve nolrearıla.nnın tamamlnııma..CJin1 
lediye %'O.isi doktor Lfıtfi Kırdn.r, :ı: ıı~'lanmıtş.n. Elektrik idaresine 
dUn .sabah g.elırimi.r.e dönmOşt.Ur. kömilr getirmcğe glden Vo.tnn va. 

Etrnfınıza, anlayan bir kafa 
,.e görıen gözlerle bakln. Döı.·Usen 

\'t dö,•ilşmeyen mil\etler içinde 
bize be01.cr hi9 bir devlet yok. 

~at •e ~ı, • tohktm mevtt 0 nde bir süt ve ts-• nah en me9Uur "Bag-
-.cı:ı 'l'o ...... u,, 8'fu:.e.rgfıh.ını i:ltiare c- viçrc peyniri fa.brlkası var. 

Vali Ankara.da so.nayi ve resmi puru dUn şelh.rimize dönmü.stür. 
miie~lerl.ıc 1..-öın:.rUr ilıtiyacı et Bu kömürün bir ~ısmı hava gaz: 
rafında tetkiklerde bulunmuş, Da- idarelerine ver.ileoe'ktir. Kfmi tlitE'n mabetlerin, d~vri:. 

miş sa.ra.ylann çukurlan içinde fm. 
ıın ootmış yntıyor, l<imi tı.rlhinfo 
kura ynprakb.rı üstüne kapa.ıınu~ 
utançla ağlıyor. Sekiz milyonlulc 
ordusu, milli Irutilphnnt&i, I.t0\T1, 

"Panteon" un ile koca Fnınsn, 
e7Ilmeklc, yalnız ~iğneıımekle ele 
lıalmaclı. IlugUn düsmnnınm bo
yunduruklarile ko,wnlamıı Uı~ı
ı:or 

Ytı •vs elts Harbin hudutlarına yakla~tı-
:ıı, başta pre-S;i hatu, Anado- ğnu .gören ve l>",r silrU milşkUl:e"e 

MUye Vekili Recep Pakeri.c gö- ln&ı.U st;a~'OID.WW.Il iıl6a.stna bl! 

ft 1 !t?n:ı.ıı ~·başa kateden bu hat- ko~ı kl'yma.k durumunda bulunan 
~l'tl:t>J ·ı ır taraftan Sovyctlt>ı Türkiye Kt>mAI At:ıtUrk ta.rafm
l'a 1~ / e ''e d 'ğcr taraftan Bııl- dnn l'l!.Şl:ı.nnn bU\'Uk escıi ikmale 

rüşm{b-tilr. yıl başlanm::ısuıa karar verilmiş 
V:ı.'i, dUn havag:w idattainden ve cıettlken ba721"1.!3tlua ba.3lan -

son gUnl<ırde ycpılan §iklı.yetlcrlc 1 mışt.Ir. 

~e Ya.kın şarkb doğru ka- uğra$o;-yor. Öyle ·bir tc1'ıebbUs ki, 
• ıı:ıcu ~ tesisine imkA.n verdi; ııneak ıızun bil' sulh devresinde 
li;'ie oJanr hat K:ır:ıdeniz ımh - ınilmldlndilr. 
~ ~tıdu~sunu, Irak ve Su- Anll!lnd OASPARD 
·-~td.e ,__ dan 100 kilometre 
~t "ulunan :Oiy:ırbe.kıra bağ 
~an~· Suriye, Irak hudutta
~ tttııc ~Akdeniz ve Umman 
tl ayet. h Uar mevcuttur; v.: 
~ııcu ti..~~z hfıli inşada blr dör
~ il g~-r.u-yolu dn Bitlis ve Van
'-~ ccl'ek. lmn hududuna te. 

1 ,bir hncktedir. Oradan da kı
'liı:ı~ ~-onu trnn şimendifer-
~ 5 .. ,)':l.cak. 

lıtıh~ ~llla!ih 'i':q,, .. k 
lıo""'1..1Yetin· .. lU"""~ strateJı e-
t ~il d •. 1 • sadece bu yolliı:nı. 
:e bir T1dir. Zira küçük Asya 

tı "e 
0 

.:ıldedi.r ki o:ıı.dıın ya.-

Mükellefiye\:e tabi 
kamyonla'!' 

1staııbol \11Ayetinden tebUt olun. 
rau5tur: 

l - lklncı devre Ucretll i~ mUkcl
leflyetlne tllbl bilfimum kamyon w 
ka.myoneUerin Udncı kafilesi 21.9. 
9f2 puarte.,i gUnU eevk'!djlecektır. 

2 - Sevke tAbl kamyolllann plAk:ı. 
numaraları a§ağıda göstcı'.llınlştir Bu 
kamyonlar o gUn saat 10,80 da SuJ. 
tanahmct meydanında toı-lanacaklar. 
dır. 

8 - Kamyonlann m'ltehusısıa· 
tara.fmdan muayenesi de yapılacağın. 
dan muayyen saatta içtima yerine 
i;etlrllmelert l!zımdır. 

' - İ§bu fiAn tebllfat mah}yeun. 

lzmir üzüm ve incir piyasası 
bugün açılıyor 

İT.mirden bilditild ğine göre, 
kuru ü.tllın Ye incir piyasası bugiin 
açıl.aca.ktır. Bu hususta. gereken 
biitün ha.ztrlJk:l:a:r .ikmaJ edilmiş • 
tır. 

-0--

Boğaziçi sonbahar tarifesi 
Be.ğaı.;içi vapurlannm yerli son

bahar tarifeli lb!r birlncitcşrin
den : tft>a.ren tatbik edilmeğe bs§· 
lancıcaktrr. -Eleme imtihanhln 

Hukuk fakUltcsinde el~ imtl. 
anla...-m:ı. aym 21 inden itibll'en 
b:ışlıı.nacakttr. 

-o-
Maçka mezarlıiı 

Maçka mez:arlrğmda ya.~~acak 
iru;na.t ve merdiven ~işi 
ayın 21 inde ihale olunacakbr. 

iktisat vekili valiyi ziyaret 
etti 

Şehrlmizde buhına.n lkttsnt Ve. 
kili SllT1 Day dün valisi beledi -
yede ziyo.ztt etmiftir, 

Şirketi Hayriyenin kömürü 
geldi 

Şirlreti Hayriye .idarcSiillc k~milr 
getinne-lt Uzero ZonguldağA. giıdor. 
F;roı v:ıpuru diln şehrimize dôn
mfi..,Wr. 

Lokantalarda tabldot 
Lokn.ntacrlann tabldot işi et

raflı mırette daimi <ınclimen t:ırn
fmda.n tetkik edilmektedir. Bugün 
tir kanı- verilceektir. 

VAK 1 T' A 
ABONE 

OLUNUZ 

~ 11i, mUkellefiyetl,, k:ı.nunu, 
"Marn., k:ılır.ımanlıı.rmnı alnında 
bir kara dnıngadır. 

Zafer tu'iunm altında yanan 
ı ık, neyi Ye niçin nyclınlatayor'! 
BeJçilca Strah "Lepold"un "I'apo.,, 
yn ynroığt mektup, MlStlı'z l?ir fer
~·at gibi brcleceğin kulaklamıı ı;ın
lntacak. 

"I.liksenbuJ'g,, den başlayarak, 
bütün öteki bedbaht topraklan 
e'elooıek neye yn.rarf Hep ini he
pimiz blliyeoruz. hte bö~le bir 
fliket dünynsınm ortnım<la biz, 
dlmdD< :ı.yaktayız. Doğnıluğuınu. 
za, yiğitl1ğimize alkts ~tm1Lyan 
yok. 

~~rta ~ka hUkmccli'ir. Er
ı~ ~en rks<ıık dağ kütlesinden 
b.~ d.i.~ eft, manganez ve pa
~a s: olan zengin Knfkas
t •latıııcıa:..nat sOrcr; KUrdffltan 
l'aflııtro• al Musuı ve petrolleri 
l\~liıı~ tında tutulur. An:ıdolu 
ıı~- vacıi:U ,elde tutan Diele ve Fı
r -..a~·eı: Ctinin hlldmi olur ve 
·ıı1,... AdaJara ...... · · Tü' k -~ı..· 

dedir. ' 

8778 

8808 
8881 DiKKAT 

}'ak.at bizim de kendimize göre 
'lertlertmiz, acılannuz \"'81', !Riz de 
mhat değiliz. Pıu:arlannuzds sı. 

kmtt, piyasn<fa dnrlık görillü)·or. 
"Altın" yüksek \'e rer şey paha
b. Sebep? tik halc1'ta bonn bir 
sebebe bağl:urul1' zordur. Milll 
zenginliğimiz ,st"ttikÇe nrtryor. Her 
glin yeni hir madenin derinlikle. 
rine iniyoruz. Her tarafta ltnn 

- - --İı~ • 1.1 h.,._ • ulZl, l". .,.....,. 

cnderıı~lıyara.k Ki•ikyaya ve 
~l Alt~ kBrfe?.ine kadar bUtUn 
1\1 1ııtı.dul'tlı cniı: nezaret altında 
1 ıı ~.. .Ur. Şu saatte TUrk.iye. 
~ th~~iti nıua.zzam ecvkulccy. 
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HABER Gcu:eteıi. 21 Eylül 1942 Pcu:arteı& 
Gününden itibaren mqhur 

kt-gtc Yeti Ankara. lıtıknmetl 
~t n cwcı · takdir etmie bu-

1 lllıal'iJ>~· Ve eğer iki taraf 
~~tp~ ist.:1 kendis!nin iltifatım 

"64 
4888 
!S Şile 

15 Şlle SUB 
83lt u Şlle 

S48~ 

ıo Şile 

M!O iNTiKAM ,~ • Yeni lapon 
Barlciye Nazırı - - - -

Dil Bayramının manası romamm, HERGON Tok)·o, 17 (A.A.) - ~ :raomda o 
lan yeni Japon haliclye n::.r;ın Tan\ 
iiktcşrin 19'1 aeneslndenbert htlldtm.,. 
Un 1.stlhbarat bUrosu şe.tı.tını ita et 
mekteydl, Hariciye nezareti hizmetine 
giren Tnni bllhass:ı Kanton, Hamburg 
Parls, Vaalngtonda, Holanda ve Matı. 
çukoda muhtelif vazifelere tayin edJI. 
ml§t.lr. 

il 'l'~ ~P ediyorlarsa bu, o
ı~l'lc l(Y:ı.., .Ada!ardcnizi hudut. 
l,\.l"rrıııa a~'d:J ve Kilikya do1ay
t"'tl~ g'rrlığcnt bi.ssettiren te .. 

Prot. Dr. Sadi Irmak 28 Ey'!Ul Cu
marteat gUnQ aaat (21) de Em1n6nn 
balkevı salonunda ''Dil Bayrammm 
mAna.sı., meVZUllllda bir konferans 
veerccktjr. 

9er Saylalık rormaıar· aauncla· 
~ ~~ t:ca.hille !evketmiyor. 
l\ı,_~ zna~ '~ir ki 1942 - 1943 
d,~t eu' ~esi için 200 inilyon 
~?uYUıtitı ınwı mtldafan uğ~n
~ 'Yen· gayreııer sarfcdıyor, 
tıı- '1znaf haı-p kudreti imkAn-

Okuyucularına tJermi~ baslıyacaktır. 

Kitap .. nen Konferansı mUteaktp m\lteaddJt _,ı_ 
ırıer okunacak ve eski ye•.; dllt tebs. 
rUs ettıren iki temeli ver!Jecektlr. 

Heye('tln:.ı romonlan okumaktan n topla.maktan sevk alalı 
Okuyut'Ularımum bu fınab ~mnamalarmı tavalye ederlL 

ı..:l~tı ~lebilınekten çok uzak - 53 --· . 
~"'llit ~ ~iYc Cilmhuriyetl iyi M~MlbEKI -lliiZll--i ~ Ser talım edilmi~ 2 milyon 

1 

• ~ • ~ 
~ haya Cz:hcr cdebUir ve mUlıim , il';~ - f111 

~ ~fılosuna maliktlr. Bun- · {" ~ . \,!?'~~ -~·--.cK'I 
1tı::ı> b\,ı bU teçhizatlanma mıı. . ,ı' ~ ~ "f{~tı'ti!'l~--~ .~ 
... ıi~ı:n1eltetıerdcn gönderilen •\ı ~~--
~'~~ö~~:ı~:':;;: Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 
~~ununa tevfikan Tilrki- O zamank: Avrupa siyaseti sistemine göre, büyük devletler, bu ka-
L-:ıttı " :\<!iLn yüzlerce bomba.r - kl • b f k k 1 1 d 1 d k 1 ~l'~.~~ av tayyaresi alıyor ve rı'ı ıga, u :rtınaya ayıtsıı: a amaz ar ı .• Netek m onlar a arı.smıı aı, 

1:ıİlt!~:· lngiltt-.rcden gelen yeni padlıaha h .. "f$İyeler, ve hatta emirler vermiıler, istedikleri tedb;rıeri kabul 
h~~tıı~ c ııenginlcn\yor ve diğer eıtirmiıler, Vf' Makedonyayı, bir çorba haline getirmlılerdi.. Bu vaziyeti, 
'l'jı ""ll;4 g~n SC'tle aktedilen ve~ Türklere bild!ıen olmadığı için, onlar iıin yalnız bazı safhalarını duyuyor 
hl l'1t , l 942 de tevsi olunan !ardı .. Fakat Platon ile Mikail meselenin siyasi safhasından haberdar 
"ll~r,- ~u . t 1 idiler .. t_,. "ll!ı tıcare an aşmas~ 
il( \'~ ll:ı~c.ibincc Rn;ı1tag'dan Plôton bir gün mektebe, frenJtc;e bir gazete getirdi .. Adı "Jurnal dö 
~ atrr top alıyor. Jönev,, olan l>u gazeteyi ba~ko talebe görmeden Mustafaya vererekı 

~~ll!ıl - lçinc!e- podiıoh için yazılmıı bir makale var •• Oku .. Ama kimseye 
~l'tO.ena. ~&be-r ecnebi mcmlc- gösterme, gazeteyi yarın bana geri ver, dedi .• 
illh ltl' 'ad 'l'ürkiyeye gönderilen Mustofcı, açıkca okunması yasak olan kitaplar, gazeteler olduğunu 
~ 18ar c ~ h3rp teÇhlzatına biliyordu .. HattClı gecen yıl tatil esnasında okunmak üzere ıaatçı Ahmet 
lı;\!tıı \~tıniy~r, fakat hububat, l!fandi, ona Murat Beyin tarihini vermiJ, ve kimseye göstermemesini sıkı 
lltı ttn ~ndifer leva:r.unı, sıkı tenbih elmııti .. Romalılardan bahseden bu tarih kitabı!'lda ')'asak olan 
t't da l'ol "e :tnanüatura m!llDU - Jey ne idi? Bunu Mustafa iyice anlıyamamııtı .. 
\~atı It-.ııryor. VAJua Tilrit ik . Mu5tafa Plôtondon gazeteyi alıp iç cebine yerle_ştirdi.. O akıam 
~ U- ()\u :nıu~m:ıttan çok mu- evde, bir elinde gazete öteki elinde Fransızcadan Türkçeye bi· tUgat ol· 
lotı ç~ Yor, Sınat ve zil"Bi isUh- duğu halde ·ıorım sütunluk yazıyı sökmeğe, anlomoğa c;olııtı .• 
~ i7t_7~ldı ve 1938 in 3 mil- Bu, McıJ.:edonya meselesi münasebetiyle padiıah ve hülı.ümeti aleyhi· 
~,ıZau.o00 tonluk ihracatı 1941 ne yazılmış bir yazı idi.. Avruparıın iıe korı)ıp Makedonya ha'kını Sulta
r~ ~ l'fllt tona düştü. Her ne nın fena idaresinden kurtarmasını ıavsiye ediyor, ve c;etelere yardımda 
~r ~ tnuı:~ !Sarkın ve Balkanla- bu!unor. küçük Balkan devletlerine hak veriyordu .. 
1Q~5li .. Zo un kömilr havzııfü olan Devlet içinde bu frenk gazetesi gibi dü~ünen hıristiyonlar varken, Av
~t '~~gulda.k ayda 300.000 rupolı bir hır:stiyonın bôJ'le düşünmüı olmasına Mustafa pek ıaJmadı .. 
lh~taıtı:uıı,. .t :Yapıyorsa da ihm- Ytılnız memleketinin, hOl.ümetinin içinde, dışında bu kadar çok düşmanı 
!1\ı1Catı d~!l. kesildi ve yine kr Jm olması:ıdan endişeye düştü .. Ve işte gerçekten bir k6tülük, bir bozukluk 
%~' t!1-hdit edilcl; ve ınu- olduğuna lıcnaat gelirdi.. Bu bozukluk, yalnız harlçtoki i~tohfarın kab.:ır
~. u~ı ~~ biri bu mnddenin masından, dahildeki ihtirasların uyanmasından ıleri gelmıyordu.. Padişah 
~tı .. ~Cıtııd ıne muvaffak olama ve hiikümetinin de bunda tesiri vardı. Her halde Türk gazetel~~inin ya'l" 
~~'IJ<l Jtu.ııu:r k.i ba.zı harp ima- dıkları gibi "Mabeyn,, in ve "Babıali,, nin devlet iılerini iyi g&rmedikleri 
~~l'in aııııan bu kıymettar anlaşılıyordu .. 

l)l ti' 'bUin '1UnYn ~tihMUi.Unın Musıat~ şimdi, kendi muhiti dışında düşünülen ve s5ylerı;len şeylere 
~i ~ .Anadolu toprakla- de meruk e-lmeAe ba}lamı~lı. Bu gizli okunan kitap ve gazeteler ona bil· 

ıı 'ber~lar 'Venncktcılli-. Bu- mediğl, ve ~atta yanlış bildiği ~eylerin aslını ve hakikatini öğretebilirdi .. 
1~"'\ l'okı ~ Türk eanayiinde Ertesi gürı ••Jurnal do Jönev,, nüshasını Plôtona geri "t'rırken ona 

k Q.. zı ugun~ hiıt5ettiren ı-ey sordu: 
t~ ın ve ~ Dı~arbakır cfvarın - - Plat;ın, bu gazeteyi nereden alıp o\uyorsunuz'? Eğer lıabano ge· 
~~ ~n~ı fevk:ı.lilde Ola- liyr-rsa, orc\ıra, Lana da gefü, biliısin ... l<imsaye ne söylerim. ne gôs· 

dt>tnir olan Divrlk 1 teririm!.! ' ~ ~ , 

Platon, endiıeden kurtulan bir adam edasiyle gazeteyi o!;p iç cebine 
yerleıtirirken gülerek cevap verdi: 

- Bu gazete bize gelmiyor .. Onu Mösyö Zografos bobaMa verm'1 .. 
Ben d .: gördüm .. Onun haberi olmaksızın alıp, sana getirdim.. Babam 
gazeteyi aramıJ ise, bulamayınca belki çok telôıa düımüıtür.. Akıam 
onu tekrar aldığım yere koyacağım .. 

Mösyö Zogrcıfos, Rum mahallesinin en iyi evine, en güzei bahc;esine 
sahip olan bir Rum tOccardı •• Evinin kapısı üstünde bir arma, ve bahçe· 
sinde bir bayrak direği vardı •. Arma ltolyorı arması ve direğiı:de pazar 
gOnleri sallanan bayrak, ltalyan bayrağı idi.. Kendisinin . fahri ltalyon 
Viskonsolosu olduğu söyleniyordu .. Aydında lıolyon var mı idi? Varsa ne 
kadardı? Bunları Mustafa iyice bilmlyordu .. Yalnız Plôtondcn i~itıiğir.c 
göre, Frer'ler ile Sör'ler arasında ~J.rkaç ltolyan da varmış.. Say.n ın, işı" 
Mösyö Zografos için, ehemmiyeti yoktu .. Onun için ehemmiyetli olan şey 
kapısının üstündeki armo He bahçesindeki ltalyan bayrağı idi .. Bunlar ona 
Derebeyinin ıatoıu gibi kuvvetli bir himaye, büyük bir nüfuz tem!n ediyoı 
ve servetini artırıyordu .. Bu gazete onun icin, ya:ak ve korku!ocok birşey 
değildi.. Alıyor, okuyor, ve okutuyordu .. O belki de b~ arma ve l::nyruğı 
muhafaza <"debılmek İc;in . üste para vermeğe de razı idi .. Töc.,cr Keıpel• 
Mösyö Zagrofo•, fabrika direktörü lnglliz kadar, itibarlı, nüf.,zlu, ve hC.· 
kOmetçe sayılan bir odamdı .. 

Aydın yahudilerine bakarak bunlar We hükumet orasındaki müncısc· 
betlerin mahiyetini kestirmek güçtü .. Ne Zeyniye mektebind e, ne de ida
dide yohudi talebeye rattlomayan, ve onlar ile arkadaşlık etmek fırsotır.ı 
bulnmıyan Mustafa, yah:.rdi düıüncelerini iyice sezememiııi. Vakıô yahu 
dilerin müslümanlara düşman oldukları söylenir ve iğneli bi:!Jik hikôycsiyle 
müslüman çocuklan korkwulurdu.. Güya yahudiler hamursuz bayramında 
·ıakaladıklorı bir müslüman çocuğunu iğneli beıiğe atarlar, ve ondan o!· 
dıklorı kon ile yuğurulmuş bir hamurdan c;örek yaparlarmış .. Mvslofo son· 
raları bunun bir hurafeden ibaret oldu~unu anicımıştı.. O çoc.ukluğunda, 
yıllarca yohudi mahallesinden gcçmiJ ve l:ıöyle bir tehlikeye J\jromamı~tı .. 

Plôton ve Mikailin yahudiler hakkındaki duygularına bolcılınca, hı· 
risliyanlcır ile yahudilerin birbirlerini sevmedikleri anla iılıyordu .. Hatlô yo· 
hudiler, müslüınonlorı tercih ediyorlar, ve çoğaldıkça, maha!leıerjni. Tü. ı.. 
evlerine c!oğru uzatıyorlardı .. Ticaret ve faizcilik sahasında o:ılor, Türkler 
ile, ve bilhcısso köylüler ile daha sıkı fıkı münasebette bulur.uyorlar, ve 
ağaldr bevlcr önünde yerlere kadar eğiliyorlardı .. 

Yahudilerin, ne ke:ıdi ırklarından, ne de yabancılardan onları Os· 
monlı devletine kor~ı icabında kafa tutmağa teşvik edecek hômileri yok· 
tu .. Dünyodok\ ve Osmanlı devleti içindeki vaziyetlerine ~öre s'yasi bif 
emel beslemelerirıe de lmkôn görülmüyordu .• Öteki unsurlarc:!.ln her biıı 
kendini Osmanlı devletinin mirasc;ılarındon saydığı halde ycıhudilerde 
böyle bir ümit yoktu .• Hc:tıô onların aklı ba~ında olanları, Osı~anh devle· 
tinin devom etmesini bile kendi me<tfaatlerine uygun bulu'l'orlardı .. Çünkü 
onların tek gc.yesi ancak para kuvctine sahip olmaktı .• 

Yahudi, millı istiklôlini kaybederek dünyanın dert bir bucağına da· 
ğıldığındanbrri, mevcudiyetinin ana prcıısibini para kuvvetirıae bulmuş, 
ve her yerde, her vakıt ancak bu kuvveti elde etmek ıc;in çalışnııjlır •. 

- Devomr var - · 
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gövdeyi götürur;<en, TUrkiytı<le 
Yeı>yeni b!r ı,,ılama pilAıu kıınıl
du, 

l:'ara.dıldıkbri gtiodeııberi b~u
nn ıı.kan ınnat.(lara fonn"'n diı
giıı ' erini \ 'Urdak. l"l!nn, • barn.j. 
lardnn irademize boyun eğmi~ ~ğ 
laynn~r fı~kırnc:ıl<. Saynnız artc
~ or. Koyu emen selıirlerden .,:...._ dI k.. ~ ' ,., .... 

• ·oye altın ~rıyor. Pek yakın 
bjr gelecekte bombo3 ornfarda sır
ma ha,.~ dıılgnlıı.n:ıcnlc.. Sınır-
lttrımız içinde "" "N'J ak . ll nJa :ı. 1,, l)Of. 
~· nlau tlJ: "Mrıtrr,, m 11en"etJ. 

nı toplnyncağız, 

., Bu knı:lar lmwetli, ıhflarulaki 
:~lba.rı 1.ıu kadar yUksek bfr devle. 
tın pl!r.ısın<la.ıı hnngj aklı bttsnı~ 
<1a n<lnm lru•~rulnnabilir! • 

1!1\·et böyle; ama piyasamwıa al. 
trn yine yülıscllı:Ur. Sad.'! n.Jtın de
~l, dc,·let bnııkasmm biitlin tah
' ılleri <le altınla birlikte yük9eli. 
~ ~r. füztı 65 llrnya mal olan 1.ıir 
hı~ scm:d1nln bugün 180 l?ru:, a 
mü~isi ''al'. Niçin! ÇilnkU pn-
1'8 ~ktur. B~ıkalardnki fn!z dU
. ültlüğUne 1ıc-1e bir bakın. Oıı lı!n 
liralru bir apartrm.ana bugün elli 
hin lira \crİy()rln.r. Scbep"l Se~ 
hep 1'111, ki diinya. piyn."ı:> ~uııın
lıdır. Pare y:ıttraca.k yer yok. llnr
hi'n <lalı!\ ne kadnr siirc<'.cğl belli 
değ~'J. Sermaye sahipleri, p:ır.ıJu.rr. 
m i ~td>ilmek için pnhıdıya 
ınUlk :ılıyorlar. Daha. budc.ltilnn d& 
altm topluyorlar. lCadınlar bile. 
~ik hn.mallnrma döndüler. Kolf" ... 
nndt\ kelepç.e a~"ll'lığmda bilezik
ler ta.,ryorlar. 

l'arm, ortnlık dU7.eUnce, toprak 
\"e yapı fiyntkn korkunç bir •el
relcye u~k. Altın mağrur 
tnhtmdan yu\"arlnııacak. 
Radyolanm.ız, ga.r.e~lcrimiı, lk

b«at~Jarmıız bu konu Ö5tliD<le 
(lurmalı, dtt.,Unendyen ve ba ytlz
den heyecanlanan halkı ayanttır. 
malıdır. ıı ilenı, ynlım dolanla 
~e\'reletfn1 avutap uyu,tQl'IJ'rken. 
hiıı: niçin bo bü)1ik J:;er!:eği orta~ n 
koymuyoruz! 

H ahkı Süha Gezgin 

Londradaki Türk 
gazetecileri 

Londra, 17 ( A.A) - Tlirk gazete. 
e!lo.ri dlln Mister Herbert Moriııon ta. 
ra!ından kabul edildikten .90Dl'a ya. 
bancJ ga.zıctccller birliği tarafmdatı 
öğleden aonra tertip edil.an bir top. 
lantıda. hrız:ır bulunmuşlardır. Bu top. 
lantıya TUrk basın hcyetınden b:l§k4 
1sveg g&.zctecııerı. de çağuılıru~ bu'u
nuyordu. HarjcJye nazrrlığı er1d'ınrıı.. 
dan btrçolc ıahslyetıerdı>n ayrı olarcık 
toplantıya TUrluy<: bllytik elçjsl 1e 
gclml§tf. 

Bu vcslle lle Yunan, Yugosl&\', p • 
lonya, Fransa ve Çek gazetecıı ri 
TUrk meslekdal}ları Ue u...-un u::"ıdıyıı 
konu§lll&k fırsatını ~Jlmuslnrr 1 .. 

TUrk ga:ı:cterilerine sjyaset ve rr; cn: 
le.ketleri hal:kmda mUlellddlt sı.ını , :
Porulmu§tur. TUrk gazete.::ller ltC"yeti 
relsl Hl!s<lyln Cahit Yaıçm da I• r n. 
sızca kısa bir nutuk sByHycrek gaze. 
tecllere dO~en çok mllşkl1 Yu,i.feyl 
ince nUkt.elerlc lznh ctmlııtir. 

VEFAT 
Öğrefnt!'nlr.r Ynrdım Ot•mı~·P.tı ı~. 

ı~n~lndcn: 

Ccmiyctlmlz twı:ıında.n Fatih 64 
Uncu ilkokul b&.§öğrctmenı ZUhtU 
J~aruru•yu maalesef aram.zdan ebedi . 
yen kaybettik. Kederli ailesine ve sa.. 
:ı;ın nrkadll§lıınna taziyet'erimlzJ su. 
nıınz. 

1 25 yıl evve ki Vak•! 

18 EylCll 9IS 
Moskova tahliye ediliyor 
ltilllf tc?.gını.f ajans)flrı bol~ev1kıer 

ttırofındAn Moskovn.nm tıı.bllye edl'. 
mcktc olduğunu ı!'Jl\a ccllyorlar. 

CUMA Ounıartesı 
:E - EylCll: 18 EllW: 19 

> 
1 '.Ramazan: ; 

~ 

c:ı Rıunaatn: S 

- 1 Dız.ır: 186 ! llızır: U'f 

\'akltl~ı va.-au t;unı \'aı.au t:unl 

GUnet 6.U ıı.zs 8.4% ll.%8 

Öğle lS.08 5.S2 ıs.us 5,0S 

İkindi l6.S7 9.2% }6.86 •.n 
Ak$&m H>.lli 12,QO 111.lS &J.ot' 

\'atın !0,46 1 82 ?0.4'j 1.31 
lmsnk ~.08 o 47 G.00 uoJ 
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Ven Eserıer Romeli kaçırmalı JiALBI~ <iöZU - 1. H. Baltacı . 

f. d oğlu tarafmdan 1922 de çıkanlmı' 

isteyen a a m ola.n bu cserın ~ntj. bumu yapılmı?. 
tır. Eser Mlllbı bu ikincı baaı.ııun öc 

I 
sozUnde ~unlan söy!Uyor· "Kalblmh: 

\ bn:ınlar 'Iobrui,'11 llldıliları ı;a.- ı d:ıı:ıyla tel iirgüler:ııin \e Alman G.öz.ü,.n_<lekl parçaların dllt, bunda:ı 
ıııaıı, bir gUn., lnglıtercdi.' ubah fle\'riyelecinin aro~ındao ge~ere!• yırmj Uç yıl once yazılır.~ olmaamu 
"UZcteliriııi olm)ıtnlar, Almanla. , l~omelin bulumluğu nnıhrn e\e rağmen bugünkü dil gibi eııde ve "· 
rııı beccıikli S.um;ındnıu ıt-0meli ı,:eldi. Kapıyı çaldı. Vakıtt kapıyı çıktır. Melinde bazı sözlerin öz Türi.< 
l.~r.nnak için ı:,cnç bir İngiliıi n , uç.'\n nöbetçiyi f.e<1ıoi~ &wıturma~ çe!erinj yazmaktan ibaret pl"k az. de 
.\lm:m hatları geıi .. ınde te,cbbü~- imkanı hasıl olmadı, J~e)eS ateş ğişlklik yaptrm. Kalbimin Gnztı bjr 
tc "uhınduğunu okUthılar. }"ı\kat etmek uıecburiyet?niLc ltaldı. ıztırabın ve Umidin tarlhldlr.,, 
bu genç adamın l\:e) e~·terden bi- 1 Rütiin evdekiler ayu.klanddar ,.e Kitabın :fiyatı 50 kuru~tur. Yeni 
ri oldn~ııu oğrenince ;::.aşmadı- clıo;:ın fırladılar. Keyes odalardan Adam idare evjndcn alab!llrslnlz. 

lnr: fırl:ıyanl:ıtm Uzı-rine ta.oonca.<tını R Ş/ 
"l':ıbii! t>?r Keyes. Znteıı t>u "" oo~aı~u'ken ~.ınmdaki ıahit de e. A D RIZA TiYATROSU 

ılııden hep boyJe yan deli in atı- lindeld el bom~sııu fırlattı. Ke- H.\LlDE l'IŞJ\i!'oıı' beraber 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
Nevral ii, Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal ı< 

iCABINDA GUNDE3KAŞE AL 1NAB1 li R farlar çık:ıT!,, <Lediler. ~·e~ ri srratla :('inıle R-0melin bolun- "4er ak,am ..aat (!J,lSO) il• 

m~yes nileıılnin 1nııilİ7. tarihin. Guğu ynn odaya kostu, k3p1J1 n lh:~ Baba 
ılc ıl• .ık i mi g~er. \'aterloda çnr açımız bir kurşunla yer.1 ~ri!. ' 'od\'ll - 3 - Perde 

"' ' .. , • • ı ~ .,.,- • ~ 1. • A<:., • • .. • , .. ~ , • • 

l\npo:;onun hat ·amula ilk getli';7,ri dı. Onl\ refııkut eden arkada,ıarı 
.ır,m:ığn mm :ıffak olan bir Jie- onu .e~·den d;sarı, kapınrn öııür-e 

J e.!Jti. Bu adam Sir Şarl Keyes a- çılıar<lılar. !{eyer> ora.da bir kaç 
CllJ lı:ı. gen~ral olmu5 ,.e Kırmıd:ı ıiakik:ı ı.onlı\ haya.tA ~&.derini 
:Si,-astOJlOI mı:harebesincle m~har yumdu 
Balalila.,·a hücumunu yavmı' ,.e DaJı:ı ev~el Suri'yedt' bir tabı.:. 

~ Dip:omah eczacı araı11vor -
1URKIYE ŞEKER FABRIKALARI ANONiM $1RKETINDE:N. 

barbi.n se) rini değiştlrmiHi. matı zap~tmel~ için ~Ötttt>r<liği 

1
. 

raımt aih:<lc ~lmdiliı. en mUın- hüyt.'1< <'~:s.retten dolı~şı "asl•eri 
taz , ·aziyette t'Utula.İt, .\mlral Si'r hftç,, ni.,anuu a)au ü .. teğmen l\e
Rober Key~tir. Bu zat umumi ı :1·r~e, Romt-li y:ıkala.ma.k gibi bli
harbin nihayetlennu.•ıinclen bir yilk bir ha~kette bab.1.,.ma Zee -
kaç a" c\ \el delice bir cesar'!tle 1 Brııg~e'de ~·ner ohm talih yar-

3GS9 ı.aytlı Harem l<anununun hükümleri mucibince iktisap edece::• 
d"rece i.11..,rfnelPn Turbııl fabrlk.llltlız için dJplonıalı bir Ecz.ıM•J ahnRA·ak. 
tır, Altı .. , IMIDra keadlsiııe barem kaotınuna güre bir ı,ıetme d~rl'~ı.i 
vcıilecclillı. Ev fabrika tarafından temin edlleoek \C blr nıiktar kir.t 
alınacaktır. 'l'.Jlip olanl:ırın Yeni po11tııhane arkaımda Bakır Hanında 

S. ı·u l•ıift:ıki Ui)romuı.a yazı ile milra<'aatlan. 

• \lmanlann en büyük denizaltı Ü5- dnn etmedi \'e oo~·Lere \'atanı ut. 
sU olan Zee-Bnıgge'yi tahrip et- rnnda kalıramanca canını ,·erdi. 
mi~ \e bundan dolayı "Zee-Brugge Ş:ıyct t~bbü!iünıle mu,·affak 
Jlabramanı,, i!lllllni almı!}tı. olsaydı Afril<a harbine ycni blr 

Vaka ~yle cereyan etmiştir: istikD.met ,·erc<.>:ek ve adı tn~ti'L 
1918 de Alman deni'ıaltJlım .\- tarihine ~ettl<tİ. Fakat !!İmdi de 

nıcrikan nakliyatma çok ziyan ve- ıulı biitün 1ngiliz milletinin kal
riyorlardr. Alman denimltı tissü binde yaşıyor.,, 
7..ee-Bru~ge Do\'erden bir kaç mil Babıun Sir Rober Keyes tnglliz 
umkta iıti ,.e bu limanda 10 muh- müda.fruısına mecliste sen yaptığı 
rip, 80 denizaltı, 34 topritobot; b&. hücumla.!'dan dolayı, kendi 1 itin 
J'ınıyo.nla. Atla~ okyanusuna doğ- birllz aalan 5t"tl'lpatiyi uğlunun bu 
nıdan doğraya açılan ~e de- kahramanca öliimü yil'zönden ~e
niz fi911Ü idi Ye bunan i~ Alman. ne ka7.anmq oluyor, 
lar bu ~ rok kıymet ver1yor- Şayet ikinci cephe ic;in do~-.şan 
Jardı, Amiral Keye-" bu. limanı Myialar tahakkuk edc>cek olana 
t ahrlp etmek için C'ÜreUd.rane bir btltün tnırillz &4'kerleri kendile. 
pilin kurda: BUytik bir moloz y«- rfnden (Ok örıc.e düımıan ordun 
~nmın 7..ee Brugge lamalı &nün. içinde lm.hramanca bir lıikmn Yft
de dalr.alaran \"llZİfeıi gönltiğünö J"'n vatan~lanru h:ı.tırhyac-nklar 
hiliyorda. ft ona l&yık bir nt:ınclaı! olmaya 

Bu dal~lllnranr atmak ,.e n·ıa çah"tC:\1danhr. 
7.anıanda e."lti bir deniz&ltı vei·a- (Sviu-r tılüsti~) den nakle. 
hut kileUk bir mulı" ıiple b.naldsn den: Tnğmt tı'k~. 
İ(eri' girerek limandaki ytlklU 1t9- ==========::;--
nıilerj d~ bıstrrrnak MivonJu. B ·· k.. d;?J 

"B t hl'k 1i 1• · b . ugun u ra yo u e ı e mıanr lr ı.şe. 
nin maıı tarmı kapar gibi kapaya.. 
cağrz!,, diye kend~ine refakat e
decek olan gemiciLera ııt'11nmı an. 
lattı. 1918 mvtı İçinde Ke)'N ba 
iı,e iki defa tetebbtise blktJ. Fa
kat ikisinde de han.run müsait 
olmamft.!11 yüztinden saJ'fJnu.Ar et
ti. Nihayet 22 nleanda istediğine 
kın a~ta. Deni7. '!Bkl'n, c-ezir yök
"Cktt. 

7,30 Program 7,3! VücudümUzü Ç&. 

lrgtıralım 7,40 ajana 7,55 • 8,30 Sen. 
fonlk parçe.la.r Pl. 12,30 Pro~ram 12. 
:!3 kan~ık prognm pi, 12,411 ajana 
13,00 • 13,SO Peorev, §&rl!ı ve tUrk~· 
ler. 18,00 Program 18,0S fuıl heyeti 
18,40 dana müziği pl. 19,00 konu§Dla 
19,15 aaz eserleri 19,30 Haberler 19, 
45 klAJıik tUrk mtıziti p!'OgJ'llm.ı 20, 
15 radyo gazetesi 20,45 Şopen'ln eııer. 
!erinden pl. 21,00 k&nUf?DP 21,15 tem 
l'll 22,00 radyo salon orke:.trası 22,30 
Haberler 22,5 Ok&paruı. 

SPOR ------------------Kürek mıukavemet 

falllpİyonlu~ 
İllt, Au sporlan Aja.nlıfmclan: 
ı.tazıbul kürek mukanmet pmpl 

>'cmlufu 20.9.942 Pazar aa.bah.ı aaa~ 

11 de Beykoz ile Moda arumda yapı. 
Jacaktır. Yar11a iJUrak edeceklerin 
aaa.t 10,30 da Beykoz npur lakele9j 
yanında bulunmaları tebliğ olunur. 

Gayri menkul ıatıı Hanı 

Beyofla 8a1b Mahkemeleri BatUtlpllflnden: 

012168 
Zebra ile çocuklan MUnire, Meau~ ve ı.Iuhlbbenln ve 610 Nurl VCt'e

~sinden Rahime ve çocuklan Mwtata Kemal, Fatma Naciye, lfalil ve tı,. 

ratJnıin ,ayta.n ve mtl§tereken ruut&ı!arntı bu!unduk)an Beyoğlunda Ka.. 
merhatu:ı :-ı:.:ıhalleııinde Tarlaba.§ı caddesinde Demirbq aokatmda kA.in ee. 

1 kl 27 yeni 2!l No. lu 900 Ura kıymeti mulıammeneııindc ah§ap ve harap 
hane {Uyuun'Jn tzr.tesi :z:ıınıımda aı;tk arttırmaya konulmu.ştur. Meaaba. 
.aathlyeal 4~ lıuçuk metre murabbaıdır. Sair evsaf ve tafailltı vaz.'ıyed u. 
b1t varakaıır.ria yazılıdır, 

Blr.ı.cı açık arttırmuı 7.10.H2 tarihine tcadüf e<!Gı Çar§&Jnba gU. 
nU saat U ~ 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem odaarndA 
baJkAtlP Mzdındc yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin y\lz.. 
c!e yetmiJ be§!ı:ıi bulmadığı takdirde en aon artt.ıranm teahhQt'U baki kal. 
nı.ak üzere müzayede on gün temdit edilerek iklncı açık arttırmll!mın :?~ 

10.9'2 aalı gU,ıü aaat 14' den 16 ya kadar icra edilerek en çok arttırana 

kat'! olarak lha!e edilec.,ktlr. İhale güntıne kadar blrlkmil ve bl.rtkeoe:C: 
beiedlye btna vergı.i ve evkaf lc&reat De>rçları hlaeedarlara ve delllllye rtL 
ıumu, 20 senelik tlvls be~eli. ihale pulu tapu kadaatro harçlar. m11Jtertye 
aittir. Arttrrm.aya tftJrak edeceklerin haneııift muhammen kıymetinin yüz.. 
de yedı buçujtu ni~betinde pey &kçealne veya mlll1 bir bankanm bu niııbette 
t&minat mtlıtubunu vermeleri f&?'lttr. Ar~tırma bedeli ga.yri menkul ken. 
dialne ihale olunan taratmdan derbal wya \'erilecek mühlet içinde mah. 
ke"M kaaııııma ödenmeaı meeburtdir. Ödenmediği takdirde thaJ., feahedtl~
rek kendilir.cıen evvel en y1Hcaek teklifte bulunan kimle arzetmlf oldutl! 
bedel lle aımata na Ol'.lna oaa ihale .mıeoek ve o da rasır olmaz veya 
bu?uıunaza lı'mu. yedi ~ mllddetle açık arttırmaya çrk.anlaca.ktır. Ya. 
pılacak illn al&kadarfara tebliğ edllmeyeoekUr. 

lıl11zayede acınund& en çok arttrnuıa kat't olarak ihale edilecek ve her 
iki lball!Ge blrlnel \bale edJ!cn kimse iki ihale arumdaki farktan ve zanrdaıı 
nıeauı tutul3caktır. lhale bedel farkı ve geçen günlerin yüzde btıf talzi ay_ 
rrea hükme hacet kalm.aUJtım taball olunacakttr. İpotek aahlbl alacaklıla· 
ile aair alllrad&rlanıı gayn menkul üzerindeki haklarını ve faiz ve mura 
fa vesaireye dair olan iddialarnu evnıJa mO.blteleriyle l\A.n tarthlnden itt.. 
baren on bcf g11n için sat111 memuru bulunan mahkeme baııkAUblne bildir. 
melert llzımdır. Akaf takdirde hakları tapu ateillertyie aabit olmayanıar 
utııı bedelln!rı p&yl&§mamnclan ~ brrala1ac&klardır. 

Mü:.ıayedeye ı,tira.k eden1erin btltllıı aalı§ §&rtlarm.ı kabul etmlf v~ 
evvelden bf"f'nm!o ve bilerek p)Ti menkule Vt,llp butunmut Oldukl&n ad

dedilerek ıooradan 1Uraslan meamu olamıyacağmdan tallp~rin aa.bf gü.. 
nt\nden nvel pyrl menlı;ulü gezip glSrmelerl ve fazla maJ~mat almak ta. 
teyenlerln H2/68 No. ik mahkeme bqkA.tip!l.fine müracaat etmeleri UAD 
olunur. (41129) 

SAJltBJ : Amll US lllaJdılJ JW: VAKlT llATRA..\SI 

Nafıa Vekaletınden: 
Eksiltmeye koııu'ıan Jş : 
l - ~ıı İşleri Ücuncü Şube Mudiırlii~ii Ilölsesi içinde 1ıul 

ç;ı~ ı dcrha yon knnalınıt suyu sevk eııııek mnksadilc ÇöınlckÇI 
rfn i~~:ı. cclılccl'k rcMülatör ve buna m!ileferrl inşnot işleri. 

l<ııınım c•dı!eıı ke~if lıedcli rint vnhidi cı-nsı üzerinden 
lira ":rn,, lmruşlur, 

2 - Hk'iillme 6. 10. 9~2 tarihine rastbyan Sıılı günü saııl ı 
J..tıruılrı ~ıı l~lcrı Hei !iği lıiııao;ı içinde loplanaıı Su Ek.-.lllıııc !\ 
oJJsınıla kap:ılı 1.:ıı f usulilc yapılacaktır • 

3 - f ,,ıcklilcr cksillmc şartnam~. muko\'elc projesi, ı;ıı 
l5Jerı (İenel şartnamesi, Umuınl Su işleri fenni şıırtnıımesi ile J{ 
i'~cnni şıırtnaınelcri \'e projeleri '':!3,, lira "88,, kuruş karşılı 
t~Jerl Rei,.Jığındcn alahilirler. 

4 - Eksillmeye girebilmek için isteklilerin "22754,, Ura 
ru~l~k ~uvıı.kkat teminat vermesi ,., ekslltmcnın l'Bpılacağ! g& 
az uc sun evvel bir dilekce ıle Nafia Vekıileline müracaat cdrr 
malısııs olınuk tizcre \esikıı almnlıırı ve bu ,·cslkayı göstcnnclC 

Bu müddet içınde ve ika iste~inde bulunmayanlar ckstll111 
nıezler. 

. 5 -- fstckli!erln teklif 111ek1uplarını ikinci maddede yaıılı 
lııt saal oncesine kadar Su İşleri ReisliAine makbuz knrşıJığıl1 
lcri IAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (7692) 

latanbul Belediyesi ilanlaPI 

Heap l~ıen lıfUdilriüt'O ka.droaund& mOnlıaJ bulunan u ıJtf 
ve 150 lira ilcıeUi seyyar memurluklar için 21.9.912 pazartuı g11110 
de orta mektep me.zurıu erkekler arasında müsabaka imtihanı ya 

A§a#Jda yazı!J e•aatı haiz oıaıılann 19 9.942 cumart,cei gtt.• 
belediye r1ya~tlrıe latida ile mUracaat ederek istenilen veaaild 
ve tayin edUtr. gün ve ~atta lmtfhana gelmeleri UAn olunur. 

1 - Türk olmak. 2 - Orta mektep mezunu o!mak, 8 -
alAkaaı bulunmamAk, • - Otuz Y&§mda.n yukan olmamak. 

t.tenjlen veıalk: 1 - HUviyet cüzdanı. 2 _ Aakcrlik v 
Mektep ceb&ckUlamc.sl 4 r""--DOtruJu,k kAğıdr, 6 _ ._,6X6 eb' 
.fotograf. 

" Dr. lbrahim Denker • I Umumun nazarı di 

I ::~:. ::=...~:.. ~ı Hakikati anla 
BeyoJlu • Apeamn. tialnzap·ı 1 
cıaddemt Çöptttk~ •nlmll "'

0
• UI lazımdır 

~lotoa: -t24AA 

l8TANBUL BORMSININ 

17-9-9!2 1''ıyatıan 

llapL'\11 
Loııdra 1 Sterlin IS.22 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
CeDevre lOt> 1avfc;re P'r. 30.36~J 
Madrid 100 Pezeta 12.'39 
Stokbolm 100 1.aveç K.P. 31,ld 

1 ESILUI VE T Allln.A T 

% 7 1934 Srvu-Erzunun %.7 19.9'! 

Ba&ı kadm ve erkekler 111' 
yuk.an pallalılJkda yeııltlJll 

kmldura boyacwna verfrl8'· 

çant,.ayı alclıl'ntd& farlnd 

lar. 

Va.kta kJ yftkeek ~ 
nadide elblae.lnl giyerek ~ 
tutwıa aldıf'ı vakit o ~ 
bcr'taratuıa siyah kondur" 
kelt>rlıtln cmtıtmı görttr. 

23 nisan İngiJterede St. Corc 
~linüdür. Kf'ye.c; mo\affakiyot. ha
berini bu liutlu gönde haber ver
mek i<ıtiyordo. Gece yansını biraz 
ı:~ "F.rebas" \'e ''Terror,, zırhb
lıtn tarafından Zee-Bm"ge'nin 
hombardnnanı basladı. Bırakıla.n 
.. uni "~ dalgalan &lirasında f ngf. 
ıiı. filO!lo !Mhile ~'aklaştı. 4'Vi'nclik. 
tile,. '~ ·'Da\'foül,. geflllleri dai
nakıranm iizerin.e askCT' 11fkardr. 
Oraı'fa bir milC':tdeJe sürüp gider
ken knmandan Sandfortıın idare
.. inde bir denizalh ~emisı kanalın 
nğr.rna ~eldi v~ ~emide bulanan 
J n ton mendı ;ntnikiyeyi ateşıt. 
Yer~ d'!l'hat talıt~lbahirin yantn
cla ~,iyen bir hfkmn fıotu'na bj. 
neret' oraclan '117.a.kla"trlar. Denİ7:· 
altıyı mUtes.kı"berı Mki ''tntrepid" •·t ~ . • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12-9 ~ 942 V?-Ziyeti 
Bu Mfer e;rvah: Ne ~ 

eıya verdlif paraya mı Y"_,, 
llne verdlkfne mı acııMD· ıft' 
zararlara afraıua.mak ıc&.ıı 
Sultan hamam Meııedet..,... m.rt."'enıa .. ,.e °'Tlıeti5,, knrra.-

1~rk>"! de bnalrn ağnna ge~k 
:;m'anleri t11.ra.fmdan batmldılar. 
r.~n~rin hüttin mUrettebatr re
fokllt .ı:emilerine ~etmeğe m1n·af
f 11k nlmuJ''a'Pdr. Böylece Zee-Bm~. 
st~ d.~izaltr ü.ıı"liinün methali kr.
p:rnm., oldu. ATmAn denimltılan 
tam !) RT' 'imandan ÇrkamııifTJnr. 

AK T i F P AS tF' ....... 
g._; 

Altın: Sa.ti kiJog'fam 14.818.476 lM.96'.MS,19 

••• 1Uft.1'rl,IO 

•J ıouıe.n 

Mrk L!ruı • • '°1.831,91 

• • 

- il.el'-196,8" 

-.-

u.oouıo.u 

Mütt~ .. ~·IPrj!l weml kftnnla.rı da Barlçteld Mubablrler: 
heııte bire ctü!lıtU. · · Aıtm: ~ Kilogram 2S.H8.0lS 

7.ee-Bnı~r;e k:ıhr:ummrnm oi!:hı A.ltma tabvtll kabU ııerbe•t Dö•. 
ı "f ..,.. Diğer dbTUJeı " Borçlu ldlb1Dı 

• 0 re~ n.4'yH de bfthMr ~İbi teh. baki 1 1 1ikrJi b..i'r llllf" ~irmişt.fr, Y:ınma ıt1. ye er 

1 

lfil.'HA.111&-

clığı 250 aclanıt-ı. J.Jbyad!l Romeli J l! BaUııe 1.'abnUort. 
iılü " va dirj Y2'lkft1'amayıt teşebtib Denıht• edilen ena.Jo na.kd~~ .. 
<'tmiştir. ! ':tarırlığl • , 
Oğhınan gN:en sene o;onundn.ki 'Canunun 8--8 ırıcı maddeltrtn• 

hu fnıM'lf'n...,mı ~ı Slr J:ober tevfikan Hu.ine tarafrndaL nk' 

ı..nı.nı,-

Ul.111.878,!~ 

Keres ~~nlenlP oğlunun nrka- · tedlyat • .. 
ıiıı.'ı ()lurı, bir Alman es~ kampın- SenNlal Ottzdam: 
(lan k:ıçmn,ğa mu\'affak olan, bir ncaM sen~tıtr , ~ 
'-Uhayın mel.;tubnndan öğl'C.nmi!'J . ~·ham Ye Tabrt.111 Oftıdanlı 

-tir. f Deruhte edilen e~alo naL. 
Ra mektnrt ezcümle §Öyle de- diyenin ka~b'1 eabam " 

nıektedir: tabvtlAt (ltlbar1 kıymetle) , 
•1J<ıte~ Keyeoı rliişman hat. l Serbest eabam Ye t&h.u.lt , 44.991.419,81 

lannın 2il0 mil ger:i51nde bulunan ı\Hnttlar: 10 IM."3,45 

r.:'r latnya kuma.nıla edi.rordn. Un AJtm •e dölf!ı U.Unne aY&M • • . 
1.086,lt 

6. '8S.46t,9.S -.-
~.000.000.-

kıta .\ fri'k:ıdıdd APman kırmal'.1ıı- ı aJıvilftt Uurıne avam • • ~ 
:nr Mar~al Rotn<:Jln kararı:iıhına Ha:ı:lıı~ye kıaa vadeU &Yana , 1 
hir b:\<iktn yapmak İ.<Jtİyordu, &u Hazlneye SllM No. 1u k&nUDı rftre 
~b iştirak edenlerin hcp<ıi aı;ııan altın karıılılllı uane , • 
~ .• ld."1'1' rnr ôJlimü gfü..e nim~- 111.911edllrlar • • 

_.,.trfhı 

lnr4t. I\e-7es kltasrru lnlanızsa7. o- ı \tobt~U • 1 
..._ ('itlan ~ ~,. l'tirtikledi. 
ıı . ıs ~k&nun ~ Keye., 
r.nm~ihl otnrhı;l9 e.e ~n lıii- ı 

tfın ,roffan I\~ İ9İ"n lııir ~ıh:. ı' 
~ ~ndelıdl. !i~~ de iki ....... 

ll9W."5,27 

M'f.IM,91 

a.etwıu,s.; 

tttf .m.m.-

168,17 S.8'78,:t'? 

~ 

ll.4M.Ml.J1J 
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