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:ret hududunda kendilerini karşı- y E N .1 G 1• N E D E J A p o N yakında dUşmes·ı lamı~ olan \'alimiz '\"e refal.:alindekı 
7.evatla birlikte geçtikleri yerler ü • 

::;.~~d~ö~·~~~~:ıc::,ı~ce~~i~~~:;akb~: KUVVETLERı· ı·MHA Eoı·Lı··voR bekleniyor 
Yazan . .Asım ·Us 

.\ 'llıaıı 
.vao ~.harp malaadıns ynra. 
İ)'et~hşal müe!'l1teı;e!erinin 

"'1ıi111 Ya bütlin bütün dur. 

ibaret zannediliyormuş. F''ıili te· 
Şebbü~ler bqladıktan sonra ce\'• 
il.er miktarının 80 milyon değil, 3 
milyar ton olduiu anla§dmı~. Bun
dan ba.'ka % SO ni•betinde olaa 
demir cevheriııiıı derecesi de Dr. 
Plei'ger'in göıterdlii uııuller 'laye. 
&inde % 80 del"tte9İne.. ~nımıt; 
3-·ani ta§ ve topn.kla karışık olarak 
3 SO aHıbetinde olan demir par· 
çalan bir taraftan miknatı!'fla top. 
lıml1l!lk, diğer taraftan yüksek ha. 
rarette eritil~rôk maden k19111ın1 
ta, \"e toprak Jnsmından ayırmak 
soretile raııdımanlı bir it1etıM tm. 
ldiru temin edilml,; böyleHkJe Al. 
manya demir ve çelik ic:Jn yaban. 
er mem~tlere muhtaç olmn.ktan 
kurtu1mot. 

tiyaçlarını dinlemi~ ,.e k:ındi Mosko,·a, 2 (A.A.) _ Ünited 
!erinden izahat alarak dün saat 19 P.Ma: 

, Yahut bu müesscs,eJcre 
._lire[:'§lltabilecek derecede bir 

it it Mnkinı bll'&'kmı~tır. Bu aa· 
e it 11 '-lıaııımdan çekilen kolları 
. İJ,~•l'IJtı ya cepheye &ön· 
~İll"- Ut harp malıemdetı 

it, - ku.Ua.nmağa bs.şl~ı· 
'ııeıııı la . 

• ~~ h beraber Almanya yine 
0 k"d arp makinesini i~letmelı 

"dır ki ar tok işçiye ihtiyaç 
f~i .. ~•hancı memleketlerden 
le(ı:c~llrıeğe mecburiyet gor
tı.,ı:a etekim harp esirlerl.n. 
la~ M~riata~ı, Fran~~ 

:ıceu Belrika, N on eç gıbı 
İltıa '• •l'den Atmanyaya ı;eti. 
•lı~&Jr nıu~telif miieMeselerde 
İ \ bL Olan . 'I ' ik' 

• wı111 ·~· el'Jn &ayısı 1 
lı lııı&Q g~IJJektedir. 

an Ya~a hıı.rp maksadını\ ya.. 

(Dtmamt Sa. !. Sü. 6 dtJ) 

Yurdsuz kalan 
gençler ~•tJ .ıstihsaı mUe!i~selerinlıı 

ı..rt ~ durdunılma, veyahut 
.. ._ k eceye indirilmi, bulun- Dl1n gazetemiZiıı idare evine yQk. 

ÜC!itlııe •111 harp 5anayüniu ala· •k tahBildeki gençlerden on on 
&l'trna!lma misaJ o:arak befi geldi. Buıılar Beyazıtla h\l.IU-1 

da şehrimize sclmi~lerdlr, 

Sayın misafirlerimiz şehrin nıec! 
halinde mevki komutanı, mülki vr. 
oskeri erkan, bir kıta, asker tınafın• 
dan selı1mlanmışlardır. YakUn geçol 
mnsına ra~men büyük ca<ldcnln 

Çenber içine ahnan Japonlar teslim 
olmayarak ümitsiz çarpışıyorlar 

iki tarafında halk baş,·ck lltrlnl Melbo:ırıu, 2 ( .... A.) - Milne 
heyecanla ahkşlamışlardır. Sayın Boy'dn karaya çıkma~a teşebbüs 
bnşvekfllmb: de bir mOddet eden Japonlar mağlup edildikten 
yaya :yürüyerek halkın pek canlı sonra burach birkaç alay terk et .. 
fczahOrlerine" nasılsınız arkadaş. miş1erdir. Bunlar şimdi Amerikalı• 
Iar,, di) ç mu'kaheledc bulunmuşlar l lar ve Avustralyalılar l:ırafındnn 
ve bilahlre otomabile binerek ika- j çember içine ıtlınarak yok edilmek• 
metlerine laMis edilen vall kona· J le l"e Amerikan tayyareleri tarafın· 
ğına gclmi~lerdir.. dan bombalanmaktadır. Banlar 

Kahire 'ha herler ine göre: 

Rommel kuvvetleri. 
12 kilometre ilerledi 

ııedaıe Jajon aııkerleridlr, 'O'midel& 

li~in verdiği şiddetle çarpı~an ba 
aakerlcr nadiren tHllm olmak 

tadırlar. Fakat bunlann tnm1YUile 
yok edileceklerine şüphe yoktur. 

Buradaki Japon nıaltlublyetlnin 
ba.şhca sebebi Japon kılalarının 
hava yardımından mahrum kalmış 
olmalarıdır. Çünkü müttefikler bu. 
ra hava meyranmı tahrip etnıJ: 

ıeroir, 

Müttefik tayya:-elerlndcn miirek· 
kep bir filo bu sabah Lae hava mey 
danına ve Yeni Gine'nin şimali 
prld.llnde on ton bomba atlDJl!ı\r 

dır. Bircok Japon ta:n·areleri yerde 
tahrip edilmiş, b~ büyuk petrol 
Te benzin deposu yakılmıştır •• 

fDemmt .~rı !. Sf1 1 d,, 
Bir misilleme kararı 

i ngi liz esirleri-
• • ne zınctr 

vurulacak 
Berlin, 2 (Ba(lyo) - Ele geal 

rllcn 'bir vesika.dan lngiln kum• 
danhğmm D.iyepte alınacak Alman 
eııirlerinin Czerierlnd~ki evrakı im 
ha etmelerine mani oltn"'...k füıere 
e1lerinin bağla~sı emrcdirmil 
okluğu öğrcni~.si llurine Alınan 
~omutanbğr misilleme kara.n 
Yermi§tir. 3 tY1Cl gllııfinden itiba 
ren İngiliz ~irleri zincire vurula 
cakla.r ve bn tedbir İngili2:1er k8ftr 
lanm geri alıncaya kadar tatbik 
edı'lc-oe1ttir. 

eıs. .... l'•b·ı· G
0
rüring nıüeli8e~lerini bir te§ebbUslc i§leti!en bir yurdu.o ki. B' h h b . • • d Al _, • L tJ• l 

.. •ıra, Heruum Giinııg racılarmdaıı iken açıkta kalmı.§lardu ır avamu are eftnetıce1tn e man tayyarecerı Ren ı ngı·ı,·z menhalarına go··re 
,, lerj de\"let acrmayesi il~ Yurd binası ah§aptır, yangın tehllke- kuvvetlerini bombalamak mecburiyetimle kaldılar 

s .. ::=~~~·,:~ :1aı!ödr:1~~~;~aı;:;~e~~~~ İngilizler karşı taarruz yaparJarsa A·MANLAR DA 'KANL" ooA 
~~ :..~ı::~=:irın~:~;n;;: ::;ir~~m;~n!erk1~~e ~! [ -oH t Kfl 
"rti"1,. !;!derken Mzıkdt>bnrgu yer tedarild iÇın ml1a&adel1 d&vraıu:- Rommeı tehlikeye dusecek TAARRUZA HAZIRLANIY U '-~ ~sru sonra giirdil'k. mııtır. Eeaeen pa.ııaiyon halinde k'\ıl. Berlin: 2, (A.A.) - Alman tebllo ı rmın Mııırdakl lngt!lz mevztıerlDe O R M 1 Ş 
~l:~~~e::~a~:~~g ;~~::;: :::ıı~:m=~: :ı:es:: r: tln~~an ve ~talyaıı 0

motMQ krtala- karp Y~J;::Xmı ~:~; 8~7 
4ttoir , .• k~Ylik~len ba.culardım. mehil de bittiği için jkl gün\ ev!veı. Yunanı·sıanda, Gı·rı·ııe ve r·talyada 

l'dan orn&r naklt>den \1\Sıta- panaiyon halinden çıkartılmıştır, ıte R T. 
~.,..~ ~:l'ekkep büylik :-ehirdir. bu gençlerin açıkta kalmasmm aebeti usyaga da po n 
1~1:~•n~:1;1!U.:~~"~:~~; ::~ bu:r·hale bakmca eöyıene~Jc ,e,. bazı hazırhklar göze çarpıyormuş 
~11ıtıap •: hU!aslo i, merkeı; ol. maU vujyetinl böyle bjr yurdun ıaarr uzu proı·esı· Lonılra, ! (,A.A.) - Britanon İngiliz ve Amerikan takvJ)'elerinin 
~ d . taraftan da yeni yaıi heaaplı hayatına göre ayarla~ oh!.tı ajanııının haşmuharririnin yazdığ, ııeklzinci orduya varmal:ırı iç.in aşa 
~i Yt t~arn etmekte, her taratta bu gençlere ayni ölçU Ue uygun dü· nn göre, Alman gencra11eri arası'l• lh yukan J:ızım olan müddetlır. 

~.!_~k~k fırınların baca- :ecek bir barınak bulmakta kWttır d:ı yapılan değişi'klik ve general Romel'in şiın<li başladı~ı taarruz'1 
t' ~İıbcı· ••qldedir, mUeııseııelerimlzln Ugilenip harekeu Amerı"kalılara go··re Tokyo kab·ınes·ın I.öhr'un Balkanlara tayini Alman· kdfi derecede h:ızırlandı~ı k:ıbul 
~C c1.:_.:'lınanyada Hennan Gö. geçmesjı.llr. TUrk murtt eemjyctl 1: • l:ınn bu yarımadada ta:ırnız:ı hazır edilse, bile gencr.ıl ancak gönden. 

"'1cı11 at \ 'e çelik fabrikalarınrn yolda J:ılr yardım yapabileceği :i · • t"f ·ı IAk 1 d ]andıklarını göstermektedir. Yun. len lnkviyelerl lnsllir!PrP varmadı• 
~, .. ~ Yertle ötedenheri tlcrıl'r zaten bir yurd ıdare etmekte o!eıı deki son IS 1 a 1 e a Cl a 1 ır anlslan'd:ı \ "C İtalya'dıı bazı hazır· ğıtakdirde bir muvarfokiyt'l ümid 

~-~~ ~~·~:~· ~&l~~s~~~~~a;,: ~~:"~~:~::=~~1:ı!~. ~~U :::~ JAPON BAŞVE K' t• ÇEK• LM E D • liklar göze çarpmaktadır. Bu harr. edebilir .. Rommel esasen böyle hill 
~~Jeti~enln randımanlı suret· 1 temin etmeııi güç değildir. -::;;•; ı . ı ı l ı :;~~njfuR~~~~~~ı:.~rcketlerine bağh !~~11~~~ ~:=a ı::~:teb:l~~:ı:~ 
.~.._ti İ IDt\mklin olmayac.ağı t ya imtihan ill§lklerlle, ya b Q r. Evening Standard gazetesi se- da bulunan hava km·vetlerile mum 
'1.S. cı!'!!.~!duğu İçin muattal bir yeraiz oldukları için böyle bir ~1 J . hariciye 0 • ....., ToD'o'nun ı1 • .n•Undeıı, Japon n••ve•·n•-•- de i•~i- kiıincl ordunun sekiz hafla e,·,·el kün olan yardımı ''apaca11. muha'·· 
•
iL_ -&&&Qt~ym~. kapanmıı olan bu genı;ler '>~6 .. nt n apııı _... • • • J'"" .._ ıulülAll ., e• ... 

Ilı~ leJle evv 
1 

D pı-~ . çareeizllkletiyle kendi ballenne b. tlfa ettiğini dUnkU aayımızı!a telgraf fa ettiğini yar.aııılarııa da bu haber El Alemeyn rle mevki aldıltını yaz· 'kaktır. 
ı.... """t b·ır e r. ııc.ıgar 15- '"-beri olarak blldinni§tlk. Dün gelen bir yanl•alık mahau!UdUr. Şimdiki r.ı:ıktadır. Bu sekiz haftalık müddet 
..._~- .~ &danı rt r&k.•lmıyacaklardır, .... -. 
tıı .• ~· ..__, 0 aya (lknııs. te!gra!lar haridya nazırından sonra halde L!ıWa eden yalmz hariciye na- --------------------------

ı~bi~t.ı.~ madenleriaiD işJe. R-u-z-ve-Jt-in_f_ah_ı_t m-iım-. _e_H_il_i muavininin fst,ita ettlğfni haber ver. zındır. Ba§vekll makamında kaldıtl ı:::::F~~:~9~~~:]Lu:1 ··T······,···K·····A•-:"] 1" '• ~l:kı Ve Almanyanm de- mi§lerdlr, DÜl"kU gazetelerden ba.zı. gibi hariciye :ııezaretln1 de Uz.erine al. 

~ b.s;:·.e~"::;.!:: V U ki =~=· ı•~!~tj.:~~ ... :":.: :::· .::~~ ::.~~ :::::. .................. ~.........., 

~;~~; dun Kahireye vc:rdı :::;;::;~ ·:;;;.:. ı·:~..:ı;: :;~:·.::~ Mısırda başlayaa 
~Ş:-.::!~~;~~S: : GiZli sllih depoları 1eal taarruz 
~"'bt. ~~~iyeyi tr~o- 1 d k ld 
,~ Gö~, :~~~:.:d: t mey ana çı arı ı 
~ ,., ~ıınstmi1' \"e kendt na- · · 

... t~bb:•'iııi de ortaya atarak Bir idam münasebetile nümayişler 
" 'lf ~ 'e .ıntb.aherette bu!un. 1 

~~~%~: :e:et~~'~k~ · yapıldı ve şiddetli tedbirler ahndı 
~""i U:li flenilen v.e de\if.t ~r. 
'" ~)Üı ~ le:sekktll eden anonim 
b "•hlt, \' :tsı bu ~uretl~ kurul. , 
(j~fi~.,~ t~!ebbUsUn netice'ii 
fı;ı • korn:" haklı o!duğanu mq
..... ~t 111~~ Bu::ün Hennan 
" f-.ı;., lerj tam seuıenli 
""-' vet 1 ' t~~ >'e11.i · !:~nile ça.h'11Jakta , .• 

ıt. 1nkı!aflar ı;östermek-

lt "· ~ .. i:' o~ \'erilen malümata gör~ 
la ll~J O!'lııg dt'flli'? \"e !,'!elik fab. 
~ ~.3 n !•lnız bir l;ısmında Sıl!-
l>t~ lllılyon ton çelik yapıl· 

~Cet ~tUı· )' . 11""'6 ıın olan bir cihet tıı· , .:L~e ipt!_ Görin~ madeninin 
-...,._ ~ ~vcat c1emlT eev. 
~ 80 •"yon iOll.4-

Veodel VUkl 

l[ablre, ı (A.A) - RuzyelUn b".l. 
auııt mUmeaalli Vende! Vllkl bugün 
öğleytn tayya:e ile Kahlreye gelrııi!ll 
hava llmanmda general .AJekııander, 

B1rleşlk Amerika bUyUk elçlai Klrk, 
İngiliz devlet nazın Kaaey, gener;il 
Kakael, hava Vlsmarepli Mak Ah· 
gri tarafından karıtlanm~tIT. Bllyhı{ 
Brjtanya eltisini bır yavtr ternsll et. 
mek.to id1. 

BeUa1t. 2 (A.A.) - lki mUblm t"z. 
U ınfllAk .maddelert ve ıılltılı depon · 
nun meydanlı. çıkarılmuı Uz.erlne ol1:ı 

akpm mitralyözlerle allAhlandırılnıı. 
polisler ı1maıı İrlanda hUkQmet ma"-

1 kezinin 80kaklannd& doıaşmırıardrr, 
PollM gönderilen takviyeler bug114ı 

idam edilecelt olan Kart Tomu VU. 
yamm bulunduğu bap~n.in et"'&
tmda top!anmııtır. 

MabkQm :ı.ffı lçln •erfle:ıı tıtl&lnm 

kabul edilmediğini llğrend!ğt sanı.ar. 

ölttme hazır oıılundugunu ııöyıemt~t.:r. 
Birçok bölgelerde halk dua etmett L 
çln toplanmı1trr. l\aranl.ık baııtığı u.. 
man genç kadmlardıuı mllrekke[. 
grup!ar hap!.shancnin etrf\f:ında tor -
1AD&rak ııü.m&)'ifler yapJJUf!&r Vt lt. 

landa marılarmı aöylem~.erdir, Pol&a 
nUnıaYi§çlleri dağttmııtır. 

Belf81t: ı (A.A.) - Son defa l!lt'. 
ıiaları rcddedilmif ola.n Tom& Vll)'bD'ı 

bugün Bel!astta idam edilml§tlr. 1& 

yqmda olan VUyam polliı memuı1& • 
rmdan Patrfk Murtıy1 lllr:türm.ekle it
ham edllmekteydl 

Liı.bon, 2 (A.A.) - Stefanh 

Belfaattan alman bir habere glit"C 
İngiliz polisJ bu ıehrin cinrmds t~. 
landa ıhtllllejlerlne ait bl\y11k bir ... 
!Ah ve cephane deposunu meydana 
çıkarmıştır. Deponun mubatızlan ile 
polis memurlan arıı11mda YUkub:u!.c.J 
bir çarpışma esnasında bir TTl.&ndalı 
öl.nıUı, birkaçı yakalanmqtır. 

Yazan : Sadri ERTEM 
J(afka.cta Ahnan hareketi inki· 

§af eder'kt'o beri taMfta durgun 
bir halde bulwıan Mmr c~phesl de 
yt'niden harekele sahne oldu, Kaf· 
ka!I harcl~ti cenup iııtikametine 
yııklaştıkç:ı, lranda, Jrakta tesiri
ni göstermekte gecikmiyor. 

trn.nd~•I Rus lutnhtnnın ~e'kil. 
miş otmasmdsn dolayı haM1 o1a.n 
boşluğun yapabileooği aksUlimell 
kıtr!5ılama.k lizere trnnda "'ıkı bir 
örfi idare lmrulmu,tur. 

Mısırdaki hareketle l{afkas ha . 
rekt't? araoımda da bsr mUna'lebel 
fes~( mümkündür. Bunnn için Kar. 
kııstsn NiJ ~oyl:ırınR kadar imti· 
dat eden saha füerinıleld hnre· 
ket1ıeri bir ktll hl\lin<le mlitatea et· 
mek hakikati daha yakından ka,·. 
rarnak dtmektir. 

&n günlerde Balkanlaritft, l 'n. 
nın:.,tan«ln . ttah·afüı hir ha~ li A ı. 
ır.an lmn·etlerinin tıth-:-it edi!diği 
b11 ku\'\·et~rba Romeliu yap:ıc:ıi' 

hareketlerle a.1lkah old::;'11 i~ert 
~lirUlmektc idi. Bunn mütemı.zır o
lara'k \"erilen bir ha.berile de 1ngi• 
lizler'ın 1\lı!.,rda 140 bia ki~illk bir 
Jmn·etle hareket yaptıklan bihli
r:lmel<tc idi. Bu h:ıberlerle Kaf. 
kn~yad:ıki hareketler yuny::.na ge. 
tirilince sark h:ıreketinin manMJ 
daha bariz bir ~ekil nhr. 

Bu Z!l\'İye<'lcn balnncıı, Mı!llırda. 
'ki R~mel tar:ıfmclan ~"ftpılan taa.rw 
ruzun hedefini iki 3eldlde mütıı· 
lea miimküncUir: 

1 - tn~i!iz nr<lnsnun pr~tij 
ve ~i~·a5i tesir hnkımınd!ln yapma· 
ya mecbur oldu~ ileri hart-kelini 
te\kjf etmr.-k. Filh'lklkaı. tn~ilt.ere 
Mısırda Elalt>m~yn önünde knldık 
~a. su,·eyşi. i&kenrlcriye~ i ıııuba 
faza cbhi etse imrıarat.orlıığun 
ııtestiji bslummd:\D bll~·ı.f.!t bil' feY 
r.:ı:nnmıt olma•. 

(8 1 -~~\ 
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Bu aya J~pon 
ar ruza Ro mel kuvve • in zcOt 

erı . lyor ki : 
fB~ıa,.af1 1 inrı S{l.t/fada J 

Kra.sniya Zvezda gn.zetes~nin bil 
dirdlğin.e göre, Almanlar Stalln. 
gıradm Ct"nup batı yakınlarında 
müthjı bir M!cuma ı;eçrnıç:ler ve 
gij.nleroc sUrcn eiddetli çarınşma • 
lardan .t"onra Sovyet mcvzi!erini 
ya.rmı,!ardtr. Bu, mUğafaayı fev· 
kalAde zor mr duruma sokmakta • 
dır. 

voller1 No\·rosislıt ve Tuaıı11ey~ <toğrı. 

bir yol açmıık için ı;ayret aartetmek. 
tcdlrler. Almanlar denlz:ien naklıyat l 
yapmıyıı çall§ıyor. 

r dı Japon gürıe kilometre il ffJoı.ı tı11<1J: I ııı• ' . ,,,,,,. , 
Japonlara göre istifanın sebebi 

Buhrnnh afhn 
M~.ı(0\':l1 2 (A • .A..) - C'nitct 

l"re&i!l mu.1ınbiri b1ldiriyor: 
Stalınırradm cenup batı civnrlıı.

rını müda.fan eden Sovyet kuvvet
i~li 48 şnatte df>rdUncli dcfn oln· 
mk yeni mevzilere çki'mk zorun
da kalmı5lardır. Staliııgrad1 tch· 
llit e~en bayati tehlike saatten 
Eaatc fulı-Jaşn:~ktadrr. Sovy~tle • 
rın nevımdanc ga)Tetlcr:ne rağ. 
m~ bUyi.ı.l sayıda nıızi zırhlı kuv· 
vetlerinin cenup batı mUdafaa hat 
larını y:ırmı:ı 01dı,ıgtı bildirilmek -
tcdır. 

Stalingr.ıdın şimal ba~rndüi 
cephe~ >...lmaniar Sovyet hatlan
nı yarm.'\k ihtbı!ili ile hücum et· 
l"ektt-d rler. 

ı Sovyet !kuvvetlt-ri Stalingrat ruu. 
barebck~Pıin yeni ~ir buhran'ı :sar 
haya ı:;-h:m1ş olduğun'! ikal>nl et -
mcltted1rler. 

l'mdeniz ahi! yolu mihver 
Kontrolıitııle 

t4kholm1 2 (/\.A.) - Anl\l)!l· 
nm zapb neticec..ilı.de Alınanlar ve 
~.ı:Ji.er l~ amdeniıin Qütiin li
manlarını birleştiren sahil yolWlu 
kontrol e.1tııın alm!.§ bulunuyorlar. 
:Bunun f!Qnıreda A!1apııya 40 1'i o 
metre meS'.lfede bu1unan Novoro· 
~n!n dıı:rumu artık eon derece 
nemet mycla. etmietır. Yeglne 
mU<b.faa vasıtası !kendi gami7l0 • 
nund3n ibn.rct kalan :t.,'t1vororis:ki -
ııln yakında f!1!. kutu beklenmekte· 
dir. 

Rvslar Kotelnokov" mlldnfaa.sm
da OstUn !lruvvetlerin ve Pefli smı 
rly3.de kuvveti elen :ır.otfSrtU ve 
zırhlı ktltlt"lrrlrıln bamm knl'!P • 
rmda. topl'ak terketme~e mecbur 
kald!klumı 5's.but ıedfyOl'la.r. Mos • 
kovadan ge}en h bel'ler tıeb!in ba 
tI ee':'u'buncl8'ri durumun son 48 ıın 
at arfm.ds Tmı~nko ıçln l!ôn de. 
reec vahimleştiğini ~i~lememekte
dir. 
Rusla.r.ın ezcü:m'e Klet,ska)'ada ar 
§l hilemnla!'a g"e~kleri Stalingra.t 
oephcıfnin merkez \'C !:imal km • 
mmfüıld har~etlerin gelişimine 
dair Bertin his maUimıı t verme- ' 
:ne'ktcdir. Bom.balann ' · mermi -
1erin Gtep1erde ııcbebiyct verdik • 
lri )'\Dgılar '\'e, boğucu sıea.-k: yU~n 
den bu !kesiınde savaşl r BOn d~re-' 
ce ~şmi3tir. 
• Haber Yerlldİtfn• ~re, Almanlar 

yeni tip lkt eya Uç mot6rlU 3tu1talar 
kunaıunaktadırlar. Bu Uçılklar mit _ 
ralyözlerı ile ve utalı: toplan ile 00: 
defi ~k ~'<bn &~§e ~: 
lar. 
~ •Yaflar 110Z1 derece 

Uc l&l'tlar ıotnde ~ütedtr. Ruıs 
lar her taratta bAJ:srd:ırlir ve b&BJcm 
teltltndo t&amızlar y&pm&ktadırtal'. 
Haıp ekaeri3'et çete ıı.m.barebeeı me.n 

~ # 

auam all)'Or. Mm.an btr!Mert ~ 
nma:n pek dar bir~~ 
tıedbier, 

~~.'J!DUQt 
~twe. 1 4-fAA). - ~ 

nepedUen 809l'Ct 4ıebUll: 

J.ondrn: 2 (A .• U - Rus cephe. 
sinde cs:ıs camışınalar Stalhıgrııd, 
c!olaylarında cereyan etmc1'tedir. 
Şehrin şınntlgarbi.sinde Alman bam 
lcı;I durdurulmuşa benzıyorsa dıı, 

5imdi de cenup batıda tehlike zu, 
hur etmiştir. 

Moskovada nc.;r dilen So~•c t 
ı;ecc yarısı tclıllği, Stnllnırııdın şi• 
rı ~!inde , .e cenup batısında şiddet 
li çarpışmalardan bah'tetmektcdır .. 
1 Stalingrad cephesinin hlr kesi 
minde Almanlar rnilhlm tan!: ku\' 
vellerl ile taarruza secmlşler ve 
Rus hatlarında bir rahne nçmoyo 
mU\·arfak olmuşlardır. Ruslar şld. 
detle mukavemet etmc!detlirlor. 

Kal'kMynda, Karadeniz iı.llka '. 
metinde yeni bir Alınan taarruzu 
başlamıştır. 2 mesk<ın mahal işeal 
edilmişse de sonradan dilşınon gcr1 

3 t atılmıştır. Karn<lenil': Ruıı do· 
nanmasına mensup birlikler .\iman 
laşıllarınıı. atır Z1yiat verdinnektc 
dir. 

Reuler nJanıının ın',lhabirlne gö 
re, Kııılordu silfüeııdazlan 12Qe 
Romen! öJdürmUşleı<i'r. 

Alman tayyare kayqtlan 

?: O\·a, 2 (A,A.) - Te.a ajıı.ıBl 

bUdlrlyor: Geçen ay içinde Almu.nl.ar 
1788 tQ,yya.re kaybelmJ§\erdir. SJv. 
yellerin kayıbı 985 tayyo.redjr, En ~1d 
dctıi hava to.allycu cenup cıephesirde 
olmuı. gündo lUO bava ':Duharebi".;ıt 

oenıyan etmııttr. 

ALl\LUi TEBLl()t 

Berlin, % (A.A.) - Alman ordul'l"l 
ba§kumandaohtmm tel>liğl; 

Anapa:un doğu cenul>unda Alman 
Romen kıtalarmın Ueri hf.~kcti 

tahkim. edflmiı dat menllerin<kı k.?n. 

1 
dini §id.1eUe mUdataa ~den dUatnıL!la 

· karoı devnm etmektedir. 
GtaUngrad 6nUndc taarruı: ııldth'I' 

aa.vaoıa.rd6n onra daha bql(a top • 
rak kazanı: a."'l temin· etmtaUr. Şehrin 
lm&llııde Volg"aya kadar ilarliyen ~ 

il tc§kiUer d\l§m4nm çok bU)1lk kuv 
v<ıUerl• tll§obbUa ettiği müteaddit 
karuı tarruısları pUakUrtQtmll~U: 

Volga tl!!!tTlnd• uçakeavar bataryn!!ı 
500 tonluk bir motörlll gemiyi l>:\tır. 

ınıttır, .Aat&pnm cenubunda Vo•ga 
haJ.ioınde kefil uçağı bir Sovyct 
Ba!'1UÇ1ı gemi l botnbalıyarak bsttr. 
mııtır. 

Kalug&.DJD batı ceııubundıı. ve Rlj-?• 
bölgesinde SovyoUcrjn mllteaddit meı 
zil taamızlan pUskttrtUlmtlf Ye toı•. 

cu ateai i Alm8l1 uçaltl&nnın taar 
ruz:Ian topluluklan tahrip etmiftlr, 

• Ladop göJUnUıı cenubUDda düpı.:a. 
nın ~ptığı mükerrer taanuz.1.ar d'.1§. 
"'l&n kuvvcUcriDbı htaaedlllr ke.yıp!a. 
n lle yan k~tır. 001 UJıertndı:ı b!r 
Sovyet; torpido muhribi bomb3.l.•:,ıı 

batıl'ıl~ Te 1kl taşıt h&a&ra uğ"!'atıl
m~. 

Ba.vq uçakları geee 1Un;1Qz M<>ako. 
nrun doğu ıtmatlndeki öııcmıı lı! 

demiryolu merkullıe hUcum etmı·w~: 
ve burada ıntllt.klar ve yangınlar -;u:. 
mJ§tır. 

Dthı cece Sovyet u~klan d:>ğ"J 
2ru)ra -.oprüla.n Uz.:rinde bit skm 
~?'alt eJJCQmle V&rfova ıtehrin!n 
tkametgl.h mahallelerine bUcum e~ • 

l'ok~o, ~ (AA.> - Hariciye ııet:ı. (Da frı,aft 1 inrl ~n'hifed' J 
rctinin ııarkl Arja aerviııleri direk.ti>. dll§llıanm 80 hQcum ara.bam t&btjp 

rU Yamanoto i•tlfa eden Haruglko- edilmitıtir. Sl Ağusto.s w l Eyl111. g114 
Ni§inln ye e hariciye ııazırııgı ı.nu. lcrı yapılan bu avqlarda Alman " 
avlnllğinc v~O.leten tayin edilmiftlr. lt,alyan avcıtan bava muharebclert 

Japonyanın eakl Çin aefirlcıindet: yaparak 51 1ııg1llz uçağını dQşürmUııo 
Hjgoru Kavago, hariciye ııezaretlr.ae. , 'erdir. Uçaksavar topguau da ! tnp 
ki vaz!feııinde.ı dUıı ~koaıp ıettfa '1:· ı ıiz tay;yare&1 dıı,tlnntlflUr. 
mioUr. 'ttalycn tebliği 

MUtaleaaır.ı aöyJ.iyeıı 1ıt)..hhıırat bil.. Roma 2 (.6..A.) - ltal~'ı:ll OJ'dulan 
. ' rosunuıı 86zcllı!tl Hıırı bllhMl!a denuf- umumi kararg&hmrn 828 numarth 

Ur ki; • t<?bllğt: 
. Togonwı ıırt ııaha1 aeb~blerıe !&- DQnktl gtın motörlU • zırhlı ltal}'f.D 

Uta ettım.nı elze temin ederim. Bu l.I. .,. Alman ınutrer.e!erl Mıatr cephetm. 
tlfa ne yeni bUyQk uya. nazırtığıı.lm de bil' lkl Uer1 b&rekeU ye.pmıolat' ,. 
kurulmıuıı ıle ne ~ Japoı!ye.nm 1qı bU arada dııpana 80 kadar srrb.lr 
siyaseti ile a!Akadardır. Bll§veklli.. harp vaıntuı uyrtıı verdlrmiıılerdir 
hariciye l§lcrirıl ne za.mana ka~r Mihver uçnklan dQ§manm ~ri tM
uhteelnde bulunduracağm• bilmiYO • klllcrtlc g'Cr1 hatıarJna ka?'fl bUytlk 
rum. Fakat bunun muvat.kat oı.ıu • bir faaliyet. sarfetml§tir. Yapılan ha. 
ğunıı a~yliycb1llrjm. n. aavqlan eanaamda aoıı tkl t11n 
İmparatorun Togoyu Ayan e'..a1ıf?. zarfında 1t3lyan • Alıı:ı&n avedan ~l 

nıı. tayfu ettiği dUn akpm öğrenllMfD. dUJ?llA?l u~ğl ~tl§Jerdlr. U • 
tJr. çeknvar bataryalıı.rmm ate§lle di~ 

İstifanın sebepleri 4 uı:ıııt daha dtl§UrUJmtı~. 
Vaşington, 2 (A.A.) - Sövlf'tı- İlı&'fl!Z tayyıue.1eri S1allya fl2'erln.. 

diğinc göre, istifa eden J&pon ha• de blr akın yaparak be.ı:ı meıık<m ma. 
ridyc nazt:t Togo, ordu ta:ra!tndan hallere ve bir yolcu tpentne §lddııtU 
lapıl.:ı.n toplantıların hiç.bizi.ne ka- Dlitratyöz at.eşi açmıtlaTdtr. Denizr.ltı 
bul cdllmemi!itlr. Sötlerine inanı • gem.llertmiz<'en biri Uıı.ııUııe dlSnmeml.o 
lır bazı kim.sclerin eöyledrine gö- tir. MUrettebıltm allelerine haber Vf!· 

flC nam Pearl Hamur taarruzunu rllml.§Ur. Den!z va.ettnlıırı blr dU) • 
ilk bombalsr d~tükten birlınç sa• man dentaaltı gemlalnt babrmı.,ıar!tr. 
at l!Onra. haber a~tır. PeBl'l Har Dftn1dl çarp1,ma14'r 
bum :!mrşı ta.rru.~ Japon umum! ka-
rnrgi.hı tarafından bildirilinceye KAh.irc, % - (A.A.) - Dünldl 
kudar yani ıaalTUZU takip eden &alı günü m.vao'lar devam etzn~
dört saat içlnde Togo. Birl~t:k A· tir. İngiliz ltıtalan cenup kesimln
ruer!::o.nın TQ}t}-o elç.iei Miater de en §i:ddetk mihver hüetımW.rınt. 
Greve bu ta.ammian haberi olma• kn~ ~ymakıtndI:r. l!ihvel' faali,. 
dığmı temin etmiştir. TaarTUu:lnn yetinin ne ölçüde olduğuna da.ir 
bet eaat evvel gece ya.r~ı yapılan b~ henüz malfunat yoktur. 
tQpla.ntı e~ Togo, Reis R\1%. Sekizinci Ot'dumuı kll111 kuvveti 
veltin oon me~jmı impamt:or Hi • ~ok önemli UDsurlarla n-l eelıhez 
rohitoy:ı. takdim et7neği kabul ey • İngiliz Jatalarından mUtesckldl -
l\!.JJlişti. Toıgo aynı zamanda Ameri· dir. Tebliğde zi;kreditcn sa.va.glar 
kn sc!il'i.nbı implU'ator taratın<ian .bö~C6& milıve: atılı !..-uvvctleri.ııin 
kabul edilmesi için elinden gele- RUv~t tepesine doğnı bı't' mik. 
ni yapaca..~ da vaad~f)lir. tar ileırledilı-.lcrini anlatıyor, 
~ Amerikada bir t~fsi? daM Romel ilerliyor 

Va11'"1ton, ı (A.A.) - Japonyada Londra, 2 (A.A..) - ~ ih-
göz hapsine aımdrktan eonra birlC§'lt tıyat{ra ilerictıtekttdir. 12 Otitonıct
Aınerıkaya ı1önen U~d ı>renin Tok ırc bcb.r }'Ol elrm:tır. ve SO kilo
J'Odakl mUdtlrU, SbJgenorl Toıro'mm meL~ bdar de~ olM İngiliz. 
iatifaajlc Japon kabinesln~en öOll Blvi.. lıcrin JMYI\ tarlasmı geçmek ister 
lln de uz.aklqmıp olduğunu söykmi§- gibi g6rünuı~ktetlir. Remel kolla. 
tir. Bu hAdjae yalanda Japonyatıı!I rından 'bbi E!Al~meyn.in (() kilo. 
Ruıryaya taanı.ız edeoea-t a!uuıuma da metre cenubunda bulunan "Elemey. 
geleblllr. n.\ntn 5iJnalin-o doğru, c.ıı.ğer bır kol 

Sbl eorl Toc<111un kablnedeıı <:ekil. do~ 6lmale dıoğru. il~ bl'z ~oi 
meal ba§vekil Hideki Tojonun fhtiTU. da Rüveysat tcpeein~ Yani şima
lnrmı tatmin edecek ve onu JaponyA. le doğru i~edir. Romel fn
nm diktat1Srl1 olmıığa scvk~ecekUr. gill'L ZlI'h11 llrunoctlerinin kUili ütıs. 
Shi~norl •roıo, iki ııone enel J•. nunı arar gibi ~1nUyoma d-a l!Jim· 

ponya Ue Ruaya aramı~ harbe nıa.- diye ikadar bOyilk bır sa~ olma· 
ni olmağa. ça.lıfan bir diplomat sıta • ml§tll'. 

tue tnrnnw~tı. Onun Japoııya ~ A:skerl m.uha.rırirlcrin. m.tıtalea • 
Rusya anuımda bir bal'p çıkma.im,, .sr, genera1 Ml)IJ'lgo!Jl'fri.nln tank 
maııi olduğu muhakkaktı?'. t.nblll'l6rmı ibtıiyat e>la.rak elde tut-

Togonun iatiduı a.sker! ztımraJlu tuğu ve Alman mhh alaylan top-
Rusyayı arkadan vurmak zamanmm ~u ile tayyareler tarafır.dan sant
knrat' vcrmıo olduğunu göıı~ren bir ]lılcaya. ika.dar bunlıırı :muahafaT.<l
aı&met aayılabtllr. ya devam tdeccği yo undl\drr. Milt 

Söylendiğine ıröre, ibll'l'P.Yll ke~ ttfihlerin S ll~h1r toplara 130 
taarruza gcç.ırıek zamanı gellnc.ıft' luk ve da.ha tın~ toplara bol sa.
kadar Ruııya ile mın:i h&Jlnde kalma'< hip bul~la.n bu 1Tl'8da en mü. 
zarureti kaJ1ıeında Togo §i~djye ıca. kemme! tabiye dU§D'.'anı çok kuv
dar ka.bjncdo bırakılmqıtır. Togo "'°7· ''etli olan müttefik müdata; mev. 
nl zamanda Pearl Harbur t&a.rruZ'O ıUerıne ga.l'p'l~k ytpnr.maga mec 
ile aetteelenen hazırlık tamamıanm. bcr ehnııeC~i1. 
caya. kadar Japonya.ıun bir ıınl&§nıa. Merlce"'...de başlıca. İtalyanlardan 
n varmak istediğine Amerikayı i . tc~ eden kıta\arm .!9-Ptıklan 

IMJııet lata1an socıe ·~· 
limall gnb!atnde ft cenubu prtnm.. 
de ffddetıe çarpIJl?llf!al'dır. 

mi§Ser ve burada ~k yanı:ınlar tl. 
karmI§lardır, 

l.artııgrad keetmlııde 

Berlin: 2 • • 1(A.A.) - Askert hlr 
menbadan öğrenildiğine göre, Al • 
man kıtalnrı dün Lenlngrcd kesi • 
mlnde yeni tera.kldler kaydclmi~ 
!erdir. Elli tah'ye işgal edilmiştir .. 
Şohrin olmolt sarbisinde Alman 
htwa kuvvetleri ~O Sovyet tankile 
15 top tahrip etmişlerdir, 

randırmak için de kullanllmf§tt • tcıa.m.ı:z pU!kUrt:Uhırıü.ş, ~ a-
Har1cl e na.un ldm oJAcakP ğır !kayıplar veırdirilm:lş .ve te~r 

Y edi~tir Romeltn ılcdemege 
Tokyo, ı (A.A) - Domel ajıın111 jt:.a~ il:ıt' :iki gUn ıntslan Af

nın blldlrdjğ!ne göre, ba§vockll · Toj., . d .:-A. hd ı..: -mı • 
ayni zamanda hari>lye ve bnrjeiye na.. rJkll . a ~Ye • ar ~:-~ go 
ztrlığrnı da ynpmakta olduğundan me~ eekilde §1ddetM b=.r bombA.r
harp içlnde bu iki nazrrlığın blr k~l dııns.na tutulnıımıtw'. Havada ga • 

Diğer cephelerde mmdm bjr det! • 
fikl1k olmamıotır. 

So?)'et tebligtnıJe bundan be,U 
kaydedildiğine göre Stallngradm 11• 
mali g&rblalndekl gcıtj§ dll§man cal:a 
etllmi!ı ft .. ~an tankları tehıiD 
eenuoo p.rb)s~ saplanıp kalmı1~: 

ltracnodarm cenubunda bir ırınh&I 
daM RutaT t.sr&tmdıı.n terkedlhniJ • 
ttr. 
M~ cepbeai.nde SoTyet kıt&!a,-.ı 

yeniden blrkag mahalJI iMal etmto . 
lerdir. ' ' 

Bijevde 

Londra: 2 (A..A.) - Moskova , 
rad}'OSUna eöre, Rijev cQPlıe:ıinde 
Ru.slar taarruzlarına devam ederCJ( 
bir köyü istirdat etmi~erdir. 

lng11.b; ajanııma göre 

Alman avcıları yerde 16 düş· 

nıan tan~ tnhrlp etmişlerdir .. 
Elli dört tayyare de hava muhnre 
beterinde ve hnva b:ıtarynları tara. 
rından diqüriihntiştür. 

yet btlyak lbiT muharebe oereyan 
Uzerlnde toplanma.ar muvafık göt111 • • 50 M lt 109 un 
mcml§ ve hariefye :nurr!tğma bir~ ~~ t~~ ~Oeıeet .~t" o. .... • 

Y r=a,,_t ettigı -s e tu.a •'IY r,.....ı 
ka.smın .taybıl kararla§tmlm~ır. e EIAl::mcync t9af'l'\1Z tel}ebbnsUndc 
nl h&r!c1yc nazın ayni umanda te- bul 1 ..,:ıı.. • ı rI '"u 

unmuştur. n6 """" uçaK a " 
§ekkUlU dU~UnUten bUyUk A..,.a na. ta n~ı • ~.-ı 1 y bO"" 

yycwçı~ ulQu'UJ'nl"\J~ ar e ... -
zırlığtm dıı. Uzcrine alacaktır. balannt hıralr:mağa m~r ~tmiş • 

, Jcr&r. Bıı ~tle b!rakrlan bom· 
Anadolu Ajansının bir balardaıı çoğu A lman k.rt.alarının 

tavzihi üze~ d~Ur. 
tngili7leT moltfthll taarnml 

Ankara, ! (.A.A) - Anadolu 
g~el'lene .•• 

Yişi: 2 ,(A.A.) - Akna1ı ord~ nian51nın 18 ağustos 1942 tarih1i Kahire, % CA..A.) _ İngiliz im-
Jarı Ru~ cephesinde taarruıı:larınıı lıiillcnindc stcrlinq gurupu rln.'ııl ' parator:uk kuvvetkrt MIS1'l" cep • 
devam ederek Annrop'un doğusun. menu:lcketlcrdf'n Tüıiiiyc• •cı ııeh\• lıca:inin ctnubımda muharebeye 
dn bulunnn l\rasn Metitskaya'yL iş. en 1/1/1942 tarihinden 30/IV1942 girl<nıekzonındakabnışlardır. DU 

Moskoya. S (A.A.) - R6yter mu. 
bablrl blldjrtJor: Tjmoçeoko kuvvet
leri ~tıık&yada ltalyanle,n pllakUrt. 
tUkten ııonra Don nehrluln batı Jııvı. 
ama ı:ecm~r ve beô! köytı geri ıı.r. 
mı§lardrr. Marep.1 ton Bok bu keahıı~ 
takviye lnıvveUeri gönderiyor, 

sal etmişlerdir. tıırilılne kadar yapılmış okh•Au hi-1 marun m:rk~~ki hUcumu geri 
Şimdi bu Alman kuvvetleri No- dirilen 8fi milyon Türk lirnlı'k it- ~iil'kilrtühnliştilr. Bu ta<ltTUllUn Mt 

vod k limıının:ı 40 kilometre nıe hıtlntın 1/1/1942 den 3016 /19 -ıı flmı amrş1 mihverın son bil' gayre
safedc buluomnktndır. Rııslnrın ye lrndar ı;eç.en müddet zar!ındll Uııi teşkil etliği ıınrulnudı:bdil'. 
Krasnodor ile Karadeniz arasında y:ıpılmış oldtt~u nnıa,ıldığmdan. Alınan z:tMlı birlikleri Elal<Cmeyn 
yaptıkları müdafaa mevı.!Jerinin ~i keyfiyP.t lcV"Zihcn bildirilir. hattının cenup kanadına taaruz e. 
mı.ıl bntıdon renileceAi tahmin e. c;eıı kıta.bnn ~dn idi. Bu ka~ 

diln'ıe'ktedir. [ 1 nat, Kattara milnhnt bataldik sa. 
Bab Katkruıyad& Atmantar y&nl t,jr 

t&&rruı.a lıqlaml§lardtr, Alman k'.ıv. 

1 . 4 • ~ - ,f • Ul"f 

,, -.e,, - .. ..: 
~AZAM 'Ji.lıf;c.&-;.,;L "PE~ · 

• Y9h0dnerlıı aç gözıUlOğü ve zen. 
ı:trılllc lnnrmdan mOtcvellld deef11t:1cıri 

:F(h11nden her taratt&n k$lduklm
m illtl.Yonıs: ~ b.arbıh:ı liderleri do 
Tt1ıeatıer1a ~kt,p ettikleri yMI t,al<jp 
mnfyorl• mı? SM&)'l tnı.\JAtha.nele 

rlııin ~ll!nti mahreç bulmak 1~ 
~~~QJOrlo.r md' • 

Başka Alman kuvvetleri Volgrı Ne dememeli ? j ha.s:rn3'. ttıkrı""ben 13 kilometrelik 
nehrinin aşağı kısmın:ı varmışlar' lt.,ir ~eye kadar bUtUn cenup 
dır. Şiml!I muharebeler nehre hft_ ! .. _. __________ _ .... bölgf'9ine hühm olan Elhimcy-

kim tepeler ttterindc oerevan et. Faik Sabri Duran bir yazısmıll' ırnat crrtlan civarmdndn'. Aynı za-
mekteılir. (Vela kuvvetll bir içtimaiyatçı ola- manda bilhassa ftalynl)larıian m\i 

Stalinsmd cephesinde şiddeiH rak tanılır) diyor. . • ; re'kkep bllyük bir dllvaan kuvveti 
carpışmalM' d~am etme1'1cdir. At- Tllntlrt" ımı. tanmrr mıT de Ksttardnn al\h'lle ~iden yolun 
mantar, şehre 20 kilometre me nfe Bu nn maddcıdnln ulı (tam) dn, y~ hattm merkezine taar-
de bulunan mdste:hkem noktaların bundan (mutavaat) ej.caar yapnı~ ruz ctmi.ştir. 
teker ldcer ellerine düştüklerini btt iatenıek (n) eklenir: (tanın) Cib:i" Puartt:Bi gllnUn i!k saatlerinde 
dirmcktedir. Alman hava kuvvetle_ m.uzarl ekı gelince de madde ıôyıe o.. ba.şbV'9.?l bu truırruzları evvelce 
ri ı;ehri dunnıtdan bombardıman JtU': tanrntr! g&ı önünde buhmduttauş olan tn. 
etmekte 'fe tıehre tabiye kıtaları. Damelt (tanmır} dcmeıt, (tanıla). silb: k'tm'et:leıi b.r& ve hava ha. 
lltD • SC]mesme tmı.ni obnıtktadır. demQrnclt. -. -·t!eıinf m1da,tml!T!!tflar. 

• 

Londm.,da bir milfiahit Rom.el >J 1.:1 
tnratmdan yaJ>I!an bu ttıarnızun batmag" 
tıütün Afrikayı nt* vcrebtlccc • • 

ğmi söylemiştir. General Alck· mahkumdu 
63ndr eğer nıuvaffaklyeUi bir ınu· 

lkn.bil taa.mız ynpacak olurea bır· Sal~mon adaları mııha1 
l~ milletler bUtün Afıikada hl- p 
lklmiyeti elde edebileceklerdir. Japonların Sibiryay~ 

Lonra..'lm en ~mln menbalann • mc:ıaını önledı ~ 
dan alınan haberlere göre, İngiliz ÇunkfQg, z (A.A.) - Si' ot' 
lcrin ktillana.bileccklcri kuvvet dlrcktörU Tlngfu - Tsıe.n: d 
140 lbin ~bitik bir oTdu ve 600 pon gUnC§lııln oimdl ba~ 
tan!drr. Hava kuvvetlerin.in mik· dıtmı ve §lmdt öğleden S04t",/ 
tan m:ıliim o1eğildir. İngiliz tay - ve 2 ye ya.kl&§tığmı aöylClll"'. 
yarelerintn nğrr ve orta Amerikan zata glSre bir blrle!jik mınet!;,. 
bomba tayyarelerinin ilıtiva eden d.i Japon manevralarını talı 
müttefik tayya.relerıle takviye e- rB§maktansa. meydana çıkall s; 
dildiği ve muharebe cepbe.sind~ blr meseleye dikkaUcrlnl t~ 
havaya hrukim bulunduklarr za~- JAzmıgeldlğl.ni bellrtmi§tir 
dt!ntektedir. Japonların daha ne kadar ~ 

Romel taa'rrllzu Ellllcmeyn hat- kav~met cdebUecck!ert ve ~ 
tınm çalılı!k !bölgede kaybolduğu \•etlerinin 9eden ibaret tı1 
nolctada ba6la.mr&lır. Sekizinci or- sorulmağa dıığer blr kcr.JY' 1 
du genemi Aleksandr tarafından Tjn~u-Tatang sözlerine ~ay! 
yeni t:ı.arruzla.r yapabilecek suret. vam ctmtıtlr~ ~ 
te ~iden tanzim ,.c tensr.t edJ1.., "Japon ~ fimdi fJB.8.t 

1 

ttıitttır. rasmdak1 vaziyette buıunnıu= 
İn~ilizlerin nld:rklan e!!irler na rağmen batma.ama heııil' 

111 
Loııdra: 2, (A.A.) - Pazarte.!11 kit vıı.rdır. Salomon adaları 

gece81 §ima! ketıımtnde blr mtkdar Al besi çın l!:in olduğu kadaf 
ma.n Njl' almmııtır. Cenup keıılmln~ ıçtn de ikinci bir cephe t,e§tdl~ 
zırhlı , piyade tOmenleıj Elhumeyr~ tedlr. Japonlar §lmdJ taamı% ~ 
RU\l~ysa tepeşf. arumda dUoman kov• dafaaya. geçmfg ~dukıarı 1çiD ıt' 
vetleıile carp~aktadır. eı cephe §imdi Slberyaya ve .,-

Kwıire bombalı.andı tana ka11ı yıı.pılaca.k btr t 
Kahtre: 2 (Aı.A.> - DUn geco Ka- mani olal:ıWr. , 

hlN bmgeatne yapılan bir hava a1uttı Bir su&lo cevap veren Til1P 
eanumda 6 kl§i ölmUı 30 kı§t yat8- ıarı söyleml§tlr: 
ıanmrotır. Çin 1ç1n Birmanya.ya tMlrto'~ 

İngiliz gazeteleri \'c llU!.rruz ın:. Bu ta:ı.rru:il ~:.-:ı.n eV"tl 
Lımdra, J (A.A.) - RomelJn M•. cek olursa en iyi netjcelel' el~~ıJ 

aırda.• yeniden meydan okuma.eın" at. Ur. Çin böyıe bir taarruza t. ÇC 
tecınen ehemmjyetı Londra matbuatı mektcn memnun oıacaktrl'· 
belirt.tnektedir. Ga.zeteler ,Jmumt m. ve KiangOi muza!fcrfyetleti 
rette mlhver taarnı:ıru.nu bllytlk taar. Çin ccphelerj Q:z.erlne yapıl~ .. r' 
ruswı ilk Bafhaııı ııaymaktadır. aayeslnde elde edilmlgtlr. ~ 

Taymta gazetesi, Romelln mUtt f\k. ponlar Çinlilerin devamlı tııı• 
lerin acıl cenahı Uurlndekl maYbı aa. karor koyabilmek için bUl'~ 
bamAda. 18 kilometre Uerledl.ğlne d~ir vetıerinln bir ı.,ammı geri çe 
Kab!rt'de.n gelen habere i8t.lnat ede runda kaltııı§lardır. _/ 
relc bu flerleYlfln Yıtkuıda geni§ o., .:.ıf 

çtlde blr hareket yapııaca~ma kar1 Alm vada &etP"' 
delil teşkil etti~i yazmaktadır. Bun aorıaJ labf ı•' dan evvelki mubareb: lerln ınld§afl tJU 

=~~~rr:rı:daı!a:~~o~~ brl 
::!:ıt~~~t cısğus göğt~ ( B~ ta~/ ı ı incl sahi 

: .. <f Deyli Telgnıt gazeteaı EIA.lemeynJe Hermsn Göri~'in deıtıv 4l 
ya.pılaeak bUytık taarruzun elıcmroı tik fabrikaları i1ketint" kel' at 
,.etini k11çültmek l!zımgel.dlğlni yu:. nı ,·enniırı olnum bu işte '!''it 
makta~. Genera.J, Mon.ı;,,memtıı lia 1 buhuuu.a mdn.n değiıd ;ı 
manevra a,ahası dardır. Bununla ~,._ ı laki yulmrıda jzah ettiği~ 
ber generaıtıı mUdata& oephea.l "ima • bi mUtchM 1 lnr ar4Slndt' f 
dır. mUna.kao;al:ıra vol ~ş ali 

- <J ııe 

Ankara - istanbul 
bisiklet yarışları 

ilk merha1ede Ankal'ah 
sporcu ka:znndı 

b•r 

l:mit, ! (.A.A.) - Yarışı taklb 
eden mnhnrririmlı bildiriyor: 
Ankanı - lmıir bisiklet yanşın:n 
ılörd0nci1 lrnınu olan Ada.paııır 
İı:rnlt • Yalovo etapınm merhnle~i
nin 50 metrelik i!k yan ko 
nalı olan lzmlt'e ilk olal"Clk Ank:;. 
dan Orhsn Suda ~nni,tlr. Bu ete• 
pın ikincisi 15 mdre farkla An. 
karodan A:(doğmak UçUncllBUde 
İstanhuldan Muzafferdir. 

Sapancaya ve İzmlt'e ilk &:Iren 
Orlıan Sudn, Sapanca belediyesi la· 
nfından bir dolma kalem, lımit 
heloıliycsi tarnfındnn da bir saat 
hediye edilmiştir. 

Atlantikte bir Yunan vapuru 
batınldı 

IJzbon, :! (A.A.) - A.n:.erikaı\al' 

ge11m San Mlg\lel tmılnd~kl Portek{:ı: 
Yapuru Atlantlkte bir den!raltı tara • 
trndan be.tınlu.n Lconldaa fslınli Yu • 
ııan vapuru mnrettebatmda.n 29 kllıl!-1 
lcurtannq1tl1". Vapunuı mO.rettebııt~ 

81 klrJden ibaret i de kurtanla'lln. 
rm Uadealne g6re k ptan ve lkinc:ı 
kaptan deni'Zaltıda es1r oıarnk al•Jr.o.. 
nulmur.tardr?. 

Çinliler ilerliyorlar 
Londra, ı (A.A.) - Çin kUV\lctle~ 

Çlııde tannı.ızıanna devam ed r;ık 
Klnhavaya 15 ldlonl()tre m(l.'Jafedcı bu. 
ıunan bir noktaya vamuoıardır. 

Musolini bir nutuk 
söyledi 

Londra,, 25 (Rıulyo) - MueoUni 
dün ~yi ~hirlerindekl G'lda kıt 
Jıfından bft.bsederek demiştir ki: 

- Hodbinlik, hayesn:lık her 
yerde görülebilir. Bu ~bilerin isim 
leri almnuş ve kendileri ceza,ll:U)o 
dınhnr:;!a!'Clır, 

teırıebbüsün b:ı)nngısta ~Up 
rü;,mt i dolal,sile bu j tle 
~ref \'e haysiyetini ort~Y' 
nıak mecboriyetm<'len ilen ~ 
tir, Bugün llennrın G.öriıtS "ti 
deki mü~~ e .. rin Jdnre ti' 
relsiılir. rn1mt maddi s~ure. 
mile sesclerden bir i tif -oJ 
tnr.V. lruz t~şcbbUso f'i'tell 1ır 
olnn Dr.Pleiger mllesst?Seteı•·' 
rnumi dirckt-Orli mevkiin~ ı:~ 
tir. Tabii oforak burndakı ~ 
ne mukabil ~lrketten muıı 
nıaa nlmaktıulll', iJ1ı 

l'ı: !'.e..ıe e\'vel harbin ;f 
hasında demir 1 n çehırtcn ~ ~ 
ol:m Alm!\Oyanm harp f~ttJ 
rini durdurmak için t11ı;ı ~ 
şimalt Norver-e bir ihrnç ıı:ıııı 
yaptrklnn hconlb anutubt' 
lht:lmnl "i o mman bu ibrt'~ 
Jt.eti mo\-affıık olsaydı A 
hnrbi' idare edece!t d.mir ''e 
buJam~m'Jı dl enler vardır. , 

Jla1bnki Ttirlc ,:rıu~et.eci1etl 1 
~e~inde Majino hattnı' t, 
1erken Fran!17'.1ann mitya~• d 
federck \>fteude etirdll' ~ 
mir •c telik fstihkAmlnl'ffl ~ 
ıtibt yerli yermde dort'lıı~1f 
ol Almıınlartn harp san• ,. 
idare ir•n bura•lnn bir tofl(!/ 
alıp g8tünn~k ihtivııornı 
mı oldukhnnı gfirdUler. ..A 
. Jıl''' 

Her h:ıl<te Almnnynnın · . IJ 
k:ıtmı tli'iu~tmck ifİn A\•rt1'f'/ 
mir, kömUr veyn bcnnn ~bl, 
c~le-rin k ndiliğinden tftkeıt il, 
hekl~m .. k doğru bir hCSSt': t" 
ı;crektir. A:V 

BİRMANYADA ~ 
TA YY .ARELl!JRİN F IJ'J.P" . 
Lonciı'a; 2 (A.A.) - ~ 

mUt.teflk uçaklan tkt hava 6" 
mıolardır. lngWz uca.klan ~ e 
r1 tızcrtnclc t~ıtısra taarru' fi 
ler ve Amerikan uçaklan dl'o ~ 
ta.ngdıı. hcde!lere ak1ıı et~ 

lzut Molla'clan ,. 
Kahramln.ı nl dı-1 yıırn ti' l 
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Çıkacak varııa gene bu ctJIJ 

Kapıdan baktığımız; yade. &" 

Uıırem.ı pyr'e ııl;ilb rtıntf 
dl, .. ,., 
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şEHiR HABERLERi ;[~arp J 
lıı, ~ hıtt herkeai meı;-uı ed.,b bfl~k lbımdır. Yoksa ab1Aka teıJA ... 
~tor ~ oldutu sırada Profe~r kJye gUre mAna Terdikten ve eyt 'lh· 

l &cllı 1'IUJıtar Be31n (11mi al'. ilk berkes\ıı tellklulne tfl.bl bolun 
"ıı. -:riııı 'e ZlyaetUn t"'ahrl duktan sonra bu dava Uyle bir rJk. 
~tuaa dair Y&ual)le muhten'ııı mau jprecektlr ki bundan U\..Uı illa 
'il " re°'V•banı okudum. AblAk~ 16kın kendisi de en batta.ki tf.kA;yetoı

ıııu...lı:ata "911 Clhetlerını t~tldk v• 1er ara1111cla bulunacıaktlJ'. 

Kart usulü, tatbik1 ,~~~~:~;~~~1;~:.~~:~~·~,~~~~d~!~.ı. d • J J.. •l A · t l HaH::tf,{i, bu <'OCUklar eı-ı:lcta kal· "Ok k h 'Y ~ ~ Gerçc.kten de e l ı ~ ce H Vl ay e er t maml§lar, a~:l ıı hrrakılnu!:lardır. it• na bU~~ ~~st:ı ~k \~ g~nç 
~ ttıı11 ?.,• 1•lt.hlycflı değilim: ya'-
~lct ...,y trrıe.k Bcııiıu nazarımda ve ber balde dlln.. 

"Yurt'' Jarın ilk n91ld1ğı gUnlerde ıniz onları m:r ~m_at~,.1r· rıızıfc. 
' hem bunları hen iif. b ı '• Zf! , J:. ~"at \'e f~zi-

ı.._ >'ettea lııtlyorum ki ma~ 
"41 ~u ~etrutıyete. meşrutiyet. yanın azluı bir ekserlJ"9tl nuarmda 

Tka.ret vdt~ti, ibir ,. ·ıtı.tde.n iti- ri, Kocs-:li, Malatya, ManiM, :Mar . kurolm '·ıh 1 u yuva 81111 let batağınd9ll uzaJdaştırms~ fken 
barcn yeni bir ı:_bliğ g&ıderilln- din, Ma.re.5, Muğla, Ordu, Rize, guyu ,.:S:'. 1dl:n~~n ~~: dtıy- ııaMJ oluyor da yııruıta genci yu,·a~ 

~tdt ili ot•~-l ete geçmek gibi Türk:. e 1 ahh\k yalan söyJememe!t, •rau: .. 
1111tııtPlar - beı sene içinde yapıla'l bğın, bnyasızlığın. bllekArhğm aman .. 
'cltıı • Ve bu da !il~ ~Uımıuu oı ... k, mllleünl, wtaaL 

ceye kadar elaneğfn kart usulile Sam.sun, Seyha.'1, Ceyhan, Siirt, tık • 1 
• 

8 1~ amı_- Janndnın Plkarırp haraya frrJa.t~"O-
veıilındliııe e.,ağtda ridlnrı yazılan Sinop, ı;:: .. a.s, Tekirdağ, Tokat, • ruz? 

it büytık ara btrblrlnı takip 
rı. aiıllk ve llem,umftl muhareh.>- nı, eeret ,.e namusunu rok aevmek n 

viliyetlerde devam edileoeJi,ni bil Trabzon, ~a, Zoll8'!ldak vilayet- Okuınal;, bır istidat meselesidir. Ni:1ftmnnmcler, eğer böyle eksik 
ôirnrlştlr: l-"'etlcrlnde Jt3rt usulll tatbik etlıie- Ve her istidat gibi bıı da cemi)et, ;\"~pı~n, hemen rllizeİtmelidir. 

~~ to.ı.. . .,!1,ı.erıncıe de \esirler yapt.. icabında bu ufurcla ölmektoo çeklD· 
..., ,;;::;· lıte bizde de bu lıık... memek. Blltlln Jnttnlıtra aaunak ye 
'" dtlıtUn llelerbı httları dunıneaya onlara dalına faydalı olıiJala çal111. 
~~le ltt~Ye kadar abltılcın bir J!I· mak, kendi menfaatı lçlo halka za. 

Ankitra, Amasya, _Aydın. Bile- cektir. DiZer vilftyetlerCle kart U• unıf \"e ~rvet kayıtlarmın füıtun. Çımk~ı böyle lnısurla bin nizaır.na
~k, Biıtlie. BurdJ,ır, Bursa, Ça.na.'lı:- f..ulii tatbik cdihr.:yecek, yamız bu. d~ yn!;ar. Bnkarsmız, uyanıl•, lıil- n.c, b!r ttfK çocnğıın bile feltketlne 
kale, Diya.rb:ıkır, .Edir.ne, Elkığ, r.alard!!Jti ekmek sarfiyatı mınta- gı \'e sanat tariltlerimize ~h ki. de~ez. 
Erzurı.ım Gfre•ın, Gümüşhane ka amirleri t:ırafındnn SIJtı f'Uret- ~Heı: Yermiş bir ~a~~ COCU,'11 de- l Urtbln kurdumn ana fikir} 

lı Ut tıa~l tabu ld1. Anrak aı. . :nlr \'ermemek\ her mAoaıılyle emlu 

tl'eııı •eıııın--ttn nıeuuı olacak "° ve Ad' olmak, ,,.pamayac.'\fı lıtr l!fl 
tt/t4tı M....... l'ldecetı yolu ta.ndm vu üı:erfrıe almaktan, yapacağa bir fena. 
'lcaı ~le bfr r.amao ırelecektl. < fçlıı kanuodıın :ı:Jyade ADalıtao \e 

' do~ un için de ewelA abJ!ıkm, '"lcdıuımcian korkmalı ve utanmalı. 
~ tı•11 t'Ji ahllikm ne olduğucu billllklere hllrmetkAr, w bUttııı bıı.lk 

Hatay, İm:ıir, !çt-1, !etıınbul, ıs: te kont.rol edilecektir. scrın~, tenbeI, j tidntsızdır. Yine ıl~ bu son harek~ti folif etmek hn~ 
parta, ~. Kastamonu, Kayse. bukars~ ki en ilera l>ir ~lhıtin 1 tını ?0 ktur. 7.&rııan fena, kinıse 

omrlinde eline- kitap \'e kalem· al. mfsafır kftbul edecek hakl d ~., 
mamı, bi aile<J.inden bize bir ze- Unnn<Jırn>~ Jıt~eler de a~!~: 
lii \"e ist dat hari ası gıelir. Çok lnrı hu i! ilili yapamnzlar. c;;11 hal
kere yllksek b11ba, zeka \'e knbut- de ~kn?-1 dökü!~f J' , e bin bir 
Yeti kendi hareayrp tül!etir \e oğ- tehlıke ~e tiriildonecelder So· 
lunu hedlısrna l-Ari'J Yllpamnz. hıkata !ı~··._ · der<li ba"kn ·olur 

Peynir neden bahalı· Fırınlara stok un 
-· arasında terblyeIJ, samlmt ve ~·efııkAr Tüccarlar ticaret müdürüne Vaf, Toprak mabwlleri 

Sırp olmak. ı·emclhlk, tabaebua, rlya'kAr-

çeteleri lık yapmamak, \"e bunları yapanlam 
~tb .. 

1 
B kıymet vermemek gibi eyi buylard&a 

Olb d b d lbaretUr. Eyj ablAk bunlar olunoıı 

kanaat verici cevap ofisi müdüriyle görüftü 
ve!'emediler ı Veıti ve belıediye ~si Uıtfi Kır-

Peynirciler komitesi dUn tica- dur diln vilftyette toprn!: mahsul
ret mlldilrüntln rds'iğl,nde toplan j lel"i ofisi mnum mildürU ile görti§
mıştır. Ticar-et mUdilrü, fiyatların mürtilı:r. Bu görllf}mede ~mla~ 
ıı~ yükü olchığunu oormuıstur. ve~eo~ stok un meselesı twtkik 
Kom.ite azasrrun verdiği cevaplnr edil1:1f?ti:· He~ fmna elmıe-k ~tı
kMaat verici mahiyete görfUme- ~ı nı.sbctı.nc göre muayyen mi:k -
<l!ttinden peynir fiya.tlan hak:km- tnrda tm ?Ct"i~ektlr. Verilen 1'u 
da tet:ltllder ya.pılaoaktn', Yeğıı wı.:onıı ~rfı Mtı ~.,tte konttt>l. 
be~ ı:>e..vnirin perakende k*<> fi. e~1l«dttıır. 

Şu. halde talıslii bir taknn ma.ct. Bazı g~erin ııe kötü ômekJ.e; 
dı şartJsnt bnğbmak <;ak .. ttrr '"'·c- \'erdiklıerinJ tvfce gönnt>k it-in sa. 

•• • '" dece kör olrr~:ılt Yct-<'r 
Yol a a ir emir. ntan cenrHfe, yalnız ..azıe tetk~n · ae unu tahrip ettHer etmek k&n gelmez; bunlar bütllı 

tekim, Un.i\"ersite ~evresindel•ı" R-...ıt! • , ba • -nu iclerinclelcl fl?'tınal:ır , ,:ı 

~11:} (A.A.) _ Britano\·a: - mekteplerde talebeye bir lmAn haU.1-
lllUhiıı dtc~eri garbt Boanarun en de telklıı edilmekle beraber, gençJÜ' 
e.l'tuı c ~ıryollarmda.n birine ta· ve bUttın millet görmeli ,-e karutat 
~ill'Jı~~Sleruir. Burada şiddetli etmelidir kı bu eylllklerle alüaaı ~
h~l b:ııta7r VUku bulma.ktadır. Hır mayanlarm hJç kimse yanJllda kıy .. 

, rs'' Jar, "Ylll'tbr'" ilk \'c ortn lu·~lannda'di D\'111< yellf'ırln<len 
me'ktep~rdelıi yardım teskilatı, j • bn<ılay•n'ı!..k her ~·in onktm d""-. .. 
te bu mıla~'l'llll, hu sezMn mshsu. ld ıı:.... ... 
)fi saTilebflir. m:m o o,.u bir r"ğfla Hı··r~ .,. 

\'lkmu e.ttll"8cal: hnr,.ketk-r rl,. - ·ı' 
Bir ı:ocuk, bir t;en~ %eki \e istı bnnJnrı önlel"er~k himmcHt'rclir ' 

da<llle hıım bir otwh~rdir. O el- Gl\1.etP~r. \•aı:nin lı•ı kl .. \•ııl;ın.' 
atttnd Il'lcılerı Ze.greb • Fiume met w ltlban yoktur. AhlAkıudar bcı 
~;\~r~ 6!_!oltomotif tahrip et• ~leketto hiçbir vakıt yer tutama .. 
'llttf S • ıJi:l ayd~beri bU hat yacak Te ııliz ıudılbl oJam8yıwıaklar-
,~~tO §Ubc hattl da işle! dır. • 

yatı dün 150 mraı.ıştu. -------
Trende bir çocvk doidu 

ve ö]dü 

mas, tahsil ~.3l'klnn ,•ra~mdıı i le- dnn i•mıendi~ini yn..zl\orl l". Mcı; ... 
nerek son parrltrsma ka\ u~ur. Onıı le h!)llohınnncaya lı. c'ıır, ,·ıırt lann 
bulup sertlkten sonrn artık her knpılannı kıpıunnm:ık , .9 1Jn m-ı. 
tirJ\l tchlik~lerden k<>~mftlr, iİ"ttt. ııcvi kalelerin ·dulm.,sıne ~ t !:'el<· 
uıe titremek gerektir. mt-lt hepimizin borc•nnuzdur. _~"'CQ.ır. lşte herkeste bu kana& yerle,ttk-

-. ten sonrad1T ki ahlAk meselesi hADe-

lll'da ba~ll'f SD dllml!h millet de, memleket de, bu Kutuhık ın~~. katioın tev-

karton tevziab Dlln sabah Sir~ ganna gelmekte 
olan 1006 numaralı k&tıLr Yanmbur
gaıız ne Çekmece a.-a.sınds.yken. yolı;u.. 
'lal'dan HaUce admda bir l!'Ad;:nnı bit .. 
daıPbtPe llfmOl8l tutmuo ve bamjle ol. 
dutu ~u trende doğurmuJtlıT. 

Strası gelince. !!Okftğ'ın ~kin- Hakkı Siiha Gezgin 
"r ahl!k ile yetlşeoek evlit•~n u~eııio-

"1111 taarruz de en :yüksek mert.ebeye eritmiş olur. zatının miilt ana:yi birJdği t.a-
# fın..i:m yapıl.ması ~riaştmlmıış 

Gözcülük kursu sona erdi ,p, -----Kll'r=----~.:.."°' 
Sıhhat ve içtimaı .muavenet ve'rf.- • 

(Jl"f t ımuıg mebusu tı. Birlik, ~ne "flCl'h. llO ton 
ı..ı~ arafı ı incı s.ahifrrt> ı SAl3lT sAOmoaLu hık ilk bJtıt•h•k nm'kavva ~i .Ancak ebe.""' hekim bulunamadı~ 

dmı dotum kadmm o<>k acı çekmesi .~ 

letınln Şl§li Çocuk hastaneslnde at. ınönü gezı·sı· 
tığı fe:m:.I gllzlUkçU.lük kursunda ya. .. 

~~tor~ bilhnssa Araıı tamaınilc te,·d etmi"tir. ~ 
'-ıııı._ ... ~erınde mih\'er propa... Mareıal Petıen buaiin ler, ~ri ta.rafından intizam-
~_,; .. :"' Ya.ı-attıv. emn1·,.e .... ı~ııg~·. I la~ ~tI p aoonde ta.-

fazla kan •Yı etmesine eebeb ol. 
~=:~olan imtihanlar dUn sona yarın açıhyor 

Göz mUteb&uıaı ve kurs hoc:aaı P.ı. 
fat Ahmet Gözberk, aılıhat velıııl!E'tı 
mUtehawaJanndan Necip Soyet ve 
gözcülük mlltehaaJaı Fevzi Tekııoy-.:n 
yap:.:nı§ olduktan ~mtlhan netieesl.n1e 
§U t~lebeler mezun olrııu§lardrr 

.~~- l-ld o· ,, ~ nutuk söy iyecek .. ___ .._ . 
i:._~~· lnnsk, tngilti:re lehi- us.c--. ~ ~ b!rakma 

nmttw. Ooeak da tuıa yap.ma.mıe 
61m9'ttır. 

~vi)-~11~ ... ~pati yaratmak mec Vi§j 2 CA..A.) - Pereembe gU • bı'8J:ı baki tutulsa lbi!e- mlllt &a-
ı.... ~ '"''IUr. Bu sempati bilbo.tı· nü, eae.t 10,80 da Marepl Peten na}"i biitiği t3ıl'Bfmdan yıa:pı1mM1- Tııcı gara gelir gelme.z. gar me • 
~~\'\et, in ttılekeller için sadece bir mıtuk s5yliyecektlr. nı ~ir. İktı!:ılt V'dtitlcti mutarı derhal ile vuı.yeı etmi§ler n 
,_:cts1-ıı~t, zafer demektir. --o-- eanayidlere yaıprlecak muktıvv~ 1 

oelbedllen cankurta.rıınıa. kadını Hı _ 
~ - ilahtı ~ ~denız arasında sağ. Hincliatancla bir tel claha hrton ve liğrt. tevziatmm tek el. ııeltt ha.st,anesjne taldırml§tardrr. 
"-- ~ili ak ldıı İngilterenin böyle tevkil edileli c1ıen ve millt l!!l&DeYi bir1!ği ta.l'dn\- Vakaya müddelunıumtllkçe elkonuı. 
... ,,. llq ~ leslsine ihtiyacı ,,n. dan ~-ap~~ bntliaştmntŞtır. mu§, tallldkat;ıL l:qlanml§t1r. 

~ ~ r~ yapnbilmek için Bônilıay: 2, (A.A.) - Hinfl kon· ---0--

'~~:~~rnrr .~at"dtnır47iltere bftzı gre<;lnin koml1e amsındın Pındrt Bakla toptan 33 kuruta Huic:İJıe Vekili --.l..rimize 
_,.

11 
cu AK ... • Balkrişna Sarma dün Campore dıı çıktı geldi pa1 

~tap t:..1.~ iı:ln r.omelin tevkif edilmiştir. Diin Bor·b-ıy reis Kuru bakla fi..vatlJU"t yUbe]metı:. 
~ \';t;.•:1?da. bir nol<tnyı tut- liiU rır zi"lnd~ sftktınet hf}kflm 9fir te de\"!lln etmektedir. Dftn fiyat . Hariıc:be -.ekili NumanMenemen· 
)1 Cıtl:bes· gaJız ordosnun dahn ile. tIUğU reamen bildlritmift.tr. • la.r toptan kilo b6pa 38 !brı1fa ~ tııtı:ı sabahki ebpreale An.. 

~_İhdas~ Jnanj olacalt bir ynzi· --+- Çıkmıştır. bre.dan felır.imbe seknlşt: . 
~L1. 5'ir ~bnesi mümlnini:lür. Sarbruken bombalandı --o-
~ ble e Yakın bir istikbalde Londra: 2, (A.A.) _ Haber ver'l. Par\:1 ıenel aekretvimu Beleöıye seçimi ltazırlrk1arı 

Ahmet Bozkurt, Abidin Işıkkııvcı. , 
S, DirlJ Recep Kanar, S. RMUI, Zs.fer 
özCatı, Nedim Ulutln, Mehmet Kadrl, 
Huır. · Erdem, M. Aykut, Zenn, 
F . Vasll.ldls. 

Bir balknn yıkıldı 
KurtulU§ta Yorgin.ln intııatmda ('(t 

ltpıı duvarcı Yorgi. dUn halkondc 
çalr;ırkcn, balkonun yı •• ma.sı Uzc. 
Tine yere dOı:nlı§, ağır eurette yara. 
!anarak baygın bir halde Bey<>alu hus 
tanesine kaldınlmI§tır. 

İl .t'tu...ı "n tneili7: taarruzu ~imdi- dlğine göre, aalr.".a""amba gecesi 1n· Ankaraya aitti +~--"--' "'i lı ""' l1rıak ı ·" 0 Parti .usr-4IJIDU1 idare heyeti reisi t' arl'ke , < aha <!oğrmm onu glltz hava ordusuna mer.sup bon.ıbı! Bif" mOddettenberi td:ırtmilıde S.t Hayri Ül'!?ilplU dUn beledi- Altın fiyatı 
h SO!tın tke geremiyecck bir dıı. uçaklanndan mllrekkep bir teş'k'l bulU11an parl.i gu:cı --~ ~Ye -.ı-,, ~u ile~a..oı~u. ve DUn •ı.... a ı>ekfıla milmkUnclUr o. b k u "..,.....,.,.. .-u.ı.:ı "' ~~ .., bir Reşadi.ve altınm fi'--t·. t. Jt - · .... r ru en zerine kuvvetli bjr tC. M~duh Şevket bendal, dnn et- y......ı beloed&.v,e 1·nnibap hA _ _._._J .. .!._ • "0 

•-- 0tn•l nıı"ır·'a ~·da tl" b" -··• """'';ua .... ..:2,70 lira, l:'Sl:"e rı.l'-·- :>..ı·r .......,m ~S:'llJ:a. • , u • ı c ı ır cum yapmıgtır. §am .Anka.raya dl>nmtl•..ı'«". m tcdr.ilt oetmi .... :-. "' ı..uuı:ı · ? 
0··~ 

ı.·t~~in tetebilir. Bu suretle tn.. -==~~=========~===========51"= .. =========:=~="'= ..... ~=====~f;i;y;a;tı~ise;;450;~ku;rı~us~tu.~===== Q&ılııh t hıc-rn prestiji, hem de -
l~l'letı;, \i taı~a \"e 1<"':-an<ıa gibi WIY' yetMk 9Ünnet İmiJ •• MUstafanın babası da hazırlandıktan 0 af • 
1'1.-"!\fll~Q :ı:el'inde yapacağı po)j. ca koronfılcta beraber cami yolunu tutarlardı .. Yolda h _, nra a-
... ~ .. Q t . coculda ·ı . h 'def d • ' ep, Ywnız v.eya 
~- a luı::ıı esıri nzn lır. Aynı m- r--·k,; ~le .;ynı e e ogru giden komıulora, ahbaplara rastlanırdı 
'-L_t.ol>lıtdı~ tf're muhtelif sahnlıır- ~v ' rlnln bayramlıklarına bakarlar •• Ve günün h • ~.., 

61 
k a..;_..a_ ..t."l.:ı..--ı • • 1_._...ı d programı ak· 

t ıfe ftı un·ctleri Afrikadn .....uQ ......,,"'91ennı anıurınar ı... 
ı_ ll~lte~lı:ır olur. ~ günü, camiye geç kc~a gelıMzdı .. Böyle bir iki bay.ram 
dt~' "'a e~n bo5bıraktığ saha. M~afa ve babası gec kalmışlardı da scbahın serinli,ğinde son ,cemaat 
\e llir, Q "3ı , ... ifıyanlnr zuhur e- .,..,inde oturmağa ntecbur olmuılardt .. O zama:ı ne Eğri boyun hocanın 
...!it bir etekJrn İranrla \'e Irakta yazan z EK l MESUT ALSAN vaazını, ve vaazdan sonra bayram namazının tarifini dinleyebilmiıfer 
~'dit :•reket.jrt rnkuu 1~ten. : ve ne de kendilerine sakal duaaı okutanları g~>rmüılerdi •• Ve buntor tcıt-
tiii:"l'lin ~.:~ıJ:ı ililn edilen örri Tiryaki hocalar, daha ntOsamahalı bir 'KJzlyet aft*Jr, .,. tıalebeıfe *'Z b~om ~mazları, olmu~ •• Onun için, artık daha erken gldiyorlardt. 
\ 1" "'llt:aı .hj hn~rkınıfa ileri !ili- öteki zamanlardan doha az vm:ifeler yüldetirlerci.. Rontazanda baJko Ve camıde mınbere yakın bır yerde oturuyorlardı .. 
"-1t~ltllıfl1t ~nlar nrasında dağlar. aylarda hic•görülmeyen bir gece hayatı baılcırdt •• Mahalle kah..ıeri da· Mustafa, bayram namazlarındaki tekbirleri bir türlü hatırında tuta-
11111ı' lbiittefl)(atı • Irabilelcrlo tran- ha canlanır, ve sahura kadar ccık kalırdı •• Mustafa arasıra, babası le mazdı .• Herkes de öyle olacak ki, namaza başlamadan önce, onun bir 
ttcı· Olnı,)'J la ~r ıdare~fnrlen mem beraber, bu kahvelere gider, orada ya karogaz seyNdM, ~ bir dtarffi yapılırdı •• Bununla beraber yine ıaııranlar o1ur, "° daha ayakta 

1
•t, ş l'1 da ilP.rj sUrtilmek- meddah veya bir saz ıairinl dinlerdt.. uracok yerde rükua ~a·anlar bulunurdu .• 

•ıııcl'\ııta '9e Ramazanda yalnız erkekler hOJ vakıt gecirmezlerdl.. Kadmlor da Bayram namazı bitip de cemaat dağılmağo baılayınca1 cami avlu-
~lt.~Oa it vaziyetin \"abnmeti iftardan sonra, coluk, cocuk fenerler ile mahalle icfnde Mya ırıohaMe sURd~, sok.akta birbirine rastlayon kamıular, ahbaplar el kavırıturup teb-
.._...,.htııt.l<t er gUn yeni yeni haber aıırı ziyaretlere cıkarlQrdı •• Çocuklar yolda bir bolckal düklt&ından rlld&Jtrierdı.. KOcOkler tabii büyükleri.n ellerini öperler, ve mukabilinde 
~~il ~ 3l1ır. M.esela Nuri Salt maytap, ve fiıek alarak, yakarfar ve ıenlffı yaparlarch.. dua alırlardı •• Ondan sonra eve dönülür, anaların efleri öpülür1 ve bü-
.!.'~~ :•intak istenen suikaıst Mustafa, bu ilk dini heyecan devrinde teravih IKJMCIZlonnı da ı.o- tOn aile beraber kuıluk yemeği yenllirdi .. Artık sıra, baıa, akrabalık ve 

~"lYe<t Qnlardsn bir misaldir. cırmazdı •. Babası ile beraber, her altıam bir baPa cmniye giderier, w ahbaplık dereceterine gCSre karıılıkfı ziyaretlere oelirdi.. Bütün bunlar 
~il ~ e tngilt.ere ile dö Golcü- cemaat ile teravih nCM!aZtnl kılarlardı .... canıi dc»afcwflllanna amil otan Mustafa icin, dinf bir vı:ızife olduğu kadar, ayrıca bir de YOJQ'yT; 
.. ~ \' 'IUlı atık olduğu ve hal sebeplerden blıC de .n çob"" .tercwfh narıwıaaw lnldt- ...__ ~ z-.L· ldl 
""- ~3' t . ·- - "-1\I •• 
tıifı.,.~~d e kal'l'!ı"inula gayrirnem düıüncesi olurdu •. Hatim ile teravih ft0maztn1 kıldıran IMatnlar b.tundv6u . .Mustafanın cebinin .,. cok para gCSrd~O günler de bayram günleri 
~ lSi~ted~~ lla her ;,-:Un tekrar •gibi, sürat rekorunu kazanmak anuaunda b-..aıt ilnawttar da \GÔI.. ıdi .• Babası, anasından ntaada, akrabasının büyükleri, ve kendini seven 
,... h Ub1>3 Ve bu imamların cemaati daha fazla idi.. bcw komıulan ona bayram bahJİJİ verirlerdi •. Mustafa daha bayram 
.,h.~l\lett '"llt?rluk ancak böytı' Hele byram yaklaıtıkco, günlerln 'fe gec.._ ..,..ı daha ziyade güıtlerinden ewel bu bahfiıler ile hay !er ku1ı1rdı .. Paralan ife ne yapa-
11,~~" 11ıhıye ir,incle bulanan artardı .• Bayram totfli o zamanki r1ektep talebe.inin en :ziyade sevittcle cağını, ne alocağını karaıtfcııtırır, ve zevkini evveldell' çıkarırdı .• 
'l~ ~~ arıcaıc hllylik kuvvete bekiedi~i bir tatildi •• Bundan baık~ bütün kOIClba, her 111tıf halln, her 
~tl!tllnı Ve. Pre<ılijc sahip ola. faaliyet ıubesi, her müessesesi bak-.ndan bayram ~ ~a bat· Bir bayram bazı arkadaıları ile Manolun arabasına binip Mende-
~,. ~1.:rebilir. JJ8 !buki Ro. !ardı •• Dükkônlar ve cornekônlCJf daha çok bfr itina ile temizlenir, .Vı· res köprüsüne kadar gitnıeğl tasarlamııtı. Bir bayram da kapsüllü taban 
lıit 'Ye ,ıa niarcıan, ttnlyadan lenirdi •. Mallar güzelce letff editir, ve çefittendlrillrdt. K6y«ler, ak!fl ca yerine ağızdan dolma barüt tabancası olmak ıistemiıti .. Manofun ara-
İflt: ~Ö\ll, ra~ Mı ırdn. daha sert akın kasabaya inerler, ve bayram altı veriıine baılarfardı .• Şehı,tner de, baetna bindi .• fakat tabancayı ofarAdı •• fikrini evvelden kendrslne sez-
~ _d~i vllcude getirmesi çocuklarının sferinden tutarak düklcan dOttkaıt sın~. ve bayrantltllları dirdiği anası, buna mônl olmoğa karar vermlıti .. Çünkü bu tabanronın 
~~ ~nıta <lefildir. tamamlarlardı.. Ohlmasından bazı kazalar cıktığını anası iyi biliyordu. Koşulardan birinin 
~._ ı b

11 
.k;lnynn yeni hnreket'n Mustafa her bayramda bir arzusunun, bir kaprisinin yerine getirn· çocuğu b6yle bir tabanca ile g6zünü sakatlamııtı •• Onun icin, Mustafaya 

-.. ._6.,!,ı ibtimıt.lin huıludu mpsinden sevinir, ve bunu IJlediği st"IOplann tabit bfr netfcesi ı~rd... baıka birJey vaod edilerek, kendisine yalnız ıerbet parası bırakılmıı ve 
.._. edilmelidir. O zaman ramazan kıt mevsı..fne rQlffryordu .. Mustafa bu so~uk ,.,..,.ım- Ült tarafı ailınıp saklanmıJh •• O bayramı Mustafa biraz neşesh geclr-

S AD de sık sık abdest almaktan hqli zahmet çekr.ıi}ti •• Hele ayaklannı ytka- miJti •• 
..._ Rl ERTEM mak ona çok güç- geliyordu. Onun ~in, bir galoı potin sahibi olır.ok, ona Kurban bayramının da kencfinıe güre ayn bir zevki vordt •• Bütiin ita-

"
~..::::::::::::::====== büyük bir idealin gerçekfeımeai gibi görünüyordu. O, bir bayramı baba· 10ba, kurbanlar kesildikten sonra, sanki büyük bir el mamulôtı fobrii(,ası 

. . AKIT 
-ı sının sırf bu galoı potin yaadlfti yerine getinneti için belmuniıti.. imi~ gibi, faaliyete gecerdi .. Bir taraftan deriler toplanır, l§te taraftan et. 

Bayram gecesi, Mustafaltm g4.0ne uyku girmezdi .. 11otbuki sabah· fer doğrlır1 ocaklar yakılır, kavurmalar yapılırdı,. Mahalle köıele.rinde 
leyin erken kalkılacağı için, C*f bu gece erten ve f'1i uyvmak tezımdı.. kariHtiü ocalclar kurulur, ve kurban bajfon, oralarda ütülenip kızartılN'dı. 

~ lacıJkr, Fakat uyku da nihayet dinlenmek icln değlf mi?. Sevinç insanı diıtıendi· airkaç gün herkese etten gına gefircfi •• Et yemeklerinin türlüsü tecrübe 
' ~ .. n m~nlaa• rip rahatlandırdktan sonra wykuya Re lüzunt 'Wltdı?.. edilir, ve hattCı totfı bir et yemeöi bite yapıltrdı .• 
~ ltlfr, iter sayı• Mustafa, bayrom sabahı CJ11a11 ile beraber ~rda... AnoSf onun iki iJfer ile tabii ençok kodınfar, ltıztor meıgul oldcldarr için, onlar 

•1' teçnıe vcızılar giyinmesine yardım eder, ve kahvafhlannı ltcrzırlordı .• Eğer bayram, Şe- kurban bayramını, asıl bayram günlerrnden sonraya bı'°kırlardı.. Kur-
11.--.:.ı- ker bayramı ise, bu lrohvaftı ara11nda bolıtcrta da bulunwrdıı.. Çünkü banlor tasfiye edildikten, kavurmalar küplere yerleıtirildikten sonra kar· 
-...,,. g,..,_ Eğrf bo111n h~ntn lfodeelne töre b._. ura• N ......., bv balda· ııhlılı 2')ııar ... wine baf'arlardt.. (Dewmı var) 

•'Yağmur dola~,sjyle tehir edUt'l 
lnönU geziBtnln açılma töreuı 4_9. 
942 cuma gllnll saat 17,30 da yapı. 
lacaktır. !stanbulda bulunan B.l. 
yUk lWUet meclisi !za!arJ.yle evvel
ce kendilerine d vetıye gönderilen 
zevatm te~rifle.ı rica olunur.,. 

Vali \"e Belediye Ref:;J 
Dr. Lfit,fl Kıi'dar 

Kar.::&da'dan Ruayaya 
buğday gönderildi 

Londr&ıı 2 (A.A,) _ Kanad'lCIUl 
Rusyaya deniz. yoluyl& buğday ı:eo. 
derllmJrttr. 

Ekvatörde bir f eaat ocağı 
meydana çıkarıldı 

GoayankJl 2 (A.A ) - Ekvat.Or bU 
lromctı bir fesat ocağını meydana t'' 
karmtatır. Bir gak kimseıer tevkif e 
dllınl§tJr Vaziyet sakindir. --lngiltereye yeni Kanada 

lrrtalan geldi 

Londra, 2 (A.A.) - Ka.nac'i".ıdan 
yeni zıriıla Jnn vetler, dün salimen 
fimalt lr.tıındaya urnıışlardır. [ • 
kuv\l'Ctler arasında tan areciler ol· 
du~u sıhf, Kanadalı kıl'nlar fdn 
mutad takviyeler de vardu 

Aktlenizde bir mihver petrol 
gemi.i batırıldı 

Lonclra, 2. <A.A.) - lngfliz tora 
P!1 u~le.n dün Akdenizde muh • 
rıp ve uç8.k himayesinde ıııevrct • 
m~kte olan bir <!ü.5Jll.Sn pet~l ge • 
m~i tam bir torpil ile batrnnış
lal'Wr. 

~ıı evvetkı Yakıl 
1 

8 EylUI 918 

Lenin' e ıuikaat 
Moskovadaıı bildirillyor· 
Lenlne karşı vukubuıan suikast d11n 

ak§am bir amel~ içtimaı :neticee'ntie 
g~nc bJr kız taratından !cra edilml§_ 
tlr. 

" 
:E P~rnbe CUMA -> 1 E11t11 'Eylaı 

:.c -
Cl Şaban: ıı ŞalıAn: 2ı .._ 

Hmr: 121 Rmr: 1%2 

\'&K.ltleı \a.&UEu.nt Vaaatt Ezaol 
GGDeıjti 

dotu'r 5.26 l0.4l5 U'7 10.f8 

Öğle ıı.ıs 15.82 ıuı 1'1.SS 
İkindi 115.U 9.U u• 9.U 
Ak..m 18.40 U.00 18.18 1.1.IO 
Ta.tsı 20.18 LS5 ... .. 
İmmıik a.oc 9.04t s~ ,.,. 

·-' 
• 
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HA ı ACILI!< : 
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üç harp yılı.nın hava
cılıkta sDrprizleri 

Tamamı la S( sıız taJJare mim 1cla mi ? 
• Glrlamez avcıları . Dev tanareıer
Almaalatın yeni gizli model tayyareıı 
.ltaraşlt va f' IAnör-Pllre !rombard1maaı 

Yazan: A. ŞARKLı 

'• 
VAKiT r 

J tiugunku rad~ 
7,30 Program 7,32 vUcudllmtizü ı;a. 

lıı;tıralım 7,40 ajans 7,6~ • S.So K ... 
rışık program Pi. 12,80 Program 1!!, 
33 Kıı.rışık program pl. 11:,00 • 13.~n 
Kadın1ardan fasıl programı. lfi,f,!:l 
Program 18.03 Saz eaerlerj 19,0<) kr).. 
nuşmn 19,16 dans mllziğl pl. 19.30 

Haberler 19,45 serile l 10 clakik'I 
19,55 Beraber şar:Cılar :W,l:i radyo 
gaıeİesi 20,45 müzik 21.0" ınü7.lk 
sohbelleri 21.45 radyo ı.enfoni or~ 
ke<1trası 22,30 Haberler 22.50 k11 · 
panış. 

~abeye davet 
Eminönü Verit Aı. Ş. dl'n: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizrt1 
Nevralii, Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

iC AB IN DA G UNDE3KAŞE A[;INABILIR ·' 

ı eylül 939 Mba.hı Alınan hava 
kuvvetlerinin Polonya üzerine yap 
tıkJııı.n '.baskm ha.rcket.ile, iki nu
maralı dha.n hanbl ba.~la.mıış oldu 
ve bugünl~rde harbin dordünciı 
:rıhna girmi.ş bulunuyoruz. 

eads wfa edecek çapta heZrrlana.
manu, bir çok Avrup:'\ devletleri 
lcarşısında himvcr hava ııe.naylinin 
Aır.erik:ı..n hava aanayiile yari§ e
derceainc silahl:ımu yeniemeğc 
~ahşın&ı ve muvatfak olması, ha . 
va tehlikesini sezmiş ve havac.Dc
ğ;n en mütekiimil bir ıril5.lı olduğu
nu takdir etmi~ olmanm. munc.a. 
&:!asıdır. 

Eminönü Yerli M. Ş. de kar.•ıı 

erıttkll ve Yd. Sb. ıa-..n a~ağıda b!L 
dirilen günlerde; diploma ıııhhl ra. 1 

por, en aon hizmet ettikleri btrllk \'t 

ya mUe.sseselerden almı:ı oldukluı 

terhis tcızkereal ve ıki adet fotogrn. 
larile birlikte şubeye gcımelerl. 

[KAYIPLARI lnhiıarlar·U. Müdürlüğünden! 

De.ha il1t taarruza geçtiği glin, 
,..,mıal memleketlerinin en gözde 
1 ir havacılığmı kurmuş bulunan 
F<Jlony.ı.nın iki günde tayyareci· 
liğini ku1l:ınnmaz iblr hale gelmiıı 
bııhınması, Alman tayyarc~1iğinin 
i~gilz.a.rlığı kndar, yeni t&Jbiye ın.e
totlarile hnrekct etmiı,ı olmasrndan 
;le'ri gelmiştir. 

Bu hareket blr ciddi fltirpriz: ol
ınaltıJa beroıber, yeni ha.'rbin her 
safha:mıda tayyarecilik ~ka. ibal'
ka sllrprizlerJe geçen üç senerk 
r.am2.m oyalamı~tır. B•ınlarm ba
•mda; S!ldece ~'3pılmakta bulu
nul~ roh9Cdikn, 5~.z; 
·a.warel-:r, görünmez a.V'CI'ar gel
mekte idi. HMi.se!er gösterdi ki; 
tayyare motörünUn sesini !k~mek 
imkAnb.n ynnmrla, pervanenin 
bava,yı p~yan, delen ve bu 
gayret ı!llJ"a;ıı:ıda et.rafa yaydqlı 
~a.dıaıyı ~ kabil ok\mıya~k
-ır. 

Göl'linmcz avcıların ise, bu mak
ı;ıı.da elverecek madt-n!el"in çelilt 
\'C dllr:ı.1 mukavMnetinde ve hafıf
liği.nd! o'!amıy:ıcağı aşikı'lrdı. Bu 
scb~~e<!ir ki, sessit ve görilnmez 
tayyarele.::. istikbalin silA.ht olarak 
hmı.kıJdı v• bugün lc;in unutuldu. 

Harbin hnw.lırdaki !U.tı>rmn! 
.iac oa:ra.ıc Amerikalıların .tıazrrla
oıkJerı dev tayy:ıre'er verdi. Bir 
1-ıamled~ .ıtlnntiği iki de{a a.şncak 
:nenzilde, on beş kişi mlJretteOO.t
h, ve O!l ~ tona yakın bömbe. 
tRsnra kabiliyeti hayret verici ra
•. mılar ola.r3.k göv..e çarptı. Bı.:gür. 
bile, dev t3yyare'er bu harp yılla
ruun en ru:ametH tayyaresi olarak 
;u;.h!\..-ştır. 

Ha.""bin geçen Uç yılı ortaya at. 
tığı yc-nlli~derle h:ı.rbin gidişi tize. 
rinde ks.ti !>ir çığır a~ değil
cir. U!:ı!t telek muvaffüiyetler 
daha ziyade me~it olarak kalmış. 
ur. 

B:lki de~ harbin dördilncü yılın
da d~ha !:Ok kıymeti bulunacak 
ve hatta h5rbin seyriııt deği4ti
r~ ba.'U sil?l>lizlf're şahit olabt
lcceğız. Bıınlann neler olabileceği. 
7ıi kati.yetle ıkutiremeyiz. Yalnız 
l{'ID1~İ etme« 18.mndrr ki; mede. 
r•;yttin ve ~riyetin feiAketi.ni 
doğuracak yeni yeni tıJdürlici! ve 
l,kıcı si.18.hlar ortaya ablnuş ol
!I'.a'lrn ! 

P43 sonlarına kadar uzayaıeak 
'tir M.llbin d~rMiler lehm<le in. 
,t-i~rru yarayacak vasıtalara 311.. 

!riP o1aca.k!annı söyleye!\ bitjil-k 
·Erit3.cyB ve milttc.fıkleriııin bol 
rnnmeme ve sil!hb buna erie!jeek

.Lt.rini kabul ettr,C"k isteriz. Ancak, 
meğliı.biyete yüz tutinuş bir Alman. 
yanın da kend.i!ile beraber daha 
br ~ im~torluklan ölüme stt. 
rii:k.leyecek kudrete eilahlan böyle 
ıl~r gil~ Mlcladıftnı illn etmJ.1 bu-
l:ınma.ft pdt de ho§ bil' ~Y olma. 
sa gereketir. 

Ne olursa olaun_, hf-§eriyet için 
hlr Afet halini alabl:cocJc harbin 
lıir an evvel eona ermeı;ini tem.en ... 
ni etme-k :imdilik elden gelen tek 
tedbirdir. 

Bwıu ta.kip ~..n hAdiselerin or- Yem Eserler . 
!UtLUYETtN FELŞEFESt VE 

ULUSAL İNANÇ 

Piyadeler: 31 Ağustos 942 de~ 
Eylül ak§&ınma kadar. 

Topçular: 2 Eytul 942 günü. 

Sv .. Nk., btlhklm: 3 Eylill 9·~2 

günU, 
Tbb, ler: 4 Eylül 942 
Eczacı ve kimyagerler: 6 Eylül 9<.2 
Heııap ve M1. memurlan: & EJıLl>+2 
Denil:, Jandarma.: 7 EylUl 942, 

Ditçi, nterlner: 8 z,toı 9il 
Marangoz, mimar. mak!nist,' it!... 

macı. demirci: 9 Eylül 9t2, 

Mızıka, hAldm. mUhenJuı. A• mu.. 
alljm. tUfekc;:I, oto. hava d4>mlryoh:· 
10 Eyllll 9f2. 

R ASI D RIZA 
nTATft~Tl Baltdr Pttlda ltf!~r 

ONLAR ı:nınş MURADTSA 

v od..U - it - 'Pflf'df> 

VAK/'! 
ü•:ııeı..de cı-. blltnn )lam •t 
.... .Jımıertn mı .... mah..'Uzdtıf 

4. Ro N"W r .um-ıtsı 
~emlell'et Memtetı•ı 

ı.cuıcıe jJ,aıa. ,,.,,.. . ·~ "' 
1 aylıll MO ~ • 
4' • :rttt1 n a ııaR • 
ı nlhaı Mel 1609 • 
ruu~ Balkan Btr!iei tcaı 

ay~ otuz llUn.ıt 10'1UGr. IPır»ca 
rıtrUğt:ne gtrmtyeıı yerlere &JGI 
vetmlt tıeser kunJf tammedWT. 

4 t>One ııa,1dmJ tıOdlna meJıtu; 
" teırnt tlcretınt abcıoe IMll'U\. 
aın ~ıta •eye banka Ue yoUama 
ftet"eUnl trıue ıcendl Uzenne aıu. 
l"ftrldvenl• . , onırta merkt-dftdf 

~ AIU'l ._ aOOM rautar. 
A. drrı Cleğtfttrme ııc~tl ~ K1'f 

DAN CVB.ETU:W 
ncarer uanıarmm MDUnı • • 

on tonda.o lttbaren ua.ıı uytaıa 
ruıda 4-0, iç •yfa1arda 30 kwııt. 
d&rcı°'->CO tayfada 1; lkSııcı •• 
tıcenc1ıde 2; btr1nc1ı'le t ; tı&41Jtı 
nm 1'Mmec9 & llradıı. 

ı 8Gy1lll: ooııı .,.,,.... • ....... 

?o."Ufus hüviyet cUzdanımı kaybe•
Um. Yc:ı.lslni çıkaracağtmdan zı..ylln 

hUkmU yoktur. 
Pangaltı ı•oyraz sokak No'. S3 Al! 
oih! !\ie('det Babacan lS26. 

• • • 
Erzurum nüfus memu~luğundan &1-

dığım gerek kcndjme ait ve gerekae 
valideme alt nüfus k!ğltıarımı ız:ayj 

ettim. Yenilerini aıacafımdan eııkU!. 
rin hUkmU yoktur. 

Beyotlu Tozko.,.ran Ak&raa 110nlt 
41 Xo. apartnnanıla 'f namara:ia 
M:ebmeı Yddu. ve anneııı Sehr!van 
Yıldız. ('1005) 

"'* ı;: 

1 - tclarrnıız lhtiy..c: ıçin "20.000,, adet yağlı keçe tapUI 
satın alma:ak· ır. 

II. - Pımırlık 4.9.G'2 tsrlhlne raatlayan cuma günU aaat 9 • .o' 
batc..§t3 ıevaz:ı•c. ıaubeaincit:k! aJ.an komıayonunda yapılacaktır 

1' 
nı. - ?ııtı•klll"riJl pu.arlık lçin tayin edilen gün ve saatte ~ 

ve.nn:e paral:ırlle bırlikt.-ı aoı geçen koml.ııyona gelmeleri t.ıan•olUJlUf· 

l•tanbul Deniz. Komutanlığından: 

'Yıl~l "32., ic.n tul& ol:ır;amak Uzere yedek subaylardan 1a1tıııl 
nnıc!a muvaffak ol&nlardau ylrmiat deniz ordll8U lçlıı tıeaap •• ,_ 
memuru yetiştirilmek \izere almacaktır. 

lateklLerln kayıt ., ıır.e>Ul oartı.an b.akkmda malO.mat 
komuta.'!lrğıınıza mQraei;.a t ıırı. 

Beyoğlu 43 ncü ilkokuldan aldı,rı:ııı • • 
lstanbııl Deniz Komutanlığından: tıehadetnameyt kaybettim. Yeni'Jin1 

çıkartacağımda.n eııklııınin hUkmft • 
1 - Deri: f.laestnG ve Deniz Gedikli Okuluna almacak ta\ebttetf' 

Ylt Hılcri 10. F.y!fll. 9•2 ai<~mma kadar uzaulmıotır. 
yoktur. 

şı,ıı Halbln\rpzi c;&ddP.SI Fehampt 
apartrmanı No. 293 de tl~ydlye. 

• * ıı: 
A'l'ac;: nüfus memurluğundan aldı. 

ğım nüfus k!gıdnnr z:ayı ettim. Y'e. 
nlsinl eıacnğmıdan eski!Jit'.ln hUı<mU 

j yoktur. • 
Araç., 8Uzey kô~iinden Satılmı, of. 
lıı Satı t1DA1. lstaııbul BUyil~ 

P. T. T, mll\'nzll. (41000~ 

$ • * 
Kadıköy Yeld,.ğlrmen 3 ncU nrta 

okulundan alını~ olduğ•Jm ta!!tl'ktla... 
meyi kaybettim. YenisUıl alııceğun

dan uklainin hUkmU yoktur. 

1 
Kadıköy OamaR ata mahal1et1 
Şf'm8tap ıokak ?'\o, .ı de tbrahjın 

Ta.Jlıla. c•ıoo•> 

LST.uiBUL ROKSASLVIN 

Kapanı, 

Londra 1 Sterlin "' ~"' -..J,41 ; 

Nevyork 100 Dolar 13'l.70 

Cenevre 100 tsvt~re Fr. 30.86;') 

Madrid 100 Pezeta ' ı '! S9 

Stokbolm 100 İsveç Kr. 31.l6 

l!:tiHA.\l var. r Ali\ ' 11.A 1 

:ı - Seçaı~ emavl:l~ 15 eyllll 942 de yapılacaktır. Tallp\1ır\ıl ıııı' 
:ılınak f\zere 14. EylUl. 9f~ günü sa.at 9 da kaydJ kabul koı:niBYoJI ., 
l~aıarı. (il 

9evJet Demirye.Uarı ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ili.nlar1 

Muhammen bedeli 19600 (on dokuz bin altıyüz) lira oları j~ 
'yüı:I adet galvaniu saç varil (21. Eylül. 19421 Pazartesi günü •0 

30) onbeş buçukta Haydarpaıado Gar binası dahilindeki komisYol'I 
fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin. 1.470 (bin dort yüz yetmlı) lira~ 
vakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerin! m~h! lıı' 
lorını ayni gOn ıoot (14,30) on dört otuza kadar komisyon Reıılı6 
mcleri lôzımdır. 

0 Bu he ait ıortnameler komisyondan parasız olarak dağıt;~za 

n,.unalu 3 üncü 3ulh lıulwk Jırl· 

kimliijinden: 

' 942/324 

~ 
Kadıköy birinci ıufh hı.1~~ 

kimliğinden.: !142
1
/ 

Beuko:da Selahaddin çll 
.sepetci Arona: 

1 rosto ve telgrnf idaresi tarafırı- Kıırrnız lia) kohi tarAhn"11
" 

: dnn Ucyo,lllunda Tarlaba,ı cad<l<' · hlnlze nçılnn sulh teşcLıbilsiJJ 
ı !iİnde doğramacı sokaijında 55,::'\o•u sının 26/8/9 42 tarihli ccls • 
J hııncde Şayeste aleyhine 21 lira 5 l 

1 
Gönderilen da~ etnıımc yııııtı 1 

kunı~un tahsili hn'kkinda açtığı de bulunmadıi(ınızdan bilA 
alacak dwa.,ından dolayı müdde • iade edildiğinden size 15 gilll <' 

taya koyduğu yenilikler arasında 
Alın:ın t::ı.yyarceiliğinL'l emeği de 
\'ardır. Bilh:ısse; Sovyct Rusya 
cephesinde, yapılacak mıntakavi 
banb3.rdmtan1e.rdnn önoe hareke
te g~en t.."l.yya.re-l.erıin, o mmtalca. 
lardaki Sovyet RU!5yn tıty. 
yare meydanlarmı.husıuri duman.. 
larla l!!Iİıllli,,'Verdı: kızıl havacxllğ:ın 
harelretlcrilıe mani olu!fllnde öli
,. w+rafflıkiyt!ıer giııılid"ır. Bu 
~~ dwrıwıi&llı Ye görlişU kıt bir 
ımntab meytlana geti~lrten. zi
yade, ınotör faali~i durdumn 
ban mod!cleıin <hıma.nlar ve sis
lefo :C.:lnde kul'tnn~~ kuvvetli bir 
1rat11aat o'lur. Bu tMdirdc, 19.RmJ:ı 
W>fy~-i~ ~pasif bir mti
dafaa stlt~in bul'un~ıınu son 
YJbn ~n bi tat.hile edil~n bir ıırUr
T!rizf ,,kmk hbul etmek ican e. 

zzetUn ldele'nin ha.zır:adığı bu ti- ı-ezıkU uaıı venn.ıare ayn ayn m· 
mi eaer, bir çok tanmınıı ilim ad&:n- dirme.ıer yapıla. KMmJ ua.ıı.rm 
Jarmıızın milliyetin te!setesJnı izah '4nt:İm •tın :'>O kuru~tur. 

: nlcyhe !(Ön derilen dn\'eliycnin zalı dcllc iıtıncn tebligat ifac;ın• 
11
, 

•-------------·~, rına tcbli~ memuru lıırafındıın \'Ni- rakın bir suretinin dı,·af1 
len mcşrııhııtt:ı huhııınındı~ı ve ika· taliknic karar verilerek ınııfl 
mct1;iıhın111 ıncchul olılıısu şerh ve· lR / 9 942 'inat 10 talık ol!ınf11 eden yazılarını ihtiva etmektedir. l;,1;. l1nu1 Mablyt!~ Olmlyu 

SAHIBl : A~IM IJ!; 

lhıatfdtğJ ttt: VAKM M.ATRAASl 

Umnm1 Seşriyat1 tda" edr n 
Rt'ffl 0.mt!t 'i~·,.n"'1 

21ettın lıhte vulrulıu bir mukaddeme &OOWI ll&a.lu 
ve . teknik ile mevzuu etraflme taah Blr det• llO; ua aca&:'o.IJO: ~ 

"' defam el. dört cıeı .. '18 " Ol) 
etmektedir, Fikir tarihimize hlur.et 1etaa \&O ~· 

makaadiyle hazırlanan bu eııer, br • · ------------
mOtefekkirjn jlJm zevki ile olruyacaf' 
bir tetkik mahııuJUdUr. ' K!tar, Türk 

lie!'. . 

Almanlann Yerr.ınklerinıdefl bir 
ikincis1 de, ~ '\"e kıınatlan
nln teşki'~ itibarile. kıA.sik tay. 
'~leoroen aylkırr "~an ve fakat 
"ıar~kct ve mıanevm knhiıty .. tl iti
barile en r i av tlyyareleri evsa
rın<1&_ yük t~rı:ın nokta•ından dn 
~n kudretli bombnrcfıman si!Ahltın 
i(amlttetinde iş görel:ıi!ec~k bir 
ta:'/j'a'l"en!n hizmete gir.r.:iş bulun-

• ''1881d0". 1 

Bu si!!b ~enfiz tecril~ de\""J:e • 
~inden klR'tuırunMl-ı, 'V'f' <'er>he'cr-
eki djğer tayyarelere r.a.r.arn11 üs

!:ünlüklerin'J isbnt etmeın~ olmak
!-\ ~. Abı:ın havacı makam
':ınnrn itim~dını ve takdirini !ka. 
"lln~ b'.ılunuv<1?". E\-ı:afı cizli tu
tuTan bu t:t,")·arc-nin tecrübelerin. 
ıie alınan hamlalann yüz güldü . 
rf'Cek dt!...""ll'lr.d:t olduğu iddia edi-
1"-w. 

Bllttm bunla.rÇ~rn bn~ka ; bu :!il n . . "' 
~ın tnibif t-·::rer hava ~1ihı mnhi-

ulusal kültUr ve lnancmın diğer kUL 
tUr ve inançlara ol.an UııtUnlUğUnU be 
lJrt.mektedir. 

1 

Fiyatı 715 kuruıtv. 

• * * . 
01TAN1ALl - Arkadqım~ ..orahlı!ı 
Hoyt bUytlk Hint ıalrt Rabindranath 

, TagQre'un h«" blrı bir sanat " :U· 
zeılik harikan olan BahÇ!Van, Meyva 
zamanı, Büyüyen ay isimli eııerlertn. 

den sonra, GİTANJ.ALt adlı ve pjrl.11 
tanruıma ulaşan çafını:Jarını bir ar .. 
ya toplayan nefesleltlnı de dlllmlzu 
~virmlı bulunuyor. 

Remzi kitabevinin mutt'na elk'r;I~ 
aerlslntn dördüncilsUnü teşkil eden w 
!yatı 60 kuruı otan Gltanjali"yt okı... 

yuculanmıza tavslycyı r.evklJ bir hlL 
met biliyoruz. 

* • * 
RIZA HAYA"n 

El'>EnI~ERI - R. Gokalp Arkm tara. 
tından hazırlanan bu cserjn UçUnctı 

baskısı çıkmıştır. tiç baak: yapıl&cllk 
kadar rağbet gören eser, ~ arkadaı·
mız Gökalp'ın çok titiz bir emett ile 
hazırlanmıı, ııeçmcı ıUrl~r tasni! edJ1. 
mlı ve her edebiyat t&lebea{ ve mtt. 
alllml için latlf~tll bir mehaz haljne 
getlrllml§tlr. Ta vat ye ederiz.. 

~tint!e dunı., v.c fa.~nt hamle 
~ukaye!le edilinr.e, iki num:ıra!ı 
"ihazı ha.ri:inin sUrprlz.ler.i el"::IS·n 1 O H 

HAFIZ CEMAi; da &e.ytlacs« parn.~t harbi ve pJA... 1 ~ 
nö?' katar-lan mevcuttur_. Pikeci' e- ! ~~ 
r.!n .zmıımf'f:ı1ıi)'etli hava oombar- ,. ~~ "LOKMAN HEKIM,

1 

<hrr~ da btı a.nı.da S.."ı\'lna.k ~ OAJttun lHUTitHASl:il S) 
ı!oğroa oh..'T' • 

t"'..A..&.-:_ lMTa11yoto 1 CM 
"'""'' ...-,YQna ld: R a,-alard R roe C-'-

fl't "'e ne kudrette iş göreceği ta. lb.lma~•••mmaLaad 
mMıiJııe taeaıfat'HMln• ve bıı mtJc l """ 

Tlrldye Clmlaarlyetl 

ZiRAA T BANK ASI 
&aıwuı &arthl: 1"83. - Serma7e.I: 100.000.000 .rur1ı un.. 

fobe ft .,,.._adedi: ıM. 

Zirai n. ttcaı1 ber neYl ı:ıaııu muamelelert. • 
P ara blrt.ktlıcn1cre 28,000 Ura tkrarolyt •ertycıır. 

Ziraat Banıraınn'1a lrum bara.ıı H lhb&nu taaanııı ııesapıarmda 
eıı u ~ 1lru1 buhınuıl&ra tenede t cseıa ı:ekUeoell kar'• U. •ı•tıd&lll 
pi.ha göre Utramlye daJıUlacakt.ır. 

t adet 1,000 Uralı& t .000 lira 

• • 5CO • 8,000 • 

' • :löO • 1,000 • 
40 • 100 • t .000 • 

100 ad~ şo llralıll 11,000 n,.. 
ııo ı .. '° • uıoo • 
180 • • ı.zoe • 

DtKK.\T: Heaaplrumdakl paralar blr tene tc;:lnde 50 liradan a,aıı 
~1l:mJyenlere lkramlye çıktılı talrdlrde 9' 20 fa.zla.Ue HriJecekUr, 

Kuralar tenede ' defa, U Mart. 11 Raztran; 11 SylQl 1 ı ı 
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. ae rilmiş oldusundan ilıincn te-bligıt Bu larllıdc malıkemrınıı 
1 icra-.ına muhakcmece karar ,·eri'. bulunrnnnıı tebliğ olunur: (~ 

mi~' o !el u~u ndnn duru ~ma nın ::=..=..=-=========::::;.-:: 
24 / 9/ Vt!! turihlnrlc saat 10,o taıfk I kil göndcrvııedliiiııiz takdirdj. 
kılınmış olmakla ~·e\'mi nıczkiırrle bınııda m:ıhkemcyc bnkılııC 
mahkcıııe\'c 1tclmediAi11 iz ve~ abir>'e olunur. 
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B E9APL A8 1 

ı lk.lncl&ef rlll 
Keıtdestne ayrılan 

ikramiyeler: 
' 1 adet 1000 llralılı 
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