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Bütün milletlere 
geniş hürriyetler 

Son hedefimiz bu yoldaki vaadin 
hakiki manasını bulmasıdır 

Nutkunu bu sözlerle hulasa eden Amerika 
Hariciye Müsteşarı, harp gayretlerini 

ve sulh gayelerini anlattı 

Esirlere 
zincir vurma 
modası 

İtalya ile Avustrol -1 y~ orasında do 
hôdise çıktı 

Stdney, 11 (A.A.) - Avustralya 
Harbıye Nazırı Ford, ltalyanın A. 
vustralyalı harp esirlerıne karşı 

misilleme tedbırıeri tatbik edeceği 

hakkındakı haberden bahsederek 
bl!hassa şöyle ekmiştir: 

Avustralya hükümeti mllletler a. 
rası anlaşma.lara sadık kalarak 
harp esırlerıne daıma ınsani mua. 
mele etmıştlr. 

Bir İngiliz subayının kum11.r da. 
sında bulunan bır Avustralya mü!. 
rezesının mukavemet kudretml kay 
deden bir İtalyan grupunun öldür. 
düğü hakkında Romedan yayılıın 

habere gelınce, bu hususta resıni 

hıç bır haber atmadık . Bununla he. 

Vqlngton, 11 (A.A.) - Birleşik 

lttilletıerle tarafsız memleketler, za. 
!erden .sonra bir adalet dünyasının 
Yeniden kurulması için Bırleşik A
merikanın, müttefiklerine verdiği iş 

beraberlığl hakkındaki vaadlerinJn 
hepsini tutmak azım ve kararında 
Olduğunu bıldiren, Amerika Harici· 
Je Nazır muavini M. Sumner 
Wellcs'ln beyanatını hararetle alkış
lamaktadır. 

keUere satmak ve ihraç etmekten 
başka bir arzu göstermemekte idi. 
Yalnız. harp makinelerinin kurulma· 
sı için bol miktarda ham maddeye 
mühtaç otan memleketler, müstem
lekeden mahrum olduklarından şıktı.

yet etmekte ve bu yU7.den ölUme 
mahk~m kaldıklarını tlerı sUrmek
te idiler. Ancak Atlantlk mukavele· 
sı tecavUze yardım etmek maıtsadı· 
nı hedef tutm11mı~tır. BHAkıs. bun
dan böyle bu neviden herhangı bı.r 

tehdit olmamasını gözönUnde bulun
durmuştur. Birleşik milletler de, bu 

maksadın tahakkuku için gerekli O· 

lan şartları Jrnracaklardır. 

' rabcr d·erhal tahkıkat yapılmasını 
emredeceğim. 

Harpten sonra, felAket içinde ka· 
lan yardıma mUhtaç A;rupa mem· 
leketıerlne yapılacak Acıl muavenet· 
le, fakirleşen dünyanın tekrar kurul
nıası lşıne alt uzun vadeli mall mil· 
:Zaherete dair M. Sumner Welles ta· 
rafından verilen teminat bilhassa çok 
tnilsait bir lntıba yaratmıştır. 

Mill1 kongrenin dış ucııret toplan
tısının Boston'da yapılan 29 uncu 
YıldönUmllnde M. Sumner Welles, ez. 
cUmte şunları söylemiştir: 

Ham madde meselesi 
cMilletler harbine devam etmek 

8Uretilc bugUn!ln en Acil vazıfesln! 

Yaşadıktan sonra biı!leşik mUteUe
rın, kendi muharipleri için sulh!l ha· 
~crtamak ve temin etmek makaadlle 
\l'alarındakl birliği muhafaza ve I· 
da.meye mecbur oldukları herkesçe 
Pek açık bir haklkatUr. AUantlk 
mukavelesi. dlgcr maddeleri aruın· 
da, bUyUk ve kUçUk, galip ve mat· 
ICip her devlete, kendi ekonomik ge· 
\işimi için gerekli Ucaret ve ham 
madde bakımından mUsavl hisselere 
tah(p olmayı kabul etmektedir. <Ham 
tıı.addelere erişmek> kaydllc, Atlan· 
lık mukavelesi, mUstemeke sahibi 
Olnıak gayesini gUtmemektedir. Çiln· 
kU büyük maden kaynakları, Sovyet 
Birliği, Birleşik Amerika, Almanya 
Vesaire gibi başlı başına. kcndını lda· 
tc eden bUyUk memleketlerde bulun· 
llıaktadır. Bll$kls bu kayıtlJl, dlln· 
Ya pazarlarında hakiki alım ve ka· 
bl iyet ve salAhlyeUnl istihdaf et· 
ll'lektcdlr. 

Ru hakiki satın alma kudreti iki 
harp arasındaki de\Tede mevcut bu· 
lunnıakta ve ham madde fazlası olan 
mıııet er de bunları yabancı memle· 

Fa.kirlf'~('ek ~f'mlf'kt.tlcr 

Bazı ham maddelerin monopolU f· 
şıne gelince, bu, tediye vasıtalarına 

nlsbetle lkıncı plA.nda. kalan bir me
seledir. Filhakika, bu mesele harp· 
ten sonra ciddi surette meydana gel· 
mı, bulunacaktır. ÇUnkU, birçok 

(Devamı: Sa. S, 8tL 5; de) (-) 

Amerika Hariciye Müsteşarı 

Sıımner \Vellel 

Ka nadada Alman ec;lrlerl :ılnrire 
~ urııluyor 

Londra. 11 (A.A.) - Almanlar 
: tarafı~d&n Dıyep akınında esir e
dılen Brıtanya kuvvetlerinin zin. 
clre vurulması hakkındaki emrin 
geri alındığına dair malümat gel
medığLr.den aynı miktarda Alman 
harp es!rının zınclrc vurulmasının 

emredildiği Ottavada resmen bil. 
diril .o•ştir. Dün akşam bu hususta 
şu tngiU.z tebliği neşredllmlştir: 

Diyep akın.ı esnasında salfıhıyet. 
(Del·anıı S a. 1, SU. 1 de // 

Kafkasyada, bir Rus grupu 
yok edilmek üzere 

Dağlardaki kar fırhnalan, Alman 
harekahnı güçleştiriyor 

Berlin, 11 (A.A,) - Alman ordu· ı Terek üzerinde düşmanın yaptığı 
Jarı başkumandanlığının tebliği: I şiddetli karşı taarruzlar pUskUrtUI· 

Kafkasyanın batı şimal kısmında , müştUr. Sovyet petrol sanayii bakı· 
Alman dağ kıtaıarı tayyare teşkille· : mından çok önem il olan Orozni şeh· 
rlle desteklenerek düşmanı dağlar-! ri Uzerlnde devam eden ve kuvvetli 
dakl daha başka mevzilerden pUs· hava teşkilleri tarafından yapılan 
kUrtmUşlerdlr. Çenber içine alındığı bir noktaya mUteveccıh hücumlar 
evvelce bildirilen dUşman grupu boşu mtihlm ha.sarlara ve büyük yangın· 
tıoşuna çıkış teşebbüsleri yaptıktan lara sebebiyet vermiştir. 
sonra dar bir sahaya sıkıştırılmıştır. Stalıngradda savaşlar devam et-
Bu grupun imhası pek yakındır. mektedır. Hücuma hazır düşman te~-

klllerl t opçunun tesirli ate,ue yoke· 
dllmlştır. Şehrın ~ımalinde Sovyet· 
lertn yaptıkları şaşırtma taarruzla· 
rı ak.im kalmıştır. 

Don cephesınde mevzır bir hare
ket esnasında dUşmanın blr~ok mev
zileri tahrip edilmış. esirler alınmış. 
sı!Ahlar z.aptedılmıştlr. 

29 Ey!Qlden 9 Ilkteşrlne kadar ha· 
va savaşlarında 356 Sovyet uçağı 

dilşUrU\mliştür. 

------ı 
F utbol lig maçlan 

Voronej köprti başında bır Mack
lenbourg pıyade alayının tkmcl ta
buru son haftalar zarfındaki muvaf· 
fakiyetli mUd"afaa ııavaşlarında bil· 
hassa kendini gostermişlir. 

G.Saray: 8-Taksim: O 1Beşiktaş:8-K.Paşa: O 
1 1. Spor : 6-Süleym. 1 ~ Vefa : 6-0.Paşa: 3 
t Yazısı 4 üncü sagfamızdadır. 

• 

f 

Kafkaıyada kış ba,tadı 

Ber lln, 11 (A.A.) - Alınan haber
lere göre Kafkasya.nın şımal batısın

da Alman hücumları 8 ilkteşrın gU· 
nU de devam etmiştir. Elburuz dağ
larında soguk ve kar fırtınaları ha· 
rekA.tı güçleştirmekte olmakla bera
ber Alman hUcumtan ınkışaf etmek
tedir. 

( Alman orduları başkumandanlığı 
1 mahfillerinden alınan haberlere gö· 

re, T uapse·ye doğru ilerleyen Alman 
(Devamı Sa. S, S ü. 7 de> (//) r-__, 
Lil akım 
Dört uçan kaleye 
kar~llık 105 Alm:m 

• J uçağı tahrip edildi 
Bu akının a!ll ıl &"ayeıılnl ve dik
ka te değer hu!llutılyetın l S Un" U 
ııayladakt «icmal• ıühınumuı:-

da bullll'akıınıı. 

Londra, 11 !AA.) - Cuınıı gUnU 
Li!l şehrine karşı yapılan ve 600 
müttefik u~ağının iştirak ettiği hava 
akını hakkır.da şu taf!ıılat verilmek· 
tedır· 

115 Uçankale 500 avcı tayyaresi
nin himayesinde bu akına iştirak et 
miştir. Bu uçuşta 105 Alman uçağı 
tohrlp veya hasarıı uğratılmıştır. 48 
Alman avcısı kat'! surette dUşUrU\
milş, 38 1 ıhtlmal tahrip edilmiş, 19 u 
hasara uğratılmıştır. Beıı Alman 
a\'cısı da a\'cılar tarafından dUşUrUl-

(Del"emı: Sa. S; S il. 1 de) -

-=VATAN 
Sayın okuyucwlarının bayramını 

tebrik eder. 

Fiyatı 5 Kuruı 

" Vatan ,, yarın ve öbür gün 
intişar etmiyece: ... tir. 

B.M.M. Reisi ve Ömer lnönü 

:mm Şefimiz l '\met loönü'niin llli~·ük oğulla· 
rı Yüksek l\füJıendi't 'lektebl ta lrbeslnılen Oıner 

l nönu'ne Türk Ha"·a Kurumunda t ııri11n hrıi\ esi 
\'erildiğini dilnkıi ı;ayım11.da bıldirınl~tık. \:"ukB· 

rıdaki re!'.lm, Tilrkl) e Bilyiik Millet '1e<-li'\I Rel!I 
Abdülhatık Rendayr, tu rh:m ııtlotıı alllmetinl O· 
mer lnıinü'nün ;yaka.,ına t:ıkarkeıı \C kendisini 
tebrik Ptlerken go .. ternwkteılir. 

Almanlar, önlerinde Rus kadm ve çocukların ı 
yürüterek ilerlemek istemişler 

Stalingrad şimalinde Rus durumu 
gittikçe fenalaşıyor 

Ruslar, Novorosiskin cenup doğusunda uçak ve fopçıı 
yardımıyla şiddetli karşı hücumlarda bulunuyorlar 
Moskova, 11 (A.A.) - Gece ya, ı nı yok etmişler, beş top ve başka Şark (merkez) cepheslr de top. 

rısı neşredilen Sovyet tebliği: eılah ve he..rp malzemesi almışlar. I çu düelloları olmuştur. 
10 ilktcşrınde kıtalarımız Sta. dır. Moskova, 11 (A.A.) - Sovyct 

ltngradın şimali garbi bölgelerinde ~ __________ ~ 
1 
öğle tebliği eki: 

ve Mo:zdokda düşmanla çarpışmış. r-....wzzı=-w l Stalingrndın batı şimalinde bir 
!ardır. Cephenın diğer kesimlerin. K 1 d d birlik, !lerl harekeli kayd. tmlştir. 
de fı!Ji btr değişiklik olmamıştı~. 1z1 o r u a Stallngrad bölgesinde bı~llklerlml? 

Stalingradda kıtaıarımız mevzı. 1 zaptctttklcri mevzllcrı mudafaa et 
lerını sağlamlamışlar '\l'C düşman s• A k • mişler, tCpÇU düelloları yaparn~ 
toplul~kları arasında keşif hare. ıyası omıser• düşmanın allı bataryasını SU!itur. 
ketlcrınde bulunmuşlardır. Ayni muşlardır. 

bölgede topçumuz ve havan ba- ı ·ki • 1 .- oJ Mosdok bölgesinde Sovyet kıta. 
taryalarımız düşmanı şiddetle bom 1 erın agvı ları müdafaa savaşlarır.a iştirak et. 
bardımnn etmlşlerdır. (lombardı. mlzlerdlr. Bir g~ce hücumunda 
man neticcs1nde ıs düşman tankı 120 Alman subal'1 ve erı öldürı.il. 
kullnnılmaz bir hale gctiril:n lş ve 8 I' .. p müş. iki tank ve kamyonlar tahr·P 
bir bölukten fazlrı. bir piyade kuv. er ıne gore, ar edilmiştir. r\ovorcslsk'ln doğu cc. 

vetı yok edilmışfü. tinin mes' uliyefini nubunda iki gün devam eden sa. 
Almanlar naısıl ilerlemek i<ıtemlşler > f vaşta bir Sovyet bi rliği dilşmar. 11 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyct J azalfmak İÇ inmİŞ ( 12 taarruzunu Pı.iskürtmüş 'l.'e lk 
tebliğinLn ekinde şöyle denilmek. dtışman piyade toburunu yok et 
tedir: mlşllr. 

Sır kesimde b ir Alman müfre. 
zesl Sovyct müdafaa böl~eslne g ir. 
mck istemiştir. Almanlar Sovyet 
kadınlarından ve çocuklarından mü 
rckkep bır ı::rupu önlerinde yürut
mekte ld!ler. So,·yetler yandan ta. 
arruz ederek düşme r.ı geri atmış. 
lar. kadınlarla çocukları kurtarmış. 

!ardır. 

Stallngradın şimali garbislnac 
Sovyetler mevzit ehemmiyette mu· 

harebelcr yapıırak mcvzılerin i dü
zeltmlşlcrd•r Bır l:esımde bır dilş

man taburu Do.nun sol sahiline ka. 
dar ilerlemiştir. Bu tabura taarruz 
edilmiş ve ağır zayıatla geri atıl. 
mıştır. 

Mozdok bölgeslr.dc kıtalnrımız 
müdafaa muharebeleri yapmışlar
dır. Novorosiskln cenubu garbisin. 
de bahri)-c sllahendazlarımız son 
günler içinde takriben 150 dilşma. 

Orduda ııılya!li komlııerllklerl kaldıran 
Bay Slalln 

Moskova, 11 (A.A.) - J<ızılordu
dıı siyası komiserliklerin ka:d ırıldı· 
ğına ve başkumandana bUtUn otori

(IH'·amı: Sa. s, Su. ::; ile>) )-< 

Denizaltılarla bir muharebe 
Yedişer ııedişer hücum eden Alman 

denizaltıları hasara uğratıldı 

Almanlar, 178000 tonluk 31 Q3rT'ı İ botı rd lor 
Londr3, 11 (A.A,) - 4 Norveç 

korvctınin desteklediği bir Ingillz 
muhribi ile nöbetle~e yedişer yedişer 
hücum eden düşman denizaltı gemi· 
)eri arasında son günlerde cereyan 
eden iki gUnlük bir s:ı.vaş esnasında 
4 Alman denizaltısının ağır hasara 
uğradığı ' 'e diğer birçok denizaltı 

gemisine isabet vaki oldu~u haber 
verilmektedir. Muharebe geceleyin 

tenvir rı,cklerl \'e ziya neşreden mer 
milerin ışığı ile devam etmLştlr. Kor
vetler denizaltı gemilerin! de91fzaltı 

bombaları ile hlicum ederek mUtema
diyen su altında kalmak mecburiye
tinde bırakmışlardır . • 

~llitteflklerin gemi kayıııları 

Berlln, 11 (A.A.) - Askeri bir 
kaynaktan bıldlr11lyor: 

(Deumı Sa: 3, Sü: 1 de) {f ) 

Novoroslsk böl~esinde 
Moskova, ı ı (A.A.) - l\loskova 

radyosunun verdiği bir h:ıbere gö. 
re, bomba t!!şklllerltırlen Vl' top 
çudan yardım gören So\•yet kıta 
lPrı Novorosisk' in cenup dosusuı 
da d.ışmnna şiddetli knrşt o ~ıcum 
lar1r. bulunmakta 'lı ... 

"cııhelerln umumi durıınııı 
Moskova, l 1 (A.A.) - fü:ute· 

(Dtwamı: Sa. S; Sü. 4 de) u 

Denizde 
20 ~ in tonluk bir 

İ rı g i l i z vapuru torpi !- J 
lenerek ~otm;ş J 

Roma, 11 (A.A.) - İtalyan teb. 
liğlndcn: 

Atlanllktc faaliyette bulunan bir 
denizaltımız 20 bın tcnluk 1ron?..idc 
ismindeki İngiliz transatla ntık gemi 
sini torpilleyerek batırmıştır. 

Bu denizaltı, ayni :zamanda es. 
kiden Tuzlclane ismini taşıyan Nca 
Hellas lsınlndekl ı 7 bin tor. luk 
transıttlantlğı de torpilleyerek ağır 
hasara uğratmıştı. 

Bingaziye akın 
Kahire, 11 (A.A.) - Birleşik A 

merika hava ordusuna mensup bom 
ba uçakları dünkü cumartesı sa. 
bnhı Blngazidckl g emUere ve dok. 

(Devallll : Sa. a, StL a; ele) = 



-· 

Sadrazam Halil Paşa 
Yazan: ZiYA ŞAKia 

- • - Aradan, kısa bir zaman gcçtı. 
Yeni padSJah, henüz on yedi ya. Sultan Murad vefat etti. Sultan 
ıında bir ı:ençtlr. Ne devlet ve ne Mehmed. tekrar Edirncyc gcle~k 
ic Ol'du idaresine kadir değildir .•. saltanat makamına seçıp yerleşti. 
Su fırsattan istifade edilmeli. Her Herkes, derhal verlzı Azamın az. 
Laraftan, harekete geçmelidir. Z•- llnı bekled•. Fakat bu zan hlllUına 
ra bu fırsat, bir daha ele geçmez. olarak Sultan Mehmed Halil paşa. 
Son. pişmanlık da fayda vermez] yı mevkllnde ipka etti. 

Mealinde yazdı~ı mektup üzerL Genç hükilmda.rın bu hareketi, 
ne, Macar kralı derhal Avusturya başlıca ıkı sebebe atfolunuyor. 
hükümdarılc Bosna, Hersek. Buğ- Biri; Halil paşanın (Çandarlı.ı 

dan, Eflak prenslerine ve komşu Kara Halil) denilen vezir (Hnyrccl. 
hükfunctlerlnc süratlc haberler dın po.şa )nın torunu ve yine vczlı 
gonderdı. Topladığı bır bilyük ordu İbrahim paşanın oğlu olmasıdır. 
ıle (Nikbolu) sahrasına geldi. Bu tkı vezir, Sultan Orhanın h'ra. 

Sultan. Murad, (Manisa) ya git. dcrı Alfıeddln ve oğlu Süleyman 
mış.. inziva köşesine çekilmişti.. . paplardan sonra, Osmanlı hüktı. 
Bu muthlş düşman ordusunun Os- metinin ılk vezır!erlndcnııır. 

manlı hudutlarını tecavüze hazır- Diğeri: Uzun zamanda:-t-crl ve
Jandığını haber alrr almaz. sürııtle zaret mcvklınde bulunan Halil pa. 
Edlrncye gcldl Ordunun başına şanın biltiln devi-et umuruna ıayı.. 
gcçtı. Düşman ordusunun üzerine kile vukuf kcsbetmesıdlr. • 
atıldı. (Varna) da büyilk bir zafer Görülüyor ki genç hükümdar, 
kRuındı. Bu zaferi milteakıp Edır. bu lkl şekilde düşünüş ~:ı.rşısında 
neye döndü~ü zaman, oğlu (Sul. şahsi kinini unutarak Halli paşayı 
tan Mchmcd) tarafından parlak mevkllnde ipka ctmek-e, cld ~C'· 
b r alayla karşılandı. büyük bir kıymetşlnaslık göster. 

Fakat ı;enç padişah pederini ıs. miştlr. 
tıkbale giderken bir aralık sıidra. Ancak şu vnr ki, İstanbul mt;. 
zam Halıl p!tşa onn takarrüp ettı: hasarası bnşlıyacağı zaman. blrd~n-· 

- Sultanımı •• Pederiniz Edirne- bire (Fatih) in kalbine tir şüphe 
yi t~rıflcrınde, saltanat makamını girmiştir. Çüııka son dereet.ae ha. 
yine kendılcrlne teklif buyurunuz. sıs ve haris olan Halli paşa, bu h ı 
İhtimal ki, kendileri kabul etmez. ! susta hazneler telef olacağından 
le·. Fakat evlCıd vazlf-enlzl yerine bahsederek Bizans fethine tara(tar 
getirmek lçln, size !Ayık olanı bu- görünmemiş ve (Fatih) c. muhasa. 
dur. dedi. ra aleyhinde bazı sözler söylemek 

Sultan Mehmcd, pederinin bu cürctlnl blle göstermiştir. 
emektar vezirinin sözünü dinledi. Her ne bahasına oıursa olsun 
Pcderlnı istikbal edip saraya gc- (Bizans) a sahip olmıya karar ve
tlrdlkten ve bir müddet istirahat ren (Fatih), bir arnhk bu şüpheler 
cdildlk:tcn tanra, Hali1 paşanın üzerine Hıılll paşanın idamını em
tavslycsl üzerine: retmek ıstemışsc de, kati dcllll ol. 

- Müsaade buyurursanız, ben mıyan bir işte haksızlık etmekten 
<saltanattan feragat edeyim. Siz de, karkarak bu fikrinden vaz geçmiş. 
11akamınıza geçiniz, dedi. tir. 

Sultan Murad bu tekliften mak- Fakat tam muhasaranın başlı. 

yacağı zaman, hiç olmazsa vczlrlnt 
tehdıd etmeyi dilşunmüş .. bir gece. 
apansızın onu huzuruna istemiştir. 

,adın n~ olduğunu blrdcrblre anlı. 
• yamad•l!ı için tereddüt etti Karşı

sındaki veziri fızam Ha!ll paşa Uc 
dığer devlet erk{mına göz gezdlr
dj.._l;Jv• nazardakı Jfadclerı herkes 
anlamakla bcıabcr hiç kımse bir 
ş y söylemedi ••• Fakat su:tan Mu
rad'ın: 

- Bu bapta, sizlerin c~vı nasıl. 
dır? 

Demesi üzerine, sadrazam .Halil 
paşa hemen söze atılarak: 

Halil paşa, padişahın _sadırına, 

altın dolu bir tabak ile girmiştir 
Ve tabağı, derhal kendisine tak. 
dtm etmıştır ... Paraya karşı son de. 
recede zaafı olan ihtiyar vezirin bu 
hareketi, padişahın nazarı dlkkatınl 
cclbederek: 

- Lala! .. Bu nedir! •• 
Demiştir. Halli paşa, böyle va 

kitslz davetten fena halde ilrktıl: 
ğü için, Meta titreyerek: 

Ş e hir 

Haberleri 
Tayyare 
u çuş 

bayramı 
Bayramın üçür.cü günü 

Y eşilköyde uçuşl :ır 

yapılacak 
Öğrendiğimize göre, Nuri De. 

mlrağ, Ycşllköydekl hususi tayyare 

alanında bir tayyare bayramı tcr

t'p etmlştır. Bayramın üçüncü gü. 

nüne tesadüf eden bu törer.c her. 

kes gidebilecek ve milteaddlt uçuş 
göstcrllcrlnl takip edebilecektir. U

çu~lar ta.m saat 10 dan 2 ye ve 13 

ten 18 -e kadar devam edecektir. 

' ._S_o_ru_y_or_la_r :_J, 
İnhharlar idaresinden 

şikôyet 
~lathaamıza kadar gl'len bir 

okurumuıo: OJle ılf'rt yandı: 

- Sıra ı gr.llncc !~aralara 

VATAN 

Yaz sona ererken 
A l man de ni zalt ı faa li y eti 

ış mevsiminin yaklaşması, 

bütün şimal yarım dllı.. 

yasının denizlerindeki hareketle. 
rln duraklama devresine glrece. 
ğtne bir lljarettir. Bütün bir yaz 
faaliyetl t rir.i en yüksek noktaya 
çıkaran Alman dcnlzall> gcmile
rlnın bundan sonraki hareketleri 
kış fırtınalarır.ın ve karanlığın do 
ğuracağı bir yav<ışlıkla karşılana. 
cağını beklemek tabıidlr. Uzun 
gündüzleri ve sakin denizleri sl. 
nesinde saklayan bir yaz ~vsL 
mlnde Alman denizaltı gemllcrL 
nln ve hava filolarının yalnız iltl 
mühim muvaf!akıyetıcl işıttik. İki 
buçuk ay bir ara ile Şimal Buz 
denizinde görilnen bu muvafCa. 
kıyct iki İngiliz konvoyunun yok 
edilmesinden lbarcttır Alman a. 
jansları bunları bildirirken, tn. 
gillz telgrafları da Alman lisanın. 
da mübalıiğanın varlığını ısrar Uc 
zikretmektedir. Ak~nlzdc blr 
IngUiz kafılesının zıyaa uğradığı
nı yine Alınan ve lngıllz kaynak. 
!arından öğrendik . 

V az baı:ından bu zamana kL 
aar elde edLl~n bu denız 

muvafCakıycti, Alman sl!Ahları t. 
çln istenilen ve yeter bır muvaf. 
fakıyct sayılamaz. Almanların de. 
niı:lerde kazanmasını bekledikleri 
derecede tesırıı decıldlr. Almı.n 

denizaltı sil Ahlarının çalışmasını 

cvveldenberı hayranlıklıı. görurüz. 
Tabiatın h•rçılllıkları arasında, her 
tıirlu ıkmal yuva.5ından uzak, de. 
nızlcrde. muazzam deniz kuvvet. 
lcrine sahip ıkı bi.ıyuk mlllctın 
ko ntorlü karşısında pervasız, yıl. 
madan çcllışan, kilçuk denizaltı 

gtmılerinin gördüklcrı işler (>. 

nünde eğilmek mesleki bir hür. 
mettir. Si.ıyük hava fılolarının. 

kudretlı ve seri gcmılerin htma. 
yesı altında 1ngıltcreyc yaklaş. 
ınak lstlyen bir kalllcye hücum 
etmek, metin, korkmaz bir mo. 
rahn escrldır. İnglltercnın bu yüz-

Yazan : BlıametUa ÖLSEL 
renin bu&:llne kadar inşa ettiği 1ıe
mı tonajı da ilave ~dllirsc bu to. 
naj tabii çok yükselir. Amerıka. 
lıların yalnız bu sene içinde sekiz 
milyon ton gemi yaptığını tel. 
graflar bildirmektedir. On sekiz 
milyon tona ilave ettlğımız za. 
man Amerka ve İngıllzlcrln elle. 
rinde bulunan tonajın yırım a l tı 

mılyonu geçeceğı tabiıdtr. lngıllz 
tersanelerinin yaptığı ve Amer:. 
ka ters&r.elerlnın bundan evvelki 
senelerde hazırladığı ı:emılerı bu 
hesaba katmayı diışünmüyoruz. 
Glttıkçe yaklaşan kış mevsımı zar 
!ında Amerıkan tcrsanclerının in. 
şaat kudreti daha artacak. buna 
mukabil Almanyanın dentılcrdekı 
tahı1p kabiliyeti de tablatlle •. 
zalacaktır. 

A tlantlk Okyanusunda kış 

mevslmıııin fırtınaları çok 

korkunçtur. Ufak gemilerin her 
dakika denizlerde çalışması yaz 
kadar kolay olamaz. Sonra ıccele. 
rın uzaması ve gundüzh:rln kısı.ı. 

ması da denizaltı gemllerinın ça • . 
ıışmasına büyük engel olur. 

şımat Buz dcnızlerınde artık 

gündüze veda etmek mevsimi 
yaklaşıyor. Hatta ba~lıyor. Rus. 
yanın muhtaç olacağı yardımı bu 
yoldan almasına Alman dentıaltı 
gcmlıerınm engel olması ltnlıke
sı muvakkat bir zaman içın orta. 
dan kalkıyor, demektir 

Buna mukabıl Buz dcnızlnın 

donma mcvsıın ı başlıyor Bunu 
da unutmamak lazımdır Fakat 
Rusların ellerınd(' bulunan buz 
kırma vasıtaları ılc. geçen kış o ı. 

duğu gibi, bu kış ta kc dtlerınc 
yardım kafllesını ı;:ctırecek yol. 
!arın. seyre müsaıt bulundurmak 
tmkinını elde tutacaklarını dl!. 
şünMck dogru olur. 

Demek oluyor ki, bu kış ta her 
kış olduğu gtbı denizaltı gemile. 
rınln faalıycti çok müessir neti. 
celer vermıyeccktır. Amerikan 

ter~anelcrinln gittikçe artacak fa. 
alıyctı l!e ilkbaharda yınc yüks t 
bir ticaret tonajı temin edUmı 
bulunacaktır. 

A llantik harbi, tonaj bak•· 
mından ingllız ve Amcr .. 

kalıl•r ıç.n artık tehlıkelı oınııı:. 

tan çıkın ıştır. Almanyanın bun 
da muvaf!ak ola b ılmcsı ıçır ye 
şeyler aramak, r;arekr bulnıa 
ıztırarında kalacağı'1 ı duşünnı~ 

yanlış oıınaz. 

Bu; unun harbı arlık tstıhsa li. 
bağlı kalmaktadır H c r sa 
hada ıstlhsaı kudret ı faıla olaı 

tara! zafere doğru cınnlyctle ~ . 

ruyebllcecktır. Gelecek bahıı.rn 

kadar tstıhsaı hu:;usunda çok c<ı· 

lışan taraf. baharı daha büyı.ik b.ı 
emniyetle karşılıyab\llr kanaat • 
deyiz. 

Zat n bu harbın saıklcrındc · 
en mühimmi de ticari .stlhs l ıcı l 
yeni paıarl:ır bulmak cmelldır. 
İngiliz - Amerika tıcarı rckab('t 
ile Avrup3da bile sıkı~ık vaziyete 
girmiş bulunan Almanyıı endt•• . 
trl lstlhsallcrınc Avrupa millellt, 
rlnı, inhısar ı:c alakı. andırmak e. 
melini bcslcmck ted ır Japon~·A 

şarkta Çın ve llıncJ.• ı a •ı ı bu ı . 
cari maksadına hedef tutmakta. 
dır. Kaynakları ve ıstıh liık mc rı. 
balarını ellcrınde tutıın tngılterc 
ve Amcrlkaya karşı . Japon _ A'. 
man . Ita yan blokunun kurul. 
mı:ıs1 d rı bu c~sı göıcten bır prer. 
sı ptcn do;muştur 

n....Jl arb~n demokrasiler tara. 
rJ 1ından kazanıldısını duşü. 
niırsck Amerika, bi\tün dü'lya il. 
carcl piyasasını koııtrclü altına a. 
JacHktır. Hatta insilterc bile bu 
tazytkln ağırlığını uzun wman o. 
muzlırıııda taşımak mecburtyctıııe 

girecektir. Bugunku gıdış bunu 
pr.k bariz bir surette göstermek. 
ttdir. 

Rüsameltln tlLSEL 

den uğradıJ:ı kayıplar, cCcr teb· ı- -
lığlcr doğru ise, korku verecek {;. 1 " a 1 ~~ 
~:~c:ıcdc~~;~ ~~~~t ~:re:::ı~.~~ 1 tG A, ~- 'E~~ 
rın İngiltereyi zebun edeceğine 

.ıı: :.ım* UP•-'111 ,._.._...._ 

Bir doktorun geni f ar?jesi 
G ebıcdt-n Hasan Teıol adında! böyle bir tarife, bir dokt,!'run hakkı· 

bir okurumdan bir mektup al na dt>it'il5e bile aklına delalet eder. 

dım. Mektupta <;öyle yazılmaktadır: 
«Burada bir doktor nrdı. Vlzlttı1I 

Bununla hnab@r 'iıltl'~·i para 'eya 
nıal olarak hastaıınııı ihtiyarına bı· 

iki ıtra idi. Bu doktor buı-ünden rakmı~ ol~a hak rlhetindl'n de belki 

1% - 10. N% 

Talih ve eşek 
kafası 

l'ıllarca memurluk ettlm. Orta 
ılcrereden yukarı bir ~ey oJamadınl· 
llalbukl kabillyehiı, akıl"ıı; bir ıt· 

dam değilim. Ta.lih"izlik bir türlü ,\·a· 

kamı btrakınadı. ~'\"ihıJet tekalit ol· 
dom. Biraz blriktirdlıttm. biru ıll\ 
habaılan kalma ııaram vardı. 1'kıt· 
·et ya(lıllyıııı dedim. Alem &\UÇ a\lıÇ 

pqrn kaıanırkP.n hr.n neye elimi ıtt· 

t · ııı .. a toprak olılu. Halbuki hn tut· 
t•ıkları toprak altın keı.llenlt-rdrn u • 
ı..ıka hlı: ek..,lk cle~lllm. Ayrıca dii· 
rll!t.t \·e ııamu•lu~·um. Fakat tallh'<iz.· 
l!k hah\. yakamı bırakmıyor. 

- Talihin muhakkak ki h•l·all' 
ınütılm bir rolü yar. Ancak, her ~,.. 

,\ ı tıtlihe ~·iiklemPk doğru d<'ğı!ıl r. 
0 \cndini istediğin kadar dürlklt. na· 
ıııuı.lu, becerikll. akıllı farret. l\1ıı 1 • 

laka bütün hunlarda farkına 'arıııı · 

dığan bir nok«aıı taraf olar.ak ki t.ı· 
!ıh hiç olı1111ı!lll bir kf'rl'l'İk ~·Uıunr 

~ülnıck ı.tlınıctine katlanmı_} or. :- ~n 

tnlib ile faıllchn hikayesini bilir ııı l 

"in·~ 
- Hanr. bilmem. 
- Oyrey"e dur anl:ıtal ım: l"ılilt> 1 

'r. talih, kııdrt>tleri iı tiiııde müMkıt· 
~ala kBtlllını~lar. «::-icn kııdrt>tH .. ı:-. 
tıen kuılrdlivlnı» ılr.rken ;ı·oll:ırının 

u,tilnde tılr -e•ek kota,.ı ı~keletlııc 
ra<ıt laım,ıar. i·aıAleti, <1kudreUml11 

.. u C!<tk kafa<tında tec-rube t>delln•. 
hen h:ı-:tı,\·orumı> dcml-ı '" 1'kclctl11 
lçınf' ı:-trml'!. l •'arllctin iı;lnf' ~ırn1e· 

-.ile i .. kelclirı ~öı ı;ulıurluından "''r 
fı~kırmııf'3. ha~lamı~. Bunu ~örrıı 
in11anlar e;ek kafa.-.ını mab.-tlerl11r 
kRldırarıık ona taıımııt:ı hao:lamı'!l11r. 

ıra11lel talihe: ~Görctiin mü·: :Rir I' · 

cıck kafıı'-ını ne halr t:('tlrılim. Ha'· 
dl hakalıııı, "rn de '!" e<:ck kafa~ını> 
ı;lr ıhı nl'lrr ynımıai:.ı kadir nldııf:ı•· 
nu göl'ıtcr !ı> di~·c m,.. ·d:rn okııın • 1· 

Talih g\ill'rck ceYap \·crmh: «Arı-:ı · 
dıı,, t>C11dr e~ck kafalarına d~bi ~ir 
nır.k kmlretl 'Htr. Benim ~apanıı~ı•· 

c·ı.ıtım ~<'~ne "!f'Y i!'>C bir f!~f'ı;ln kıl 
fo.,ınn girmektir!» 

' - ..... . . 
KÖR KAN 

Bay:·am 
çocuk 

ve 

Bu~ün bayramdır. Milletin yar. 
dım v.c şefkatine muhtaç ~ocuk· 
ıarı scvirdirmck lçın Çocuk Esır· 
geme Kurumu yardımlarınızı say. 
cı ile bekler. 
Çocuğu korumak yurdu koru

maktır. Çocuı;u koruyan, onu va
tanın i~lerl ğl gibi yctiştirmcı;e çs. 
Iışaıı Çocuk E3irg·mc Kurumuna 
yardım etmek, yurt korumasına 
en kıymetli yardımdı r. 

_ Mademki saltanat, zatı hü
mayununuıa arz ve teklif buyu. 
rulmuştur. Kazan~ış olduğunuz 
zafcrın şükran nişanesi olmak üze
re kabul olunmalıdır. Cümlemizin 
arwc:u \ bahusus asker taifesinin 
ricası da bu merkezdedir. 

- Padişahım!.. Devlet erkanı, 

vakitsiz olarak huzura davet edll
dıklcrl zaman, eli boş gelmek adet 
değildir. Ben de bu 6dctc lttlba e
diyorum. Ccnnetmcklln pcdcrınızın 
ve zatı şcvkctlnlzın sayesinde ma. 
ilk olduğum şu altınları, zatı hiıma
yununuza takdl.ril eyliyorum. diye 
cevap vermiştir. 

'lDm yapılıyor, içkilere zam ya. 
pılıyor. Zamanın olağanu,.tiı 

şartlarını biliyoruz. Bu zamların 
hıı artlarılan ileri gl'lıti~lnl tnk· 
ıltr erllyoruz. Zomlar 87. ,·eya çok 
olsun, hunların l~·ı niyetle yapıl· 
rh~ına kani bnlıınuyoruz ve biz 
ılt' iyi gör.le kıırı:-ılıyoruz.. Ru 

noktadan f'n urak bir <:lkfıyP.tte 

bulunmak akhmızılan gf'çmrk 
ıle~ll. hatırımıııı ılahl ıı1'rnmı· 

,·or. Buna karşılık lnhl~arlar 

lılareslnln hiç olnıaısa bizi' hı· 

Jıklle hizmet r.tme'ı gerekil de· 
ı:n midir? Halbuki se,·e seH' 
katlandığınıı7. fedakftrlıklara mu 
kabil bu lılarr.den görılüğlimii7. 
da.lma, bir t:"atıcının nıli'jteri ı. 

ne laptığı fena muameledcnıo 

f:ırk ızdır. lnhl arlar lıloresı ne 
kadar resmi bir teşekkül olur11& 
ol un tlcM"i bir nıüe eseıllr \ti 

blı; de bu miie esenin mü,tl'rl· 
lerlyl7.dir. Tkarı bir mİİe!ll'ICSe· 

nın ilk \'C en ba~lt \adfcsi be 
miı~terllerlnl · korumak, onları 

memnun etmektir. Halbuki bu 
idare: «Nacııl oba lçlJorlar» \·e· 
ya cna!lıl olsa ,.e hnnglıılnden O• 

lur a olsun lı;ıııe~e mecburdur· 
lar:o ılhıııyetllr. hareket etmek· 
tedir. Bazı algaralar insanı tık

nefes l'decl'k kadar o;ımsıkıdır. 

nar.ı <ıigaralar o kadar ihtimam· 

de inanmayız. Uç senCSinf btdren 

hıırbln başından bu zamana ka

dar Alman denizaltı gemilerı ta
rafından, İngılız ve müttefıklc, 
rının tonajından yirmi milyon ka
darının batırılmış olduğu iddia e. 
dllmcktedlr. İngıltzlcr bunun ar.. 
cak yarısını kabul ediyorlar 01-
gcrlerlni propagandaya yarar m:l. 
nasız kelimeler diye vasıflandırı. 
yorlar. Bız düşüncemizi Alman 
kumandanlığının tebliğlerine gö. 

ba,lıyarak ,·ızite tarifesini a,at"ıda- kaybetml'1. tık cemlyetll'rdeld mü· 
k1 11ekllde düır:enlemı., \'e kablne!llne badele eusına mı gidi.)oruz aorasu· 
asmr,tır. Bir doktor un böyle bir ta· na gelince geçen bliyllk harpten son· 
rlfe tanzimine hakkı \ar mı? Dk ee· j _...,~._............_,,.,, 
mıyetlerdekJ mübadele eMo..,ına mı ra bu 1': e'!!Bllen de' Jetler arasında 

Oıyc, cevap verdi ve kendisi, 
derhal Sultan Murada doğru ller. 
lcdl: 

- İşte .• kulunuz biat ediyorum. 
Diye, padişahın eteğini öptükten 

scnra geri çek•ldi. Diğer devlet er
kanına da, biat etmeleri için işa. 

ret ettı. 
Sultan Mehmed, fena halde şa. 

ırdı. Derhal oturduğu tahttan kal. 
k•rak mevklinl babasına terke mcc. 
bur kaldı. 

Bu suretle saltanat m-evkllnden 
çekilmiş ola.[) Sultan Mehmed. ta_ 
.., •dır ki artık Edirnede duramaz_ 
dı. O da, öyle yaptı. Adamlarını 
toplıyarak, tekrar Manlsaya dön. 
mck için Ed•rneden uzaklaştı. Fa. 
kat şehirden çıkarken o kadar mü. 
tccssır oldu ki, arkasındaki adam
l<ırına doncrck: 

Gördünüz mil §U Halli paşa. 
yı?.. Beni Aleme rüsvay etti. Ell-1 
ınc fırsat geçerse, ben de bunu 
:.nun yar.ına bırakmam. 

Diye bağırdı. Atını hıddetie mah. 
muzlıyarak, dört nala sürmeye baş. 
tadı. 

Küçük İskoçyalının 
ist.:ği 

B ir 1 koçyah kUı;Uk t,:~ug.ım 

bir ı;ün dl~l ağrır ,.e ıztlJ'a

lıına. dayan:ımıyarak dlşı;lye ko!Jar, 
nua.}ene ettirir. 

oı,ı:ı. dişin ~ekilmesi lazım geldi· 
ğlnl ıo.)·leylncc küçük Jskoçyalı he· 
men orar: 

- I"akat bu ameliyatı kaça .)~apa· 
cak ınıı'f 

Dl!Jçl: 
- iki lira:" ıJ~.)lncc küçük hemen 

boynunu büker: 
- O holde tı dişimi yirmi beş 

Kuruşluk kadar yerinden oyoatınız, 

i;.t tarafını C\de babama yaptuınm, 
der. ~EBÇE 

re yürütmek istiyoruz. 
stdi,·oru1 f Bu dhetln dotru H:ya 1 ba,ıaını~tı; demek ki ,ıındl de terd· 
)·anlış•1t:ınıD tzqını suttln.larrnnda. 

1 
lere intikal i<ıtidadanı gö .. termekte· 

Sahte d:p omalı kayma· 
ıı yapılmıştır ki ele alırken kiı.

j'ıtl~rı ~ıln·erlıı llyan olmakta· 
dır. 

t5\ 30 senes1 eyli'ılünde y<ı.nl 

;:al harbin başladığı anlarda 

İngiltere. Amerika, Holanda, Nor 
veç ve Yunanlstanın gcmı tonajı 
mıktarı 37.738,000 ve adedi de 

beklemekteyiz. dlr. kamın y~ n~ bir suçu 
cEıkl lkJ llrahk \ızite)e mukabiJ Vukandakl yly.-c·ek 'e yakacak Ankara, (Vatan) - Bundan bir 

yeni tariff' 11udur: maddeleri tarlfe.'llnln f''lkl iki Uralık müddet evvel sahtekarlık ettiği 1• 

40 adet yumurta bir ~ldtf'~t' bedel tutuldutuna bakı- 1 çln 2 sene 11 ay ağır hapse nıah. 
(Fatih), ncı acı gülerek altın ta

bağını ellyl-c lttlkten sonra: 

- Lala!,. Altınlarınl, sana tcr
kcdiyorum •.• Şu yatağa bak. Gö. 
rüyorsun ki, gecenin bu vakti oldu. 
ğu halde, daha bozulmamıştıı· .. 
Düşünmekten, gözlerime uyku gır_ 
mtyor. Bu şehri fethetmek içl.n, bü
tiln varlığımı sarfcdcceğim Sen. 
den de, yardım beklerım ..• Dikkat 
et. Bizanslıların tğfaHerlne kapı -
maktan çekın ... Seni, bun~arı soy. 
lemck için davet ettim. Şimdi, gı_ 
dıp •stirahat edebilirsin. 

Şimdi de son 'ünlerde lıayller
cıe birinci nc\"f ı,aralorıo ince· 
o;lni bulmak kabil olmuyor. Tü· 
tiinculer idarenin artık bu slga· 
ra nl'vlnl \Crmlyr.c-cğinl ,.e bel
kı ıle kalılırdığını 11oyluyorlar. 
Halbuki n;rnı nev'iıı kalını tü· 
tün<'ülerde nır.vc-utlur. lnhbar 
idaresi ınc-e hirlnc-1 içen mü'1tC· 
rilerlnl llle kalınanı n~ya ıtah:ı 

pahalı slı;-ıtraları lı;nıPğe mecbur 
etmek istiyorsa açıkça haber 
\ersin, biz de heıı kenıllne yon
tan bir mür.s ese karşı~ında bu· f 
ıunıluğumuzu anlRyıp ba,ımızın 
çareoııne bakalım: 

ı 8,300 den fazla idi. Alman de
niı kumandanlığının lddlası doğ. 

ru eldusu surette bugUn ingilte. 
re ve Amerikanın elinde 18 mil. 
yonu aşan tonda ticaret filosu 
mevcuttur. Amerika ve ingıltc. 

1,G kilo koyun eti küm olan Dlk ilı Kaymakamı Kc· 
S kilo ıg-ır eti lırsa :ra Gebıede hayat Jııtanbııl& Ju- l El b k bl t n dolı'-' ma ezer, aş a r suç a • ,, · 
ı kilo udeyaA' yula pek u<.'uz:dur, yahut da dokt-Or tekrnr sorgıı hakimliğine vcrilmlş-
%,5 kilo bulgur kurııaılıkla vizite ücretini bir mis- tir. Mevkuf bulunan kaymakam'" 

60 kilo çırasile birlikte odan Une ~ıkarnw:tır. Zira iki llraya bir bu şuçu da idadi f!hadclnamcs\nl 
ol kilo pekmeı: kilo cıede~·ağını 'eya 6'7 kuru'a ko· taklit cclcr. k, Edırnc dl:iy!'tiııc 

10 kilo iııUm müracaat edip kendisini nahiye 

Diye. mukabele etti. 
<Devamı var) 

Yerinden kalktı. Çok heyecanlı ve si
nirli idi. Akşam olmuştu. Monti'yi göre. 
ceğl gelmişti. Sahte gcnçlık t~vırlarını 

takındı l\Iasanın üzerine bir çek fırlata. 
rak çıkıp gitti. 

Laurctte arka.!lndan baktı ve: 
- l\terak ctrnc yine gelecektir, dedi. 
Sonra Bernard'a sokularak dikkatle 

) ÜZÜ111!! baktı \'C: 

- Bu kadın senin annen ml? diye 
sordu. 

- Neye sordun? Bana benziyor mu? 
- İkinizin gözleri birbirine benziyor. 

Uğursuz bakı~larınız var. Tıpkı Frago

nard tablolarındaki uğursuz bakı~lı hain 

kadınlarınki glbl ••. 

- Amon Ulurette böyle konuşma ••• 
Çok okumuş. bilgili kachnlara benziyor
sun. Sana hiç bu hal yakışmıyor. 

- Hnkkın var sevgilim. Susuyorum. 
cicdi ve birbirlerine sa.ı-ıldılar. Bernard 
hırçın bir sesle: 

- İyi olacaksın Laurctte, seni İsviçre. 
ye gönde=eceğim, diy-c ısrar etti. Genç 
kadın da onu teskin etmek istiyen tatlı 
ve munis bir sesle konuşuyor. Narin par. 
maklarllc alnını okşuyrırdu. 

- Tabii lyl olacağım. Göreceksin ki 
ölmiycceğlm. Belki de şimdi ölsem daha 
manLıklı ve mükemmel bl-r şey n-lur. Fa. 
kat hayat ne zaman mantıklı \"<e nfükl'm
mel ~. 

Ayanc k ve lzmir kaza
larınila e~mek 

ı 5 kilo Japak yun rtlni biz bul'ıak öpüp de ba,ı-• müdiirlıigliııc tcıyiıı ettirmesidir. 
ı kilo tiftik mııa koruı.. Kaymakamlığa tayil'lnc vesile , • 
s kilo zeytin tanet ~etlc-e olarak bana kalır:...a, dok- lan sahte hukuk diplomasını, bun· 
1,5 kilo zeytıııya;ı torun yukarıdaki tarlfe~lnl iki lir&· dan sonra tanzim etmiştir . 

Ankara, (Vatan) - Aldığımız 

n<ılume.ta göre, Sinop vılayetinin 
\"ancık kazcı.sında altı yüz gram 
k 'l1ek cilt kuruşa, İzmir vilayeti 

1,5 kilo peynir lık ücrete uydurmak 'e para ,.t'ya • k 
25 kilo kömür mal lermekt~ hastayı serbe!ı& bır•k· Zavalh İŞÇi 'Z 

4 kilo buğday aaw mak ,artlle bu i,te bir mahı:ur gör- Dün Ayvansarayda Şık ınensuc ıl 
2 adet ptllç mem. Fakat ilgili makamlar ne dü· !abrikasır.da genç bir kızın agır 511 • j ..;:azaiarında da kırk kurus üzerin

den satılmaktadır. 
* 11öntlrler, onu bilmem. rette yacalanmaslle ncticelenln feci 

Sayın okuruma ,unu bildireyim ki TATLISERT bir kaza olmuştur. 

Yazan: lrene Nemırovsky - '7t • "~viı'en: Rezu.o A. E. YALMAN 
Ellerfle havada bir istifham ~aretı çiz. 

dl ve: 
- Hayat bu işte! dedi. 
- Sen hele git gel canım. Bak o zaman 

ben neler yapacağım. Bu kadının kanı. 
:ıın son damlasına kadar alacağım. Onun 
lsmı nedir biliyor musun? Jezabcl' Kim 
olduğunu anlamadın değil mi? Zarar yok .. 
ben senin- de kim olduğunu b•imiyorum. 
fakat seni seviyorum Laurette Hem de 
ne kadar· seviyorum bilsen. İsviçreden 
döndüğün zaman sana güzel elbiseler ve 
elmaslar alarağım Bütün bunları Jcza. 
bcl'ln parnslle ı.lucağım. Görc~eksln sev. 
g!llm nekadar mesut ol&cağızı 

Laurcttc bir müdd~t sonra elinde yal. 
r.ız kitap dolu bir kUçilk bavu1ıa gitti. Her 
zama.nkı gibi arkasında bej tayyörü var. 
dı. Beresini elinde tutuyor, başı açıktı. 
Hwa ı;ok soğuk olduf:u için tayyör ince 
gelmişti. Soğuktan titriyordu. İsvlçreye 
gitti. fakat bir daha oradan dönmedi. o. 
raya oııun gıbi hasta ::tdenlcrn çoğu dön. 
mez ki ••• 

Bcrnard lsviçrcao:n ikı kısa mektup al 
oı. Bu mektuplar k~lk kesik ve halecanlı 
bir üslupla yazılmıştı. Bunlardan sonra 
uzun müddet habersiz kaldı. Laurette'in 
öleceğini biliyor ve her gün bu ölüm ha. 
berınl bekliyordu. Acı, küskün ve adeta 
zehir dolu bir ruhu vardı. Kederi de böy. 
le idi. İçini kemiren bu zehirli kederden 
başka dişleri de a~rıyordu. Artık ne tıraş 
oluyor, ne okuyor, ne de bir yere çıkı-
yordu. Soyunmad!!.n yatağının üzerine uza 
nıyor ve aksamlara kadar uyuyrdu. Gece 
olduğu zaman uyanıyor, fakat sefil oda. 
sından çıkmağa takati olmuyordu. Hem 
nereye gidecekti? Her tarafla yeis, her 
tı>rafta yalhızlık, merak, endişe ve can 
sık:ntısı duyuyordu. Sokak fenerlerinin 
yanmasını bekliyor ve bunların duvarlar 
üzerine akseden gölgelerini seyrediyordu. 
Bu rencrlcrden süzülen yeşilimsi. tatlı ış:k 
sanki tçınl kaplıyan düşünceleri sllıyor. 

kalbine akarak bir merhem ii.bi. flt/ı. w-

rtyordu. Dışarıda sürekli, soğuk bir yağ • . 
mur yağıyordu . Laurcttc"i düşünüyor, fa. 
kat her nedense onu öimüs farzedıyordu. 
Laurctte güzel vücutıü. ince, zariC b•r 
kızdı. Zekı ve mahzun bir hali vardı. 
Sanki dünyadan, hayattan bezmiş gibi 
idi. Onu dü~ünürken, Bcrnard'ın kalbınl 
derin, sonsuz bir acı kaplıyordu. Gece. 
lerı bazın meyhane meyhaır.e dolaşıyor. 

du. İçti.il .zaman scvgflisini unutuyor, da. 
ha dot:rusu onu daha az düşünmeğe çalı. 
~ıyordu. Fakat sarho1jlu:u arasında blle 
Laurette'ln yokluğunu, hayatında bırak. 
tığı boşluğu duyuyordu. Bu öyle bir bol. 
luktu ki kapkaranlık bir sıkıntıya, uzun 
bir ~lığa benzıyordu. 

O ak~m yine yata~ının üzerine uzan. 
mış, titriyordu. Arkasındaki -eski llyme 
llyme fanilayı artık tamir edip yamıya. 
cık kimsesi yoktu. Yanında duran por
takalları bile aç olduğu halde yemeği 
akıl etmiyordu. Yatmur sürekli bir §c. 
kilde camlara çarpa çarpa yağıyordu. 

Ölümü düşünmemek derin bir ümitsizll. 
ğe düşmemek için Gladys'i düşünüyor, 
ona karşı olan sonsuz kinini tazeliyor, 
fıdeta kalbinde bu kini besliyordu. 

- Gelmez .. buraya artık gelmez. Öl. 
sem bile umurunda değil .. halbuki yer. 
yüzünde aynı kandan. aynı candan bir. 
blrinr. yakın olan insanlarız 

Sonra yavasça: 
(D 9"1lU •ar) 

MiıeSSif kazanın cereyan şet Iı 
fudur: 

Mezkur fabrika ışçılcrlnden mı. 

kıye Boztepe, dün makinede çalı
şırken yere bir bobin düşmüş ,·c 
Rukiye bobini almak isterken soç· 
tarını makineye kaptırmıştır, flıl 

suretle genç kızın saçları kokı..: r. . 

den kopmu~tur. 
Rukiye, baygın bir halde Balat 

Musevi hastanesine kaldırılmışt ır· 
Kaza etrafında tahkikata devanı 

edilmektedir. 

TA~' 
12 BİRiNCİTEŞRİN 9t:? 

PAZARTESi 
AY 10 - GÜN 285 - Bızır 1611 
RU!\Iİ 1358 - EYLÜL Z9 
RiCRİ 1361 - ŞEVVAL 1 

ZE\" \ · 1.1 \ • t 
GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKiNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

Bayram 
Saat 

6 

7,08 12,3:! 
13,01 6,26 
16,09 9,34 
18.34 12.00 
20.os ı.~o 

5,30 10,55 

·azı 
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Askeri durum 

Sta/.ngrat muharetesi 

... u:du mtı? 

Amerika ve lnoiltere 
Meml e ket d ı şı haklarından 
vazg:çfiklerini Çi n ~ bildirdiler 
Londra. 11 (A.A.) - Büyilk Atlantik beyannamesinin lccıplarr. 

V A T A N 

Danimarka 
buhranı 
bitmedi 

Stokho1m, l1 (A.A.) - 1!u sabah 
erkenden Stokholm'dan alman haber
lere göre, Danimarkada buhran he· 
nüz zail olmamıştır. Danimarkanın 

Alman talepleri kar~ısındaki vaziye· 
tini Jzah eden Danimarka muhtırası· 
na Almanya henüz cevap vermemiş· 
tir. 

l! • 10 - SM! 

Bütün milletlere SİYASilCMAt 
geniş hüriyetler 

; =:=::: ; : :=:== ""';J 

Bir tecrübenin 
neticesi Ca.ft 1 me.ı•> ( .. ) ı kuvveUerimizi gönctermete 1-aeclıut 

memleketler, m~rn umanlard1 I ediyor. Mlllctimwn hl!;bir zaman F n 1tN4a Lllle ~lıri llnrlnt.. 
görfilınemlş derecede taklrle_tıml~ o- ihtiyaç göste.rmedl#i en bUyUk ordu· Amerikan H! lngillz tay.ra• 
lacaktır. Bu memleketler, yeniden yu teşkil etmek üzereyiz ve hepimlZ 
kendi lhtiyaçiarıı)ı kendi ba9larına de. ne mUkemmel vasıtalarla bu ba· relul tarafından )-apılan ve «lıu 

i1 ondnadan ı:clcn bir haberde 
ILım Stallngrad muharebestnın 

JurduC:u tıildlrlliyor. Buna ihtımal 
bıle veremedik. Muharebe mu
\'a.kkaten 1.avsayabllir; o da Alman. 
lar tarafında .• Fakat Ruslar muhı:ı. 
rebcyl devam ettirmek isterler. Bu 
devamdan maksat Stalingradı bus. 
butun krırt.armak ve Alman cırdu
Eunu h~ olmaz.sa Don dirseği içtnc 
gerı at.n:ıaktır. Bahusus. Volga -
Don araısında ve Don orta mecrası 
boyunda yardrmcı bir seyyar ordu 
va.rken Rusların durması bir hata 
da o l&9liir. Çünkü Almanlar kış. 
laınak üzere sağlam mevzilere yer
le~e6'e ve kuvvetli tahkimat vü
cudc G1Ctlr~ğe vakit bulurlar. Yıp. 
ranmııı tümenleri geri alarak yeni 
ınüda.faa cephesi kurabilirler. Do
neçten seçen muvasala 'hatlarını 
tamamlle emniyet. altına alırlar, bu 
takd .. de Rusların muhtemel kış tL 
arn.alart geçen senekiJ.cr gıbl stra
tejik bk- nct.lcc elde etmeden kı
rılı:r,. gider. 

Brıtar.ya ıle Birleşik Amerika Çin_ na uygun olan yeni ve serbest sis. 
de yüz senedenberi istifade ettik. temin kurulmasına yarayacak otar. 
lerl biltün harcıez memleket hak. Jarzn hazırlanması zamanı geld (:1. 
tarından vazgeçmişlerdir. Çung. ne kanaat setirmiışlerdlr. Büyuk 

kln: h0kı1mcti bundan haberdar e- Britanya ile Birleşik Amerıkanın 

dilmiştir. Bu suretle İr.glllzlerlc A- bütün imkin ve kaynakları ile çı. 
merikahlar Çinli müttdiklerine ne yardım edeceklerine şüphe yok. 
karşı hür~tlerinl göstermişler ve tur. 

O~enildiğinc göre evvelce Dsni· 
markadaki Alınan i~gal kıtalarının 

kumandanı olan General Luct:e'nin 
azledilmesine sebep, bu g-eneralln 27 
Eylulde Kopcnhas sokaklarının bl· 
rinde cgö:ıüllUler kıtası> tarafından 

çıkarılan kanlı hll.disc:>1 müteakip bu 
tl'!şkilA.t azasından iıti S<l~lyl idam 
ettirmlŞ olmasıdır. 

Hindistan da 

karfılayabilecekleri ı;-Une kadar yar· şarıya erişildiğini pf'k iyi biliyoruz. h.arpt~ ~Oncliiz ham akmluını~ rn 
dım görecekler ve bu gUnUn <le mum. Her geçf'n ı;1ln. deniz kuvveUerimi· '1ddetlle-ı» dl~·e YaMn•ndırılan hu• ltk 
gfln olduğu kadar çabuk ;-elmesl la· r:ln hakkmt teslim ettirmekte ve A· I tı.arruı hakkını! 1..ondra raıl.\ 1···• 

zımdır. Bu yardımlar, en zaruı1 ih· ! merlkan mllictinln filomuza \'erdiği dikkate değer malümat 'e taf,il:U 
tıyaçları önleyecek e~yaya ait oldu· kıym,.tin ne kadar haktı olduğunu \ ernıi';'tlr. 
gıı kadar, endillıtrl 1çln IUrumlu hıı.m lııb:ıt etmektedir. lstth~al l!!lerlmlze Bu akuıa Aml'rika ha,-8(•ı1arı ta-
maddelnln muazzam miktarlarda I gelince: Rds Ro 1•eveU t rafı:ıd:ın rafından idare ,.clilf'n 100 homhıtr'1 ·· 
h:ırlçten gönderilmesini de icap etti-! gecen kız mevsiminde zikredilen rn· mırn '11 Jnglllı lııı.' ıtc>ılnrı tarafınlln .. 
rccektlr. l kamlar~ yalnız erlti"mekl• ka1mmı· tdıırc edilen 500 •' u•ıatı l~tirak rt-

Mllldlerarası tedl.,-eıer yacak. bı·nıar nıutlakn r,cçilecekt.r. nılştir. JOO lıombıuflıın:ın İB) Jarc"l"l 
:\:rr•erik• btih,all '"' ınoo Amcrlknh hava<"ı ,·a:r.lfe 111· 

Be~-nelmil,1 tediyeler, yalnız tica· 
ret e~yası ve yapılan i~ ksr~ıhğı Ş"lt· 
1inde ödenebilecektir. Eirle.şlk mil· 
letler, mUı,terck ;a)Tetlf:rint, istih· 
ııali arttırmak, her nevi eşyanın mü· 
bl'ldt-le ,.e istlhlA.klni teml.ı ve i!J nıe· 
sel~ini hııU,.tınek yo'unda sarfettl· 
ği karfılıklı Yııid ve t:ınhhüt etmiş· 

lcrdlr. Bundıın ba.şka, biz ve diğer 

birleşik mltletler, o:ıntıışınazlıkla: ı 

geri bırakarak ve t • lfrl('rln m"yda· 
na getirdiği sun'! d J arları a~t:'&riy" 

T~tlh,.ııllmiz tBhayyill c<1Udlğinden m•~tır. Unmhındıman ta;ıı·~a,..,rlr · 
ı;ok faz:Ja olacal•tır. Flıı an<la. ha,·a, rlcrı ııncak otıı:t katla~ı «l c·~nk11lc , 
deniz ,·e kara ordularmıı;ı: ,\tlantt'k· ! cll~rll"rl l~e «Llbcrato~ tltıındeıl '"· 
tC', J'ııslfikt"', Al'yanın nıuhtcllf yer-1 'UM\nkııleler ~. f,lberaforltt altı 
lerindf', A l<denlzdl' ,.E' Ortıışarkta 1 ton ~mha t&.')ımllktadırt•r. &ı••"~ 
müttefik f'rl~ birlikte çııiı,mektadır. Is' ~·arelerlnhı her hlrlnde t:ı mıtrnı. 
Ht"r gc-•;"'1 "alit, ktıvw·tıeTlm '~\ art· yı;, '" hl'I' torı huhınmtl.ktadıl'. 
tırmakt , \'(' ~myısını glttllır<' tlıılıı. ı\lmıın av Uf"nklarilt' tuto~alıın m·ı 
tcsh'll '1Urı-ttc fpzl1>IA"l11'nı"ktn~ıı. ' hut-M.lerde 10$ tayy11Tf' kRt"l Hyr 

Rusyada yakıt 
tahdidatı 

Yeni A merikan 
malzemesi 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyct 
hükô.mcU tarafından neşredilen bir 
tebliğde kömür, petrol gibi yakıt. 
Iarın seçen seneki istihlak~ naza. 
ran yüzde 15-15 nlsbctinde az is. 
tihlfık edilmesi lCizuınu bfidirllmek
tedir. 

Londra, 11 (Rady<>) - Büyük 
bir Amerikan konvoyu f ngiliz lL 
manlarından blrhl~ vasıl olmuştur. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Sıkı tıir 
tailm ve terbiye görmek üzere ln. 
glltereyc yeniden binlerce Amerl. 
kan askeri 'e)diğl haber verilmek. 

Karaşi, 11 (A.A.) - Slnd eya. 
leti Başvekili Bakşi vazifesinden 
çckilmi~tlr. Bu haberi gazetelere 
bizzat yaver Bak~ kısaca şunları 
söylemiştir: 

.-Artık Başvekil dcğ\lim. Bana 
bir ~t>Y sormsyın.,. 

Bak&i, Hint kongre parti. ine men 

sup olmrrdığı gibi Müslüman aıa. lr<'a ederek. bc>ynr·nıııcl ticaret mc· 
sınd tn da değildir. 1ktldar mevki. &"lesini ha11,.tmrt'r. kn.a karşılıklı 

inde bulunduğu müddetçe kongre &öz V<'rdik. Blrlc~lk ınllletlerin kar· 
partisı kcsdlsine müzah~ret etm!ş. ~ılıktı olarak vcrdtklc:-1 <ıözler \'c ta· 

ncmrıkrıı'l!krln harlıc z'rm", \'(' muhtl"nlf'I nlarak tahrip cı!Clllml'! ,~. 
~ ııhııt ıla ha .. ııra u!{rı> tılmıı~hr. t' 
tlinıle durulmaf'R ıtc~f'r nok•~ lııı ın· 

hıızırlnnm<''t ;~in c;ok 7.8111'>'1 l;'"f;ir· 
diklc-rl ml :rı<ıh \, •rdır. fııkıı• tı r·r1· 
ı,ı gibi. J;, r" , • C' ,.,. .,., htir .. ,. cer· \ lmıın nı::atmdan :'.'·alnl7. 1'eşinh• .'.i"'l 

bı-.,t ol ın , ,. •: ı"'l lı•}ı 1 ;, ı-:ı •:nru· l ıı ı::lll7 R\' ln)şArnol t•nıfntdıtn •l 

mıık ,ı:aye"ile tııırhf' ı:l'"" 1 b ~ dC'· şlirulmU~. dli;,.r ~Ut: tane;lrthı Lw f • 

mokrR«:i , k"ııdi ini 1• c' 't trır'•ı tıı· m•mllt: bombardıman ta~y.tr('l,.-
Ruzvelt bir nutuk 

söyliyebek 

k&~ . 

Bingaziye akın hhUtıer. kudret ve tedhl~ llc idare 
tir. 

İ Ufanm beb. 1l B 1 ... it çarel<'rlni arayan kunetı yok 
rat'tndan ,.~•r d"rC~"· 11,. • 1 J •'lmlş , tarafından tahı-lp t-dilml~ ntm;uıdır 

Hoş, Stallngraddan piyade tü
rnealcrinl çekmekle Almanların da 
t.anaamlle müdafaada kalacakları 
katlyetle iddla edil~z. Onlaı' da 
belki Mareşal Timoc;-cnkonun sey
yar yardımcı ol'Ciusuna yüklemnek. 
teı fayda ıörıebllirlcr. Stallngradın 
btı kadar dayanmastne hep bu sey. 
:,-ar R\.1$ o.'fdusu sebep oldu. Yok. 
sa, Almanlar Stalingrad müdafile
rınl ergcç ,, ,\ızllycbillrlerdl. 

Va~ngton, 11 (A.A.) - Haber 
alındığına göre salı gür.O sa.at 2 de 
(Greenvich saati) Ruzveft dahili ve 
harici işler hakkında radyoda be
yanatta bulunacaktır. 

s se . ınc gc ncc: u 111 ı ot tikten ı:onra. hıırp esnasında oldu· 
susta resmen bır şey bıld rmcmlş 

lara hücum ctml~lerdlr. Dış rıhtı. olmakla beraber, bıınn. ba~vckılln ğıJ kadar. harpten sonra da dUnyıı· 
ma öag-ıı bir tac:ıkn rok yakınına .. 1 d nın ~clecckteki rf'fahı için harfi har· " •• ,. son gun er c yaptığı bir demeç sc-
bir bomba düşmüş ve dokl:ırın bu- bep olsa :;erektir. tine yerlııc getirllecr.ktlr. Rlz, h rlr· 
lunduğu merkez bölgesindeki bina. şık mlllcUcr. h.ı_rp sonraııı için ken-

('Bu,ı 1 incide) = ıılaylura l.i•tlln ö ıll'~u ııı ,~ü~trrmelt F.-•ı.ea Lllle ta1trrozıt hu~u'i .bir ııı ,·, 
VllT.lfl'Sindr ıaıı:ııı rtr•h•('('<"l{'ll'. 11 7.. ~atla ,-e hlr lf'rrfihl' m&l\l~etırıdc I' • 
l\,.nı11 l•tl'•lıillmlr.. tıar•ı;;.t:r\'er "" dU· ıııMıı;ı l~in J nı:-iliT. a'cıları mııhH" 
rii~t h'r r'"iı1 .. 11•lıı. Y!Lll8nl"k 11ak'urı11:ı: holt'rt' prk .aT. i~tirak cdt"rf'k İ':'lı• ,• 

)ı;11nii bnmh•rdıman utaklanna tıır:t' 
ıt~: t'n'1 • -ı.ı .. prn••1.,. 

Te-rriil.,.nln -.nııu \(' ~nlh ınıı:larfl ı r. l'ul.arıda lla ıı.öylf!dit;im '' 
p.11 dl'Vıll'"İ tnrrtihenın E'""'l brnlm ,::oilıi homhıa tan arelf'rl kr.ndl ',tq 

için hıçhlr ş;:phe nutilrnıf'~ nıı h:'l'• 1 ı•rifo 100 dÜIJman uc:atını fn~- ., 

bin d"''''"' .,, 0 ·,11.ı u r.e kııılıır ı;~•ıı rlnıl': 'CYA haqra uiratmı~. lw 

Fakat Stalıngradda Alman tabi. 
.Ycsinm değ.15tirüdlğlne Rus B~. 
'kumıı;r.danlığt tıiandı mı? zannet.mi 
• yoruz. inansa da, eskisi gibl orada 
· kuvveW bulunmağa devam edecek. 
tır. Stalingraddan Alman piyadesi 
geri aıınmarrııııtır; Alman hücum 
kıt.aları Volgaya doğru yol açmak 
için amele mahallelerinde hala ui
ra~ıyorlar. 

Alman U>pçu ve hava bombar. 
dımanlarllc Stalinsrlld rıehri, büs
bütün harap olabilır. Taş tll§ üstün. 
de kalmıyablllr. Fakat omuz üstün. 
de Rus başı kalması ve Alman hü
cumuna k•rııı dunnası çok muh
temeldir. 

Alın.anılar, şehri muazzam fahri.. 
kalarıte. yol blnalarile oldukça saf; 
lam olıırak zapt<:tmck istıyorlar, o
nun içın ijnc ile kuyu kazmak ka. 
bllinden sokak. sokak. ev ev lc
nıizlcmeyc ugraşıyorlardı. Fakat 
bu emekkrl zannettikleri kadar bü
~ uk bir rctice vermedi. Böyle al
ratardı, fabrikalardan istifade ede. 
cc-klcr \'e binaları kışlamak üzere 
b.ıllanacaklardı. İlan ettikleri yeni 
cı~!i lcıbiy\~sıne göre, Ruslal'a .sta. 
lıngrad ne bize, ne de siııcıı demek 
l~tıyorlar. Şimdi ar.Jıyoruz ki, Rus 
:.umıı..nruınının yüksek nlııanla taL 
l f edilmt•si hiç tc boşuna dcgılmlş. 

B St.alın Rus ordusunda sıyasi 
komiserlik makam ve vazfelerinl 
••.-!dırdı ve: bir başkumandanlık ıh. 
das etti. Harp. Rus ordusunda yük 
fek kumanda mak1ımlarına layık 

i:us gcneraHcrinı muharebe mey. 
dnnlarında tanıtmış v~ o makam, 
hıroa bulunanlar <ia harp ede ede 
pışınlşlerdir. Bu usul !le Rus ordu
•o daha iyi sevk ve idare cdilcblle. 
tektir. 

liııH'ısa, B'. l'incilcşrinln ikineı haf 
tac:ı da SC!;lyor. Kışa pt!k nz bir 
~<'Y kaldı. Almanların Stalngraddan 
umlt kestikleri gfiriılüyor. J:<'akat 
Don dır. eğinden geri çekilmeleri. 
Kafkasy;;ıdıı.ki Alınan kuvvetleri i. 
çıı1 çok tehlikeli olabilir. Bunun i. 
c ı, Don dirseğini bu kış muha. 
f;.;zaya çalışacaklardır. Rusların ya 
ı -cası i tc Sta.lingrad müdafaa ve 
: ~~ar yardımcı ordularla muşte
rrl; bir taarruz yapmak ve Don dir 
~ ('g.nc nufuz etmcğe gayret etmek
t r. 

Amerika • Çin 
Ottava, 11 (A.A.) - Kanada 

Başvekili M. Mackenzle King, dün 
demeçte bulunarak Kanadanın, in. 
gUtcrc ile Çin arasında akdctmi~ 

bulunduğu muahedeler gereğince 

Çtnde istifade etmekte olduğu im • 
tiyzlardan vazgeçmcğe hazır oldu. 
ğunu ve hunun için ~ hükQmetlle 
mlizakereye J:ir~o;cceğlnı söylemiştir 

Uzokşarkta 

lara ve tesislere en az 15 ağır bom. dlmlze borç oı:orıık tııyln l'ttlğınılz 
ba atılmıştır. Amerikan uçakları. Almanlar' önlerinde vazifeyi iyi bir nt'tict'yc Ul;ı~tırm~k 
uçaksavar topçusunun şiddetli bir R k- d k maksaditP dUriiı;t hir tıirliklf' dalma 
atcşile kar~ıla~mışlar ise d~ bu a. us a ın ve çocu - ilcrlvc ~ötllrecr~l7.. o zaman ln:oan· ve n~ılma~ı g"rt"kli ;::Uı:llildt"f' n" k~· 
tcc tesirsiz kalmıştır. İki ta~e M~s. l ·· •• k lığın Nlşt.bllecrjtl mıvlrii refııh iı,:in " arJOl yurutere eler ~eni'° nlurı;ıı oi~ım. ıron rıı.ft'r Bir· 
serchmltt 109 uçaeı bu bomba u. bir hudut otmıyacaktır. Ruımnle hr.· . .11 tı t r ,1 k·~·nı· . . . lc~ık mı .. er ara ın 11n ~- • 
çakları teşkiline hücum etmişler. ilerlemek ist iyorlar raber bıT..e yapılacak blıyuk \e mu· madıkça Blrlı-.şlk Aınerilc:a mlllrUni:ı 
r kat h l,. bir hasa ı. auam bir vazife kalıyor. Bu da f"ll· • . a ... r verm<'0 e mu- . . .. . ' ıııllihını rlınden bırakmıyar.atını çok 

ııııılrnhll ırnr•l\k dört ka~ ıp H'rmi~ı · 

Llllc turruımnıla husucl n><ıl; .. ' 
'f' lt>('rUbt. şudur: A' oçal.ları "· 
man.\ıtnın ur.ak -:c-lılrll"rlne ~111· • 

hoınbardmıan l~}~·r.re'ntn,. ref<1!. ·' 
r.d~menıckt~lrlt.r. l'çıtnkalt. 'e r. vaffak olamadan püskiirtillmücler. (Ba~ ı incide) «> mız:ın altındıı bulunan huylık siya!'!! 1 . b 'I" •r f ·ımı·~· b 'ırlftı;I'-" v ı ı ırorum. ,.~ er ,.ın. ~ .. " 

dlr. Amerikan uçaklarının hepsi üs ajansınm hususi muhabiri blldiri. kunetleri~ mU.~terek .dava ufrunda ~lllrtlcrln ''ahdet ,-e i!'I beraberli~ h.-ratör tiııl hoınhardıman U<'llkl!' • 
ferine salımcn .dönmüşlerdir. ·'·or: serbestçe ışleyebılme.:ıı için, hulfl la i-.. d .. 1 .. , •'md' 11 J:{lndüı: ,.e yalnı7. nlarak göud,.rlli-

• • 113\•es '"'" nıey ana '" e<tt- ,... ı • · 
Şimali Afrlknda T4rihin kaydcttigi en kanlı mu- ,.c samımı bir ;;a~Tc.tle mUlet'er 8ra· r•k hlr hakikat halıni slmıştır. A\-nl hunlar ılü~nıan ınrılarına kar':ı :.~rı 

Kahil"'C, l1 (A.A.) - Orta şark harcbclerln yedinci haftasının so. sındakl iş bcraberlığl münıı.sebellc· • •J I" ah<tları a"an \'e refah dill'rlni miidafııa eılehllirl~r mi':' : 
· - ·d d'lfü 1 kt' zaman 1

' ' 
15 

'" il k ı 
Inglllz müşterek tebliği: runcia Stalingrad .avaşının neticesi rını Y"nı ~11 1" meme ır. gf'tirr;ı ııı;ıın bir barış df'\'rt~inin nn- 1<' hunun l~·lnctir ki 

1
·
1 

" a ,.,," • 
Çungking, 11 CA.A.) - Bugün. Karadaki kuvvet.Jerimlze dair hakknıda hala bir hiıküm vr.rmek Rlrleşlk Amf'rlkanın Dur ama rak hu slyA!'etln dennıile talHlkkuk :;on 1n~lli7. aHN muhnr,.~lrrr. h" 

kil pazar günü •rtt!Şt"edilcn Çin tcblL dü.n. verllceek hiç bir haber yok. mümkün değildir. Rusların s:ıyıca Bırle.11ik Amerika. milleti, tarıhin rltiriteb11rccğinc de k nlim. ÇUnkli. nırn hf'mf'n 'l',\ lrrl kalmı:: "" :·n:• 
ği: tu. 8 • 1 o ilk teşrin gecesi Kuta çok üstün dLı§man kuvvetlerine 1 en ~aşırtıcı dC\Teslni {;f'çlrcü#ti gibi, ! ittir nılll"tlı-rl r.afe_re ulaştırabllecek lan tr.crllhe 1) i hlr "etlt-r 't>rml~tl-. 

Çin kıtalarınm merkezi Çinde bölgesindeki dU~an iniş alanları k:ırşı harp ettikleri düşiinülccek o. milli hayatında da &'t'nlş olçüde dc- ı olan ,·ahdl't, sulhfi temin için ~ dl'· ' Ru t~niiht'ıt,.n "onr11 \1ınRn~" .. ~ 
batı Hopcg"dc bir taarruza geçtik- orta büyüklükte boı;nba uçakları- l~rsa, bugünkü duruın kızılordu i. ğiş.ikllkler .mcyda~a ~e'miştir. Bır· \'am ettirilmek zorundadır. Mlretıer lılrlcrln~ ı;iinıtiiT hü~~~~:.;~~~r."ık· 
lerinl bildiriyor. Bu kıtalar, da.ha mızla deniz tayyarclC'rln in taarru. çın ~lr zafrr sayılabilir. Almanlar lcşık Amcrıka bu.,Un, ıruıanlr~ın ~im muhareb,.~I olan bu harp. mlllellt-r ıııo:maı-ı \"e artma-.ı 
ısonra bir Japon karşı taarruzuna zuna uğramış1.Jr. Blr.alara ateş V<'- Stalıngra~lın .. ı:ımallndekl işçi ma. diye kadar acılı~ı altında bu kıı.dar j ı;ulhü halinı alacak bulunan bir b:ı· Sa - ip 
uğramış ve geri çekilmi~tlr- rilmlş ve yerdeki bir çcık uçakla. ı halleler'.nı muda!p.a eden R~ kuv. inlememiş olduf;u en bliyUk bir .sa· rışla takip edilme1idır. Son hcd~ı1· 

H t 
ra tam isabetler kaydedllmlşHr. \'ctlcrını lkıy~ ayırmağa henuz mu. va~a girl~mlş ~~unuyor Te en vahim miz, bütllıı milletlere geniş hilrrl· E . } .. . arp en sonra Muharebe çevresi üzerindeki fa vaffak olamamış bulunmakla bcra. tehllkelerı de onlcmek zorunda kal· yeller temin eden ,·aııdin, h:.\klld Slr ere Zl DC!r 
nli:ı·~t. av uı;aklarrnuzın nıitralyf>~ bcr burada vaziyet gittikte fena.. mıştır. 14 mefhum \'e manasını bulmuş o1mn.· d 

Boston. 11 (A.A.) . - Dış ticaret ııtC'5ine munhasır kalmıştır. ~fc>- !aşmaktadır. Buna rıı#rnen Pearl Harbour tur· sıdır. l vurma m Q ası 
mmı toplantısında so:ı: alan Harici· t .. 

1
.. ta ıUa tank! ad 

1 
Diğer taraftan Volga. iizerındckl ruzundanheri mııhareheve ı;öz atacak 1 Harp ~&)Teti \'e zaferden ibaret 

ye Nezaretinin ticaret siyaseti ve ti· 
1
°r u aşh dr. f 

1 
ar ve ça·· ır ar nakliyat bi.iyük bir s~ha dııh lindc olursak. Bir'C''1\k ,\mcr

0

lka mlllctinln olan heod,.fimlz. \'a°kti ge\in<'t', dün - (B&!Jı 1 ln<'lde) il 
t mu hed 1 1 

aarruz e c o nnış ve uşman 1 • 
care. a e er k_ısmı şefi Harry l J;ıtal:ırına kayıplar verdirmiştir. devamlı bir surette topçıı ııte~inc muhteşem bir hamle ile tam bir \'&h· yanın hep beraber t~ki\athtndınl· 1 siz bir makam şö;rle bır cmlr vr .• 
Ha\\klns şunları söy~mi~Ur: Malt üzerinde yapıl çıkı!';ll!r maruz bulunmaktadır. Buna ra~- det haline ~lrdiği hıı andan ıtıbaren, ması hamleslle kıymctııı! kaybetme· mı~tlr: .. Evrakı tmha ctm•lerlrC' 

BllyUk Britanyıı, Blrlc~ık Ameri· I,... nasın~ d '" n ~knl J\t men çeşitli gemiler adeta mekik do., Amerikalı olmaktan :urıır duyabili· mf'lidir. Şimdiden sulhe har.ırlanma· ıncvdan vermemek için imkan " 
ita. ve diğer mernl k ti h b" ı ,s a uşma en aı. csscr. ı · · · · ·· ır · d h · l e e er, ar ın ga · ehınitt lO!l ta ·R .• kn,·b t 

1 
t' lrnyarak münakalatı temıı:e devam rız. Bu h ıı rbın kendınc mahsus ma· Jıyız, ı;Unku o zaman vu emı~ il a hırsa harp sahneslnde bun ıırın c • 

lelerine ra~men harpten sonra. mil· B ha k. tl Y) rt~s. 
1 

'd• c ın Ykc; ,ır. ediyor. hiyeli, bizi dUnyanın dört köşesine kolayla~mı' olacaktır.-. leri bağlanncaktır.n Yapılar ~ı~· 
Jetlerin lktısadı u beti 1 ha u re c er ne ıces n e uça a. . m nue er ne • d .. .. .. .. . K·ıfkasyada Alnıanlor ı_::l"çcn haf vet u"er:nc böyle btr cm•r vnıı 
kim olacak olıı. ı i 1 ~ rımız an 3 u ussunc do:-mcmıştir. ' - ,, ~ .. 

n nmum pren5 pe. .. .. ta ilt'rleme~c muvaffak olmuşlar. A ·r.erikaıJar p •f•'-t mişse geri ıı.Iınacağı. çunku btııı. 
Uzerlnde anlaşmağa muvaffak olmuş Malta ustunde dır. Fakat Grozni petrol kuyuları ası } !\. = cta.n bütün harp esirlerinin cl:t 
JArdır. 23 Şubat 1942 de imza ettik· :Vtalta, ı ı (A.A.) - Sükünetlc henüz Alınan tehdidi altına girmiş Şimali A frikada . 1 • hııf:lanac;ığı manası çıkab! c 
!eri muahede llc Birleşik Amerika geçen bir geceden sonra cııınartccl de~ildfr. Metboum e, 11 (A.A.l - Cenup • re~l bildirilmiştir. Bu suretle v . 
ve Inglltcrc hUkOmctlcrl çın, Sov· günü Maltaya he§ akın yapı1öığı Novoroslskt<> Almanlar Karl'ld~. Cenevre, 11 <A.A.) - «The Ame· ı b'tı Pasifik bölgestndekl miitte!lk rOen emir ecrhcdllmişt.ir. 
yeller Birliği, Belçika. Polonya, Ho· resmi tebliı;de kaydedilmektedir. ıılze inmek için son bir kaç gün rlcaino mecmua.sında Şimali Afrl· ku\"\'f'lltt umum! kararı&hının teb· Manş adalarır.dan S~rtr. yapı1~ıı 

d Y 
.. ka cephesinde cereyan eden mt-selt' · ı 1 i aJ • B 

lan a. unanlstan, Çek.,stovakya, Bu aktnlardan dördü pek yüksek. larfında büyuk gayretler sarfct. . . 11(;1: . 1 akında 5 A man ~ r mmı~·ır. un 

No 
..... _,. ve Yu,.oslavya ile B'ırleşik mislcrdir. Alman komutanlıg' ı Ker" lerd~n kuınarıdan sıfatll.e cdındığl Owen St&nley bolguinde dUşma:ı· ı ıarın kclları bağlanmıştır. Genı ·ft. 
• • ~,. .. tı!'n uçan avcılar tarafından yapı. " t b !erden bft "'·ede 1., andan Hen ''arım ada 51nda" beri tarıı.fa kıta.. ecru e ... .., .n •J 1 la kıtalarmıız ar~ıMa yeni bir te· re dönmek için Almar ~gali a'hı 

Amerikanın akdettı.ı.ı mua.hedelftrle lan rıkıc harcketl•rlnden lba ttl ~ ·~ y Cabbot Lod"'e Bı l•"lk Amftrlka 
tt• ' > .. " re • JRr gctlrmeğc dcYam etmektedir. r . . "' ' r ...., ' I mas olmamıştrr. Bu bölgede hava dakl k'lla önünden gcçm'k liı7.•r• 

görülen lşblrli~I hedefinin neden i· Avcılar her defasında Spit!lrelcrle _ hUkO.metının Şımalf Afrıka muharc· ,. 1 d ı l d b t-.... bi 1 ı Dlger taraftan Sinyavinc kesi. . . Y•r.mıır u ur. seldlğ n en u ~ r a ınınış • · 
baret olduğunu tesblt ctmiı,ılerdir. kar~tlaşmı;,lardır. min<lc Statingrad ctraf;nda cereyan be meydanlarını zıyıı:et edece~ı gU· ı Rabaıı\'de mUtt~!ik bomba uçak· Buna rağmen Alman cslrlerden c.v 
Avustralya ve Yeni ZetandR pren- Bir çok avcıların rcfakatirde bir eden muharc>helcr Almanlara pa nU takdis edeceğim yazmaktadır. 1 rı dün gcce arka. arkaya ikinci ı;e· dü kaçmnğa kalkı.:tı&ından bunlar 

· Çünkü hllkümet o zaman memleketi 1 k u dü ikmal Us •• "1 ·· -· " 
slp ıt!barDc bu hususta mutabık kal· kaç bomba tayyaresi tarafından ya. ha11\·a mal G.lmuştur. Rurada nu!ı . . ce 0 ma zere şmanın • ölduru mu~tur. 

'ar .Almanların Kırımdan naklcttlk. tehdıt eden öJU~ tt'hllke.<ıinl anla~•· ı ıertne hllcum ctmi~lcrdlr. Rabaul il· Cenevre anıa ... ma.,sında esir\1" 
pılan akm esnasında Mnlta üzerine . . caktır. Bu takdırde hiç olmazsa Bır· b 1 dU ·ı · • 

ı d d "" ı k ·ı 1 lerı kuv\·ctlerl şıckletli hücumları. . . . . manınde. u unan şman gemı erın baRlanıp bağlanmıyacaı:ı hakkınd;ı 
geme en uşmanın :yo u ·e. ı m ş.. lc.şlk Anıerıkanın ycnılmezlıA'ıne dair "~n bir'ı ath••lhr lçı·ndc yanar bir hal· 
t
i B b b ta 

1 
. b b na kar~ı koymaltladırlar. Bu kuv- ~- ... ~ bir kayıt yoktur. Mukavele Fad -

r. u om a yyare erı om a. kolayca ha~ıl olmuş olan ka.naat ken de bırakılmıştır. t Vl"llı'r daha C\'\•C'l Stallngrad cep- insani muamele emrediyor. ne' · 
sını teşkil edeceklerdir. Bu milletle· tarını atarak kaçmışlardır. hesine scvkcdilmlştir. diliginden ortadan kaybolacaktır. Yeni Ginede Japon kıtatarı ile her muamele nedir? Bu, vaziyete go 

~reyan eden !Pddctli mu hare. Lodge'nin de iştlrakUe Afrlkada I hangi bir temas olmamıştır. :MUtte· dei:lşlr. Emnlyek alınmış cslrl"r r 

mış1ardır. MilleUcrin anlayışlı yar· 

dımı sayesinde bu muahedeler bey· 

nelmllcl ticarette bir döııUm nokta· 

rin rolü harp zamanlarına nazaran 

eulh zamanında daha mühim olacak· 

tır. 

belerde Spltfire av tayyareleri bir Knoks, Vaş i r. gto no çarpışmış olan müfrezeler mihver fik bomba uçakları I<:okoda yolunu muharebe sahne~irde esir edile , · 
mihver avcısını tahrip etmlşlcrd:r. kıtaıarı tarafından ciddl bir ma&IO· bombalamışlardır. BUlndiği gibi Ja· arasında :{ark vardır. Alman hiık( 
Bütün İnglllz avcıları üslerine dön. :'Ön c! Ü blyete uğl'atdmıştır. ponlar ilk hamlede bu yol bo)-unca meti muharebe sahnc!-'indcn uzeık. 
müştür. Siviller arasında olü ve ya. Lod'e diyor ki: ilerlemeğe muvaffak olmuşlardır. taki esirlerin kollarının bağla r' 

K ı d d . Vaşinstcn, 11 (A.A.) - Bahriye Melboume. 11 (A.A.) Cenup 
iZi Or U a SıyaSJ rahlar vardır. Sivillere alt blnalar Nazırı Knoks. Brezilyaya yaptıx.ı Şimalt Afrika cephesinde çarpışan t k fını emretmiştir ki bu yasak c:i 

1
- • li Amerikalılar, müttefik kıtalannı ve Pasifikteki mUttefık umum arar- mlc:tlr. 

koml·ser .g"' ın Ia"g"' vı bir miktar hasara uğram~trı. turreden Vaşingtona dönmü~tür. __ ".:__ __________ _ 
bilhassa Ingllizleri Iskenderiye ka· gAhmın tt'bllği: 

(R••• ı •--ı ... - ·ı ı h Generııl Mac Arthur Yeni Ginede· Kafkasyada b" 
""'-T" ._, ..... ) - pılarına kadar süren Alman ı er •· 

tenin ve mcsullyctin vertldiğlne da· B MEL EK • d reketini görmüşlerdir. Alman aske· kl muharebe bölgelerini teftiş etmiş. Ugu .. n s• nemasın a yU tir. Kendisine Avuııtratya kU\'Vetlerl Rus rtrupu 
• _ , • ir Stalln tarafından yazılan emri bU- . ] rt makinesinin ne kadar bU k bir , , 

Denızaltı arıa bır tlln gazctelrr ilk sayfalarında neş- isabetle idare edildiğini ve bu maki· başkumandanı General Blamey re· (Başı l JJlcldc) (//) 

h 
retmektedirler. Buna dair çıkan ka- Senenin ilk süper filmi.·· Tcknlkolor nenln ne kadar mahir ellerde bulun· fakat etmekte. idi. Mac Arlhur gör· kıt'aları yeni bazı geçitler zaptr: 

. rarnamede siyası komıser ıkler aıs. dugwtu görmek insanı cldden hay· nıişlerdlr. Bu geçitler ehemmi: · mu a'·ebe · i' HA VANADA BAYRAM düklerinden memnun olduğunu söy-
(Başı !? nclde) (f) 1 teminin ipka.sı kıta kuıı:ınnda~lıkla- rette bırakıyor. lemlştır. vadılere hlkimdlr. Bu böl&\'f'de hır r 

.\iman bahriyesi dlişnıan malzeme rında gUç!Ukler doğurabıleeeğı kay- Nc!Is ve zevkli bir mevzu ... Gözleri kamaştıran sııhneıcr... Lodge'nin Afrlkada ed.lndlği tec· Amerikanın Sovyetler kitta bulunan Alman kıınetkı: "' ı 
·cmıı,.rın11 karşı yaptı~ı mücadele· ı dcdilmcktedir. Komiserler 1l<ıkcrl şef. rübeler, kendisine Blrl~lk Amerika, kemmel surette tahkim cdilml~ h · 
. Yeni dans ve şarkılar... E[) meşhur orkestralar f 

'I" geçen hafta yeniden bUytlk mu· I !erin mua\'lnl olacaklar ve hususi lngiltere ve diğer müttefikler için S 8 ,· r 0

1 raj mevzilerini hücumla zapte\m 1 
• 

BA'j ROLLERDE: 
''affakiyctlcr ltazanmıştır. Alman 1 kurslar takip ettikten sonra kuman· Al/.CE F'.A YE_ CAR.MEN MI.RANDA harbi kaybetmek ihtimalinin me"cut Jel' ve birçok tepeleri düşman l-:ıla .. ,. dl '·t· B Kulbl~ef, 11 (A.A.) - Birle~ k 
~c-mılcrı 178.000 tonilatoluk 31 tane da mevkilerine gcçebileceldcr r. olduğu kanaatini verm..,. ır. u se· .nndan temizlemlı;ler<iır. ı-~,ıhıık ,' · ıu 1 1 ... Amerllt•nın Scvyctlcr ~ef irl Stan-
< Ştnan Ucaıct gcnılsJ bat1rmışlar· Bt>rtinc ıöre JOHN PA Y.'NE _ CESAR ROMEQ beple mUtemadiyen Amer kan silah· buradaki dllşnıan kltaları da:;ı:ıı · d d ]ev dün tayyare ile Kulbişefden A. 

ır. Alman mayin taranın gemileri a !arının kıymetinden bahse en Ame· ·' mUdııfaaya eh•erlştl yllzlercc lab:ı 
,.C' t 

1 
, 

2 1 
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1 
Berlln, 11 (A.A.) - Kızılordud merlkaya hrıreket etmiştir. 1 1 aram:ı av zoıarı nb. ız ız ı· . d Ayrıca Renkli l\11kl Maus. rikalıların me,·cudiyetı bir tehlike mevzlin hlçb r nı çetin bir muk 'A. 

hotu batırmışlardır. Bunlardan bıri sıyns1 komlserllkler t.eşkilA.tında C· ~ Tahran, 11 (A.A.) - Sefa, et ka. met .. östcrmedcn terketmemektc1 ı. 
11-ıcıklik yıı.nı•taca~ hakkında gelen •••• .. •••••••••••••••••••••••••• teşkil etmektedir. Şimali Almanya· d ı 1 ril b " l'kt v " 11'lahnmzlanmak ınıretıle batırılmış· b...,. ,... 0 ' , • rn ve en ı: ataşe c c ır 1 

c 
8

• Alman dsğ a\"Cıları bu muhaıch. 
tır. haberler burada aH\ka uyandırmış· ~ •••••••••••••••••••••••••••lllıı da çöl harbi için Alman askerlerine şingtor.a gıden Birleşik ,\mtrlkn. bölgesinin hususiyetlerine, gün ı;c•:· 

---------------1 tır. Mufassal malOmat almıncaya . f d 1 1 .. verilen techizatın ne kadar mUkem· ııın 1\toskova ~efiri Tahrsna gelmış tikçe, daha ivl bir ,.ek:!de intibak et 
kadar bu tedbirin hakiki sebepleri· Bugün matıne er en t haren d •~- ~ .. 

akı-~l mel ot uğunu görmemek için ., ... e.n tir. Kendlsilc konuşan Reuter A- mektedlrler. 

ne dair lhtlyatla mUtalla yUrütfil. 1 p EK s (B&)ı ı incide) mektedlr. Bazı mahfillere g-öre, Sta. • d 
tnllşUJr. Bu akın şimdiye kadar yapı- lin, komllnist partisini ağır askeri 1nemas1 n a y l l • • 
lıın CUndU~ akınlarının en bUyllğU ol bozgunların mcs'uliyetlnden kurtar· ugOS a V çete ertntn 
ıııuş, Llldc çelik \'C lokomotif fabrl· ı mak \'eya hiç olrnazsa bu 1lusw;ta Kahkaha ... Zc>\'k, N~ şc haftası baelıycr ff k f 
kAsı bıı~lıca hedefi teşkil etmiştir. Bu partiye <lUşcn mcsullyct hissesini a.· T ÜRKÇE SÖZLÜ !n UVa a ıye 1 
llC"t, ..... er 1000 tayyareci sorguya çc· zııltmak !<;in bu tedbire başvurmak L o R E i. H ~ R D • Moskova, 1 l(A.A.) - Kokara da-
~111dlkten • onra alınmıştır. Dört uçanı ınzumunu duymuştur. ~~ • _ ,-: 1 ğı bölg~inde sen r ereyan eden sa-

11 e dönmemiştir. Ancak burııardan Dığer taraftan alınan bir habere 
b 

ıc~ fE= ~ 0 a z c a · vaşlar esnasında. Yugoslav çeteleri 
ırının bUtlln mUrctteb1Ltı kurtarıl- göre Kızılorduda ya.lnı:ı: merkezi bir ·....1 u;;.. U ~ O O ı 
nıştır. Uçaııkaleler bundan e\•velki 1 siyası büro kurulma..sı düşUnWmek· 200 ltalyan oldUrmüşler, 6 

mitralyöz 
.ıçuşıannda bir seferde 111, diğer bir 1 tcdir. Söylenildiğine göre St&lin bu· ı Dayanılmaz derecede gülünç ve kahkahalı sahneler ı 115 tll!ek, 10.000 fişek mllı!ıadere el· 
seferde de 12 Alman avcısı düşUr· günkü aakerl durum karşısında bu· Ayrıca; Renkli Ma r zara ve Mikl l\Iaus. 1 mlşlerdır. Bu haber, Sovyet ha}lerler 

rnU~lerdL na !Uzum hisactmektcdlr. l "!•lll•lm•--····················-,. I bU1teninde intişar etmiştir. 

L kör olmalıdır. jansının bir mümessiline ı;efir bu 

S<!y:ıhatln Stallntn beyanatı ile doğ 

rudan do(:ruya alakalı olmadıtını 

B!r uça~ k -:ı zo :· 
Laliena, 11 (A.A.) - Cebelitarık· 

söylemi~tir. tan :;elen haberlcıe göre, bur-dan 

Danimarka~ı Londra,)·a gitmekte oıan 11ç ınow~ı·! ,, •• • .. ı bİt' lnglll:ı: tayyaresi PorteJ..iz ı .. uJ 

gonul.ulet sularında denize dılşmtiştür. Tayy.:;_. 

Beme, ıı (Radyo) - Verilen.
1 

rede bırçok posta l"_.kctlerl bulun· 

b ir habere ıöre.Danlrn•rk'lll ı.;önm makta idi. Bu paketler ve tayyare· 

tüler ayın 13 ünde şark cephesine nin lçtntlc. bulunan be9 xişi hakkın· 

hareket edeceklerdir. da hiçbir haber almamamı~tır. 
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SAÇLARINIZI KURTARINIZ 
Hasan Seç Sabuniyle saçlanmzı yıkaymız. Hasan Odekinin ile saçlarmızı tarayınız. Kepekten ve dtJkülmekten kurtulan s11çlartn1z uzar ve saç hastalıklarmdan ve mikroplardan azade kalırsınız. 

1 maçDaıro 1 

Lig karşılaşmaları 
G. Saray, Taksimi; Beşiktaş, 
Kasımpaşayı; Vefa, D. Paşayı; 
lst. Spor, Süleymaniyeyi yendi 

Lig maçlarına havanın yağmurlu ı ilçüncü Ccyldntek. Müddet 1,54. 
olmasına ra~men dün Fencrbahçe Bozkurt ganyanı 425. plhesi 140 
ve Şerer stadlarında devam edil- kuruş. Tarzanın plasesi 125, Ccy
mlştır. Az bir seyirci önilnde ya. ıantekln plasesi 150 kuruş. Dava. 
pılan bu karşılaşmalar çok heye. laciro - Bozkurt çifte bahsi 13 lira 
cansız olmuş ve başta giden kulüp. 60 kuru~. 
lcrln çok sayılı gnlcbelcrile kapan. BEŞİ~Ci KOŞU: 

mıştır. Maçların tafsilatını sırasile Birinci Karabiber, ikinci KomL 
bildiriyoruz: sarj, üçüncü Heybeli. Müddet 2,23. 

Galatasaray . Taksim Karabiber ganyanı 255 kuruş ver. 
dl. 

Fcnerbahçe stadında. yegane bi
rinci küme mnçr. Galatasaray ile 
Taksim arasında yapılmıştır. Ha. 
kem Samihln idaresinde oynanan 
bu maça. Galatnsaray]ılar şöylıe çrk. 
mışlardır: 

Osmıın - Faruk, Salim - Ke
mal, Mahmut, Musa - Hikmet, 
Mustafa, Cemil, Gündüz, ·Muzaffer. 

Çoktanberl maça susamış bulu
nan Galatasaraylılar oyuna büyilk 
b!r hızla. başlamışlar ve üstilste 
yaptıkları sayılarla blrincl devreyi 
5--0 b•t•rmlşlerdlr. 

İk inci de\'re, takımlar arasırda 
müsavat clmadığından çok zevksiz 
geçmiş ve 3 gol daha yapan Gal11-
tasaraylılar maçı 8--0 kazanmış. 

lardır. 

İstanbulspor- Süleymaniye 
Şeref Stadında gUnün ilk maçı 

istanbulspor ile Sulcymaniye ara. 
sında yapılmıştır. Şazi Tezcanm 1-

darıe cttlğl bu maçın ilk devresini 
3-1 galip bitiren fstanbulsporlu
lar, ikinci devrede de 3 sayı yapa
rak maçtan. 6-1 allp ayrılmışlar. 
dtr. 

Vef J · Davutpaşı 
Şeref stadında günün ikinci maçı 

Vela ile Davutpaşa arasında yapıl. 
mıştır. Hakem Necdet Gezenin L 
darcslndc oyna::.ıın bu maç zaman, 
zaman çok sıkı olmuş ve birinci 
devreyi Vefalılar çok Ustun bir o. 
yunla 5---0 gallp bitirmişlerdir. İ
kinci devrx.de Davutpaşalılar açıl. 

mışlar, Vefanın bir sayısır.a üç sa. 
yı llc mukabele ederek 3-6 mağ. 
lQp olmuşlardır. 

Beş.'ktaş - Kasımpaşa 
GünUn son maçı Beşiktaş ile Ka

sımpaşa arasında yapılmıştır. Ha
kem Samlnln idare ctUğl bu maça 
Beş ktaşlılnr şu kadro ile çıkmış. 
!ardı: 

Mehmet Ali - Hüsnü, Hristo -
Hüscylr, Ömer, Çaçi - Şükrü, 
Hakkı, İbrahim , Şeref, Yani. 

Oyun başlamaslle beraber Ka. 
sımpaşa kalesine kolaylıkla inen 
Beşiktaşlılar ümidin fevkinde bır 
mudafaa ile karşılaşmışlardır. Ka
sımpaşalılar çok güzel blr tabiye 
ile kalelerin! müdafaa ediyor ve Bc
!;fktaıı hiicumları semere vermiyor. 
du. Bu hal, tam 42 dnklka sürmüş 
v O) un K.asımpaşa kalesi ör.ünde 
cereyan ettiği halde bir türlü Be 
şiktaşın meşhurları gol yapama: 
mı~lardır. Kasımpaşanın yorgunlu. 
ğundan istifade eden Siyah Beyaz_ 
lılar r lhayet 43 üncU dakikada sıkı 
bir şütle b irlr ci ve 1 dakika sonra 
da Hu!ö""V•n. ıklncı sayıları çıkar

mışlar ve devre 2 - O Bcşlktaşın 
leh ne kapanmıştır. 

İkinci d vrcde Beşiktaş sayı a. 
dcdıni arttırmak için çok çalışmış 

V"' bunda muvaffak olarak 6 gol 
• ' ır. Ve oyun bu suretle 

R-0 Beşlktnşın galiblyctile bit. 
ml~tir 

/k :nci küme maç/an 
Diln Fencr ve Şeref stadlarında 

yapılıın ık ncı kume maçlarında A. 
nadcluhisar - Hıltılı 4-0, Doğu
Hallc 4 - 2, Beyoğlu - Ramiyi 
7 - o. E' ıp - istiklali hükmen 
m 'ı p .; " 11 ~·crdır. 

· r. • r.::: ot ~·or : şları 
Ankara, 11 (Vatan) - Ankara 

at y.ırışlarının üçüncüsü yapıldı. 
Bmi:~ci KOŞU: 

Eskrim müsabakaları 
Bayramın 3 üncü günü saat 4 le 

Dağcılık Tenis ve Eskrim klübOn
de mevsimin Ilk eskrim seçme mü. 
sabnkalnrının finalleri yapılacaktır. 

F. Bahçe, Mersinde 
Mersin, 11 (A.A.) - Fenerbahçe 

Futbol ve atletizm takımları dün 
akşam Mersine gelmişler ve 'l\Ier. 
slnliler tarafından karşılanmışlar. 
dır. Fenerbahçeliler bugünı İdman 
Yurdu lokalini ve stadı gezmişler
dir. Öğle yemeğini Torospalasta yl. 
yen misafir sporcular. Nilmune ve 
İçme fldanlıklarını ~zmlşlerdir. 

Saat 18 de Atatürk anıtmn çe
lenk kcmulacak ve ilk maç ynrın 
Fcnerbnhçe ile Deniz Harp oku1u 
takımı ~rasında yapılacaktır. 

Karmanyolaya ugrıyan 
eczacı 

Yenlşehlrde eczacılık eden Kir. 
kor. Kasımpaşadan evine giderken 
ör.üne çıkan ilç meçhul şahıs tara
fından adamakıllı dövüldükten son_ 
ra, saatıle para cUzdanı çalınmıştır. 

Zabıta yaptı~ı tahkikat neticesin
de Kadri, Hur3lt, Cafer isminde 
Uç karmar.yolacıyı yakalamıştır. 

IBBBBCI ) 

FUSTAFA ve l\IARDUl\IU 

müşterllcrlııln bayramını 1 
kutlar 

Saç bakımı gUı:ellljin en 
blrlncl tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Her er:r.anede satılır. 

Radyo, 
BtJGtiNKÖ PBOGJIAM 

SABAH 
7.30 Program ve saat Ayarı; 

7.32 VücudümüzU çalıştıralım; 
7.40 Ajans haberleri; 7.55 - 8.30 
Radyo salon orkestrası. 

OGLE 
12.30 Prot"ram ve saat 

12.33 Karışık program 
12.45 Ajans haberleri; 
13.30 Karışık şarkılar. . ',, 

Ayan; 
(Pi.); 

13.00 • 

18.00 Program \'e saat ayarı; 
18.03 Fasıl heyeU; 18.4G Radyo 
dans orl<estrası; l!l.30 Saat Aya. 
rı ve ajans haberleri; l!l.45 ser. 
best ıo dakika; 19.55 Karı,ık 
maıcarnıardan şarlfılar; 20.15 
Radyo gazetesi; 20.45 Rlr halk 
tnrkUsU öğrcnl;.-onız; 21.00 Gü· 
nün mesc clerı: 21.15 Romansı r 
(Pi); 21.30 Konuşma; 21.45 Rad 
yo .senfoni orkestrası; 22 30 Sa
at Ayal'ı, ajans haberler! ve bor· 
salar; 22.4:i • 22.50 Yarınki prog· 
ram ve kapanış. 
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BULMACA 

t--+--+--+--

Soldan sağa: l - Odacı; Seren.. 
dlb'ln ilk ziyaretçisi. 2 - Nebat 
suyu; Hıristiyan. 3 - YUz; Genel. 
4 - Bir dil; Sanat; Sıfat eki. 5 -
Küçük fidan; Acı. 6 - Bir ad. 
7 - Etek; Üzüm. 8 - Korku her. 
cümerci; Bayağı. 9 - Şikar; Sarp; 
Hicap. 10 - Bir erkek adı; İlgl. 
11 - Dört hall!eden biri; Bir saç 
ve tırnak boyası. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Batıl 

hikaye; Alışveriş vasıtası. 2 - Es
ki bir millet; Bir musiki aleti. 3 -
Zarf edatı: Bir erkek adı; Tersi: 
fiil. 4 - Bir kadın adı; fç UZUV
lerlmlzden biri. 5 - Bir hayvanın 
kryadı; Kendi kendir.e l:ı1eyen 

alet. 7 - Uzatma; Bir renk. 8 -
Eski bir millet; Meşhur bir pehli... 
van. 9 - Zaman; Engel; Zamanın 
kısımlarında.o.. 10 - Bir makam; 
İlenin kısa!'ı; Bir unvan. 11 -
Bir nota; Kıymetsizlik ifade eden 
para. 

BAL L İ 

Soldan sağa: 1 - Akl (ika); 
Ekleme. 2 - Seza; Bağa. 3 -
İkaz eylemek. 4 - Azıtma; Ama. 
5 - Krali; El, 6 - Aba; Akay; 
Na (an). 7 - Re mi fa; İk (ki). 
8 - Tr.a (ant); Ambar. 9 - Sa 
(as); Üdeba. 10 - J>.(ynir; Amin. 
11 - Uzatmn: Mfına. 
Yukarıdan aşağıya: ı - Asi; 

Kartopu, 2 - Kekfı; Ben; Ez. 3 -
İzaz; Amasya, 4 - Azık; Ant. 5 -
Etrafa; İm (mi). 6 - Kaymakam; 
Ra. 7 - Lala; Bü (lbül). 8 -
Ebe; İyi adam. 9 - Mama; Krema. 
10 - Egemen; Bin. 11 - Akala; 
Dana. 

, "' 
VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİTATLA&J Karuş 

1151 ... ... 
1N 
61 

~-------.1 
,_ Beyog!un:Ja 1 

Ses Sineınaııı Pasajında 

Splandit - Lala 
Kafe - Restora:;ı 

Bu akşam açılıyor. 
OğlP ~·eınPğl - Dine Konser -

Aperctlf - Çay - Pa ta 

En mükemmel 

ORKESTRA 
Saat 21 de :'\fonmartt>r'de Dan! 

GREGQR un ı,tıraklle 

SEViNÇ 
ve 

NE Ş' E 
Lokanta bütün rün açıktır. 

D 
Istanbul Belediyesi 
ŞEHiR 

. 

1

:, ' 1 Y A T R O L A R 1 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

DH.AM KISMI 
KIŞ :UASALI 

Yazan: W. Shakespeare 
TUrkçesl: Mefharet Erıln 

KOMEDi KISMI 
YALANOt 

Yazan: Carlo Goldonı 
Türkı;esl: S. Moray 

Cuınarte!!I \e paı:ar gllıılerl 
15,30 da matine 

Her !:8 flamba saat H de 
ı:ocuk tiyatrosu 

Blrıncl Ren, ikinci Vidl, müddet 
1,7. 

İ stanbul Nafıa Müd:r:üğünden 
İKİNCİ KOŞU: 
R rl ncı Davalacıro, ikinci Dandl, 

üçuncU Gonca. 
'1 ı ddct 1.44. Davalacironun gan 

\ r • .. n. plftı:;csl ls5, Dandinin pH\. 
sesi 145 kuruş. 

l Çl NCti KOŞU: 
n r ncl Sansa, ikinci Bahadır, 

MI c'1 1 l 25, San3anın ganyanı 155 
'ı:uruştur. 

noı:m NCÜ KOŞU: 
B rlncı Bozkurt, ikinci Tarzan. 

22/ 10/ 942 Perşembe gilnU saat 15 de lstenbulda Nana M!ldllr!Uğü 
eksıltme koml.syonu odasında (975) lira keşif bcdellı Çamlıca Kız Lıse
sl tfımıratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genci, hususi ve fenni fart
nnmelcrl, proje keşif hulllsaslyle b:ına müteferri diğer evrak dairesin
de görtlleccktir. 

MU\'akkat temlnnt (73) Ura (13> kuruştur. 

isteklilerin en 11z bir tcahhUtte (500) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair idarelerinden almış o'duğu vesikalara istinaden Ista.'lbul 
VUAyetıne mUracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 glln ev
\'el alınmış ehliyet ve 942 yılına alt Ticaret Odası vesikaları lle gel-
meleri. (31!1: 

Kapalı zarf ilanı 
Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden 

Akyazı Askert kereste fabrlkuı Keremalt ormanından Kuzuluk kö· 
yü civarındaki !abrlkuına beş yüz altı metre küp meşe kütüğü ve 
bunlardan yapılmı, kalas ve parmakların nakliyatını kapalı zarfla ekailt· 
meye koymuştur. 

1 - 19 Teşrinievvel 942 tarihine mUaadlf pazartesi günü ıaat on 
dörtte Adapazarında park kar9ı.smda fabrikanın yoll&ma dairesinde 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Beher metre mlka.bının muhammen nakil ücreti otuz Uç lira 

r • • ' - 4 
• ":, • • 'f ' !'.. , ' ' • ":;a • 

0

h-' ...ıı.,. • 1 
f 4 • ' • - :• : ' 

ve muvakkat teminatı bin iki yüz elll Uç liradır. N 1 G . Ba ş oı· ş 
3 - Eksiltmeye girebilmek için Ticaret odalarmda kayıtlı bulun· ez e- r i p- • 

duklarına dair 1942 t&rihli vesika ibraz etmek fa.rttır . 
4 - Isteklilerin muayyen günde saat on dörde kadar kapalı zarfla.- \'e Bütün A~rılan Derhal Re er. Her F..<'zancden Ara)'UUL 

rıru komisyona vermeler! ve ,artnamealnl görmek iateyenlerln fabrika 
müdürlüğüne müracaatları (380 

-----------------~" Istanbul Gümrük 1V1uhaf az:ı Deniz Mıntaka PO K E R Komutanlığından: . 

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahriş etmez. 

cildi yumuş3fır. 
Her yerde 

POKER 
Trat bıçakl&rmı arayınız 

No. 15276 - 2/10/ 912 D: 

Beyoğlu 5 nrl Noterliğine 

AtatUrk bulvarının açılm11sı için istimlılk edilmekte olan yt'rlı>r· 
den Unkapa.nında eski Hoca Teberrük yeni Hacı Kadın mahallesinin. 
eski Kırkçeşme yeni M. Kemal paşa sokağında belediyenin 29 ncıı a· 
dasında 3H harita eski 8 yeni 2:!2 kapı No.lu arsanın tamamına 3710 
No.lu kanuna tev!lkan müteşekkil takdiri kıymet komisyonunca tak· 
dir olunup Da!mt Encümence ta.11dlk edilmiş bulunan 1412 lira 20 ku· 
ruş kıymet bu yerin tapu kaydıntı göre 2/12 hisse sahihi MUzeyyt'n'e 
tebliğ edilmek lstenllmı, ı,e de t0 / 9/ 942 tarih ve 13809 yt'vmlye sa
yılı tebliğ ilmühaberlndeki posta memurunuzun meşruhatından mezkQr 
şahsın gösterilen adreste bulunmadığı ve yapılan tahkikattan da ika· 
metgahlarının tesbit edilmediği anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin tebligat makamına kaim olmak üzere kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince iki yt'vmt gazetede neşri ile ilanı muhtevi ı;-azeteler· 
den ikişer nüshanın gönderilmesini rica ederim. 

tst. Vali ve B. Reisi N. 
htlmlAk Müdürü 
Ali Ya\'er ;\faı:al 
imza: A. :\taı:al 

işbu lllınname talep veçnıle neşır ve ilAn edllmek üzere Vatan ga· 
zetesıne tebliğ olunur. 

Beyoflu Beşlnrl Noteri 
Senih Ya-:mut 

Re .. mı mühür 1·e lm7.a 

No. 1527~ - 28/9/0t2 D: 300 

Beyoğlu Be,ıncl Noterllklne 

Boğaziçinde Rumellhlsarında eski Ali Pertek yeni Rıımelihlsarı 

mahallesinde eski Hisar yeni Refik bey caddesinde 59 • 61 • 63 c.c;kl 
97 • 99 • 101 yeni 97 • 99 en yeni kapı No.lu dükkflnlı ev Bebek • Is
tinye yolu istikametinde kaldığından istlmlAke tAbi tutulmuş ve 3710 
No.lu beledlyel<'r istimlAk knnununa tevfikan müteşekkil takdiri kıy· 
met komisyonunca takdir olunan 3081 lira 15 kuruş bedeli Uzt'rinden 
ekser hisselerinin teferrüğil icra edilmiştir. Ve tapudan alınan kaydın· 
da bu yerin 101240 hissesinin Necibe blntl Nuğman uhdesinde bulun· 
du~u anlaşılarak keyfiyetin usuıu dairesinde kendisine tebliğ edilmek 
üzere tanzim edilen ihbarnamesi noterllğinlze gönderilmiş ise de 13373 
No.nuza k11ydolunan bu ihbarname üzerine verilen meşruhattan mu· 
maileyhanın bu adreste bulunmadığı gibi ikametgAh adresinin de ta
yin edilemiyerek me;hul kaldığı bildirilmiş olmakla kanunt müddeti 
zarfında takrir \'ermek üzel'e müracaat olunmadığı veya tezyld talebi· 
le mahkemeye nıUraca11t o:unmadığı takdirde 3710 No.lu kanunun 
18 inci maddesinin tatbllt olunacağının mezkllr kanunun 10 ncu mad
desine müsteniden tebliğ makamına kaim olmak üzere iki yevmi gaze-
te ile ilanını ve ilAnı muhtevi gazetelerden birer nüshasının gönderil- ' 
meslnl rica ederim. 

ht. Vail ve B. Rt'hıl N. 
l!ltl.mlik Müdürü 

Ali Y&\·er Maıaı 

lmı:a: A. :'\laıal 

lşbu ı ı(lnname tlllep veçhlle ne~ir ve ilAn edilmek üzere Vatan ga

zetesine teblığ olunur. 

(527) 

Beyoğlu Be.,tnrl Xoterl 
Senih Yaşmut 

Reııml ınühUr 'e lmıa 

o. 15277 - Z/10/912 D: 1916 

}'eyoğlu Bt',ln<'I e'loterlJA'lnc 

A tatUrk BııJ\•arının açılması için istimlAk t'dilmekte olan ycrlerdrn 
Unkapanında eski Venlk Şilcaettin, yeni Hacı Kadın mahallesinin cııkl 
Kırkçeşme yeni Mustara Kemal Paşa soka~ında Belediyenin 2!1/ 1 ada
sında 315 harita ve eski 6-6 MU. yeni 218 kapı No.lu arsanın tamamı
na 3i10 Xo:u kanuna tevflltan müteşekkil takdiri kıymet komisyonun
ca takdir olunup DJ!ml EncUmencl' tasUk edilmiş bulunan •143 lira 
bu yerin tapu kaydına ı;öre 1/ 2 hisse sahibi Mehmet Emin ile 2 21 his
se sahibi Mllzeyycn'c teblfğ edilmek istenmiş ise de 10/ 9/ 942 tarih 
ve 13808 yevmiye sayılı tebliğ llmühaberındeki posta memurumuzıın 

meşruhatından mezkflr şahısların gösterilen adreste bulunsmartıklan 
ve yapı an tahklkııttan da ikametgahlarının tesbit edilemediği anlaşıl
mıştır. Keyfiyetin tebligat makamına kaim olmak Uzere kanunun 
10 uncu maddesi gereğince iki yevmi gazetede neşri ile ll(lnı muhtevi 
;;ıı.zetel<'rden iki~f'r nüsha.sının gönderilmesini rica ederim. 

l!lt. \ 'ali ,.e B. RPisl Namına 
htlmliık MüdUrU 

Ali Ya\·t>r )laı:aJ 
imza: A. Mazal 

lşbu i!Anname talep vcçhlle neşir ve illn edilmek Uzere Vatan ga. 
zet&lne tebliğ olunur. 

(525) 

Beyoğlu Beşinci Noteri 
Senih Yaşmut 

ResnıJ mühür \e imza 

iki liman motörU makinisti ile bir deniz şoförU mn~abaka ile al ına· 

caktır. Taliplerin 20/ 10/ 942 gUnUne kadar ı;crekll belgeleri ile Hasköy· 
deki Komutnnıı:ıı mllracaatıarı. (280) 

T. İŞ BANKA~l 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 lklnclU,rla 

Keşldesine ayrıla.:ı 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 liralık 
1 > 500 > 

2 > 250 > 

> 100 > 
> 50 • 
> 25 > 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - idaremiz ihtiyacı için numunesi mucibince (450) kilo fıçı sazı 
pazarlıkla satın alınacıı ktır. 

II - Pazarlık 20/ 10/ 912 tarihine rastlayan Salı gUnU saat 0 .30 da 
Kn.bataşt'a levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - NUmııne her gün sözü geçen .şubede gorUlebilir. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin ed ılen gün ve saatte r0 1~ 

gtıvcnme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu 
nur. (~21) 

TORKIYE CüMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk llruı 

Şube ve ajamı adedi: 265. 
Zirai ve tlcart her nevlban.ka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira !kra.m!ye vertyor. 

Ziraat Bl\nkasmda kumlJaraiı ve ihba..-em tD....'l:r.'..lf hesapla.rmJ• 
en az 50 lirası bulu1U&Jua.ra senede 4 defa çekilec.:ek kur'a ile aşağı· 
d&ki pJA.na göre ikram.ıye JağıtıJaca.kt.r. 

• a.cret ı,ooo llralık c,ooo ura ıou adet. 60 llra.lı.k 6,000 Ura 

' > 500 > 2,000 > 
, ıt 250 ıt 1,000 » 120 > -lO • 4,800 » 

64> > 100 > t,000 • 160 • 2U > 3,200 > 

DiKKAT : Hesaplarınd1Lkl paralıı.r bir sene iı;inde 50 liradan aşa· 
fı d\1şllli:Venl.;ıe !krıunlyı. çıktığı takdirıil 'X, 20 !ıızlasile verilecektir. 

Kurıı.l..r sen<!Je 4 de!a, 11 mı..rt, 11 ha.ıuan, ::.ı eylQl. 
11 BlrincikA.nundR çel'Jlecı:ktir., .l ________________ llml ______ _, 

ı::a.hlbl \'e :"lle!frly~t .\IUıillrll Ahmc:t }~min r ALM-<':.ii 
\ 'ataa Nto11rlyat Türk L ..d. ~ti. Vac3n l'wlatbı&Mi 


