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Gazetecilerimiz -
C_ ... _ Vaşington 'da 

Amerika Hariciye Müsteşarı 
Arkadaşlarımızı '' Atatürk'ün dehası ve mesai 
arkadaşlarının gardımı ile kurulan dünyanı": 
büyük demokrasilerinden· birinin matbuat 

müme-ssilleri ,, sı/atıgle selamladı 
W...hhlıton, f (A.A.) - Son eüRJerde tnrlltereılen Blrl~ik Ame· 

tlkaya ıelen maruf b8f Tllrk puteclıl dünkü Cumartesi günti M. Swn· 
ller Wellee'ln basın toplant111ında baZlr bulunmuşlardır. 

Kendilerine bo1Jıetdlnlz dJyea :M. Welles, kür&ıı ıazetecllertntn Va
l}lnıton'a bilhassa mü11&lt bir zaman da l'eldlkJerlnl söylemi' ,·e mi a
flrleri, cAtatürk'Un debaıı ve meal arkadalJl•rmın yardımı ile kııra

Jan dllayanın büyük demokrullerlnden birinin matbuat mümeHlllerb 
ıdatue 1elimlamı7tır. 

M. W~Ues, bundan bqka, Blrlttlk Amerikanın Tllrklye iı;ln beele
dJtt yWtsek akdlr ve hayranlık duygularını da ifade etmJştır. 

Londra, 4 (Radyo) - Ne'1yorkta bulunan Tilrk gazetecileri .şere· 

fine Amerikan matbuat m!lmessilleri bugün ıİıilll matbuat klübUnc!ı bir 
zfyatet vermt.,lerdir. 

Amerika, Sür ige 
istiklaline alaka 

ve Lübnanın 
gösteriyor 

Vaşington, 4 (A.A.) - H&riclye Nazırlığı Müste~arı M. Sumner 
Welles bugün gazetecilere verdiği bir demeçte ?.t. Wedsvc;ırth'un Surl· 
ye ve LUbnana başkonsolos ve siyası mümessil sıfatıle tayını keyfiye· 
tinin bu memleketlerdeki lstiklll arzu~una Amerıka tarafından gO.Ste
rilen a!Akaya bir delll te~kil ettiğıni söylemiştir. 

Stalingrat savaşı •• surup gidiyor •• 

Ruslar, Volga yoluyla malzeme alıyorlar 
Voronej cephesinde ,c\lmanların bir taarruzu püskürtülmüş 

. . -Londra. 4 (A.A.) - Almanlar. _______________________________________ .__ 

Stalinıradda Ruslaun Volga yolu 
ile malzeme almakta devam et-
tiklerini itiraf ediyorlar. 

Alınan r•dyoıunda bir h&"rp mu. 
bablrl fiyle tlemııtır: 

Volıa nehri «sahipsiz bölge. ha-
line ılrdl. Gündüz nehirde gemi 
veya· bqka taııt vasıtalarından hiç 
blrl görünmüyor. Fakat gece Rus. 
Yecek ve takviyeler almağa ete. 
lar, nehri aşmağa ve malzeme, yL 
vam ediyorlar. 

Bcrlin, 4 (A.A.) - Alman ordu
ları Başkumandanlığının tebliğıo. 
den: 

Stalinırad l(!hrlnln şimal toprak. 
larında düşma.n yeniden, tahkim e. 
dilmiş bir çok evlerden çıkarılmış 
ve inatla süren çarpışmalardan son. 
ra buralardan atılmıştır. 

Kuvvetli hava birlikleri ve hava 
karşıkoyma topçusu ordu teşkllle. 
rinl desteklemişlerdir. Başka sa
vaı uçakları düşman takviye mu. 
vasala yollann1 tahribe devam et. 
rniştir. Büyük sayıda düşman yük 
trenleri yok edilmiştir. Volgada bir 
rnotörlil ıeml batırılmıştır. Volga 
doğuı;undakı Sovyet topçu mevzi. 
lerlne ve hava alanlarına bomba. 
!arla gece taarruzları yapılmıştır. 

(De,·amı : Sa. a. Sil. 2; de) X 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman ordula· ı 
rı ba,kumandanlığı tl'blltlnden: 1 

Kafka11ya ,ımal batı kı mmda or· 
manlarda ,.e muharebe te l11lerlnde 
bulunan birçok meniler dü,man ma
ka,·emetıne rağmen zaptedllmlştlr. 

Ha\'& ku,,.,.l'tlerlmlz kendi hareket 
noktaları karşı!llında bulunan ' ve ta
arruza llazırlanan dütman aaker kol· 
larına hücum etml'llerdlr. 

Terek eenubunda müştahkem mev
kiler haline retırllen , .e inatla mü
dafaa edilen El'/Oto,·o \e WarchnlJ· 
hurp şehirleri hüeumla zaptetilmlş
tır. 

Cephenin merkez kesiminde hli· 
cum kıtalarımız başarılı taarruzlar 
yapmıtlardır. 

limen gölünün c·enup doktJsunda 
kun·etıerlmlzin te,ebbUslerl ) enJ ba-
9arılar elde etml9tır. 

Berlln, f (A.A.) - Kafka11ya böl· 
ge!llnde Alman ve müttefik kıt'aları 
şldoetli muharebeler cıınasrnda dü,. 

(Devamı: Sa. a, Sü. 2; de) )·( 

Berlin, 4 (A.A.) - Ladoga 
gölünün cenubunda yapılan 

muharebede, Alman hatlarına 

taarruz eden kuvvetli bolşevik 
te~killerl 21 ağustos ile 2 ilk
eşrin arasındaki müddet için. 
e yok edilmişlerdir. 

Diğer eihc"tten Ladoga gö. 
lünde husule getlrllen cc:phe 

yok edildikleri bildirilen yedi 
avcı türiıenindcn başka, D.N .B. 
ajansll.lın askerl bır kaynaktan 

ötrendiğine ıöre, altı avcı tu. 

Cayı, dört tank tufayı ve ik! 

zırhlı tabur yok edılmtş, baş. 

l k~ bir avcı tümenine de atır 
kayıplar verdirilmiştir. 

Yeni Avrupa 
Göbels: " Bu işde tarafımızdan bir cebir 

asla bahis mevzuu olamaz,, diyor 
Berlin, 4 (A.A.) - OnUmUzdeki Cumartesi intişar edecek olan Da.as 

Relch'da Dr. Göbbels'ln cYenl Avrupu ba.şlıklı bir yazısı çıkacaktır. 
Bu yazısına, cHarpten sonra Avrupanm nasıl kurulmuı gerekeceği 

---- hakkında. d~manlarımızın vazıh bir 

I
• 1 fikirleri yoktur.> diye başlıyıın Dr. - s ta n bu 1 hat t 1 1 ~:rb~~l:s, bu mevzuu inceliyerek di-

Bu işte bizim tarafımızdan bir ce· 
Ankara 

Bugün veya garın aÇılması 
Ankara, 4 (Vatan) - Devlet De· 

llllryolları idaresi kuvvetli ekipler 
!:alıştırarak Ankara • Istanbul de· 
l'lliryolunun Geyve • Doğançay ara .. 
•ında bozulan 5 • 8 kilometrelik kıs
mının blr an evvel tAmlri için uf· 
ra,nıaktadır. Hattın Pazartesi veya 
Sa1ı işlemiye açılacağı tahmin edili· 
Yor. 

Yağmur dindi 
Birkaç gllndenberl muhtelif fası· 

1a.ıarla devam eden yağmur Cumar
teıı gecesi büyük iblr şiddet kesbet· 
rrıış ve saat 12 den sonra bardaktan 
botanırca yağmıya ba.şlamıştır. 

Bir afet halini almıya başlayan 
Yatnıur dün öğleye doğru dinmiştir. 
Yatnıurdan en fazla Iı;tanbulun Ka· 
311l'lpaşa gibi alçak mahalleri zarar 
iörnıuş, bazı semtlerde tramvay &e• 

ferıerı duralanu~tır. Su baskını en 
f • 
&zla Aksaray, Davutpaşa, Edime· 
kapı, Şehremini, Beşiktll.f sem ti erin· 
de kendini göstermiş, su altında ka· 
lan bu yerlt>rden blr müddet için 
reçmeğe lmkA.n bulunamamıştır. 

Edlrnekapı, Topkapı ve Yedlkule 
lrıunvayları saat 9.115 c kadar işli· 
~eın~ış, Beşiktaş semtine de 8.5 a 

&dar Sefer yapılamamıştır. 
Temlztik amelesi, sellerin getlrdlğ 

taş ve toprakla tıkanan yollan aç· 
rrıaıc için bUtUn gayretiyle uğraş
lllf.kl.achr. 

• Yatan ıtldıletll yağ-

murlar netlceııt hlrtok 
yerlerini u baı>an şe

hirden iki gorünü' 

• ..J 

muhtemel 
bir asla bahis mevzuu olamaz. Gele· 
cekfeki yeni Avrupa, kendisine ka
tılanlara ve ondan hasılat alanlara 
zarardan z iyade faydaları dokuna
cak olan bir kurum olacaktır. Yeni 
Avrupaya katılacak olan millet ve 
devletler, büyük lnkıllplarla. dolu o· 
lan önUmUzdekl itinin şiddetli fır

tınaları arasında korumalarına. im· 
kln olmıyan ekonomik ve sosyal bir 
emnlyeU yeni nizama nisbeten az 
ttvizlerde bulunmalt ıureU!e elde et· 

Rus 
fabrikaları 

Uçak ve tank ima 
linde rekor yapm,şlar· 

Moekova, f (A.A.) - Pravda 
ga~le§lnln yazdığına ılire, Sov
yet harp fabrtkalan bu yıJaa il· 
çüncU üç aylık dene-rılnde lıtth· 
ııalatta rekor sayılacak derece· 
lere \·armı.,ıardır. 

Han lstlh8&1 endüst risi ma· 
ayyen nlııbetten yüroe aJtı faz. 
laı.lle tçak imal etmlşUr. Tanll 
lmAl.at•rıda da fuJalık \ardır. 

'· 

Amerika bahriye slllbendazlarmın karaya bir çı ıu, harekeU 

Pasifikte Amerikan-taarruzlan 
Andreus takımadalan işgal edildi 
Tokyo radyosu, Salomon adalarında yeni 

· harekatın. başlayacağından bahsetmiş 
Londra. 4 (A.A.) - Şimali Pa

aifilde Amerikalı kuvvetl"r An. 
dreus· grubunu ışgal etmışlerdi r. 6 
büyhk ad&.dan müteşekkil olan bu 

gruptan kalkınarak Aleut adaları. 
na daha kolaylıkla taarruz edıle. 

bilecektir. 

BlrmanJf '19 akınlar 

Londra. 4 CA.A.) - Blrmanya. 
da uzu n menzilli Amerikan bomba 
uçakları Mandalaya taarruz etmiş. 
!erdir. 

Bu uçaklar cenup batı Çlnde de 
hedeflere taarruz etm işlerdir. 

Yeni Glnede ' 

Londra, 4 (A.A.) - Cenul) batı 
Pasifikte. Yeni Gine adasında· A
merika kuvvetlcrl Oven S tanlcy 
dağlarında yeniden ilerlemişler ve 
ganalm elde etmişlerd ir. 

(De,·amı: Sa. S; Sil. 8 da) + 

Göring diyor ki 

Alman ordusu 
Zaptedi len yerl3rin 

mahsulatile besleniyor 
r 

Görtnr 

Yaz Saati kışın da 
devam edecek 

Sıhhiye Vekôleti kaloriferle rin ne zaman 
yakılacağına dair talimatname hazırlıyor 

Ankara. 4 (Vatan) - Bu yıl kı. 

şa ılrerken saatler geri alın~ıya. 
cak ve yaz saal devam edecektır. 
Diğer taraftan gerek resmi, ge. 

rek hususi binalarda kalorifer ler. 

b&valar solumadan yakılmıyacak 
tır. Sıhhat VckAletl kalor iferlerin 
ne .ıaman yakılması lazım geld lg i 
hakkında b ir talimatname hazırlı. 
yarak belediyelere t ebliğ edecek tir. 

.r 
Dünkü . 
SPOR 

hare! etleri 
Ug maçları 

haft~ı olmadıtı 
lı:ln dün bir ta
raftan kupa maç. 
ları dt"\1lm Pder· 
ken diğer taraf. 
tan Alman~·a.\·a 

gidecek muhtelit 
takımı ııeçmek 

ve hazırlamak Ü· 

zere iki takrll' a· 
rasında bir dene· 
me kar~ıla~maııı 
yapıldı. Reıınıl· 

ıniz ba ~·t:.ın 

ıtneı btr anı &'Ö•· 
tertyor. Bu hare
ketlerin taf!lllıUı 

llçünl'ü uyfamıı

cladır. 

J 



-----f Y A T A N s . 10 - H.t 

Sehir Yakın tarihten 
Haberleri 

yapraklar 

Ankarada tevkifler 
Bazı .mühim meseleler 

Feci bir 
kaza İleri gelenlerden 75 kişi, nasıl 

ve niçin tevkif edilmişlerdi ? 

Tilki kardeşin ye
ni hikayelerinden 
f!!!!!S> ayan tilki (Bay tılkJyl dür· 
le terek) - Haydi koca, kalll! 

Böyle bir günde bu kadar uyadufu 
)'etlıtlr artı k! Yazan : ZİYA IABIR Bir kamyon, bir genci 

öldürdü - 92-
(Fatih). haziranın ikinci cuma 

"linU, muhtc~em bir zafer alaylle 
resmen şehre girdi. Artık. cami 
şekline ifrağ edıhnlş olan Ayasof. 
ya mabcdlnde, muazzam bir cema
atle cuma namazını eda etti. Ve 
d(?bdebell bir alayla, CVeUıkerna) 

sarayına giderek. orada yerleşti. 

Asırlardanbcrl nice milletlerin ve 
nice hükümetlerin ordularına gö. 
ğüs germiş olan (KostanUn kalesi), 
nihayet (Sultan Mehmed) in ve o
nun kahraman ıı.skerlerlnln kılıcı 
karşısında boyun eğmiş .. Türklerin 
yenilmez gücü sayesinde, cihan ta
tlhl büyük bir döni.ım noktasına 

gelmişti. 
Fa.kat bu büyük fetihte en dik. 

kate şayan olan bir cihet varsa o 
da, gaHp Türklerin. mağlüp bırls
tiyanlara karsı gösterdıkleri mer. 
dane ve lıliccnabane hareketti ••. 
Türkler, yalnız bir büyük belde ve 
kale zaptetmemlşlerdl. Onlar daha 
ziyade. mağlubiyetin acısı ile kalp. 
!eri sızlıyan meyus ve müteesir bir 
mllletın göz yaşlarını da silmişler •. 
Bizanslılara karşı izhar ettikleri 
scfkat ve bahşeyledlklerl hürriyet. 
le. onların kalplerini de fetheyle. 
qılşlcrdl. 

* <Fatih> hakkında. b:t'lı mühim 
meselelerin izahı 

Mahza bltaraflığımızı göstermek 
!çın, en ziyade (Bizans> ve (garp) 
tarlhçllcrlnln rlvayctlcı1ne dayana. 
rak yazdığımız bu eserin bazı mü. 
hlm noktalarının izah edilmesi hak. 
kında, muhterem okuyucularımız. 

dan bir hayli mektuplar aldık. Bu. 
na binaen, yazılarımıza bir fasıl 

lfıvesine mecbur kaldık. 
istizah edilen meselelerden birin. 

cisl, (Fatih) in kullandığ1 sillıhlar 

me~elesld·r· Bu da, gerek şark ve 
gerek garp tarlhçllerı arasında, pek 
muhtelif şekillerde nakledilmiştir. 

sız, bu mesele etrafında icra et. 
t\t z telk1klerl, şöylece hulasa 
eck!bllcccflz: 

O larihde Avrupa devletıerlnın 

ordu teşkilatı ve bu orduların silah 
envaı yalnız kılıç, ok. mızrak, bal. 
ta gibi hafıf silahlara münhasır oL 
duğu halde, henüz iki asırlık olıın 

05mfınJı ordusu, hafif ve ağır ol. 
ınak üzere muhtelif cins silahlara 
malikti. 

İlk teşekkül ~den yeniçeri ordu
su; kılıç, ok, sapan, mızrak, Harbe, 
balla, teber ile te llh edilmişti. 

Harpler birbirini takip ettikten ve 
bilhassa fi.. vrupıı ordularile karşı 
karşıya gelindikten sonra. tedricen 
bır çok ıslahata girişildi. Harpler. 
den alınan ders ve tecrübeler üze. 
rlne, yeni )eni sllAhlar kabul cdıldl. 

Hafı! silahlar, iki ye ayrıldı: 
Btr, (yakından ku11nnılan slah. 

Jar). 
Dl •eri de (uzaktan kullanılan si. 

!ahlar). 
Yakından kullanılan tnarruz sl. 

Jlihları, şunlardı: 

<Kürz) veyahut (topuz) - Valtıli 

bu silah, evvelce de vardı. Fakat. 
gayet ağır olmak üzere, sadece bir 
nevi kullanılırdı. Sonraları, bunun 
muhtelif nevileri yapıldı. 

İlk (gürz) ler, büyük ve demir 
bir gülleye. kuvvetlı bır sap seçlr. 
mckten ibaretti. Bu ağır silah, ıs. 

lah edildi. Daha kilçüklerl, daha 
kullanışlıları ve hatta, memell 
bombalar gibi, üzE.'ri çıkıntrlıları 
yapılarak bunlara, (topuz) adı ve
rildi. 

Fen ve ha rp 

IF ennln \atanı yoktur, derler. 
Buna fen hıırJI de tanımaz: 

diye bir flin·e l'llJl&blllriz. A.,ağıdakl 
hid.lse buna en iyi bir mi al olacak 
\'IWyettedlr: 

aetenlcrde küçük bir köyde oturan 
bir Macara garip bir ha!ıtalık Am: 
olmu : 
Oğle \'aktı yakla~ın<·a Franz isim· 

U hu adam uyumıya yatıyor \·e aat 
ilerledikı;e kalbi .)B,·aşhmııya, kan 
t•ereyanı durnııya h:ışlıyor ve bir 
müddet 50nra ılıçblr hayat ~rl &'65· 
termez olu) ormuş. 

Gece.}i biiylr. geçiren hasta, sabah 
gün~ doğarken tekrar t'.&nlanıyor

ıııu-:. 

ı,te bu mUhJm hadiseyi tetkik için 
Amerikalı alimlerden mürekkep lllr 
hl!.) et harıı halinde oldukları l\Jaea
rlııtana \ıırmışlar 'e Macar meıılek· 
dafl&rlle &eceli gUndlızlü çalışılor· 

larmış. ST.8ÇE ' 

(Kıhç) ıarın envaı - Hafıf l!rt, 
(Osmanlı kılıcı}. çok l{:rl (Arap kı. 
lıcI), ön tarafı tamamc.ıı ve arka 
taraf yarıya kadar keskin <Acem 
kılıcı), (pala ), (ya.tağan), (:adda. 
re), (meç). 

Bunlar. rcsmt harp silahları tdi. 
Muhar~belerde, talimlerde ve m uh
telif merasimde kullanılırdı. Ç•ftc 
kayta• ile bo)'Utla asttırdl. 

(Hançer) ve (kama) .. bunlar, 
gayri resmi silahlardı, Asktt'J.er, va. 
zlfe harici zamanlarda, bel kemcr
lcrbıin ön tarenıı.-ına asarlardı. 
Mızrak ve envaı - Süvarilerin 

kullandıkları (şelfe) denilen . ağır 
ve uzun CArap mızrakları), (kosta 
niçe) adı verilen (hafif mızraklar) 
- ucuıta kama geçirilmiş uzun bir 
bastona benzlyen (kargı) bunun da. 
ha · kısası olan (Harbl). 

Baltaların envaı - Omuzda tası. 
nan ve ormanlı yollarda ağaçları 

keserek yol açmak ne düşman mü
dafaa vasıtalarını parçalamakta kul 
lanılan (omuz baltası), Hücumlar. 
da düşman kalkanlarını paralamı

ya mahsus olan ve bel kemerine a. 
c;ılan (el baltası). Tahrlplerdc işe 

yarıynn, (KülQnk). Şeklen yarım 

aya benzlyen, baston gibi uzun bir 
sapa geçırDcn ve el baltasının işle. 
rhli gören (Teber). Hücumlarda 
düşman başlarınr ve sllvarı atları. 

nın ayaklarını kesmekte kullanı. 
lan (tırpan). 

Uzaktan kullanılan silAhlar: 
Oklar - Çifte kayışla, yumruk 

cesametinde taşlar atmıya mahsus. 
Tülekler - Üç asker arafından 

ldR.re edilen ve ekseriya piyade sL 
perlerloe ycrleştlrllen (misket) ve 
ağır ( erglboz) lar. 

Toplar .. 

Ast! dikkate şayan olan, btı sl. 
ICıhlardır •.• (Fatih) fstanbulu Cfeth) 

etmlye karar verdiği zamon, ken
dinden evvel aynı maksadı takip 
etmiş olanların, bu kuvvcUI ve a. 
:Ljmetli ka önünde • ne selj>e~ 
mebni muvaf!ak(yetslzliğe u~radık
larını inceden l.itccye tetkik etti ve 
şu hükınü verdi: 

<Bu kalenin duvarları tahrip edil 
medlkçe, içine girmek lçln yol bu. 

lunamoız .•. ) 
Bu hükmü verdikten sonra, ar

tık yapılacak bir şey kalıyordu. O 
da, o metin kale duvarlaruıı para. 
lamak için, kuvvetli bir vasıta bul. 
mak ... Bu vasıta, ancak, (top) ola. 
blllrdl. 

(Fatih) in (muhasara parkı), çok 
zengindi. Çok af:tr cesamette taş 
atan bir çok bilyük mancınkları, 

(Ar baletleri), (katapoletlcrl) ol. 
duğu gıbi, gayet cesim (seyyar ku
le) ler yapabilecek, harp levazımı 
sa.natkarlarma malikti. Nitekim 
muhasara esnasında, bir çok (la. 
ğımcılar) da tedarık edilmişti. 

Bu geniş kadrolu muhasara par. 
kı, ayrı ayrı kuvvctlcrı haizdı ve 
hepsinden de istifade edilebilirdi. 
Fakat (Fatih) in maksadı, kaleyi 
mümkun olduğu Juıdar az zaman. 
da zaptctmek .. ve, yepyeni bir harp 
tek:nlğl kulls• arak. düşmanlarına 
yalnız kuvvetle değll, zeklı ve lr. 
fanlle de galebe etmekti. Bunun 
için bu büyük kwnandan, her şey
den faz:la, topçuluğa ehemmiyet 
verdi. 

Osmanlılar bir asır cvveldenbe. 
ri (top) u biliyorlardı. (Birhıcl Sul. 
tan Murad1 devrinde [hicretin 791 
senesinde] büyük bir zaferle neti
celenen (Kosova meydan muhare. 

Arkuı wr 

Dün Çcmberllta~a bir gencin fcct 
şekılde olmeslle neticelenen bir 
kamyon kazası olmuştur. 
Kazanın tafsilAtı şudur: 

Şofor Galibin idaresindeki 4347 
numaralı yük kamyonu diln saat 
14 te Ç<?nıberlitaş istikametine ge. 
ll~en, Yeniçeriler caddesinde 59 
sayılı ıı.şçı dükklnında çıraklık eden 
17 yaşında K8.5tamonulu Şevkiye 

c;e.rpmıştır. 

Bu esnada neye uğradıi:ını an. 
Jamıyan zavalw Şevkinin başı kal. 
dırım taslarında hurdehaa bir hale 
gelmlştlr. 

Kamyon hızlı glttlğlr.den kazayı 

müteakıp hemen durdurulamamış 
ve Şevkiyi tekerlekler arasmda 4 
metre kadar sürüklemiştir. 

Yaralı, ifade vercmlyecek halde 
imdadı sıhhi otomobili He Cerrah. 
patıa hastanesine kaldırılırken yol. 
da ölmüştür. Suçlu şoför yakalan. 
mış. hAdlseye müddclumumt mua. 
~inlerinden Ziya Yazgan el koy. 
muştur. Ceset otopsi yapılması 1. 
çin morga kaldırılmıştır. 

_Memurlara ucuz pirinç 
verilecek 

Ankaradan C>lldlrlldlğtne göre, 
memur, eytam, eramil ve t.ekaüt
lere ucuz ekmekten başka zahire 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Yakında memurlara ucuz fiyat

la ilk olarak pirinç verilecektir. 
Bu husustaki hazırlıklara b;ışlan 

mıştır. 

Ekrem Gön ig Pariste 
tevkif edildi 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
İspanyada dahili harp esnasında 
sahte evrakla Amerlkadan mem. 
lckctlmlz namına sipariş edilmiş 
gösterilen üç tayyareyi İspanyol 
cümhurtyetçllef\~e saten Ekrem 
Gönlg, ve ~\.1 işte kendisine ynr. 
dım eden Jıarlciye memurlarından 
Ruhi hakkında adli tak bat yapıl. 
mıştı. Ancak Ekrem, memleket 
haricinde olduğundan yalnız Ruhi 
mahküm edilmişti. 

Ekrem Könlg, şimdi Parlste tev. 
kif edilmiş bulunmaktadır. 

icap eden diplomatik teşebbils. 
ler yapılmış olquğundan kendisi 
memteketimi:qı gönderitmek Uze. 
redir. 

Kahve ve çay 

İki gün sonra İnhisar 
idaresi tarafından 

satılacak 
Ö~rendii:lmlzc göre inhisarlar 1. 

darcsl, 7 teşrlnlevvclden ıtlaren 
çay ve kahve satışlarına başlıya. 
caktır. 

Kavrulmuş ve çekilmiş kahve. 
nin kılosu 630, çayin kllosu nu da 
1300 kuruşa satılacaktır. 

Eskişehirde ekmek 
meselesi 

Eskişehir <Vatan) - Karnenin 
kaldırılması üzerine şehrimiz hal. 
kının ekmeklerlnı almak için zor. 
luklara maruz kaldığ1 ve fırınların 
önünde kalabalık olduğu görillmüş_ 
tür. Bunun üzerine vllıiyet ve be. 
tediye mahalll blr karne usulünün 
tatbik olunmasına karar vererek, 
mahalle mümesslllerlnce halka kar 
ne tı;vzl olunmuştur. 

- Eğer beni dinlerseniz ve benimle 
-evlenirseniz o zaman gelince biz yaşlı 
birer karı koca oluruz. Jklmlzın de saç
ları aCarır, beraber kocarız. Bunun kor. 
kunç tarafı var mı? 

- Aşkımız ne olur? Biter değil mi? 
- Hayır. Ba§ka türlü bir sevgi olur. 

Gladys bu akşam çocukça. konusuyorsu. 
lıUZ. 

Bay tilki (E neyerek sırtını dô· 
ner) - Bırak yahu, blra-ı uykwnL' 
ala~·ml ... (Horlam9ğa ba,lar). 

Yazan: Cemal BARDAKÇI Bayan tilki (Yine dtırterek ) ..
llaydl, tenbelllkl bırak ! Uykwıu ha'• 
ka bir ~ün ahraın, böyle bir J'Ünde ... 

askerdi. Hakana söyledıklerimi o. Bay t ilki (On ayakla.rUe gô'tlerinJ (2 ,.. 109) 

A nkaraya :clirken nlçia ıa. 
ğırıldığını ve ora.da ne ka. 

dar k:ıı.lacağımı bilmiyordum. Bu 
yüzden bazırhtsız a:clmi~llm· Hem 
kazanıl'I i~lerlnc düzen vermek, 
hem de elbise. çamaşır getirmek 
üzere validen i~ln alarak Hay
manaya gittim. Beş J:ÜR sonra dön 
düğümde başkomlser Mlthat Bey 
yanıma geler~k ben Haymanada 
iken Hürriyet ve Jtıtar fırkıısı men 
suplarından Ye onların akrabala. 
rından, dostlarından 75 Iflşlnln vL 
l~yetl11 eıınrlle toplanarak Sarı Kış 
laya hapsedildiklerini haer verdi. 
Btı haberi alınca beynimden vurul 
muşa dönmüştüm. Aklım başım. 

dan gitmişti. Ayağımın tozuyl& 
hemen valiye kestum. Beni görün~ 
ce: 

- Mer!n müdUr,. çabuk gel. 
din. Anlaşılryor ki, kazada işler 

yolunda gidiyor. dedi. 
- Evet efendim. Orada yolun. 

da. gidiyor. Faka.l burada yoldan 
CJkmış. 

- Ne olmuş? 
- Emrinizle yetmiş beş kflii 

tevkif edilmiş. 

mazlardr, diyecek. Halbuki biz ne 
lttihatçıyıı:, ne de itilafçı, dc~ll mi 
Beyfendi. 

- İttihatçı da deciliz. itU~tçı 
da. O halde biz neyiz? 

- Tevhıtçiylz. 

- Nasıl, nasıl? 
Bu ke1i0tc, dededen, babadan 

şeyh elan Yahya Galij Beyl•ı pek 
boşuna citmiştl, Tekrar ettim. 

- Tevhltçlyiz efendim. siyasi, 
hatta şahsi Gülün anlaşmazlıkları 
ortadan kaldırarak mllleUo tek. 
mil fertlerini tek bir ~aksat. 
memleketi kurtarmak maksadı 
etrafında, milli har~kel hayratı 
altında toplamak, birleştirmek, 
Jlarçalanmaz; bir kaya haline ge. 
tirmek ıorutldayız. MU!i blrlı~ı 
sağlamadan içinde bulundu&umuz 
felaketli durumdan sıyrılıp çıka
mayız. Halbuki elde maddt ve 
kaU deliller bulunmadan bir ~r. 
sım yurddaşları sırf itilUçıdırJar 

diye tevkif etmekle biz bu uru. 
.rc:tln tamamlle aksini. zıddını yap. 
mış oluyoruz. Bu hareketimiz mil 
lelin içi~ yeni bir nifak ı;alacak, 
kurtuluş umutlarmı yok etmese 
~ zayıflatacaktır. 

na da tekrarladım. oğu,turarak) - Böyle bir günde ml 
- Doğru söylüyor;;unuz müdür dedin ~ Ne var kJ. bug ün ' "' StaHn· 

bey, düşüneelerlnlze ben de or- .:rad mı dü-,tU yoksl\ T 
tak olurum . Yalnız biliyorsunuz Bayan tilki - lli bl koca, St.aUn· 
ki burada bir kolordu var, ama ır&d dilftüğü ~amaa teıni kaldırmak 
asker yok. ismi var, cismi yok lıizım gel&e daha. güalerce ayuyabl· 
kabilinden blr ıcy, bu sebeple her llr'<ln. • 
hangi bir ayaklanma ihtımallnc Bay t ilk i (Yatağını• içinde doğ• 
karııı ihtiyat tedbirleri almak zo- rularak) - Pekl, Mdir öyleyse~ 
rundayım. Bayan t ilki - K~ük oğlumuz, &· 

- Efendm, ben her gün hemen det \e taamilllerhniz:den elduğu ıi
herkcslc. her çeşit yurttaşla gö. ıere, buıoün okuyup ötrenme çatı· 
rilşüp konuşuyor, dlişüp kalkıyo. na glrdJ. '\·ıne ı\det ve taamlillerl· 
rum. Sizi temin ederim ki her- mlzden olduf a üzere, ona ilet türhi 
hani! bir ayaklanma imkan ve hile \ e de~i!>eyl, yüzıe Siilüp eamuı 
ihtimali yoktur. altından ıu yürütmeyi, ba, teYlerle 

- Pekala mademki ısrar edl. utra,mayıp karlı ı,ıer peıinde ko'J• 
yorsunuz. öyle olsun. Yalnız bu nıayı, en ufak fır~ah kaçırmamayı 
adamların sor&usuz, tahklkslz he. ö;reterek hoca) ı bulmak tıeıtln n · 
men salıverilmelerini do:ru bul. dCendlr. Anladın mı şimdi, k&lk ba· 
muyorum. Evvela, ke,,dllcrfnı sor. kalım . 
suya çekiniz. Suçlu olmadıkları (Bay Ulkl yataiından fırlar. aceJo 
anlaşıldığı için ı.erbcst bırakılmış cıyırur \e •okata çıkar) . 
olsunlar. 

Kolordu hukuk müşaviri Hü
seyin Cudi Beyi de alarak Sarı Kı~

laya ~ittim. l\Ievkufları sorguya 
çekmese başladık. , 

• * 
rlr ku,atırken kapı açılır; Bay tilki. 

ke rli ferli, şi,nıuuıca bir adanı& y• l 
Soruyorduk: Sen milll hareket \'crt.rek içeri gi rer). 

aleyhinde bulunmuşsun? Efen. Bay tllkl _ Karı<' ıiıın, oflumu&• 
dlm hiç bir vakit böyle bir he-- Ha, şu ltn§fçıla.r ve arka. - Haklısın müdür, yalnız. cle-

daşları değil mi? dlğlm gibi bu adamların levkıfıne 
- Evet efendim. bunların tev. vilayet değil, kolordu lüzum gör. 

rckcttc bulunmadım. Ak!ımdıı.n istediğinden ala bir boca bul11p re· 

kif edilmelerini gerektiren sebep. dü. Sc.n şimdi kalk, kolorduya 
bile ~eçmcdl.. cevabını alıyorduk. tirdim. 

lcr nedir bcy!cndl? git. Mahmut Beyi gör, derdini an. 
Elimizde bir ipucu bulunmadı{':• Baya n tilki - A, a, a. .. AJol. bil 

- Milli hareketler alcyhlnda lat. Onu her halde kandır da 
için ı;or,uları çoı:allmak. tahkl. bizden dc~ıı . ı 11!'an 90yundan ... 
katı derinleştirmek mUmkün ol. Bay tilki _ insan soyundan amma 

bulunuyorlarmış. ınevkufları hemen salıverelim. mu;rordu. Dört beli kişinin, bu a. 
rada (Muhsin Bey) adında ihtiyar ka.r1':ıf;ım, kurnu.lıkt&n, hü~bulık· - Bu hususta maddi ve kandı. Hakana teşekkür edeı·ck elini 

rıcı deliller elde edllmlş n1idir? öptüm. Kolordu karargahına glt. 
- Hayır. Yalnız kolorduya bu tim. 

yolda bir çok ihbarnameler gön. Kolordu kumandanı Ali Fuat 

bir emekli miralayın ifadelerini tan, d~!id.!>ılıktan yana. ı;oyuınur.ıl fn · 
aldık, hele bu ihtiyar askerin tev. olanlar;a taş çıka rtır ... 

derilmlş. Kumandan vekili bu ih. Paşa, o sıralarda galiba Eskişehir 
barnamelere dayanark bu adam. taraflarında bulunuyordu. Kendi. 
ların tevkif edilmelerine tuzum slnr fırka kumandanı kaymakam 

kifının sebebini öğrenince ağl,.dı. Ba)an tilki - '\·a?.w Kim bu t 
frnı gördükten sonra kalemi ellın. 1 Ra) tilki _ \ 'urS"uncu: ... (l 'auu 
den alarak Ankitraya dündUm. 

~öslcrdl. Blz de h•p ~i ı-Opladık. '"!_~~ul -~~c~1 J . cdryordut 
Mahmut Beyi görerek, böyle tilkl~ı· hitapla) Haydi oğlum, öp bo· 
tt sotguıu :ve td'Vaplı tah)dkln eıının ctınıı ... 

Sari Kışlada misafir cttlk. Sonraları Geyve boğazında it Oe. 
- 1hbarQamclcr tanmmış. belli rln kurşunu ile şehit olan Mahmut 

kimseler tarafından mı ~önderil. Bey, mert, cesur, vatan ever bir 

ı:ülunç mahiyetini kendisine an KÖR KADI 
!attım. Mevkufların h~mcn ser: -------------

(Devamı 3 ÜMUlie) 
mlş? 

kı;;ı~::·ı~.a b~:k~:~:~:~:;z·v~~ r ·~-al-A ~~I jet 
.... Şu halde bu lhburların, milli I · .... .,. 

~.arek.~tln dostları tırıfında.n de. 1'a _.. •••~tr uwın •ı ı•t 1 ==::a_.~ 
gıl, duşmanları tarafından ve bu . --~---

hareketi daha do~arkeıı boğmak A/f {t b' "'[ d / 
maksadile yapıld11:ına hi.ikmetmck mışa ıga a a a l ar 
icap eder Bey!cndl. • 

- Bu hükmü de nereden çL 
kardın? 

Fes hane fabrikasında 
bir kaza 

Dtln sabah saat 10,5 ta Eyilrtek1 

Süıncrbankın Feshane dokumtı 

fahrlkasındR bir infilak olmu§tur. 
Potalardan blrl ış esnıı.<ıında şiddet

le patlamıştır. Bu esnada Ahmet 
adındA bir l§çl nrkasınden ve sır

tıı:dan asır suretle yaralanmı3tır 

Dl[:cr bir işçi de gözlerinden yara. 
- Elendim blllyorsunu~ ki. is. 

tanbul hükumeti ve onun yar: 
dakçıları, Anadoluda beliren kur. 
tuluş hareketine önayak olanla. 
ra ve onların etrafında toplanan. 
!ara ittihatçılık damsası vuru. 
yarlar. Bunların memleketi kur. 
tarmak degil, iktidar mevkilnl 
tekrar ele geçirmek maksadını 
güttüklerini lddıa ediyorla!' . . !\kıl. 
!arınca. bu kabil iddia ve propa. 
gandalarla, on yıldır fırka kavga. 
!arından. boğuşmalarındaıı bık. 

mış, usanmış, istikrah etmiş ve 
o kavgaların doi:urdu •u hı:!ıapsız 

felaketlerden, facıalaröaıı yüreği 

yanmış olan mılletln Mustafa Ke. 
mal Paşa tarafına geçmesine mfı
nl olabıleceklerlnl sanıyorl:ır. Şım 
dl biz buradaki ltilafçı!arı tevkif 
etmekle İstanbuldakllerin ekıiı.ek. 
!erine yal sürmüş, onların iddia. 
!arının dojiruluğuna inkar edil
mez bir delil vermiş olduk. Halk, 
duyduklarımız meler doğru imiş, 
bunlar ittihatçı olmasaydılar, iti. 
lafçıları hapsetmekle işe ba,ıa. 

D ün Stalin'°rad m uharebesinin yet tiimt'nl komutanının bir emlrna· 
aıtnu~ altıncı günüydü. L n• m~ı Almanların eline s-e\·mı,. Bu e· 

\ mlrnaıned,.· cSa\ a-. •• nm~ da ··1 dra rad~o una göre ~loıtko\-.da ~a- ·· • • '"'' .,,ın ° en lanmışltr. 
ı A ik 1 bi • uh bl s t ıı "ubay \ e erlerin vaıto, elbı c \e me. 

-jf-

unan mer a ı r m • r a 0
• ... 1 Her iki yara'ı da derhal hasta. 

ıorad muhareboinin aon aafhalarını I • n tak ımları çıkarılmalıdır» dcnlll-
-- 1 1 t , ·ormus. • neye kııldırılmı.:tır. 

şn~· e an a ı,yor: " • ;ı 

cstallngradıla Almanlar nerele Hlçhlr )erde dilnyalık kıyafetlle Yaralıların hayatlarından Umlt 
)Üklenlrler~ Ruslar bıt'ka taraflar. l~lrete göç etmek adet olmadıfınıt. kesilmiştir. Tahkikata clcvam edll
d• taarruza geçiyorlar. Almanlar gorr. Ru komutanının emlrnsme.."ln· mektcdlr. 
derhal Rwıların taarruza geçtikleri de ben hiçbir aykırrhk görmüyorum. 
noktaya kar~ı harekete ıeçmek ü- DENİZCİLERiN TECRÜBESİ 
zere yüklC'ndiklerl yerden oralara Deniz<'iler derler k i: «Yeni ay 
asker naklediyorlar. Bu efer de Ru'I- - gökteki ay • gör llndUt ü zaman ha
lar ~·ukün hafiflediği ~·erlere taarruz va naııl-.a öt~kl aya kadar ha\alar 
ediyorlar. Bu uretle :Stallnc rad mu- umumi,\ etle ona hf'nzer.ıt 

harebesi buAiln tamamlle bir 9at- Yeni ay - Ben Birlnr ltc'trlnl kao;. 
ranç oyununa benzemektedir. R11 la- tedlyorum - ba'ladı~ı uman Ame· 
rın ise dünyanın en ı~·ı <;atranççıları rlka lılar Yeni Glnt>de, lnS"ili1.lrr :;ı
oldujtu malümıtur.• mal Afrika,ında taarruz hareketi•· 

:;talingrad nıuharebe5lnln madem rinde bulunduJa.r. Hatti& Stallngrad· 
ki oyunlarla tılrlfl ha,ıaıtı, bt'n de da bile Ruı.ların bir taarruzu haber 
buna uyarak aıtmı~ ~ltm<'ı J:Ün \&- nrlldl. Almanya \ e rranı.a ü tüne 
silc.sile kaydede.} im: hıu a akınları · ~-apıldı. l 'anl şü.)· lc 

Ru lar Stallnvad muharebesinde b(Jyle ay ba.'/ladıiı zaman t~bbU.'I 
Almanları ,ımdllik altmı' altı)'& bat- daha fazla müttefikler tarafında gJ. 
ladılar, bakalım bwıdan ıoarası ne bl göründü. 
olacakf. Baklllım, Blrlncltqr ... mütteftk-

TABit Bi R ŞEY Jerin ayı mı olacak~ 
Stallnıradda harbeden 61 inci Sov- Tatluer& 

• 

bir his duyuyorum. Benim nasıl bir ka
aın olduKumu bilen ve hatırlıyın belki 
de bütün dünyada bir siz varsınız. Uta. 
nıyorum. Çok utıı.nıyorum. Yalnız sız! bir 
vakitler beni çok sevml§ olan 15lzl çal:ır. 
mağa cesaret edebiliyorum·• 

Bu ı;atırları hem yazdı. Hem de sonra 
şöyle dU§tindü: 

• 

lzmir köylerinden birinrie 
bir cinayet 

İzmir (Vatan) Vilayctimıı 
köylerinden birinde kız kaçırmak 

yıizünden bir cinayet işlenmiştir· 

Cinayetin tafsllatı şudur: 

Menemenin Helvacı köyünden 
Hilscyln Da'lı adında bir genç ayni 
köyden 16 yaşında Ummliyiı kaçır. 
mak için kızın yattığı, bağ bahçe· 
sine gitmiş ve hiç bir §ey söyleme
den tabancasını çekerek Ummuye 
üç el ate~ etmiştir. 

Ümmü yaralanmış. bunun üzeri. 
ne Hüseyin, kerdisini yakalıyarak 
kaçırmak istemiştir. Silah sesini v~ 
kardeşinin fcryadın 1 duyan kızıo 
ablası Fatma gelmiş, Hüseyin or:a 
da ateş ederek biçare kıdmı yere 
&ermiştir. 

Azılı katıl, vakadan iki saat ı;on. 
ra yakalanmış ve zavallı Ümmu 
hastaneye kaldırılmıştır. 

TA K Vİ M 
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PAZARTESİ 
- Ben çok genç iken kendi kendime 

ahdetmiştim. Yaşlanmasa başlayınca ken
dıml öldilreccğim deml~tlm. Keşkl bunu 
yapsa>·dım. 

sözlerime kulak asma. Bu1:ün biraz üzUI. 
düm. ElblSC'm fena dikildi, bir bilezik kay. 

-·Dünyada klmse;;-y;,k. Hıç kimsem. 
Ah Dick niçin gittin? Neden öldün de 
ben yalnız kaldım. 

- Beni unutmuştur. Artık §imdi o da 
lhtlyarlamı~tır. Her oeyden bütün lhtıras. 
!ardan kurtulmuşur. Halbuki ben hali 
cehennemde yanıyorum. O ise sakin ve 
mesut b ir ihtiyar olmuştur. Beni anlar 
mı acaba? Bu cehennemde yanmak çok 
korku~! Ne olur ben de ihtiyarlığı ve 
bunun ve1'diii huzur ve sükunu kabul 
ct.5eydlm. Bu çocuğa B<:rnard'a karıı 
olan borcumu ödeyeceğim. Dünyada bir 
ananın yapabilece:ı her fedakarlığı onun 
l~ln yapaca~ım. Marle Therese de yı,a. 
saydı. Bundan Jazlasını yapamazdı. Fakat 
buna karşılık B<?rnard da sussun. Aldo'ya 
bir ııey söylemesin .. 

AY 10 - GUN 2'78 - Rııır.US 
RUMi 1351 - F.YLÜL :?2 
RtCRt 1361 - RAMAZAN U 

Aldo taUı ve şakacı sesile alay ediyor 
ve onu öpüp seviyordu. Gladys gözleri 
kapal ı bu sesi dinliyordu. Birdenbi.re' ar. 
tık dayanamadı ve hıçkıra. hıçkıra ağla
mağa başladı: 

- Aldo .. çok müteessirim, çok meyu. 
ı;um, dedi. 

- Neden sevgilim? Neniz var. Bana 
bu yesin sebebini söyleyiniz de çaresine 
bakayım. Bana emnlyetlnlı yok mu? •. Ar_ 
tık en yakın dostunuz ben dcııı miyim? 

Gladys yine ona sarıldı. Kucağına so. 
kuldu ve kuvveUe: 

- Hayır hayır. Dostum de~llsln, dedi. 
Dünyada en eo.k şe\ldillm seıvıillnuln, 

bettlm. İşte böyle saçma şeyler beni si. 
nlrlendlrdl. 

- Sen çok şımarık bir çocuksun Gla. 
dys .• çok ııımarık. 

- Benimle aı1y etme. Hayatta bım de 
çolr ıstırap çekmiştim. 

- Neden bana bunları hiç anlatmadın? 
- Niçin bu geçmiş! anlata1ım. Ne lü-

zumu. va:. Aldo bu gece gitme. Benimle 
l:al .. 

- Nasıl istersen öyle olsun. 
Biraz sonra yattılar. Mont! uyudu. Fa

J:at Gladys bir türlü uyku tutturamıyor
du. Yavaşça kalktı, bltlfk odaya GitU. 
Titriyordu. Odanın içinde dola~ağa baş. 
l&dı. Kendi kendine .aoyleniyorduo 

Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Bü. 
tün sevgililerini birer birer düşündü. 

Rlchard, Mark, Cannfng hepsi hepsi öl. 
milşlcr, toprak olmuşlardı. Bir tanesi ya_ 
§ıyordu, Claude. Onunla daha sıkı suret
te bağlı idi. Çünkil müşterek bir torun. 
ları vir Bcrnard! 

Hemen bir' kliıtla bir kalem aldı ve 
.:\Iontl'nln uykuda olr.aasınd•n istifade 
ederek Beanehamp·a şu satırları yazdı: 

- fmdBdım~ geliniz., sili ça:ırdıtım 
için sa~ın şaşmayınız. Belki t.en! uııut. 
muşsunuzdur. Fakat dUnyada klınsem 
yok. Hepsi öldüler ve ben yapyalrıız kal. 
dım. Baz-an diri c:Utı aömU'müsWıl 1ibı 

Sabaha karoı mektubu çekmesine koy_ 
du. Kapadı. Hiçbir zaman bu mektubu 
Beauchamp'a ıönderme~e cesaret ede. 
meml§tir. 

1 . ı 

\'AK IT ZEVAI.i EZA~t 
GONEŞ 7,01 12,13 
ÖGLE 13,07 6 ,16 
lKtNDi 16.19 9,31 
AKŞAM 18,46 12,00 
YATSI 20,17 1,30 
İMSAK 5,23 10.36 

Sadakat Fıtır 

Kura, Par• 

Rutday unundan 63 :?O 
En IJi iyi 
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RADYO. 1e LEFoN. trtGRAF HA a·eR LERi 

Askeri durum 
( Yazan: °" 
L bıaa BOIAN 1 

St~lingrad muhare~leri 

S taıtnırd nnltiarehelerl, ba~· 

lma üç yerde baliflemedeıa 

dtum dmekte41r: 
l > StaHn&'rad ~brinJn kenar ma

haUelulnde \"e içinde, 
2) Şehrin tlmal )&nlllda 'e \'olıa 

ile Don nehirleri wasındakl Alınan 
kilit men.llerlnde, 

3) Don nehri orta mecra ı boJUD· 
da bulunan köprü \e ıeçıt yerlerin· 
d~ 

Blrin('i yerde asıl taarru.ı eden AJ· 
nıanl:tr, aon iki ~erde J·uı taarrll.l· 
farı Japaıı ıla Ru,ıardır. Rutı Başku· 

rnaııdanlığı bu mubuebelcre QC>k hu· 
)ilk ehemmi~et 'iermelitedir. Gelen 
haberk'rden anlıyoruz ki bu ehem
ını~ et ıu Ut; bü~ ük fikrin neticesidir: 

1 - 't.alingrad düştiığU takdirde, 
Kafkaı.} ~I Bul kU\'\ etleri tecrit 
edllmlt olacaktu. o uman AJmaa 
ol'du ı&nun Batum H Baku'ya doğ· 
ru ilerlemeııi kolayla§&Caktır. ı:ttallo· 

rradıa ddeo ı;ıkmaaı ile AıtrahaD 

~ebri 'e butün atafl \'olı• çeue 1 
'~ dolayıwle Haıer deniı.i mu\'uala· 
bı Al1t1anJarın dine ıeçcbiUr. R115lar 
8'1\iı petrollennden büyük mik~·as· 
lt mahrum kalabUlrler. 

! - ~t&llnıraıl dil~tUkten ıoonra 

Alman orduıou şhııal8 dôaerek Orta 
\'oııa çe\ retılne taarruz edebiUr. Bu 
lakdlrrte ~hlr kı_yıneHI bır harekat 
uı ü nlarak kullanılabilir. 

3 - Serbe!oıt kalacak ,\lmM ordn· 
ıııı Ynronej bolcesindeki ku' 'etlerle 
i~blrli;ı yaparak l\losko\&ya ka~ı 
renuptan bir taarruza teşt"bbib ed& 
bilir. 

K af kasga bölgesinde 

Almanlar bir kesimde 500 
bJokhavz zaptetmişler . 

<Batı ı llldde) ) : ( de )mdl me~kfın bir nıahal etrafın· 
man kıtalannı yeniden prl atmı~Jar. , da mabarebeler cereyan etmektdlr. 
dır. Alman orduları bafkumudaa- ı A~·nı cephenin b&~kı& bir ke..,lmln
lı~ının bildirdiğine ı;•r• dlbıkü ••• de So\·yet mudafaa hatlarında bir ,.,. 
barehelerln berlf'fl d•~lardakf S.vyet j kıntr me,Jdana ,Jttlrlldlkten ı--Onra 
me\Zllerl olmuştur. Bu mn&ller ele Almaa u.ı lıankelıl ıhardurulmu,. 

ıeçlrilmlş le mullataı.a Mlllllittlr. , tur. 
Tuap,,e'nLn şimaJhıcle hareket edtrı ~o .. kHa, 4 (A.A.) Reuter 
Wurfemberg \.e Betle kıt&larattlau ajansının haıuıl muhabiri Harold 
selen raporlar dllı:nıan ıo~ meni· iline yazıyor: 
lertnln \6 lıttlhkA.ııılarının ,.ayJ&ı ve , Almaıs atır topları Kafkaıı)anın 

ellemml.}'eti b3J.;kında bir f1klr \'Cf'· ' garp vcuntt.kl ormanları &fflfe \er· 
mrktf'dlr. Bu ketrimd~ bir tllmen be' : oıı,1er n 1"I ormanlar blrk~ gün 
gün .Uren btr mllharebede llikum'a ' yanmı,tır. Alman lo~ula.rı Sovyd 
500 blokhauı. ağ~lardan yapılmı' menllerlnl ıtch'ft'lektedlrler. Bu höl 
ve ma~ ınlarla örtııımu., :il baraj ele rede Alınan hava konetlerl her cı.11 
goerfrml~Ur. U:ıunluj1111a tel irıiller- i So,yet hatlann.a en a,atı 2tO tay 
le kapanmı, kllot11efrelerce arazi ge· yare ile taarrıa ebtlekte ,.e M&an 
çllmlş ve 400 ıten fada mayin tab· bir balarlaya 18 bomba. tayyarMI 
rlp edllınl'\'tir• ~lınılhlen karla örtül·! nln hücum ettiği göriUmektedir. Ba 
müş olası \'ukıwı Kaftııat1ya ~tle· aunla lter'aber Almaalar Kub&a •• 
rinde Alman hicum ansurlan şid· 1 '!'ıio,oro111l'.'!k böl~nde .,.._rdıklar 
detli muharebeler veriyorlar. Bo ••· yarnta hareketinden 1ıonra durdurul 
barebelerde Alman daj' a\C?t kı&ala· dukları zamandanberl Uerleaıet• m• 

. 

. 

. 

. 

1 . 
. 

rı me,'Z.Uerlnl dôuUmi'1er \'e dlif· , ·afCak olaınaınu,ıardır. 
manın dal muharebeleri lf4• ~etı,tt· Lenlnırad bölıealnde bü~·ök bl 
rllmlt kıtaları•ı lmlaa etfttltJerdf r. bava mwharebetl clttik~e artan b1 
:Stukalarımı.ı ,e taJtrlp ~aldarımu; ~lddetle de\·am etmektedir. 

r 
r 

Alman oneü mlüreıeleriJsl deaıtekJe· Gaıetelerin hlldlrdltlne göre, ~on 
mı,ıcrdir. gtlnJerde ,\lman han kunetıerl ı 

)lo~ko\ 0 , t (A.A.) - ıso,·yet teb· ı tayya~ kaybetmı,ıer~lr. Buna m~ 
liğ'lnden: kabil SO\yetlrrln ka~ ıpları iki ta~ 

!) 

. 

. 
1 
p 
. 
. 

ljimal batı l'ephesinln bir keslıaln· ha kaybetmltlerdlt, 

Kafluat.~ ada l\fo:ıdnk fCHUlnde yaredea ibarettir. o\· yet tayy&ı'eler 
çarpıtmalar, dan Alrnalll:tnn rlrmlş bir gecede 4 hava meydanmı tahrl 
bulundu.klan meakOn bir mahal Y•· ı etmı,ıerdlr. Cumarteaı g\inu Alman 
kınlarında dC\am etmek~lr. lar LenlnKrad önünde 12 tayyare da 

I~te tıu ihtimaller dolayı5lle Ruı; ---------------------------
ha kumandan\'fı Stallngrad muha-
''.bel,rine \'iddrtle ııe,·anı etmekte 
'e mütemadll en taı<vil e kU\'\·etleri 
getırnıeı..tedir. Alıııanlar şehrin ken.ar 
•nl\hallelerind~ \C ıli;lnde yaptıkları 

kanı. 11a\'1l':larrta bUyUk bir llerle.}i' 
'e .\ayılma 5:'Ö"'tcrcmiyorlar. Rus mu· 
tlartıerlnln ' 'olga lızrrlnıleıı '~en ir· 
lihat Hl muvasaıa,ını hallı keseme
ıtıl')lerdlr. Fakat )lure::al Tjmoı;enko 
da ~uptığı ııürrkli taarruılarla ne 
Alına.o kilit mc,'Zllnl l·arabllınlş 'e 
ile de daha garııtr. Don nehrini ı:cnlş 
ecı•he<te cenuba geçebllnılı;ıtlr. Bunun 
lı;ln ~talingrad muhıarebelcrl ancak 
liblye uhuında karar ız. • değişik· 
ilkler •ötitermekt<',. t.ratejlk ı;aha'!& 
a~ nı \a7.I.} ette kalmaktadır. 

Kafka!oı\ada, Alınanlar (ettk ~k· 
•• ı-.etroi mıntaı.a ... ınaa ,e serekı1e 
~rll(a ~onoı;loık rcnuıı doi:uı.unda 
hlraz daha ilf"rlemi~lerdir; fakat bu 
ı·"Ph&hmle Rus muka\eınctlnln ha
fiOectiğ'in~ dair ortada cldılı bir enı· 
h1arf: yoktur. 
O~ iP zannPıflyoruz ki I . Tnşrln B· 

Yındııı. doıu t.cphe lnıle bliJtik değl· 
':ilihklf'I" olını~~.11ktlr. l\luharebeler 
Stalinı-rad ıtf'lıri, Tuap!itC limanı 'e 

•Groın;v petrol mıntakalarınd4l dc\·am 
~P.Cl'ktlr. 

Yakın tarihten 
yaprak.ar 

(Başı 2 ncide) 

best bırakılmalarına musaade et. 
ıncsını tekrar rica ettim. 

- Hiç olmazsa bundan sonra. 
ınıııı hareket aleyhinde bulunmı. 
Yac;ıklarına dair birer kefıl gös. 
l<!rslnlcr. 

- Onlardan bu tarzda kefıl ıs. 
lcmck zaafımızn dclAlct eder ku. 
mandan bey. 'l'opuna birden ben 
Şahsan kefil olayım. 

- Hayır olmaz. Siz benim de. 
dlfimi y~pınız. 

K1şlaya koştum. Mevkuflara, 
kc!ıl gösterdikleri takdirde ser. 
bcst bırakılacaklarını söyledim. 
Akşam olmuştu. Kefil olacakJa. 
rın ~ehlrden kışlaya gelip gitme. 
1erı ~or olacak ve uzun sürecekti. 
~c.vkufların hepsini şehre ı;otUr. 
dük. Akrabalarından. dostlu.rın. 
dan adlarını bildirdikleri kimse. 
1erı polis dalreslnc çağırdık. Kcn. 
dil<'rine birer senet lınuı ettirdik. 
Gece yarısından sonraya kadar 
•üren bu iş tc bittikten sonra iti. 
~fçı doslarımız evlerine, dört 
llliı dür heyecan içinde hasretini 
tektıklerl çoluk çocuklarının ya, 
rıına yollııdrk çok sevinml~lerdl. 

Onlar gittikten sonra ben de 
td~akl kanepenin üstüne uzan. 
dıırı. Derin \•c rahat bir uvkuya 
~ıın. Cemal BARDA.KÇI 

Hindistan da bir 
tren kazası 

l(uaonıbay, 4 CA.A.) - Bombaya aoo 
tr onı,tre mesafede vuku bulan bir 
oı:' .. ~azası neticesinde on iki Jciflnln 
~ U~u ve otuz beş kişinin yara.landı· 

1 ötı-enıımekte<llr. 

Stalingrad savaşı 
sürüp gidiyor 

<Batı ı ille*} X bir taarruı püskUrtultnti.~ ve düş . 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyct ek ma.n atır kayrpla.r& utr•mtştır. Baş . 

tebliğinden: ka bir kesimde Ruslar. bir Alma n 

p Stalingrad çcvreslı:de Alman ta. grupunu kuşatmııl•rdır. Bu gru 
arruzları ptiskilrtfilmüştUr. Rus bir giln evvel ne.hrln doıu kıyıs 
topçusu 200 Alman askeri öldür. na uıaşm15 bulunuyordu. Almanla 
mfiştilr. Stalin~rad cenubunda biri' nehre dökülmü~lcr ve 400 ölü ve 

ı. 

r 
r. 

Rus blrll~t beşinci Rumen alayını mişlerdir. 
bozguna uir.atmıştır ... ~hrln .JlmıLI 
batmnda Ruslar, Müdafaa h•nket. fi tebliği 
leri ıırasında bir Alman müstah. ın 
kem mevz:iln! almışlardır. 

Stokholm. 4 ( A .A.) - Shılin. 

~radda devam e~n yorucu muM. 
rcbc pek yakında hiç tc bıteeek 

gibı değildir. Sovyel kıtaları §ehir 
içinde bazı muvaf!aktyctlcr elde et. 
mlşler ve şimal batıdaki işçi ma. 
hallclerlne hakim tepclerchm bazı. 
larını Almanlardan geri almısıar. 
dır. 

Londr~, 4 (A.A.) - St<ıllngrad 
şehrinin şimal kısmında fabrıka. 
tar ve lşçı mahallelerinde şiddetli 
çarpışmalar olmaktadır. Düşına.o 

tank. uçak ve zırhlı kUV\'ctlerln 
hımaycslnde durmadan taarruz: et, 
mcktedir Almanlar meskün bir 
mahalli işgal clmeCe muvaffak ol. 
musJarsa da bu onlara pek pahalı. 
ya mal olmuştur. 

Şehrin başka bir kesiminde düş. 
man bir \ki !Okaktan çıkarılmış. 
tır. Stallngradın cenubunda birkaç 
gün evvel kaybedilen btr yer dün 
Ruslar tarafından yeniden alınmış
tır. 

Vi~, 4 (A.A.) - Almanlar Sta. 
llııgrad cephesinde llerlcmelı:tedlr
ler. Şehrin içinde bir müstahkem 
mevki zaptedllmlş11r. DUşman ıtır 
kayıplara u~ratılmı~ır. 

VoroneJ eel'h~hıde 
Berlln, 4 (A.A.) - 2 İlkteşrlnde 

Voronej şimalinde çarpışmalar ye. 
nlden şiddetlenmiştir. Alman baş. 
komutanlıtı, Alman kuvvetlerinin 
yaptıtı mahalll müdafaa savaşları 
sırasında Sovyet taarruılartnı pUs. 
kürtlüklerini blldırmekledir. 

Topçu, uçak bombalar ve göjUs 
göğUse çarpışmalarla 17 dü~ma.n 
tankı tahrip edilmitşlr. 

Cephenin bu kesiminde Alman 
savaş uçakları düşmanın mühlmınat 
ve fkmal depolarını taarruz etmiş_ 
lerdir. Dört marşandiz lrenl va bir 
~ok antrepolar tahrip olunmuştur. 

Sovyet uçakları Alman savaş u. 
c;altlarını püskürtmele teşebbüs et. 
tikleri sırada, Alınan hava teşkllle. 
rint himayeye memur olan Alman 
av uçakları 9 düşman uçağı düşür. 
müşlerdlr. Onuncu Rus uça~ı da 
hava karşı koyma atcşlle düşürül. 
müştür. 

He1$1n}tl, 4 CA A·) - 4 ilktc~rin 
de nc~redllen Fin rcSTlli tcblılı: 

. 
Kareli ve Aunus berzahlarınd a 

·c düşmanın hafii kc~ı! un~urları ' 

küçük t~k\llerl kayıplarla l:crl pi.ı ı; 

a 
a. 

kürtülmüştür. Kareli berzahınd 

tcpçumuzla ııahra tof'Çuları düşm 

nın yedi mukavemet merkczTnl \ 

Aunus berzahında 6 mukevcm 

•e 

el 

merkezini tahrip etmişlerdir. 

da Şark cephesinin cenup kısmın 

ıkl taraf ara!ındc pek hafif bir to 

çu ve maynatar faallyelı olmu~tu 
Bıraz daha şimalde keşif unsurla 

nın faaliyeti kaydedilmiştir. 

P· 
r. 

rı. 

la. Uhtua cephesinde keşif ullsur 

rımız 15 mukavemet yuva~ıle, 

beton sı~ınağı tahrip ctmi~lcrd 

Son günlerde hava f;ıaliyetı hava 

rm müsait ıltmemcsl yüzünd 

ınkılaa ucramıştır. Bomba ta:n 
rclerimtı: gece Murmansk dem 
yoluoun cenup kısmını bomba 
mışlar ve hedeflere tam i.,abet 

iki 

lr. 

la. 

en 

·a. 
ir. 
la. 
ler 

kaydetmiılerdlr. 

Macar tebliği 
Budape~te, 4 C.\,A.) - Gen 

kurmay Ba~kanlığının tebliği: 

el. 

arı Dotu cephesinde M•car kıtal 
tarafından isgal edilen kesimler 
ıeçen hafta ıki tarafın :ıddetli 
topçu ve keşif faaliyctı olınuşt 

Kıtalar1mız Don nchrillin dc.ilu k 
mında bulunan bolşevlk mevı 

rlne karsı muvaffakıyetli mah 
hücumlarda bulunmu3lardır. 

de 
bir 
ur. 
ıs. 

ile. 
11111 

cır Bu harekat esnasında Ma 
kıtaları b!r çok Sov,rct istinat no 
talarım tahrip etmi§lcr ve esir 
ıa.nımetler atarak dönmü<lerd 
Sovyet aeker ve araba tcpl~luk 
rına ve demlryolları tealılerlne b 
ba uçaklarımız tarafından hile 

k. 
ve 
lr. 
la. 
om 
um 

edilml~tir. 

leri 
tc. 

nda 
ha. 
lerj 

a. 
el 

ge. 
arı. 

Londra, 4 CAA.) - Moskovı 
radyosunun bildirdiğine göre. Al. 
manJarı Voronej cephesi kesim. 
!erinden birinde yaptıkları bUyilk ............................. 

Denizler Arslanı 

Cephe gerisinde l§ı;:al ku\'Vct 
çetelerle dolu geniş ormanları 
mizlcmlşlerdir. Eylül ayı ıarfı 
yapılan muvaffakıyetli taarru:ı 
reketleri ve müdafaa muharebe 
es.nasında üç binden fazla esir 
lmmış ve 34 ağır silahla bir çok 
sllihları ve harp malzemesi ele 
çlrilmlştir. Uçaksavar batarya! 
mız 5 ve hava kuvvetlerlmlı 8 d 
m•n uçağı düşürmii~lerdlr. 

u,. 

BU.> Uk Rejltör: l\OCH \EL CORTEZ'ln yarattıfl, 
ERBOL FLl.NN • PAE:\'DA MARSH.\.LL'ia I'-••••••• yaşattıkJArı bUlük film. 

Bir konser 
dan Kıymetli ses sanatkArlarmuz 

Müzeyyen Senar, Eyüp halkıcın 
ıu!u üzerine önümüzdek! salı 
oamı Ş&f&k şinemaıında bir kon 

ar. 
ak. 
ser 

vcrecektJr. 

! 

VATAN 5 • 10 • 91~ . 
Maiski Stokholm 1 

orta elçisi mi ~~ ~IJAS~ fç_"~~ 
o!uyor? 

Londn.. -t (J\.A.) - :rteutcrl11 dip· 
atık nmhablri yaztyor: lom 

s 
elçi 

ovyet Ru.syanın Stokholm orta. 
si Madam Kollontal'nln atır hu· 
o:dufu ve Yerine Sovyetlerin Lon· ta 

dra büyük e.lçisi M. Mal5klnln tayin 
ecrğl hakkında dün Alman r~· 
ajansı tarafından verilen haber, 
ndranın mes'ul makamlarınca eh:l· 
telAkkl edilmemektedir. 

edll 
~ll 

Lo 
di 

G 
vel 
bcr 
ne 
dlll 

en;rkte, Madam Kollontai'nln ev. 
ce hastalandığı mnlflm olmakla 
abcr halefinin şimdiden seçildiği· 

dair olllJ'I haber, hıç değilse, şim· 
k mevsimsiı:<llr. 

Va 
Diğer taraftan, Sovyet Ru.syanın 

şington bUyUk elçisi M. Lltvhıo· 

Londraya ı-ltmek ta.savvurunda 
u:una dair yıyılan rivayet hak· 
da da hiçbir mıl~mat yoktur. Bu 

tru bıle olsa, en buit emniyet ka· 

tun 
old 
kın 

do 
ide teri, böyle bir haberin tahakku· 

ndan evvel netredilmeaiııe mlnl 
kl.I eder. 

ku 
teş 

Ka 
ak 

Çan Kay Şek'in 
Vilkiye ziyafeti 

Kupa maçları 
başladı 

Futbol AjanJısı tarafından ter. 12 sayı daha yaparak m•çı 5 • 2 
lip edılcn kupa maçlarına dün Fe, I kazandılar. 
nerbalıçe \'e Şere! stadlarır.da de. T. ks ·m . İstiklal 
vam edilmiştir. Nbbctcıı zayıf la. iJ 1 

kımlar arasında yapılan bu kar. Son maç Taksim ile İstiklal ara, 
şıla~malar çok zevksiz olmuş ve sında oynandı. Raı..ıbinc naz.aran 
stadlard• az bir seyirci bulunmuş. daha kuvvetli olan Taksim, rahat 
tur. Maçlarda alınan neticeler şun. bir oyundan ~onra lsttkliill 4 • 1 
!ardır: mağlüp etti. 

Eyüp . Beyl:rbeyi Davutp::ışa · Demirspor 
Şrrd stıdır.da yapılacak olan bu 

maçı Bcylerbeyı ,eımcdislndcıı E
yüp hukmen kazanmı§Ur. 

llnadoluhisar · Topkap: 

fenerbahç~ stadındil yapılan bu 
m~cl• oavutpa~altlar üstün bic o. 
yundan sor.ra Demir.,porluları 3.8 
kazandılar. 

Be'Ykoz · Rume.'ihisdr GünUn iklnçl oyunu A. Hisar ile .. 
Topkat>ı arasında yapıldı. Şazi Teı. Son maç Beykoz ile Rumclıhısar 
canın idaresinde oynanan bu mü. 1 arasında yapılacaktı. Fa kal Ruınc. 
sabakııda Hlsarlılar ilk dc\·reyi 2.3 f lihlsnr takımı sahaya gelmediğin. 
calip bltlrc!Uer. lh.lncl devrede de 1 den Beykoz hükmen salip sayıldı. 

Muhtelit takımın ır.açı 

Bir yenilik 
fa U harbin <,J~asi \C a !\eri h:ı· 

~ ,utında trir yenilikle k:ır~ı· 
ıa,mış bulunuyorul. Bu yen!Hk askı-· 
rı harcJ.;etl<'r idare eden bir Alnı.lrı 

komutanının gıızctecllerl' dcme(·l~ 

bulunma ıdır. 
llLUeı", biitün Almanların Führrrl 

"e Alımın ordularının bııskumandıı

ııı ıfattlc dilı:cllği \'6 lüzumlu glir<lıi· 
tü ı.amaıı nutuk bylor. demeç 'c· 
rir. G<irlnı:, dıwlet nıarc...,ali ~ıfatilı' 

ıuı.ıımlu ıorulen ı.amanlarda konu 
!'abtlir. Gobel5 Proııagl.\nıla ?\aıarı 

ıratlle hem knnuşahllir, hem ~nu· 
bilir. 1''akat a keri hareketıf'r idare 
eden bir Alman komutanının umunıi 
bir kon11~mada bulun<lııl;unu pek hı· 
tırlaınıJoruı. Halbuki. bu t:ıomuı lıi · 

litfıne, 'tarr..şal Jtomınel :a~teciı. .. 
re hıtaben hır d•m~te bulundu. lir ıı 
dt' pıetedJere Gobeloı tarafmtlaıı 

takdim edildi. 
Bu yrnllltln elbet mana~ı lU<l:r. 

Bu mAna şuı1lıır olabilir: 'Fa !\tar · 
ı,al Roınmel ı;f'r~ektcn t'lmal ,\frl
kaı;ı ha .. knmandanhğıntlan • aö.}lcıı· 

dlğl ı:lhl hL'llalığı \l'JA herhangi h,r 
sehe~le • lllınn~r; yahut dn hu 
komutanın A fr"'8<1a bıılunmo.\·ı~: 
hakkında kan:ı taraf kaynaklıarını1 ı 

Londra, t ( A.A.) - Mareşal Çan· 

y-Şek, Vendel VUki şerefine bir 

flID ziyafetı vermlşUr. 

Bu ziyafette Çin MCLrtfali ezcüm· 

demiştir ki: 

. le yapılan tf'Jı;lrlne A>man Proııa~on· 
Almanyaya gidecek muhtelıt l•-ı Musa, Alı Rıza, İbrahim • l\luh • da Naıırı bh.ı.a.t Mare.,alln &ğı.ınd r 

le 

de 

Son 5 sene zarfında Japonlarm Çin 

yaptılda.rı tahribatı misaflrtmlz 

ndi -öı:lerlle ı;örecelderdlr. Sar· 

tığlmiı .-ayret tamdır. 

ke 

fct 

kım o.ru•~cuları, dün Fcn crbahı;e ~cm. Arif. l\Jakruy, Kadir. Halit. cevap 'erdirmeyi lüzumlu balmuştur. 
stadında iki takım halinde b!r maç ı Kırmızı takımdil Fcnerbahı;e ''c Kerşı taraf kaynakları .,a!ı ~ u· 
yapmışlardır. Gala~asarayın antre., İsta nbulsporun İngiliz arıtrcnörlcrl 1 karı ~'lrmı ııt\ınılcnht:ri :\iare.şal nom· 
nörü M. Begct'ın ıdareslndc yapı. de yer alınış bulunuyorlardı. Oyun mel'ln Afr1kıuta buluıınıadıfrnı Irk· 

lan bu maça takımlar şu k11drc.lar. zamıın zama.n ktrmııı bcynz tıkr. rarhu dururken, Alman al<lhl~cttor 
la çıkmı~lardır. ının hlıklmlyeti altırıda ıeçtl. İlk kaynaklarının huna kar~ı hlı;- at.s cı· 

lngiliz • Amerikan 
manavra1a:·ı 

Kırmızı ~ beyaz tııkım: de,·rcdc 2.1 kırmızı beyaz takım karmama ı, fakat nlha~ct Mart.~llıı 
Cihııt • Salim. Bahadır • Hüsc. kaıanclı 1kir.di devrede bu hfıklml. nerliııde bulundufu HJ'1erln nutuli 

yln. Ömer. Esat • Fikret, Hakkı, yet devam etti , ·e kırmızı t~kımm ,·erdltl ~nada yanında bulunrrıa .. ııc 
Melih. Şeref, Şükrü. bir sayısına üç sayı ılc mulcıhclc re ml'n anlaşıldıktan "onra rroın· 

Kırmızı takım: eden Kırmızı beyaz tzı.kım maçı 6.2 ı pnda Nuırının dP.llletilP. de ıazeıc-
Londra, 4 (A.A.) - lıısllterenin 

r koşesinde lnct\lz ve Amrrikan 

liş~rek rnllllevtalan sona ermi' 

ulunmakt.ııdır. Bu manevralarda 

Mr.hmct Ali • Pcryor. Mllral galip olarak bitirdi. eli#~ demeçte hlllunmaaı ba ka m.a· 
bi 

m 
b 

Tecrübe!iler arasında güreş maçları nalan •tfedilem6. Aa·lp 

h cıkikt mermiler kullanılmıştır. Ma· 

ne vralar :S s-Un devam etmlştır. 

Madagaskarda 
Londrıt, .t (A.A.) - DoğU Afrıka 

u mum1 karargahı tebliği: 

k 
m 

llrrlrym 
lş~al et· 
harareUe 

4.10 942 pazar günü Kuınkapıda 
güreş klübü ı:alonunda yapılan 

tecrübeliler arasırd:ıkl güreş n10. 
:ı;abakalarına Güre~, Kasımpıtş&, 

Kurtuluş, Anadolu klüplerine men 
sup 23 süre5çl ı~tirak etmiş ve 
mUsabakalar büyük bir intizam ile 
sona ermiijtir. Alınan teknik neti. 
celcr aşagıda çıkarılmıştır: 

56 kilo: l - Tahir (Güreş). 2 -
Cemal Kaınıl (Güreş). 

re ), 2 - l\lanol Uçar (Kurtuluş). 
66 Kilo: 1 - Panıyot (Kurtu. 

luş). 2 - İhsan Erolsal (GQreş). 
72 Kilo: 1 - Nevzat Sezer (Gü

reş), 2 - Koço Ilartanos (Kur. 
tulu~). 

79 kilo: 1 - Ahmet Kar.demir 
CKasımpeşa) , 2 - Celal Otoman 
(Ciürc§), 87 kilo: 1 - :\fehmct Sır. 
tıyerc ~clmez (Güreş). 

Ağır: 1 - Ahmet Samsunlu <Be. 

Tananarive cenubunda 
uvvetlerimiz AntJılrabc'yi 

işler ve h~lk tarafından 
arşılanmışlardır. k 61 kılo: 1 - Bekti§ Saiır CGü. ~ktaş). 

Sınai· müesseseler 1 Pasifikte Ameri
kan taarruzları 

• 
1 

Birliklere girmeden 
thalat yapabilecekler 

8 

Ankera ı (Vatanı - Krndı lstih· ı tir. . 
' l' eni bır tayin 

alleri _iı;in lbım olan malzemeyi it· I Ankara, 4 (Vatan) - Ticaret Ve· 
al etmelerinde sınat mUeııs elerin kAletl dış ticarf't devreq reis mua· 
t.halat. birliklerine {;'lrmrlerl lllzumıı vlnllğlne hu vazifeyi vekıilP.tf'n idare 
ımadıtı lktısal. ,.e Tlcuct. Vekalet· rtmekte olan Fikrı Içer layin edil· 

eri tarafından Ugllilere blldirilmlf· nt!;ıtir. 

h 

l 

o 

ı 

~~------------------

.· Vikhard ve Göring 

(~ı l lariff) + 
Salomon a.taı.nntta 

Londra, 4 (A . .ı\.) - Se.n Fran. 

siskodan alınan bir haber. Tokyo 

radyosunun Salamon adalarında ye 

nl bir harekatın b•~hyacajJından 

bahsettl~inl bildirmektedir. 

.l\lütteflk teltJlff 

'felbourne, 4 (A.A.) - Cenup 

Pasifik müttc!ık umumt kararıAhı 
tebligi: 

Ovel Stanley da;ıarındaki Avus. 

tralya ileri harekctı devam elm~~

tedlr. 

Salomon adaları: Bu!n'de cün 

do~arkl\n yapılan taarruz sıı-ıısında 

müttefik torpil uçak teşkili liman. 
da demirli iki iemi ke~fetmlşllr. 

, .... 1 1 Jnf'ld•l «• 1 zı ısfünalar hariç tutmak şarHl.e Sanıldı,ına ıore üç hafit kruva. 
.-.. 1 zirai istih~alc alt bir fiyat vıhıt zörle orta büyüklükte iki ticaret 

1 kurban ,.ittiı.ın .. de ~ "emislne kısı irtifadan atılan tor. çok ma!um arın • ~ ... ccdvcll hazırlamaıoını ıstemiştlr. Bu • 
Al ·adi pillerle isabetler olmuştur. Görüş vfı.kıf bulunu. yo.run·t·, c.n.en 1

• al tedbir. hayat pah&lılrtınrn haksız 
şartlarının Cenalı'ı .neticelerin tam 

ediyorum kı, Ingılız ta:r l arccılerl 'lir şekilde yükselmcsln'ıı ve ola. olarak tesbltlne mani olmuştur. 
askeri hedeflere hü~um etmemek f:anüstü kazar.çlar temin edilmesi. Oven Stanley: 
i çin emir a\ını§lardır. Bllınl:.:c ı;:e. nln önUnc ;cçmek için alınmış bu. ileri ktıllarımıı Efepl'yc kadar 
çen İ ngiliz vesikaları bu iddiamı lunqn kararın tatbiki olacaktır. ı harek•tlertnc devam etmlşl~r ve 

!sbat ('decck mahiyettedir. Alman L l k burada düşmanın bir çok mühim. 
mcdeniyetinlıı muhteşem eserlerine Heryoya 'lV& a- mat ve ikmal depolarını ele geçir. 

karşı yapılan bu tahrip hücumları binesine iştirak ıni§lerdlr. 
ayni zamanda Avrupa ve halt! dUn Kokoda: 

va medeniyeti için de muazzam ;ı:a. teklif olunmuş Orta büyüklükteki müttefik . 
rarlar husule ~etlrıncktcdir. Bu tah bombıı. uçakları Nalrobı köprüsüne 
ribata kıır~t bütün nefretimi bil. Loııdra, f ( A.A.) - Fransız büyilk çapta bombalarla üç tam i. 

rl . müstakil ajanstn•n bildirdiğine gö. b k d d k ko··pr"nü t lr 
dirm"kle beraber ayni zamanda ı. sa et ay e ere u n am 

'" re. hiı1en mevkuf bulunan Heriot'. k t k 
Yorum ki ,,düşman :ıarkta ma,lup gören doCu ıyısını e rar kısmen 

ya ı;on ıünlerdc Lava! kablncsinc tahrip etmişlerdir. iyi neticelerle 
edilecektir. O uman ingilıılerle iştirak etmesi teklif olunmu~tu. llerlcmcae devam eden kara bir. 
karşı karşıya kalacağız.. Heriot'nun açıkça yaptısı beyanat liklerlmlzle işbirliği yapa.n miltte. 

Mareşal sözlerini şöyle bitirmiş. Almaııların hosuna cltmediğinden flk uçaklnı Efejj şimaJlndekl ve 
tir: Lavaı nez:dlnde icra edilen taıyik l\tyola ;ölü civarındaki çevreler. 

• de bulunan düşman mevzilerini 
EY Alman mllletl, e»er harbi k•y sonun<H bu planın tatbiki akame. ..ı 

_ " mltralyöı •leıı· altına almışlardır. 
bcdecek olursan mahvolursun. E. le uğramıştır. Mubo'da: Kara kuvvetlerimiz 
ğer yenilirsen, :rahudl esareti altı. 

na düşersin, Mtlletlmlzin hürriyeti, 

devletimizin azameti harbi kazan. 

mamıza bağlıdır. 

BHha:Qa hava akınlarının tchdl, 

dine maruz çevrelerde et tayını ye. 

niden 50 gramlık munzam bir mik. 

tar ilavesilc razlala~tırılacaktır. 

Bundan baika, bütün Alman mil. 

!etine Noel yortusunda, Almanya 

Mareşalinin dediği gibi, her gün. 

küne nisbetle ilave olarak b!r mlk. 

tar fazla et, un ve daha ubaşka 

gOzel şeyler• verilecektir. , 

• JtuzveJUn talimatı 

Vaşington, 4 (A.A.) - Relst. 
cüm.hur Ruz:velt, fiyatlar murakıbı 
M. Hendcr.sona talimat vererek, ba. 

L•b h • d düşmana bir baskın turruıu yap. 
1 ya Cep eSJO e mışlar ve en az Z5 ölU verdirmiş. 

Kahire, 4 (A.A.) - Pazar ıünü 
neşredilen ortaşark tebliği: 

213 ilkteşrln &ecesi ke~lf kollırı. 
mız faallyetlerlne devam etmişler. 

dir. Dün kara kuvvetlerimiz hak. 
kında kayda deler bir şey olma. 
mı~tır. Kum fırtnası hava f;ıaliye. 
timizl tahdit etml~tir. 

Myron 
Londra, 4 <A·A.) - Ruıveltin 

Papalık nezdindekl hususi mümes. 
sili l\l. Myron Taylor dün ölleden 
sonra Lizbondan uçakla gelmiş, ha. 
va meydanında Birleşik Amerika 
Büyük Elçisi l\J, Vina.nd tarafından 
karşlanmı~ ve sonra Londnya ha. 
re.ket etmiştir. 

Jerdln, 

Buan: Blr mütte"k av uçak teş. 
kili Kokoda ırmaıı boyundakı düş. 
man taııt va.sıtalarlle aıker bara. 
kalarını bombalamısur. 

Bursa, Bilecik 
Balı kesirde 

ve 
ekmek 

Buraa, 4 (Vata.n) - Belediye lntl· 
habı yarın (bugün) biliyor. Burun ek. 
meğln tam kilosu otuz Uç buçuk ku
ruşa çıktı. Halk, bu &rtıftan tlıtil· 
mcl\ted!r. 

Buma, 4 (Vatan) - Bileclkte ek
megin tıım kUoau otuz, Balıkeslrde 

altı yUı sramlık ekmek on yedi ku· 
ru.,tur. 

Fransada, baltalama 
hareketleri 

Vichy, f (A.A.) - Birkaı,; zaman· 
danberl. ezcllmle t~gal eıtındıık 

Fransada bllyUk sa~·ıda mahsul '< 
zahire anbarları y~ınları artm:ık · 
tadu-. Polillin yaptıtJ ineelemelerıe 

bunların ln~lllz donanmasının yar· 
dımı ılc Fransız kıyılarına çıkanı· 

mış beynelmilel komüııi.sUer tarafın. 
dan yapıldığı anla~ılmıştır. 

lşgal altında olmıyan Fransız top
raklarında da uçaklar tarafından a· 
tıımı, ve içinde yangın çıkaran t.un· 
dakları taşıyan ~ilçük baloncuklar 
bulunmuştur. 

Yapılan ıncclemclcr, bu baloncuk· 
ların her birinin 20/ 25 santimelre 
muhitinde ve 20 santimetre ytikli('k· 
liğlnde madeni kapları ihti,•a ettitı· 

ni meydana çıkarmıştır. Bu kaplar· 
de bir llA Uç litre benzin ,·eya yan
gın çıkaran başka altar yakıl mad· 
deleri bulunmakta ve bıızan da yağlı 
paça,·ralar ,.e tahttı parçaları taşıyan 

torbacıklara :rastlanmaktadır. Bun· 
Jara, ağır a~ır veyahut elektrik ce· 
reyanı tema.siyle veya bir çarpışl& 

ate~ veren otomatık bir cıhaz ek1 • 
dir. Kapların alt kısmında 40. !ifJ 
metre uzunlukta ince maden! teller 
veya 100 metre l adar uzun yat'lı ip 

lu takılmıştır. Bu baloncukların ba· 

zıllrının tlstUnde cU. 8. P&tcnd, '.'C· 

yahut cMade in Enı:landt> gibi ya· 
zıısr bulnnduğıı cörUlmfl~tUr. 

Franııız halkının bu derece acı hlr 
ı,;ekllde ~1yccl'k yokııuz\uğu çekti~! 

sıralarda Moskolte. ve Londra mUş· 
terek ajanlarının halkın ellnde bulu· 
nan yiyecek kaynaklarını tahrip 'c 
imhaya matur hı~ları, askeri hare· 
kli.t sahalıı.rından uııakta olan Fran· 
sız halkının mahrumiyetlerini hak· 
sız olarak fillen arttırmaktan ba!lka 
hiçbir neticeye varamıyacaktır. 

Askerlik işleri : 
J.'atlll Aakerllk Şubesinden: 
Bursaya gittiği haber ahn:ı.rı P . 

Teğmen ı.~mall Hakkı oğlu Cavit Kfl· 
mercinin ( ( 1909) kayıt nuınııı-alı] 

çok acele şubemize müracaatı llln o. 
lunur. * Fatih Askerli!• Şu~slnden: Or. 
duda askerlik ()devini şoforlilkle )'ap. 
mıtı olanlarla şo!ör ehllyetnamesinl 
halı. bulunanlardan 60 • 80 Hra Uc· 
retle orduda hizmete lstekll olanla· 
rın 10/10 942 akşamına kadar şube· 
ye müracaatları llAn olunur. * Taksim As. Şubesinden Çağın· 
Jıyor: Buraa Askerlik Şubesinde kıı· 
yıtlı olup Taksim Liınartin caddesı 

Bıllftr Apartıman 9 numarada otu· 
ran ve a)nl zamanda Hukuka devam 
eden :>0774 kayıt nırmaralı Yedek 
SUnri Tetmen tıımet Yalpın hemen 
şubemtze müracaat etmesi. Aksi ha\. 
de 1076 sayıu kanunun tatbik edile· 
eetl llln olunur. 

Sahte diploma:1 
kaymakam mahku::~ 

oldu 
Ankara 4 (Vatan) - Sahte <i·plo 

ma kullanarak kendisinı Dıkilıyc 

kaymakam tayin etlrmege muva.f. 
fak olan Kemal Eklzer iki sene ll 
ay at:ır hapse mahkum olmu~ur. 
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' Y A TAN 

Müteferrik dünya haberleri 
Hitler'in yeğeni ! 
Kanada hizmetinde 1 . . A • 

Ottawa, 4 (A.A.) - Bitlerin ye- llstln lstihl:'.ıkırıt" yt>tıŞN~e~ı tnhmln Baş, aış, &iezle, grıp, romatızma 
ğeni lnglliz doğumlu Wıllıam Pat- edllıyor. Avuı;trnlya hıııtdayının .}'f'lış-

rlek Hltlcr'ln Kanada hava kuvvet- ! tırllmesı t.Jırıı•m l>d ılı-rf"ktlr. N '• • k ki k b .. t •• v 1 d h 1 k 
terine ınusap etmcsı çok muhtemel- ! ........ ı u ıı t111 11111111'.k • evra JI, iri ! Ve U Un agrı a rı er B eser 
dir. Ingillz tlıbıiyetinde bulunduğu Hartum. 4 IA A ) - Sudan da Sa- j •• , 
!çın Bırl~ik Amenka ordusuna ka· kc-lıırırJiıı ısnıı verilen •·c haşarata kar. Cabında gunde 3 kaşe BllJ'!Bb i l ir. 
bul cdilmlycn Wıliiam, Kanada ha- şı nıuaflyrtı olaıı p.unuk tohumları 

\'a kuvvetlerine gırmek kararını \'er
dığl gıbl IUzumunda ismini muhafıı
za cdcbılcceği kendisine tebliğ edıı

ml~tlr. \Vllllam'ın babası Führer'ın 

llvey kardeşldır. Anası, Willıam iki 
ya~ında ıken babasından ayrılmıştır 

Denizlerde 

Karaib de:ıizinde 

ekllmektedır 

Politika 

Arı:ıntin 'cle 

Buenoıı Aıres, 4 (A.A) - O . N B .: 
1Jruguııyd11n bı'dırildığinP. gore. Cilm
tıu rreı~ı lf. Baldomır, ı.stıt'n edt'n Ha· 
ncıye Nazırı M. Guanl'dcn mm•akka
'"" Nezaret ışlerııu ıdare etnıeslnı ıs
lernıştır. Bundan haşkıı. vekaleten M. 
r.uani tarafından idare olunan H;trbı. 

ye Na:r:ırlığına da başka hırı tayin o
lunacaktır. 

Portckl 1'dıı 

1.!zbtın, 4 IA.A.) - U. N R.: Bul
sini müştereken ortndan kaldırmaga garı.ııta.n, v cnf':r.uclla Vtı Siyam ycnı 
ve bu tehdide karşı mücadele etme- •>rlıl eıc;ı ıcrt CumaıtPSI gtinll (,"Umhur 

Bucnos • Alre.s. 4 (A A l - D N 
.R.: Blr? lk Amerıka kaynaklllrından 

öğrenildiğine göre. Meksika ılc l<Ubı1 
arasında yapılan askeri ıtllfak Ca
raib dcnizıenrıdekl denlı.altı tehhk~-

~e matuftur. Ayni kaynak, her ıki 
rP.ıslne ıtımatrıarncıcrını vcrmışlerdır 

nıemleket denız ve hava kuvve~lerı-
nln Meksika "·e KUba sularında hiç
bir tahdide t.Abi oımıık.~ızın haıeket 

yapacaklarını btldırrııck tedır. 

\'aralı lng-llu: denlzaltı'lı 

BULMACA 

Vlchy, 4 ( A.A.) - La LiMll'ı1an 1 
t---+--+-~--ı.~~~ 

öğrenildiğine göre hasara uğrıyan 

bir Ingflız rlerılzalt ısr · Cuma gUnU 
Ccbclltarık limanına gelmlştlr. 

Şimal Dr.nh:lndo 
Bcrlln, 4 ( A.A.) - Alman tebll- 5 

~inden: ' Dlln gece Holanda kıyılan açıj?ın- 1 
da Alman ll"'rl karakol gemileri ta- 1 
rafından yapılan taarruzla hızlı I n· ' 
gilız hücumbotlarının battısı-ı yerde 
bir enkaz üzerinde kalan uç lngUız 

subayı ile 12 er himaye gemllerimız ,, ___ .....,_ 
tarafından estr alınmıştır. Sol~n satıu: 1 - lialtaıama: 

Torpillrnen Panama ,·apurn 
Llzbon. 4 IA.A.) - P ortekiz 

Tersi: vılAyct. 2 - T ersi: ıs ; s ır 
lu-

yıları açığında torplllenen P anama 
bandıralı t naki vapuru mUrettebat 
olarak Arab, Brezilyalı. Portekız!l. 

Sırplı ve Belçikalı tayfalardan mU
rekkep bulunuyordu. Gemi bir Ingi
llz limanına gitmek üzere Llzbondan 
yola çıkmıştı. 

Havalarda 

Navarin bombalandı 
Roma, 4 (A.A.) - I talyan ordu

lan umumi kararrAhının 860 n uma
ralı tebliği: 

Mısır cephesinde devriye faaliyeti 
ve topçu atışı olmuştur. 

siıs . 3 - B ir nota; Havayi; Sır 

hayvan. 4 - Tersi: kasık; FıiJ . 

~ - Kaldırma: Beye.nal . 6 - Ve r. 

me: Bır k;,ısabam ıı.. 7 - Acık ve 

belit olarak: Masset. 8 - Ümıdet: 

Sıfat ek i; İlgl. 9 - Erki!k hizmet . 

ci: T ersi: zarf edatı. 10 - tsım ; 
Hint prensi: Bır eda t. 11 - Bır 

nc vt dokuma; Komşu b ir mcmle. 
ket. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Mey. 

va; İsim. 2 - Aynanın aslı: Sır 
d ilze 90 derce koscyle lr. enc müte. 
alllk 3 - <Siz) mAnasına ön.ek; 
Oıvıır ılfını, 4 - T ersi: bir nıdıı ; 

'Iecımel. 5 - sır musiki aleti; Dört motörlU dUşman uçak grup· 
Jarı birbiri arkasına Yunanı.standa Zamanın kısımlarından 6 - Ha. 
Navarln şehrini bombalamışlardır. zır ; S ıfat eki. 7 - Bir ~·ransız adı; 
Bu hareketler sırasında avcılarımız O tlak : Sanat. 8 - Başlangcı oL 
bir düşman uçağı dUşUrmUşlerdir. mıyan. 9 - (Balo) nun yarısı: Da. 

Malta hava alanları uçakları.mız bili; Tersi: beyan edatı. 10 - Ter. 
tarafından atılan t ahrip bombaları- sı: yayılmış; H asis. 11 - Bir ~ay-
Jc at~ altına alınmıştır. van ; A nbean. 

)laıtaya akın OÜNI'Ü BULMACANT.IJ BALLl 
Roma, 4 (A.A.) - Stefani ajan- Soldan sağa· ı - Meyusiyet 

CLIPS 
Şövaliye 
Plak iğne 

'f I 

ÇD ÇE K 

Pliıt i n 
'f I 

PIRLANTALI 
Eminönü Halkevinin 
çok havırlı bir kararı 

f:mınünU J la lkedncJon: 
Sosyal Yaardım Şubemiz, CUmhu

rıyet bayramında on yoksul ve kım
scslz bayanın evlenme törenini Evı 

mlz salonunda yapmayı kararıaştır· 

mışlır. Bunlann gelin elbisesi, ayak
kabısı ve hılOmum dUgtln masrafı 

Sosyal Y ardım Şubemiz tarafından 

yapılacaktır. 

Talip olan Bayanların yoksulluk 
ve akıdlerıne alt vesaıkle Evlmız .bil· 
r osuna nıüracaatları rica olunur. 

Kadıköy halkevinden 
ıstanbulun kurtuluş bayramı mü· 

nasebetne 6 / 10/ 9·1:t Salı saat 21 de 

yapılacak tören: 

' t - lslıal\bulun kurtul uşu hak· 

kında söylev. 

2 - Kornıer. 

3 - Terbıycvt fılm (Sinema). 

Herkes gelebilir. 

* 

g Istanbul Relediyesl 
!:i F.HIR 

l'll'ATROLARI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

U R A M KlSM I 
KI Ş 1A S ALI 

Yazan · W Shakespearf' 
TUrkçesı : Mefharet Brsın 

KO'M ED I KI S M I 
Y ı\LA•'CT 

Yazan· C&rlo Goldonı 
1Urk;;esı: S Moray 

Cumartesı \ e paTar günleri 
15.SO da ma tınf' 

r " VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Baf lık 
l inci ... ,ıa 

ı DCl • 

1 6DcD • 

• a.ca • 

Karuş 

SIN GER 
SAATLERi 

Eminönü 
caddesi N ). 8 

lstanbu! 
6atı,rmıL pe-;lndlr. Vere!!lye 

muamelemlL yoktur. 

Saç bakımı .,Uullitto en 

bırincl şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Her eczanede satılır. 

B:r daha genç 
olmak istemem 

Yazan : Çeviren: 
Daphne du l\taurler Ihsan Boran 

Yakında çıkıyor, muharrırın Rebe
ka romanını okuyanlar bu eserını de 
mutlaka okumalı dırlar! 

sının hususi muhabiri tarafından bil- 2 _ A yalar; Bu. 3 - Müruriye. 
dirlldl~ine göre bomba uçaklarımız 4 - (Ç) apn: Abani. 5 - Aka. 
dUn gece Malta hava meydanına or- met. 6 - lıfın; Sağana (k) . 7 -
ta çapta bombalarla hllcum etmiş- Havan; Nülüs (sillün). 8 - Na. 
lerdlr. BUyUk lnfl!Akler olduğu m U- ne; Mah. 9 - l\Icncm; K esat. 10 -

BeyoJ!lu Halkevınden: # " 
lstanbulun kurtuıu,una tesadUf ı Devlet Deniz YoHarı ı·•etme amam 

eden 6 Bl~ıncı tcşrın 942 Salı gUnU P 

şahede edilebilmiştir. i ta; A kac <caka); Si. ıı - K i: 
saat l ~ de Halkcvlmlzın Tepebaşın· 

daki merkez bınasında btr toplantı 

yapılacaktır. Rusyadakl ln&"illz. uçaklan şın . 

Moskova, 4 (A.A.) - Binbaşı Yukarıdan aşağıya: 1 - Maa. Program : 
Wladlmir Zemllanof, Savlet Wac maflh ; Mıl . 2 _ Eyüp: Lane t. 3 -
Nelos gazetesinde, Sovyetıere ver ı- 1 Ya ra; Avanak. 4 - Ulu: Anane. 
len ve Rus pllotıarı tarafından idare 5 _ Sarık; Nema 6 - İri; As 
edllen Hurricancs Ingı llz savaş uçak-1 7 _ Yaman: Kaş. a _ Ebegümeci 
lsrının, dogu cephesinde Alman u- g _ At&las <salata) ıo - Bın : 
çaklanna karşı 400 hava kayıbı l e- Ntıhas. 11 _ Su: iras (sari) ; Tiz. 

ı - l stiklAI nt9 rş, , 

2 - Kon ferans ı H. Samih Nafiz 
Tansu tarafından ı . 

3 - Konser (Ev korosu tarafın· 

dan) . 
min etmiş olduklarını yazıyor. ------------------

Ziraat 

Filistinde buğday 
Kudüs, 4 (A.A.) - Fill.stlnde Ak

kı\ civarında birçok çiftliklerde A· 
vustralya buğday tohumu muvaCfa
kiyeUe ekilmektedir. Mahsulün lı'i· 

,Radyo 
BUG'ÖNIÖ PllOGJIA.M 

SABAH 
7.30 Program ve uat Ayarı, 

7.32 VücudUmUzil çalıştıralım; 

7.40 Ajans haberleri; 7.55 • 8.30 
Müzik: Radyo salon orkestrası. 

OGIE 
12.30 Program ve saat Ayan, 

12.33 Karışık program (Pi.), 
12.45 Ajans haberleri, 13 00 • 
13.30 Şarkı ve tUrkUler. 

A KS !\!\ol 

lS 00 Program ve saat Ayarı; 
Hi.03 Fasıl h<'yctı: 18.1/l Radyo 
dans orkestrası; 19.30 8aat Aya
rı VI'! ajans haberleri; 19.45 Ser
best ıo dakika: 19.55 Hicaz ma
kamından şarkılar: 20.15 Radyo 
gazetesi; 20.45 Bir marş öğreni
yoruz; 21.00 GOnUn meselele.cıi; 

21.15 Vlolonsel solo; 21.30 J<l
tapsevenler saati; 21.45 Radyo 
senfoni orkcıstrası: 22.30 Saat 
llyarı, ajans haberleri ve Bor
sal:tr; 22.45 • 22.50 Yarınki prog
ram ve kapanış . . 

ikramiye ikramiye 
miktarı tutarı 

Lira Lira 

so,ooo-so.ooo 
4 10,000 40,000 

6 5,000 30.000 

20 2,000 40,000 

80 ı.ooo 80,000 

160 500 110.000 

ı ,::oo 100 120,000 

ı .:!011 50 60,000 

4,000 '?U 

8,000 10 
1611.000 2 

Y~kCııı 

T om bilet 4, yarım bilet 2 liradır . 
,. 

mldtrıaıı naaıarı 

K.AıtADE~"lZ RATI'l 

BARTIN HATTI( 

HUDA.."'VYA llATI'l 

BANDm:'\lA HA Trl 

~ABIGA BA'ITI 

AYVALIK HATii 

lmıl.r Sür'at 

5-10-942 - 11-10-942 tarih
lerine kadar muhtelif hatla
rımıza kc.lkacok vapurlann 
isimleri ve kalkış gün ve 5 0 -

atleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Sah 4.00 de (Tarı), Cuma 4.00 de 
(Erzurum) Gala ta rıhtımından. 

Cumarte~ı 18.00 de (Kade') ~lrkecl • 
rıhtımından. 

l'a z.artC'il, Salı 9.00 ela (Trak), Çar· 
şamba t6.00 da (:'\farakaz), Per~em. 

be 16.00 ela (Trak), Cuma 16.00 da 

(Mara.kaz), Cumartesi 11.00 de (Su~) 

\ e Pa1.ar 9.00 da ( 1\larakaı) Galata 

rıhtım ından. 

• l'azarteı.I, Çar<Jamba '\e Cuma 8.15 . . 
de (Su~) Galata rıhtımından, ayrıca 

Çarşamba ,.e Cunıartc~ı 20.00 de 

(Anafarta) Tophane rıhtımından. 

- Sah ,.e Cuma 19.00 da (Bartın) Top

hane rıhtımından. 

Çar -:amba 12.00 de (Burti&), Cumar

tesi l '!.00 de (Antal.)&) Slrkct·f rıh 

tınundan. 

- Panr ıs.oo de (lmıir) , Çarşamba 

13.00 de (Tırhan) Galata rıhtımın· 

dan. 

NOT: Va pur sefe r leri hakkında h er türlü maltlmat ap.trda 

tel efon numaraları yazılı acen tel e r imizde n öğrenilebilir. 

BAŞ AreSTE GALATA : Galata rıhtımı Limanlar Um,.uı .t.IU· 

dtirlUfU binası altında 42362 

ŞUBE ACE!\'TELIGI GALA't'A: Galata rıhtımı M:mtaka Liman r eis-

lığı binası altında 40133 

51.,..... E ACE?lo'TF.LIGI SIRKF.CI :-.Slrkecl, Yolcu u lonu 22740 

(377) 

•• 10 - 9.U 

Kini GENÇ görünmek 
t' 

'Emsalsiz blr l<eşll) • 
sayesinde ' 

BURUSUKLUKLARA . 
SON VERİLD~ 

Bu tecrübeyi'•yapınız. 
Meşhur bir c!ld ' ;ütehas~ısı ta

rafından tamüssıhha : bir genç ktz 
'cildinin ansurlanna ! benzeyen ve 
e ild hüceyrelerinden ~istıhraç edi· 

,len yeni: ve kıyı:netır bir huli sa 
keşfedilmiştir. BIOCEL ' tabir edi
len bu kıymetli hulas:ı.' şimdi clld 

!unsuru olan pembe renkteki To· 
kalon k remipln terkibine 1lave 
edilmiştir. \ Aksamlan • ya tmazdan 
evvel bu ltremi sürunüz. S lz uyur
ken cildiniz bu kıymetli unsurları 
masseder v.? sabahları uyandığı-
1rıızda da c ildinızin da ha açık. da-

istiYor? 

ha- yumu$ar.., .... daha ... taıe ve· daha 
genç oldu2unu görürsünüz. Gün· 
duzlerı de <Yağsız> beyaz Totalon 
kremini kullanını.z.\ı Terki bindeki 
kuvvetlendirici ve beyazlatıcı ce.,· 
herler mesamelerin dahiline nufm 
ile oralarda giZlenmi$ bütün gayr! 
saf maddeleri eritir, siyah nokta• 
lan kaybettirir ve açık ınesame· 
lert sıkla~ınr ve bu sayede cildi 
beyaılatıp kadife • glbl yumuşatır. 
Bu basit ve kolay tanı tedavi tıe 
her kadın bir çok ~neler gençle• 
şebil~ ve gen~ lruılann gıpta na· 
zarlarile bakacağı ,şayanı hayret 
bir clld ve bir ten temin edebilir. 
Tokaloo kreminin· memnuniyet· 
bah4 neticeleri garantilidir. Alt.si 
halde paranız iade olunur. 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş e~mez. 
cildi yumuş3tJr. 

Her yerde 

PO KE il 

• 

Dikkat 
1 kinc i i ı an 
5/ 10/ 942 

Istanbul Ticaret ve Senayi 
Odasından: 

illa• .. labılkatlrler we ıaaaJl mlesseıe ra• 
ldpl eri ile keza ller ••YI blJlk we k191k lmalitla 
ııugal edeDlerlD aazan dlkkatlaı: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrika törler ve sanayi mUessesc ııa· 

hipleri ile keza her n evi ımaıa.tıa ;ftigal eden atölye sahipleri llAn ta
rihınden itibaren en geç bir ay Z&rfı:ıda odamız sa nayi şubesi müdür~ü

ğüne a,lfahen mUracaatıa tevzi edilmekte olan sanayi sicilin e ait bedelsiz 
matbu beyannamelerden alarak ikmal ile sana yi şubesi müdUrlüğUne 

imza mukabilinde iade etmeleri ehe·nmiyetıe rica olunur. ı ı 

Müddeti zarfında veya. müracaat et mekten istinkaf edenler ticaret 
ve sanayi odaları kanununun ma.ddel mahsusuna t evfikan t ecziye edi
leceklerd ir. 

NOT: Odaya. kayıtlılar s1cll vesi kalarını kayıtsızlar ise Unva n tez-
kerelerini hinı müracaatıerlnde birlikte getirmeleri H1.z1mdır. (320 ı 

Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında mühim bir 

Tebliğ 
Şluıdlye b.dar resmi dairelerin lllnlarmın ne,rtne tavu.ut 

eden merke71 lstanbalda ErzurDm Hanındaki (Türk Ma.artl Ceml· 

yeti Be8mi Dlo lflerl Büroıa Limit" Şirketi) tasfiye baliııdedlr. 

Ticaret kanununun 232 ncı madd6!i mucibince mahkemenin 

tasvibine iktiran eı.nu. bir 'ürekl. kararı olmadığından Erzurum 

Hanındaki Şirketin muarnell.ta devamı kabil değildir. Bu 

8lnlarınızuı doğrudan doğruya 

İSTANBUL ANKARA CADDESİNDE 

KAYA HANINDAKİ 

Türk Basm Birliği ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderllmeslal rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Hanmdakl Şlr· 

kete gönderilen llinlarm da ŞlrketımJze tevdi edilmesinin blldlrll· 

mealnl tav11lye ederiz. 

Salılbl ve Neşrlya' ~üdüri\ , Ahm•t Emin VALMA...'i 
Vatan Netr17at Ttırk L&4. ŞU. Vatan )latbaaaı 


