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Gazetecilerimiz Nevyorkta f Milli Şef 
lngiltere Büyük Elçisi 

•• 
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• •• 

~e,·york'a mu,·asala~ eden TOrk gazetecllerlnln ft~anru tesblt f'den bu r tlillm raııyo ıeı sızıe aıınmı-,ıır. 

Londradan 
Telsizle 

Bugünkü lngiltereyi 
dıkça hayretim artıyor 

B ütün bir mlllet kahraman , 

kcsillrse. lililm korkusu

na salebe ederse. hukümctln cmlr1 

ve kanunlarının iyıllğine lnanabi. 
terek onları mukaddes tarırsa ve 
elinden her geleni yapmağı iş edi. 
nlrsc o mlllctin sırtı yere gelmez. 

Buı;:Unkü İı.giltcrcyl tnnıdıkça 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 

Dünkü ~e ...atandaşlar reylerini kuIJanıyorlar 

Belediye azalan 
secimi dün basladı 

ha.>'rctim artıyor. fcdak{ırlığın ve 
hizmetin bu kado.r umumi bir zevk 
halir.1 almasına. başka her şeyi u
nutturmasına. bunun da bu kadar 
iddiasız yapılma,.ınn hayret cd yo. 
runı. Şuna kanilm ki, İngıllz harp 
gayretinin mtır.nsınr, İngilızlerin ge. 
çlrmcğe mecbur keldıklnrı zorluk
ları )'apmağa mecbur oldukları ha. 
la ve tecrübelerin çareslzllğtnı. bun_ 
dan sonra beklenecek netıcelert u. 
laktan uzağa er lnyanıadık. Yanı 
~·anlış hükümler verip, hele ingilız 
kadınının havcı bombardımanların. 
dan sonra ortaya koyduğu vatani 
hizmet cidden tetkike de:er. in. 
Slllz kadını harp gayreti içinde fil. 
len yerini almıştır. Geçen gün bir 
8 r:a, kız ve oğuldan ibaret zengin 
Ve kibar bir aile ile karşılaştım. Kız 
Sönuııu hnstabakıcıdır. Fakat bu
nu can1 lsted@ zaman değıl, sene. 
lerdenbcrl tam asker disiplinine 
liıbl olarak yapıyor. Kendi evinde 
sürQ süril hlzmetçllerlr.in kcndisı 
için yaptıklarından çok fazlasını İstanbul Belediye Mecl!sı azaları ı D ün, bu münasebetle, şehir ba_ş_ 
Yaralılar 1çıı1 yapıyor. Baskınlar için 1 seçimi, dUn sabah saat 9 da başla. tanbaşa bayraklarla donatılmıştı. 
kıtalarından fedai arandığı zaman mış ve akşam 18 e kadar devam s i b k 
oıı.ı · 1 1 k eç m, u ayın or.uııa adar devam 

ti an fedai yazılmıştır. A nnenin eğ- etmiştir. Intıhap yer er ne onan 
lunu lutınasını hoş görüyor, ar.ne, mühürlii sandıkların baŞır.a gelen edecektir. Ve her gun sabah snat 
fedai annelerine mahsus alameti ve \'atandaşlar serbestçe reylerini kul. dokuzdan. akşam on sekize kadar 
Oğlunun Snlnl Nazalre ba kınında )anmışlardır. \'21and<ıslar reylerini atacaklardır. 

I" 

Gazeteciler 
Ruz ve itle 

konuşacaklar 

Nevyork Beledi
ye Reisi ile 
görüşecekler 

Basın klübünün ziya 
fetinde Şükrü Esmer 

söz söyliyecek 
ı'\e\ york, 1 (A.A.) - Türk ga · 

ı.etet'l lerı llU .. eyln Cahid \"alçın, 

Ahmet Emin Yalman. ~ilkru t :M

ıııer, Abidin Da \·er ' e Ze kerlyya 
~l'rtel dlin ak.,am Tran s!ltlaııtlk 

bir uçakla bura~ a gel nıl't lerıll r. 

Kendileri nıerkcz ı \ 'a-:lngton'da 
bulunan ba"ın milli kulllhünün 
ml,afl rl olııı u -:Jartl ı r. Blr ıe.-,ik A 
merika ha riC'i~e ııazırlıı:;ı entel· 
( l>e \ amı: S&. S, s u. :ı: de) = 

Almanya 
ı Romanyadan 
1 asker istiyor 
J Buna mukabil 
ı 
J 

Transilvanya 
verilecek 

Londra, 1 (A.A.) - Timcs gaze
tesi başyazısında şöyle diyor: 

dl!tlcr!n noınanyalılarrn ltusyayn 
Macarlardan ziyade askeri alaylar 

(De,amı: Sıa. 3; Sü. 6 da) + 
9'd 1l:ı eslrlcrlr yaralarına, istira
hat ne. bakması iş <'dinmiştir. 

1 
Gc•çen giin Jzmlrln tanınmış s ma. 

arından Türk dostu Ollvler. st'fl. 
rtırıızıc beraber bizi Tlmes üzerin d . 

eki Şalosur n çagırdı Ş:ıtc.ya Turk 
~8Yrar:ı çckılmlş, h<'r tarar bııyrak
arıırıızJa siıslcnmlştı. KarşılaştıJ:ı
rnız temiz kalplı ınsanlar•arasında 
Vırd Of Belediye Reisi ıle karısı, 
on sckız yaşında çocugu vardı. Ço. 
e:uk gönuııu tayyareci diye kabul 
Cdllmış, ertesi gun tcılirhc başlıya
,..ıktı Ilaba fi<' "orüştüm, dedı ki: 

rMıSi";iia Çok çirkin bir hadise 

l har e kat Hocalarını tehditle 
numara alm!şlar 

j 

i 8 inci ordu 1 
J taarruza geçti 1 - Blrıclk oğlumu kaybetmek 

ehllkesı lhtımall kalbimizi sızlatı. 
1 r.r. fakat çQcuktn bu hevesJ gör- Kahire, 1 (A.A.) - 8 inci ordu 
Hine· t . l k 1 
1 

.. •ınc m".nntu um Vatan hlzme. aarruzn gcçmış ve men:ez es _ 
ne koşma 1 hakkında tesviktC'n mlnde bir çc.k düşman mevzikrlr.1 

>a k d , ccc(: nı olamaz. Anne ııa. ı dun gündOziln işg:ıl etm~tir. 

Yüce ülkü talebelerinden bir 
kısmı Adliyeye veriliyor 

'c Ilı Bu haberi veren askeri kaynıık. 
- 1:: bN•c "d cck bırleık oğlum I düı:man karşı taarruzlarının ıSCrl 

Hı:ıı.ll ' n ı, d •f,ı uzıık' ışınca , _ atıldığını ilin·c ctmcktcrttr. 
COr, anıı : Sa. 3, SU. 2: de) X 1 <De\llmı sa. S, S:t 7 de) (//) 

Ellerinde resmi bir mektepte., ca Ülkiı Lisesi mezunlarının ilk na_ 
lise bitirme imtihanına girmek hak. zarda haklı gördüğümü.ı: şıkiıyet. 

kını veren \'cslkalar bulu duı;:u 1 terini bundan lkl gün evvel slittın 
halde matbaamıza kadar r.elen Yu- ( De, am ı Sa. 3, Sli. 7 de il 

• 

nı 

! Çank.ayada kabu 1 etti 
Başvekil ve H aricige 

kabulde hazır 
Umumi katibi de 
bulundu 

Ankara, 1 (A.A.) - RelslcUmhur ı Ankara, ı (A.A.) - RelslcUmhur 
Inönll, bug{ln saat 16 da Ça.nkaya In8'hU bugün saat 17,30 da Çankaya 
k&;kUnde Ingı:tcre büyük elçısl Slr . 
Hughe Kn:Hchbull Hugessen'i kabul köşkUnde başka bir vazifeye tayin 

buyurmuşlardır. Bu kabul esnasında edilmiş olan Arjantin elçisi Senor 
Hariciye umumi kltlbi 1'\yük elçi Kar les Brebbia'yı kabul etmişlerdir. 
Şevki Berker de hazır bulu*1'ıuştur. Kabul esnasında Hariciye umumi kA· 

Stalingrad' da 
Timocenko şimalde 

taarruza geçti 
Alman müdafaa mevzileri 

bazı noktalarda yarıldı 

·' 

' .. 

tlbl bUyUk elçi Şevket Bcrlter de ha· 
zır bulunmuştur. 

Ankara. ı (A.A.) - Ba~ektl Şllk· 

rU Saracoğlu bugUn saat 21 de hUk1l· 
meti tarafından başka bir vazifeye 
tayin edilmiş olan ArjanUn sefiri. B. 
Karles Brebbla'yı kabul etml.ştlr. 

Amerika 
lngiltere 

Müşterek kur
may heyeti 

kuruldu 
Heyet Ruzveltin sevk 

ve idaresine 
fôbi olccak 

va,ın,ton, 1 (A.A.) - N e.,re
dllen Owı liııteııl müşterek Birle
şik Amerika ' e Bliyük Brıtanya 
genelkurmay heyetinde ilk &afta 
Amerikan subay ı olarak Birleşik 
Ameıtlftca ordu ve donanma.-.ı ba,
komutanlığı kurmaybaşkanı A

( De,·amı: S a. S; Sü. 4 de) «• 

bfanlıul meinı .. :ıuı dün h!llkııı ha.rnt pahalılığından şlkliyette bulun- ı hakk.r.llakl o:lkl\yet ler teşkil .. ı ... ;~,::. 
derdlerlnl dlnlen•ej!e ba)laı1ıl a r. Saat muş 'e ı~lmin ço~ gil\·le~tlj\'lnl, hıı -ı :'\lebu,.larııııız hu derdlcri dl ııllJerek 
14 de Beşiktaş \ ·e 16 ı fa ıl a P eyoj;lu nun l~·ln bir tedbir alınması hususun. not etml~lcr \ C lılr tedbir alınnıa .. ı 
llalke\ lerlnde halkı dlnl<'nı işh~rdlr. ı <la ıa,assutta bulunmaları nı lslcml - hu .. uo;ıınd:ı ça:ışacnkları , aadlnde bu. 

l\lemlekctln r.n biiy'ik d~rıli nl ha· I l erıllr. Diğer ta ra ftan dlleklcrl n mU- ı ıu tımuşlardır. 
)'al 11ahalılı~ı te,ı. :ı ediyor. H3lk da, hlm bir kısmını da k!inıti r me5rle.sl 1 Resim bu dlnieme.) i tebıt ediyor. 

• 



Şehir 
Haberleri 

VATA~ 

ANADOLU DAN SES 

Gazi Bars 

t - 19 - Mı 

halde "s~bit 
gelirliu değildi ... 

fatihin kiliseye girişi 

Hem muhtekir 
hem de sıhhat 

düşmanı Karsın Ağustos ve 
Eylül aylar ı 

B lr ı, için Galata B.ııkpau

rında bulunuyordum. lstaıı· 

bula g-eçecektlm. Karaköt''e gidip 
hlr ha.) il bekledikten sanın tıklıır 

tıklım hlr tramu)a binmek, yahut 
köprü) u yaya geı:ıııek pıç seldi 
Dolmu,a baş' urnnlara be• de katıl· 
dam. 

Yazan : ZİYA eAldB iki vurguncu Musevi, 
dün Milfi Korunma 

mJhkemesine verildi 

-90-
(Jo"atıh), malyctındekılerın her 

btr i'll, bir tarafa sevkettl. Şeh•rde, 
tabıl halln derhal avdetin• temin 
ıçın kat'i emirler verdi. Atını sU. 
rerck Beyazıt meydanı, Çcmberlı... 
taş. Dıvnnyolu tar.k•le (Ayaso.fya) 
meydanınn geldi. 

Meydan, bomboştu. Halk, büyük 
mabede dolmuştu. Bınlerce halkın 
yüksek ~sle okudukları duanın 

hazın tercnnumlerl, lşıtlllyordu. 
Oraya kadar keskin dörtnal ile 

gelmiş olan (Fatih), birdenbire a
tının başını çekti. Bıiyük mabede 
clo,ru yavnş yavaş ilerledi. Evve. 
liı, o azametli binaya hariçten göz 
~ezdirdi. Ve sonra içınc girmek 
için, meydana açılan - ve sonrala.. 
rı, (Ycrebatan kapısı) tesmiye o. 
Junan • kapının onünde, atından 

) ere indi. 
B•if kale kapısından daha metin 

olan bu tunç kapı, kapalı idi. Fa. 
kat, (Fatih) in bizzat oraya. gel. 
dlğlni haber elan bnşrahıp, (lerhal 
kapının oçılmnsını emretti. 
Kapının Jkl kanadı birden açıl

dı. içeriden gelen ayln sesleri, da
ha kuvvclle dışarı taştı. (Fatih), 
kapıyı nçnn keşişlere, ayine devam 
edilmesi için emir verdi. Ve, bu. 
gün Ozerlndc, (Kostantanlyenln 
fethi) ni tebs1r eden (hndlsl şeri!) 
yazılı dlregln önünde (1) derhal 
s ede) c kapanarak: 

- Yarab!.. Bana ihsan ettlğın 
bu büyük fetih ve zaferden dola. 
yı sana hamd ve şükran ederim. 

Diye. kıı;a bir duadan sonra, a. 
Gır ağır mabede girdi. 

(Fatih) in orayıı. gelmesi ve kıı.. 

ptdan içeri gırmcsi, kilise dahilin. 
de bil:> ük bir heyecan husule ge. 
tirdi. Ve o esnada devam eden 
(kıdas ayini) de birdenbire duru. 
verdi. Fakat Fatih, tıyir:;ln devam 
etmesi ve herkesin sükünetlnl mu
hafaza eylemesi için d erhal başra
hlbe haber gönderdi. 

Yapılan lıyin, daha haltı (mu. 
kaddcs bC'ldC') nln ıııyanetl lçiGdl. 
LAkln (Fatih) in şuradaki mevcu
diyeti de gösterıyordu ki, artık iş 
ışten geçmişti. Bütün (aziz) ler ve 
(patron) lar gücendikleri için, sa_ 
atlerdenberl devam eden dualar 
milstccap olmsmış. . n.hayet Türk. 
ler, (hıkmetı iUıhiye) yl temsil 
eden bu mualla mabede de gir
mişlerdi. 

Başrahip, artık beyhude yr_rc 
duaya lüzum gormcdl. 

- Ne yapalım? .. Cenabı Hakkın 
takdiri böyle lmtş . .• Biz ise, mu
kadderata boyun eğmeye mecbu. 
ruz. 

Diye ayine hitam verdi. 
(1''atlh). başrahtbi huzuruna ccl. 

betu. Halkın, sukuneUe evlerine 
-avdet etmelerini bildirdi. Ölüm 
korkusile titreyen bu bınlcrce in. 
~an, (Fatih) in bu lıllcenabane cm. 
rine bilyük bir meserretle itaat et.. 
lilcr. Çarçabuk dağılıverdiler. 

(Fatih) ağır ağır (mukaddes 
ınıhra.b) a doğru ilerledi. O muh. 
teşem kubbeye, o azametli somaki 
di~klcre. her tarafta parlayan al. 
tın ve gümüş fıvanlye. mlhraplar
dan sarkan sırma işlemeli ipek 
pcrd lerc göz gezdlrdı. Genç hü. 
kümdnr, bütün bu debdebe ve 
1<1c:met karşısında derin bir hııy. 

Müh 'm bir icot 

S O\)Ct harbi başladığrndanberl 

Almanları en çok düşündüren 
Ru .. demlryollanydı. 

Çunkll bunlar beynelmilel ölçülere 
U)llladıfmdan ra)lann enini değı,. 

tlrmek ınceburlJietlndc kalan Alman
lar çok muşkllllerlc karşılaşmakta

dırlar. 1012 lklndkanunda Gocrlng'in 
1>1ı1kanlığında ırf hu nakli)at mese-
1~1 için toplanan bir koııferaru;ta bir 
kaç hafta onra ölen Dr. Tod da bu
lunu) ordu. Tod !WZ alarak; Ru .. yada
kl oakll)atın ;>alnı~ rayların genlıt· 

ilk farkından değil llJIDI zamanda 
oğuk O)la.rda hıkonıotlflcrln lşleme
ın~lnden de ı;ektcye \ardığını, fa.kat 
bunun ıı:ın çok uğra,tığını \C iki mU
hendl!!lıt (t;uru~) ismini \erdikler! 
bir lokomotif leat ettiklerini siiylcdl. 

Bir kaç gün sonra Berlln'den kal· 
kan \C tmf;uğmı tr lrlerlnc de muka· 
, emel eden bu ) eni tren Mlıı~k ı tas
) onuna \Urıııı-: bulunu;\ordu. Artık 

insanlardan onra makineler de gidi
~ gore ayak U) durabilecekler demek
tir. 

SERÇE 

ret hissetti... Artık, biltün bunla. 
rın sahip ve maliki, bizzat kendisi 
idı. 

Salamon adında bir Mu evi LUc. Yazan: Behçet Kemal ÇAGLAR O, böylece duşüniırken, arka ta. 
rafta bir ~ürültO tşıt~l. Başını Ç". 

vırdıı:ı zaman, maiyetinde bulunar, 
askerlerden birinin, duvardaki me1 

m.:ır üzerine nakşcdilmlj blr mu. 
kaddcs tasviri, elindeki topuzıa 

tahrip ettı~ıııt görür görnıez .fena 
halde hiddeUPndl. Dcrha' askerin 
yanına giderek: 

car baharatçı Flllptcn kulliycllı .,. _______ .... ___________________ , 

miktarda asit oksalıt alarak, bunu «BANA BAKINIZ: ŞU KURU EK!\IEK PARÇASI VE ŞU BiR 
yerleştiler mi, derhal müdafaaya 
ı;:cçlyorlar ve sonra kükremiş as. 
lanlar gibi ılcrı atılıyorlardı. komisyoncu vasıtaslle limontuzu ye TUTAM OT KÖK(} iLE, BU AMANSIZ İKLİMDE, SiPERLERiNİ 

rlne memleketin her tarafına yay. TUTMAKTA VE DÜŞMANA GOOÜS GERMEKTE DEVAM EDEN Her gün bir teslim haberi bek
liyen duşınan kumandanı, bır gün 
hayran ve şaşkın, ellnd" bir kuru 
ekmek kırıntısı ve bir tutam ol 
kökil alarak yanındakilere şöyle 
haykırmıştı: "Bana bakınız, bu 
yiyeceklerle, bu amansız iklimde 
siperlerini tutmakta ve düşmana 
göğüs germekte devam eden or. 
du. buyük bir ordudur, eşsiz bir 
ordudur!P 

mak surctfle hıfzıssıhha kanununa 
muhalefetten 7 inci Asliye Ceza ORDU, BÜYÜK BİR ORDUDUR, EŞSiZ BİR ORDUDUR·n 
mahkc.mcsine vcr!Jmlştır. ... _ _ ___ _ ______________________ .. 

- Ne yapıycrsun? .. 
Dedi. 
Bu cahil .. sker, büyük bir sü

künctlc; 
- l\IOslOman değll mıy m?. Kci. 

firlerln eserlerini ortadan kaldır. 
mak istlyoı um-

Diye cevi.lp verdi. 
Fatih. derhal askerin elindeki 

topuzu ÇC'ktl 
- Cenabı Hakkın bana lütuf ve 

lh n etti~! boyle bir mabedi tah
ribe hakkın yok. 

Diye, onun kafasına indirdi. Ce. 
haletine kurban giden asker, biruh 
bir halde mabcddcn dışarı çıkarı
lırken Fatih, arkııaına dönerek ken 
disinl takip eden (ulema) dan bL 
rlne işaret etti. O anda, o mualla 
mabedin, altın mozaiklarla parla. 
yan geniş kubbesinde: 

- Allahu ekber .. allahu ekber .•• 
Diye başlayan, lAhuti bir ezan 

sa.dası aksetti. 

Mahkeme, dOnkü celsede suçlu. 
Iarı ayrı ayrı dinlemiş, neticede, 
bu suçun ayni zamanda limon tu. 
zu satışından .Cazla flatta olduğu gö. 
rillerck Milli Korunma mahkeme. 
sine verllmelerlnc karar verilmiştir. 

Gıda maddeleri fiyatları 
yükseliyor 

Gıda. maddelerı-fiyatları her gün 
yükselmektedir. Pirinç ve zeytin
yağ flyaUarı çok artmıştır. Pirinç 
perakende 200 - 210 kuruşa, zey. 
tlnyağ ise 225 - 230 kuruşa çık. 
mıştır. 

Belediye İktısat MUdürlülü zcy. 
tlnyal fiyatlarının her gün anor. 
mal bir şekilde yükseldlglnl nazarı 
dikkate alarak bu yükselişin neden 
1lerl a~ldillnl esaslı şekilde anla. 
mak için zeytinyağ müstahs111erlnl 
bugün öğtcaen sonra İktısat Mü. 

Jf. dürlüğüne bir toplantıya çağırmış. 
(Fatih). zaferinin hakkı olan bu tır. Belediye İktısat müdürünün 

muallfı binayı bu suretle tesellüm 1 başkanlığında yapılacak olan top. 
ettikten ııonra, asırlardcnberl Bi- lantıda yağ fiyatlarının yükselme. 
zans imparatorlarının, hayatlarını mesini temin etmek üzere karar. 
ihtişam içinde geçirdikleri (Vela. lar alınacaktır. 
kcrna) sarayını da gormek istedi. Bu arada öğrendiğimize göre, İk. 
Buraya geldiği gibi, yine keskin tısat müdürlüğü bundan sonra pi. 
dörtnal ile atını sürerek saraya :rinc: tacirlerini de görüşmcğc davet 
gitti. edecektir. 

Lfttın ordusunun fstanbula gır. 
diğl zaman, esasen bu saray tama. ihtikar vakaları 
~~~a!a;:;a v~a.ta!~~ede~ğ;;~ış~~ ka~a:~. :~~l~~d:1ı~~t~~r~t:::n:~~ 
revnakını bulamamıştı... Bahusus, 
elli üç gün süren muhasara esna
sında, Türk güllelerinin tehdidi al. 
tında kalmıştı. Bu müddet zatfın. 
da, temizlik ve intizamına bakıla. 
mamıştı. Her tarana, kalın toz 
tabakaları görülüyordu. Şuraya 

buraya gerilmiş olan örümcek ağ. 
ları, hazin bir manzara te~kll edL 
yordu. 

Bilyük bir ibret dersine benze
yen bu manzaradan (Fatih) o ka. 
dar müteessir oldu ki, İran şair
lerinden blrınln, şu meşhur beyi. 
tini okudu: 

Perde dflrt mlkünet, der kasrı kay_ 
ser ankebut, 

BClmu nevbet mizened ber tarım 
efrl aslyab. 

(Fatih) Ayasofyadnn ayrılırken, 

bilhassa üç kişinin buldurularak 
kendisine getirilmesini emretmiş.. 

ti. Bunlardan birincisi, (İmparator 
Kostantln) dl. İkincisi, (Gran dlik 
Notaras), UçUncUsü de, harbin de
vamı müddetince, kahramanca 
harbeden (Jan Jüstlnyanl) idi ... 
Bunlardan, (Fatih) ln huzuruna, 
ancak (Notaras) gelcblldl. 

Arkası var 

(1) (Fatih) in bu kapıdan gir
mesinin ve orada şükran secdesi 
etmesinin hatırası olarak o hadisi 
şerWn oraya konulmuş olduğunu 

rivayet ed rler. 

kemesinin koridorlarında bir sürü 
suçlunun toplanm'a.aına · sebebiyet 
vermişti. 

Bunlar, Beşlktaşta seyyar satıcı 

Halim, un komisyoncusu İsm.all, 
Nusret ve buğday, arpa, yulaf gibi 
maddeler üstilnde lhtıkAr yapan 
İsmail Hakkı Bağlıoğlu ve Musta. 
fa Kilçük ve börek satmaktan su~lu 
Ahmet Cosof, Milli Korunma mah_ 
kemeslne verilmişlerdir. 

Sami Abuaf davasına 
devam olundu 

Demir tıcaretlndc 45 bin liralık 
lhtlkfır yapmaktan suçlu Sami A
buaf ile Refik İsfcndiyaroğlu'nun 
duruşmasına dün de devam olun. 
muştur. 

Bu celsede, Kayscride bulunan 

bir şahidin dinlenmesi için telgraf-
la Kayserlye talimat yazılmasına 

karar verilmiştir, 

l\'Iahkeme, ayni zamanda ylrmL 

şer bin liralık bonolardaki yazıla. 

rın mUrekkepl<-rlnin yeni mi, eski 

mi olduğunun lnhlll edilmesi için 

Tıbbi adli klmyahaneslnce tahlllın 
yapılmasını lstemııltlr. 

Duruşma Kayseridcn ve Adli 

Ttptan cevap veklemck il:terc baş. 
ka gilne bırakılmıştır. 

Genç bir an tereddüt etti. Sonra etildi 
ve duvarın ıolgeslnde durdu. Kırmızı bo. 
yun atkısının uçlarlle oynuyordu. 

Gladys adımlarını sıklaştırdı. Bir oto
rrrobll aradı. fakat cadde bomboştu. Bir 
kaç adım yUrüdükten sonra yine gencin 
peş nden geldiğini farketU. 

Bu s<?fcr durdu ve bekledi. yanına 

yaklaşınca öfkelı bir sesle: 

- Stzı tanımayorum. 

P levne cbcdllcııtl, Antep 

gazi unvanını kazandı; 

Kanlje. hAllt dlllcre destandır. 

Unutulan, ı:ölgede kalan, tarihi 
emsalsiz bir şehir daha var: Kars .. 
Ağustos ve eylul ayları Karsın 

kahramplık aylarıdır. Havaların 

harekete en müsait olduğu bu aY. 
tarda Kars zaman zaman hücu
ma u~ramış; halkla ordunun, mil. 
Jetle devletin elele verdlsı her 
muhasaradan alnının akıyla sıy. 
rılıp çıkmıştır. 

1744 yılının alustos ve cylul 
aylarında. iranda şahlığını ilan e
den Avıar Nadir, Karsı kuşat

mış, denk denk geçme tahtalar 
ve balya balya pamuklarla çayın 
ağzını tıkamak sure.tile şehrin i. 
çccek suyunu kesmiş ve değir. 
menlerini durdurmuştu. Ekmek. 
ten ve sudan mahrum kalan Kars. 
ta. 75 bin kişilik blr ordu, eli 
böğründe kalmıştı. Ycrlilc:rln bu
gün bile ıışaşı tmlş ama, dUrbiln. 
lü dilşmandan iyi göriirmUşo diye 
andıkları şehla Serdar Ahmet Pa. 
şa, bundan hiç yılmamış, ordu
sunun sabrına ve cesaretine gü. 
venmlştl. O, muharebe sa.flarıoda 
çarpışa çarpışa öldükten sonra, 
yerine gelen ye~enı Mehmet Paşa, 
ondan daha kahraman çıkmıştı. 

Amansız sıtma ııöbetleri içinde, 
ttrtir titrer ve buram buram ter. 
lcrken kumandaya ve idareye de. 
vam etmiş, peygamberlerin snr'a 
nöbeti tuttukça, miraca çıkışları 
gibi, hararet beynine vurdukça 
huruç hareketleri yapmış, ş1tma. 
sının atcşıiil ası<crlcrln ln ruhuna 
sirayet ettlrmeslnı bilmişti. 

çocuklar yerlere sıralanıyoı4ar; 
muhasara ordusunun neresinden 
sızıp sıvışıp geldığl kestlrilemlyen 
civar köylülerin sürü sürü. sırtla. 
rında getiı;dlklerl çuvalları avuç 
avuç bölüşüp d•beklerde, el de
ğirmenlerinde ölütüyorlardı. Ko
lunun kuvveti ya yaşlılığından, ya 
ı;ocuklufundan dibek dövmlyc ve 
değirmen döndürmlye yetmlyen. 
ler hububatı kahve değirmenin. 
de çekip un yapıyorlardı. 75,000 
kişilik orduyu böylece 75 giln 

beslemeğe muvaHak oldular. Her 
vurulan askerin yerine bir kaç 
gönülla birden koşuyordu. Düş. 
manın yilz bini geçen ordusu. bu 
lman ve mukavemetin karşısında 
ezilmis, küçülmilş, guvcnlnl kay. 
betmiş olarak çekildi, gitti. Ellne 
dökUlen abdeı;t suları. nobcl ve 
hararetten ansızın buhar kesilen 
Mehmet Paşa. muhasara çözülene 
kadar dişini sıkmış, dayanmış, bu. 
yük ve aziz vazifesi blttlgı an gev. 
şcylp titreye titreye, askerlcrınl 

tebcil eden naralar ata ala şchıt 
<>!muştu. 

.::il 857 müdafaasındaki harika 
U bundan aşağı ddlldl. Teş. 

kHiıtsız ve başsız ordu, halkla el. 
ele verebilmek sayesinde, gUn
lercc derenmlş. aylarca hem düş. 
mana. hem açlığa, hem susuzluğa 
göğiis germişti; halk son lokması. 
na kadar ordu ne beraber yemiş, 
ntbayet hep birden aç kalınmıştı. 
Sıra çoktan Ol köyüne gelmişti; 
askcrl r. halsizlikten. ancak bir. 
b1rfn~ otuna tutuna ileri slP,Crlc~c 
geleblllyorlardı. Fakat orada bir 

3 O - 40 defa muhasara edi. 
len, 30 - 40 de.la her ka-

rış toprağı kanla sulanmış olan, 
toprağının her kazılan yerinde in. 
san gemisine rastlanan Kars, Tür. 
kün şccaatlne. ordunun sabır ve 
cesaretine, halkın hamiyet ve 
hamasetlo~ en bUyük ve şanlı şa. 
hlttlr. Bugün bile, topraklarından 
şehit karları tütmekle; havasında 
şehit ruhları dolaşmakta, rO?gar. 
tarından ve sularından şehit !ısıl. 
tıları işitilmektedir: 

Çanı blze verdi buda 
Olsun diye yurda f~da 
Kafeste ruh eyler nlda 
'l'ürk kafire kul olur mu! 

lnccllrJıı: kırılmayız 

Polattanız burulma~·ız 

Bulanmadı «ı durulmay1z 
Bizden ila sel olur mu? 

Asırlardanberi Karsın Ağustos 

ve ey!QI ayları emsalsiz kahra. 
manlıklarla, eşsiz müdafaalarla, 
aslanca huruçlarla dolup taşınış. 

tır. Kars, gazi şehirlerin başında 
c:ayılmayı çoktan hak etmiştir. 

Mehmet Aklfin meşhur mısraları 
başka yerler içi~ bir güzel mü. 
balağa olabilir. Fakat Kars için 
aynııe vtıkıdlr: 

<De\'anıı Sa. 4, sü. 4 de) O/t 

O rdunun bu mukavemctl. ı-~ ı- x~ ~!ltnL 
serdarın b~ ıınan Ve lda. I a •~ ......... 

resini yakından 1:orcn halk, yar.~ ;!!Y~'''"ııaım -~a=• 
dımını büsbiltün arttırmıstı. 'l'op- mr_ a- 49''1t•m 1• tek\ı!a:•ı 
yekun harbı yeryüzünde bütün D k • ? 
teşkilatı ile ilk tatbik eden Kars ayan an ım 
olmuştu. Susano~lu lfıkabını ta. 
şıyan blr kahraman yerli, ~chrln 
bütün halkını, el ayağı zor tutan 
ihtiyarlardan, yeni konuşmağa 

başlamış çocuklara kadar bütiln 
kale sakinlerini teşkilatlandırmış. 

H 
aber gaı.eteal czeytlnyağı iki 
;) Uze dayandı» diyor. Zeytin

yağın iki yüze dayanmasından daha 
önemli olanı mllııtehllkln bu yUkse· 
11,ıere dayanmaıııdır. 

tı. Kazına ve kürek bulamıyanlar 
tırnaklarile çay civarlarında top. iNŞALLAH KORKU~I BOŞUNADIR 

NE YAPALIM!' 

Berlln. aakcr yllklll U<: müttefik 
semisin! batırdıklanru bildirdi. Lon· 
dra, ba9habertn baştan ba,,a uydurma ı 
olduğunu söyledi. Berlln, ba .gemlle· ı 
rln batırıldıfında ıu·ar etti. 

işin inada blndll1 anlqılıyor. Bu 
rağı cşınlşloer, hıırmnn büyüklü. Ege bölgesinde bir yerde Uı.Umlll, 
ğündc çukurlar meydana getire- Giresunda da fındıklı ekmek yapıldı, tnatçıların ııöı.Jert aruında blı. hakl· 
rck, oralarda çayın topraklara sı- tecrübe edildi. llgWlere söre bu ek· katt nuıl bulup çıkarM".atıı: t lylıi mı 
zan sulaını yakalayıp, toplamağa mekler hem daha lezı.etll, hem daha bırakalım onlar önce blrblrlerlnl lk· 
muvaffak olmuşlardı. Bu işle ÖY. besleyici oluyormu,. na etıılnlcr, ondan aoara elbet biz: bir 
le yaşlılar çalışıyordu ki, evlerine Ben kendi heıtabıma fındığı da, çareıılne bakarıı.. 
dönerken yolda düşmemek için uzUmU de ç-0k tıncrlm. Besle~lcl ol- KABŞILIKLI OLMALI 
kazma saplarına baston gibi da. duklarına. da inanını ,·ar. Uı.Uınlll, 
yana dayana yürilyeblllyorlardı. fınılıklı eıunrğl se,·e IHl\'C ylyC(·eğlmc 

de ı<llphem 3 ok. Yalnıı. beni bir şey 

Ç alışanlar içinde fsmaiıln dll.,lhıdürüyor: Ekmeğe klltılı)or, 
çölde su diye tepinip, a.

1 
c;ok sarfedlli)·or tll~c fındığın, Uıli· 

yakları dibinde zemzemi .fışkırt. I mlin fi,yntını, «ınra da fındık, tiLüın 
tıgı yaşta olanlar bile vardı .. Su- pahalılandı dl~c ekmeğin flyıatını art
suzluktan battal olmuş değirmen. tırınak istlyecek tacir '\'& ~naf ('ıkar 
ı. rln vaz!feslni görmek için, her diye korkuyoruın. Temenni edelim ki 

Milli llflidaCaa istikraz: talııvlllerl· 

nln ı;arçabuk ntılmuı Ilı.erine Ma
liye \'eklllınlL millete te,ekkUr cıll· 

evin sofasında kadınlar, çoluklar. ho-:una korkmuş olRyım. 

yor. Hem mlllj müdafaayı kun·etıen· 
dlrmcğc )ardını, hem de sağlam \C 

kfırlı bir ı, görmek lınki&ııı \erlltllği 

lı;ln millet de aıallyemh:e teşekkür 

et~e 3·erldlr. 
Tatlıııert 

~·ürüyordu. Düşünceli ve zavallı bir hali 
'ardı. 

Gladys kendi kendine düşündü: 
l\larlc Thercse'in oğlu bu mu? diye. 

fakat içinde hiç bir tatlı heyecan yoktu. 
Sadece korku, derin bir korku vardı .. 
Tekrar sordu: 

- Para istiyor musunuz? 
Genç güçlükle cevap verdi ve: 
- Evet. dedı. - Bana bakınız dedi. Attık kAfil Ya 

benı rahat bırakırsınız yahut da slu nok.. 
ta polise şlkAyet cdcrlm. 

- Halbuki ben siz.in torununu:tum. 
Diye haykırdı. Genç hiç cevap verme. 

dl. Ellerini ceplerine sokarak yeniden 
(Şen dul) operetini ıslıkla ı;almağa baş. 

!adı. Gladys hırsını yenmek için tırnak. 
!arını avuçlarına batırıyordu. Böyle yap. 
masa bütün vücudu zangır zangır titre
yecekti. 

Gladys çantasını telaşla açtı ve bir bin 
:franklık bir kAğıt çıkarıp eline sıkıştır. 
dı. Genç adam buna hiç aldırmadan baş. 
ka şey sordu: 

Genç hırçın bir tavırla: 
- Hayır. dedı. 

- Deli misiniz? 

- Hayır değilim. ismimi «S:renmek 
istemiyor musunuz? 

- İsm1nlzden bana ne? Ben s.lzl tanı. 
mayorum ve kim olduğunuzu bilmek 
bf>nl alfıkadar etmiyor. 

- Bu doğru değil, öenl tanımadıjınızı 
kabul ediyorum. Fakat ismimi duyunca 
benimle alakadar olacağınıza da şUphcm 
yok. Hem de derin bir suretle alakadar 
olacaksınız. 

Gladys susmuştu. Titriyordu. Ağzının 
kenarları aşajıya doğru sarkmıştı. Genç 
kat'i bir tavırla: 

- Hayır .. Yalanı Benim torur.um yok! 
Bu sözleri samimi olarak söylemişti. 

Yırmı sene evvelki kırmızı yüzlü yeni 
doimuş atlayan çocukla karşısında du. 
ran ;encln arasındaki münascbcU kavra. 
yamamıştı. Yirmi sene! Gladys için za. 
man mefhumu herkesinki gibi deslidi. 
Genç sözlerine devamla: 

- Haydi büyUk anne siz de biliyorsu
nuz ki ben torununuzum. inanmazsanız 
size bunu lsbat ~tmck pek kolay. Beni 
büyUtcn eski hlzmetçlniz Jeanne'ın bir 
mektubu var. Ölmeden evvel yazdıydı. 
Herşeyl olduiu &ibl anlatıyor. Sizden 
hakkımı istiyorum büyük anne! 

- Hakkınız mı? Size hiç plrşey borç. 
la dc~lllm. 

- Para mı istiyorsunuz. Peki \'eririm. 
Kabahatli olduğumu hissediyorum. Sizi, 
mcvcudlyetinlzı senelerce unuttum. Bu. 
ru nasıl yapabildim Yarnbbı! Halbuki 
ben Jeanne'a parası bitince ban11 gelme
sini söylcmışlim. O gelmedi. Ben de o. 
ııu aramadım. Unuttum. 

- Ben hiç bir §eyden mahrum d-eğil_ 
dıın. Istcdığlm para değili 

Gencin scslndckı kin ve nefret Ghı .. 
dys'ln merhamet ve nedamet hislerini 
söndiırdü. Öfke ile:, 

Aşıkınızın ismi Al do :Mon ti değil 
mi? 

Beni sanki korkutacak mısınız? 
Vaktlle kızım bir piç doğurduysa bundan 
fışıkıma ne? 

- Do4ru büYük anne! Dogru. Fakat 
liUnu unutmayın ki ben Carmen•ı tanı. 

rım. J canne tarafından da büyütUldum. 

Kayıkta altı kişiydik. ~lUD ya· 
rmnda (tlmlzden biri ene TereCe· 

t;lı. h dedi. Seyrek nkaUI kayakçı 
cevaıı ,·erdi: cYilzer para. Ne llıi, 
bir kutu kibritten de ucad 
Kartımda beyaz yün k•takh bir 

adam oturuyor: bac&kları•ın arası
na kı!itırılmış bir kaç bo!f !t',IV•I ,·ar. 
Ceketi bir kaç yerinden yırtık, bir 
kaç yerinden yamalı. Pantalonunda, 
dizlerde yu\arlak iki büyük yama 
görünüyor. Ba~ında koyo bir ttnk 
almııt panama taklidi beymı bir ŞtP· 
ka \ar. Şapka kurdel&sınrn ufki 
iplikleri a':ınnıaktan yok olmu7. 
yalnız amud iplikleri kal .. ı!f- FakaL 
adamın ;>üı.ü, kı)afeWe tez.ad ıe,. 

kll ed~k kadar taı.e \~ dllı.glln: 

!Jlnek ka3 dı tıraş olalı çok seçme· 
mlş. 

Kayıkı;ının cyüz para• ce\·abını 

tşltlnce elini yün kuşafımn araııını• 
attı. kırmızı renkte baktile yatlı 
bir yağlık çıkardı. Yatlıiın. emni
yet :ı.lnclrl gibi, bir ucundan panta
lonunun bir yerine lllttlnnlş oldu· 
tuna dikkat ettim. Bir kaç kere 
katlanmış yathtın katlarını lUnıı 

He açtı, tclnden llstllııte iki dlltlbıı 
, urulmu': be;yaz bir çıkı• ı:ıkardı. 

Dtiğüııılcrl ağır ağır ı;önıhi, dürt 
giizıtı hüJiikçc eski hlr ııara ı,:antıı· 
ı.ını eline alarak açtı. Gözlerden 
birine kayıkcıya \erec-ef{ yiiL pa
rayı ararken öteki r;özlerıl& her biri 
dörde hiikUlıııU~ yUzlllkler, ellilikler 
\e onlukların tıklım tıklı.aı ltıllflen· 

ıııiı: olduğunu gördıim. Hattü g;ıliha 
baş h.tilte hir tane de binlik \'ardı. 
Jia) ıkçının yüz para.'lını ayırdıktan 

ı-oına çantao;ını aynı lhtinıanıla 

kundakladı, yün ku'fllibrı ar<ı~ına 

;)atardı. 

rum .. enln ne kazancımla, ııe para
ı.ında gö:ı:iinı \ardır. l•"akat kılığının 
ıefaletllc ,·uı·udünün dinçliği, yiıı.iı· 

nün tazeliği ,.e ııara ça.ntııııt.ının zen
ginliği taban tabana ıtcl olan bu 
adam, acaba ne il} yapıyerdu'l B&· 
ı·al.larının ara~ına 51kı!jt.rdığı bo~ 

çuvallarla ne alıp ::-.atıyoııdu":' !\eyin 
nesl~dlt , 

Bilmiyorum; fakat muhakkak 
olan bir ':<"Y \·arsa, «:>Hit gelirlııı 

bir 'atanılaı1 değildi ... 
KÖR KADI 

F ıtraiarnuzı 
Hava Kurumuna 

• 
verıntz 

Müftülüğün tesbit ettigi 
sad1kai fıtm bildiriyoruz 

Islanbul MUftülilğünıten: 
Milletimizin en mUhlm ihtiya

cını karşılıyan, yurdumuzun ha· 
va mUdafaası esbabını temin hu· 
susunda pek kıymetli mesaisi gö· 
rülmektc olan ve aldığı oobarruatı 
Kızılay ve Çoculc Esirgl'.me Ku· 
rumlariyle arııla.rında paylaşan ı 
Tiirk Hava Kurumuna ı.cr veçhi· 
le yardımda bulıınulm:l.st !Uzumu, 
F'ılra. ve zr.kat Hasiyle ;rıılikellcf 

olan muhlt!rem a.halimizc ehem· 
nılyctıe arz ve Sadakat ı.~ıtrııı 

nev'i ~·c miktarı ilan okınur. 

!'adakai Fıtır 

Ilukday uııunılan 

Rczı.akı 

Sebzeli 

Kınu-: rurn 

68 20 
F.:n 1)1 131 
Kuıu~ Kuru~ 

200 18l 

köf!:e 

M akarna. bulıur, pirin<: gibi 

gıda maddelerinin huluna· 
maması 'c oldukça tok tır.taca.k ~ e· 
mcklcr in anı cidden düşündlirUyor. 

Dl.in de ıllişiinıliiın. ta~ındım, C\' cJldu1'· 
ç.a kalahalık, heın tılr turlli yemek. 
hem mıtltarı uı olnııyacJ&k, niha,.' et 
ııebz:rll köl te Jıtpınağa karar \'erdim· 

Bir kilo ko~·un kı)·ma~ı ahtım. içi· 
ne a:ı rkmrk ı~ı. hira1 hahar, blhcrle 
beraber ma3·daııoz lEl\'e ettim. Onları 
kadın budu köfte~ı gibi beyzi şekıMe 
yuvarladım, hazırladım. Oh~ tarafta 
bol ııoğan, domatesi bir ı,:ukur tep.;l 
l~lne )'ay"ım. Bunların lbtüue kôfte· 
leri, ıfaha li•ttine de bir kilo pat:ıteıı, 
lkl demet de ha,·u~· koydum. At. yağ - ismim Bernard Martln'dlr. dedi. 

Gladys hıçkırığa benzeyen boğuk blr 
sada çıkardı. 

- Ba5ka b r isım mi bekliyordunuz .. 

- Dava edeceğim. Belkı davayı kRy. 
bedcrlm. Fakat büyuk bir reza~t çıka. 
rırım. Ona ne dersiniz bilyiik anne! 

Gladys hırsla: 

- Rezalet çıkarmak mı? dedi. Pariste 
böyk rezaletlere kim ehemmiyet verir. 
Siz galiba uzak bir köyden geliyorsunuz. 
Buranın &detlerinl bilmiyorsunuz? 

Onlar sızın ne oldu~unuzu pek iyi bıllyor. 
l;ırdı. IIizmetçllcr efendilerinin içyüzünü 
herkesten iyi tanırlar. Siz beni kızınızın 
plçlyım diye bir tarafa bırakmadınız: ki. 
•ı oruııunuz olduğum ve bu yüzden yaşı. 
nız ortaya çıkacak diye beni tanımadı. 
nız .. Sizden nefret edıyorum bilyük an. 
ne! 

- KA.fi artık, be:ıi rahat bırakınız. 
f llihecile \C bunların hepsini ağır 

j atf'ştc ınşlrdim. Çok leuetll ,.e do· 

ı 
)'Urucu bir günlük yemek oldo. - Sahiden çok genç görünüyorsunuz, 

Benlm baıkı ismim yok . - Bana büyük anne demeyiniz. Genç hiç cevap vermeden yanından .Ukul..., EV KADINI 

• 
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rAske::za~urum'\I Kartal halkı ek· [Dün bütün mektepler açıldı Uzak 
Şarkta 

1 fbıaa BOPAN 1 k • k Jd 
flsker gözüyle 8. me sız a 1 
fiillerin nutku: 

B Hltlcrlıı gazeklerde foti. 
• şar etmiş olan nutku ta.. 

mam d ğUdlr. Buyuk adamların 

nutuklıırı hakkında mulaliıa yuriıt. 
nıek istenirse, onları tam şeklllcrı. 

f stanbul vilayeti, vaz'!gef _: 
düzeltmek içiıı tedbir a·llgo. · 

c gormek ve okumak lAzımdır. Karne usulunun kııldırılması u-j vilayetten dtJ;cr vıl{ıyclc bugdrı;) 
Başlayış tarzında, fıkirlerln sıra- zerine Ofıs tarafından Kartal ve nak d lemed ğ. ıçııı ekmckl.k buğ. 
ında, ifade ve üslü bunda ve en 1 cıvarına. un verilmemesi yin.ur.dcn da.> temt•ı etmek tc nıilmkun o1a. 
onra bitiş şeklinde birer mana a. Kartal hıılkı dün de ekmekı;ız kal. mamı şur: 

ramak icap eder. Çilnkiı büyük mıstır 1 Kartal hJlkı ıtın ç kalması ıc.ı 
ırtamların nutukları hem kendı mi}_ . 
eti 1 h d d d

.. Halk, bu vaziyet karşısında çok Jıkesı kıırş sındıı tcdbırler alnı ı 
• er ne ve cm c ost ve uş. , 
man milletlere duyurmak ıçın ek- fena bır vaziyete düşmüş bulur.- zarureti hıı:;ıl olmuştur. Jstan!J 
"crıya önceden hazırlanmıştır. Hiç nıakta~.ır. Bır heyet tıarıçtcn butt ı vıh"tyctl, ted.hırlcr almak iızcrc ırna 
t.lmazsa büyük adam, onu uımall day mubayaasına gitmişse de blr ııyctc ge~mıstır. 
fıklrn ederek kafasında bir taslak 
hali~ de meydana gctlrm~Ur. Londradan 

f2lsizl:! 
(.R»,I 1 IDcide) x 

Ankara 
at yarışları 

" . 

... 

Japonlar ricat 
ı ediyorlar 

ı MütteJıkler Ncuroyu 

J ele g:çirdiıer 
Sydney, 1 (A.A.) - OVen Stıı _ 

ley dağlarında müttefikler yenı b r 
muv C!akıyet kazanmı~lardır. Mül. 
tcflklcr rlcat balınde buluna :ı du!:. 
mJnı takip ederek ve böğrüne han 
çer s:ıplayarak Japonlann tutun-
mak ve mukavemet g<>stermck ıs. 

İ tcdıkleri Nauro'yu ele yeçlrmişlcr. 
dlr. 

Milttclıklcrin kuvvetleri. Nauro 

1 

<itc-;lnde du~manı takibe koyulmuş. 
lardır. 

Londra, 1 (A.A.) - Britanovo 
, A iJıno;ının b ldlrcilğlne göre. müt

tefik kuvvetleri Yeni Ginede Ja_ 

Nutuk, tamam olarak okununca, 
onu soyleyC'n bUyuk adamın içinde 
bulunduf:u psikolojik hali kavra
mak mümkün olur. Psikolojık bal. 
den re çıkar. önce ffkırlcr esastır. 
demlycUm. Her nutkun bir psıklo
jık tarafı vardır ve o büyült ada. 
mın dolayısilc kendisine ıman ct
ınlş olan mlllctlnin mıinevl aksini 
teşkil eder. Cümleleri okurken bas. 
makahp fikirlerin veya ön hüküm. 
:erle eöylcnmlş şeylerin büyük bir 
kıymeti ycktur. Asıl kıymet on
ların bütünl(lğü altında gizli ka. 
lan. fakat biraz nlştcrlenlnee belL 

tim ka.lacağım, fakat en tehlikeli 
mesleği seçerek gönüllü gltmeği 
dtişünmeseydı daha çok üzülecek. 
tim. ikinci hafta 

koşuları 

Dün lstanbulıh re~mi, husu i bü- 'ilne dökHlmliş gördlik, ne~! mektep dU.:memclerı ıctn bu sene tertibat al-
tün nml>teplcr derıilcrc b:ı şlodılar. dığını öğrenlyoru.ı. 

ponların esaslı mevzilerinin bulun. 
duğu Ovcn Stanley dağlarında So
ribaiva'yı ele geçirmişlerdir. Burası 

Port Morcsby'nin 50 kilometre şl. 

mallndcdlr. Japonlar süratle şlm l 
istikametinde çekilmekte ve büyük 
miktarda malzeme ve yiyecek mııd
dcsl terkctmektedlr. Japonlar sarp 
dağlık arazide yığınlarla tuzaklar, 
mlnhılar, mitralyöz yuvaları kur. 
duklarrndan bunları buralardan al. 
mak gilç olmus ve müttefikler, s i
per havan topları kullanmak sure. 
tile düşmanı geri ntma\c işini ba
~arabllmişlcrdlr. 

r n haletı ruhiyedir. 
B. Hltlerln nutkunda llcrı sür

duğU fıklrler ve bur.lara alt se. 
bcplcr, askeri hadiselerin, önceden 
lcsbit edlJmlş plan dı~nd:ı verdi~! 
rcUcclerdcn çıkarılmı..,..a benzlyot· 
Mesela bu nutuktan şöyle bir hu
küm çıkarılabıllr: 

Alman orduları bu yaz sC'ferine. 
Rus ordularını imha etmekten zl. 
'"ad eepheslni daha kuvvetlendir. 
mck maksadııe girişmiş ve Volgaya 
lrndar bunun lı:in uzanmış? Kısaca 
mahdut hedefli bir taarruz sefcrı . 

Alman Başkumandanlığının daha 
fazlasını yapmak istemediğine ve o 
nıcıkcıatla biltun zırhlı tümenlerini 
Doncç havzasında toplayarak bir 
;.ı ldırım taarruzuna ı;:ırişmedığ ne 
• :ıanılablllr mi? 
Eğer bir cephe, kuvv Uendıril. 

u<'k maksadile yüzlerce kilometre 
ileri ı;:btürülilr, ı;enlşletılır v ge. 
rlslndc binlerce kilometre demir. 
l c lu yapmak !Azım gellrse, harbD 
"icvam için o cephenin daha kuv. 
\etli ve sağlam oldu~una ihtimal 
't>rllemcz. Bir tümenin gUnlük yem, 
f'n.ık ve cephane payı 60 tor.dur. 

Dunun üzerinde fazla durmıya
lıın. Zat.: n B llltlcr de işin ilerde 
ne renk alacağını takdir etmış ve 
•enenin harp programını blldlrmlş_ 
tir: 

ı - Alınan yerleri elde tutmak; 
2 - icap eden yerde taarruz et. 

nı ck 

İşte. nutuk tamam olmamakla 
b<'raber. onun psikolojisi bu yeni 
harp programını ifade eden iki fi. 
kirdedır Bu plfıı: da bizim gorüşü. 
trıüzc gdre sırf t aarruz V<' istila f ık
,. drgll. hiıd 1S<lcrln meydana ge. 
ı ı d's ahval dolayısile bir müda. 
fııa kaygusıı vardır B. Hltlcr, Rus
vay: 1 5 senedir yıkamamıştır; ve 
ll"tclık yıpranmış vaziyetle. hazır 
1 • 
ı:ı nrtan fnglltcre VC' Amerlkaya 
kRrşı hnrbc devam etmek mC'cburl 
;\'elinde olduğunu düşünmüştür: 
fiu duşüncestndc de o, ycrd n goğc 
kadar haklıdır. Yıldırım harbinin, 
nıüttefiklcrin uzatma stratejisi "<'-
1->t'b ](' yıpratms harbına tabi ol. 
dıığunu ve buna göre hnzırlanm11k 
lazım geldiğini ordu gibi Almar 
m iletinin de nnlaması Hizım. B. Hlt 
1crln Alman m111ellne vadettiğ i ye. 
n zafer artık kısa değll, uzun va. 
delidir. 

l\nkar ada bir takas 
odası kuruldu 

Ankara. ı (Vatan) - Şehrimizde· 
ı.ı dokuz bankadan sekizinin lştlra
klle kurullm Ankara Taku odası 
hııgllnlerde çalışmalara ba.şJıyacak· 
tır. Şimdıye kadar yurdumuzda bir 
'I'akas odası vardı. Bu da yerli ve ya. 
hancı on bankanın aza bulunduğu ıs. 
lanbut Takas odcuıı idi. lmkAn hamı 
Oldukça lzmır, Adanıı ve Samsun gi· 
bı lllllhJm merkrzlerde de baııkacılıl< 
~lcnunde mühim rolU olan böyle Ta
ka-; odaları kurulacaktır. 

Pıke şeklinde bombardımana ma 
nl olmak tçln her gun fnglllz şehir_ 
teri üzerinde binlerce balon yllk
sellr. Bunların sosyal birer fıle 
benzer bir hali var. Ben her gün 
inip kalkmalarını basit bir iş sanır. 
dım. Meğer bunların arkasında u. 
zun boylu teşkllAt varmış. Teşkilat 
baştanbaşa yardımcı hava kuvvet. 
lerlnc mensup kadın subay ve er. 
terden ibarctUr. Balon takımların
dan birİni ziyaret etmek istedim. 
Eskıden cazcteeillk eden kadın ha. 
va teğmeni bcnl otelden meydana 
göturdü. l\1C'ydanda b izi karşılıyan 
kadın tC'ğmcn de bir otel sahibi idi. 
Ortalığı yaman bir disiplinle idare 
C'den pembe yüzlü onbaşı, bir tele
foncu kızdı. Balon sahasına girdi. 
ğimlz zaman kız erler, saçları da. 
ğınık, iş elbisclerlle çalışıyorlardı. 
Birdenbire keçışıp ortadan kaybol_ 
dular. Sebebini sordum, kadtn tcğ. 
men sülerek dedi ki: 

- Bu kadarcık kadınlık dme
lerlnl hoş görün. Türk erkek mlsa. 
firl görünce, saçlarını. başlarını top. 
lamağa koştular. 

On dakika olmadan temiz üni. 
formalarlle, dUzelmlş saçlarlle, bo. 
yanmı§ yUzlcrtıe ge1aıtcr, galiba 
çabuk boyanıp süslenmek, askeri 
talimlere dahil. Her blrlle konuş. 
tuk, hepsi gönüllü, hepsi 18 ile 20 
arasında. Balonu indirip çıkarmak, 
vinçleri Jrağlayıp tamir etmek, ba. 
tonun iplerinın bakışını temin et_ 
mek ve gauna bakmaktan ibaret. 
İç sıkıcı işi glinül hoşluğu ile yapıp 
gidiyorlar. Koğuşları temiz, rahat, 
yemeği ve ortalık temizliğini .nö
betle yapıyorlar. 
Teğmenlere sordum: 
- Sizin vazl!cnlz balonun tali. 

mata göre, kalkıp lnm"slne ve eki. 
pin bakımına r.ezarct etmek mi? 
Cevap vcrdı: 

- icabında onu da yapabiliriz, 
fakat bunlarla erkekler me~gul o. 
luyor. bizim vazifemiz bunlarla uğ. 
raşmaktır. Eger kız erleri kendi 
haline bırakırsak süslü üniforma
nın hc\l"C.si altında iç sıkıntısı baş. 
!ardı. Şc.vklcrlnl, allıkalarını mu
hafaza için ruhları ile meşgul ol. 
mak, tOrlü türlü dertlerini ara. 
nıak, dinlemek llızım Sonra kadın 
başı boştur, takım halinde çalışma_ 
ğa hazırlanmamıştır. Türlü türlü 
'çtlmai sır.ıflardan selen bu kızlar 
tptidadan gcçlnemiyorlardı. Şimdi, 
hanım hanım çalışmağa ve geçin. 
mcğe alıştılar. Sonra meyanlarına 
istikrar ve irade girdi. Eskiden sık 
sık meslek ve yer deglştirmektcn 
zevk alırlardı- Askerlikte böyle şey 
yok, sor.una kadar hizmet var, 
yoksa kaçak asker eczasını görür. 
Harp, ıçtlmal bakımdan çok fay_ 
dalı oldu. Sordum: 

- Size erkeklere bonzemek, mü. 
ı;avi olmak hevesini vcrmt•dl mi'! 

- Hayır, kadın crk<ğe benzeme. 
ğc çalışmamalı. kadın kalınalı. Ha_ 
vatın ahengi bunu icap ettirir. 

i r giltereyi ziyaretten sonra şu 
kanaate vardım ki, bu memleket. 
tckı mukavemetin bir sırrı da ka
dınların askerliğidtr. İngiliz kadın. 
'<trı harp gayretınl şımdıye kadar 
h iç bir yerde ı;ör{i)memiş bir şekil 
ve ölçüde bcnlms<'mlşlerdlr. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bugün matinelerden itibaren 

TAKSIMSinemasmda 
St'yredrnlcri sUr<>kli helecan ve heyecana ı;arkedecek bOyük bir film 

l ARZAH O ·v ARIHOI 

lUcktcplilcr •liin ımbah erkenden lc\azınıııtmı dıiunek l~ln dola!jıp du· Yukarıdaki retılm mekhıpU ge~ 
yollara dokulınlişlcrdl. OğlPdeıı oı1ra ru~ orlnrdı. Maarif Yeklletlnin talc- kı7.larımııı blr arada göı;termelde
Juz, erl•e.k ~aHuları Ankara cadclıı- I helerlmlıJn geı,:en ııenekJ \azJyete, ıllr. 

Ankara at yarışlarınm ikinci hafla 
koşuları pazar gUnU şehir lpodromun
da yapılacaktır. Bu hafta yazılan 

hayvanlar şunlardır: 
Birinci koşu: 

1 - SifkRp, 
lklncl koşu: 

işgal a tındaki l 
Fransada 1

)' , 

Stalingrad'da 
(Ba.şı 1 incide) (0) ı şehrinin şimal batı varo~larıcda 

'C' tank kuvvctlC'rl şehrin Alman kuvvetlerinin sol yanına yap 

Uç ve daha yukart ya.,taki arap 
atlarına mahsus, 

ı - Tomurcuk. 2 - Yılmu, 3 -
Ceylılntek. 4 - Tarz:an, 5 - Can, 
6 - Hızır. 7 - Dabl. 

Uı;ünrıi koşu: 

ı - Yaradın, 2 - Pınar. S - Has. 
pa, 4 - Karmen, 5 - Dcstcglll, 6 -
Nililfer. 

Dördlincü ko,n: 
l - Davalaclro, 2 - Karabiber 

3 - }ieybcli, 4 - Congadin, ti - ço. 
bankızı, 8 - Demet, 7 - Buket, 

Be,lncl ko"1: 
ı - Elhan: 60,5 2 - Meneviş 57,5 

3 - Tiryaki 54. 
Çiftebahls: 3 - ~ tlncU koşular ara· 

sındadır. 

Gazeteciler, Ruzvelt
le konuşacaklar 

Sanat mektep!eri 
kcponıyor 

Londra. 1 (A.A.) - İşgal altın
daki Fran~ da Alman kumardanı 
General Stu!:'pnss<'ı, blitOn sannt 
m<'ktcplcrın.n kapatılmasını emret. 
mlştir. Fransada, ıırtık her türlQ 
mesleği öğrenmekten mahrum ka
lan binlerce Fransız genci, ayni za. 
manda h!:'m çalışmak, hem sanat 
i>ğrennıck üzere Almanyoya davet 
edilnı i ~lerdir .Bunlııra da çalıstıkları 
işler için ücret de 'er.leccktır. in. 
glliz basını Fransız hayatiyC't ni za_ 
yıflntmak ve F ran ız işçi gcnçllJ?lnl 
temsil<' tabi tutmak iç n bu ~eklin 
çok şeytani bir fıklrle tatbik edil. 
mlş bir usul olduğunu yazmaktadır. 

Madogoskard-o bütün 
limanlar isgai edildi 
Londra, 1 (A.A.) - Madııgns

kar adasında bulun n 1ngıhz kuv
vetlerı şimdi ndan.n bütün liman. 
hırını işgal etmiş vaziyettedirler. 

(Ba'ı 1 1nclde) = 
lcktiiel kliltür ı-,ıerl dairesi, Ameri
kalı gazetecilere Türk gıu.etooilerlnln 
.\.merlkaya ziyarrt için da' et edil· 
mı, bulunduklarını blldirml~tır. Tiir
klye kon.,olooıu R. Kf'ınal Va!;fl ile 

Ne\'york'dakl Tllrklye tlr.aret ata.~e:sl An1erika - İngiltere 
B. Sarban ve TUrk gazetedlerinln (Ba..,ı 1 incide) «> 

mlhmandarlıtına tayin edllrn Vaı:ln&"- ral Vllyam Leahl'yl zikrt'tmekte• 
ton e:>kl gazetecilerinden B. \\'rtıley ılir. Ba~ka Amerikan kunııay su· 
15 gün eneldenberl Nevyork'a gelml' hayları ~unlardır: Ordu kurmay 
bulunuJorlardı. Bu 7.atııır IAl Guar- hnşkanı Gc(lrge l\larşal, Birleşik 
dla h&\B me~·ılanında 'l'ilrk gazetoci· ArncrJka filosu ba-:komutaııı A· 
!erini seliunlamıtlardır. Gazeteciler mira! ı:rııcst Klng, ordu hll\a 
Bıılttmor oteline inrııı,ıerdlr. Kendi· ku' \Ctlerl komutanı General .Ar· 
JP.ri, BlrlfiŞlk Amerlka'oın her tara- ııold. 

fını .ziyarete dan:t edllııılo:lerdir. Or· l\lli)'tcrek kunııay he.) eti lnglUz 
du kamplarını, deniz tulı.lerlııl, ordu ııhal ları da ı;;ııııl rılıııı miırekkeptlr: 
,.e mühimmat fabrikalarını, deniz Mnrc-:al Slr Cuıı Dil, Amiral :--lr An· 
tl-7.giıhlarını ı:örecddr.rdir. Ru nıllııı· ılrn Kuniııgıını, General .MııkrcaıU, 
taz miı;,aflrlere krııililıı'rlnl Aınerlka· ha' a ınarcıznli E\'111. 
da görın<'kten bahtl;)ar olduğunııı7 i\lii~len:k kurıımy lıt·ycllııln \al'.f. 
söylenml~ ,.e yurdumuzu arı.u ettilderl ft~"i, Ingili1.lcrJıı h:ırJI ı;ayrellerlni tu
ı;rkllde ge7.ınl'k \C 1.l;\·ıtrC't etmek için ııı:ııııcn ta11Liııı elııt<'k \f• Aını•rl1'ıııı 
nıiimkiin olduğu kıulnr uııın mlldılet lıaqı gayretlerini ılı.: huna uydıırmıık· 
kalm~ları üın~ıllndl'i hulunıhı~umuz lır. Bundan b:ı~J.u lıarıı ıııal.ıcıııc 1 
hlldlrılmlştJr. l alnız ikamet nıudılr.t- ı hakııııından lwr iki llll'llllckctln tek· 
!erinin ta) ini kendi kenılllerlııc bıra· mil ıstlho;alatı da ııu ınaluıııeniıı tcv-
kılmıştır. 7.İ 'c tukslıni lı::ıkıınınd:ın uy ııı gay-

Türk gıu:etedlcrlııin l"oC\york'da ret ~·erçeH•sl dahilinde ulıJu":.u haclar 
bel~lye reit'll 8. J.a· Guardia, B. Al lııglllr. 'C Amerikan milletlerinin tanı 
örhmidt 'e başka şahıılyetl~rle gii. bcrabcrliklerJı:ıl temin ctııırk \C Mlh· 
rü-:melcrl beklenmektedir. 'er kun·ctıernl ;)cnınek i!,'lıı kendllıı

Koloınhiya bnh-crsltııslnln eski ta- rllc tni.i<'adele;)c ım.tıl.ın milletlere 
lebelerlm!P~ <>lan Ah~ccl Emin l:~al-ı yun.Hm lşlııJ ha'iarınak nızlfeleri , 9 
man, Şlikru f.:!llmer Vfl 1'.ekerlyya :ser- hu heyete tc\ dl edilen işler <'ilmi in. 
tel e~kı ıinh erblte lıutıralarını tekrar 1 dt'nıllr. 
ya'jalaı·aklar•hr. ' .\lüşterek gcuclkurınay Jır_\Cfl reb 

Türk ı:azehıC"ilPri \'aşlııgtoıı'da 1 Ru7.\elt'ln se\k \C idarC!ıi altındadır. 
Türkl~r hilJiik <'l<:hl R. l'ltiinlr F.r- Heyetin hartkct ımıgrıunı lıi.ıtlln 
togrul'u ı:örf'ı·rkll'r \P. .)'ine \'a~ing·ı harp llıli\R!,'Jarını llınl:ı ctnırktc, te
ton"da rl'i-. nooo;ıwdt'Jn mutaıl ga'IC· melleri ıı~ıişterek bhııtl'jlJ c du\ıuıan 
:cdlcr tllıılaıılısıııda hazır huluııur.ak. 1 nıUlıhıııııatın takslnıl '<' kew ~tratc· 
ardır. ··ı ti . . k k MI . . Jı ,; uırure ne gorc ııııışterc ay· 

' safırlr.rınıl,; rrhı Roıı!ıeH•lt'i gıir- ı naJcların tvkı>inıi, rlde bulunan ta"'ıt 
düktl'n !l<ınra ıııllli ba!I ıı kııliıhü t ' ' 1 a-1 \a..'lıtalarıııın lhll;) açlar ıılı.hcthıtlr ay. 
rafın-lan şr.refirrinc "erilen -ıı.1 • :r..ı d b 

1 
°t- c JC· rılıım.-.ı \C nllıınct strrıtrji bakımın· 

ınc,., n c u una"aklartıır • 
T ki R " • ılıuı iıstlııılıı/;lı tcınlıı ctıııcsl matlup 

ur .)C. · tillrt Meclisinde Ha- ıfeıılza,.ırı nıünaku!Utın teminidir. 
rkin~ «-ndımrnl lıı:a!lınr1an bulu ' • 

1 1 
ıııın 'c Aıncrlkahların rnCbUIİ\ eti doğru· 

evH~lce "yaııa bilgilr.r okul ıJ • ~ 
1 
.. k d 

8 
un a dan ıloğruyn keııılllcrlnc aıt olan ha· 

Profesor u <' en · 8likrü F.ısıner . . .. • • rC'ı.etıere ıııuştrrek kurmay he\ etı 
,-.. nıck•c &ur alıwaktır. l>etrolt ıı;r • 
• •. 

111 
r- ıııüılnlı:ıle ctınl.)ccel>llr. Amerikalı· 

be:ıt b:ısın ınuıneo;s 'c ıııllli hasın . 
C'llff I T far lıarıı blrntcjlsıni kcıı•lllcrl J&pa· 

kulıihii rei"i R. orı rrwo'ı hoş. raklarılır. 
amcıli ıleıııedııl 'erecektir. l\llsarır- () 1 il t . ~ 1 1 1 1. ı ı· w s c ı, ı .. ııı rıı .e:ı ıın n ın ı"'· 

lerımi:ı Amerikan kongrC1'!l •:t"l!l<'lc· tcr<'k geııelkııı·ına\ heyetinde hirln~i 
rlnr. iştirak edec·rklerdlr. nııııilan ha>;1- sınır ı\merlkıtn s~hıt~ 1 olılııJl'unu ilk 
ka ordu 'e don~onıa ı:erını.~ le gor'.~· olarak açığa \ nrnıuşiıır. 
~·ekler, meçhul a ker mezarını go· 
receklcr, J,lnt·olıı abiıle!>lni 'c \'a';in;-
ton'un '.:\lount \"ernlıı'dakl m1nl ge· 
:ıeceklerdlr. Ne\"l'ork'a dönü~Jcrlnde 

General El~ktrlk ş1rkr.tlnln Schnec-

.. ndeki kıllt mevziine hucum , tıkları tııarruzda Ruslar büyük mu. 
clın· :.e de karşı bir hücumla kanlı vaffakıyctlcr elde etmis)erdlr. 
kayıpla.ra uğrayarak püskürtill. Bir kesimde düşman çc.kllmcğe 

müştilr. Çoğu İngiltere ve Amcrl- m!:'cbur cdllmt<=tir. Diğer bir yer. 
kadan gelmiş ol:ın 98 tank tahr!p de Rus kuvvetleri mühim bir te. 
edilm iştır. peyi düşmanın cli.r:den almışlardır. 

Haftalarca süren şidd Ul müda. Mczdok k sımlnde bUtUn Alman 
faa savaşlarında Almnn kıtaları bu 1 arrm:1 arı geri atılmıştır. 
önemlı Kıfü mevzii, çok uslün di.ış- Novoroslsk dolaylarında Ru!: kuv 
man kuvvetlerine karşı muhaf ııı vetlC'rl 8000 Rumen! imha etmiş_ 
etınlşlcrdir. Orta ve Aşağı Volga ı terdir. 
çevrelerinde ve l\Ic.skova etrııfındo Londra, 1 ( A.A.) - J\Toskova rad 
dü~man gerılcı-indekl demiryolJa- yosu, Alınanların son hafta ıçlndc 
ı 1r.a gündüz ve gece hava hücum. St:ıllııcrad çe\•rcsindcki muharebe. 
lnrı yopılınıştır. Voronejin ı;imalln_ lC'rdc 15 bin asker kaybettiklerini 
de, düşman bir tek tümen kcsımln. bildirmektedir. 
de y ptığı n"' t!ceslz hücumlnrda 25 Moskova, ı f A.A.) - Rcutcr ajan. 
tank kaybetmiştir. sının hususi muhabiri Harold Klng 

Rjev yakınıı:da hücumlarımız bildiriyor: 
nctlcculnde düı:mn.nın şiddetli mu- Stallngradın şımal batısında, Al· 
knvemetlne rağmen mahalli mevzi. man uçakları yalnız bomba atmayıp, 
lcrımızı dUzcltttk. Top ve uçak n. diki" makinesi. sap&n, ıııift varillerf 
lcşlcrlmlz düşman topluluklarını \'t'lhasıl ellerine geçirdikleri her şeyi 
dağılmış, düşman tasarladığı hU- atmaktadırlar. Buna da sebep, nak· 
cumlnrı yapamamıştır. Cephentn liyat zorluklarından dolayı kAfl mlk
mcrkcz kestmlnın gerisinde ağar;. tarda bombanın harekt\t üslerine ge
lık ve çetin bir arazide, Alman ve lememesldlr. 
Macar tcşldllcri kalabalık çete grup 
larını koYmuş ve imha etmiştir. BL 
ılm cüzi kaybımıza karşılık düs
man 1026 ölü, 1218 esir vermış ve 
nğır v~ hafif bir çok malzeme bı. 
rn.kmıstır. 

Moskova. 1 (A.A.) - Milli ln. 
glllz radyosunun muhablrl floh<'rt 
l\1:ıgldo!f bugün rııdyoda şunları 

1 sôylemiştlr: 
StaU.rı radyo vasıtaslle harap o. 

tan St.ılıngrad Şt>hrlle dalma temas 
haJındedir ve şehrin mOdafaasın 1 i
dare etmcktedır. Stnllngrad geçen 
ay içinde ylizden fazla büyük hu-
cuma ve binlerce mevzii taarruz. 
ı rıı. nrnkavemcl etmiştir. 30 Alman 
liimcni, 2 bin cığır ve orta tank V'C 

bin tııyyarc şehri dövmektedir. Sta 
ıını::rada düsmaıı yeniden takviye 
kıtaları ı;ellı-ıniııtlr. 

I..ordra, l (A.A.) - Moskovn 
radyosunun bu ııabah erkenden yap 
tı~ı yayımda şöyle denilmektedir: 

iaşe işlerinin tanzi
mine çalı~ılıyor 

(Ba!!ı 1 lnchle) n 

dan maada olan yerlerde iaşe l:. 
lerllc mahalli belediyeler uğraşa. 

caktır. 

Dl~er taraftan memleketimizde
ki bütnn memurlara. tanzlm satı

şı yapılan ycrl<rdekl fiyatlara gö. 
re, erzak vernmesl için bir prensip 
kararına Yarılmıştır. Bu kararın 

tatbikine çok yakında geçileceği 

bildirilmektedir. Bundan başka me_ 
murine Ankara, İstanbul ve İzmir. 
deki rcsmt fiyatlara. göre verilecek 
ekmekten gayri, ayrıcı& muayyen 
bir takım lıı<:e maddekrinln tc,·zll 
için yapılmakta olan tctkikRt ta. 
sona ermek üzeredir. 

Vekiller Heyet de iaşe lşlcrfnl 

ıörüştü 
Anknra, 1 (\'atan) - Vekiller 

Heyeti, bugün Saracoğlu Şükrünün 
riyasetinde toplanmıştır. Toplantı, 
çok uzun sürmüştür. Günün mcse. 
lelerine. bunlar arasında bllhassa 
l~e meselelerine temas edildiği 
söylenmektedir. 

Almanya, Romanya
dan asker istiyor 

Müttefik kuvvetleri so:ıunda Ja. 
porJerın geri ile olan mü'lakalc \ 'C 

muvasala ~·ollarıni da ke.;mcte m u 
vaffAk olmuslardır. Japı:nlar b~Y. 
lece mühimmat alamaı:!ıkları~öaı• 

m1..kavemellcrl derhal za;ı.ı! ·.ımıftır 

Mısırda ha~ekat 
(Ba.'ı l lndde) (//) 

Roma, 1 (A.A.) - İtalyan or. 
duları umumi karar:;ahının 857 nu
maralı tebliği: 

Zırhlı birliklerin hima~ eslnd 
hareket eden düşman pıyade miıf. 
rezeleri bu sabah Mısır cephemiz · 
cenup kesimindeki mevzilerine tıı . 

arruz ctml5lerdlr. Taarruz geri 
püskürtülmü3 ve duşman ağır ka. 
''lp'ora ugrrıtılmıştır. İki yilzden 
fnzla esir alınmı şt ır. 

Alman aveılnr bır ha\-a mul1° 
·-cbc:;ındf' bir t glliz tayyarcs!nı dil: 
şilrmüşlcrdlr: 

Tobruk bataryalarnın at,.3lle ) 1!

ralanan başka blı· tayyare de Mır. 
sa Luş bölgesinde yere inmek zo
runda kalmı~tır. Bu tayyarcnlr. mü. 
ret tcbatını teşkil eden altı erba§ e
sir edilmiştir. 

Çirkin bir hadise 
(8~1 1 ioc-ide) // 

Jarımıza geçırmış v~ bu husus1a 
l\IaarlC Vekfılctınin bu garip me. 
seleye dtkkat nnzarmı çekmiştik . 

Mezun oldun dendikten ve eline 
de resmi bir vesika verildikten ~or. 
ra bu hakkın mektep ıda.rcsl tarafın 
dan geri alınmasının lmkiınsızlısmı 
düşünın~mfştlk. 

Bugün işin hakikatini oğrcnd tk. 
Esefle kaydetnıek mecburlyctuıde. 
\iZ l:I, çok çirklı, bir \azlyctle kar. 
şılaşmış bulunuyoruz. Httdısenin iç 
yüzü ~udur: 

Yuca Ülkü Lisesi son sınıf tale
besinden bazıları imtihan günü hr. 
calarınıq karşısına dikıliyorlar ve 
tehdit ediyorlar. Hayatı tchlıkcyc 
koyacak bu tehdit karşu:mda nu. 
marahırlnı düzelttlrlyorlıı r. 

Talebelerin hepsine kendilerine 
lise bitirmeye girmek hakkını ka. 
zandırn.n numara veriliyor. Mek
tep idaresi bilahare bu hadiseyi ve. 
kalete bildiriyor. Çirkin httdisenın 

kahramanları İstanbul Lls~sinck 
imtihanlara girerlerken vekaletten 
gelen bir emirle Yuca Ülkiıdcki im 
tiham münlcsih addediliyor. 

Stalingraddakl durum elddlyetl
nl muhafaza etmektedir. Şehir mO. 
dafilerl kanlarının son damlasına 

kadar her evi ve her karış toprağı 
müdafaa etmek azim ve kararın
dadır. Almanlar muazzam kayıplar 
pahasına bazı yerlerde 100 illi 200 
metre kadar llerlemeğı- ve her met
rede yığınlarla lllü bırakarak biraz 
ileri geçmeğe muvaffak olmuşlar. 
dır. Sokaklar bina enkazları ve de_ 
mir yıgınlarile doludur. Düşman. 
bir tepe eteklerinde 700 ölU ve 
yaralı bırakmışLır. Almanlar şeb. 

rln fıım·lkalar mahallesınlıı bD§ın
cla bir gOnde ölü olarak 1500 <'r ve 
ı:;uba.y ile 29 tank kaybetmişlerdir. 
Akşamdar. sabahın ilk saatlerine ka 
der şehrin üstiiıiü bir ates ve du
man örtüsil kaplamaktadır. Düşman 
uçak tcşklllC'ri mütemadiyen şehre 
taarruz etmektedir. Çarşamba sa. 
babı çarpışmalar bilhassa şlddeUi 

olmuştur. 

(Ra,r 1 lncidf!) + işle l\laarlf 'Vrkıilctinin l.Jıı kıı. 
g-6ndcrdiklerlnl gözönlinde tutara.!< rarıdır ki, bu talebclerdeıı bu hakkı 
Transllvanyanın taks.iml işini Romııp. alıyor. Ancak 27 ki~! arasında ııl. 
yalılar lehine halletmek niyetinde 01. tısının hakkı tııı~ınıyor. 

Londra. 1 (A.A.) - Almanların 
Stallnsrad ş!:'hrınin son saatı gelmiş. 
tır, dedikleri gündcııbcrl 5 hıırta 
geçmiş bulunuyor. Ruslar cian da. 
yanmaktadırll\r. Almanlar bazı yer 
ı~rde llerlenıC'lcr kaydetmcte mu-

duğunu gösteren bir çok sebepler var- GôrülüyPr ki, Yuca Ülkü Llsc
dır. Almanların Hırvatlara da. toprak sinde belki de bugüne kadar mek. 
tavizleri vermeleri mUmkUndOr.> tC'p hayatında l('sadüf edılmlyen 

Time.., gazetesi Almanların, Aml· çok çirkin bir hfıdisc olmııstur. 
ral Horty'ye hale! olarak kendi :nam- Olln İstanbul Maarif MüdUrlU
zeUc.rinJ cebren kabul etUrr.ıeğe ka· ğünden ö~rcndlğimlze göre. bu ta
rar verdiklerini de ilive etmektedir. !ebeler hakkında takibat yapılmak. 

Londra, 1 (A.A.) - Haber alındı· tadır ''C iş_ adliyeye intikal cdcc:ektır 
ğına göre Almanlar, Rumenlerlıı ve Bu çok çirkin hadisenin eleb~ıla. 
HırvaUann Rus cephesine yeni alay- rından olan bir talebenin talebe 
lar göndermeleri için yeni gayretler llkle alakası kesllmıştlr. · 
snrfelmcktc fakat bu hususta bUyUk Biz, bir hakkın kayboluşun!\ u. 
süçliiklere uğramaktadırlar. zülerck ilk nazarda haklı ı;cirdük-

::\facarlar ,.e Rus harbi lerimlzl bu sütunlarda mağdur ol. 

Türkçe .Sözlü - Türkçe Şarkılı tatycdekl muaz7.aın falırlkalarının bir 
Balta girmemiş ormanlarda korkunç sergüzeştler ... Esrarengiz ma- kıımını da geze<-eklf',r~lr. 'I'lırk ı:aze-

H. Kemal \'asfi ham ıılanında ınhıa- vaffak olmuşlarsa da uğradıkları 
flrleı1 bekll'rkeıı 'I'ürk gur.etccilerl· kayıplar pek ağırdır Bu kesimde 
ııin Amcrlkadakl lkıııııetıeri sıraıun· Alman taarruzunun hızı kesilmiş 
da boş kalalıllecek bir 7.amandan Is- , urü'mektedir. Almanlar bir yer
tlfade ederek bu ananc,·i maçlarda de kazanıyorlar.sa diğer bir yerde 
hulunmı:ık ,.e Amerikan sla.dmda mu- kaybediyorlar. • 

r4ondra, ı (A. A.) - Bir gauuniıı mamaları ıçln müdafaaya kalkmış_ • 
temin ettiğine göre, Macarlar Rua tık. Fakat hadisenin iç,>i.ızllnil ö,!l. 
seferine eskisi gibi geniş ölçüde işti· rendiktcn sonra mektcpllllk hıı>·a
rak etmcıncktcdırlrr. Bunun sebebi tında dalma kara bir leke olarak 
Alman>·anın teşviki ile Romanyanın kalacak ., ın bu hlıdlsenln müseb
Slovakya ve Hırntıstan ile bir :ın· b.plerln dliye kar.ah ile mcyda. 
!aşma yapmlf olm,asıdır. Mncarların 1 na çıkatıld klan sonra en a~ır r~
Balkanlc.rdan tamamlyle uzakl::ıştı· zalara çarpt.rılmaları lazım geldi. 
nlmıüan lı;in Butrarıstanın da bu ı ğını de kaydetmeden geçemiyeee. 

azzam ''c hr~eeanlı halk kütlelerlnJ Rus müdafaa hatunda eltın hiç 
ı,:ormrk Jmsatını rlde cclcbileceklert 

1 
bir ged'k mevcut dl ğlldir. 

ümidini lıhac etmiştl.r. Londra, 1 (A.A.) - Stllli.Agrad ania&mı•ya i~tlrakl Wi "elecekUr. ~ 

cerlllarla dolu heyecanlı bir mevzu... Baştan sonuna kader merak 

1 

tecllerlnin ~ aııılacak bit.) ilk Raseball 
ve korku e dolu bir e:1er. maçlarınılA hulunınaları' rnUmkün 

••••••••••a••ıiıll•m•••••n•••••• oıacatı ...Wyer. TllrkJye konaoıo.u 

• 
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Bölge futlbol Ajanının 
düştüğü hata 

Karsın ts.rhh büyük ci

hangirlerin hayatları v e 
muvaffa.k .ıyeUerl ile yakın9n 11-
gılkfir: İskltlerden DarAya, Da. 
radarı İskendere, İskenderdcn Ha. 
lıfc Ömere V<> sıraııne Alp Arsla. 
na, Helaguye. T·mura, Şah t.maı. 
le, Ylivuza, Büyük Petroy,;ı ve nL I 
hayet Atatürke lntıkal etml§ bu
lunuyor. Karsın iki büyük >rur. 
luluşu vardır; İkisi de kend l,;inin 
de kahramımlık ayı olan ağustosun 

S<.nlarındadır: Blrlnclsi, 26 atus-
1os 1071 de Malazrtrtte, Alp A s
lanın sayeslrde, ikincisi 30 Agus. 
tos 1922 de. Dumlupınard11, A

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrı ları derhal keser 

ı 

Ajan, her işi bildiğine kani. Fakat 
tenkit de bizinı hakkım ızdır. 

icabında günde 3 kase ~llnabilir. . · .. 

BULMACA 

taturklin sayesınde •.• 

Kars Fransızın Verdônü, Os
manlır.ın Plevnesl gibi ve onlar. 
d3n çok fıııla bir milli kAbe ol. 
m.ayı hak etm.ş bir Türk şehridir. 
Bu toprsğa, gil'1dclık baz!rgflnların ' 
değil. hakiki kahramanların dlya. 
rı c.lmak yaraşır. Sayı ız istilalar, 
sayısız mezhepler, zaman zaman 
muhao retler y{ıziirden ruhları. •ı---+--+--+--+
nın hav.ısı biraz bulanmış olan bu ,, 
şehri bu şıınlı ınRzlıılne yaraşı r bir _.ı........_...ı......ı..-
"'t>kllde yf!nl baştan yuRurmak, Sc ldan s:-ı;o: ı - Son derece 
tefklJaUar.dırmık, onarmak ve taze; Yama :! - f~knmb !de bir 
kalkır.dırmıık gerektir. kağıt: B'r ke.,~bıtmız.. 3 - Hay•' 

,.. lk d 1 1 cevheri: Ahret köppilsO. 4 - Sı. _,Q a ve ev et ad amı SarL ·-u ., .. yası memurlardan: Tı•rsl· Su 5 1 
rcıgıunun yerd~n goge ka. Tcelm miles:o1esc-. 6 - 1 t!frP;; 

dar hakkı var: Kaba "''·-!. 7 - Canlı b!r bal~· 
• insan buralr ·ı gordükten ve 8 - S:ırıat: Tersi: YemcY. 9 -

tanıdıktan wnra deha tyl anltyor Denizln yl:k•c'meoıi; BU~iik: Ur 
renk. 10 - Fıyakalı: 7,,a.manı• k•

ki: Türk bayreğı-ın renginde Kar sımlarmcian. 1 1 _ Tersi: R.skerllk. 
sın bilyuk htrsesı var('lır.• 

B. K. (,' at lar 

A bone Ücreti 

te mahfuz bir yer ı;:osterlr: Kıs. 

kançlık. 

Yukarıdan aşagıya: 1 - Mccrı': 

Hayat cev~:-ı yo!u. 2 - M!tolojı. 

Bundan iki ~U" ıwı. el yıızd ğım hlr 
yazıda bir par " d:ı salfıhiyet hudut
larını aşan Istanb11l futbol ajanının 
Almtınyaya gidecek takımı seçmek 
üzere yaptıf;"ı da\ ette dnha ziyade 
lııme kı-.:nct vererek hareket ettiğini 
tebarüz ettırmlştl!'ll, 

bahso'duğu zaman bu tayinln yerinde ·yapılan Bay Ali Sami maurct be· '!'\idriy~ ıl~: 
olacağını da lfnde ettik Fakıt bugUn 1 yan etmiştir. ı:ielM.lik 15 aylı:k 

ye ait; ;Zey~k ulusu. 3 - Tersi: 

ajanımız bir hatAyn dU,mUş bulunu- Fcnerbahçc blrlnrl t.akımı Mersine U.llO 75i 
Aylık hayatla en ll;:lli şey: Rlr erkek a. 

lM ~ dı. 4 - Merkez; Bir erkek adı: 
yor. Bir parça herkesi memnun etmek girfi;rnr 

siyll.!ctlnl bir tarafa bırakması lA· ı Fe'lerbahçc birinci futbol takımı 
T-t~· 'tlilayet. 5 - Çöllerln aktıı. 

zımdır. iki maç yapmJk Uzere bayramda 8eııelik e aylık S ayl4: 

80tJL 
Ayiık 

tıcı hfıdiFe~: Kurum. 6 - Eller. 
7 .- Altı.-. 8 - Cefa: Adl:ır. 9 - J 

Bır hayvan; Kııhrnman. 10 - Ge. 
nl)ik; Akl'ıı kaybe~ tarzdıı. 

11 - Ve dahi: Atılgan. 

Yuknrıdıı da knydcttl~iın gibi bil· Mersine davet cdllınlşt!r. Fcnerhah· 2100 ı•ıt yektw 

Bir kaç arkadaş beni görünce: 

- Yazdıl?'ın yazıdan dola:-., Nuri 
Bo..'lllt'Un çok Ca'lı sıkılmııı, dedi. 

hassa bu J::'•bl nnztk b r meselede Jşl ~eliler esas itibarile bu daveti kllbul 
daha etraflı dUşünmell aman şu etmışterdı.r. 
ku!Up darılır, aman bu ku!Up güce- l'l1ecidlyckoyü ~t .ıdı yapılıyor 

Ben, bır gazeteci sıfntlle memle
ket CutbolUnlı hariçte temsil edecek 
t11kunın teşkili noktasında üzerimize 
dUşe:ı \•azıreyl y pmak. mesut klm
~·~ı ika~ etmek, yanlış yola gldili· 
yorsa doğru yolu göstermek mecbu
ıiyeUndeylm. Bu glbı hAdise'erde 
herbangı bir d!lşUnce ıle sUkQt etmek 

nlr dilşUncec;lnl kafasından silerek G&latasaray klübiımUz 1\1 cidlye. 
hareket etmehdlr. köyünde \d stadlnrının inşası için 

Yine tekrar edelim ki, Iı;tanbul harekete geçmişlerdir. Bir çok Ga
nıuhtcllUnln teşki"lndc sayın aj:ın bll- · ıatasıırayhlar stadın inşası için yıır. 
yllk bir hatAya dUşUyor. Evvelce de dtm vaadi de bulunmuşlardır. 
f<ınret ettiğimiz gıbl isme kıymet \'e- Teşkfüitın da bu çok hayırlı ~e 
rllmekte, herkesi memnun etmek si· bigane kalmıyacağın 1 ve azami bir 
yascU kullanılmaktadır. Ilk antren- yardımda bulunacagını da kuvvetle 

bir m,.mlekct vazifrcılnl ihmal olurdu. 
manda da vaziyet meydana çıkmıştır. üml~ etmekteyiz. • 

HAdlseler de b•ıı::-Un biz l('yid etmiş 
oluyor. Geçe"! gün Kad köyUnde ya
pılan muhtelit antrcnma;-:ıa gld<'n 
her kimle karŞllaşlım -a b na hak 

Herkes de görmüştür ki, bllha.o;sa 
sporda isme kıymet vermemek ll!.
zımdır. I<'utbolU isim oynamaz. Sa
hada bir buçuk saat koşacak bir fut
bolcuda herşcyden evvel cevher ol· 

Dölgc Direktörü Ankaraya gitti 
İstanbul Bö"gesı Diı:-ektöri.ı büt. 

çc tlzerlnde izahat vermek iizere 
Ankaraya gitmiştir. Direktör. Al
mnııya temasları ctrafı~da da An. 
karadan d·rekUfler alacaktır. 

\'erdi. navet edilen o şöhretli oyun- malıdır ki; muvaffak olabllı:ln. Al<Si 
culardan bazı'arının acınacak halini' takdirde o kıymet verilen isim de bir 
anlattılar durdular an içinde silinir gider Bu suretle fut-

Butbot ajanı bu Işı çok iyi bildiğine bot ajanı iki taraflı fenalık ctmlş r- T A f~ V İ M 
kani ol bilir. Her şeyi b!ld ~ine kar.I olur. 
olduğu için de kimseye sormnk !Uzu- BiZ her zaman ajanımızın çalışma
munu hlssctmiyeb!lır. fakat şunu da sındnn takdirle b hsetmekteyız. Yal
unutmamal dır ki, bu gibi nazık me- nız dUştllğti hatıUarı da tebarüz et· 
ııclelerdt>, mem eket spornnun hislere tırmek \'e yan'ış bir ış yapılmasının 
kurban edilmesine hiçbir ferd razı önllne geçmek iç n tenkld etmek le 
olamaı:. VB.Z!fem!zdlr. 

InkAr cd lmez b.r hakıkattir, fut- Kemal Onan 

bol ajanı kendrslnl bu işlere vak· htnnbul muhtelltinl Ahnaııyaya 
retmiş \'(' b!lhas.o;a ajanlığa dört elle klrn :öttire<'e.k? 
sarılmış b.r ark di41tır Işlne sıkı sıkı lcıtanbul muhtclillnln Almanya se-
mırılması her hıı!de takdir edl!ecck ye ha tinde kafılcye eski Türkiye ld· I 
bir harekettir. Biz de c;ok zaman'ar ı men cemiyetler! ittifakı reisi Ali Sa
bu ı!!iltun 'arda çalışmasını takdir et- ml'nln başkanlık etmesi bah.s mcv-

2 GİRİNC'İTEŞRİN 1942 
CUMA 

AY 10 - GCN 275 - Hızır 150 
ı!UMi 1358 - J.:YLt)J, 19 
HİCRİ 1361 - RAMAZAN 21 

, .. l ·rr ZEVALi F.ZA'\İ 

GÜ!'\l:~ 6,58 12.0.t 
ÖGLE 13.03 6.12 
İKiNDİ 16.2 1 :ı.3 0 
Al\:Ş.\i'ıl 16,51 12,00 
YATSI :?0,23 1,31 
iMSAK s.:9 10,27 

t!k. HattA llk futbol ajanlığı mevzuu zuu idı. Kendı.sine bu husustn teklif Ha.va Ku ·um:ma te~ erru 
Ç ınakkal ed 3 göztaşı 

yüklü bir mJtor 
karaya oturdu 

Agırcezada iki cinayet 
(av asma bakıldı 

da bu'u mn tüccar ·a r;mız 
Son b1r hafta zarfında TUrk Hava 1 

Kurumuna \'Blandaşlarımızdan deri 

Gaz.ete-ye ~öndtrtleR ~ det"O 
edilsin edilA1Mln Sadt oltnllMllZ. zı. 

J&llHiaa meı. caliy et kalMIJ edilmes. 

ŞEHJR. Tl\.ATXO ' il 

Bu ak,ıun 

Sa t 20,80 da 

Dram Kısmı 

KiŞ MASA LI 
Koınedl Kısmı 

YA J, A S C 1 

r ~~dyo 1 
BUGtiNKÜ PROGUM 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudumuzıı çalı..,tıralım, 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Senfo· 
nlk parçalar {Pi.) 

"'· Lf: 
12.30 Program ve saat ayarı, 

l:?.33 Karışık program (Pl.) 
12.45 Ajaruı hııberlerl, 13.00 Ş&r· 
kı \'C tUrküle.r. 

.. J;'~ 4'\f 
18.00 Program ve saı:.t ayarı, 

18.0J Itasıl heyeti, 18.40 Dans 
mUzlği f Pl) 19.00 Konu~a. 

19.30 Saat ayerı ve ajana haber
leri, 19.45 K Asik TUrk mUziğ'i, 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.·tli Ka
rışık solo parçaları (Pi.) 21.00 
Konuşma, 21.15 Temsil, 22.00 
Radyo salon orkestrası, 22.30 
Saat ayarı, ajans hab(?rJerl ve 
borsalar, :?2.15 Yarınki program 
\'e kapanış. 

OT.SK: Ü R l.iLMACA?\l'N RALLl 

Soldan sağa: l - Katar; Tatar. 

2 - Araz: Karı. 3 - Rahibe; Kaz. 
4 - Mo; A ma. 5 - Til'ebolu; An. 
6 - Alftl (itll!); T (a) tn. 7 -

Şam: Zikzak. 8 - Ve sair: İna 

{ani). 9 - Gelincik; Ap (pa). 

10 - Lagar. 11 - ı.ıı: Ta; Rast. 

Yukıı.rıdan R§ağıya: 1 - K nra. 

taş: Gem. 2 - Ara: İlave. 3 -

Tah (hat): Ri~l. 4 - Azimet: 

Sl. S - Bobl; Anla. 6 - Ne: zı. 

ca <aciz). 7 - İltirlg (Giritli). 8 -

Ak; Umk; K Ar. 9 - Taka; Zl (iz); 

Ra. 1 O - Aramasa na. 1 l - Rızan 

(nazır); K aput. 

r:ARIF BOLAT• 
KiTABEVi':>/ VE 

lUn kitapları bulabillrsın!z. 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
30 EYL()L 1942 

~terlin 5.:?'t' 
Dolar 132,20 
İsvlçre frangı 30,03 

Pezeta 12.9 
İsveç kronu 3 1,16 

ESBA.'1 VE TAHHLAT 
İkramiyeli 'i~ 5 938 
1kramlyell % ·5 933 Ergani 
Anadolu Demlryolu I ve il 

20,10 
22,201 
51,501 

Dun Çanakkale b:ığazındıı Bul. 
garderc mevktınde havanın muha. 
lc!ctl yuzundcn Yunan bandıralı, 
gozt ı yuklu bır motör karaya O

turmuştur. 

Oi.ın İkinci AJırceıada iki clna. ihracatçısı Bohor Ozkarag~z 5000, 

yetin davasına bakılmıştır. Topha-ı isimlerini söylernlyen iki zat tarafın
nerlc bir kahvede Ahm t ile l\lus- dan 3500, deri ilhalAtçısı Remzi Gök- 1 ,R " d • ı • JJ " • J • 
tafa adında iki arkadaş aras.nda alp 3000, dert ttlccarı Yonto Çlprul es mı aıre erın an lŞ erı 
çıkan bir kavga, Mustafarm olü. 2600, deri ıhracatçısı Enrlka ı.~ayan 1 
mile nctlC'el<'ncrek katıl Ahmet ya. 2oo:ı, Mayer Taranto 2000, ihrncatçı 1 H k 1 d •• h • b • 

Hadı.scden şehrimiz l\1ıntaka LI. 
ma., Rcısl'ğl haberdar cdılm ş ve 
reislik taht.siye eklp!erınl vaka 
mahallnt> gondcrmlştlr. 

Alakadarlar bugi.ın yarın karaya 
oturan mo!orü.1 kurtarılaca~ını söy 
lem<'klc.i ·lrr, 

Jüt \ eı k"rav çe geldi 
Oğrrnd (; ;ııııc gore Macaristan. 

dar. 1' ı Zt> çuval ımall iç., iYiLi. 

hlm m ktarda jut ve kanaviçe gel. 
ml~t r 

Bu mallar yakında ıhtıyaç sahip. 
erine tevzi edllecekt r. 

Büyük" dada bir tüccar 
e:ektr;k cereya!lma 

~ap:la"P k öldü 
BUyukadııda bir tuccar, elektrik 

ccreyt.•ıınn kapılarak o:müştür. 
Yıılo\•alı tüccarlnrdar. Şevket ndın. 
daki bu adam, D:zcl motörllc • ke. 
reste kesişini tctk k ederken kaza. 
ra elini cereyana sürmli<ş ve bir 
arda komtir halıne gt>lmiştır. 

Bu acıklı kaza hakkında müd. 
öeiumumilık tahkikat yapmaktadır. 

kalanmış, maht~cmc_y e verllmıstı. 1 Salam on B!çaço 2000, ihracatçı Sa- 1 a y K 1 n a mu ! m ı r 
Dunku cet ede kat.ı mudafaasını batay 2000, deri ve kösele tUccarı 1 

ynpmı~ ve şoyle ı;oylcmişt•r: Bohor Esklnıu:ı 1000 ,.e Mı;ıon Hele· T b 1 • v 
- Biz Mustafa ile h!ç yüzünden va 1000 Ura tcberruatlıı bulunmu'-J e 1 g 

kavı::a C'ttlk. Aramızd11. ~vvelce bir lardır. 
kin mc elMi C l(ın yoktu () ı;tU~ ı. 

kimiz de sarhoştuk. Karşılıklı kil- Yeni f'ieş ·i vat: 
fürleştık Bunun üzer re ~ bana -------

Endüstri macmu1s ı 
28 yaşm·1

a 

vurdu, kahvedC' hcrke-;ın ortasın. 
da beni rez 1 ettığı iç n be de ken. 
d mi tcpla\·ıımadıın. Yerde siırfik-, 
lcnlrken c C'fıml ku,.tarmak tein 
labaneav arıldım. O sırada ateş Memlekette cndUslrl Cık.· nı yay. 

lan kursun Mustafaya ... bet et. mak, Turk çocukları• ın tekl'lk biL 
mış, bunda benim kabahntım yok- ~sini arttırmak maksadılc 28 se. 
tur, dem~tır 1 ncdcnbcrl çıkmakta olan <Eskı adl. 

ı Muhakeme şah t celbi için başka le Sanayi) Endiistrl mecmuası bu 
güne bırakıl:Oıştır. sayısı ile 28 yn~ına basmıştır. 

Zengin bir mündeNcat ve eote-
Difer cine yet. ı;) upte ko.rısını rcsan yazılarla çıkan yeni sayısını 

Hüseyin adında bir adamla evinde bütün okuyucularımıza tavsiye e. 
yakalıyarak bundan öfkelenip HU- derken arkadaşımızı tebrik eder, 
seyıni ôldürcn Hnmdinln mahkeme. neşir hayatında mu\•aflakıyetler di. 
sıdlr. Hamdi, bu elnayeU, karısının lcriz. 
kendlı;lnl aldatmasına kızarak yap. 
tığını "Öylcmişse de, karısı Gühzar 
Hü e~ ini eve kocasının davet etti. 
t nı ve ondan para koparmak için 
bu işi _yoptığını söylemiştir. Mahke. 
m , şahitlcriıı celbi çln t>oışka güne 
bırakılmıştır. 

Yurt ve Dünya çıktı 
Yurd ve dunya mecmuasının ye. 

nı sayısı zcns n bir yazı serisi ve 
tanınmış lmzulnr!JJ. çıkmıştır. Oku. 
l ueularımıza harnrctk tavsTye e-

• 

Şimdiye kadar re.<ıml dairelerin llAnlarmm llflŞri.ııe tanc,11t 

edP.n merkP1i bta nhulda E nurum llaıımdaki (Tiirk Maari f OcınJ-

yeti Resmi ila n l~ler l Bilrnııu Limited Şirketi ) tutı~-e hall nıledlr. 

Ticeret kanununun 232 ncı madde.si mucibince mahkeme.nin 

tasvibine iktiran etmiş bır şüreka kararı olmadığından Erzurum 

Hanındaki Şirketin muameJAta del'amı kabl! değildir. Bu cbeplcı 

11Antarınızın doğrudan doğruya 

İ~TASBUL ANKARA CADDESİNDE 

KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın Birliği ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

"gönderilmeıılnl rk'.a eder iz. Şlmcftye kadar E rzurum Hanmdakl Şlr· 
kete (ônderilen llAnların da Şlrket.lınJze tevdi edllmeıdaln blldlri l· 

m esinJ tan lye ederiz. 

I~ FAVR \~I 
K. 'J'A"-. .\ RRUF 
ll'E~API.ARI 

2 Ikincite~ria 
J<:cş\des.ne ayrıla:l 

ikram,yeler: 
ı adet 1000 Jıralık 
1 > 500 > 

2 > 250 > 

a > lOO > 
> 50 > 
> 23 > 

ZA ı· ı 1 ı~tanbul asliye malUı.emesl MriJlct 

lstanbu! mıntaka Liman r~.sliğin· ticaret dairesinden: 942/285 
den almı'!' olduğum 685 sayılı rt'.ls şe- Mehmet Furguna alt ve I'tanbul 
hed!.'tnameslnı zayi ettim. Yeni.sini limanına. bağlı 270 No. h orta. kayığın 
alacagımdan eskısının hUkmU yoktur. 

2!) 9 912 salı glinU akşamı saat 19,30 

Salih Çubukçuoğlu da Sirkeciden Galata Yağkapanı ıs-

ZA l ' l 

Kızıltopra.k nüfus memur:uğun

daıı a.ldığım nUfus tezkeremi. içinde 
askerlik ttthls kaydım olduğu hal
de kaybettim. Yenisini atacağımdan 
eskisinin htikmU olıııadıgını ilfı.n 
eylerim. 

1324 doğumlu Kemal oğlu 
Adnan Oktay 

ke.csine doğru köprüden geçmckv 

ll<en geçirdiği deniz kazasına ait ra 

porun a·ınması mezkfu' kayık reisi 

Mehmet Durgun tarafından l!tida ile 

lstenmış olmakla kayık ve yUkle ala

kalı \'C bu işten zararlı herkesin ra· 

porun alınacağı ın;ıo 942 saat 10 da 

mahkemede hazır buluna.blleceğl i!Al'I 

olunur. 

ASETILOPIRIN NEŞ'ET 
GRiP - NEZU~ - BAŞ ,.e DIŞ AGRILARI 

SOGUK Al.Gl_:liLJGINA KARŞI 'l'ESİRİ KATİDİR 
2 lik a r f \·e 20 lik tlıplcri her eczanede aral ınız. 

..................... _ ________ ---=~ 
~ ........................... ._ ... K,, 

TÜRKiYE COMHU RIYETf 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUJ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk liruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevlba:ıka muameleleri 

Para birJ.kUrenlere 28,000 lira ikramlye veriyor. 

F.lft.at B&nkarntı!a kaımbanlı ~e Cı1'r.n:ıs t.'.U!a.rruf hesap~:md.a 
• llırıO W aı- W 3 aae4a • ~:t i'cltlleee.c ~1Jr" ile ıı.şa.ğı· 
~ ,-aı. :f"::. .... la.&ıtılacüt•· 

a _.. ı.-.. .._.. <.~ """ 100 ~t e>: ı!.a.:.tll ~.ooo lıra 
' • 600 • 2,000 .. 
• • 2~0 • 1,000 • i20 ,. 40 • '° • 100 > (,000 • HIO ıı :ı,200 

.t>l.KKA"; • Hesaplarındaki paralar bir sene tçınde 50 iiradan ~a
tı dll.pniyenlere !krıunıye çıkl:ğı takdırde ı;1ı 20 faz'...s!!ıı verilecut.!r. 

Kura!ar senede • defa, 11 mart, ll ha.zıran, ıı eyl.Q.!, 

11 B!rınclkAnuııda çekllecektiı:. 

Sahihi n Xe,riyat ~llidürü A hmet F.mln YAl.MA.~ 
\ 'ab\n Neşriyat Türk L td. ŞU. \'atan liatbaaaı 


