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Terli eden-general ve subaylarımız 
r-:---;.----:---""::---:;--~~1A S K ERİ TER Fi L i S T ESİ 

lstanbul lıalkınıq J 1 
Korgenerallerimizden Mustafa 

• 
nışanesı minnet • 

f § ~•YOLUMUZDA2 İLK MERHALE•~ı 
Belediye faaliyetinin 

baş düşmanı 

Merkezin vasiliği 
[YAPILAN DAVET UZERINE 

A dana, 23 •tustos (Başmu· ı 

barrirlmizden) - Bu satır

ları sabah erkenden Ada.nada Ye-ı 
ni otelin balkonunda yazıycrum. 

Etrafımda garip b:r mar.z&ra var. 
Bütün damlar yatak odası halini 
almış. Damlardakllerin b~rer birer 
uyanıp kalkmaları pek tuhaf olu· 
yor. 

Fakat gözüm uzun müddet bu 
manzara üzerinde durmuyor. Ya
rının Adanısır.ı düşünüyorum. 

Belli ki ıeıccek on, on be6 sene 
içinde memlekette ıarptan ~arka, 
şimalden cenuba doğru esaslı bir 
umran hareketi olacak. Tıpkı A • 
merikanın şarktan garba doğru 
yaptığı mücadeleye benzer şekil· 
de memleket adım adım imar1 

5ağıık. bilgi sllahlarile f~ tbedile· 
cck, yeni mamureler, yeni bir ya
şayış seviyesi dolııe•k ... 

Bu Alem içinde Adananın alaca· 
j:ı mevkle ait birkaç manzarayı 

dün akşam gördük. Adana cidden 
güzel bir park yaptırmış. Daha 
şimdiden istasyondan kalkıp bu 
ağaçlıgın içinden geçerek şehre 

varmak mümkün ... 
Parkta Türkiyenin en büyük ve 

güzel yüzme havuzu var. 6 eylül
de Türkiye yüzme şampiyonlukla· 
rı burada olacak. 

Adana tuprağıntn hayret verici 
kudretlnl Atatürk parkında gör· 
mek mümkün ... Yedi, sekiz yaşın. 
da genç palmiyeler mükemmel şe· 
kl!de gel.şmlş, bır, ikl senelik top 
akuyalar adeta yerden fışkırm ış. 

Türlü türlü sıcak memleket agaç-
(Devamı: Sa. a; SiL ı de) CO> 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
İNGİLTEREYE HAREKET EDEN BAŞllfUHARRİRİMİZDENl 

InglUzlere yeni bir lh tarda. bulunan Gandl 

Pandit Nehru 
hapisten kaçtı 

Gandi, lngilizlcrin Hindistanı ter.k 
için bir defa daha ihtarda bulun,du 

Vişi, 28 (A.A.) - oCorriera 1 tanda Kral na.bine bir mektup 
Della Serra. gazetesinin Bangkok vererek İngilizlerin Hindlstandan 
takt muhabirine gOre, Pandit Neh· çekilmeleri isteğlni bir defa daha 
ru hapisaneden kaçmağa muvaf_ bel : rtmiştir. 
fak olmuştur. Bombay, 28 (A.A.) Blhar 

A_nkara, 28 (Radyo Ga.zetcsi)-:-1 eyaleti hükU.meti, engell~me veya 
Verılen btr haberde Gandi Hindıs· (Devamı : Sa. a; Stı. 1 de) il 

Muğlalı, Cemil Cahit T oyJemir, 
orgeneralliğe t:rfi ettiler 

Milli Müdafaa Veklletl ter!le is_ 
tıhkak kesbeden kara, deniz ve hava 
ordu 1 a.rı mensuplarının terfi liı.tesini 

ha.ı;ırlamı;ı ve bu terti listesi yüksek 
tasdike iktiran etmlftir. 

Listeyi neşrediyoruz: 

Orı-eneralllke terfi edenler 
l'ttustafa Muflah, Cemil Cehit Toy

demir. 
Korgeneralll~e terfi edenler 

Ekrem Baydar. Şem.<ıettin Taner, 
ishak Avni A kdağ, Hakkı Akoğuz, 
Rıfat Mataracı 

TüntgeneralJJğe terfi edenler 
Cevdet Dild~ln, Fehnıi Atakan, 

S1rr1 Seyrek, Emin Çınar, Kenan E
senkunt. Rasim Topseven, Saffet Po
za.nti. Süreyya. Sereter, :P..1'.ustafa. Ben_ 
gi, Rasim Şengir. 

Tümamiralliğe terfi edenler 
Sa.it Ha.Inı.an, Barem ikinci dere

ceye terfi eden askeri adU hA.kim, t 
Münir Kocsçıtak. 

• 

Orgeneral Mosta.f& Muğlalı 

Ekrem B.=ydar, Ş : mset:in Tan er, 
ishak Akdağ, 1-takkı Oğuz, RiJat 
Mataracı korgen :ra 'liğ~tcrfi etti 

~~~~~~~~~~~~~-_} 

Korgeneral ishak AvnJ Akdağ 

Tuğgeneralllfe terli edenler 
Fazıl Ayku t, Fazıl Enginakm, Sey. 

tullah Barshan, Galip u; ~, HtlsnU 
Elkaş, AbdUlAziz Ilker, lsmail Hak
kı Tekçe, Selim Aydın, Sa.it Balloğlu, 
Abdülkadir Seven, Hı\mit Doğruer, 

Beslm Besin, Rifa.t O z t o r u n, 
lhsan Ozgtirler, Abdullah I.Av, Ih_ 
san Sonakın, Tablp Albay Niyazi is
met Gözcü, Veteriner Albay AH Ka· 
radeniz Ulman, Tuğamiralliğ"ine terfl 
eden TuA"bay Cevat. 
Barem dördılncU dereceye tern eden 

Askerf adli hAkimler 
Abdurrahman Ihsan Toksöz, Şem

settin Kürer, Hüsnü Aydemir. 

Ihtlyattan Tuğgeneralliğe 
terfı eden 

Hakkı Altay. 
Albaylığa terfi eden kurmay 

yarbaylar 
Halit Aykut, Burhanettin Ozkök, 

(Dtı\aunı: 5a.. 3; SU, i-. de) .,._ 

r 
Salomon 
adalarında 

Japon donanması harp 
sahasından çekildi 

Sovget kıt'a/arı 
Rjev'e girdiler 

Moskova, 28 (A.A,) - Brita-,-----

hova: ,-----------------------

JapODlanD tallft7e ~:~:vy::h:=~~!iS:~~i~. ~!~!~~ 1 n g ·ı ı ı• z t 1 y y a r e 1 e r .. , !arda. evden eve muharebeler ce-
alaralı 70DlllOD rey"" etmektedir. Almanlar top· 

ha:~;;~::ın~;.~;::!~;=l:: ~;~~::;~~f ~~ia~~;~:~ın!:~~~~:;ı1 Kas s e I' ı· b o nı b a 1adı1 ar 
rlne hedef olan Japon deniz kuvvet- sına olur.sa olsun mukavemet et-
leri Salomon adaları muharebe sa- mek eİnri verilmiş olduğundan bü
hasını terk:etmtş'erdir. Japc>n geri çe_ yük kayıplara uğramaktadırlar. 

kilme ha.rek•tt, Amerikan tayyareleri Birçok mahalleler ateş içinde ve 
tkı tayyare gemisi He bir zırhlı da da. şehir dumanlarla kaplı bulur.mak
hil olm&.k üzere 13 Japon harp ı-emi· tadır. 

si hasara uğradıktan sonra yapılmıf_ Daha ş:malde tanklar müstah· 
tır. Japonlar iki günlük bir muhare- kem hatta şiddetle taarruz etmek 
beden sonra orta.dan kaybolmu~lardır. tedirler. 

Şimdiki h•lde galebe Blr!eflk A- Cenupta Stallngrad muharebesi 
me.rlkada ise de lYi haber alan mah. şiddetle devam etmektedir. Timo

Roterdama hücum eden 
Am~rikan uçakları, 

iki harp gemisini batlrdılar 
fillerde söylenlldlflne göre, Japon fi. ~enko l!k defa olarak ihtiyatta bu· Londra, 28 (A.A-) - Resmen\ Londra, 28 (A.A.) - Dün gece 
!osunun yeni birliklerle takviye e- ıuııdurduğu zt.rhlı aleyla.rını kul- haber verildiğine göre İngiilz ha· l yapılan ha.va akını, Alman işgali 
dilerek taarruza yeniden başlaması !anmaktadır. Tank taburlarında r: \a ordusuna mensup btiyük bir 1 altır.dakl Avrupa bölgesine en bü
ihtlmal dahi"indedir. mürekkep olan ôu kuvvetler şlmd. teşkil dün gece dünyanın en bil· yük sayıda uçakla başarılan akın 

Amerikan bahriye sllA.htndıızları, şehrin kapılarını muhafaza etmek- yük lokomc.tf fabrikasının bulun~ olmu~tur. Müttefikler hiç b;r uçak 
.fimdi cenupta lt\lvvetıı bir mevkii tedir. duğu Kassel şehrine hücum etmiş- kaybetmemişlerdir. Amerika uçar: 
işgal ebnektedirler. Bunlar Japon ka._I Vişl. 28 (A.A.) - StalWıgrad Ur. Çok şiddetli olan bu akın neti- kaleleri ve Spitfayrler Roterdam 
ra kuvvetlerine karşı _,Jnıa~ lstikame- etrafındak i çember gitgide daral-ı ceslnde bomba u_ça~Iarından 30 u çevrcsile Roterd~•m şeb.rint bomba 
tinde ilerlemeğe başlamış ardır. (Devamı: Sa. 3, Sü. 7: de) 0;0 üslerıne dönmemıştır. (De\amı: Sa. S: Sü. ı de) -

Sp©ır 

Türkiye atletizm birincilikleri seçmeleri 

Yukardakl reslmler dUnkU secmeJerde müsabakalara ı,th·ak eden atletleri grup halinde göstern1ekte ,-e bir ko,uyu t~blt ehnektedlr. 

Dün Fenerbııhçe stadında yapılan atletizm ferdi Türkiye birincllikle- Recep. Muzaffer, 110: ~'aik, Hilmi, Halil, SU'ha, Murat, 100: Muzıffer, 
ri seçme mUsab&kalarmda finale ;ıu atlet:er kalmıştır: Sezal. Sami, Cecttl, Haı::an, Tarık, Uzun: 1.1elih, Omer, Vakur, ?.tuzaf!er, 

Cirit: Kemal, l{elih, Yimbar, Disk: Yavru, Atıf, Hayri, Jlya.s, Veysi, 
Gülle: Yusuf, Nadi, Mehmet, Atıf, Veysi, Hayri, Çekiç: Nuri, Arslan, 
Nuri, liya.s, Balcı, Yüksek: Mehmet, Süreyya, Jerfi, M.uı.a.ffer, Nadi, 
Süha, Pulat, Sedat, H&lU, Omer, Faik, 400: Adna.n, Re.İnzi, Osm&n, Nuri, 

Salı\.haddin, Uç adını: Omer, Yavru, Halil, Vakur, Karamalongo, Gü_ 

ner, 200: :P...fuzafter, Doğan, Sami, HU~eyin, Cezmi, Kemal . 

Finallere pazar günü Fenerbahçe ıtadınd.a devam edilecektir. 



• • .... S ehi rl 
1
Haberleri 

G .. ile r surları 
j Memurlar~ 
parasız verı· 

aşıyor 
Yazan: 

- IS'f - 1 altı ) uz kilo sıklet ndckl taş su!· 
o~ulerı mdı hemen ft r mer· lclerı, hiç ş şmad n d4ıJn8 hçdcf· 
ıyı tam h~cfc ı bet t'ttir yor.

1 

lerlnl bulmuştu. 
er .. gul c ve bs.rut rtıf.ı a kat· Fatih, buyük bir dıkk•t \'c ı a. 
y,.en meydan v rmıyorlardı betle.' surların bµ mıntakesında, 

(Falih) hma.rıı dm.mek lçtn ıcat (b n iki yüz knd~l)1) ilk bır Jsısmı 
cttığı (obus) 'oplar111ın endaht gozüne kestırmışti. Ve en ağır top
usullerini vak t vakit kara batar· tarının ateşlerini, miınhasıran bu 
~altrtnda. cln tatbik cdı~or,. Gülle- nokttı.lar üzerine çevlrmışU. 
ıerı, surların üıcri den aşırtarok Evvelce de bir mür.ıı ebeUc ar· 
~ hlr .dahtlın de düştlrtüyordu. zettıılmlz v s;hile (fatih). surları 

lecek giyecek 

f ahrikaJar faaliyete 
seçti. nümuneler 

Ankaraya gönderildi 
M~urlara paıasız olarek elb e V6-

rılcceğjnı evvelce blldirmı,uk. 
Oğrendığimlu ~öre I<"tiihaf)e ve dl. 

ğer kumaş fabrikaları bu hususta ça
lışrnağa bafıamı;Iardır. 

Dl,ğer taraftan bugüne kadar tez_ 
~hlarcla.ı1 çıkan kuma,ııırdan ,ayrJJan 
nlimuneler Ankarayu gônderilmiftlr. 
Verilecek karardan sonra mezkCır 
fabrlkalardıılcı kumaş imali hı:G!an
dırılmış olacaktır. 

Sur dvarınduld evlerde v ma· kolayca ç;ıllatmak, yıkmak ıve par 
ballelerde (le emn yet kalmamış· çalamak için bir u_sul bulmu,,Ştu. 
U Yüksek ve katın duvarların Mermiler, surların üzerıne ince bir 
arkasına glzlenmış olan bu evler hesapla atılıyordu. EvvclG. şurlar. 

~e mahalleler bl e, h ç beklemedik. da hayali bir müselles resmedlli· Beyk d b' d 
Jcrı dakikalarda. müthı taş gut- yor .. mermılcr teker teker, bu mü- oz a ır a am. 
1 lcr altında ezıtiyorlnrdı. sellesin dılıları üzerine indlrlll- bıçakla kesilerek ' 

Kırk gur.den fazla devam eden yordu. Boylece surların o Jsısmı 1 
bu millhJş \C !<ısıl ız bombardı· tamnmlJc kağşatıJıp yıpratıldıktan j öldürüldü 
man, bütun dünyada meşhur olan sonra, müsellesin tam merkezine Beykozda Akbabl koyUnde kanlı 
B zans surlarının uzerıne en kor- de bırkaç merm atılıyor .. boylece bir cinayet iş'enmlş, henUz hi)\·iyetı 
kunı: ı>ır tehd (!in kanatlarını ger· surun o kısmı, yıkıiıp lndırılıyor· tesbıt edılemcmlş olıın bir adam bı-
mlştı. Artık bu surların muhtelif du. çakla kes erek oldUrülınUştOr. 
:ıpktaları çatlamış, kopmuş, kolay Bugun, .aş{alt yolu takip ederek Vaka, köytln tarlalarından birinde 
k!,>lay tam r kabul etmlyccek bır o surların önundcn gcçenJcf. o cereyan etmiştir. Olünlln :hU\·Jyetı tcs 
Mlc ~cim ştl. muaızam duvarJ.ann h&k ile yek· bıt edtıeme<lığı gibi vakanın hanı;! 

Tabrıbat, başlıca iıç noktada gö "an olduğunu görürler ... BlnJerce sebeple meydarııı gf'}d ği de henUz 
rulu)'·ordu. Bunlordo.n b•r ncisi, ton sıkletl11deki taş duvarlar ve öğrenllınemekle beraber tarlada öle-
5 ;zanslı er t.aratmdan <Por:ı:.re Ye· muazzam burciar, hendekler n içJ- nin <'e.sedl Ue öldürenin o mahallede 
J ıto ) den e , b liı)lare de Tür;k~ ne devrilmiştir. Ve şlmdı bunları. attığı kanlı bıçak bulunmuştur. Bey_ 
Jcr te.ratm-dan (Tckfıır artıyı) tes· her taraflarmdan mcbzulen fışkı· koz mUdd~umumlllğl hu eimıyetln se
miye d len k~uk sarayın önün· ran otlar ve ,armaş;klar örtmek· bcplerını tahkik etm~le meşguldür. 
den baş!ı~ordu. Ve Edır ckapısı tedır. Ceset morga kaldırılmıştır. M ı:hul 
civarma kad;ar müdıı.t cdıyordu. .• işte, Uttln k hramanı Jan Ji)~~ katil ~ld!J~le aı nmaktedır. 
Buradaki surla.rıp. muhtelif nokta- tınyanl • dort yOıu kfımilen dem r 
'arınd pı> adc pt'rlcrınin kalma· gomlekll olmak uzere ,. ki bin beş 
dı v hat.tlı balJ burçların da yüz ki ilik &üz ıie (Utin alayı) ile 
ça.Uayarak ana duvarl;ırd o ayrıl· bu mıntakaya goğus geJml tı. 
dığı goruluyQrdu. Eğer (Ftıtıh) tarafından yapde.n 
Hanıp olan sutlnrın lkJncısi, ke§ f taarruzlarında, Turk plyade-

(Liko ) vactı.sı dcntJcn yeni ... Bu- !erine karşı bu kuvvet n c ddcn 
rası, (Edırnckapı) .dan çıktığımız ccn lparpne müdafaşJarı olm~y
uım.an, ag tarnfımıuı tesadüf dı; Q tauruz kıtalnrı, Btzans ka· 
den oldykça derin b r ini§lc bu lesine pek çabuk çlrcbllırlerdı. 

•n·ıll J,iıJ~lp ecen y9kuşun son nok· Fakat mayıs ayının son .ı;ünle
ıasına isabet ed r ... Bugün, ora· rinde, artık Jan Jüstinyıını de yap· 
daki sur! rın önü dt'n, bir asfalt Jığı ~ddetli mtidafaalarm. sonuna 
yol geçmek~ r. Ve bu yoldşn kadar devam edemlyeccğlJll his• 
~eçenler de, orad:ık urların ha. setmişti. Çunkü açıkça gorüyordu 
rap manzaraları karşısında, h y· ki, - L kos vadisi de dahil olmak 
ret ctınckted rler ... Bu surlardan üzere - art k bu mıntaknda, clddl 
bazı arının dm:arları yprı )'arıya ve n:ıklkl bir miıaafaa vı;sıtası 
yıkılmış, tarun:ıar olmuştur. Bau kalmamı~tı. Vaziyet, cidden ıvahı.m 
ourçların ust kı mları, kiıml en bir hal almıştJ. 
kopmuş ve bunların enkazı, kfıml· Jan Justlnyıınl, (Notaras) ııe 

len hendeklere dolmuştur. Temel-
erlA4.cD kaymı.ş v.c bur.,ç~rdan 

yrJ ,ınış o' n koca sur p,arçal.im. 
corenl rı ı.tklertne k dar t trctt'· 
.cc.k derecede deh etlı b r manzara 
le b r tar fa rkm ktadır. {Fa• 
tıh) 10 topları ın o hale gctirdı[:i 

b azametli duvarları, o günler. 
den bu günlere k dar cereyan ~dt'n 
-.ızun seneler ve hatta muth ş zel· 
;ıelcler b yıkamam tır. Bü)uk 
b r zafer arıh bu en doğru 

.ln erı, ibundan ı:>nra da, nynl 
man.ı:nra) ı muhafaza cd rek, kım 
J:> 1 r daha kaç asır ;>aşa)·acaktır. 

Fakut en buyuk tahribat e rt, 
f'.> !ha o <Topkapı > ~"'Jlfında gö· 
runmektl' dı Buradak1 hasar, cıd
de• mutn Şt• 

Bu mf'\'kt, ıntit<!madıycrı ccı:. m 
toplara hedef olmuştu Bunların, 

kavga ettikten sonra, artık Blzans 

toplarından de. timldınl kesmiş .. 

imkan dahıllnde yeni tedbirler at. 

mak li.ızumunu hissetmişti ... Nltc • 
k m, bahsettJglmlz: mayıs ayının 
28 inci günü, kumandan Jiistlnya~ 
nl, §~hirde ınckadar pamuk b:ılya,. 
sı varsa, buraya celbettlrdl. Bıın. 

tarı, stra ile surların önüne yer• 
Jt?şt rd . BoylcÇ<?, püyu)( merrnıle· 
rln yapacağı tahribatın. bir dere. 
ceye )\ada.r öoünc geçmek istedi . 

Ayni zamanda, l ıne şehirden 
birçok aıaç kütükleri. kırtşlcr. 
mcrt.ekleı. kalaslar, bü) ux fıçılar# 
sa:-dıklllr getirtti. Bunlarla, surla. 
rın en harap kısmında, muvakk~t 
bır {~ramPQI} lnsa ettırdı 

VakıA bu rampol, ta:ı surlar 
kadar metın ve muhkcın .Pcgıldl, 

Fe.kal ıtç olmazsa, Türlt piyade· 

l)ıft. ~ 
lerının hucumları esnasında, yıne 

bir müdaf n vosıtıı ı teşkil edebile-
• cektl. 

ıt tl Jan Jü tlnynnı, yanmayB müs· 
ta t maddelerden yuprlan bu şa· 

1 

rampolun, TOrkler tarafından a. 
•Wlllm•m;.:mım!Cll•• .. •lllElı teş~enmek lhtımallnı de ı azarı dık-

p d 
kate n!d . Bunların Qlerıne v~ 

ropagon o nazırı (Arila, ·,..r; 
olacak odam 

Bir hazır elbiseci, 
istifçiJik yapıyormuş 
SuJtanhıımamında 10<> numnalı ha

zır eşyıı malume mağaıasında bir 
ihtfk{ı.r Qlmuştur 

Bu mağau.nın sahibi Mlşon, dUk· 
Mnın U t ıuı tmda. 1ö•tcıı ve 'Jsol 11s_ 
t.:ırı ıstır ettiği halde satışa a.rzel· 
medığınden Milli korunma. mahke
mesine verilmiştir. 

Dl.in 2 numaralı Mılli korunma 
mahkemes.I suçlu Mişonu tevkif et
miştir. 

Fazla yolcu alan bir 
sandal devrildi 

Bır iki ı;ün evvel UskUdardan al. 
dı/;ı yo~cuları 1st.e.nbula getirirken 
fazla yoJ.çuru çc.kemlyen 68ndalın 

Cırtınada kalması yüzünden bir koyık 
d~vrJJmlştı. 

Kayıgın sahıbl \'eli adında bh a,. 

0#.mcJır. Sand 1 devrilince etraftan ye 
Uşen kayıkçılar nıüşterıı~rt kurtar· 
mıştır. Fakat san(lalcı VeJJ bwuna· 
mamışlır. 

Vıılcada dalgaların ara ında kay. 
bolan VeJlnin CMcdl dün sabıı.b Sırke· 
çjde yolc11 ı;aJomınım ön1lnde bulun
muştur, Vakayıı müddelumumllık el 
toymuş, tahkikata batlıı.noııştır. 

lnö,1ü gezisindeki Milli 
Şefimizin heykeli 

lnşaatı ıkmol edilen Taksımde)sj l· 
nönU gczıslndekı Mılll Şcflnılu ait 
beykclln de yakm bir ıamanda biti. 
rilrnesı lçın çalışılmaktadır. Jieyke· 
lın de kilşat resminin 29 Teşıin Cilın
hurlyet bayramında yapılması kın'· 
\'etle nıuhteme!d!r. 

Parti ocak kongreleri 
1 Eylülde· başlıyor 

Cünıhuriyet Halk Partbı Jstanbul 
v:llLyet ocak kongreleri eylülün bırln· 
de tıaşlıyacak \'C 27 ilnde de sona 
Nf'Cektlr. 

VATAN 

ili ANADOLU DAN SES ! 1 

Ardahaıdan Artvine doğru: 
Yesil bir denize dalls 

Yazan; Behçet Kemal ÇAGLAR 
A rdahan ovasını yarıp ı;eç1· 

Q!;ııfl yoru.ı:· Ya.kın k<PYlcrderı 
ırl kopekler havlayor. GUrbü: 
s;oCJJldar. ayni yalın ayakla artık 
kar yerine topra'a basmakta : 
memnun, yol kenarlarır.d;ı ııe a. 

.ma duruyorlar. Koy\in 'bir tere· 
clğindekl büyük mektep b•nası 
~rütumı.izü uğartıyor. Şi,ndi 3QOD 
metı c yüksekliğe tırmanıyoruz. 
Suralar,a gelene k•dar -«YpJııı.ı:· 
\=im» edını du)'Ui> dJı çıplal..: Kars 
tepelerin! düşünciükçe. bir dağııı 
ba~ında bir tek çam var d.ı adı 
""ya,.1ızçamıı konmuş sanırdrnı. 

IH• t.:ıı.ki bu öyle b1r sil&llcymiş 
Jd. birçok yerler•nde ne top·.Qk, 
nr. ta~ :örilnüyor, sa.6cce çliiml.ı 
i.ırtülil; g<'i,i·üncn, yatnı.z cam . 
~mllkliilr a:rağınu.un ı;ıltındıı. vf'? 
){ar avucummun !çir.de; 3000 
metreye kıvrana kıvrana yük
ı.eldik; boşuna soylemcmt:ıtcr: 

Yol aı gider uz flder 
Jtrnmılarda hıı g1der 
Göl derken s:aınlık derken 
Elimizden yaı. gider 

Elimizden yaz gitti, Üiümeye 
başladık. Çamlı beller, c.sı.ı kti· 
çük kaleler. yemyc~l s:.yırıarla 

yanyaoa bembeyaz karlar; yol 
arkadıtşlanmıı.hı Kôro,lu'yu anı· 
yoru.ı:. Saf o-va bizi soylctiyor· 

Başlardan birilimi duman çeki-
lir: 

Ayaklar altından "unı.-nıı çeki· 
lir. 

SMi .>11nıkl•n•n ((Korotw,. olsan 
DaidJn daıa ııe 9o · uaıntn:n 

çekHir •.• 

Y eyiJ etekler iıstünden koyu 

btr tul ııbı kaU~an $.f5ler, 

~·ava~ yavaş tepelere dogru ı;~· 

klllp gidiyorlar: sanki her d•s 
bir Cudi dağr ve hepsinin üstün. 
de blrer dumanlı gemi; zanuııı 
içinde, mekan dcği_§tlrmlycn yol· 
culuk; nereye? .. 

Yer yer çukurlardakf bembc· 
yaz ,kar1e.rla nakışlı, kdpüklU su. 
larıa barell çamlar(Jan dokunm 
yeşiJ. çcpkttı sıyen- efe dağlar! 
ses verin ... 

Makinenin homurtusu beddua· 
ya ugramış gibi durdu; düzem 
rıe olsa bozulmayacal< -olan ubl· 
atiıı ortasına iniverdik; ba~ucu. 

muzda u~an kartalların ktınat 
gölgeleri omuzlarımıza düşüyor: 

meşe del:! ve yalnızep çam ... 
Dıp1cıl b~Jny.ııra.k yuka.rıy do.ı:· 
ro, bir çamın uç dalının bıttl 1 
'Yerde• bir yeni çamın köklerı o. 
na ctle:Hyor. bu &uretlc upuzun 
çamların dere dlb'npcn yol hl· 
za5lt12 kadar )'Ükseldlğı vehme· 
diliyor 

~ ıraz otcde . .e;cnl~lıyen ve 
lkdJ açılan derenin lçlndckı 

duzluldcrde Ardanuç nahiyesinin 
Hartarıab (tahta kıremitli) tek 
kallı evlerıııi. tayyare ile üstlc
J'inden ;eçer glbf Eeyrcdlyoruz. 
Gönlumüzde kanatleomal':. ;am· 
dan çama', tepeden tepeye kona· 
rak, bu güzel yurt köşesini baş. 

tar.başa ku~bakışı süzmek ve içe 
slndlrmek arzusu var. Manı.ar · 
lar kayboldu v~ bii bütiin yc!':l • 
11ğc daldık Otomcbllımız dalga 
d .. lga ma\'l deniz yerine yaprak 
yaprak ~ıeşll bir denize dalmış 

bir tab(elbahir gibidir. Ögle lıı.c

rj Y<!şil bir lo~luk Perdeleri ın· 
dirilmiş ~·aglıboyalı bir yeşil oda· 
da dei:ıl. kıı.ranlık nıcşedcy!z: 

Alt iıst yan bel. çaın .•. 

Sultan Orharın uYcşll camiıı L 
nj hatırlıyorum: İlk sLrdlslın za· 
man. bir ~eşli çağlııyamn .ııltıııa 

sırml~. yc~il sanata earkoimaktan 
mavı havayı tenefCüs er.lcmıyece· 
ğlm sıınmıştım. İşte göğsümde 
aynı tıkanıkhk var. Bu ı;erer de 
tablatin ..ycşilıı fnd ylm.. Tepe
ler dal dal işlemeli, gövde gövde 
kabartmalı çinileri andırıyor ... 
Bulutların göl;eleri diiz orman-
lar h ıl'ndc: ormanlar, kabartına 
bulut ı::olgeleri hissini \'eriyor. 

Göf:tin maviliğine koınşu bu yer 
ycşllJl,ginde: bir sacle, büyük \'C 

ye~ll .seccadede Karadeııizc doi:ru 
açılmış sıdiyor siblyiz ... 

Berta köprlıslinc indık. Arda· 
nuç ve Şav§at derclerlle Çoruh 
suyunun blt"leştlğl dar ve derin 
vadllerdeyiz. Sarp yalçınları yı

kaya yJkayıı, raııtGcldisi yeşılllk· 
terin çô;unu içinde crJtm p gibi 
yeşlU n y ş l n llV§llt 'd 1 

bizi Çoruh ndrna karşılayıp ete· 
ğlmlti öpmiyc geliyor •. 

il htıyar nğaçlardan gıgun 
U dutlar bir açık avucumu. 

ııı. beş kiipBnık suya damlayıp 

duruyorlar. Bir hırçın ruzgôr 
çıksa dul dolusuna tutulacağız .. 

Artık tepeler. yamaı;lar. tümseh· 
le,r arasmdayız. Bir karış duzhik 
bile tarla olu\;crmış. Kaya ara. 
larwdakı ufak yassJlıklarda ~arar 
mil idcr güze çarpıyor. Dere 
dibinde. su kenarlarında. kade· 
mc k4dcmc. fasulya gibi .sırığa 
dol ıımış asmalar g&runüyor. 
KO\'&laroııca oynayan ktlçük su· 
lsıia y;ıbaııı badem, cevlı, dut, 
nar ve kiraz ağaçları arasından 

nılp çık.ıyoruz:. Kar§ıdıı kııdeme 
kademe YC§illlkler arasında, aya. 
sının ucuna basıp üstüsle birik· 
mi§ beyaz evler. görünüp göt'il· 
nüp kaybolu~or: Artvinle ara
mızda mure\'verle halk gibi uçu· 
rum vıır: hem çok yakın hem 
çek ur.ağ z En büyük düzlüğü 
10 • l5 metre murabbaı; onu da 
Cumhuriyet meydanı yapmışlar. 
Spor sahası yapmak için seneler
d r ~er arayorlar: Beş • on ağacı 
sokmcktcn, bir iki dereciğl dol· 
durınaktnn barıka çare yok .. Ay
va, nar, ceviz, kira.ı:, elma, §ıtf· 
l•H ağaçları arnsırdu mısır, bug· 
M)' ve arpa tarlaları .. Sivri ça. 
tılı, iki • liç katlı evlerin üstün· 
den ba~· atan .>lvrt !epeler, gö. 
rüıımcz mııbetlcrln ~eşil çatıları 
g.bı .. 

IE5) ayburtta ayrıldığım Ço· 
19 ruh'a Artvinde kavu§uyo

rum. Orada daha açıktı; burada 1 
bil!;biitün sinik. Kendine kap.:ın
mış, 'baı;:nı alını§ g diyor. Ne 
bütUn ArlvinJılcrln huzurunda 
Halkevinın sa lor. undan kendine 
seslenişim, ne Borçka'ya kadar 
ilstUodc kayıkla gidip sularına 

cCiJ şlm kiir etmedi. Yalın ayak, 
ba ı açık, boz bulanık akıp Cidl· 
yor. Kendini bir sabit fikre kap. 
tırıp, ctrafır.a bakmadan, ba§ıııı 

ônüııc eğip '1den insanlar gibi: 
sanki ı;inııi bir §Uuru var. Gldıp 
çağıldayan Şavşat suyuna mı. 

· yoksa bnçrını açıp onu bekleyen 
Karadcnlzc mi sorsam: Bu Çoruh 
boylc nereye g diyor? 

Btrakmtılı bu lozcrııuı;u, obur 
'c haylaı: bir çocuk gibi dalmalı 
Artvin denilen büyıik bahceyc; 
koparmalı bir daldan çn lııyı, 
bir duldan olsun §cflallyi; suyun 
bir duru yerır.dc yıkayıp yeme· 
ye bakmalı .. Buradan öyle kolay 
kolay s:;eçllip çldilmt'z ... 

Behçet Kemal Çağlar 

b~ıınııa devlet kıı~u konmu~,-

~~~~ ::e;~)~~~~·~. ~l;~reıçı~;~;: ~ .. -11111111111~·· a la v 1 
::s~~ış11~~!a~;vJ:ı~~1ı~~· su;:;~ Jf_\!k_ ' -~ Ant. 
1eylp çıkarıyGrl•r· Cesedi kcn· · - w:: "'~*111111" •• • ~ .... ~!11.ı:.__~ 
dinden bUyük tabutlar. Parmak• y·A KlŞM/ 'J.7QR 
ıarınd11111 biri kırılm bir kocıı • 
ve snzcl dev sibl ormilndan bir 
feryat kop cak lSiil ıyorsunuz .. 
Öni.ımüzdel<I dere içinde blrktıç 
:)' apt gorunüyor: Kotulhıın .. 

Karedenlzln yal111z fındıktan 

ibaret y~llllslnden evvel bura. 
tarın yalnız çamd;ın ibaret ye il· 
ligi ela.ha epey miiddet devam 
edecek .. Katranrları muz.a, çıım· 

dan arıbere itten Akdeniz çeşit... 
Jillgl Karadeniz lkllmlr:de ger· 
çekleşcmlyor .. Kutulhandan son· 
ra asagı kıvrılan yolun her tşre.. 
fı !:anı. Derin, karanlık, yerini 
göğünü. yanını bellnl ycfillik 
kaplamı~ bir yar. Adını Karar.. 
1ıltmcşe koymuşlar. Ormnnn «mc 

şco diyorlnr da ondan. Yoksa 

re mnlyet ikinci şııbe menııutarq dam Jlllnnk Jer bulmakta ı:ih:llik 

~ 3ank~i!'ilik cıden iki genç ka- l t~ çekmez. Bu \n,,ıfhırı haiı; olan a_ 

dın :rakolaını,ıar. Kadınlı.ıra canyıtkı- ı tlam kanun ı;öıünde l>en;erl de~lldlr. 
c·ılık yakışıJ·or a.ına bunu J anke.,.icl. Arl<&da!;ıııııı;, hu 400 fl~li lldamı eer· 
llğe kailar ıöturmek hlc te lakı~· ıteri r.annıakla J anılmı~tır. 
nııyor do~ruı1u. \'All,ffANP.: Çı\RPI;'.'1A 

llA~<a SERSE:RI l'tqi ~elandadım gc1'1l hlr tclır;raf, 

\'ııkıt arkadaşıını:r. Taht.kaltde bir I SBlomoıı adalarındaki muhar«'lıclr>rl 
:o-f!rıoerlnin Ü!> tünde 10fl ekmek rı,ı hu- «''ıılı-,ı ,.8 ·~· 1 · · 1 , ,, ııe ı;~ pı,ma au ltQt.ur " 'a· 
lundııl;'unu 'aıı\·or. R4>nlm blhlığlm, j · 
er f'.rl dty~· ı~ı · ı;tkıı, J atacak ;'.\·eri, ~ınandırıJ •>r. Uc H:nedJr dıin)anın 

para 1 pulu oJmıyan klmı>eyc derler .. htr larafıuda ht p 11medeııi ~arpı~ma-
U tünde 400 ekmek fiıtl çıkan •· lan> llt'J rettik; -:imdi birH da ub

dtım • mClru olmata dahi - blıylik 11lceeılni gortllm, ıörellm de bunun 
hir ttearet )apı.yor dernektir. Böyle medeni çarpı,nıalardan ne farkı ,.ar, 
kiırlı bir ı, ~e' ırerı adamın her hal- anlıyahnı f : .. 
t.le par~ı da ,ar. Para ı olan bir a- 1 l'athaert , 

1:5) lrJc ik \merfknd•ı lndınna'da 

l!iiD bir ~ııl•ncılar klu ri \'8rmı-,. 
Bu tnc .rur11tıın .Hı13n mrıN!bııkn ın· 
d:ı nzaılıın h~ yıı,ıııol1Jki \IJo1t J~r
nett şıı ' bik ""11e MrilU'lltlğ.I k•· 
:u ıımış. 

Claude Beauchamp arabanın penceresi· 
n açmı.u. Dış rıy b:ıkıyordu. Tere!!& 
kocasırıa bak~ı 'ulumsedı. Adam farkı· 
n;ı bile varmadı. Jı, E: Z: AB~ G, Lı 

:A 1 

1 

/,J~~ 

Sanki damularındakl kan 
gibi gelıyOT. 

çckılıyormu§ 

- Bakınız Gl&dyı; şu afaç nekadar 
Gilıel! 

- Evet, ı;ok gu.ı:el. 

cıOrmn!Jdıı J'!IJUmu k;ı.) bcıtım. l'a. 
nımda ~ınıa kQ)a ali bir lokma JI· 

ecok kolnı:uh~ı ı;ibl an<'ak ıkl kur. 
şunum ktllını tı, ncrk~·n btr ğacın 
dalında bir Y bıtn lılndl!il. ıtalın al· 
tında <'- bir ııınM' 1 or liım. iki kıır· 
t1nnumı,ı clıa nl 7Dınaıııla krıllaııdım. 
JJk ı.:ur " > ban hlnııL~hıi eldıliten 
onra o ımda ıh.adan ağzında bir 

balıkla g en bir tı lıl.ı;ılı 11 oMDr· 
dit. nıınları a1tn.1k iracrr. kOf; rken 
bir D) ı:rmla bir U\ anııı kafıı;cna 
bir oyatlıml" da bir bıldırcın 11\'A~ 

ince uıun pir yuzü vardı. Elmacık )te. 
mıklcrl çıkık ~anakları çukurdu. ince 
cı.ud.aJsh dıı sert bir cı.z,ı halinde ruıı.i· 
nu tklye bölü> ordu· Çok uıun boylu ol· 
du •u 1,ın biraz eı:ık dururdu. Durgun. 
ı-aı }ç, kibar rakat buz gibi bir adamdı. 
Genctl. Gladys onu ker dint göre :rs~lı 
bu urdu Aına be eJ'lrdl. Y lnız ona ho 
gorunınck tnllyacmr hıc bir zam~n h s
setmemf tı. 

Araba Beauchemp'hırın evi onu de 
durdu. lrıdllcr. A a ıkl odada soöuk iç· 
kiler heurlanm ştı. Hova cr.n olduiiu 
için ocak yanıyordu. Yannn odunların 

, • ..,_.: lrene Nemıro..ıı1 

cderlerd 1''akat bu tatlı 50ı:lerj soyler· 
kr ı 'c 011cr eri v ho~ındi. 

Glad1• btltne lllftlrml~ olduıu çiçek· 
• ..ı•, Kuk .ıdı ı creı;a oikc .le: 

- Bırak o gullcrl . Solmuş artık. de
di. 

Gladys koklamaja devam ederek: 
- Zarar )'ok. dedi. Bu küçük kırmızı 

ı:uller solsa bile ;Uzeldir. Hem solmuyur
:ar ki, .adeta ~riyorlıır. 

11 -

oldu. 
Tam o anda )'ukarı katta bır çocuk 

resi duyuldu. Teresa'nın oglu Ollvler 
uyıı.nmı~tı. Teresa hrmen: 

- Saat altı olmuş. Ohvıer uy;mdı. 
dtyerek yerinden fırladı. 

Claudc karıtana hıtaben: 
- Sakın çocukla oturma.. Gıt yat. 

ciedL 

Gladys ejlldi. Gozlerını yarı kapadı. 

Ve yuztiniı sabah rıiıgarına dolru uıat· 
tı. 

- Guntin en suzel saati .. dıye sôy. 
le~di. 

Cllludc genç kıza bakarak: 

- Evrt, en çok kıymetli olan saatler 
bi§lan~ıç \'C .. ondakılerdir. 

Glıdys h•rarelle dedi ki: 
- Anlamıyoruın. Neden o ihtıyar şair 

kitabında .zamana (dur artık) diycme· 
mlştir. 

- NeMn olacak, budalalı~ır.dan de· 
rnemış. 

Hediyelik 
darbımeseller 

N eçmetttn Sadıık'ın gi>nlilme 

gorc bir ~azısını oktlclam. 

Bu 3au e~er, memleketiıu Oamaah 
lnıpuatorluğunun l'&rlııl iliı.n eden 

'c d ıin.} anın YBJUııru memleketine 
llh ka k!lkan :Sinyor Gaydanın aç 

ı;6ı.Jcrinc Ulfccck oluDa, iter bir 

eiinılc~lni knlaklarına küpe yapma-
mı halimne taul.}e ederim. 

kşaııı Baş;)ar.arr, ~in3·ora öyle 

~·erlndr. Hı o ·ıe Juymetll öfütıer ve. 

rl~ or ld bir haha, oğlunu dofru yo· 

J.a getirmek lıı;in, bu kadar uhıne.. 

tc katıanmu. f'aka.t Necmettin S&• 

dak, «Dereyi ,rörmeden ~a71 lllV'!> 

yan. Slnyorda.n bu lyJllf;I ealrı-eme. 

miş. 

l'auda zikredilen yukardakt at.. 

tar ~cntinden Jlham alarak Jtahruaa, 

ıoelen yerli yabancı bazı darbı m ... 

&elll'rden lnyoron ham hulyaJarma 

uygun dıişe.rıtcri aşafıya aıralrya

rak kendi5fne hediye ediyorum: 

• Çatıdan incir toplanmaz 

• Ateş ü tüne yağ dökmlye fcl· 
mez 

• Dul arcı. du,·ar ba~ında lıem 
olur. 

• Haydan ı;elen buya gider 

• IJoroıuıı önünde ötmek tuıı. 
ğa clü~mer, 

$ Keskin hıc:ak kınmı a,ındırır 

• Keı;kln :-lrke küpüne -zarardır 

11t Kimin oltteğl kimin ya,ayııcap 
bUlnıne7. 

$ ı·a~ayan ıörür 

• Gök yere diiş e ~ok kq avlanır 

$ Yaıulacak iş, yapı1mamıt de-
mektir 

• Alı oldürulnıeden J'OlitcJ &atıl· 
maz 

rıı Ele ı;cçirilnıek l•tcnen nıal el· 
«tekini ,tıturiır 

• }'"a1.Ja!lını i ttyen 3·eterlnl df 
l<a~ lıcıler 

.;: Kendini çok !>C\ enin doeıtu olmaı 

rıı Ac·l'lc eden yolunu şaşırır 

* Herkesin arşınına ;öre beı 
'r.rıne:rler 

ı;ı na~kaı;ının çanağından ~öp1C'n. 

mıık btl~cn aç katır 

KÖR KADI 

Romanyadf ki tr; mvay 
bandajları galiyor 

'I'rann·ay Jdarcsi.1ln Romanyad:ın 

ıılparl.ş ettıği bandaJlardan bir par. 
tl dnhıı yotıı çıkarılını~tır ve yakın· 
da I&lanbuh ~('leccktır. 

ldarenln BUkre.ıte bulunan mümes
sili. diğer pn.rt llerın nakli için çalış

nıakta \'C temnslıır yapmaktadır. 

Kış m~vstınindc nakil vasıtuı <.11. 

kıntısmı önlemek için tram\•ay idıı

reııl A.7.aml gayret sarfctmcktedir. 

Mss'ut bir doğum 
Kıymetlı ıd re amirlcrimi~en Be

ı;tikta~ knynııılcam vekili Yekta Ka. 
zancısllin bır erkek çocuğu dUnya· 
ya sclmlşlır. Mlnımlnl yavruya uzun 
i:ımUrler dılcrkcn ana ve babasını da 
tebrik cdcı ız. ,- T,A.KVİM 

29 AGUSTOS 1942 
CtJl\IARTESI 

J\l' 8 - GÜN 241 - Hııır 116 
RUMİ 1~58 - AGUSTOS 16 
HİCRi 1361 - ABAN 16 
VAKiT ZEVAl.i • EZANI 
GÜNEŞ i,24 t0,35 
ÖGLE 13,15 5,27 
İKİI'\Dl 16,58 9,10 
AKŞAM 19,48 12,00 
YATSI 21,26 1.37 
İMSAK 4~6 8~8 

Büiün se~ze'erle 
hoşlcmo 

K avnıı, luırruı "e l}eftaUnin .,.,1 

olduğu bu nıeulmde barN1k· 
Jar dairna ha sas olu.)or. Blı:lm fi\'· 

de de hlr kar kl,lnin hlraz hafif 'S~
nıesl lünm olduğu ısın bugiın zarar
ız \O hrrkc"i cif} ınemnıın edeb'Uccek 

bir 3cmrk dl\,ündilııı \8 ehuU tt 
ha::-ıanıal!ı 3 ap111ağa karar 'erdim. ın:ı lM mı-mı. n ~idik le bir )ab:ırı 

hindi ı, Jttr tıulıı., bir ka.• hıtıtııcın, 
hır 1a\'7 n tt11ıl11ılıl.:t n oııra k11ra. 
('ll.)• almııka gltfi(;Jm 7111)1.ln ~ıı h~>
Hmn altı rm kl'fı;llnnıı Qnu lı1ıir. 
dilkteıı onr.s •rL: ısııı'lal.ı f:u 11 cşqı 

tı~ını, ka~urnı n ıror.ık af: ı;ta 
lıir ~ e'IJ,ın nr••ı ~ u\a'<rnı meldaııa 

:ıkJrdı~ını ttrılhoı. nur ı'Jıın aldı. 
jtım h ıl i"C t (ll ı() j:ım 3\ b ni b (. 
t ıl.ı rt ı t;P(:ılt'!ı rd .. ıt 1 

Ourıılırılh; mü propagand:ı naz.ırı I 
&!arak~:! 

8l;RÇr.: 1 

cvı odadnk eskı kıymeti siyah ve el· 
ı.lı taht den l apılmıı eşyaları aydınla. 
tıyordu. GI dys pcnc@rcyl açtı ve cldır 
önünde durdu. 

Te,s ıci ı çekerek: 
- Canım O~ureccksln. dedı. 
Glııd) yavaıscı: 

Hayır, ho:v•r. d Ye cev.p verdı. 
- DRrı omuzlarına bir ma;ıto al el 

cim. 
- H ) ır, ü Llmiı1orum. Ben soğuk· 

tan ko. kmam. Dunyade. bfr~yden kork
:nıım. Canım. 

Aralarınot blrblrlerıne ~ımo canım. 
clcım, ı:ıbı muhabbetli sözlerle 'ftrtıp 

Elindeki ı;ullcrl uzatarak: 
- Bak .. Kokla nckadır tatlı bir ko· 

~uları var. "'.. " 
Gullerf Tcresa'nın burnuna dofru 

uzattı. Tcresa nuıhzun bir eda ile bıııını 
çev rdi \'C: • 

- Çiçek kokusu fenamı ;ldfyor. de. 
dı. 

Gladys gülumsedl. Ut.andı. Tess'i kız· 
dırdı rnın farkında .dl. <Zavallı Tess) 
diye ona acıdı. Takat içinden gelen ha.in 
bir ar.ı:u bu ü:ı:ilntilyü devam ettirmesi· 
nl cmrcalyordu. Kendi kendine: 

Teren h.ç ~es çılı:armadan yelpazuinl 
;ldı ve od•dın çıktı. 

Claude ile Gladys yalnız kalını5Jardı. 
Gladys hemen koşup pencerenin pan
curlarmı açtı. 

- Sob h olmuş diye haykırdı. 
Claude llımbayı iondilrdu. Taş balko· 

na çıkt1lar. Sakin ve çok güzel bir sa· 
bahtı. Cıvar bahçelerden ku§ se$leri du. 
yuluyordu. Neşeli neşeli doGan güne,ı 
sclAmlıyorlardı. 

- Uykunuı Yok mu Gladys? 
- Yok. Sız de sade uykudan, istir•· 

hatten bahiodlyorı;unuz. InHn bütun bir 
&ecr. uvkuıuıı kallnt"• ad•f.ıt hafiillyor. 

Gladys gulumsedl. Güzel başını eğdi. 
Çıplak kollarına bakarak: 

- Ben olsam, bu zamana (dur, 1:eçmc) 
derdim. 

Claude de yavaşça: 
- Evet. Ben de. dedı. 
Gladys güldu. Eniştesi onu seyrr.dL 

yordu. Yüzünün ma.nuı hem onu be· 
ğeniyormu:ı, hem de ondan nefret edl I· 
yormuş Sibıydi. Yava*a: 

- Gladys, dedi. 
İsmini birkaç defa tekrar etti. Hayr<an 

bir halde ellnJ aldı, opUi. Bu el zıyJf, 
(Aıba ftr) 

1 Blrar, faaulya, bir lkl Jl:ahak, bir 
kaç rata1ııs, bir demet lla"lt't bir iki 
baş anğan 'e bol nıaydanoı, bir ki· 
lo kınr<'ık etini parc:a pa"'°a dotra.· 
J'arak J>ilJlkck lllr t~ncr.rtde kaJna. 
yan ııııJ ıııı içini' attım. Biraı; pi!)mf· 
Yt. J ın: tutunı•a. Mlı:tclerl de içine a
tar&Ji İJI pişlııce~e kadar ate,tc bı· 
raktım. ru~ da Uave ederek atett.en 
aldım \'e rukur bir tabağa bo~alt.. 
.rak M>fraya "·erdlın. Çok Jez.zetıı, ha· 
fil. mide ,.e bar aklara ~ifa 'erici bir 
yemek oldu ve ae' Ue e.e' ile de ·eneli. 

- Nıçın böyle yaptıaı. EV KADINI 



Askeri durum 
( 

1 

Y11zc111: 

İbsaa BORAN 
Doğu cephesinde: 
~ uıJu mtrkeı ke_ıııiminde 16 •· 

~ tusto~taflbe-rJ buyü..k bir ta.ar-

Tuı.a. ıırı,mı, bulunuyorıar. Alman 
tthllflerl bemrn lırr "'" ~(MıkoYa 
l:"arbınd& yapJ)an Ru~ taarruzlannın 
pllıkurtuldlltünu bildirdiler. Ruolu 
Jse harek&tın aonunu ~klediler ,.e 
ancak <timdi buAu"i bir t~blig ile kay. 

lhrac edilecek deriler 
üzerindeki yapağı ar 
Azami yapağı 

santime 
uzunluğu s:kiz 
çıkarıldı 

da df' f'r btr netke aldıklarını haber Ankara, 28 (.'\.A.) - Tıcarct hükümden istifade etmeleri karar· 
'eıdUrr. Vek~!etin~e~ bil~ırilmışt.ir: . ı Jaştırılmıştır. Ellerinde bu kabil 

Bu h•bf're 'öre. KaUnln rephettJnde 1 - Gorulen luıum uzerinc, ıh. malı olup da Yukarıdaki karardan 
1~5 kilornetre r;•ni,Uğinde yapılıtn d'l 

rı1ç e 1 ccek kırkılmış derilerin '.stifadc etmek istiyenlcri11 30 ey-bdyllk ,.e atlttkli blr taarruı; neti· · · d 
ı.izerın e bulunabılecck azanıi ya- l(tl 1942 günü akşamına kadar resinde Alnta.ıı ku"'etlerJ 10 - !Hl 
pa.:ı uzunhıSu hakkır.daki karar ıstar.bul, İzmir ve !\tersin ihracat kilometre seri atUmıJ ,.e 61 O kada.r 
aynen mer'i kalınak §artilc, yalnız başkontrolörlüklertne mlirııı.caatla 

ıneskD.n ,yer ele ıetlrllmı,tır. Uun
rıatü rel derilerin üzf'rinde buluna- derilerinin balyalarını n1lihürletlana ara.'§ında. 3 bllJlik ,eh..ir tlE '"·ar· b'l 

ı ccek azami yapagı uzuntu1wu meleri l&zımdır. dır. Rwıtarın tddla~ına. göre ıı Alman ~ 
sekiz santln1e çıkarılmıştır. 3 _ 1200 grama kadar olan ttlnuınl matıfıp odllml,tır. 

Bu haber doğru Jse, Ru~ların ıtra· 2 - l 942 kırkım me\'s'mir::den alelümuın kuzu derilerindeki ya· 
tejfk aahada bJr taarruz kudreti ;-Ofıı_ evvel elde olunan derılerden üze
te-ren1cd.iklerlne dair 11erl sUrillen ld- rindekl yapa&ı miktarı kırkılmak 
dialar tnhbatağalıdır. Ru!'ı taarnızu 

d9\'&m e-ttlğl itin ,imdiclf>n daha kati 
lıUkü:m.le-r ,·e.rmiyefuw., sonunu bek
i- dofru olur. 

Fake.t '}UDU aöyllyf"bllirim ki. bu 
taarnııun yeri Ye f!ıı~tikaınetı iyi in
tihap edilmemi~ r:fbldr. Çiinkü bu. 

.suretilc sonradan sekiz santime 
indirilmiş bulunanların, bir defaya 
mahsus olmak üzere, yukarıdaki 

pağı uzunluğu için kontrol yapıl

masıc:.a lüzum olmayıp bunların 
yalnız a~rrlık bakımından müra
kabe oiunması hakkındaki karar 
mahfuzdur. 

Lord Aleksander diyor ki · 

:;ı:n.!.r:~~: It;~~=,.:y: :..: Ha r b ı· n e n b u h r a n l ı tan, yanf tamamile C'epheden taar-
ru• edeceklerine lhtlmlll >ermiyorum. 
Onlar bolkl VorontJ il• Stllliograd 

VATAN 

Terfi eden general ve subaylarımız 
(ao,. 1 -l ,. 1 Alb&~lığa terli eden loP\'U ı1 61n, neı;at Gürol, Ktmıl Sırat, 

A.zmı· -·rka•, ' b ı Şük •" , , ar •ı arı ı Nuri Beğen Miıbahır S•nder, • 
-ı·arbaylığa t"rfi Men kurmay _Faik Pamir, Şevket Sökn1en, Naz_! rü Ayberk

1 
Nuri Gürol, l\luslafa 

blllbaljılar mı Dara, Sabri Gürtor. Hıfzı Bekin, J llepı:örür, Salim Sll',at, Erh,.n 
KAmil Giray, Envt>r Aka. Niza_ Cı~angir Berker, A.,ır Arkayın, Ka. S&nater, RJdV&n Tckta.ş, Mızhar 

mettin Karacabey, Klıım Erten. mı! Tilrközü. Kipıncn, Bürhancttin Tugan. Ru-
ŞUkrü Firtr. Hakkı O'lıtn, Muhittin Yarba,vhğa ttrll eden top~u hi Onat, Sami Kaptano~lu, Cela-
Aykut. Muharrc-m Scvetkln. Lütfi binba,ılan Jettif1 Özf>I, HAmJt Arca, fl.tmıi 
Güvene, Ali Rtza. Onar, A'hmet Ad· Alı Erayba.:r, Emin GO:.llt"r, Bakj 1 Ülgen. Nusret Şahlr.a:ör, Yusuf 
nan Akan. Necmettin Günbay, Kl\d- Taneri, K<iıım Aksun, O~man Yur- Ceyl.ıi.n, LUtfl Göncy. 
ri Pf'rk, Raif Ya.,S1r. daş', BUrhanf>ttin Kac;ar, E~ret Be· Tablb Blrı~ılıJa terfi edenler 

Bfnba~ılıta i.focrfl ed1-n knrmay 
ytizha,ılar 

Ccl4J Erıkan, Ş•dl Tah•ln Ozbay
rak. Fahamettin Aybarla..'!. Halil GU_ 
ney, Na.zmi \"'öndt>r. Sainı Rarkrr, 
Sa.lı\addin TflmRk, Sım Okpf'n, Mu
hııı.rrem lh~~n Kı:tılnA·Iu Salı\haltin 

Dlin1kiıt. Ali Ayka<:, "Ptfuhlttln Ok
y&\'UZ. Fthmi Durukan. Fehmi tnıı-

köy. Çf'Yik Hakkı Kurtbekt, Tahir 
TifH. Cemal MMndAnnğ'lu. J\enızl Soy_ 
o~·uz. SRIA.hattın Kaptıın, $f'dıtt De
mlrta,-. 

Alba~·lığa. terfi f'dt>n pl~·ade 

Kil.mil Erkin. Frvzi Arık. ElhPm 
Yenci, Necmettin Tun('tr, Mf'hmet 
Kumanto. Fehmi Akın, Sadık Paran. 
NAfi Yankut, Fahri Kırkalttn. Feh
mi ~i"erder. Fahri Ener, KAzım Yay
mııı..n. Hamdi Ozveren. ·Nuri Yüzer. 

YarhaJlıka. tf'rfl edPn piyade 

binba,ıları 

KA.mil Altrnf'y, J(adrt Altu,. Ali 

Rıza Aksoy. Mustafa Crbe, Abdur. 
rahınan Yılmaz, Hahl Oıbingöl, Jı. 
mail Zeki Arıkan. Kadri Tun~ay, Ya. 
şar Sokullu, Kemal Ba1ta, Sıtbri Eri,. 
Ethem Ataç, Ce\·at Viron, Jh!i!an Al-
ter. A~ım /\kıncı, Ne~et Şl'nsoy. N"ııri 
Işıkman. Hakkı OıtUrk. Sezai Okte, 

nunıu. Nlzan1cttin TurC'A, Ziya Çile-_ Recai Ergüden, Abdülkadir Tış 
siz, Necmettin Yıldıze-öz. lbr~him U- tan, l\fızhar Tezonar, Mustafa Ye
nalan. Hayri Ural, Atıf Akıneri. Iı· ner, Emi:ı Durat, Saim Kesen, K~-
zct Sözen. Talat Kopa. ma.ı özeren Zıva Al&!';OV Faik 

Tof)('u blnha,ıhğına tf'rfl t>dt-nltr Akalrn, Nee
1

n1ettin Ert~n~' Fuat 
Ahml"t Gürler. TbrMım Akın. Şc- Erollu, Sami Blrı'n, Sab t özken, 

taff'ttın Giray. BUrhanettln Savı:ı~an. Eşrrr ç";tar, Rü§tü Okay, Ahmet 
Tt>vtık Oi!gür, AYnl Ocf>l, Raşit AL Süpen, Razi Maner, S•ck!ttın Psan. 
tınta..cı. t:rz11.C'1 albay)ıfa t~rfJ Mf'nler 
ı,tlhk3m 'ınıfmdsn aJha~·lıJa ftrfl Nazmi Aksu, Tevfik ı,ıkı.ıl, İsa 

f'df'nler Akaltrn, Şevki İlker, Tahsin Pek· 
Fikri At•ş. ~ahri Ssl~ök. Nt'ıznn sargın. 

O~d("n. Hilmi A.kta~. 1 E<'VM:'ı binba.tılığa tt>rrl edenler 
l"ltlhkiun ~nnıfınd3n yarha.,, lığa. l4'rfl Cclialcttın ı~ılay, Fuat Ulutıı. 

. . cdf'ıılf'r Rıdvan Ardan, Muammer Naryın, 
Abdtilkadır Şengezf'r, Elhf'm 1o-f11l- fbrntı;m Cta.r;. 

knç, Fs.hri Semlzf':I. l\ftlflt Jl;r11"p, Muq ı Klnıyıu;er "\parba~·hğa trrfl cde.n 
tafa Arba~oy. Nail Altıııcıoglu. Ta- Sevlett'n Siler. 
ıat Başça\"ıı~ğlu. Ktmal Ziya., Ziya Kiı'nya;-er binbaşılığa ttrfJ edtn 
Kamter. Samı Ob•l'rl, ?tfustara Yanç, Arif Pekman. 
Hakkı Berkaya. Şe\.'kt't Köşkin. Kimyag~r yüıha.,ılıta terft ~enler 
lhtlhk.ıiın sınıfından blnha,ılı~a tern Orhan Atanay, Saim Yeri§, Ga. 

edenı,r lip Şimşek. 
Ra..sin1 Ozcıtn. Cemil SUm~r. R.a.aıın 1 Dl~i y.ırbaybtına. terfi edenler 

Avcı. Celilettin Ilkmen. cc·A.ı Gök_ Rıza öztürk, Nihat Akat, Etem 
aydın, l.Jh·i Vural. inanç, 

l\luhabere l·arha.lhiına terfi Oi~<:I hlnha~ıhğa tt>rfl rdenlcr 
rdcntc-r Sürf'yya Kırll. Talat Nup. 

Fehıni Ka.ndf'r, Faik Kan~özbf'k, H11 Dl-,\·l ;\'1izba.,ılığa terfi eden 

lit Brtı>k::ın, Suphi Og-e. Kemal PUlümer. 
J\'juhabe~ hlnhao:tlı~ına tf'rfl odtnffr ''ttt>rhıt"r atl>ayh_.a trrn Mtn.ler 

Kuybt,er arasında Uerıııeceklerdir. Cemal Tarhan. l\lurat Erciy"". Ha. :~;:::'·;ir;;~:ıe!"~::' ~:~kob:: ~~ devresı·nı· uecı·rı·yoruz Cevat Akgtiney, Fahrf'ttin Ataç, Zıya Sarkan. İbrahim Tamer, 
Zt>kl GUrnı:ln. Emin Dojanb:-1.y, 

Vo1ga. boyunu ağ yanlarına alarak sip Rona. KBzım og-uz. l-1:\.,tm F;r- Dt"n1lr.}·otu .Ya.rha~ lr.ı{ın.a. t('rfl rdPn \ et,.rın .. r yart>!yh,ta tf'rfl etlealer 
emin buluna.caklal"dır. Zaten Don~e kan. Vehbi Er"bll, Sa16.hRttln 1'-1'1gat, 
Kafkas.ra.ya. ilerlerken de sol yanla- lh5an Akad. Mihri Scrdaro~tu. P'a.h-

RaHh Aksun. Sıtkt Güneş, Rıf•t lf.:kln1ojlu, 

nnı Don nehrJ prp sahllt boyunca rl Alaçam. Rrfat Altan. Fuat Suneı. 

temin etmodlltr mi! Bu devre zafer yolunda Hüseyin Ytmtnlcl. HulQ•I On•'. mı •. 
Bunun Jçtnd!r ki Almanlar Mo~- nU Dumtu, AbdUJk&dlr Turp.y, Hur_ 

Nakliye o.Jha.~ Jı~ına ttrfl Mt>nler 

S&im Argun, Abdülkadır Şenctr, 

Fethi Tez('an. Thu.n Oncii. JIU~ıı.m'l'"t 

tin BilgesU. 
kova garbında Ru,ıarr o;yalanıal< \·e- kat'ı"' do••n u••m noktası olacak şit Erdem. Nuri Tokor, Hayri Attila. 
ya prba. doğru çekmek Jç1n biraz Nuri Akt, Eıo<at Akçetin, Cf'malettın Nakll;-·e blnba,ılıA"ına. terfi tdf'nlrr 
gerı tekllebltfrler. Bu tratejl bakı· Akpınar, Ahm~t J<ulbay. Te,·tJk U- Rt>mzl 07.ııayın. Rı;>fet Ç..a,-lar ~;qı 

mından mah.z.urlu değildir. Londra, 28 (A.A.) - Bugünkü sal etmekte bulundugumur uçak, ral. Mazhar Bilge, KeMıı.1 AP-alıgil, Suda, Zeki Aknıanal. 
Eğe.r Ro!ii)ar \roronej ve cenubun- cuma günü Londrada Kızılhaç ser- gemi, malzeme ile ve pilotlarımız- Abdurrahman Erl"r. Safft>t Ka~nın, 1 JiarJtR. binba,ıh,tHk'\ ı.erfl f.'denlcr 

dan Done(: haı-zaıııına doğru bliytik ç-isinde bir nutuk söyleyen Bahri- la bütün kudretimizlc kendisine Kenıal Er~iidcn, Ketnal TtınCf':r, fd- Cenl~l Kliçtil<, Abdullah GöynH•n 
bir taarrına ıtrlş!'llelerdl ''C Don neb- ye Birinci Lordu J\.1. Alcxandc:r yardım edinceye kadar, yrılnız ken rifi Morgo.şt, Faruk Oıdemir. Vamık Hakkı Pcksl";:;, Kud~i Mongll. Şlık~·u 
rJ garbında 49 - 50 kllon1etre tıer_ şöyle demiştir: di kuvveti1e cephesinde tutunma· Erkaya, Zeki Alp, CelAJettln A'kçay, 1 Alamti:z;, Cemal Siler, Fahrettin 0 . ! 

Re~ k Yetgir. Süleym•n Özder, 
Nail Turan, II•yri fuct, llilnıl 
Ta ·kın, Fahri Kay:ıhan, Ft'thı 

Öne)". Kemal Keban. İzzot Erle· 
mu. Ahınet Argun. RPmzı Say. 
Sıtkı Semin. Emin Bingöl. 

\·t·t 0 rlne:- blnh3J;oılığa tern tdenler 

l\.1uhlttın Barar. Şcrafettfıı Öl;
;er, SRd!'ttin Ertu~ 
t> ... nfz l;:11rn1a'' M.ltuı,,·Jııtrna terfi tdf'n 

Nuri Gün•~c. 
Dt>ni.,, kurma,· ~·arha)·Jı~ıne.. terfi 

'cflı'-nlf'r teıntş ol!'llalardı, Alman ba~kumandan •- Belki de harbin en buhran- ea mecbur kaldıysa. eminim ki Şefik TUrkc-~. AbdurrR~man Orbay, ğurnı&n, Sa'ih Ayfer, "Muhittin Sa~-
hjtRı •~ldaf,er Alyemdaunla,.,brUınirdKIJ. etzka,·a _J lı dcvrcsını "Cçırmckte bulunu•o· . . • Muzaffer Gtilt!ner. Muhıttln Ulu~rıv. lam. Zeki Ba.yat, Aziz Ulu~an, Asım 

ed<n Şinik. S•dl Erk, Sam; Ertürk. Ser. 
mel Gökdenlz. Sadık ö,, 

....,. . ._. e " sımdıki bu buhranlı devre zafer 1 Nazif Günav. Tn.hlr AJi:ıncı, N'urt F t bl , 1 • l fi 
Ş h d ğ 'b' ·· · .. .. .. · . · cn, ~ana 0•.13':1 •eına er 5talingrad hattından .. ıma.Je 'e Vo- ruz a san san 1 ım ı ı, eğer ve hurrıyet yoJu ustunde katı bir Yurda.kul, Salih Gtsçerde-m. Hilmi Er. 1 

1 
t 

ronfljden ... rka <lflğru 'iki büyük ta- ,Rusya, biz müttefikler haler lstlh- ı dönüın nokta.sı olacaktır, kal, Hüsamt>ttin Ya!'llıoA'lu, Adil A. zzet Ak unç. 
~:tnQ,J·il lıarbi,,·e atba~ hj;ın:ı terfi 

arnıza giri ,mclerini hettaba katmak kalın, ~an Cöb~le3. edenler Tarık Er~unı, Osm~n Ak~u. A· 

~e buna söre mukabil taarruz yerJ_ BAŞMAKALEDEN DEVAM Binba.,thfa tf'rfJ ~dC"f) pl.)ede Ihsan YaYuzer, Sa.bri Egckon. rif Talu, }~eruk Uyaroghı. 

IHnlr .. Uverfp albaylıP, terfi ede..nler 

nl \'8 lstUawnttlnl -.emek mecburi.. yö"BN:".'ıl,.rı Sana.lU b•rfli;n- ,·•rltayhkJn• tern J)cniı rü,•rb )'a.J'ba.yhta Wfl 
yr-Hndedirter. Ben<'e bu yer, VorooeJ· Hıda.yet ErdOnmez. C~lll Ab"-k, edt"n edenlfr 
KJetftkaya ara~ındadır. Şunu da dU- (S.,ı 1 ineide) d• 1 ler üı:eı inde duronııyorlar z;..ırftıır. Sııı.lılhattin Ono-Jtn. Cf'lilettin Orhan. Hayrettin Erili .. 

Cemil Koçak, Bf'hr,Pt Dotanbe.rker, "" 
"ünmf'll ki KJftskaya. ile Stalingrad ları r•h•t rahat yetı~miş. Hcris!ni hcnü'l':. lemin edemiyor dr. Nuri Ulker, Ibrahim Rurat. Durmuş l'ük"ıot"k miihf'nfl'r.; yarhRı;rhgına. trrn ı;e.:ı ?ttuuffer Ulscrin. Süreyy& Kun-
ara.Aından <:in1ak- doA"nı taarruz .\J_ Bfr taraft01. bir !'aha narenç a- ı Binayı gcı:dık. Koca koca ()UY.· 111d•nlAr 1 talf". Fehmi Ero~ul, Fehmı Tinç, Re-

Barad. Nari Yıt\l.17., Hilmi Baybf'k, .. ...-

SİYASI İCMAL 
Kaçırılmış 
iki fırsat 

M ibVPrJD \:e mijtt~fiklf"?fh kat 
~ılıklı olarak k&fjırdrk1a.rı 

blrtıf fır:ııat \Mrdtr kf bunt:..rın do
furabıtecr~I netirtlerin önr.mı. bu· 
a;ünUn .. ıyaı;;i ,., a.,kerı durwrıu ı. 

('lndt> daha l,\J anla,.ımaktadır. 
l\tlh,·f'rirı ka-:ırdığı fır at, GirJdin 

i'!'8'•11ndf'n htmf'n sonra r.enıht \ft 

%arnan n1ü.,aJt iken ~riYf'Yl f'le ~ 
çlrtn1tmf" ktir. "\~Bkıa min, er ltuna 
te~ebbii'i ~lt'r 'e o zaman ı-ert.k 
l-·ı~ı Fran~..,ına. t1'bi !iiuriyede \"t" 

~f'r('k lrftkta imkAnlar h•zırlar ,;1-
bl olduy8a d& daha 9\"\'el , .• tam 
r:anıanında. h11rt-ktt.e ı~tu mütte· 
tıkın, bütün planları altllllt etti. 
ltr. 

'fütttfiklerln kaçırdıtı 1""&1 
Garbi Afrika ,.e Jta.be,ıatan temlL· 
likltrinden nnra zemh' ,.e ıarnın 
n1ü alt Jken Lihyayı el4' geçire.me
ınPlf'rirtir. \'UJua nıüttefi.kler "buna 
te'>f'bhbs etmrdl drf"illf'r"e de btr•-ı 
fazJa ftdakıl.f'Jı,ta ka:tl&namamıları, 

ktndı başl11rı11n kaldtklftn '-ltnılıı 
fa7"1'1 tth1ikf'H ohnadıkları ı:rıtr.:-· 

c)r, SornalJdf, Jla~~ı~tanfh.. Tuna. 
nı~tanda \.e ""ugo~ıa,·yada meyda· 
na ('1k11.n Jt11.ly•n1arm Almolıırdıtn 
mühln1 tak'J~e almalarına ve Llb· 
Y•Y• kurtarmalarına irnkiıın vnrdl. 

l'urlJe ,.e dolay15ile Irak Yak11· 
Jr nıih\·<'rln f'lin~ gt"('mJ-, ol~a~·dı J>f'k 
muhttn1e.ldlr ki Jttı'§,VS.J'& yardım 
için ff'al"'da.n n1ütttflkJerJn fa,yda\ut_ 
ma ı kithU olnU:'-'at-aktı ye mlhwr 

kUY\ftJerlrdn Kafk-ı~ dağlŞrt"" da
~·anrlıfı -:u "ııralarda. Orta,ark ba
kıınınfl<tn nıü.tte-flklerln durumu pek 

'""" f\)M'llktr. 
::\lhttl"fikltr Alman tak"lyeltri 

g('lıllf'rlf'<n ,.e R.-mo1el kumandayı e

Hnt alrnn.dan önc.e enerjik bir har!"_ 
ketlf' Jtaı~·anları Llb,yadan da te· 

ınlh\"f'rin AkdrnJ:ıdf".ld durumu rek 
fen• olurdu. Çünku Şimt.l Afrika 
Frnn'-a...,ının nıUttf'fikler tarafıno 

ka,·ınaıı;ı lru'""·et!i bir thtimıl dahJ
llnf' rlrrr, A\.rupa kıta.ııı.tnda. ikln<·i 
hir C'<"phe at;ı1ma.sı i'I kolayhklar 
kal.a111r, bU.tlln Orta.58rlun a~kf'r '" 
malıf'ıntte be~lenmesi ko1a.yla.~ır, 

tngJlt~renin .1\k~epi~ donanma!'llı ha.. 
zı öntınH ka3·1plardan QrtuJurdu . 

!\IH\\ tr \.C müttellklecin kaçJr_ 
nıı, oldukları l>u iki fıroatı~ luln~I 

tarafın leh 'f'ya aleyhiu.C" oln.ea.lı. 

"'il buntl~n ~onrald ()laylarle mt.r· 
da.na ttkM·akbr. 

6A-IP 

man ordul'IU i~n kola~·d1r. Büyük bir t:açlar1 yetiştırmck üıere hazır- ]arla geniş kc.ridorlarla birçok yer Kemal Ertürk. Atıf Glino~lu, Vedat Melih B1trıtçıoghı, Naz"11 rcrçintl 1 tet Arnom. • 
nt'h.Jr n1lnil yoktur. Ru~lar bu hattı Jan~ı~. Bu un önünde de Adana! ls~af, ed,.ilı:niş. _Koca bir.3.da :ki, üç Gtlrkan, Naci Ozd.emlr. Jmıail Er- ıra,·a albal·~ıguıa. te.r!J edrnler Denlı ;il\ert~ btn~ıhfa terli (Ba~ı l lneide) "o 
c:ok ku,~·ctıl tutmak zorundadırlar. otclınc yer ayrılnuş. ~:uz lf şının bır ar:ı.v ı gı:lerck bır deın. Feyzi Yılmaz. Tahir Erkan. lbra.hiıll Hakkl Akkuş, Naim Ut· edtnler maktadır Almanl;ır bu şehir 1ç,n 
Ak'I tokıllnl• Almanlar ,ımale do~- Otel ilk fırsatta yapılacak. Her' düğün. bir c•lcnce tvı><•ntısı ya. ll Rahmi Yalrm, Envor Gürka~. L11t. ·yapılan çarpışmaları bir kale için 

Sovyet kıt'aları 
Rijev' e girdiler 

r11 yUründye ba..,Jayacakla:r<fır. O ıza.. ~eyi hazır, meml("kette dahill tu· f.·"'-b ıcreklerl bir ye:· yok. Umran YC"ttıııa:v. LOtfı Kocatürk, S~- Jla.\ıt. yarba~·lığına. terfi odf'nler fi Zalm, RU~tü Unlü. yapılan çarpl~lllilara benıetmckte· • Nurettin Ktvllcım. ŞeıcattUn Akın, 1 g P· 

man Ru\ cenup cıenaJıının A,.ajı Vol- rızm için güzel bır inkişaf noktası --- linl Mete, Muıaf!cr E.smen, Necip Celi\! Bayrakta.ı·oğlu, Mw;taf:ı. Zey- Deniz GU\ertc yüı.ba.,ılıjma te-rfl dirler-
KA- ,;crJ~lne ahn,nao;ı "tra.t.ejik hlr olacak. Kı•ın burada, portakal ve r-1• edenler RJev'dc Rus taarruzu a;-ırdır. • Ada.nada ve mcnıl~ketin dig' ,_,. Ertuku, C"elllettin Dumlu, Aki( E· .,,.,.., o 
fayda. ten1in etmiyttektir. · ı d · Sült Tunçokan :Neı·at Tu .,.. Fa Fakat Ruslar burada ancak bir ıımon .ıt;aç arı arasın a Rıvyer::ı- yec;erınde mahalli J;ık:~af.arıt~ cr. I ra.ı, Ad.nan Akbryı.k. Eth""m Boğn<"'ln. RRva binbaş.rlığ'nta. terfi ed~-nler ~ • - ngıı .. , .. 

Kent du"kilnün zeVCBSİ nın butür cazibeler ni bulmak büyük engeli, ne parasızlık, n• de Nteatı Sayın, Galip Ş•vket SUalp. Kemal Akda,ı:, Nıyazl Şen. hır Xarayel. Şemocttin Era.k, Ctlil kaç kllomotre iterliytbilm;şlerdtr. 
mümkün.. vasıtası~lıktır; doıırudan dogruyı Şükrü Alkan. Salıh Ozcan, Z•kl Ak. Havıo yiıı~ılıfına terfi edenler D•nlzalp, Rüştü Gtirell, Htl•amtttın Kafk"-'yada Almanlar ta•rrıız-

k t h t b ' 1 Stil Ba K M t z ki K k l o" Aykan, Saip GUran, Nazmi Abrar. larında devam etmektedirler. QCasının a U U aşınaa, Fökat ış o kad•rl• kalmıycr. merkezin vag!lik iddiasıdır. Nafıa man. cyrnan ••~n. Necatı em•l arı, e ara c, • 
Vekcllclt, Sagtık Vekfı.lotl ve di~er 1 Bilytlk Kar3man, OmPr K·ırul, Hida- mcr Lütfi Ergi.in, Semıh Yürük- Hakkı Titrer, Rauf AUikan, Faruk Vişl, 28 (A.A.) - Daily ~ıaıt 

Londrı, 28 (A.A.) - Kent dü· 
ıtsi, zevcinin tabutunun bulundu
Q:u Wir . .dsor ıatosu kilisesine gıt 
mek üz~rc otomobille kı,Jık. sara
yından 11yrılın1ştır. 

Düşes !ıtbııtun oııunde dizçok. 
müı ve bırkaç dakıka dua etmiş
tir. 

lngiliz tayyareleri 
Kassel'i bombaladı 

cııa,ı ı incide) -
1aınışlardır. Tahrıbat çok büyük 
oln1u.:'ur. Bundı.ın başka Jımand~ 

lkl mıhver aemioi batırılmıştır. 

Spitfayr uçakları 'on takat had
Icrme kadar yar.I ~00 kilometreye 
yakın mc~afcy katehnişlerd;r. 

Fransada Baston ve Spitfayr 
uçakları Abb~evill hava alanını 

'ka rmak•rışık etmişler ve Fransa 
~lmalindekt c;cvrclerden rkserislr.e 
taarruzlar yapmışlardır. Üç: Almııı.n 
av uçaiı tahrlp olunmuştur. Fran .. 
sa Osfünde yapılan bu h•rekctltr· 
de lnglliz hava kuvvetler; dokuz 
uçak k•ybetmişlcrdir. 

Londra, 28 (AA) - Amerikan 
bomba uçakları, Roterdam ~ehrlnc 
taarruz etmişlerdir· Tersanelerde 
yangınlar çıkarılmış ,.e havuzlar
da bulunan 4 harp grmisinde tam 
lıabet olduğu gorulmüştür. 

Pandit Nehru 
hapisten kaçtı 

(Bafı 1 laclde) // 

Adanayı Toroslarln 3500 nlcireyc ·· K tı 1 j C Tf"mf"\ Rl!at Ozenba..,, Halit Deniz-, ııaı.eteıi, Stalingrad !!iehrjnin du~· k•d•r vu··kselcn tcpel•rlndcn aı•ı· · Vek31etler belediyelerin birrok yet aracan, Ff'rlt nal, Rf':~t Bay- as an. hsa.n Tanörcn, eval Ak- . ~ 
" '"' ") e-rat, Hakk1 Göksu. KB.mil A~l•rııtray mcsilc Inılliı. adaları için tehi :kc ran mesafe yüz kilometreden iba· hususlarda vatillcrldir. Onlara. sor- kan. Rf"fik Srııal. Halll AnıJ, A ,,,ı nıan. J\1tinıtız Srçkin, Şakir Uraı-

rettır. Yar.i yüz kilometre içinde madao. adım atmağa, nefes almağa Hayranlı, fliist>yin Ozduyar, Nuri hirk, Kemal Akan, Kômtr11.n Cen· Oenl7 n-n.klne bi"ba,ıJı,tın• terfi eden 1 artacaktır demekt~d,ir. 
1mk3n yoktur. E""cr bu vasiHk yan 1-feryen. Sırrı Ataman. Rf>nızi Ok.-ly, ı gıı, Mumtaz GunaJ, Şcvkı I\.1 tel, n14;'ıp Ceylilnıo<oy. Bertin, 28 (A.A.) - Alman or-l\tı~ıra mahsus ;klimdcn İsveç ve 1 • 1 N . 0 1 z k" K , k N J M U k Ş f it' Alı J)c-nl~ mak.int ,..ül'!'ba~.ıhP.ına terfi ôuları başkumandanlıgının teblL Norvcçın ıimalinc n1 ııh:ı;;us iklime 1ş hareketleri ör.lemeıe \"C bele- aım umu. e ı ız) ışı , Arı u•mmcr ça , erı c n ~ın- ıJ l'J 

geçmek mümkündür. Böyle bir diyelerin tek ba~htrına trmin edc-1 Oı:türk. Cemal Sungura1p. :Nnzmf Al· ay, Lem'i Özün, Cevdt"t Zeyrek, edenler fi: 
iklinı farkını yüz kilometre iç-in_ nııyecekle:i teknik ıhh!"ası temin • Ul'f' ın . • ...,.. mR c ın_ j ac•~ rın. ıyazı :,7c- . cşıt 

1 

kan N tt· Oktav s.ıh ı ç t· y • A N' · T ı R · Nt"Cmfltin Kıtraca, Şerıf Ozkay, Kııfkasyada, dağ kıtalarımtz yc-
de b!r araya Q"eliren memleket az- etme#c hızmet e~c birşcy dene. Atı, <>ı-ms.n Tanrll. Hıt.Hl ~Umer, Ta- Aktulga, Abdullah Gnkmf'n, l\le. Edıp Baı,oş:, Nihat YilrUk, Adnan Er- niden bır sıra ;cçidl zıı.p1etmişler-
rlır. Yarın sulanmış bir hale gele- mcz. Halbuki vasilik usulü, bunu t"ettin Canalp. RA~ıp Kandf'mlr. Bfl- de .. i BC"tiz. RC"ş~t Mrl "'r, Vehbi ten. Mf'dent So~yal, All Ogan, Hur- dır. 
cck Ad;1nı,ır.ın ptırlak bir zirai is. temin edcınlyor, bo~boşur.;ı gOla:e 1 kir Edi~. _Sııı.lih Dilınen, Atıf Ozmcn. Çönlen, Şevket Demirbük. R~~at ren1, Ozkşy, Ziyi. Aykut, RPınzi o_ Stalingra.drn batı~ıında Almın 
tikbalilc berabC'r deı.h'.Ji ve harici ediyor. Yapılacak iş, bclediyel, rl Abddlkadır Mavıtuna, K('ınRl~ltln O- Beri kan, Vedat BRykal zer NE'("mettin Olg'-(;, Muıatfer Bo· taarruzu, dü,marln çok şiddetli 

· h k t serbest bır•kmak, fakat keıldil•ı·ı·- kıln, Jh~an Erşayın. Galip S<'zgina'p, Ayrıca hava sır;ıffndan :tff f('g- zok. Adnan Okçu mukavtmetinc r~Q:men ;eli~mck. turıım are c ınc hayırlı bir saha ,~ B d . Ozd Z k' O d T f k Jl 1 lb 1 t t fi tcdlr. Sovyetlerln ümits'"·c ''ap· 
olma~ı mümkı.indür. ne muhtelif Veka.letlerdeki teknik e rı enl, e ı z tm. ev ı ıncn de üstccınenligc terfı ctmış. en ı 58t1a3i a a)· ı ına tr ..... " 

h Ak"'"n ... , Emin Uner, Avni Bı..•ı·ı"''it.. · d -• tıkla.rı karşı tanrruzları pi.iskürtf·n e)·etıcrle dan~ma fırsatını ver. .r~ ..,..., ,... tır. e ~·u~r 
İn5anın hıl ·un-. giden nokta •u · T""t ... ik Atarar Kudclu"t Kutlu-- Şa '{ehınel Arısu, Te·~ı·k Irmtn. Alman kuv\"etlcrı Don ve tek b:r • mektır. O zaman bu Iır::;a.ltan isti· .. 1 

.. • ' ~ ... , • Hava makine albayJıtına n "' 
ki Adana böyle ıhlimallerin kıy- kir Aksun. Ce\"det Ozsu, Mekki Gür- terfi 1 tı kolordu cephe~inde 135 So\~Cl 
metini ve hcyecRnını şlmdid(>n du· fa~eyc :~hdt_a.ç old~~u halde ede. su. Enis Okm•ıı., Ş('rafettin Göker, eden Dentı sanayii harbı,·e yarJ,tıy ı na tankı tahrıp etmişlerdir. 
yuyor. Burada her imklindan isti- . :ıy.~n . e I)'~ r~~sı v~ bc~ed:ye Cevdet Oztuğ.Turi Ak~un, Recai ismet Boke. HU. .. nü Evr!::~. e&!.11 Stalingrad şehri ve düşmanın 
fade yolunda; ıvicc hız almış isti-

1 cumccı yanış ır are et en Dikmen, Cavit Atakan, Alaetlln Zf"- Riıf.ya rna.kine yarbaybfuıa. geri muvasala yoUarı ıeeeli gQn-
datıar \'Rr. l\1es;ıa, ziraat sahasında i ~olayı ~es'u/ ).utulur,. fakat belki ren, sırrı Yük.selen. H&mit Kurdoğlu. terfi eden Deniz 'anaylı harblyt Mnba,UıKt1t8' düılü bombalanmıştır. İki büyük 
bunun. drıha büyük ölçüde şimdı- ~ yan rş b ~ yola g:dcrler. veh- Kf'mal Ata.say, Ragıp F.:rtua-, Tt>v- Basrı Bılgin. terfi edenler mavna, bir pt"'trol gemisi Volga-

. . . . mıl~ va.sıHk sıstemını mecburı kıL e:ı Sabih Kalabay, KAzrm Ogen 
den belırn1cmc.sını, ~ayret ve hım- fik Okcebe, Hikınet Rua, Aziz Gök- Bava ma.klne bb:ba,şdtiınıı. da yalc1lmışt.ır. • 
mel azlııında degil, yeni makine mak; çalışmak i~teyenlerin şevkini deniz. Kemal l)zen, Ali Unver, sa_ terfi eden DenJı A.n&,)U harbll·t y\Uba,ıhğ'ına Vışi, 28 (A-A.) - Alman rad· 
gelmemesinde ve e~ki maklnelerın ~~ hızını kırmaktan başka bır ne- dık Un~aı, Ba.hrl BUyükesen, Nuri GU- İhsan Baydur. terfJ eden yosu, birkaç Ru5 ıemişini,, Kerç 
yedekl!ri ek.sık olmasında aramak e vermez. nışı.k, Rıza Güven, Nuri .Akmaner. Bava. makine yüıb8'llıfı:na Ertuğrul Da.fde'"·irenol. bo'aıındn.n 'eçmeye yeltendlc::ni. 
liz•m ... Yok•& Adana, fazla inşan h' Yenı hükumet, lııe ı:ıbı en mü. Refik Zıya.ip, Nefet Bozkurt, Hakkı terfi edenler Deniz klmya~r yarbaylıjına terfi fakat bunlardan tıosinin b•tırıldı· 
kollarına qddctlc ıhtıyaç olan, 

1?1 meselede bile el koyma ve Ozgörc-n, Celıilettin Altıntaş, HA.mit Reşat Başkan, Hikmet Dörüer, eden ğın1 ve birltıin ağır olarak htts8ra 
noksanı m~kınc kuvvetile doldur· mudahale sistemlerinden vazgeç- Esen, Rıza Işıl, Şekir Bırgöı:, Faı.ıı Hısın Gözenç. Iızet GUdUn. ugradılın1 bıtdlrrncktcdır. 
mağa alıımıa bulunan bir muhıt. mek ees•retın, Cösterdl. Bu adımı Fırat, Nurettin Cantr, Naim Tan, Lev•'Zlln alba.ylıtıua terfi edenler Deniz Tabip &lbaylı!ıJıa. terfi 
tir. bır defa ıttıktan sonra ıyni ruhu Saim Eroı. Tahsin Arıllt, Te\'"flk Tur- Şemıo<i Önder, Salim Dege. Ta- MenJer 

her sahaya yaymak, vaı;ilık siste- gay, Hasan Cener, Gani Gtivener, hir Türken, K~nıil Kazan, Adil l\tes'ut İlk.in. Ag~h Gtllbey. 
minin darlı{;:ı yerine cnı .iyct s·s· Sadri Karayalçın, Ya.far Ak.mın, Kop&ran, Şevkı Yiğiter. Tevfik Deniz tabip yırba.ylığına tertl eden 
tcmının ıcnıııısını &eçırmok ve Mustafa Uğur, Bahrı Koçak, Ş.fık Gündey, Turı:ut Sanberk, Nuri Muhitlln Başer. 
memleketi serbcşt inki~af 1mkiln- Acar, Rasih Erbil, Nuri Cinöcf'n, Kılıç, Abdülfettah o,uzata. DMfz eczacı .tiııbaşıhgıl':a terfi eden 
larınırı ferah1ığına kavu~turmak LQUi Akşay. 1,e ..... ....-- sırrı Kalkan. 

1 ._,.,. yarb•yb!Jna 
ıazundır. Frene o an ıhtyaç, vasi· Albaylıfa terfJ Wn Mİ\Tarf Terf1 odeBler Deniz ıe,·a:ı.un yarbeylıJuta terfi 
likte değil, ~rrbcsl mUnakaşa ve ederılu 
tenkit vadilerinde aranmalıdır. yarbayları Hamit Aktunaç, Şükrü Gere· Nur Akse!, Sadi P•kmın, Sa.-

Tahsin YUzüak, AbdUr-.samet Say· men, izzet Pırak, Avni Ayaz, Fit- S 
Ahmel Emia Y ALMAlıl im • urman. 

Df'r.i.z Öfün('U tUnlf a~kerl adU hA. 
k1nıllğlne t••fl eden 

Şehap Ülıel. 
Dertlı befincl tuuC vktırl 6ğretn1en 

Ji1te terfi eden 

T•vfık Öke. 
Deolı be'.flnci ~ınıf h~ıı:ap mf'n1urıu~ 

ğ1:1na tf"rli ~n 

Turhan Tümer. 

Halk.evi bınasr 'özümüzü hari
cen kamaştır"yor. Tiyatro. konfe· 
rar:s., sinema için btiyUk bir salonu 
var ki Eminönü Halkevinın kon
ferans ~alonund11n çr.k geniş ... Ta
var:ın çizgileri ve tenvir tertibatı 

h:ç şiiphesiz .sanatlı •.• Gözil ılk ba
kışta alıyor. Gelgelclım, sAdanın 

Y."-a hareketleri suç u~tunde ya. d 1 
•

01 
uyu ına..ı meseJesine ... Bir tiyat. 

kaland1:ı takdirde haber veril-

gm, L11tfi Orkm. ri As•roy, Rahmi Kayal. CelAlet· D 1 en :ı Jevaznn blnb&.,ıhğına tcr!J tin Tan, Arif Şedeleç. Yarbaylığa. terfi eden IÜ\ arı 
lllnl>a.,111 

Deniz- iklnri -..ınıt muamelr ll'lf'mur· 
JuJurıa terfi ed~nler 

"d royu yapmaktan asıl maksat, sa· 
meksizln ateş açılacağın! bu iren danın duyulmaoını temın etmek 
bir ihtarı dün ncşretmi}tif. olduğu halde bu nokta t•mamile 

Teblıg mahiyetinde olan b•ı ih· ihmaı edılmlf. 
tar, kargaş•lıklar çıkan yerlerde 
h11.lk tarafından derhal tlglll rna· 1't:marlarımıı arasında tok ıf
kamla.r hııı.berdar edilmedikJerı ri!.Ut .ddialar var. Ecnebi mimarla_ 
takdirde buralara müşterek l'l3ikdl rının adı geçince ko:ıu milliyet 
ceza1ar tarholun&cağını ayrıca bil- damarları ayaklanıyor, lfrtt kesi· 
dirmektedır. lıyorlar.,lyl hoş ama, birçoğu çlz-

Hük11met, üç ayrı bölgtde çıka ' ıt 1 güzelllgind•n n göı!tri~ten ııe
bıı k-bıl karı•:şahklar ~c;!n daha ri gidemiyorlar. Bir tiyatroda, b;r 
şimd:den para cezaları t1.rhetmi~ "k:onf~ran~ sator.unda1 bir otelı.le, 
.>ulunm&ktadır. bir mektepte aranacak hususıyet• 

Dıl hakkındaki yazılarıma Ulus.. 

ta doktor Kemal Cenabın, Tanda 

Nurullah Atacrn kalemile cevap

lar çıktıgını duydum. Hareket te. 

liişı lçınde bunları okumak nasip 

olmadı. Dil davasındaki rnünaka

şayı uzatmak için verılen bu Iır. 

Hakkı Sokullu. 

Blnba.5ıtığa. terfi eden ıüvarl 
yüzba,ıları 

Ha.mit Yıldırım, Abdülkadir Altı .. 
nay. Se)•fettin Akı.,, Fazıl YUkse1. 
Sıtkı Uugur, Cevd•t Tulgay, Ruhi 
Isftndiyar. Rıfat Azan, Fuat Kunt-

sattan istıfade etmeği canıma min- man, E!at Ulgenca.n, Necmettın Pu
net b;llrdim. Donu~ı,, kendilerile •lal, Kemal Batur, Enver Gökok, Uk; 
münaka~ayı seve sevt: tazehyecc- Ozkan. Hüseyin Ozn1an, Y&.f&r Piri~ 
itim. karuk, Şevki B. Bıngol, Galip Alkan, 

J.. E. y. Ihı!aıı Ağrı, 

Levamıı blnbaşılığtııa 

Urfi edenler 
Celal Başaran İdris 

Hakkı Esmerogıu, Ali 
Atıf Yakım. 

Erçetin, 
Rumpar, 

Tabib alba.ylıgına t.errı edenler 

Mustafa Alp, FE'hml Baykal, 
Raif Eyüpoğlu, Kemalett n Tur
gan, Zeki Pamir. 

Tabip yarb&ylıfına terfi edenler 
Efdal Aşar, Bılrhanetıın Ura,, 

Vahidettln Öun, Kemalettin Tar • 
kam, Nizami Berk, Niyazi Bay· 

eden Num•l'I Baysan, Muhittin Koni, 
Zeki Denizer!. lll•~uk Tulu. 
~nlz leYazım yüzbaş.&lrfma terfi Deniz U~Unru !'l1n1f mwt.meıle memur, 

odenler Juğuna terfi eden 

Cemal İren, Mehmet Özman. Saliıhaltin Günkul. 
Deniz tklncl :sınıf Aakerr Adli Deni;ı; dord\lncü sınıf mu-.melo me· 

hl.klmllj;lne terfi od•n nıurlutuna terfi ..ten 
Salih Köniman. K('malettin Sakın. 
Deniz; ~n<'t sınd .. kerl adli Deniz Altıncı ..,ınıt askt"ri maklniat-

haklmUflne tut1 eden Uğe terfı tden 

Halük Şehsuvaro~lu- . S<'lım Sunlur. 
Deniz birinci sınıf ukerf otretmen-ı Deniz dordüncü Y.ınım muı;Jka öğret. 

llte terli eden menllline '-~tı -eten 

Tal!t Parlar. J:ıuan Gork. 



·---- ----- -·- . " . 
ViTAMiN, KALORi ve GIDA KAYNAGI 

HASAN ÖZLÜ UN L'A R 1 
Bezelya, mercimek nevileri ~ıkmr, tır. Dünya çocok gıda ml15tahu.rah 

arMında blrlnelllği kazanmıştır 

Hasan Deposu , .e ŞubelerUe E cz.ane ve BakkaUyelerde bulunur. 

Paketi SO, büyüğü 50 ku.ru,tur . 

.. •••••••••••••••••• Senesı geçmı, olaın çeya boz.nJan ,.e bayatlanan Ha.san Ozlü Unlarını, Rasan Depo~u ve Şubeleri parasız defl,tlrlr ,.e bu suretle ya.l"rutara hayat \'e sıhhat bah,eder. •••••••••••••••••••" 

Bir fırı~.cının meklulu 
28 8 ·942 tarihli nüshar:rzın ikin 

cı sayfasında Belediye memurları 
tarafından yapılan araştırma netL.. 

ces:nde fırınımda beş çuval bakla 

unu bulunduğur.u ve imal edilen 

ekmeklerin t;O 50 si işbu bakla 

f U L iV' P C . .\. 

'1-+-+-+-

) 

Gümrü~lerde l:u'unon 
mallar ç kortılıyor 

Günırüklerdekl mallarır. bir a:ün 
evvel sah:pler\ tarafından antre-

! 
polardan çıkarılması için Ticaret 
Vekillet! alBkadarlara bır tamım 

RalJld Rıza TJyatroau 
Halide Pl.şkJn beraber 

Her &k~am !.&&t 21 buçukta Harbi· 
yede, BELVU bahçesinde alaturka 

kısmında bu gece 

ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Vodvil _ S • Perde 

unundan tmal olunduğu ve hariç- ' 

ten gelen bir şahıs tarafından mc.. 1 

1 göndermiştır K.~RAR HlTLASASIDfR 

939 • 940 ve 941 senelerinde c. 9<2 166411662 / 
gtimrük antrepolartna g 1 p de 

. ' Milli KorunmR. kanununa muhale-

murla.r huzurunda fırın müstah· I ı-+-+~ 
demlnine karne satarken yakalan- '~+---+--i 

bu~i.ı, e kadar alınmayan malların 
1 

K M t f p d - . , fctten ::.uç u . uı:ıı A a. a"'a ca 
sah.pl.erıne bır hafta da~a mus•a- de'ilnde 350 sayılı dilkkA.nda bakkal
d~ edılmiştlr. MezkUr muddetı ge- lıl< ticaretlle meşgul lbr&htm oğlu 
çıren kimselerin mallarına Ticaret . U' Hüst"yin o~lu Demirin 
Vc.~3Jcti t~_rafında~. el ~cna.caklır.1 ~ak~:~;;~ lstanbul Milli korunma 

drğı ve 'Milli Korur:ma mahkeme· 

s:ne verildiğim yazılmaktadır. 

Memurınl rcsmıye tarafından 

icra edilen araştırma netıceslndc 

tutulan resmi zatı:tta fırınımQa 

gazetenizde r.eşır ve illin edild·ği 

:ı;ekilde gerek Belediye zabıtası ta

limatnamesi ve gerekse ceza ka· 

nunu hükümlerini alakadar ede

cek biç b!r suç ve kabahatin bu

lunmadığı gibi f1rtnımda bakla 

unu dahi bulunmadığı tesbit edil-

Soldan saga: 1 - Mcyva; A<; ı Oğrcndigım:ze gorc gumrük de- hk sinde ct>reyan eden muha. 
la d k. il k··ı1· tll b. ma eme 

gözlü. 2 - Tersi: ses; ince toprak PO rın a 1 ma arın u ıye ır kemesi neticesinde s~lunun filli sa· 

t 3 - A t k b d de 
kısmını, demir fıçı, çuval, denıtr, b t ld ... •ndan Milli korunma k-nu ve aş. r ı cyaz per e k"' .. 

1
•
1

.. lf ı o ub ... 
a umu a or ve man atura eşyası nunun 31 2. 59 3 maddelerı muci

görülmiyen bır komik; Beygır ren- t k ı t ki d 
gt. 4 - Sinirli; sanat; Sıfat ekı 

5 - Bir nota; Baba; Giz. 6 - Ku-

eş ı e me c .r. b\nce beşer lira ağır para cezası ö. 

rum; Yapma. 7 - Yıyecek; Bır 

tenk. 8 - Zahmet: Zehır; Bir no· 

Maksim gazinosunun 
fahiş fiyat tarifesi 

ta. 9 - Uğursuz; Tersi: yemek: Bundan iki gün evvel 'Maksım 

İ içkili gazinosurda alaturka kıs 
Zamanın kısımlarından. 10 - ç ı 

1 
• 

. mırrda b r kahveye, bır çaya 200 
kuvveti; Büyük oda. 11 - İçkı kuruş alındıtını kaydetm ş ve bu 

demelerıne, 7 gün mUddı>tle de dük· 
kA.nının ka.pa.tı'masına ve hUkUm ka· 
tileştiğinde Ucrett suçluya alt olmak 
Uzc.>rc karar hulA..cıı:osının Vatan gaze
tesinde neşredilmesine 19.3.912 tarL 
hinde karar verildi. (9316) 

KARAR HULASASIDIR 

. kullanma. hususta da İstanbul Belediyesınirı 
Matbuat kanununun bahşettığl Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir .. dıkkatlnt çekmiştik. 

miştir. 
c. 942 960 

salahiyetlcrc dayanarak hakkım- . renk; Kapının kısımlarından. 2 -ı Milli :festıval oyunlarının Mak-
da yazılan fıkraları tekzip eder J Tersi: basil; Bir renk. 3 _ Hü- simde yapıldığı bu gecede bu fa
ve gazetenizin ayni sütununda ve ziln; Artma. 4 _ Tersi: Fransız hış fıyat tarıfeslle Emınönü 
ilk neşred.lecek nüshasında dercı-1 •. 

1 1 
. y . K Halkevlnln hıç bir alakası ol· 

alfabesıne verı en sım, ama, e· madığını öğrendik. Belediye 
ni saygılarımı sunarak rica ed('- dinin kuyruğu. 5 _ Beyan edatı; 

rlm. şlkA.r; Tavla sa.yılarır.dan. 6 - Bir 

Beyazıt Çar~ık&pı Ycniçer1ler gıda maddesi; Değnek. 7 - AşL 
ret; Tavla sayılarından. 8 - Kari; 
Kotü; Bir hayvan. 9 - Bir emir; 

caddesi No. 94 '96 fırıncı 

?-.-1ehmet Emin Gencer 

1 

Tersi: bir lskambl! kAgıdı; Bir 
-------------- renk. 10 - ÇocukJarın korktuk

mehafilinde yaptığımız: tahkikatt11 
da böyle bir tarifeden Belediy E 
İktısat müdürlüğünün hiç bir ha
beri bulunmadığı ar:laşılmış ve 
Maksim gazinosunun bu fah iş fi
yat tarifesini doğrudan doğruya 

ve resmf bir mahiyeti olmadan 
larından· zehirli bir madde •ıı -Radyo-. Bir sebze. ( 

Milll Korunma kanununa muhale
fetten suçlu Fatihte Zeyrek Çırçır 

caddesi 1 numarada kömUrcUltik ti· 
caretile meşgul Omer oğ"u Halil O

dabaşı hJıkkında Istanbul 'Jl.'U111 Ko_ 
runma mahkemesinde cereyan eden 
muhakemesi netiCf'Slnde suçlunun fil

li sabit olduğundan Millt korunma 

kanununun 31/2, 59, 63 maddeleri 
mucibınce beş lira a~ır para cezası 
Me.mesine ~e yedi gün mUddetle de 
dUkkA.nının kapatı'masına ve hllkUm 
katileştiğinde Ucreti suçluya ait oı-

tatbik ettiği anlaşılmıştır. me.k üzere karar 'hulAsasının Vatan 

BUGtlNKÜ PROGJltAM 

SABAH 
7,30 Progrırn ve memleket sa

at ayarı, 7,32 Hattanın beden ter
biyesi programı, 7,40 Ajans ha_ 
berleri, 7,55 • 8,35 Senfonik prog· 
ram (Pi.) 

İstanbul Belediyesi mezkUr ga- gazetesinde neşredilmesine 17.2.942 
DÜNKÜ BUL:llACANIN RALLi zlno h kk •··iblnde karar verildi. (9304) 1 _ a ında takibata geçmiştir. ....,... 

Soldan sağa: l - Samyeli; Ölü. 

2 - Re; Say<dar. 3 - ip; Kavı; Yüksek Mühendis Mektebi ) 
Ebe. 4 - Kazıma; Ay. 5 - Al; 
Kinayeli. 6 - Sıkı; Tram (mart). MüdürlüV,ünden: 
7 - Akseki. 8 - Adi; Pm•k 1 - Ikmal imtihanları H ey!Qlde ba~layıp 26 ey!Olde 

cektir. 
ÖGLE 2 - ?tlektebe giriş için kayıt muamelesi 1 eylQlde açılacak ve 4 

13,30 Program ve memleket f!la
at ayarı, 13,33 TUrkçe plAklar, 
13.45 Ajans haberleri, l<t Operet 
parçaları (Pi.) 14,30 _ 14,40 Is· 
tanbul at yarışlarının tahminleri. 

1 

(kamp). 9 - Kalay; Naeso (Ose .. 
an). 10 - Akihaş (şahika). 11 -
San; Amaç. 

1 
Yukarıdan aşaıtıya: 1 - !kas 

blrinciteşrin pazar günü akşamına kadar devam edecektir· 1 

3 - Giriş müsabaka imtihanları 6 Blrincite;ı:rin pazartesi günü başlı_ 
yacaktır. c9137> 

AKSAM 
18.00 Program ve memleket•&· 

at ayarı, 18,03 Radyo dans orkes
truının her telden programı, 18,45 
Radyo Çocuk klübü, 19,30 Memle· 
ket saat ayarı ve Ajans haberleri 
19,45 Serbest 10 dakika, 19,55 Fa_ 
~ıl heyeti, 20,15 Radyo gazete!i, 
20,45 Şarkı ve Türküler, 21 Ko-· 
nuşma (Ana eserler), 21,15 Din
leyiC'i istekleri, 21,45 Konuşma 

(Şiir ve Nesir sa&tl). 22 Radyo 
salon orkestrası, 22,30 Memleket 
:ıaa t ayarı, Ajans haberleri ve 
borsalar, 22,15 _ 22,50 Yarmkl 

(saki); Akis. 2 - Arpalık. 3 -
Me; Alan. 4 - Kıkırdak. 5 -

[ Esami; İyi. 6 - Lavanta; Ha. 7 -
1yt; Ark; Nam. 8 - Ay•""P•o• · 
9 - Ödeyememe. 10 - Lab (bal); 
KAse. 11 - Üre; iki ko (ç). 

, "\ 
VAT AN GAZETESi 
tLAN FİYATLARI lt1lr11Ş 

750 -4H 
150 .. 

l-p-ro_r_r_am __ v_e_k_a_pa_n_~_. ___ ~~ °",..,..,..,.. ..... ·•· ........... ~ 

HUSUSi 

Şişli Terakki lisesi 
Nişant&lı - Çınar caddesi 

KIZ - ZBBIK - T ATILl-YlTISIZ 
YUVA-iLK -ORTA ve LiSE 

ı - Yeni ve eski talebenin kayıt ı,ıertne 9 dan 17 ye kadar bakılır. 1 
2 - Eski talebenin 5 eyıtUe kadar kayıtlarını yent'emelerl gerektir. 

(Talebemb:e ders 8&atlerıne 118.veten ücretsiz; yabancı 
dil kurları açıktır.) TELEF O N : 80547 ••llİİ 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden: 
9'12 yıh ha.ziran devresinde okulumuzdan mezun olan ve hAlen ıılada 

bulunan tablb eczacı ve ditçl okurların 1 eylQl 942 tarihine kadar a.sker1 
doktor tatbikat O. ve Ki. ğine iltihak !arı llAn olunur. 9H (9360) 

Türkiye Cümhuriyet 
22 AGUSTOS 1942 

Merkez Bankası 
VAZIYET/ 

AKTlt-
ltua: 

Altın: san Kilognm 74,618,476 

Banknot 
Ufaklık 

......................... __ _ 
Da!ıııdel<i Muhabirlerı 

Türk Lirası .......... - .. ----

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: san Kiloanm 23,948,013 
Aıtma tahvUi kabil •erbut döviJiler 

'Diğer dövizler vo Borçlu kllrll1g 

baktye1eri ··············-····----· .. -
Har.ine Talıvlllori: 

Deruhte e<ii. eVTalu naltdiye l<Ufllığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtı
k&n hulne t&nfınd&ıı vil<i tedıyat 

Beneclai Ctı.r.ııanıı 

Ticari SeneUer ..................... 
ır.oJıam ve Talıvllii CIW!alu: 

(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin k&rftlığı eaham ve tah· 

(vi!At (ıtlbart kıymetle) •• •••• 

B - Serbest eeham ve tahvlllt ••• 

... .....ıar: 
AJtın ve döviz ti.zerine ava.ns .•••••.•• 
TahvilA.t il.Zerine avana .....••••.• ••. •• •• 
Hazineye kısa vadeli ava.na ........... . 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karı ılığı avana ........ . 

H'rse1•rl&r: 
lıluhtelll: 

Lir• 

104,954,043.09 
13,243,594,~ 

221,440.74 

.1 l.>,306,59 

33.684.796.38 
-,-

54,190,968,05 

158,7{8,563.-

24,221,621,-

332,3S6.990,-

44,833,379,93 

10.506.US.46 

8,096,31 
7,976,523,45 

-.-
250.000.000.-

Lira 

118,419,078,33 

313,306,59 

87,875,76(.43 

134.528.90.-

332,358,990,-

55,339,823,38 

257,979,619,76 

4,500,000,-
12,874,867,11 

1,004,186,391,60 

PAS 1 F .,. Lira Lira 

Sermaye: ····-·--··············------- _.,. ......... ·-···············-······--· 15,000,000,-

ihtiyat Akçeol: 

Adi ve fevkalldt -···----·······----
Husu.al ............................. ---·-

Tedavtlldekl Banlı..,U.r: 

Deıı.Jı te edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfl .. 
kan hazine tarafından vlkJ tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye b&· 

kiyesi ······················-·······················-
Karşnlğı tamamen attın olarak 
il&veten tedavUle Vazedilen • ••• ••••• 

Rt::eskont mukabUl tlAveten tedavWe 

vazedilen ························--'-----· _ 
Haı.ineye yapılan altın k&rftlığı &• 

vans mukabili 3902 No. 1ı kanun mu· 
eibince 111.veten tedavUle vazedilen 

Mevduat: 

".rürk LJrası ···---·······-----·------
Altın: san Kil....,.am 877,02 

8850 No. 1ı kanllll& söre bu!neye 
açılan avaoı mokabW tevctı ohın.an 
..ıWıiar: 

Sa.fil Kilogram M,541,930 

Döviz Ta&hhüdatı: 

Altın& tahvili kabU dövlaler 
Dığer dövizler ve alacaklı 'kllibı~ 
bakiyeleri ·-·-···· .. ···-···········-····---

Muhtelif: ···--------

ı Temmuz llJa larlhlııdee itibaren 

D,02,135,73 
6,000,000,-

158,748,583,-

24.221.821.-

134.526.1142.-

40,000,000,-

288,500,000,-

1S,U2,135,73 

146,500,000,- 609,54!8,li42,-

108,759,521,11 
1.234.164.05 109,993,685,16 

78,124,187,90 78,124,187,90 

• 

-.-
24,567,539,37 24,567,539,37 

151,561,921,H 

1.ooi,ıs6,391,60 

lllıonto lıaılıll % ' &!im tızerıno 4.....,. ~ 1 

1 

• T o O • • ' O ... f ' O ' o l ' ·11 

Baş, diş, neı:le, gr~p, romatizma 
N~vralji, kırıklık v~ bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe allnabilir. 
. . . .• • .• . • • "~-"" "~ . .. ,~. ~ i4,i) ' 'Jtı!"" ~.. . ' - .. . . , :. l..; • "(':,V" "• l'·""-"t..-. ı; ..---.....,,• •,, ~ • ı ;,,.,r,'f' ""· : '•' • t. , 

• • • .. ,.~ •••• ·' - -1"" .......... _.,._ " • ' ., 

.-. .. -..na ... m=-.-. ........................... --. 

Otamobjl ve kamyon sahip· 
ler;ı1e candan tavsiyeler 

Of 1- •• • • omo_ ı.ı ı rz ... Kamyonunuz ve lastikleri-

nizd::n aza~• is:i:ade etmenizi 

f2'min cek çareleri bildiriyoruz 

Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, satmak için na.na filAna IUzum yok. Hele 

otomobllle, kamyonla, JA.stikle aJAkalt her bir malın yüz alıcısı var. 

Fakat ticaret yalnız satmak demek değildir, mü~teriye hizmet etmek, kendlsile tf 

birllği yapmak, itimadını ve dostluğunu her vakit için ka.zanmak tarafı da vardır. 
Zaten otomobil, kamyon. JA.stik glbi malların bakımı ve uzun ömrü için yol gös

termek; satıcıların tizerlerine aldıkları tabıt vazife ve mesuliyetln bir icabıdır. 

Bugün bu vazifenin lfa5l çok nazik ve lüzumlu bir şekil almıştır, çünkü dllnya 

harbi neticesinde temini en gUç bir ı:ıekil alan malzemenin başında otomobil ve kam· 
yon IAstiklerile yedek parçaları gelmektedir. 

Bu n1Uşktil vaziyette yapılacak ilk şey elde mevcut lAstik, kamyon ve otomobil· 

lerden A.zamt ömUr ve hizmet temin edecek Wblrler almaktır. 

Bir UA.n seri.si hı\Unde blldlreceglmlz bu 
ıerın ehemmiyetle ha.zart ltJbar.t alttıaJarı 

zamanda bir memleket vazifesidir. 

tedbirleri memleketimizdeki bUtUn 'oför .. 
yalnız men!ıiatıerl lktızası değildir, ayni 

ı Ntmara~ı 1"avsıye 

lastiklerin ömrünü arttırmak için 

1 - Dk yapılacak şey sllratl azaltmaktır. Otomobil veya kamyonunllZU ne kadar J'&vatf 

sürerseniz lAstltfn ömrü o derece u~uo olur. SO kJJometre sürat.le ısevkedUen oto· 

nıobll listlklerlnin ömrü, 60 kilometre sliratle sevkedJlen otomoblldekl JAstlklerln öm .. 

rünün iki mislidir. SUral lMtığln ömrünü azaltır. Y A V A ş Sürünüz. 

2 - LhtlkJerlntzı fahrikaJ~.nn tavsiye ettiği hava derecesinde tlflrlnlz. LAsttktere nok

san koyduğunuz her libre hava, lAstlğln aşınmasını 9'o 12 l/Z fazlala..,tırrr. Had

dJnden fazla hava aynı z.aran verlr. Otomobil, kamyonetfnlze ne derece hava koy

mak icap ettlğlnl bllmiyorsanız ma.rka, model ve lA.stik ebadını bildirerek blzdea 
&Otunuz. 

S - Taşlara, yaya kaldırımları ve hendeklere çarpmayıruz. Bez lnu.Jarı ehemmlyeWdJr. 

Bezi çok Anı.ah llstlğe kag:utaj (yeniden taban geçlrme) yapılamaz. 

4. - Her sekiz bin kilometrede bir tekerleklerin vaziyetini değlştlrlnlz. Bu tedbir JAa.. 

tiklerin ömrUnU arttınr ve aynı seviye ve şekilde aş1nmasm1 t.emln eder. On 

sat 1'8tlfi sağ arkaya, .at arka lli.lltlği ool öne, ıol ön lbtlğ! sol arkaya, ıol 

arka JAstlfl saf öne geçlrinJz. \ 'e her 8000 kilometre -.mı JsttkametJ takip ede_ 

rok deflştlrlnlz. 

5 - Ant hareketler ve ani fren yapmayınız. Bu hareketler JA.stlklerinJzden Jd1ometreler

le sen·ıs yapabilecek 1'8tlfl sryınr rötilrllr. 

6 - LA.stlklerlnlz.I her gün muayene edtnl:ı. En kUçük ke5ik, berelert bile hemen tamır 

edlnlz. ihmal edilen küçUk kesikler zamanJa büyük ve esaslı Arızalar çıkarır. 

1' - Viraj altrken tedrici ınrette çok yava,ıayınr:ı. Vlrajlan süratle dönmek Jbtlğl ~ok 

.._,mdırır. Sil.ratll alınan blr metrellk ' 'lra.J dllzde on metrelik yol kadar IAatlk 

a,ındınr. 

8 - Otomobil ,.. kamyonetinlze haddinden fazla yük koymayınız. L&stlğin ömrtlnU IWll

tıp Arıza ihtimalini arttırırsınrz:. 

9 - IAstiklorln bakımı hal<kında öğrenmek Hıt.edlğlnlz noktalar vana sarih adreolnlsl 

bildirerek sorunuz. Derhal menuıunJyetle cevap vermefe A.madeylz. 

Godyir Lastikleri ve Doç otomobil ve kamyonları 
TÜRKİYE MÜMESSİLİ: 

Kemal Halil Tanır, M. Rifat Yaiman ve Ş~ 

TATKO Şirketi 
Beyoğlu : Taksim Bahçesi karşısında 

BORSA 
28 AGUSTOS 1942 

1 Steril!\ 
100 Dllar 
100 Pezeta 
100 İsviçre fr•ni\ 
100 İsveç kronu 

5,24 
129,20 

12,3975 
30,365 
30,16 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Ne,riyat Türk Ltd. ŞtL 
Vat.an l\Iatbaas.. .. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Yıldız ı. inci pansiyonlu ilk okulunun yıllık ihtiyacı için alın&eak 

6000 kilo koyun eti ve 1000 kilo kuzu eti k11.palı zart usulile eksiltmeye 
konulmuştur. ~ıecmuunun tahmin bedeli 9100 lira ve Uk teminatı 682 
lira 50 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü k&Jeminde 
görülebilir. !hale 14.9.942 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen 
ibrazı IA.zım gelen diğer vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarlfatı 

çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat li d e 
kada.r Daiml F'1.Cll.av·~ vermeleri 14zınV • ... (937"\ 


