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ı1Bu mutlu günü büyük bir sevinç içinde 
~ve bü ük bir merasimle kutla acağız 

Ruzveltle karşı karşıya 1 

Ruzvelt, Cumhurreisimize selamlarını bildirirken 
kendileri le mutlaka buluşup görüşmek i stediğini, 
her ha l de bir taraft a buluşma k, konuşmak 

mümkün olacağını ümit etliğ i n i de ilave effi 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

. A merlbmn ıı..,, ra1"8tl 19· l-

.~ ;§ :E: Rijevde Almanlar 11 
S.SEk.§ kilometre geri atlldı 
""ladık iri .Ruzvelt 1 tlhsal ıalı•arın· 
tla yaptığı bir t;eyahatte.n avdetinde 
h.ı.etecnert hemen toplamak att.U5t1· 

na &öııtemı!ş, bizi yet!Jtlrmek üzere 
hQsust tayyare h&zırlanmış, trende 
0 ldntamuzdan Mzl bulamamı,ıar. 
\lok liz.üldllk, ,W.lir Jd .Ruzvelt bl· 
tltnte görü,meğe hll!JWll aJAka :-ös
~k v&klt aynlm&ılmı istemiş. 

ltandevu vaktinden on dakika ev
'tıei razetecllere mab!lwr kapıdan e.e.. 
~ .,.., ı:lntitt. Bu ı.m.tta IJU"t.ıcl· 
terin çah~ma odalan hatt& Beyu e~e 
lnetnu.r gar.ete muhablrlerl cemlyetl
llio: n:ıerkH-1 vanbr. )lWA.kat umanı 
teJJnee hosusl yaver bet dakika bek
lotneceğ!mlze özllr dUedl. Bu .aman 
teçtlkten sonra Rm.velt blr:l husu.sl 
~al~ odMma kabul etti. Söılertne 
ıattteıe.. karıştırarak eamımt .,eld:lde 
konuşwyor, ınethur tebe88limU hlcı 
elcolk olmuyordu. 

llir gün evvelki g'&uıtecller toplan· 
tı..ına yetışemedlğ!mlze teesııllr rö•· 
l<!rdı, m!bmandarlanmız kendi takip 
~fi program. bizim de aynen tel" 
tar edeceflmtt.t söyleyince memnun 
01du. bir memleketi. tanmıak tçln her 
ı...r.nı doıa,mak kap ettiğini, V•· 
ırthgton ,.e Nevyork'u tanımakla A· 
ln:ertkayı tanımak mUmktin olmadı· 
h11t, kendl!ll de '.rl1ı'ldyeye g'l<ler•k 
)-tnız Ankara ve Jstanbulu görse 
'türklert tanımak lddlaıımda bulonA
blıyaQa.fını . her tarafı dolaşarak 
~eııd! rözUmlWe «öreceğlmlze çok 
"'-eınuun olduğunu, Amerika harbe 
tir~ ancak on ay oldufonu, tstlb§al 
'\'in yapılan plinl&rın tamaml.le ta,. 

lı&ltkuı. ettiğini, bu Jıarpt.. gayenin 
llınJetıerln lıt!klAllnl, emnl7etınl ko· 
rurı:.ak olduğunu, Mihver liıtemJnla 
ise l.stlk.18.U yıkmak esasın& dayan· 
dığıru, fakat bir mtUetln ılyasl lsllk-

(Dev..,..: ııa. a; 1111. ı .ıeı -

Stalingrat'ta Timoçenko Alman-
ları sol cenahtan vuruyor 

Bir Alman gene~ali de öldü 
Londra, 5 (P.adyo) - VerU~n 

bir habere göre Rjev bölgnlnde 
Alman kuvvetleri 11 kilometre .... 
rt atılmışlardır. 

Mo.kova, 5 (A.A.) - Rus ıece 
yarısı tebliğine &öre, tank ve piya
de alayları toplayan Almanlar sts. 
liogradda, Sovyetıerin keodılerin.. 
den geri aldıkları toprakları ele gt?. 
çirmek içln durmadan taarruzlar 

yapmak1adır. Bu topraklar o bd•r 
ıeni.ş olmamakla beraber Soı>yet 
kuvvetleri ıiddeUl hamleler v~ kar
;şıhk hücumlarla Almanları ıeri pUs 
kürtmektedtrler. Bir kesimde iki 
AlJnan taburu tankla desteklece. 
rek tam altı defa Rus mtvzilerlnc 
taarruz etmiştir. Sovyet kıtaları, 

bütün taarruzları tardeitlil ~bi 
(l>eftaıı: Sa. 1, 81. I; de) (.) 

Qniversite heyeti 
Istanbula döndü 
Rektör Cemil Bilsel'in 
gazetemize beyanatı 

Rektör Cemil Bilsel'in relsl!fl al· 
tında Ellzığa giden üniversite heye· 
ti şehrimize dönm~tUr. Rektör, I& 

yahat intibaları hakkında bir mubar· 
rtrimize funlan söylemiştir: 

<Llllzığ'da tsm sekiz rUn kaldık 

ve programımızı ta.mamiyle tatbik 
ettik. Haftaya iştirak eden her biri· 
mlzde vazifeyi iyi yapmış olmanın 
huzuru var. 

Konferanslar: Açık ve kap&J"'lft&.n 

b8"k•, 13 umumi ve 11 m..,lekl ve 
mün&k&falı konfera.na verdik. MUna. 
k&f&}ı konferansın bazı.sına bef altı 

kişinin karıştığı oldu. Konuşmalar 

mevzuun daha ıındi?'ilmesine yardım 
elli. 

Geziler: Ellzığ'da bulunduğumuz 

günlerde H<rpulu, Paloyu, Tunceli· 
nln Hozat Mamiki ve Pertek kazala
rını dolqtık ve halkla görüştük. Bu 

(Devaoıı Sa. S, Sü. i de) //// 

1 

G1lııel ve l<ahnman lotanbul, bugün dUtman lfgal!nden kurtulufU· 
nun 19 uncu yıldönümünü KuUUluyor. Nan1lular1nı Dolma.bahçe .sarayına 
çeviren işgal kuvvetleri donanma.emın tehdidi altın.& giren şehrimiz, bun· 
dan 19 yıl önce, Anadoludan ta.şıp gelen kahraman ordunun, kahraman 
evll.tıarı tarafından bugün kurtarılmıştı. 

5 asırda.n.beri Türk şehri olank cihana Un salan Ista.nbul, bugUn, 
Fatih'ten sonra ikinci kurtuıu, gününü kutluyor. 

Bu mesut günün Ttlrk l9lanbula yara.şan bir şekilde kutlanması için, 
lııtanbul v!llyell geniş bir progranı b8Zırlamıştır. Bayram gUttdllz ve gece 

-

heyecan ve sevinç içinde kutlanacaktır. 

Vlllyetln hazırladığı programa göre merasime tşlir&k edecek olan 

askeri kıtalar ve mekteplilerle halk tefek.kUllert bugün saat 9 da Sul

tanahmet meydanında toplanacaklar ve bu a.rada 21 pare top atılarak 

merasim aıayı köprtlye hareket edecektir. Saat 21 de Taksimde •ali ile 

komutanlar önünde bir geçit resmi yapılacak ve nutuklar söylenecek
tir. Gece saat 20,30 da Taksim Be)ediye gazınoaunda kA.ııraman ordu 
9ereflne bir ziyafet verilecektir. 

Ankara .. /stanbul 
sef erlerl dün başladı 

1 Japonlar 
• Romanya ile mukavele 

iki mühim takas 
mukavelesi imzaladık 

Salomon · 
adaları 

Ekispres dün akşam saat 23,30da 
İstanbuldan hareket etti 

1 

Sıvas treni de 1 de Haydarpaşadan kalktı 
. Bir kaç gUndenberl devam eden ı mUteha.s.5ıslar yolun işletmeye açıl-J Ankara, 5 (Vatan) - Devlet De

:id.deUt :Yağmurlar, dUn de öğleye ka-ı maıunı temin etmişlerdir. Diğer ta- miryolla.rı idaresinin çalıştırdığı: yüz. 

ar devam etmiş ve hava öğleden rafiarda tamiratın sona ermesi de iki ı terce amelenin ya.rd ınu ve sarfedılen 
llonra. açrnıştır. 1 Uc; saatlik bir iş olduğundan dUn ak- rnesat sayesinde seylıiptan bozulan 

'Yaftnurıarın tes1rlle Istanbul • An- l şaın Ankara ekspresi saat 23.30 da 1 Geyve • Doğançay ara.sındakl tren 
~llta arasında. yıkıla.n köprll ve yol- ı Haydarpaşa'dan hareket etmiştir. hattı evvelce tahmin edilen müddet· 
d~~n tamlrine, hummalı bir fekilde 1 Yol tamir olununcıya kad!!.r ekspres ten çok kısa bir zamanda ta.mir edil
. anı olunmakta ve bu yolların nak· oraya varmıf bulunacaktır. 
lıyata. b miş ve bu akşam 19.5.5 de bir tren 
I} Lran evvel açılması için çalI· Sıva.s treni de dün ge~e saat 1 de • 

1lnıaktacıır. Haydarp~adan hareket etmiştir. doğrudan doğruya hareket etmiştir. 
GeY\'E: ile Doğançay arasındaki 1 Ana.doludan gelecek trenler de, Yarın akşam Ankara • Istanbul ekB· 

~~aJarı lamlr için ı,ehrimtzden e.i· bugiln muntazaman şehrimize gelmiş presi va.ktinde kalkacak ve bu su-
' '00 lcitWk bir &mele irupıı vı bulunaca.kla.rdır. 1 retle sererler normal hale girecektir. 

kaçıyor 
Bou11adaki 
ricat bir firar 

halini aldı 1 Romanyadan petrol ve 5 bin 
ton sellüloz alacağız 

1 

1 

1 

Ada yokırıları nda 

büyük bir deniz 
harbi oluyor 

1 ıJapo•l•r '• laarbla 
1 aıtlcııl laalıkıada 

1 

• 

&.ırtbblar ıla 'fılll 

...... Kında ı•tl· 
dlaı dıtna llırll1or 

Ankara, 5 ('liatan) - Türkiye ile - - ) maJtmat 't'lraalJOrJar 
Romanya arasında iki mühim, husu-f H , • v k• Tokyo, 3 (A.A.) - Japon donan-
ol takas mukavelesi imza edilmifllr. arıcıye e 1- masının sözcUııU Amiral Hlraide ce· 

Sydney, 5 (A.A.) - Avustralyalı· Bu mukavelelerin birincisine göre Ro- } • • • • 

1 
• nup batı Pasifikte ve başlıca Salo-

Jar, Bouna'daki Japon üssüne giden manya 8 milyon Türk lirası kıyme· ımız ıyı eştı mon adaları yakınında olmak üzere 
g~lı,tin önüne gelmi~lerdir. Japonla· tinde pamuk ve dığer eşya mukabı · halen büyük nıuharebelerin .::ereyan 
rın ricali o kadar •llratıidlr ki, ba· !inde Türkiyeye makine yağı ve pcl· Dün Vekôl afe gelerek ettiğini bildlrmişl!r. Bu muharebele· 
zan tam manasile bir firar haline rol salacaktır. Ikinci mukavele de rin netlcesl ha.kkında imparatorluk 
gtlmektedir. Japonlar, klllliyetıı mal· takriben 2 milyon !iralıktır ve gene işleriyle meşgul oldu umumi l<ararglhının tebliğjne lntl· 
zeme terkedlyorlar. pamuk ve diğer maddeler mukabilin- ı Ankara, 5 (Vatan) - Hariciye Ve· zar edqtllekted1r. 

Londra, ~ (A.A.) - Yeni Gine'de de Roınanyadan 5 bin ton sellüloz kili Numn Menemencloğlu tamamen Amiral Hira.ide, düşmanın kayıp-
Oven Stanley dağlarında çarpışmak- sipariş edilecektir. Bu suretle Izmit iyi1&1_miş ve bu sabah Hariciye VekA- ları arasında bir çok Amerikan uçak 
ta olan Amerikan kuvveUeri Kokoda kAğıt fabrlkasın1n faaliyeti kuvvet- !etindeki tşlerlle meşgul olmuştur. gemilerinin ıo na.kllye gemisınin ve 
g-eçidine doğru llerlemektedirler. lendirilmiş olaca.ktır. Bu mukavele- Kendielne iki ameliyat yapmı.ş olan diğer 10 geminin :r:ıe\•Cut bulunduğu· 

MUttefik uçakları durmadan dll.ş-, lerin ifasına derhal başlanacak ve profesör Sauerburuck yarın akşam ı nu da bildirmlştıı-. 
manın ricat yollarını bombardıman nıallar mutekabilen bu senenin sonu- ıstar.bula \"e ol'adar. .ıtl:nanyaya ha-ı Tokyo, 5 ( .. \.A.) - D. N. B: J a -

(!lsvamı : Sa. S, SU. 5; de) (0) na kadar t .. lim edilmiş olacaktır reket edecektir. ıDevaııo>: Sa. g, 8tı. ı; ü) ::: 



Tunçtan toplar 
Yazan : ŞAJdB 

- 93 - bir mubalağa veyahut yanlıŞlık 
vardır. (KrlstovoJos) gibi, o MdL 

besi) nde, top kullanmışlardı. Fa- selerin içinde yaşamış ve Türklerle 
kat bunlar, hom kuçilk, hem de her temasında, muhasaraya alt bir 
pek iptidai :;ekilde yapılmış olan çok hakikati toplamış olan Rum 
basit toplardı. tarihçileri, daha makul adedler 

(Fatih), bu topları ıslah etmek, gösteriyorlnr. Beher top lçl.n sarfc
mümkün olduğu kadar büyük çap. dilen (tunç) miktarını; bin beş yüz 
lı toplar döktürmek ve bununla Blwns) (talan) ı (yanı takriben 
Bizans surlarını yıkıp geçmek Is- dört kantaq olmak üzere kaydedi. 
tedi ve derhal b izzat işe girişti. yorlar. 

EvvclA şu ciheti arzedcllm ~i Bu rakkam cffi az değildir ve o 
(fatih), gençllği;r.<ı ve bir hayli de devrin vamalaı:l 01.azarı dikkate 
z~vkpcrcsttiğine racmen, vRktini atımıcak olursa, bu miktarda ma. 
boş geçirmemişti. Evvelft-( rlyozL deni hep blrdea eritip, bir anda 
ye) ye ve sonra harp llimlerıne kalıba dökmek de, çok dikkate şa
hcves etmiş .. muhtelif muallimler. yan bir meseledir. 
den bir hayli şeyler öğrenmişti... Bizim tarihlerimiz, bu güç işin 
İstanbulu fethetmek için bebeme- nasıl yapılabildiğine dair pek mu. 
hal büyük çapta toplara ihtiyaç fassaı malOmat vermiyorlar. Fakat 
oldu unu takdir ettiği dakikadan Bizans ve Rum tarihçileri. bu mü
ttibaren de, topçuluk hakkında tet. hlm mcselenJn şu suretle halledil. 
kiklere girişti. diğinl tasvir ediyorl r. 

EvvelA Edirn<?de uzwı menzll11 Maden kül~lcrl, top ~hbından 
bir kaç top döktürerek bunlarla yüksek bir yerde, gayet kaim ta. 
tecrübeler yaptı. Fakat, bu tecrü- bakalar teşkil eden odun kömür
belerhı neticesini, matlCföuna mu- lerl arasına ycrlc~tlrilmiştlr. Kö
vafık bulmadı. Bahusus kullanılan mürlerc. ntcş verildikten sonra, 
demirlerin cinsi iyi olmadığı için gayet ktıvvctli körüklerle bunların 
bu toplardan bazıları çatladı. aralarındnn hava geçirilerek hara. 

Bunun üzerine (Fatıh), (Bilecik) rctl yukseltilmlştlr. 
d n, (Trabzon) dan, (Gelibolu) dan Bu cehennemi ateş. üç gün. üç 
demir madeni nümunelerl getirtti., gece aynı :Rararette yakılmıştır. Bu 
Bunları, büyök bl.r dikkatle erittlr müddet zarfında. maden cevherle. 
dl. Madenlerin mahlUt olduğu ya. rl tamamile erimiş .. ızgaraların al. 
bancı cJslmlerl ayırtarak saf ve mu. tındaki oluklara akmıştır. Bu ızga_ 
kavcmeUI demir temin etti. Bunlar- raların önüne, üstnvani şekilde ve 
dan imal ctticı toplarla yeni tecrü- otuz pus kalınlığında, topraktan 
belere girişti. Bu tecrübeler de ih. bir boru yapılmıştır. Ve maden ta
tiyaca kafi gelmedi. Bunun üzeri- mamlle eridiği zaman, olukların ön. 
ne (tunç) dan top dökmeye karar terindeki mfınlalar açılmış .. bu top. 
verdi. rak boru vasıtaslle kalıba akıtıı. 

(Fatih) tn düşüncelerini fennt mıştır. 
bir şekilde tatbik edecek, iki Türk Erimiş madenln kalıp içinde so
mühendlsl vardı. Bunlardan biri, ğuyup donması da pek kolay olma_ 
(Koca Muslnhnddın), diğeri de (Sa. mıştır. Nihayet, erimiş tunç soğu. 
rı Sekban) dı. O sırada bunlara bir yunca, kalıp kırılmış.. lop, mey. 
Uı;üncüsb de iltihak etti ki o da, dana çıkarılmıştır. 
tahstsatıtı verllmcdilinden dolayı Bir çok tarihler, o meşhur dört 
(Bi.ı: s) şehrinden kaçarak (Fa.. topun, kfımilen Edirnede döküle. 
tlh) c iltica eden, M.acarlstanlı, rek beherinin elli çift manda ve 
(Mühendıs Orhan) dı. ı binlerce amele taracfından iki ~Y 

. . zarfında Bizans surları önür.e ge. 
(Fatih),, bu üç mühendis ıle baş tlrileblldlklcrini kaydediyorlar. Fa. 

başa vcrdı. EvveHi, tasavvur ettiği k t b t ihl d • Edl d t 
t 1,, 1 1 d' B t a , azı nr er e, rnc e, ec. 
opun P an arını ç z ı. ~ opun rübc için ancak bir topun yapıldı-

ccsnmctlnl tayin etti ve muhendıs- ır. d 1 h d k 11 .. .,ın an ve ası mu asara n u a-
lcrden, ona gore hesap istedi. 1 d" t t ki b l d 

oı an or opun - , un ar an 
Bu hesabı çıkarmak, pek kolay I bl . . h ilk il ı ı d 

rısı, mu asaranın g n er n e 
olmadı. Günlerce, uğraşıldı. Niha ... 

t l bit dil ad d .. b" • parçalanmış .. ve, muhendis Orbanı ye , es e en e c gore ır 

t . 1 1 İd da parçalamıştır - B·zans surları 
ccrube yapı ması karar aştırı ı. ö .. de d'"k"ld"7.ü d 

E )" d d h J" 1 nun o u u6 n en, ve aynı 
vvc ... son erece e a ıs, son _.,, k 11 ld ğ d b h dl 

.. • YCı'UC u ı:ını ı ın an a se yor dercced yağlı ve mümkun oldugu 
1 

· ar. \ 
kadar hafif, (killi toprak) tedarik İkJ 1 1 t hlh 1 b'I ı ne r vaye sa o sa ı e, y -
edlld . Bundan yapılacak çamurun b t 1 k a d 7. k t ne u op arın ıız n ı6 ı ıymc ve 
çatlayıp dağılmaması için, içine kı- h 1 tı 1 k t k .. f . d ;.;·ıd· e emm ye s a a u ı eı,;ı ır. 
> ı mış keten ve kenevir karıştırı. Ç" k" b t ıa Bi a l ö un u u op r, z ns sur arı -
!arak bir hamur vücudc getirildi. 0 d ki bO ilk t "h" lf ı n n e y ve arı ı vaz e c 
Bu hamur, ıilnlcrcc ayaklarla çtı;. 1 1 d d fi lk 1 · 

ı: r n son erece e şcre e ma et. 
ncncrck iyice yoğruldu. ~deta koyu tlkt F tih t r d ç 
b r macu kıvamın buldu en sonra, a ara m an a_ 

1 nakkaleye gönderilmiştir . .. O dev 
Trılhtadan kalıplar 1mal edildi. rln vasıtaları naznrı dikkate alınır~ 

Hazırlanan kil hamur, bunların içi_ sa bu o,. topun Çanakkal" nlbl 
1 u ildi aı - • .. · • -- ., 1 c yer eş r · r kaç gun. kuru. deniz aşırı bir yere muvafiakıyct-

mesı beklendi. Hamur kurudlıktan le golüri.ılup istlhkamlara yerleş. 
sonra, tahta kalıplardan çıkarıla- tirllmcsl TUrk harp nakliyeciliği. 
rak topun dökilleceğl asıl kalıp va. ı :nin kud~elinl lsbatu en büyük de-
·udc setlrlldl. llldir. 

Kalıp, brıylecc hazırlandıktan Burada hayrete şnyan olan bir nok 
sonra, sıra topun ddkülmesine gel. tn daho vardır. O da Tilrklere karşı 
dl. • Eski tarlh1crimlz,n riva\ etle. kalplerind-c dalma bir gayız ve 
\'ine bakılırsa•. üç yüz kantar (ya..• r- br lev('ıı. h ... r ves:le ı:e bt• 
nı, on üç bın okka) tunç eritııd nu izhar eden bau garp tarihçile. 
Büyük bır dıkkat. fakat bir hayli rlnın, - sıkılmadan ve utanmadan _ 
mO!ıkulfıt ııe kalıba doküleb ld . bu topların mevcurlyetlerlnl ı'lk~ra 

Bu adedde, herhalde hesapsız Arkası var 

Şehir 
Haberleri 

Pirinç 
fiyatlan 

ve Voli dün pir:nç 
şeker fiyatları 

rinde meşgul 
üze 
oldu 

Vali ve Belediye Reisi dUn pirinç 
meselesi ile meşgul olmuş ve plya. 
sada tetkiklerde bu~nmu§lur. Ba. 
zı yerlerde pirinç, toptan 149 ku
ru§tan alınmışsa da Uiccarlar 170 -
190 kuru~ satmaktadırlar. 
Diğer taraftan Vali, şeker işi l. 

çin tüccarları davet etmiş ve dün 
vllfıyette, kendilcrlle uzun bir gö. 
rü§me yapıİmı§Ur. 

Haber aldı,tımıza göre, geçen haf 
ta 1çerislnd<ı muMellt yerlerden şeb 
rimlzc kara ve deniz yollarile 400 
çuval pirinç gelmiş, fakat bu pirinç 
ler de yüksek flyaUa satışa ~karıl. 
mıştır. 

Dün öğrendi lmlze göre, Uzun.. 
köprülü, çeltikçi Salih Balaban, ge_ 
len 400 çuval pirinçten kendisine 
ait olan 25 çuvalını bazı mınt:aka
l&rda kilosu 180 kuruşa satarken 
Belediyi İklısat mildilrlü~ü kontro. 
lörleri tarafından cürmü meşhut 
halinde yakal~mış ve hakkında 
tanzim edllcn. zabılla 2 numaralı 
Milli Korunma mahkeme ine sev
kedilmlştir. 

Belediye zabıtasınm 
gördüğü işler 

laşe işlerinin belediyeye dc\'rlnden 
sonra teşekkül eden belediye zabıta· 
sı faaliyetine devam etmektedir. Bu 
teşekkU!Un eylQJ ayı lçindckl faali
yeti çok geni~ olmuş, etiket koyını· 
yan 800 esnafa yıldırım cezası kesil· 
mlş, belediye nizamlarına riayet ct
miyen 1031 \'C tramvaydan atlıyan 
754 kişi hakkında ceza zaptı tutul· 
muştur. 

Bir ay içinde muhtelif semtlerdeki 
!ırıolardan 7175 ekmek mtlsadcre 
edilmiş ve 300 dilenci toplanmıştır. 

iki meyva 
mahkum 

h·rsızı 

oldu 

FiKİRLER 

Subaşı 

Marifetlerinden 
Yazan: Aka GÜNDÜZ 

B en Sua.şıhjıR yersiz ve 
anlamsıı bir şey olduju. 

nu, bugünkü mlllt ve slyaşi bün
yemize uymadığını habre şöyle. 
dlğiın zaman doıtıarım ban.a da. 
rılır gibi ohnuşlardı. 

Memlcketln çift!;! bölıelerlne 
~imdi bir ı~ atarsak nekadar 
hak"ı oldutum kolayca görül-Or. 

Tanrıya bin şUkUr ki deicdil
dRer. Fakat üç ~ş gitnlük canlı. 
llkları bile nekndar zararlı olt+uk. 
!arını hissettirmektedir. Hafazan. 
allah! y.a yokedilmeieydl, köy. 
lünüo hııli nice olacaktı? 

Çok k(iykr gezdl.m; plllç su. 
yuna bulgur pllavı, ballı gözl~me 
yeyip çene çalmak için değil, so. 
rup anlamak. ıör® inanmak 
için. 

Ben artık ne şatafatlı kalafatlı 
mutuk veriyorum ne de cıncıklı 
bnnctıklıı nutul.; dlnllyorum. Ya. 
rım eaırhk bir tecrübeden sonra • 
epeyce geç anladım ama temiz 
anladım. Halbuki atalar bunu 
binlerce yıl önc:e dört kelimeli 
bir vecize ile (le Güzel söylemiş.. 
ler: LAfla peynir gemisi yuru .. 
mez ..• Niçin demir gemisi, pirinç 
gemisi dememişler de peynir gc. 
misi demişler? Zahir o devirler
de pirinç, demir kralları yokmuş 
da peynir kralları milleti soyup 
savana çeviriyormuş da onunuç
tan öyle d<?ml§lcr. 

layamamış, c:kvlete borçlandığı 
dörtte b iri kurtaramamı~. Şimdi 
bu köylüye (yüzde yirmi beşi de 
yüzde yirmi beşi!) deyip dayanı_ 
yorlar. Köylünün de, yoksul ka
pılara dayananların da ayrı ayrı 
hakları var. Biri (yarım avuç al
madım ki dır~ bfrinl sana vere. 
yim) diyor, hakhdır; öt<'ki <Su
başı böyle yazmış vercceltsln) di
yor. o da hııklıdır. Bunlardan bir 
takımı ne y.apalıın diyorlar dev
lete borç yazmı~lar, biraz param 
var ):>aşka yerlerden satın alır 
öderlm. Ve böyle yapıyorlar. Fa. 
kat bir takımı da yiyeceğimi bile 
alamadım ne vereyim? diye hak
lı olarak sızlanıyorlar. Kiınldme 
dımdıma ... 

Yüzde yirmi beşin, elde cdıle

cek zahranın tutarı üzerinden 
dörtte bir olması ıerekti~lnl ha
la ne bnn al\lamı,ımdır ne de hiç 
kimse. 

Kör olmayasıca Subaşı y&maç. 
tak! ahlatın dibine yangelmlş, de[ 
terini açmış. sıralamsğ;ı ba~la

mış: Bu koy ortalama bire beş 

verir; Ahmet dayı 5ekscn kllo 
ekmiş dört yüz kilo alacak, dört
te biri yüz eder, Ahmet dayı yüz 
kilo borçludur. Memet emmi bin 
kilo ekmiş, beş bin kilo alacak, 
Memct emmi bin iki yüz ellı kılo 
borçludur. Böylec.e yürümüş ı;lt

mlş. Ona kimse dcmcml:ı ki: Be 
adam. ahlat dliftr.dc tahmin ol. 

B uodaııkcllldir ki arllk köy maz, ekin yeşerecek. büyüyecek, 
lülerle b!r taraflı değil, baş verecek, sararacak, harmıı.n 

kar~ılıklı konuşuyorum ve gö.ı:. için biçileceği zaman tahmin crfl_ 
lerlnılc i:zanıına inanıyorum. lecck. 

imdi: şu yazdıklarım çidiş, gö. ~ akat ayda altı kaymaya 
rüş, lnanış mahsulüdür ve ger- U-
çeğln gerçeğidir. Ulu Tanrıya bin. çalışan Subaşı kııkavanı 
bir minnet ve şükran. ömrünüı buuu ne bllsin? Mademki ben 
lr buçuk gün sürdürdüğü Sub•- dylc tahm!n ettim, Tanrı teala 
ığın zararı ziyanı çlCtçiye çok dahi ba§üstünc diyecek sanmış, 
ır olmuştur. sanmış ama tl'alA hazrctkrı lktı-

Başka milletlere örnek olacak sat doktoru veya köylü aeiil &i 

rı ayazr, yazın dayamış yagmur. 
suz güneşi birçok tarlaları sok-
muş bu hale. • 

Bugün b•kkaldııki piriıııcln fi. 
yatını tahmin edebiliyor muyuz? 
Şimdi }'erakendesl doksan beşe 

ik.ndiye toptanı yüz elliye. 
Tarladaki ekin harmana geti

rileceği günlerde tahmin edlllr. 
Ahlat dibinde tahmln defteri 

tutan armut kafalı Subaşı tıte bu 
marl!etı cöstermlştlr. Daha başka 
patenta:;ız Subaşılar da \'ar ki 
onların da marifetleri çeşitlidir, 
sırası gelince açıklayacatım. 

Sayın Bayım Efendim Hazret. 
lerl! Güzde bin kilo ektim, kı~ 
çürüttü. Baharda beş yüz kilo ek. 

tim kurak kuruttu; bin be§ yüz 
kilo tohuma kar~ı elimde ya kırk 
kilo var ya elli. Bunu sayın zatl
ııize mi sunayım çoluk çocUGa 
mı? Hadi başka pazardan para 
ile alıp vereyim, ne mümkün, o
nun da bir türlü Subaşısı var. 
VekAlet zahra alım satımı serbest 
tir di~·c kırk -emir verir kırkına 
da pürü.ı: cıkarırlar, pürüzü kal. 
dırıncaya kadar da ı;:ünlcr 'eçer. 

IE5) omanyada bilmem ne mü
~ dün.inil direğe bağlamış
lar. selen geçen suratına tükür
müş. Az doirusu, bacağından ta. 
vana asıp altına saman tütsüsü 
verilmeli. 

Subaşılığın marlfcllerlnden bir 
tanesidir bu ... Sıkılmasam değil, 

atır ve manevi bir ıstırap duyınlt
saın daha neler anlatacığım. 

Subaşılı,ın şu tek marifeti yü
züııd~n bazı yerlerde işler o ka
dar çoğalmıştır ki, Ziraat Vekale. 
tinin tükenmez gayretlerle temin 
ettiği otuz bin ton tohumluk, şu 
önemli ve tezlik isteyen sürüm 
ekim ı:ünlcrlnde buralarda dağı. 

tılmaea bile başlanmamıştır. Suç 
hiç kıın~enin de~ildlr cstag!irul
lah, suç Subaşınındır. 

Ako Gündüt 
ı{Urette devletine sadık olan köy- bilmesi~, lki. gözümün .rıuri her 

Aksaray.da Necmeddın adında ..fümilz gcçcnki kış ekimini ba. yapacacını bılır, kııın vermiş ka-
bir adamın evinin bahı;esindc lney. ı şarmış. Fakat kış olanca azgın.------------------~--------
va koparan iki hırsız yakalanarak J lığı ile bastırınca bUtün C'kinlerl ' 

1
_ 

1 adliyeye_ verilmiştir. Şelıremlnlnd~ l çilrütüp bitlrmış. Buna utrayan 1 ~A'm .. x~ 1 e•ı• 
oturan ismet ve Ahmet adındaki köylü umudunu kesmemiş; kışlıkaı"I .._.. .-,. 'fi ·• 
bu meyva hırsızlarının duruşma- kadar olnıasa bile hiç olmazsa ~ ............... -;.::=-. ~:w\i: 111 ı•u 4 sına dün 2 inci asliye cezada bıı- yıırısın 1 baharda gene ekmiş. Bu -
kılmış. hırsızlar birer ay 3 er gün kez de rahmet denilen yağmur B • b [ k 
hapse mahkum edilmişlerdir. nı('rıdeburu da yağnı&yıverlnee zr a l 

Bir yag"" muhtekiri Mil'i bahar eklnl de kuruyakalmış. öp 
hikayesi 

babanın cllnL Sonucuna bakalım 

Korunma mahkemesine ne .. 0ımuş? 
, • O~·le köyler var ki ektiği to-

y 3rıldı bumu alıtmamış, yıyeccğinl sağ. 
Eminönü kazası Kilçükpazar A

bacılar caddesi 63 r.umaralı dük 
kiin sahibi Sokra~ vaktlle ucuz fi: 
yatla aldığı zeytinyağlarını şimdiki 
rayiç ile satmak dU§Unceslle sak. 
lamaktan ve fazla fıyatla satmaktan 
suçlu olarak milli korunma mah 
kemcsinc verllmlııtir. . 

Bir bisikletle bir oto
mobil çarpıştılar 

Dün öfı den sonra Bıı.hçeklm
dan bli ıiir. ı o~tahancyc sapan Y"·· 
da 28 J ı :wml ralı bisikletle 33~~ 
sayJl. taksl otomobili çarpışm s \e 
blsikl•:t t.• tUı.dc bulunan Hııll'ı: · 
yere düııerck yaralanmıştır. Taksi 
şoforü aranmaktadır. 

Milfi Korunma mahke
mesine verilen 

muhtekiri er 
Bryoglunda Siınento Goıııcs a. 

dında bir meyhaneci fazla fiyatla 
rakı ~atarken yakalanarak Milli ko. 
runma mahkemcshıc verilmi~tir. 

* Karaköyde Halllpaşn sokağı 
No. 3 le a§çılık yapan Tevfık Go
sy falla Clyatıa. ekmek satmaktan 
suçlu olarak mllli korunma ma.hke. 
meslnc vcrilmi~tlr. 

* Pangııltıda bakkal Klrkor, faz 
la !iyatla zcytinya~ı satmaktan suç. 
lu olarak mılli korunma mahke
mesine verilmiştir. 

A nkara'ya taze balık gönderil· .. aımıa mulıtelif balıklar alır gelir. 
me.<ıi tf'~cbhlhıü l'trafındaki Bu memur bir gün ha talandı, btan

ha, adl ı okurken hatırıma ho'I bir bul.t bir arkada~ını &'Önderdi. Arka· 
hika~·e geldi. ' da,ına da Balık1ıa1:.arındak1 bahkçı;) ı 

Dört yıl Önl'e Ankara'da bulunu- ı l~·ice tarif etti. Bu Lnt, htanbul Ba· 
yordum. Bir &:On ı:ehlr lokllJ'lta ında, 'ıkpazarı~a jtldlnce, tarif edllrn ha· 
bir dostla birlikte balık 1 marlarken lıkc;·ıyı elıJle koymu' ~lbl buldu. Rlr 
lokantanın me.':hur \t: tnlınli •SÜ· 

1 
iki bundan, ü~· he'l kilo -:undan nıuh

ren-a» ına ı.ordum: telif balıkların p•zarlığını ~·aptıktan 

- Taıedir ya! 
Silreyya ıoülerek: 

'Onra ııe olur ne olmaı;: «Aman, ben 
bunları Ankara'ya &'Ötürcı•.eğlm, ı;ö· 

1,unli !ie\:eylm, bayat olmaınnıt dedi. - ~en gııUba bayatları l'alan'a 
Balıkçı «Hiç merak etnıf', blı; bayat. 

sattık hlk.i~·e ... lnl bllmlyortıun? dedi. 
Jarı her ıanıan Falan'a ııatı~ oru:r.ıt 
t'e\'ahını \erdi. 

l'alan, Miren·a'nın adını öyledlfl 
raklı, bir ınUe C!tl'.} dl. Ben l'alan dl· 
)ip ge.ı;i,yorum. Süreyya'nın bıı hlkiiyeı.lne, kenıllsl 

- Ha)u, bilmiyorum. tarafından uydurulduğunu bllmek16 
- O)·Jey e dur anlata,vım. beraber ~ok iyi uyduruJmu, olduğu 
Ve anlatmağll ba~ladı: için bir hayli giıld\ik. 

- d'alan• ın bir balık mtmuru Ankara beledl)e i, Ankara'da. bir 
\'ardır. Bu memur, ikJ ü.1,• gı.inde bir !'loiukhna de{)O'IU teı.lı; ettltlne ıöre, 
1 tan bula gider, Balıkıııızarında Pf'Y· ı bö) le blka)elere de mahal kalmadı . 
dahladığı bir balık~·ıdan «f'alan» he- Tatlı.,ert 

r--------------------·-----------------------------------------, 

ayakkabılar 
@e.hrlmlr,cte karartma tııcrübc-
Ş lerf ol ıııldııtı ıırralarda fenerli 

g6zllikler taşı)an yahut ~akasın3 ro- 1 

ıet ~erine bir cep lllmba>;ı anıpulu 

takarak karıınlıkta ~rpışmayı ön· 
lemek lı;tiyenlerc hnyretle bakıyor
duk. 
Aynı gaye irin Amerikalılar kadın 

blleklerlııln zarııfetlne uygun kDcUk· 
ilikte canları olan ayakkabılar yap. 
makta yeni bir fikir orta.ra atmış
lardı . ı~akat son gelen haberlere göre 
Parl kunduracılan zaten tahta olan 
kalın a~·akkalıı tabanlarının içini 
oyarak )eni bir ayakkabı tipi ortaya 
atmışlar. Bir k"llofona benzer şekilde 
öten bu kunduralar )'Ürümeye \'eya 
koşmaya göre başka başkıı tatlılık· 

ta 'erlyorlarmı •• 
·adccc kadın ayakları şairleri \ec

dc ı;ctırmlyc kafi gelirken bu ayak
lar konu-:nııya başladıktan onra k.lm 
blllr ne harlkuJ;adc ( !J şiirler oku· 
yacağız. 

xvn 
Ertesi sabah her çeyrek saatte bir tc. 

lcfon çaldı. Bcrnard hiç bir ~ey söyle
meden bir an duruyor ve telefonu kapa. 
tıyordu. Çünkü cevap veren biiyük an. 
nesi değil de hlzmetı;I idi. Nihayet Gla
dys artık dayanamadı ve telefonu kendi
si n.çlı. Titreyordu: 

- Bernard benim. diyebildi. 

- Allo! Büyük anne siz mtsıniz? 
- Size diln bin frank verdim. Hiç ol. 

mazsa beni birkaç gün rahat bırakamaz 
mısınız? 

- Bununla bütün borçları ödedım mi 
sanıyorsunuz bUyilk anne 

- Ne lstcdığlnlzi bana açıkça söyler 
misiniz? 

- Telefonda mı? 

- Hayır. hayır. Beıı birazdan size te-
lefon ederim. Şimdi kapatıyorum. 

Gladys bitişik odada sesler duymuş 
ve işitllmekten korkmuştu. 

- Hayır kapatmayınız büyük anne! 
Beni gelip gdrmenlz lazım. 

- Hayır gelemem. 

- Siz bilirsiniz, Nişanlınızın müstak-
bel büyük babamın ismi Kont MonU de. 
fil mi't 

Gladys heyecan ve kork~dan Utreye
rek: 

- Beni dinleyl'llz BerJıard. dedi. Teh
tkeli bir oyun oynuyorsunuz. Bu ya!'. 
tığını~ bir nevi §8-0tajdır. 

- Evet. Fakat hususi mahl) etle bir 
şantaj. Bilyuk anne! 

Ertesi günü Gladys torununun evine 
gitti. Küçücük, karanlık, havasız, alçı:ık 
tavanlı ve pis bir odası vardı. Masasının 
mermeri baştanbaşa çatlamı:ıtı. Yatak 
!."arşafları azgı.n ve eski idi. Pencerele
rinde kaba ve kötü perdeler vardı. 

- Ne sefil bir oda bu .• Hemen yarın 
daha iyi bir yere taşmmalısmız. 

Gladys'ln bu sözlerine Bernard ocı 
oc ı gülümseyerek cevap verdi: 

- Hayır. dedi. Benim isledı~lm bu 
değil. Siz anlamıyorsunuz. Beni ve be
nim gönlUmdekl arzuları anlamıyorsu. 
nuz. 

Masasının üzerinde ve yerlerde kitap. 
]ar vardı. Yatağının yanında bir tabak 
içinde portakallar duruyordu. 

- Beni dinleyiniz Bernard. Ne istiyor
sunuz, geçmişte işlediğim hatayı ellınden 

geldiği kadar tamire çalı§&Cağım. Başka 
ne yapabilirim? 

Sustu. Brnard'ın cevabını bekledi. Fa, 
kat SMç adam bu sözlerine cevap ver
medi ve sadece: 

- Biraz daha konuşunuz. Siz:! dinliyo_ 

rum. F'akat ayakta durmayınız, şuraya 
oturmaz mısınız? 

Gladys oturdu. Elleri tllrlyordu. Gös. 

lermemek için kürkünUn aıtma sakladı. 

- Ne diye rezalet çıkarmak istiyor
sunuz? 

- Fakat neden beni anlamak istemi_ 

)Or::ıu.nuz büyük anne! Benim hakkım 

olmaynn bır takım şeyler iddia edecefl. 
mi sanmayınız. Ben bir p'.ç olduğumu 
biliyorum. Mesele bunda değil. Daha 
doğrusu böyle birşcyl henüz dusünme
dlm. Yalnız bir tek arzum var. Sizi ra
hatsız etmek. sükun ve huzurunuzu mcv 
cudlyetlml,e bozmak istiyorum. Şu ayna. 
da kendinize bakınız. Dünkü kadına ben. 
zer haliniz var mı? Dün sokakta pcşlnL 
zc düşen tanımadığınız bir ı;:ence gülüm. 

fıilyordunuz •. Halbuki §lmdl ya~ınız, doğ_ 

ru ya:ıınız yüzünüzden belli.. Bana kız. 
mayınız. Bunu inkar edecek c1e:ıısinlı 

yıı.. Sizin ka.nınızdan, sizin soyunuzdan 
olduium muhakkak. Sevgili kızırPızdan 
size kalan :;on yadisArıın. Herhalde kı 
zınızı çok sevdlğlnlz belli. Çünkü Nice 

mezarlığının en süsl'ü ve muhteşem me

zarı onunki.. Bu mezarı gidip gördüm. 

Carmen'le de görüştüm. Zavallı ann.em 

sizi b&§ucunda 'örmektense yalnız başı_ 

na ölmeğl tercih etmiş. 

Gladys, Bcrnard'ın söz:Unü kesti ve ~or, 

du: 

- Sizi kim büyüUil. Jeanne rnı? 

- Hayır •. Jeanne sizin yanı.nızdan ay-
rıldıktan sonra hayatmı kalanmak için 
çalışmaya mecbur kaldı. Tabii bana da 
bakıyordu. Beni akrabası olan eski bir 
J~çl kadına teslim etti. Bu kadının ismi 
Berthe idi. Ben ona CBerthc anne) der
dim. Kocası olan Martin otellerin biri. 
sinde başgarsondu. Beni evlat etti, bana 
ismini verdi ve bu suretle nüfus kaiıdı
ma piçllğlm yazılmadı. Ben de fakir ve 
mütavzı bile olsa bir isme sahip oldum. 
Bu lslm sayesinde yüksek değilse de hiç 
olmazsa namuslu bir muhitte içtimai bir 
mcvkilm oldu. Martin ben küçükken öl. 

dü. Beni Berthe anne büyijttü. 
- Bunlar size kim bilir neler anlat-

mı~larjır'! 

Arkuı 1IU 
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Eski bir sefir 
gözüy'e Rusya 
B lr Amerikan gaıeteııl mab•· 

lılrl B. :stalin'le rörttşnıU~ 

bur ş~yler ormu-:ı. Verdiği <'e\ •r· 
lara a:öre B. Stalln, mutteflklerlll 
yardımını ~k aı: gôrmekte, dlte' 
taraftan da Ru farın Alntanlarııı 

gö,.teret·ekleri ter.anız kabiliyeti 
kadar muka\emet kudreti g~tere
reklerlnl bildirmektedir. 

o:Lookı> adındaki Amerlka n1f!C• 

mua~r Amerikanı~ e.,kl l\losko,·• 
diri B. Da\·lelil'e Rusya hakJund• 

biT ııürü ,eyler sormuş. Uzun ol•ll 
•.uısl ve t"enıpların en öntınıU taraf
larını, B. Stalln'ln yukarıdaki et· 
\apları \·eı,;tle!\ile a,ağıya hulll91' 
~lyorum. 

- Rn~ya Almanyayı b11 ıene nıa(· 
JQp edehlllr ntl f 

- ı;,eı_ Anoek Raeya1a ba fır• 
atı ver~k itin lfitler'J, ıru~· 

rJnin mUhJm bir kısmmı şark ~ 
heısinde-n ayırınafa mecbn.r et•dl· 
ylı. 

- Sizce, Jtusyay& ba se11e zaferi 
t.ı!mln edecek Nlles&.lr ,.,c1ı.m ııe 

olabilir? 

- Avrupada Hdtlcl bir ceplle MI" 
ıtıak. 

- StaHn'ln ıwüırferld bir t;Wlll 
dü,Undtifü lddJa edlJdl. Bu ldfllanııı 
do,ruluğuna inanır mısını7. ! 

- ~nce, lldnfi cepM)i a.ç9'11' 

da açmauk 41a Ru"Jarm ayrı bit 

ulh yapacakları meaeı.l MI& aa· 
tıra gelmemelidir. 

- Rll ) anın Almanya hakkında· 
ki proııaga.llda .na ne der~buz? 

- Harbin p-.Htoloj!k 111an:ı.araıw 

na bakılır!lla Jl~lar propagandMdJtll 
Alnıanlardan fazla fa~dalanmı,ıar· 
dır. 

- 'talln'in Rusyanın bir kurtar· 
ma h rbl yaptıgı hakkıadakl denıt· 
cine göre, muzaffer bir Ru5 kar'' 
ıaıırruLUDWl .'\iman ı;uurlarında t\U· 
tacatını zanneder ml!liıalz? 

- Stalln ilk ga)·eslııln Anuııa) 1 

ııulhun gele<·ckte bir daha Almall 
milltarirn1i tarafından tehlikeye dU· 
~lirülmr- iııdcn kurtarmak olduğurııı 
uleneıı &öylcdi. Bunua için Almaıı 
ordularım Alınan bınırları otc:;inM 
takip etmek la:ıım ı;elirse ·o,)cl' 
lcrln reali t Ai,)~ti. harbi Alınao 
tuııraklarına götürmek olat<:aktır. 

- Auupada ildnri bir ccplıe 

a~ılm& ı dı,ında Ru yaya tetlrll bir 

l ardım çar~I göruyor mu unuı? 
- Buyük Brltanya \e blı; Rus 

ordularına muaızaın mikl'!rda ınal· 

ı;enıe 'ermeliyiz. 

- Ruıı~·anın sınal kudreti W' 
kında maliınıatınrr. nelerdir? 

- 1\a~ ııılııra rağmen Rmı harr 
endü irisinin yllzde altmı-:ı h:ııfl 'r.· 
rlmlldlr. )lo,ko\ anın 1800 mil ,ııııal 
\C "arkına. Oral da;ıarına yayılm'' 
olaı; \C «Urııl Kuzha lfonıblnat• 
~dı \erllrn geni':' endihlrl 8atıa:ı1 

mtil<"mıııli faııllyet h&llndcıllr. 

- J\ıı.ılorılunun ,·aı;ıfları nedir': 

- Buna cc\·ap ,·erecek olan tanW 
mıtk fırı;atına nail olduğum Alm11n· 

)arın :\to~ko\'a a'lkf'rl at.a~~ldlr. O 

hırna Kızılordunun umumi~ etle ly i: 

efradın mukrmmcl \6 bedence ku'· 

\etli, reııur, bir kelime ile tam ıı,· , 
ker olduklarını öyledi. 

KÖR KADI 

Kadir gecesi 
Perşe111be 

Istanbııl .MUftıllğlndcn 

Blrlncit~rlnin yedlncl çarşanı· 
ba gUnü Raınazanı şcrl!in yırnıi 
altısına müsad!f oımakla akşamı 
(perşembe gecesi) Leylci kadir. 
on iklncı pazartesi ı;ünll de Bay· 
ram olduğu ilan olunur. 

SADAKAI FlTIR 

Kuru' Part' --Bqday unwıdaa 68 20 
En iyi iyi 

Kuru' Kurat ---200 
Bayrarn nama:ıı 

Sa.at Daktka 

6 35 

ıs• 

(TAKVİM -ı 
6 BİRİNCİTEŞRİN 19·12 

SALI 
AY 10 - GÜN 279 - Hızır ıı;4 
RUMİ 1358 - EYL'ÜL 23 
HİCRİ 1361 - RA:\IAZAN 25 
,. \ ı· ı'l' ZEVALİ EZ.~~l 
GÜNEŞ 7.02 12,15 
ÖGLE 13.02 6,18 
İKİNDİ 16.16 9,32 
AKŞAM 18,41 12,00 
YATSI 20,16 1,30 
İMSAK 5,24 10.~ 
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Laval'in 
kararı 

11 Nakil vasıtalarma verilecek 
ı yakacak maddeleri · 

siYASilCM-
o • = = = = = ::= .... =~=-~ 

rAske~za~urum, Kağıt tasarrufu 
lbs&D BOIAN f k 

Uzak Doğuda Hü ômetin resmi Petrol ve benzin mi ktarlarını 
Ticaret Ve kal eti tesbıt edecek 

Hafif bir telaş 

A merikan kuvvetleri Şimal 

Pasifikte 6 büyü~ adadan 
mürekkep olan Andrencı; grupunu 
işgal et.~.• r Japoı. ııcl:ı.~.ının ha 
va v~ deniz müda{&<ı.~ı ır.n ılerdc: 
tehll':-:l'!ı.· d(ığuracaıı: \,.r işgal. 

dairelere bir tamimi.
1 

Almanyaya 133 
bin amele 

gönderilecek 
Ankara, 5 (A.A.) - Ticaret Ve

k~lctindcn tebliğ edilml:Ur: 
verilecek mayi mahrukat miktar. 
!arını te~blt ve tahdide vekiıletl
mlz salahiyetli kıhnını§ o'.dut;undan 
müddeti 9.10.942 tarihinde bitecek 
olan halen cari tahditlerin aynen 
devam ettirilmesi kararlaşhrılmış. 
tır. 

L ondra radyo unun blldlrdiği 

ne ı:öre, Tokyo r.ıdyQSundJ 

konu,an Tvkyo ünh cr~itPSi rı-ktörli, 
bn harbin bao:langıçta hesaplııdık· 

ları kadar çahuk, kolay hitnıJ~ec~· 
llul 'e dU':nıanlıınn başarılar el<lo 
etlnf'ğe, canla ha,ıa. çarpı<;;mnı:a tta~
lııdı!darmı ı>Öyledlkte,ıı onrcı: cıUu 

çarpışına~·· <'hemmlyetle kal'!}ıl:ı· 

maı!Sak ıtlnbettnılz feci ol:.cııkhr 
demi tir. 

Vişiden gelen bir habere gôre, 
Salomon adaları açıklarında bır 
dcnl:ı: muharebesi cereyan etmek
tedir. Ne Salomon adalarında ve 
rıe de Yeni Ginede Japon vaziyeti 
sattım otmadıeı için bu deniz mu
harebes\ni de Amerikalıların ka. 
ıanması ve Japonlara yeni bir dar. 
be ındirmelerl mUmkilndür. Demek 
mulıareb~ sahası yavaş y.!avaş :;ı. 
rr:ale doğru ıcaymakta ve .laponla · 
ıerı çekilmektedir. 

Kağıt tasarrufuna azami gayret 1 

sarfe d ile c e k 

Resmi Gazetenin 1.10.942 tarihli 
ve 5225 sayılı nüshasında intişar 

i:Jlil 8JID8 kadar 17 blD eden 390 sayılı karar ile benzin ve 

amele, Al••arara 

1 
saır petroı müş~klarllc ı:ııyen bi. 
!umum kara ve deniz vasıtalarına 

g6nderlbalf 

Vakıa bu Milleri söyllyen r~nıı 

bir de,let adamı değll<Ur. Anrnk, 
en ~ük ek kült6r müesse e inin rek
töriidür \C rndloda konu~tuf;uo.1 

bakıtırı;a herhalde re5mi makıunl!I· 
rın müııaade ile konu muştur. Buıı· 
dan şu anlaşılabillr ki. Japon re mı 
makamları işin cldıtUJğl hakkınıh 

Japcm mllletlui ikaı etrnf'ğe IUıuııı 
görmüş, !okat bunu resmi. bir ağn· 
la yupına3·1 ma!Jzurlu görc:rck b•ı 

işe otorite ahlbi bir zata memur 
etmiştir. 

Ankara, 5 (Vatanl - Hük~met 

kflğlt ta:ıarrufu hakkında da lre ve 
müesseselere aşağıdaki tamimi ~on· 
dermiştir: 

olmak Uzcre harita, grafik vesaire 
gibi neşriyatın yapılması menedilmiş· 
tir. 

4 -- VekA.leUerde makine ile yazı· 
lan yazıların yazı<.ıı kilçUk olacaktır. 

5 - LUzumundan fazl& suret çık~ 
rtlrnıyacaktır. 

Londra, 5 (.A.A) - Vişi rad
yosuna göre, Laval elan Almanya. 
ya 133 bin mütehassıs Fransız a_ 
melesi göndermek çarelerini araş. 
tırmaktadır. 

Rijevde Almanlar 11 
kilometre geri ahld ı 

CB».• 1 indde) ( .. ) Berlin, r, CA.A.} - Alman ordula-
Yeni Glnede Japon ricati devam 

ed:\'Cır Milttefik ;.uvvetl~r Stanlt!\' 
daiıarmda Yapoboyu geçmişlerdir. 
Biz Salomon adalarındaki vaziyet 
l!e Yeni Ginede bu müttefık taar. 
ruzu arasında strateji bir müna
sebet ıörmilştak. ş:mdi iki kar:ı 
cephesi arasında bit' deniz muba. 
rebesl111n başlaması da bu müna. 
sebetln mevcut olduıtunu göster
mektedi:. 

l - Daire ve mUesseselerin Maliye 
Vek!leti kırtasiye depolarından te· 
mln ettikleri kAğıtlarla bll~mum ri· 
li&le, bWten, mecmua • ders kitapları 
hariç - kttap neşriyatı muvakkaten 
durdurulmuştur. 

6 - Mllsveddeler için mevcut mat
bualardan 1.ı!tifade edilecektir. Bundan 
ba~ka Izmit kAtıt fabrikaaına verile

cek sipari~ler, ihtiyaç ve ham madde 

bakmıından BaşvakaJette kurulan 
cBaş\'ekAlet u:ıt Ve matbuayı dU· 
zenleme bUrosu, na. vize etUrilccek· 
tir. 

Geçen haziranda 50 bin Fransız 
esirinin memlekete dönmesi karşı. 
lıfı olarak Almanyaya 150 bin ma. 
den amelesi göndcrmeğe razı ol
muştur. 

Almanlar da 200 ölü kayıp vernılş. rı başkumandanhfının tebliği: Al'Bba Jaıırmynda bir endi~e ml 
ba~ gö termtştlr! Memleket idare· 2 - Ktı.ğıdı daire ve mUesseselet· 

den teınln edilmek suretlle hususı 
kitap bastırılması vesalr neşriyat ya
pılması menedilmiştir. 

Vi:ıi kabinesinde endüstri lstlh. 
sali devlet sekreteri olan 'M· Blche. 
lenne, pazar gilnU bir gazeteciye ey. 
lul ayma kadar Almanyaya yalnız 
17 bin işçi gltUğin-1 ifşa etmiştir. 

!erdir. Kafkasyanın şimali garbi bölge· 
Tebll~. Timoçenko takviyP. or. sinde ve Terek'in cenubunda hava 

dusunun Almanları sol cenahtan teşkllleriylc desteklenen Alman kı-
3fddetle vurmakta bulunduğu ve talan düşmanı lstihkiimlanndan ve 
Stallngrad ~imal batısında çarpış. ormanlann içindeki mevzilerınden 
ınaların devam ettığıni bildirmek. atmışlardır. 

ini ellerinde bulunduranlar da boy. 
le hlr endişe;) l hcnUz me\' im iz bu
lurıız. :Fakat buna karşılık, ;),ldırım 
7.llfcrlcrden 'e kolay başarılardan 

sonra bir durgunluk 'e hattı\ - htı· 
:flf 'e şlmdlllk ehemmiyetsiz de 
ol"~ • bir gerileme de,Tesln.e giril· 
dlğlni hisseden Japon halkının • en
dişe demek fazla olur - hafif blr 
teıa,a dUştUğüne blikmetmek yer
ıılz olmaz . 

tnılllz kllVVetlerl Afrika ıar. 
buıda Madagaskar adasının ist!lA. 
sını tamam.Jamığa çalı§ıyorlar. Ta. 
nanariv cenubunda ilerllyen İngiliz 
kuvvetleri Antslrabuyu lşgal etmiş. 
lerdir. Afrika ıarp sahllı ile Çat 
ııötü civarından geçmek suretile 
Sudan ve Mısır ile münakale tc
slş eden İngiltere ve Amerikanın 
Dalc:•r deniz üssUnO bugünkü va. 
zlyette bırakacaklarına ihtimal ve
rilemez. AUantlk harbini daha mü
sait eartlar içinde idare v~ Ümit. 
burnu yolunu muhafaza etmek için, 
ergeç orasını da bir üs olarak kul. 
!anmak mecburiyetinde kalacak. 
ardır. Almanların Fransa batı sa. 
hlllerinde kullandıkları Fransız iL 
mantarı ve üsleri gibi. 

3 - Daire ve müesseselerin kendi 
aervtsler:I için icap edenler mllSıe.& 

İngilizler, Madagas
karda ilerliyor 

Devlet sekreteri, Almanyaya 
Fransız işçisi gönderilmesinin mu
vakkat bir hareket oldu~unu ve 
işçilerin Fransada kendi fabrikala. 
rına. dönmeleri ile neticcleneee~inl 
söylemiştir. Fransız içşllerlnlo Al. 
manyadaki ücretlr.rl, bütün Fransız 
ticaret ve endüstrisine tarhedilecek 
bir vergı ile kapatılacaktır. 

tedlr. Bir tepenin zaptı için muhil- Mozdok'un şimali şarklslnde bir 
rebc eden Sovyet kıtalar' \ki dü • Sovyet süvari alayının büyük bir kıs
mar. tanktnı hasara u~ratmt5ln.r, mı yok edilmiştir. Bir kaç yUz esir 
150 Alman a'skerl imh& etmlşl~r ,.e alınmıştır. 
buyiık ganimetler ele gtçirm~~!er. Tııapse limanında muharebe tay-

Doğu cephesinde: 
staıınırad cephesinde ve ıtaf

kasyada Novoroslsk ile Tuapse a. 
tasındakı cephede bilyUk bir de
tlşlkllk yoktur. Ancak Grozny pet
rol sahası için yapılan muharebeler 
Almanlar lehine yeni blr inkişaf 
göstermiştir. Alman kıtaları Te. 
c k cenubunda ki Rus hatlarında 

yeni gedikler açmağa ve Alman 
tebliğine cörc de Elsotovo ve Vere
.:hnljhurp şehirlerini .zaptetme{:c 
muvaf!ak olmuslardır. Ruslar da 
meskun bir yerden geri çekildik. 
lerin1 ve muharebenin Grozny şeh
ri yakınlarında devam ettlğınl iti. 
rıf ediyorlar. 
Tahınln ettiğimize göre. petrol 

merkezi olan Groımy şehrlle Orta 
Ka!kasyada Tl!llse inen geçidin Öll 
ve ilk kapısı sayılan Vl6dı Kafkas 
şehri yakın bir tehlikeye maruz bu. 
lunuyorlar. Almanlar, bu vaziyette 
bu iki şehre doğru epeyce yol aç. 
mış bulunuyorlar. VIAdi Kafkas 
§chrl düscrsc, Rusların Grozny pct. 
rol sahasındaki vaziyetleri fenala. 
şablllr. O zaman Almanların Terek 
nehri aşnl::ı mecrası boyunca Ha
zer sahilinde Muhaçka1eye ulaş. 
malart da ııisbcten kolaylaşır. 

Maamnfih, Kafkasyada Rus mu. 
dıfe.ıısının sarsıldığır.a hilkmcdilc. 
ınez. P..us kuvvctlcrı taarruz kud
retini bıle muhafaza ediyorlar. BI. 
rincltcşrin oyında Tuapsc ve Groz
ny çevrelerinin çelin muharebelere 
sahne olması çok muhtemeldir. 

Nevyorktan 
lstanbula 

~· \ lncide) 
liıllıdn lklı;ıadi 1 ttkl!Ue dayandrğını, 
hu bakııııdan mlllctırrln kendi ken· 
ılllerlnl geçindirecek haldıı nlnıaları 

icap ettiğini, huna ziraatın kiıf1 gel· 
rnedlğinl, sana~le de ihtiyaç olduğu
nu, Türkl;ı.·e lktı adi sahalarda pek 
Çok şe.,· Jcr ·"·apnıı' olmakla beraber 
bir kat daha lktıı;aıli lnkl:tafı için 
Anıerikanın harııten ~onra nıemnu
nl.\etle elblrll.tı yapac:ıf'ını ııöyledl. 
Tıirkl~ enin terakki hamlelerine alt 
bir fllmln I~ ıen11 ev,·eı Bey&~ e\·de 
&'O!lterllnıeııl Uz.erine memleketimize 
alakll!lın ın arttığını, blitfuı ömrlinte 
hıı kadar dikkate llyık filmi nadir 
gôrdüfünü, intibalarını huııusl bir 
mektupla Atatlirk'e bildirince arada 
tok do!'tane bir muhabere başladığı· 
nı, memlekete gldlnre CUmhurrels.1-
tnlıe ııel ı1mlarını blldlrmemlı.I, kendl
lerııe mutlaka huluşıııı görU~ek is
tediğin i, herhaldf! bir tarafta bulu,. 
Rlllk ,.e konuışmak mümkUn olıu•ağı
rı ı liınıt ettı{tlnl lla\"e etti. 
Hı-r hlrlmizln nezaket rn samimi· 

·' et ltı ellf!rlmlzl ııık~r&k Amerlkada 
\ı•:, • batlnıldn istifadeli, ıe\ kil l.llması 
dilekle rini tekrarladı. Bizi. taru.lı 
edilen zamandan fa7.la \'anında tuttu
tu l\:ln çıkarken (ien~lkurmay reisi 
General larşal'I bekler bulduk. 

A sirobada lngilizler tarafından 
işgal edildi 

Londra. s (A.A.) - l\ladaıas,do~ru devriye ıezmekte devam e. 
kar adasında bulun.an in;lliz kuv- diyorlar. Bu §Chrin i~ıallle bera. 
vetlcri şimdi ada merkeZi Tanana. be.r ;\Iııjunia'dan Herliycn kıtaları
rlve'ln 150 kilometre cenubunda mız, 25 iünde 735 kilrunetrcden 
bulunan Asirobayı işgal etml§ler. fazla yol almışlardır. Şimdi bu ko
dlr. İngiliz kuvvetlerini halk se- la Tananariv'den gelen ve kAh ya. 
vinçle karşılamıştır. ya, kiih demiryolu ile 368 kilomct. 

Vişl, 5 (A.A.) - Madaı:askar. re ilerliycn ba~ka bir kol iltihak 
dan alınan haberlere ı;:örc, İngiliz etmi~tlr. Bu uzuıı llcrl hareketler 
kuvvetleri cenuba doğru ancak ya. esn<ıı:.mda kıtalarımız tahrip edil
yaş suretle llcrlemekte ve Fransız 
kuvvetlerinin Şambatn:ı civarında mlş bir çok köprüleri t~mir zaru
cnerjik mukavemeti 1ngllizlerln retlnde kalmt~lar. iri knya parça
Antsirabe istikametinde terakkilc. tarını ycldan kaldırmışlar ve blr. 
rint tehlr etmektedir. kaç kilometre mesafe dahlllnde dev 
Doğu Afrlkada İngiliz harekatı rllip yolu tıkayan ağaçları temiz. 

Londra. 5 (A.A.) - Doğu A!ri. Jcm~lcrdlr~ 720 .klloml,!treden Jaz. 
ka Başkumo.ndanı General Platt. la demlryolu ve bir çok dcmlryolu 
buı;:ün &lia~ıdakl tebliği neşretmiş. malzemesi chmlzdcdlr. Bunlar ada. 
Ur: nın bellibaşlı dcmiryolu §ebekeslni 

Kıtalarımız: Antsirabcden cenuba te~kll etmektedir. 

For d ve 
Hitler 

Hi tlerin isminden 
itsikroh duyuyormuş 

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

Civar kazaıa. 
rın ekmek derdi 

Yugoslavyada 
Halk düşman uçakla

rına yard ım ediyormuş 
Lor.dra. 5 (A.A.) - Yu:oslav. 

yadaki Alman askeri kumandanlı. 
ğı tarafından nf'şrcdl!en bl~ leh
liğde dü:ıman tayyarelerinin Sırbls. 
tan üzerinden uçarak halk ıle te
mas etmese çalı~tıkları ve bu a. 
rada muhtelif şeyler attıkları kay. 
dedilmektcdir. 

Tebligd., bazı bölgelerde ayya
relerln l:;tikametlcrinl Uıyln çdcbll. 
mel eri için at~ yakıldı:ı ve fal kın 
tlüşmaıı tayyarelcriııe bu ,.;'Uretlc 
y~rd•nı eli ğı ve miicrimlcıt'-haber 
vermcdigl için misal teşk~t edecek 
cezalar \"erl l cccı:ı lll'ivc ecpımekte. 
dlr. Londradakl Yugoslov hükume
ti, Yu;oslavyada §lddetll Ol.stılemc 
hareketleri yapılmasından korkmak 
tadır. 

Üniversite hey~ti 
Istanbula döndü 

(Ba~ı ı i ııdde) //// 
~arp V<' güzel yerl<'rdc tanı enmiyet 
hilkUm sHrmcktedir. Sabah erkt'n gi· 
dip ~ece yarısı döndUğflmUz bu uzak 
ellerin yolları da, yer yer yapılan hü
kOmet konal :Jarı, okul, halke\'i, kışla, 
karakol. memur evleri gibi medent 
tesisleri de yürt'ğlnılzi kabarttı. 

Mahalli kaymakamlık. 
lor ka rnele r ihdas 

edebi!ecekler 
Bugün Ford otom obil 
yerz ne uçak yapıyor . 

Cilmhuriyetin ilk Baı,ıvl'klli olan 
Milli Şl'.limiz ilk program nutukla· 

Belediye hudutları haricinde olurı rında, nıemlekr.l emniyet ve Asayişi· 

Dearborn • l\llchlı;:en, 5 (A.A.)- ekmek satışı serbest bırakılan Yalo· ni ele almışlardı. BugUn bu emniyet 
Rcuterin hususi muhabiri bildiri. va, Ka.rtal ve Pendik havallslnln f'k· tanı olarak her yerde teessüs ctnıiş· 

mek işini hal için yeni tedbirler alın· tir. Bunu Cüıııhııriyetin btiyUk bir 
ile gö. maktadır. Bu yeni tedbirlere göre. bu eseri olarak açışla ~ilkranla andım. 

yor: 
pazar gUniı, Hcnry Ford 

rU,iiım· Harpten nefret eden insan. 

sever Ford, dünyanın en bilyük o. 

tomobıl yapıcısı Ford, bugün, 79 
ya:şında ıkcn, dı.lnyanın en büyük 

bombardıman uça;ı fabrlkasınııı 

başır.dadır. 

Henry Ford ılc harpten ve sulh. 

ten konuştuk. Ford dedi kl: 
insanlar, daima harbl fula dQ. 

fiÜnmüşler. fakat sulhlc lüzumu ka
dar nıeşı;:ul olmamışlardır. Bundan 
dolayı da. lr:sanlar, dalma, her 

harpten sonra biraz daha kederli, 

biraz daha mUtevekkll ve biraz da. 

ha fakir bir hale gelmişlerdir. B u 

sef<!r, başka tı.irlü bir sulh elde et. 

memlz ıaıımdır. Bu sulh, alınan 

desrlcre ve teşebbüslere dayanma. 

!ıdır. Ümit ederim ki harp sonrası 

devresinde, bütün miUetler. muh. 

temel olarak bir buliln dünya fe

derasyonuna katılacaklardır. Şlm. 
dilik ise, hepimiz askeriz. Ben, ba.. 
na yapılması sbylcneni yapıyorum 

ve vazıfcm, hepimizin yapması ge. 

rektlği gibi, en ufak gayreti dahi 

ihmal etmeden yapıyorum. 

Ford, harbin bugünkü durumu
nu münakaşa etmek istememiş ve 
kafi derecede malumatı bulunmadı 
ğı için muhascmatın ne kadar sü. 
recegi hakkında fikrini de bildir. 
memlştlr. Hltıcrln ismi geçince For. 
dun yUzUnde istikrah l§mlzazJarı 
bellrml:ıtlr. 

Henry Ford, harpten sonra hava. 
cılığın büyük gelı melere mazhıır 

olacağır.ı söylemiş ve demiştir ki: 

havalide mahalli kam1akamlıklarca H:mni~·l'tleşnıf')'i deıniryollaşına takip 
karneler ihdas edilebilf'cektir. eder. GUntin şarlları lı;lndıı bıle hu 

Karne usııJU tatbik edilen yr.rlcr· hareket durmamıştır. Elfızığ'dan 27. 
de hububat alım satımı menınu bu
lunına.ktadır' Tüccarlar lstanbul vilft. 
yetine müracaatlc mUsaade istemiş
lerse de bu talepleri reddedilmiştir. 

Hububat ı;at.Jşınııı serbest bırakılma
ması Uzerine. dün Trak vapurlle ~eh· 
rlmize gelen 48 ton buğday, arpa ve 
bul.~ur piya.cıaya çıkarılmamıştır. 

Oğrendlğlmlze göre bu buğdaylar 

bir kısmı ekmek satışı serbest bıra
kılan kazalara ı;önderllecektir. VilA· 
yet ilk olarak bunların Kartal ve 
Pendlğe verilmesini dUşünmektedir. 

Salomon adaları 
(~ J incide) = 

pon donanmasmın sözcüııU B. H iraide 
•<'t'phe askeri haftıuıı> mUn~ebetiyle 
yaptığı demeçte, Amerikalıların ha· 
yaıJeı'inin doğu Asyadakl Jngillz im· 
paratorluğıına tevartls etmek oldu
ğunu söylemiştir. 

Bunupn içindir ki, Amerikalılar, 
inat ve ısrarla, bu çevrede şimdiye 
kadar ciddi maf!Qblycte uğramış 
bulunmalarına rağmen Salamon ada. 
la.rına karşı inat Ve ısrarla harekete 
devam etmektedirler. Şimdilik bura
da cereyan eden ı;arpı~alıırın tafsl· 
lltını vermek mümkUn değildir. 

ci kilometreye l\cıdar deııılryohı Vana 
dvğru yapılıııakladır. rıunıı da ı;ôr· 

dUk ve bunun Uzcrlnde de durdum. 
Zl~·areUer: Yurdumuzun cömert 

\'e ci\'anıııert halkında, konuklarını 

aıtırlamağa asil bir adettir. ElAzığ'lı· 
ler Universıte heyetine H zlyatct ha
zırlamışlardı. Buı;ünlln şartları için· 
de hiçbir ziyaret kabul etmemeyi 
prensip olarak takip ettik ve EIAz:ığ 
sarın valisinin yemeğini herkes adı
na kabul ettik. 

f;Jıtzı.ıt'da kaldığımız Kız Enstıtu. 

stinde yemek yaptırıp yedik. Enatı. 
tUnün mUdlir \'e nıtidür muavini ile 
öğretmenleri çok dlkka.l ettiler. 

Halkevinln değerli başkan da çok 
çalıştı. 

Duygularımız: Yurdun uzak, fakat 
şirin ve ıüzel yerlerini görmüş olmak· 
tan ve buraların ı.ekl ~·e çalışkan hal· 
kı ile de, buralarda feragat Vt he· 
vesle çalışan vazl!elilerle de tanış· 
maktan duyduğumuz ayrı bir se\'lnÇ 
var. 

Universlte h~yetine karşı çok s•· 
mimi ve çok yakın ligi ı&ıterlldi. Bu· 
nu yüreğimizde duyduk. Bu duygu 
ile teşekkUrlerlmlzl ve minnetlerimi· 
zi sizin lisanınızla Elllzığ ve Tunce· 
linin sayın ve değerli vazifelilerine de, 
sayın ve aziz halkına da ulqtırmayı 
borç blliyorum.> 

Rektör bundan sonra ElAı11ğ'dan 

müracaat eden hastııla rın profesörler 
tarafından tedavi edildiğini ve bun· 
tarın 500 U geçtiğini bildirmiştir. 

Beya:r. e\ in ilnUııde hatıra diye re
lıinılerlmlı: alındıktan sonra Ruz\el• 
t•ı n hluhitlnden gil\'f"n ,.e Hl ı his· 
1"rlle aynldık. 

istikbalde havacılığın bu geliş. 
mclerinin mllletlcri birbirlerine da
ha ziyade yaklaştıracağıııı düşüne
rek memnun oluyorum. 

B. Hiralde, bu adalardaki Amerl· 
kan askerlerinin, kendilerine malze. 
me ve iaşe maddeleri gönderilen bl· 
rer mevkuftan başka bir şey olma
dıklarını söyledikten sonra Japon 
stratejlsiııln, her gün daha çok dilş· 
man kuvveti çekmek maksadlyle bu 
olaydan istifade etmek noktasında 
temerküz ettiğini anlı.lmış, Japon· 
yanın bu müsait fırsatı ortadan kal· 
dırmağa şlmdlllk savaşmadığını fa
kat dUşmruı ku\'Vetlerl kolay birer 
av olmak vu:lfelerlnl tamamladık

tan şonra geri kalanların yok edlle· 
ceklerinl illve etmlştır: 

Oğrendlğlmize göre, bu ders yılı 

içinde sömestr tatilinde Universlle 
heyeti yine RektısrUn riyasetinde Es
kişehlrde bir Univcrı;ıte haftaBı ter
tip edecektir. Bu hafta içinde doktor· 
lar yanlarma lllç da alacaklar ve te
davi e<leeeklerl hastalara beda,•a 111\ç 
vereceklerdir. Ahmet Eıuln l'ALMAN 

d' yarelerimiz 7 bin tonluk bir Sovyet 
. r. 1 petrol gemisini hasara uğratmışlar· 
Burd.ı..1 evvel cepheden g~le~ tel dır. Sa - ip 

gra!ııır, :<:i!lordunun. ele &Jdıj:: \'e Almanlar limen ~ölilnUn cenubu 
Stalingrad 'Ctrafındakı mahdut te · şark isinde yaptıkl n taarnızlarda 
şebbüslerini takviye etmek sure> dün de iyi neticeler elde etnılşlcrdlr. 
llle şimal batıdaki endiıslri mahalle Bazı mahaller hücumla zaptcdflmiş 
!erinin, cenup batıdaki ba~ka bü. ve ctrarı çevrilen dUşman kuwctıeri 
yük bir mahallenin Almanlardan vok edllmi"tır. 
geri alınmış bulunduiunu bildiri. • Yukarı ~olgıı ile Ladoga gblU ara· 
yordu. sındakl cephede hUcum kıtalıınmız 

Açık teşekkür 
Scvsill yavrum Osman Ezgin'ı 

muhakkak bir ölUmden kurtaran. 
ŞLşll EUal hastahanesi kıymeUl dok
torlarından Sezal, MUnlr, Jak, Cen
net:. GUzln ile pansumancı Mustafa 
Baş ve hemşire Zeliha ve Makbulc'yc 

Almanlar Stallngrad çevresinde bir çok blokhavzl.ıırı ve muharebe 
hemen her tarafta tazyiklerini ar. mevzilerini tahrip etmişlerdir. 
tırmakta iseler de, Sovyetler ta~ıı 
uçaldarilc mütemadiyen- takviyeler 
almaktadırlar. 

Sovyetleriıı mukavcmellerlnc mi 
sal olmak üzere, tanklarla yapılan 
bir taarruz sırasında, Sovyet baş. 
kumandanlığı tarafından zikrcdiL 
di&i gibi, bir so,·yet askeri, kor
kunç bir mukavemet göstert'rek 
mahzenlerden birine kapanmış ve 
yalnız başına 17 Alman öldürdük. 
ten sonra yardımına koşanlar ge
linceye kadar mukavemette devam 
etmiştir. Başkiı. bir noktada muhıı. 
Cız kıtası menS\lpları dört Alman 
tankını yakmışlar, üç havan batar
yasırı.ı susturmuşlar ve yedi top 
tahrip etmişlerdir. 

Kafkasyada Mozdok çevresinde 
Almanlar. ~ünlcrdrnberi Groıny 

petrol tarlaları önündeki Sovyet 
hatlarını yarma.:a ça.lışmaktadrrlar. 
Kızılordu düşnıantn. yedi taarruzu. 
nu püskürtmüş, keza yedi Alman 
tankını hasara usratmış ve iki düş
man bölüğünü yok etmiştir. 

Voronej çevresinde Sovyct pi_ 
yadcsi ve tankları bir Alınan ke

sımlne ı;:lrmlşler, 1800 kişi öldilr. 
mü§ler ve büyük ganlmetlcr almış
lardır. 

Londra. 5 (A.A.) - Stıı.llograd 

~ hri müdafileri elan anuclanc da
yarunaktadırlar. İkl Alman piyade 
taburu 6 krrc taarruza geçmişse de 
hepsinde püskürtülmüş ve 200 klşl 
zayiat vermiı.ıtlr. 
B~ka bir kesimde 3 A1man pi. 

yı>d ı lınhigü imha rdllıni§lr. 

Karadeniz sahili boyunca Sovyct 
kıtalaı-1 fAalivet Gôslermekkdir. 

Reutcr ajansmııı Moskovadakl 
muhabirine göre, Stalingrııdın ce
nup batı kesiminde Ruslar biraz 
ilerlemese muvaffak olmuslardır. 

Voronej ke imındc de taarruza 
geçen Ruı> kıtaları bir çok yerleri 
zaptetmi§lerdir. 

l\foskova. 5 (A.A.) - Timoçen. 
konun lakv•ye edilmiş kuvvetleri 
Stalingradın üç kesiminde taarru. 
za geçmişler ve Almanların §ehre 
karşı yaptığı hücumları püskürt. 
meh devam e tmekte bulunmu,ıar
dır. 

Japon~ar kaçıyor 
<Bat• 1 Jb<'id~) (0) 

etmektedirler. 
Avuııtralyada bir mahalde bulunan 

Reuter ajansının huswıt muhabiri ya-

z.ıyor, 5 (A.A.) - Eski muharipler· 
den mUrekke.p Avustralya ordusu ge· 
rl çekilen Japonların arkasından O· 
ven Stanley dağlarına girmiş ve şlın· 
di bu dağ .silsilesinin en yüksek kıs· 
mında 2 bin rakımlı geçide kadar 
ilerlemiştir. Dar bir yol Deniki'den 

dol11şarak bu geçitten Kokoda'ya ka
dar inmektedir. Klttyhawk avcı kı· 
taları da~lıırın cenup kanad~ııa doğ
ru çekilen Japonlara yeniden taarruz 
etmişlerse de dilşman şimdiye kadar 
muntazam bir artçı muharebesi yap
mak teşebbUsUnde bulunmamıştır. 

A vustraıyatıların ihtiyatlı ileri ha
reketi karşısında Ja~nların muka
vemet etmediklerini kaydeden rcsmt 
blr demeçte, az mukavemet cö.<ıteren 
münferit küçük gruplar mUateı na 
olmak tızere düşmanın rlcatı eanasm
da teması keı;titl belirtılmekudir. 

Don fü:crlnde yapılan muharebeler- \'e bilhassa hastahane mUdilrUne nle· 
de bir tank koluna kumanda eden nen minnet ve .şükranımw arzetmcyi 
General Froiherr Von Lanı;-ennann bir borç blliriz. 
Und Erlcncanp 3 llkteşrlnde ileri 

Babıuıı Eniştesi 
haUarda maktul dilşmllştUr. Onunla 
birlikte ve onun yanında Avrupanııı Abdurrahmuı Ezgin Sabri Öı;alıın 
hürriyeti için yapılan mUcadelede 
bir Macar tümeninin komutanı olan 
albay Nagy de ölmUştUr. 

.Moskova, ~ {A.A.) - r.euler e~an
sının husust muhabiri bildiriyor: 

Almanların Sovyet kU\'Vetlerini 
biraz geri atmıya mu\•affa.k olduk
ları Stallo.ı;rad'ın işçi mahallesi şiJn
di bu şeftir için yapılan meydan mu· 
harebelertnln en şlddeUlslne sahne 
olmaktadır. 

Almanlar şimdi Stalingrad yoluna 
tôlllm yÖlu~ ismini vermişlerdir. 

Bf'tlln. 5 (A.A.) - Kafkasyıtnın 

batı şimal k~mında pazar gUnU kııra 
ve ha\'11 orduru teı,killeri tarafından 
birbirini takip eden htk:umlıır yapıl· 

mıı,ttr. Bu hileumlar esnasında Bol· 
şevlkler, nıliteaddlt mevzıleri kaybet. 
mlş•erdlr. Bu me\'Zilerin ele geçiril
mesi için çetin sava..,lar yapılmıştır. 
En çetin sa\'a~, ordu başkumandanlı· 
ğının \'crd~ malOmatıı göre, bir da
ğın yamacındaki mevzileri hedef tut
muştur. Topçunun attığı mermilerle 
pike uçaklarının bombaları bu istinat 
noktasını dövdükten sonra piyade 
kuvveti dfişmanrn yaptığı blltlln kar
şı taarruı:lar.a ra~men inatla de\'am 

Mesut bir evlenme 
Incbolu'nun gcııç ve güzide cezacı· 

lıırındnn Sabri Tatlı ile, emekli, h • 
rita albaylannd:ın B. Ismall Hakkı 
kızı Nuran'ın evlenme merasimi dUıı 
Beyoğlu evlenme dairesinde icra 
olunmuş ve evlenme törenleri her lk 
tarafın dost ''e akrabaları huzurllc 
Maçke'dakl evlerinde kuUanmıştır 

Genç evlileri tebrik eder, kendileri· 
ne şen ve aydın gUnlcr dileriz. 

MEVLÜD 
Radyolin Dl.ş Macunu sahipler 

Necip ve Cemil Akar ltardeşlerın 

pederleri 

MERHUM 

HÜSEYİN A VNl 
BE iN 

vcf'at.J seneyi devriyesi mUnaııcbctıll' 
Ramazanı şerifin 26 neı yarınki 

çarşamba akşamına tesadUf eden 

;_:;~e~:ış~~;aş esnaııında bu noktayı Miibarek Kadir gecesi 

Dckt :r Boh= Şevk i öld ü 
Anl<aranın tanınmış doklrırların· 

dan \'C De\'lel Demiryollurı merkez 
tabibi Baha şe,•ki UlulUrk diln An· 

karada geçirdiği bir buhran neticesi 
kaldırıldığı hastahanede Allahın rah
mcUne kavıışmuşlur. 

Merhum bir çok yerlerde bulun. 
mu~ ve senelerce tıp ııahasmda bU
yUk hizmetler etmiştir. Kendifiinl bU
tUn tanıyanla.nna sc\'diren bu kıy-

teravih namazını mntcaklp Beyazıt 
camii .şcrlClndc mcvlOdU nebmi ltı· 

ruat cttirilcce~inden merhumu ta· 

nıyanlarla bilcUmle din kardeşleri· 

ııin teşrifleri rica olunur. 

metli doktorumuzun ölUmU Ankara
dıı ve lstanbulda hUyUk bir teesııllr 

uyandırmıştır. Bız de merhuma Al· 

Jahtan rahmet dilerken kederh aile· 
sine tazlycUr.rimlzl sun.arız. 

,ı••••••• Büyük B'.ıyrama bazırl8flm12! • •••••• 

PERŞEMBE AKŞAM! 

L A L E Sinemasında 
YILDIZLAR YILDIZI 

ERROL ~Ll"N~· - BRENDA 1\lARCHALL'hı yarattığ'ı 

DE ' iZLER ARSLftNI 
........ E~z bir t.afer ••• Emsalsiz bir Mrlkadır. 

___ ,, 

ZEYH EBIN ASKI 
Herkesi teshir edecek acıklı bir mevzu ... Hazin bir aşk ve sevgiyi, 
Gonill ve kalblerl mcstedccek lGhutt nagmelcr. en ateı,ıll şarkılor 

Türkçe Sözlü - Türkçe Şark ı lı 
Senenin ilk büyük fevkalade eseri 

Musiki Adaptasyonu: Kemani SADİ I~ILAY 

Pek yakıada 

T AKSiM Sinemasında 
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VA.TAN 

' . ' ı . .__. . . • •. ; .. ·.· - . :"'( .,. t ··-----------------------· 

Almanyaya yapfacak 
seyahatten vazgeç ·~di 

ile sabah, öğle ve akşa 

FAR 

Vazgeçişe yol masrafl arının 
kabul edilmem ~ si sebe p oldu 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişleriniz i fı rçalayınız HASAN FARE ZEHIRI 
Fındık fare ... ı, Sıc:an, Tarl3 rare-ıl \'e bütün fare ne\·llerlnı öld.lirUr. 

Rlr parça ~·ağlı ekmek , e~ a ııa. tırnıa üzerine ürülüp de farelerin 
hıılıınd.ı~u ~ere bırakılı ru bu mukemm~ı J;ıdayı "e"e "e' e yiyen ,..,. 
relı-r ıJnrh:ıl öliirler. K fü:ük fındık fareteri lçln fare bu~da~· zehirlerin · 

... 

ı • 

. . .... 

Metr~sin i il&şkas1na 
tekli f e·tmis 

' 

BULMACA 

Beyoğlunda Tarl:abaşı caddesh:. '~+-++-11.--t-

~ ılrıı srqımellılir. Buğıl&lın kutu<ıu 20 :U ırun 50 kuru~tur. Bü;yük ~lacun İl 
~ 71> kurıı~tıır. Ha!lan ıtcııosu \'e 'ubelerı. il 

dc Murat adında b 'r adam, tuttu-! t 
j ğu odaya genç kad;ınları getirerı-k. J ı--ı---ı.--+--r--

1 

bunları muhtelif ac.lamlara takdim 't 

l Çamışkezck Nüfus ıncmurluf:u ı. 
dan alnıı~ olduğunı ııılfııs tczkc"C'· 
mi, içerisinde ıısk<'rlik terhis kay 
dım olduğu halrlc kaybettim. Ye. 
nlslni alacal:ımda ı cskislnın hük
mü olmadığını ilan ederim. 

\b.~... •• ~ 

1 ' 

etmek !luretilc fuhı;:a teşvik .suçun. 5 
daıı yaka~nmaştır. 

Murat, son :z.amanı-..ırda tanıdığı 'ı--ı--ı--ı 
Eva adında t:üzcl bir kadını dıı bı 1 
meşum odaya götürmüş ve odada r 
misafir bulunan izmir\ı tücc.ı: lıır- J ... .._.+-4--+--+--
d an ~ırine takdım etmişt i ". Geı'~ " 
~ıı bu i>~~·e:nr'lidtk 1.:'•dısc krrşı. 11 ı--+-+-,+.-_. 
sında sl:idetle öfkclcn~lı; ve aıc. 
carın ıcu: • r• :ırasında kalmama!= Sc.ldan s:ığa: 1 - lrı..rurıanaıı, 
için hıçkırmaga, feryat etmcğe baş_ 'J'crsi: bir nehir, 2 - Vasıl ol; D(ı. 
lamıştır. Gürllltüye mahalle bek. ğün, 3 - Ağda; Tor.al ve çorakın 
çisi yetişmiş, bu suretle vaka hak.

1 
eş tarafl&rı: 4 - Dtizcn: Bnşııma. 

kında maltımal alrnarak Murat ytı. 5 - Sabıkalı; 6 - Sonuna bir had 
kalanmıştır. 'gelirse tabi olmak clur: Şekil; Ktı-

Dün Yedinci Asliyede suçlu Mu- rum. 7 - Tersi: sırt; Bir ot. 8 -
Tersi: K alil; Tersi; çağ; Bir millet. 

rat şeyle ifade verm•şt.fr: 
, . 9 - Akaryııkıtlardan; Bir edat; 

- Evimde h ç bır suretle ra- . 10 _ B ir erkek adı; '!'abli felci.kel. 
cı.vuculuk yPpmadım Eva benin• !erden, ı ı _ Mülahazasız. 
n ı~tr .. ·~l:rı:li. T:in·ıı r da ':-:. •d<•"ucia•ı 1 Yukardan aşa~ıya: 1 - Parayla 

1 gelen bir arkartaşımdı. ikisi de mL 1 oyun oynayan; Tersi: iskambilde 
ı safirim olacaklarrtı. Ben dı arı ye. bir k~ğıt. 2 - Askeri birliklerden, 
mış filan almağa gidince arkacl.a- Oturma. 3 - Duınıın menfellrrl: 
şım Evayı okşamış, sevmek ıstemış, Çok lyl, 4 -Bir tatlı; Avustralyalı 
bunıın ÜZC'rlne gürliltü kopmuş. \"C Yeni Zelimdalı askerlere vC'rllen 
bunda benin~ .hiç btr K.:bahatlnı 1 isim. 5 - Kış ve kuşun h<O"!lcr : ı 
yok tur, demıştır. ! Bir içki; 6 - Şikar; Tersi: lJ!alat 

:\luhakeme, evrakın tetkiki !çir olarak) uzat; 7 - Bir soru: Ahz<'l- 1 
eaşka ı~·jııe t11rakılmıştır. mek; 8 - Tersi: uzak ol; r.a ... anı-

k k f ı yarısı. 9 - Tersi; habis; Bir gün 
1 

Yü se iyat a çorap evvel. 10 - l\.Iassct; Bir çift nltı l 
satarken yakalandı düz deniz vasıtası. 11 - İsal; Ses- ı 

siz. 

•le 

Olıarıeı. oglu O ·man ÇeHl· 

Z '\ Yİ 

26.9.942 c;..,1ı.•1 ;,•si t;unii sa.at 16 

18 raclde'erındc Akssr&) da 

·''ev g r h C•\ .ırırda cı.izdanı

'111 zayı ettim. İçınde kç.k komürıı 

l:ıdc ordinosu ve askeri subay hi.ı. 

viyct varakam !le E 293157 numa. 

ralı yarım Mılli Pıyanı:o blictl var

dı. Adrcsımc bulup getiren scvln. l 
dirilecektir. 

Ak..,aray Çakırağa mahallfsi 1 

Abdüa atif Pa'i:ı sokak No. 14, 1 
kat 3 teğmen Hayati Kayao~lıı 

ezte-Grip·Baş·Diş 
\'e Bl.itün Ağrıları Derhal K eı;er. ller E <'l.aneden Arayınız. 

TÜRKiY E CüMHURI YETI 

Zi AA · t\ASI 
Kurulu' tarihi: 1888. - Sermay,..si: 100.000.000 TUrk Uru. 

Şube ve aj8Jl!! adedi: 265. 
Zlral ve ticari her nevlbanka muameleleri. 

Para biriktfrenlcrc 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Sizi Saadete Got üren 

PUDRANIZIN 
RENGİ 

Hangisidir. 

G~tn sene yapılan ilk ma~tarından bir enstantane Kapaltçarşıda karlın çorap satı~ı l :-.;r"Lü B~MACANJN B~LLl 1 
yapan Abbas Ruhi Hoyl, adır.da ı. I Sordan saga: 1 - Sabotaı; Lı 1 

hAdia olan vaziyet bizim ne kadar rantı bir adam, bundan bir milel - (il). ~ - Eyilema (ameliye); Oya. 
haklı olduğumu:z:u da meydana çı- det evvel kadın çorabında ihtikar ~ - 11.!.i; Afaki; At. 4 - Erıa (ane); 
kardı. yapmaktan suçlu olarak mılli ko- iş. 5 - Ref; Demeç; 6 - İta; Ezl. 

Futbolcülcrımlz, üç maç yapmak 
üzere Almanyaya davet -cdilmls ve 
Umum Müdurlük tc. istar.bul muh 
tel tinin temsili mahiyetle bu se
yahate lşllrıı.klnl knbul ctmistl. Fut. 
bolcuların11z da bir kaç sUndenbe
rıd.r hazırlanmakta idiler. 

DUn alfıkadar makamlardan öğ
rendiğimize gorc, Almanya seya. 
hatinden vazgcçllmlştır. Buna da 
sebep şudur: Bundan evvel, davet 
yapılırk('n bildirildiğine göre, Sivl_ 
llngrada kndar olan masraflar bi
zim tarafımızdan odcnccck, oradan 
Almanyaya kadar olan masraflar 
da Alman fcdernsyonu tarafından. 

verilecekti. Halbuki, dün gelen bır 
habere göre Slvilingraddan Alman 
hududuna kadar olan masraflar ka. 
bul edilmemekte vc bizim tarafı
mızdan ödeneceği bildirilmektedir. 
Bu teklif karşısında da hu seya_ 
hatten sarfınazar edılmesı bır mec. 
burlyet halini almış ve vazgeçıL 
mlşur. 
Herhangı bir sebeple olursa oL 

ı;un bu seyahatten vazgeçilmesi bl. 
ı:l sevindirmiştir. 

EvvelA şurasr muhakkaktır ki, 
futbol takımımız hazır bir vazL. 
ycttc değ•ldlr. Esasen bu takımı, 
bugünkü halile memleket haricine 
göndermek hiç te doğru bir hare
ket değildir. Bu antrenmansız ve 
ıtıkaydı lçlrde, ancak bir kaç an. 
trenman yapmış bir takımdan hiç 
bir şey beklenemezdi. 

Pazar günü Fener stadında ya_ 
p.lan antrcrmanın gülünç tarafları 
gazete sütunlarında yer buldu. Gö
renler de vaziyeti tablatllc anladı. 
lar. 

Memleket Cutbolünün hariçte tem 

&il, bahis mevzuu iken bu derece 
lakaydi ve lAübal!llk, belki de bu
güne kadar r.ndlr tesadüf edilmiş
tir. Futbol Ajanlığı sahada karşı 

karşıya gekcek iki takım çıkar. 

makta dahi aciz göstermiştir. Bu
nun neticesi olarak ta İstanbulspor 
\'e Fcncrbahçc klüplcrl antrcnör
lerı bile oyratılmak mecbur iye. 
tinde kalınmıştır. 

Bir buçuk saatlik antrenman sc
ylrcllcrl tiksindirecek bır şekilde 

geçmiş ve herkes te futbolümüzü 
bu takım mı temsil edecek, diyerek 
üzuntü içinde sahadan ayrılmıştır. 
işin bu şekle dökillmesl de hiç 
~üphe yok kl,,evvelee de işaret et
tiğimiz gibi Futbol Ajanının bazı 

>ıatalarından ileri gelıniş, Ajan İs. 
lanbulda bile iki takımı sahaya ka_ 
dar getirecek bir otorite göstere
memiştir. 

Biz, açık söylemek lazım gelirse. 
yanlış bir şekilde tutulan bu lşlr. 

lyı btr netice vermeyeceği korku
;lle teessur içinde idik. Futbol A
janının yanlış düşüncelcr!r.i bir L 
kaz mahiyetinde olarak bir kaç ya_ 
zımızda belirtmek istedik. İlk rıa
ıarda bu tenkitlerimizi iyi karşıia_ 
ınıyanlar oldu. Fakat pazar ı;ilnü 

Yukarda işaret ettiğimiz vazL 1 runma mahkemesine verilmişti. 1 nl; 7 ~ Aşikare; Em. 8 - Um; 
yeller i gozönündc tutarak bu se- ı . . Ci; AUta; 9 - Uşak : Ed (de). 
yahatin geri kalmasından dolayı Dun yltne adynılh8t?ka~ bu surcktle ıo - Ad· Raca. ıı - Dimi; frak. , 

· 1 ~ı çorap sa ışın a ı ar yapar en · 
memnunıyetlmlzl glzleyem ycceb z. 

1 
• Yuk&rdan aşatıya: ı - Scme-

EvvclA & va ki futbol mcvsl- yakalanarak m lli korunma mlıd.. . A!J 2 A . . A di 3 
m ine yeniu gl:mlş' bulunuyoruz.! delumumlliilne scvkolunmuşlur. rB~: A'-l . .. - 0tın(~ )·mTu • i 5-

B 
nl t la 1 ~ ı, .t ş ... - a o . ıcar . -

Futbolcularımız ant~nc olmamış- u suçu. cm ye memur r mııs T !· o k k . 6 A d . cı 
t 1 ibi lı 1 d k t bit t c • a 1 a, - ma c, · 

!ardır. Esasen bu sene lıg maç- er g a şver ş e ere es c - ·7 J k · M . A 8 - E il ' 
ı ı dl - Ja • era, r. ıe 

larında hadis olan vazıyctler de m şer r. 9 _ (Ba) lo; İçi; İk (ki); 10 -
buna lmktm bırakmamıştır. Bu yet Ç ki İyaş (şayi ); Nek es. ıı - Al; De-
miyormuş gibi Futbol Ajanımızın QCU arım lZI nasıl madem. 
da yanlı~ ve sakat bir düşünce ile bü 1' 
düştüğü hatA işi büsbutun bir çık- yüte . ım 
maza sok.muş, iyi bir takım hazır- B ilgi ile bakım çoeuiun sıhhatini 
lanması ve gitmesi lmkAnları orta.. I teminle beraber bakım zahmetini 
dan tamamen kaldırılınıştı. Bu va. de varıya indlr!r. Çocuğunuzun kaç 
zlyetler dahllir.de gidecek bir ta- ayl;k oldu~unu ve 8 kuruşluk pos
kım memleket futbolünü temsil ta pulu ıı; adreslerinizi bize blidi
noktasından istenen neticeyi ala_ rinlz, size c'Bakım Ö~Ut) l ı ı 
maz ve şurası muhakkaktır ki, büs de gönderelim er m z. 
bütün aksi bir tesir yapabilirdi. n · 
Halbuk i, ııntrer.manı üstünde ve Çocuk F.~lrrenıe Kut"Umu 
iyi hazırlanmış, hislerden uzak ve Genel merkezi 
iyi te~kll edilmiş bir istanbul muh- ANKARA 
teliti bugünkü dünya durumunu 

Radyo, 
880-ÖNlttl' PROGJllAM 

SA BAR 

gbzönünde tutarsak memleket ha
rlclr.de iyi bir tesir yapar , lyı bir ,..
iz bırakır ve o yabancı memlekette 
unutulma:z: bir hatıra olarak kala
billrdl, 7.30 P r<'gram ve saat ayarı, 

7.32 Vilcudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Sen
fonik parçalar (Pi.) 

B u seyahatin geri kalması bize 
kalırsa bir çok noktalardan iyi ve 
hayırlı olmuştur. 

** 
* GALATASARAY HU RAFTA 

::\IA(LARINI YAPACAK l\11? 
Stad hissesinden doğan lhtilıif co-

layıslle Galatasaray klübümüz Fe
ccrbahçe ve Beşiktaş klüplerile lig 
maçlarını yapmamağa karar ver
miş ve bu kararla da sahadan çe
kllmlstı. Sarı Kırmızılılar bu ka
rarlarını bildirirken yalnız Fener_ 
bchçc ve Beşlktaşla oynamıyacak 

!arını tasrih etmişlerdi. Bu vnı:lye
te göre, Galatasaray takımı bu 
haftadan itibaren sahada görüne. 
cek ve diğer takımlarla maçlarını 
yapacaktır. 

CEMAL GÖKDAG İSTANBULA 
Nİ(lİ S GELMİŞ 

o<.ı..ı: 

12.30 P rogram ve saat ayarı, 
12.33 Karışık program (Pi.) 12.45 
Ajans haberleri, 13.00 Karışık 
şarkılar. 

.• iL AM 

lR.00 Pro~raın ve saat ayarı, 
13.03 Radyo salon orkestrası, 
18.45 Fasıl heyeti, 19,30 Saat 
ayarı ve ajans haberleri, 19.45 
Mllzlk, 20.15 Radyo Gaıetesi, 
20.45 :Mllzılc (Pi.) 21.00 Konuş
ma. 21.15 Müzik, 21.30 Konuşma, 

21.45 Tamburi Cemll'in hatıra 
programı, 22.10 K!Asik program, 
22.30 Saat ayarı, ajan:ı haberleri 
ve borsalar, 22.45 Yarınki prog
ram ve kapanı,. 

Askerlik · işleri : 

Eminönü A!ikerlik Şube.~tnden: 

Eminönü Y eril As. şubesine ka
yıtlı 339 doğumlu v~ bu doğumlu
Jıırla muameleye tAbl erlerin sevk 
edilmek üzere Hl Bırincitcşrin 942 
pazartesi günü nüfus C'Üzdanlarlle 
birlikte saat 9 da :ıubcde bulunma. 
ları ilan olunur. 

Bir daha genç 
olmak istemem 

Yazan : Çe\rlren: 
Dapbne do Maurler nı~an Bora n 

Yakında çıkıyor. muharririn Rebe
ka romanını okuyanlar bu eserin! de 
mutlaka okumalıdırlar! 

İstanbul Asliye Blrincı Ticar et 

l\l&hkemesindeo: (942/291 ) 

Romanya 1cbaasından İoan Dl. ı 

mltriu'nun süvarisi bulurduğu Ro. 

m:ınya bandıralı (Europa) motörü

nün K aradenlzden gelmekte iken 

:?4.8 .942 tarihinde geçirdiği deniz 

kazasına ait r aporun altıı."llası nıcz. 

kur motör kaptan.ı İoan Dlınitrhı 

vekili avukat M ustafa Tunalı tara_ 

fından istida ile istenmiş olmakla 

motör ve yi.ikle alakalr ve bu lş. 

len zararlı herkesin raporun alıııa . 

cağı 10.10.942 saat 10 da mahke. 

mede hazır bulunabfleccğl Jlan O

lunur. Beden Terbiye i Umumi• K Atibl 
Cemal Gökdağ, bir müddcttcnbcrl 
istanbulda bulunmakta ve günün 
bir çok saatlerinı de İstanbul böl
gesinde ~çirmcktedlr. Umumi kfı_ 
Ubln İstanbul seyahatinin ttnıver. 
sitede kurulacak spor tcşklllıtr ile 
alakadar olduğu daha evvel Anka. 
ra h aberi olarak bildlrllmi~se de, 
slmdlkl halde böyle blr çnlısma gö
ze çarpmamaktadır. 

Kapalı zarf ilanı 

İSTASBUL BÖLGESİ DiRF.KTO
RÜ DEGİŞİYOR ~IU? 

Dlin ortada dönen şayialara ve 
Ankaradan aldığımız bir habere 
göre. htılen Ankarada Lulunmaktıı 
olan İstanbul B5lgesı Direktörü Fe_ 
rldun Dlrlmtekln, merkezde bir 
vazifeye alınacak ve lstanbula yeni 
b ir m ild ilr tayin edilecektir. 

Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlü~ünde :-
Akyazı Askeri kereste fabrikası Keremall ormanından Kuzuluk kö

yU civarıııdnkl !abrlka.sına beş yUz altı metre kUp meşe kUtUğU ve 
bunlardan yapılmış ltalas ve parmakların nakliyatını kapalı zarfla eksilt
meye koymuştur. 

ı - Hl Te;şrlnlevvcl rı 12 tarihine mUsadif pazarltsi gllnU saat on 
dörtte Adapazarında park karşısında fabrikanın yollama dairesinde 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Beher metre mlklıbının muhamm en nakil Ucretl otuz Uç lira 
ve muvakkat teminatı bin iki yUz elli Uç liradır. 

3 _ Eksiltmeye girebilmek için Ticaret odalarında kayıtlı bulun
duklarına dair 1942 tarihli vesika ibraz etmek .şarttır. 

4 - i steklilerin muayyen günde saat on dörde kadar kapalı zarfla-. 
rını komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek isteyenlerin fabrika 
mUdUrlUğllnc müracaatları (384) 

Zir aat Bankasında ku.-n'barıW ve ihbanı• tasarrut heııapl&rmdA 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11• aşalı· 

da.ki p!Ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• aa~t ı,-oo liralık ,,900 Ura ıeo 1Mlet M Unlık 6,881 Ura 
' > .500 > 2,000 > 
' > 250 1t 1,GOil > 

128 > 

•O 1t 100 > t ,000 > l M > 20 > 3.211 > 

DlKl<AT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan &fa· 
tı dü"11iyenleı·e !.kramlye çıkt.ı:ı takdirde % 20 fazluil• verilecekt.u', 

Kuralar senede • defa, 11 mart. 11 haz.ıran, 11 •7161. 
11 Birinc~nunda çekilecektir. 

T - İ:) BANKAS• 
iL TASARBUF 

HESAPLARI 
% Jklacl~ln 

Keflde.ııine aynl&.l 
1.JU'amtyeler: 

ı adet 1000 liralık 

1 > 500 > 
2 > 260 > 

a 
10 

> 
> 

100 
50 

> 

• 

Dr. HAF 1 Z CEMAL il 
(Dahiliye mlltelııı""' ı) 

lstanbul Dlvanyolu Tel: :!2:;98 

' ~ 

Sahibi ve Neşriyat Müd üril 

AHMET EMİN Y ALJ\IAN 

Vat.An Neşriyat T ürk L td. şu. 

VATAN MatbaC1$1 

tO kadında 9 zu feı'1t 
renkte b ir pudra 
kullanırlar. 

l'eba ı-enJcte blr pudra, 
f(Dünüze cMakyajlı> ve ~ ; 
cirk1n bir manzara verir ..... " .. " 
•• .ızı daha Ya!$h göste
rir. En uygun rengi bul
ınamn yeglne çaresi. y11. 
ıünüzün bir tarafına blr ~ 
renk ve diğer tarafına • ~j 
'bafka renk pudra tecrübe ... ~ .. 
etmekUr. Bu tecrübeyi ' t 
hemen bugün W:e para
m olarak gönderilecek 
Tokalon pudrasının yenl 
•e cazlp rellklertıe yapı

auz. B u yenl r enkler. ga
,eı·ınodem ve Adeta ıılb
ü.Dı1a b ir göz mesabesin
de olan cCromoscope> ~ 
maklna&lle kar~ınlmı.ş- • ;.. ; 
tar. Bu ma.klna, renkleri .. " ~ ... ,. .. 
tuRrıus "' tam olarak 
ıeçer. ~1\t cMakyajlı> 

blr .J1lze tesadüf edllml
Jeeekttr. Clld Ue imtizaç eden ve tablS 
glbl cörllnen m,ilkemmel btr pudra
dır. Totaıon pudraM. •krema t.6pU· 
IOıt Oe beratlı ve hwwı1 blr mul 
dalrednde kan.ştıİ'11Dl.1Ştır. Bu aa
Jed• rüzgtırlı we yapnırks blr ba
ftda bile bütün gün ubtı k&lı1'. 
Semen bugün Tokalon pudruını 
&ecriü>e ed1nl2 .. t.enlnile ile (le

·... blf güzelllk tem1D eGeceliDl 
9Jl!ırQnOJ. 

g- lslanbul Belediyesı.. . 
Ş EHiR 

flYATROLARI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da ' 

D R A M K I SM I 
KIŞ l\IASALI 

Ya:ııtn: \ V. Shakespeare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

K O ME Di KISM I 
YALAN C I 

Yazan: Carlo G-Oldoni 
Türkçesi: S. Moray 

CUmarteıııl , .e pıuar günleri 
15,~0 da matine 

Her çar,amba saat U de 
çocuk tiyatrosu 


