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lstanbul, kurtulu_şunu · neş'e için·de kutladı 
Cumhuriyet meydanındaki geçit resmi çok parlak oldu . 

Dün akşam Valimiz 
ordu şerefine bir 
ziyafet verdi 

r ' Vali, bu ziya/ ette söyle-

Vali , .e Komutan ~r.ref trlbilnüıııte 

l 

diği nutukta orduya 
lstanhulun minnet ve 
şükranlarını bildirdi 

• 

. 
Danimarka Krnll. :n v d , ~ti~ümü 

Cumhurreisimizle Majeste f~; .:: : o:-a ·1.ida 
tebrik ve teşekkür telgratı tecii ed 'di 

Ankara, ı (A..A.) - H~tn Danimarka kralınm yıl dônürnü mü
uuebetlyle, Climhorrel~I ı~met Jnö nll lle ha~metli Onuncu Chri&tlan 
arasında tebrJk ve teşekkür telgrafları teati edilmiştir. 

Amerikadan un 
İskenderiyeden mal 

_) 

Bunları getirmek iızere ayrı 
ayrı vapurlar tahsis edildi 

------------ Ankara. 6 (Vatan) - Amcrlkadan 
~_......_......,.., 1 buğday ve orndn bulunan elektrığe 

Am eri kad a ki ~:~:::·::~::,~~~:~~~~~::;:: 
yakında Amerlknya hareltet edecek· 

g a Z ete C l• ı e r ~.ı;~t:ı~ı~:h~ı;ı~~as~:ılud:a~e~~~~~ 
üzere 5500 tonluk bir vapur da Is· 

1 
kenderıye'yc {;'önderılecektir. 

Bundan başka, Halk Partisinin te-

Kan adadan şebbüsu üzerine tş yapmak nzere ız. 
mirde 20 milyon liralık bır şirket 

sonra kurulmuştur. 

Güzel İstanbul. dün kurtuluşu
nun 19 uncu )•ıldönümUnü, içten 
gelen coşkun tezahı.irat ve scvırç. 

le kutladı. 

Şehir daha ~ünün ilk saatlcrın

de. baştanbaşa donanmış bulunu. 
yordu. Bırkaç gürdı.ir bozuk gıden 
havalar, dün İstanbulun kurtuluşu 
şcrefınc, tatlı yüzünü güzel istan. 
bula çevirmiş. halk sel halınde cıı.d 

deleri doldurmuştu . 

Istanbulun 19 uncu kurlulus yıl. 
dönümü müna.scbetilc dün, ~ehırde 
parlak bir tören yapıldı . Törene 
tam saat 9,30 da Sultanahmct mey. 
danında başlandı. 

Saat 10 da merasim komutanının 
bataryaya verdiği emirle 21 para 
top atıldı. Top scslcrıni müteakıp 

Sultanahmct meydanını doldura~ 

onh nlcrcc .kist istanbulu kurta
ran kahraman vııtan cvı:ıtıarı ~c 

hltlcrimlz için, bir dakika ihtiram 
vaziyetinde sessiz durdular. 

Bundan sonra geçit resmine baş. 
landı. 

Geçide ıştirak eden kıtalar Gül~ 
hane parkı öniındl'n Galata köp. 
nisünc ı;:ctmışlcr, oradan da Ban. 
kalar caddesındcn 'raksıme çıkmış. 
!ardır. 

Saat 11 e doğru varılan Tak~lm 
de ele merasim yapılmış. şanlı bay. 

(Devamı sa . .f, su. 3 de) 

icra Vekilleri 
Fabrikaları, deniz Cermen devleti mi? Dün top!onorok mem 

Stokholm, 6 (A.A.) - Stockholm· I k . I . . 
fezgôhlorını, sine

ı mo sütüdyolorını 
) gez~cekf er 

1 
Ne\york, 6 (A.A.) - Türk 

1 

gıu.et.ccileri Knnada') ı da ziya
ret edeceklerdir. l')Jmılllik gu.e· 
t4'!C:ller Albany 'e Şikago') a g-1-
deeekHr. Ahmed Emin Yalman 
Şlkago'dan ~C\~ ork'a dönmek 

den selen haberlere gore, Oslo'dakl e et iŞ erm 1 
Alman mahfılleri yakında Almanya· k I 
yı, Hollandayı ve Norveç! ihtiva eden mÜZO ere etfi er 
bir Cermen devletinin te.,ekkUl ede· Ankara, 6 (Vatan) - Heyeti Ve· 
ceğine ihtimal vermektedirler. Dani- kile bugün oğledcn sonra Başvekilin 
marka da dııhll olmak üzere diğer riyasetinde toplanarak gtç vakte ka
Cermen devlellerının de bu konfede· dar muhtelif meseleler il.zerinde gö· 
rasyona ıltıhak elmcleri teklif oluna- rilşmüştUr. 
cakmış. 

-----=------------------=·~·=-·~L_.=~·~·:.:----............... • 
Ith~ıat eşyası nl~etindedir. Hiıseyin Cahid 

l'all,'ın, ŞukrU Eı;mcr, Abidin 
Da\er \C '.l.ekerlya Sertel Şlka· 
go'dan S:eatlo'ye J:'fdeceklerdlr. 
Guc-tedler, bundan başka Ta· 

koma, rortıaııd, J..os Angclcs, Ta m a m 1 n 1 n sat b t 1 ~ıı. Franııisko, Mo Antonlo, ış.ı ser es o uyor 
Şinaal Karolln'de \'eni Orlean'a Ankara. 6 (Vatanı - Ticaret Vc-
gide<>ekler \"C :?6 llktcl}rlnde tek· 1 klı.letl çok mUhim bir karar almıştır. 
(Dtı\"&m1: bı&. :s, ::,u. :s; ı.ltı) = Bu kararla yurdumuza sokulan bU-

- _. _ _ ' tün mallar doğrudan doğruya serbest __.,_. ... ~~ 
piyasaya çıkacak, bu suretle bol mlk· 
tarda mal bulmak ımkl\nı olacaktır. 
Şimdiye kadar yurdumuza getirilen 

(De\·amı Sa: S Sil: S de) -

Re!ımlgeçltte Bayraklar 

"Kahraman aııkerlrrlml7 ı;-~i~ t>I' 

Timoçenkonun baskısı artıyor 
Stokholma göre, bu taarruzu yapan kıtalar 
biraz daha ilerlerse Almanlar Stalingrad mu
hasarasmı kaldırmak zorunda kalacaklar 

H k- 1 Almanlar yeni terakkiler r,·k ..... t'n.._C .• I cepho ep o na arat kaydettiklerini bildiriyorlar u 

Rusya hayat sa
hası planına bizi i 

de katmış J 
Sofya, 6 (A.A.) - D. N. B. bildi· 

rtyor: 
Zora gazetesi bugün, Sovyetlerin 

Bulgaristanı hayat sahalanna almak 
hususundaki niyetlerinden bahset· 
mektedlr. Mal1lm olduğu Uzere bu ni
yetin tahakkukuna Almanyanm hUr· 
riyeti için yapılan savaş m~nl olmuş
tur. 

Gazete esir edilen bir Sovyet gene· 
rallnin sözlerini nakletmektedir. Bu 
general ezcUmle Bulg.ırisl:lnın Kı· 

zılordu tıırafıııdan işgalınln 1940 ya· 
zında kararla.şlrrıldığını söylemiştir. 

Plan mucibince Sovyetler Varna'ya 
bir çıkarma yapacaklardı. Diğer ta· 
raftan da başka bir Sovyet ordusu 
Dobruca'dan Bulgaristana girecekti. 
Kızılordunun yardımlyle Bulgnrısta-

Stokholm, 6 (A.A.) - Almanlar, 
Stallngrad cehenr.emıne sayısız ef. 
rad atmakta iseler de Sovyet kıt. 
alarınm demir gibi sağlam muka. 
vcmetini sarsmamaktadır. 

Diğcr taraftan Tlmoçcnko, Al
manların sol cenahına yaptığı bas. 
kıyı aheste fakat devamlı surette 
arttırmakta ve Almanları cenuvtan 
da sıkıştırmaktadır. Tlmoçenko
nun Alman sol cenahına yaptığı 

taarruz, 125 kilometre uzunluğun. 
da bir hat üzcr!nde icra edilmek-

tcdir. Bu taraftan Sovyet kıtaları 
Kletskaya doğusundan Don nehri. 
ni aşmışlardır. Sovyet kıtalarının 

ı;ol cenahı takriben 50 kilometre 
gcnl~llğlnde cenupUi kendıslne bir 
dehliz a~mıf ve oradan Alman sağ 
cenahını döğmeğe başlamıştır. Bu 
taarruzu yapan kıtalar Stalingra. 
dın 25 kilometre yaklnlne kadar 
gelınlşlcrdir. Biraz daha ilerledik. 
!eri takdirde Almanlar muhasara. 
yı kaldırmağa mecbur olacaklar 

(De\·aını Sa. 3, Sü. 4 ".!e) /// / 

Çörçil'le bazı 

1 meb'uslar ara ... 
sında münaka

şalar oldu J 
Londrıı, 8 (A.A.) - Bug\ln Avam 

kanıarasındıı, ikinci bir cephenin lU· 
zumuna dair Stal!n 'ın Amerikalı ga
zetecilere verdiği cevabı hakkında In-

(De\'amı: ba. 3; sü. 4 de) n 

Ekmek serbest bırakıllrsa ... 
lstanbulun sıkmh çekmemesi için 

tedbirler almak gerektir nm tamamiyle Sovyetler Bir1iğine ı . 
bağlanması dUşUnU!Uyordu. Stalln'in 
sağ kolu olan Şdarof Bulgarlstana 1 Gıda maddelerinde görUlen fiyat diriliyor. Bugün Istanbula çok yakın, I Kartal, Pendlk, KAğıthane. Çekmcte 
gönderilmek üzere yüksek komiser yUksekliği devam ederken, Ankara- buğday yetiştiren \'ılAyetıer<ic, ser· {;'lbi yerlerde ekmek serbest bırakı
olarak tayin edilmişti. Kızılordu Bul· dan verilen bır haberle, ekmeğin kar- bcst bırakılan ekmeğin 50 • 60 kuru- lınca. k imsenin ekmek bulnmıyarak 
garistanın başlıca beş bUyUk şehrin- neye tllbi olduğu Istanbul. Izmlr ve 

1 

şa yUkseldlğl açık bir hakikat ola· villlyct kapıl arma koşuştu~ herke.ıs 
(J>evamı: Sa. 3, sü. 6; da) o Ankarada da ser!>cst bırakılacağı bil· rak gözUmüzUn önUndc dururken, (De\·amı Sa. 4, su. l de) 



VATAN 

Şehir' 
Haberleri 

DltllşUnceDer: 

26 Eylül Dil Bay
ramı Dolavısıyle Eşsiz (Topçu parkı) 

Yazan : ZİYA ŞAKhl 
.... 94 - nedlldlğl henüz lı'lyıklle tcsblt edi. 

kalkr§malarıdır. Bu inkardan mak. lememiştır. Halbuki; tarih bakı. 
sat da. Türk zekA.;; 11, Tlirk cteha. mından, bununla meşgul olmak lı'l-
sını, Türk sanatım \'e Turk kuv. zım gelir. 

Bizans ve garp tarlhçllerlnln bu 
ve.tini chemmiyette:ı isknta çalış.. 
maktır. bapta verdikleri malıimat hem sa. 

rih ve kat'l değildir. Hem ' de bir. 
Meseli (Volter( yazmış olduğu birine muhaliftir. 

umumi tarlhtP, bu topların vilcu. 
duna, bir türl(ı lh~lmal O tarihi g(i1"11erl bizzat yaşamış 

vereme- ve her hı'ldisc hakkında bütüR te-
mlştir. (Mlno) ynz.dığı <Osmanlı 
Devleti T41rlhl) nd~ ise, topların ferruatlle mal<ımat toplamaya ça. 
vücudu kiılliyen inkar edllml&ı!ı. lışmış oian (Krlstovolos), bedbaht 

İmparatorun akıbetini şöyle taevlr 
Halbuki Çanakkaleye nakledilen eder: 

bu toplar, muhtelif zama!Jlarda, (Osmanlı akl 
müteaddit ask.erlik üstadlar1 tara- sanc arı, surların 
fından ziyaret, tetkik ve muayene birkaç burcu üzerinde dalgalanma-
cdilerek cilmlcstnln bayrcUerinl ya .• ve CSerka Porta) dan giren 
celbcylemişUr. hücum kolu da ilerlemeye başla.. 

Nıteklm. Osmanlı hükfımetinin mıştı ... İmparator, talihini bir da. 
askeri hizmetine girerek 1770 se. hll tecrübe etme~ kalkıştı... Bu 
nesinde Çannkkalede bulunan meş hücum kolunu durdurabilmek UmL 
hur (Baron dö Tot), bu topları dlle, altındaki Arap kısrağını hid. 
uzunuzadıyn tetkik etmeyi kAfi detle mahmuzladı. (Llkös) vadisi. 
gormlyerek bizzat tecrübe etmı~- nln şlmallne (yani, Bayrampaşa 
l dg,resine) doğru şiddetle atıldı. Fa. 

t r. 
Baron bu toplardan birine 065 kat Türkler artık oradaki varoşun 

kilo) barutla (550 kilo sıkletinde sıpcrlerinl aşmııılar .. yaralanmııı o. 
bir mermer gülle) ycrleştirere~ lan (Jan Jüstlnyanl) nin nakli için 
topu ateşlctmlş .. güllenın tam (730 açılan kapıya yaklaşmışlardı. 
m etre) mesafede denize düştüğürı.i Bu sırada demir gömlekli Lıitin . 
gördı.ii:Lı zaman, şaşkına dönecek ~er, 6 açık kapıdan kaçıyorlardı. 
kadar hayret cserı gostcrmiştir I hnparator, bunların karşısına atıl. 

Hatıratında bund bah d B dı. Onları durdurarak, arlık yak-
an se en a i l Tü ki k bl ro.o dö Tot. merminin dü tuğı.i yer. aşan r ere arşı son r mu. 

de muthiş dalgalar yarattığını vt' kavcrnet gösterm_eye çalıştı. Fakat 
havaya kalkan deniz sularının da kumanda.oları (Justlnyanl) yl baş
kıkalarca yağmur gıbl yağdığın~ lnrında göre~yen Lfltinlcr, artık 
1asvir ettikten sonra, topun patla.. harbctmek istemiyorlardı. 
dığı zaman, zelzele gıbi yerin sar. imparator, vaziyetin fecaatini 
sıldığını da lUive eylcmlııtir. anladı . Artık yapılacak, hlc bir 

Bu tefrikanın metninde de arzcı şey kalmamıştı... O zaman, ma. 
mıştık ki (Fatih), ordusunu 0 crev~ lyetlnde bulunan sadık adamları. 

na; rln en mükemmel sllfıhlnrlle teçhlt 
ctmlştı. Ve o devirde hlç bir dev. 
Jet ve rnlllclte mevcut olmayan 
muazzam bir (topçu parkı) vücuda 
getirmişti. 

Onun dehasının eseri, yalnız bu 
büyük topları doktürmekten ib:ı. 
ret değildi. Hnrp esnasında, bilhas
sa kendi bulu$1lc dokl\JtmilS"'bldu. 
su kı~a namlulu (havan) topları. 

topçuluk lılemlnde, mühim bir in. 
kılfıp vücuda cetirdl. 

i.l\IPARATOR KOSTANTİNİ:'IJ 
ESRAltLI ÖLÜ IÜ'! .. 

Şu büyük hakikati kabul etmek. 
ve hattlı. tskdlrle söylemek lazım. 
dır ki. (Şarki Roma) imparatorla. 
rının sonuncusu olan ( ı 4 üncü Kos 
tantln • Dragazes) arkasında pek 
şcretıı bir iz bırakarak hayata ve
-.ıa etti. Vakıfl Bizans imparatorla. 
rı içinde, kıymetli hükümdarlar 
yok de •ildi. Fakat bunlardan hıç 

biri, (Koslantln) in göstermiş ol. 
dugu hamiyet, vatanperverlik ve 
bilhassa kahramanlığı izhar edeme 
mfşti. 

Kostantln, muhasaranın başladığı 
günden itibaren, gonüllü bir asker 
gibi çalışmı tı. Yurdunu ve mille
tıni seven bir hUkümdardan ne bek 
lc.nlrse, en büyük fcdakflrlıklara 
katlanarak bunların hepsini yap. 
mıştı. Eğer knrşısına çıkan, (Fatih) 
gibi metin ve iradeli. kudret ve 
ıızlm sahibi, bahusus asrının en 
:·üksek askerlik dehasına malik 
lıüyük bir hükümdarla onun ku. 
ı :ıanda ettlğı kahraman bir ordu 
< !masaydı, hiç şüphesiz kı <Bı. 

1ans). bir muhasaradan daha kur. 
fulacaktı. Fakat Kostantın, hart. 

- Beni takip ediniz. 

Diye bağırdı. Atından yere ine. 
rck üzerindeki imparatorluk· ala. 
metlerini çıkardı. Yalnız ayakların. 
da yaldızlı ve iki başlı kartal mar. 
kalarını havi (knmpnjlya) denilen 
kırmızı baf:h ayakknpları kaldı. 
Kılıcını çclttı Kalk11nmı. kendisLne 
siper etti: Y.ifksck sesl,e: 

- Belde, zaptedlldi. Ben henüz 
yaşıyorum. 

Diye, ba{!ırdı. Büyük bir şiddet. 
le. muhnclmlerin üzerine atıldı. 

Fakat, o hadsiz he apsız muhacim. 
leri durdurmaya muvaffak olama
dı. Jan Jüstlnyanlnln geçtiği kilçük 
kapının yanında, yere kapandı.) 

<Krlstovolos) un tarif ettiği yer, 
(Topkapı) nın yanındaki bllyük 
gediktir ki, oraya yapılmış olan mu 
vnkkat varoşu, Jan JQstinyant llc 
onun demir comleklllerl müdafaa 
ctmlşlerdır. 

(Fatih) ln bizzat kumanda cttığl 

Ycnlçcrıler de, şehre buradan gir. 
mişlerdir. 

Şimdi de, sırasllc diğer tarihçi. 
!erin lfadelerlnı kaydedelim. 

Muhasaranın en mühim müşahit 
\'e milverrlhlerlnden olan (Başpls. 
kopos, sakızlı Lconardo): 

[İmparator, o derece sevdiği bel 
desinin Türklerin eline geçtiğini 
görünce. o mücadele arasLnda; 

- Beni ôldürecek bir hırlstiyıı.n 

yok mu? .. 
Diye bağırdı. 
Rum ve LAtin olmak üzere, bu. 

rada takriben lkl yüz kişi mahvol. 
muştu .•. Bir Yeniçeri, İmparato. 
run ilzt'rlne hücum ettJ. Onu, ye, 
re devirdi. 

Arkaıı var 

Kömür 
tevziatı 

Me murloro yapılacak 
tevziat yeni esaslara 
. bağlandı 
Iktısat VekAleUnln verdiği b!r 

kararla Kömür Satı~ ve Tevzl Mü
essesesi müdürlüğüniln elinde me\· 
cut kömürleri yalnız memu~l:.ıra 
tevzi edeceğini evvelce bildirmiş. 
llk. 

Öğrendfjlmlze &öre 30 eylCıl ak. 
şamın.a kadar mücssese\·e kônıür 
almak için beyanname 

0

vercn ve 
halen muamelesi bitmeyip fişe bağ 
lanan beyanname sahibi memurla 
ra kömür tevzi edillrkerı. herhangi 
bir yolsuzluğa meydan verilmeme
si için Kömllr Tevzi Müessesesi m:.ı 
dürlüğU bundan sonra yapacağı 
tevziatı yeni bir şekle bajlamıştır. 

AlAkadar bir zat kend~slle görü
şen bir arkadaşımıza, memurlara 
yapılacak olan yeni tevz! şekli hak 
kında şu mal(lmatı vermiştir: 

c:- Kömür tevziatını daha k:ı. 
lay V{l sıkıntısız yapab~mek için 
§öyle bir ·usul bulduk: 

Memur alt olduğu kazıı.nın en 
büyük mülkiye Amiri tarafından 
tasdik edilmiş bir mektup al.t~ak. 
tır. Mektuba memUTun hangi da. 
lrede çalıştığı ve !.:lrlh adresi yaw 
zılacak, ayrıca ZcH'f:n lçcr!s!ne ev
velce memura Tevzi Müessescm 
müdürlüğü tarafından verilen fiş 
numarası ile bir tonluk kömUr pa
tası da konacaktır. 

Böylece tanzim edilen mektup 
memurun çalıştığı müessesenin ta. 
yln edeceği bir mutemetle müdür 
Iüğümilze gönderilecektir. Paras; 
alınıp ordinosu kesilen her mek
tubun sahibi ayrılan günde doğru. 
dan doğruya komlir depolarına 
giderek kolaylıkla kömürlerinı a
labileC'cklerdlr. 

GörUlüyor ki bu şekilde hem iz. 
diharııın önüne geçiliyor, hem de 
memurların vazifelerini bu iş için 
bırakmamaları temin ed.ıiyor. 

Kadıköylülere kömür 
veriliyor 

KômOr Satış ve Tevzi Mücs:.ese 
61, Kadıköy semtinde oturanlarda~ 
istenilen kömür miktarı OzerınGen 
para aldığı halde bunlara, komür 
nakliyatının güçlı.iğll yilzunden bu. 
güne kadar kömtir verememiştı. 

Öğrendtğlmıze göre Kömür Tcv. 
zi Müessesesi Suat vapuru ile hav. 
zadan limanımıza gelen 1500 torı 
kok kömürü Kadıköy ve havalı. 
stne tahsis ederek KadıköylülC>rın 
kömürsüz kalmamalarını temin et. 
mlştfr. 

Gelen komürler Kadıköy bayile. 
rlne verllmeğe başlanmıştır. 

Tevziat sıra numaraslle yapılma
yacak, elinde ordinosu olan hC'r 

kes ait olduğu bayiden kömürtıı•G 
alabilecektir. 

Kömür tevziatına cuma g•.ınü 
başlanacaktır. 

Belediye lktısat Müdür
lüğü taşmmaya başhyor 

Bölge İaşe müdürlüğünün ı :6a. 
sından sohra. onun yerine ı;clen 
Belediye~ İk tıs.at nıiıdürlüğı.i tcşkL 
llltını Bolge Iaşe rnüdürlOğ~nun 
bulundulu 4 fincü Vakıf hanın 
ıkinci katınn nakletmişti. 

ö:rend lğimlze söre Belediye İk. 
tı:;at müdürlüğü Vakıf handan, 
Çemberli taşta Fen İşleri müd ·irlO 
ğUnün bulunduğu binaya taşınm&: 
ğı kararlaştırmıstır. 

Yazan: Behçet Kemal ÇAGLAR 

G eçen senelerdeki yolculuk. lan haykırmış: 
larıından blı-inde, 26 eyl(ll - Vay anasını bellcdl~lmin 

Dil bayramı gtinil, bir kazada tırmığı! 
bulunuyordum. Bayramın, Halk- Babası: 
evleri i~lne bakmaya gelmiş biri - Aklın başına .:eldi mi. ha. 
varken, geçistirllemiycceii anla. tırladın mı bUtOn unuttuklarını? 
şılmış ve birkaç günde hazırla. Diye acı acı gülmüş .... 
nan bir programla kutlama ka. İşte; biz: halkın - dişinden tır-
rarı verilmlştl. nağından artırarak okutmaya, a. 

Kasabanın pazarından çağırı. dam etmeye çalıştığı • sözde mü. 
lan alaca bir kalabalık salonu nevver çocukları, başka bilgiler 
dopdohı ıösterlyordu. İlk sö~ bir öğreneyim, başka dil sahibi ol&-
ilk okul öğretmeni aldr. Sevin. yım derken kendi öz dilimizi 
dim: Çocuklarla konuşmasını, unutmuşuz, başka ve yabancı 
herşeyi Uml kıymetini kaybet. dillerin sözl~rinl laflarımızın ara
tirmeden sadele3Ur.l'AUilli bilen. sına katmayı marifet :5aymı~ız; 
bir arkadaş şimdi 00 cahil ve şimdi sapı kafamıza vurmadan, 
aziz halka dil inkılabımızı ne gü. kendi kendimize aklımızı başımı-
zel anlatacaktır diye düşündüm. za toplayıp «tırmık. ın adını ha. 
Alaka ile dinlt?meye hazırlandım. tırlamak lstlyoruz.11 

Öğretmen arkada5, Güneş • Halkla milnevvcr arasındaki 
Dil teorisini bir nazariyeci gibi uçurumu kapatacak en J:Üzel ça-
anlatınaya, Avrupa lillmlcrinin reler.~n biri. ola:ağ1 ·içjndir ki: 
tercüme -cdilmi~ tezlerinden satır Ataturk, dıl ınkılabını yavaş bir 
satır okumaya başlamaz mı? İlk tekamül olmaktan çıkarmak. o na 
çeyrek saatte salonun. yarısı bo- inkıllipçr Türkiyenin ruhuna ya. 
şaldı .. Kendisine k•sa kesmesini raşır bir hız ve hamle vermek 
blnblr işaretten sonra anlatabil. ibledi .. Yeni ve öz türkçe ıl e ilk 
dim. Söze ben başladım, gitmek söylevi vermek şerefı o zamRn-
üzcre olanlar bir an durdular. dan İsmet İnönünün olmuştu .. 
Dedim ki: Onun içindir k i dil bayramlarını 

«- Arkadaşımız size kitap ve kutlama programlarında, bunu 
yabancı ilim ağzile güzel blrşey. sakin ve pasif bir bilıi gösterisi, 
ler anlatmak istedi. Ben sl~e dil bir cemiyet hesaplaşması halin. 
lnkıllibı denilen şeyin ne olduğu- den çıkarıp b ir mlllet bayramı 
nu bir hlkAye ile anlatayım: ölçüsüne, şümulüne ve sadeli:lne 
Vaktlle bir çiftçinin akıllı bir oğ- ulaştırmak lılzımdır. 
lu varmış; Kbenlm ıibl cahil kal- Bir sün. Romanyadan gelmiş 
masın, ziraaHn çok ılerledlil bir bir ı;ıızeteci kadın, Halkevlni gc. 
yabancı memlekete ıöndereylm de zerken bazı beylik sualler sorma. 
okusun. yetişsin, gelip toprakla. Ya başlamıştı : 

rımızda bilgisinin hakkını ver- - Türkiyde işçi kaç saat ça. 
sin,, diye düşünmüş; dişinden tır. Aıışır, memur kaç saat, muallim 
nağından artırdığı para ile oğlu. kaç saat? 
nu bir gavur memleketine gön. - Bir zelzeleden, bir yangın. 
dermiş. Oğlan, oralarda, birşey dan sonra arsanıza yeniden gel. 
öğreneyim derken kendini unut- diniz. A nneniz, babanız, küçük 

muşsunuz. Siz kaç saat çalı~ırsı. 
nız? Babanız kaç saat? Böyle bir 
zamanda saatin, tembel ve gev5ek 
mesai taksiminin yeri olur mu? .. 

- Peki, halk halk diyorsunuz; 
halkçılık diyorsunuz; Halk Par
tisi, Halkevleri diyorsunuz. Halk 
için yaptığınız başlıca şeyleri ba
na sayar mısınız? 

(Ona halk hakimiyetinden Aıa. 
ra kadar hcrşeyi sayabllirdlm. 
Buna lüzum ıörmcden ıöyle kes
tirip attım:) 

- Hangi m-cmlekette. hanı! 
halk ihtilali, bizim yaptığımızı 
yapabildi? Hancı münev~r züm
resi, "mademki halk cahildir; ma. 
dcmkı bugünkü yazımı yazamı. 
yor, yazı dilimi anlamıyor: ben 
de onunla beraber cahil olayım, 
biitün yazımı ve dlllmf unutayım; 
onunla bir sıraya oturup yeniden 
sarf, yeniden yazı, yeniden yazı 
dili üğreneylmıı kararını verip ic. 
rasına geçebildi? 

- J?u. olacak birşey değil ki! 
- isle biz bu olmazı yapmış 

zümreyiz. Eski harfleri, yazıları, 
yazı lı~ar.ını bir hamlede attık. 
Mustafa Kemalden ka ap çırağı_ 
na kadar hep bcrabcı· sıraya o
turduk; harf, yazı. dıl öğrenmeye 
koyulduk! 

Gözleri dolarak, gö,üs 'eçirc. 
rck tasdik etti .. 

işte benim dıl devriminden, 
dil bayramından anladı:ım .. Bay. 
rama ve kutlamaya bu havayı 

verebilmek lazım ... Yoksa ıı kalc 

aslından kavcle idin zihniyetine 
yakı~ır b ir Osmanlı iştikakçılı,IJe 
bu büyük Türk inkılrıp ve ham. 
ksınin hakkı verilmiş olmazı .. 

Atalürkün dil ve tarih inkılap. 
larında yarının büyük Türkiyesi, 
yarının turkçusü ile türkçesl ye. 
tıyor. Onu kımıldatmak, ona ruh, 

maya başlamış; yeni havaya tam kardeşleriniz b ir aradasınız. Her- kan ve kuvvet bağı~lamak ge, 
gireyim diye kendi ana dilini kes kolunu sıvamış: eviniz!, bah- rck! .. 
unutmuş görünmeyi, yeni diller çenh:l yeniden onarmaya koyul. 8 . K . Çatlar 
konuşup yazmayı kAr saymış .. 1 _, ___ _ 

~a:~;ı b~~~7:ı; kC:a~aaıc1~~~ra;~~~ 't Q-.. --.-Jı-;_-~---. -l(---~---,-8--1-1 ___ _ 
dönmilş; onu dört gözle bekle-~ .._ .. tj9 ~ 
yen; edindiği bilgileri kullanma. • ._., •• 1a:::ı: 11 ır ~.Q!!Z!lllı.-ıi•••••••••aiııı 
ya başlayacak, yUzümüzü güldu- - . _.. DiN 

Vakii nakittir 
reeek umudunu taşıyan çiftçi , 
oJ;lunu alıp çiftlikte gezdirmeye 
başlamış. Oğlan, her aletin başın. 
da durur. sorarmış; 

- Baba bunun adı ne idi? 
Çiftçi bir sabretmiş, iki sabret

miş; nihayet tırmığın b:ışına iel. 
mişler, oğlan yine sormuş: 

A mertkanın harp maıırafları bana da r;~terirae lleli.Unden 111em
dakikada 127000 doları bal· nun edilecektir. 

- Baba bunun adı ne idi? 
- Şu diş diş demir uca bas, 

sana adını kendisi hatırlatır. 
Oğlan basmış tırmıiın demir 

ucuna. Blrd~n tahta ve uzun sap 
ağıvermlş; yerden kalkmasıle al
nına çarpması bir olmuş; canı ya_ 
nan ve üzcntisinl unutuveren oğ-

Ad:ıpazarında bir kn: ıanat. 

okulu açıldı 

Adapazarı, 6 (A.A.) - Şehrimizde 

kurulan kız sanat okulunun açılma 
töreni bugUn yapılmıştır. 

DcnLıll mcbu"lları kazalı&rı dolaştılar 

Denizli, 6 (A.A.) - Vllfıyetlmlz 

mu4:1tur. Hiçbir zaman uklt bu ka· 
dar "akit olmaııw~tır. 

YILDIBDI c.;ı;zALARf 

Belediye i'}lerinc hakmak üıere 

Emnlyrt ~rndurliiğunde kurulmu' 
olan mUdlir mua\"lnliıtl bir ay içinde 
800 e"nafa ~ ıldırım <·eza ı \ermiı,. 

:-;ayının yük&ekliğlne bakılırsa ~na· 

fımız ya ~ezaJa terbetll, yahut da 
yanlarında birer ı>aratoner kullanı· 

yorlar. 

Bu veı.llc ile hatırıma bir ,ey gel
di. Blı öt«-denberl «SIPf'rl saika» ,·eya 
«paratoner» deriz. :.)una da artık 

uçak ı.a\.ar, tank ı;a"ar gibi «yıldı· 

rım ıunan desek de öteki yabanrı 
ve terkipli tfıblrlcrden kurtulııak. 

BASA DA GOSTERlRSE ... 

mebuslarından mUrckkep bir gurup Suad Dervı,, bir yazısının ba)lığı· 
dün ve bugUn Çal ve Buldan kazala· nı «Rahat tramvay arıyorum ... '.O koy
rına giderek bu kazıı.lann ziraat ve mu,. Hani dalan )eJlml kaybettim; 
iaşe işleri ve Buldan dokumacılığı bulup getiren helaUndea memnun 
etrafında tetkiklerde bulunmuş, hal· edllec·ektin '}eklinde kayıp llılııları 
kın ihtiyaç ve dileklerini dinlemişler- ,·ardır. Onun gibi, Suad Dervı, ra-
dlr. hat bir traml·ay bulur, bu tramlayı 

S.\Lo:uo~UN RUYU 
Salomon adalarında Amerika ,-e 

Japon Jonanmaları yine harbe tutu,. 
muşlar. Japonlar mutıı.d "eçltlle Ame. 
rıkalıların bir ı.i:iru gemi kayıplarını 
bllıllrlyorlar. Fakat bl~ artık _yoğur

du Ufll;\·erck ~·emc·~e 111ı,tı1ıt . Zira, 
blliyoruı;, Salomonun huyunu, 'Onra· 
dan çıkı)or onun O;\''Unu ... Tıııkı Ka· 
ranıanın ko~ unu gibi! 

BiR UOÇ MU.SASP.::Bt:ULE 

Bir J;"ıin enel 300 bu kadar Fran-
11z fabrlka~ının @ökülerek Almanya· 
Ya nakledlle<'e.tı haber nrlldl. Veni 
bir haberde de f'ran•nz fabrikatörle· 
rlnln Almanya;)·ıı. gitmeğe ba,ladık· 

ları bildiriliyor. Laval'ln de Alman. 
yaya ı,ı;ı göndermek lı;ln ne pyret
ler sarfettlğlni okuyoruı;. 

Artık InıIUzler Almanlar hesabına 
çah';'an Fran'lız fabrikalarını bundan 
böyle Fran..ada değil, Almanyada 
bombalamak zorundadırlar. Kim bl· 
lir, bu 1>uretle belki Fransa da bava 
akınlarından kurtulur. 

Tatlısert 

.ulAde sebat ve metanetle bütün 
zlm ve lrndeslnı snrfettiği halde, 
'ürk gücünü yenemedi. Mukadder 
olan akıbetten, ne kendisinı ve ne 
le (mukaddes belde) sini kurtara. 
nndı. 

r--------------------·----------------~----------------------fcraı:at hisl-cri doıacak. Bır gun gelecek , 

Tarihi vazifesini tamamile ifa 
ettikten sonra, kılıcı elinde olduğu 
halde can veren bu hükümdarın 
nerede vefat etıitl ve nereye def. 

Bira 
~ u da bir lnglllz fılmm: 

u;;;p) - Hr.ı.)dl Tom l';te şişe git de 

öğle Jeıneğl ıcın hlraı. bira al. 1 
- Fakat baba<'ığım ııara nerede!, 
- Aııtal para ile bira alınak zor 

ıletll, aı;ıl iş onu paraııız eltle etmek· 
tir. 

ÇCK·uk <'C\ ap \ ermerleıı çıkıır. nır 

ıııUddet oııra masa Uzerlnc tekrar 
hoş ı;ı,eyl bırakır. Babnsı: 1 

- l'ckl bira nerede! diye ı;orun;_ I 
~ O<'llk: 

- Birayı ne yr.pacaksın? Bira 
oldufu zaman içmek zor değil, asıl! 
" onu olmadığı :ıanıan lçnıektctlr, 

dl)e f'..e,·ap \erir. 
SERÇE 

Bernard cevap vermeden omuzlarını 
ııllktı. Kendisini büyüten! r daima doğ
duğu o korkunç gecenin bütün teferrua. 
tını durmadan sayıp dökerlerdi. Ev için
de bu faciaya ait bütün talslllit anlatılır. 
tekrar edilirdi. 

Bir zamanlar bunlardan bahsetmek 
ıçln çocuktnn saklanırlardı. Ve ondan 
gizli gizli konuşurlardı. Bernard çocuk ır ... : ıı... Neaurovs1r7 _ 66 - ~: Kessu ..&. s. J'~'t 
zekı'lsının bütün kuvvetini toplayarak T ıı - a hslz yavru! Arkasına "lyecek bir burada ıörmek ve sizinle konucmak l.s-
katre katre duyduğu sözlerden, cümle ·· ı Af b • " som e6 ile yoktu. Halbuki ev eşya ve tıyorum. 
parçalarından hakikati aolamağa çalışır. Jl d para e oluydu. Büyük ana olacak karı - Ben bir daha buraya ıelmem. 
dı. kızının mezarını yaptırmak için yüz bin - Öyle bir ıelirslolz ki .. Buna şiıp-
Yavaş yavaş öğrendiği şeylerdt-n an. f k ran sarfctti. Hem de harpten evvelki hem bile yok. Size .. el derdemez ko~a 

nesinin nasıl öldüğUoU, kendisinin nasıl il • para e yiız bin frank! Halbuki kanı ve koşa gelirsiniz büyük anne! 
!ecı btr şeklide dünyaya geldiğini, Gla. canı olan bu yavruya biz bakma:.ak a"- _ Hayır .• 
dys'ln ahUikını huyunu meydana çıkar- ı kt ··ıo " 
mıştı. 

Her akşam Bernard od!lnın bir köşe. 
sınde duran bUyük yatağa yatardı. Ge
ı.:elerı Berthe annenın koynunda uyurdu. 
Aşçı kadın çocuğu yatırdıktan sonra ko. 
nu komşuyu odaya toplar, ocağın başına 
otururlar, hem yün örerler hem de bık
madan usanmadan ayni hlkAyeyl anlat. 
mağa başlarlardı. 

Çocuk gözleri yarı kapalı, Berthe'ln 
kesık kesik konuşan sesini, Jeanne'ın ver 
dlğı tafsilatı, komşuların hayret ve nef
retlerini her e~ce duyar ve dinlerdi. 
İşittiği cUmleler daima blrb1rlnln ayni 
ldl. Bernard bunları adeta ezberlemişti. 
Kadınlar şöyle konu5urlardı: 

ı an o r. Kadın bunun farkında bile - Hayır mı? Bu anda ben sizin ne dü. 
deJll. şündü:ünilzil biliyorum. Siz kendi ken. 

Bernard uyumıımak için gözlerini dlnlze: Ben zenginim. Yarın istediğim 
uğuştururdu. Dınlemek, kalbine dolan yere, dUnyanın ta öteki ucuna kaçarı•-
acı kini bu sözlerle beslemek isterdi. derim. Bu sefil oğlan beni nereden bula. 
Beslediği bu kin, hayatına acı ve buruk bilir?. diyorsunuz. ~'akat Kont Montl'ye 
bir lezzet verirdi. Şimdi karşısında hare. mektup yazabileceğim! neden unutuyor. 
ketsiz ve titreyerek duran Cladys'e, 0 sunuz~ 
nefret ettiği biiyük anasınll kayıtsız ve Gladys cevap veremedi. Bu haydut kı
ı:oğuk bir tavırla bakıyordu. ~adys ar- lıklı çocukta l\larie Therese'<? alt bir ben. 
tık dayanamıyarak sordu: zeylş arayordu. Fakat kendi kanına ve 

- Ne istiyorsunuz? Söyleyiniz, ben. soyuna all hiç bir iz bulamıyordu. Ber-
den istediğiniz nedir? ııard'ın sesi tatlı ve yumuşaktı. Fakat 

Bcrnrrd gülümseyerek: 

- Bunu başka bir defa söylerim. Bu. 
gün hiç bir şey istemiyorum Sadece sizi 

güldüğü zaman haşin ve sert oluyordu. 
Gladys içini çekerek dü~ndü: 

- Birkaç sene, belki de birkaç ay 
sonra ıhtlyarlayacağım. İçime sükün ve 

ki aşktan usanacağım, yorulacağım. MB
demki tabiat mucize yapamıyor. Madem 
ki insanlar ebediyen genç kalamıyo;. 
Neden bu canımın canı, kanımın kanı 
olan cocu~u ~vlfıt diye bağrıma basma
yayım? Benim de bir evim, bir aile oca
ğım olmasın. Onu bu zamana kadar 
unuttum, kendı haline bıraktım. Bundan 
sonra bari onunla meşgul olayım. 

K-endl kendine kabahaUnl itiraf ediyor 
ve fena hareket etmlı oldu~unu kabul 
ediyordu. 

- Çok gü:.:eldlm, iençtlm. Şımarmış. 
tım. Herkes, erkekler. bütiln dUnya be. 
ni şımartmııtı. diye dü;,ündU. 

Bilton bunları Bernard'a söylemek Is. 
tedl. KarJlsında duran bu çirkin ve küs. 
tah yüze baktı. Açık renk büyük göz. 
lerde keskin bir zekli parlıyordu. Bu ba
kışlar karşısında sustu. Sefil odaya, kirli 
camlara, yırtık halıya bir kere daha bak 
tı. Masanın üzerinde duran bir kadı~ 
resmine iözü ilişti: 

- Bu kim:' Metresiniz mi? 
Bernard cevap vermedi. 

Gladys sözlerine devam etti ve: 
- Beni tehdit ettiğiniz için buraya 

4:Cldlm sanmayınız Bernardl Belki hls
lcrlml anlamıyacaksınız .. Kadın olsaydı
nız belki benim ne gibi ruhi bir hal için. 
de oldu,umu kavrardınız. İnsan hazan 

Arkaaı var 

' • 10 - 14ı 

Müjde 
diyebilir miyiz? 

Ş 
ehlrde oturmaktan ııon rtn• 

terde içime bfr 11kınh geldi. 

Boğaziçi \apurlanndan birine at· 
lıyarak nereJ·e kadar gider'le gide· 
ylm \I'! inmeden aynı \"apurla dönüp 
ırleylm, hiç otmaı;sa bir deni& ha· 
va11 olsun alayım. dPdlm. 

ın .. an vapurlarda, ister lııtemez:, 

~·amba,ında konn':'ulanlara kulak 
misafiri oluyor. Senelerdenlw.ri Bo· 
ğazda oturduklarını muhal·erelerln
den anladığım kıranta tkl adam 
nlhaJet lafı odun kömüre döktWer. 

Daha yaılıcaııı: 
- Ben henUz tedarik edemedim 

ama futa aldırı' etmJyorum, dedi . 
Otekl hayretle aordu: 
- ~için! 

- ÇUnkü bt7.lın kese baldr~ı bu 
sene kı'ın fazla ve ıaun olm17aca· 
Jını M>ylllyor. 

- !'\ahi mi! Kötııe ıöylüy•r hat 
- Evet. Hat~ o, son ıllrekJl yat· 

murtarın bir bn~ •Y eY'lel Y•l· 
maııı lilııın ıeldltfnl, böyle bir ya7. 
yağmurunun bu kadar gedkmetl· 
nln de diğer baıtka emattler gibi 
kı,ın şlddeUI olmıyacafına deW ol· 
dutunu ııöylüyor. 

- Köııeyl ben otuz yıJclrr tanı· 

rım, ho,, o,rn ılı- öyle ya... Bur;lln 
yağmur yağacak desin de yatmaıım, 
ak;ıama fırtına kopacak desin de 
kopma.,ın, yarın 11ls ba .. arak deflfn 

• de ba.,ma ın, ~imdiye kadar ben 
J:"iirmeılim. ~mek bu ~ne kı,ın 
kı a le hafif ı;eı;eceğini köte ıtöyle41 
ha? 

- E,·et ... 
- Oylr>.:se muhakkak deılltl gibi 

olacaktır. 

;'\;f1 yalu ö.)Uyeyim, köte balık
çı drnilen ,u yanılma7. harometrf1yl 
, . ., canlı ra .. athaneyi tanım.ak 1ater
dlm. H~I~ hu "ene kı'}ın k11a -ve ha· 
flf olaı·ağını haber verdJkten ıonra ... 

l'ıılnıı meı<elenln önemli tarafı 

~u: Hlı: H>;va ye~·ek kadar yaka· 
uk trılıırik edememl' okurlarıma 
kösenin kehanetini bir müjde ola· 
rak !ıunahlllr miyim'! Ya ııöyledlfl 
tahakkuk ctmcı~c? .. Işte o zaman 
'&;\ henlın kö'>n sakalım? 

KOR KADI 

Ac b r ııam 
Eski Mllll takım ııtlttlerlnden Se· 

dad Kflzım Şoranın babası, memurin 
kooperatiflcrı mUdUrU Said Basma· 
cı'nın kııyıııpedcrl, emekli gümrük 
memurlarından Musa KAzım Şora 

bir mtlddettenheri çekmekte olduğu 
hastalıktan kurtulaınıyarak ha.yata 
g-özlcrlıil kapamıştır. 

Rahmetll •e Cenabı haklan mağCl· 
ret diler. kederli ailesine sonsuz ta· 
ziyetıerımlzl uııanz. 
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GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞA!\1 

YATSI 
İl\!SAK 

7.03 
13 02 
16.15 
18.42 
20 14 

SADAKA! FITIR 

•· l.."ı'":'. t 
12.10 
6 , lf) 

9,32 
12.00 

1,30 
10, 12 

Kuru' Para 

Buğday ımundao 20 
En l~·i l~I 

Kuru' Kurut 

Jkıı;a.kı 200 
Bayrem namazı 

Saat Dakika 

6 35 

Kıymalı yumurt~ 

iM 

D ün tebıelere Jljyle blr gö• 
gezdirdim. Her ,ey ate~ pa· 

huına fırlamı,. nu,undUm, ı.:ın· 
dım. Nihayet bir kıymalı yumurta 
yapmayı \'e tek kap yemek ile çocuk· 
Jara oldukça bfp cıdalı yemek yedir· 
mefe muvaffak oldum. Yarım kiJO 
koyun etini iki defa maklneden ge· 
çlrttım, lçlno lkl yüz elli gram so\·an. 
yarım kilo domates, 100 ıram Je,ıı 
biber koydum. Gllıel tepı1lde ka' ur· 
dum. Tuz, bahar, biberini ve ı.uyunu 
da !Uhe ettim. Bunlar tam plşml' 

\Ulyete gelince içine 10 tane de yu· 
murta kırdım. Ywnurtaların üı.tüne 

aı; kırmızı biberle bir ufacık paket 
tereyatını da kndırarak dökUlıı•· 

Biraz muratlı oldu ama çocııkl•" 
çok doyurucu ,., ı:da.lı l>lr yenıt..ıı: 

yaptım. 



- -. . ~ATAN , - 10 - 91% 

RADYO~ TELEFON .·tELGR-AF -HAB'ERLERi Timoçenkonun baskısı artıyor SİYASTİCMAl 
Askeri (~ı 1 lnclde) /// I 1 tetmi&lerdlr. İleri hareketleri esna. l d!mlarmda.n ve pencerelerinden bom. 

Ve bu sen(! yaptıkları seferde ka. sında bu takviye kıtaları hasara ı balar ve inflllk maddesiyle dolu ~I· 
zanmağı ümit ettikleri en büyük 1 uğrayıp bozulan tanklarla yolu ka !Jeler durmadan yağmaktadır. Halk· 
Usti.inlügü kaybedeceklerdir. patmak ve bu suretle Rusların tler tan binlerce kişi, Kızılorduya mnm. 

Almanlar bin kişi kaybetml~ !emesine mani olmak için Nomahs. kUn olan h~r tarzda yardım etmek· 
·Moskova, 6 (A.A.) - Stallngrad land'a ıönderilmiş olan ırlntlhar tedir. 

• 
''Yanık toprak,, 

siyaseti 

durum Slovenler, Alman · tebaası ve 
L!::~:p~:z;;oırAN l askeri olmağa mecbur 

Alman hududu, 6 (A.A.} - Reu· ı aliyetıere dikkat etmek \'e Almanya· 
(~ o~u cephe inde ,-e Avru(la· ter: Yugoslavya'nın Sloven eyaleti j nın cenup hududunu ıtı.Udafaa eyle· 
Udi da kış yakla~ıJor. Yu dev· 1 mahalll \'alisi Rclncr, eyalet halkının mck \'azifeslyle mükellef olduklarını 

müdafileri, Almanların şimal batı ekipleri,. ne tesa.dü! etmektedirler. Almaa tebliği 
mahallelerlnde 100 kadar tankla Bu ekiplere son kurşun, !!On bom. Berlin. 6 f A.A.) - Almıı.n ordula· s tıılln~rad mUdafllerlne, tehri 

ne bahasına olursa ol!lun eli~ 

~esinde ln~lltere ve Amerikı&, AHU· 
J'la ı;arp sahlllerine büyUk bir lhraı; 
harrkctl yapamadı. l'a7 de' resi Al· 
man • Ru'I ordularının biitün ı;:Uç· 

lı>ril,, muharebeJe tulu-;;tukları bir 
ı.amandı. O !urnda bir ihraç hareke· 
tinin muuffak olması 'e bC!ılenmc· 
1 ihtimali yok değildi. Alman baş· 
kwnandı1nlığı, ihracı önlemek için 
Ooku repheslnıfl'ıı bUyilk kunetlP.r 
ı:ekemer.dl, tekı;e de zararına olur· 
du. 

Alman ordusunda askerlik hizmetine ihtar etmi~tir. Slovenler aımanca oğ· 
tAbi tutulııcaklarını bildirmiştir. renmeğe mecbur olacaklar "'eıt engel· 

Eyalet halkının Alman kanından leme hareketlerini ihbar edeceklerdir. 
olduğunu lddıa eden Relncr, bunlarır: Relner. bu vazifelerinde ihmal göste. 
bir llkteşrinden ltıbaren bUyUk Al· renlerin cezalandırılacağır:ı, aileleri· 
manya tebası olduklarını söylemiş· nln yurUanndan uzakta.ıtmlacağmı 
tir. Relncr, cctecllerle komünistlere 1 ve mallarının mUııadcre edileceğini 
karşı yapılan mücadelenin ağır ka· llfıve etmiştir. 
yıplara sebep olduğunu ve Asilerle neinet''ln bf!y:rnatını tefsir eden 
cereyan eden çarpışmalarda bir ı;ok 1 Londra'nın Yııgo.;Jav mahr!lleri, va. 
Alman a.skcrının öldUğünU kabul ct· I linın ana vatana sadık kalan küçUk 
mıştır. · s:oven mllletının sl!Ahh mukaveme· 

Relner . .Alman yurdda~ı sıfıı.tiyle l tini kabul ve ta.sdik etml~ bulundu
sıovcnlerln Almanya &Jeyhlndekl fa· j ğunu söylemektedir. 

yaptıkları taarruzları püskürtmüş- baya kadar ~arpı3mo.k emri veriL rı başkıımandanlı~ınm tebli~i: 
terdir. Almanlar b1n kl~i kaybet- miştir. Bunlarla Sovyetlerin husu. Ka!kasyada düşman birbirini mü· 
nılşler, 14 tank, 5 batarya top, 85 si «tahrip ekipleri• çarpışmakta. teaklp bir çok tepelerden atılmı~tır. 
kamyon ve birçok havan topu bı. dır. Bu çarpışmalar esnasında t11- Dllrman kuvvetleri dün Tuapısc'in 
rakmışlardır. arruz eden kuvvetlerin külli kısmı şimal bflttsrnda ve Terek bölgesinde 

Rus kuvvetleri Stallngradın 75 Nomansland'dan geçmeğc muvaf. ku\•veuı bir rurette tahkim edilmiş 
mil şimal doğusur.da Kletzkaya'da fak olmuşlardır. mahalleri \'e dağ mevzilerini göster· 
taarruza geçmişler ve ilerl hare. Stahn~radın şimali garbistnde dlklert Şiddetli mukavemete rağmen 
kete devam etmekte bulunmuşlar. de Tım~cnkonun takviye ordusu bıra.kmak zonmda kalmıı,lardır. 

BurUnkU ,·aıl~~te göre. Jngiltere 
\e Amerikanın Anapaya bir lhraç 
harekettnJ yapması ,.e bunda mu,·af· 
fak olması, ~imdi dı&ha ı;-üı;tür. Al· 
ınan ordu unun iç hatlarda harp etti· 
ğlnl dü'!iinerek, hugUn düne nl,.br.t;,,. • 
daha biıyük ~erbesUye ahlp olduğu-
hO görtirin: 

Abbas Hilmi 
paşanın altınları 

dır. Sovyet kuvvetlerinin mevzile. yenı Alman müdaf11a metodları ile Staıtngrad şehrinde göğüs gö:Use 
ri ıslah edllmiştır. Almanlar Sta. karşılaşmaktadır. Almanlar benzin yarılan şiddetli muharebelerden sonra 
lingrad dolaylarında hl( bır taraf. dökmek -.uretlle bozkırların yuk. y('nl terakkller kaydedllmlştır. Su·a, 
ta tc,prak kazanmaCa mu\'af!ak ek otlarını ateşe V('rmekte ve uçakları hücum kıtalarrmı~ı destek· 
olamamı~lllrdır. Çarpışmalar olı. ilerleyen Sovyet kıtaları bazı ke. lemı,ıcrdlr. Şehrin şimal batısında 
ganüstü bir şıddct~ ı<ürmektt'dir. simi erde a,şılmaz bir ate· perdcsı Alman birlikleri !kinci bir dU~on 
Almanların şimal batı mahallele. karşıstnda kalmakl~dırlır. Gece ırupunu çe\·irmeğe muvaffak olmuş. 
rinde tekrar ilerledikleri söylen. bu bölge binlerce ısıklı fişekle ay. ıardır. 
mışse de, Sovyel kuvvetleri mU. dınlanmakta ve bu hal Rus ileri Macar krtaları düşmanrn nehri 
dafaaya davet hltablyle yeniden hareketini gı.lçleştirmrktcdlr. Sov. geçmek veya ilerlemek için yaptığı 

· karşılık taarruzlara geçmişler ve yeller bu ateş perdcsıne karşı 1.1on bir çok hamlel~rt pUskllrtmll,lt!rdlr. 
i:Österdikleri mukavemetle Alman ~üratle ilerleyen motörlü müfreze. :\ferl<ez cepnesinde baskınlar neti· 
lleri hareketini durdurmuşlardır. !erini göndcrml~lcr ve bu müfreze. cestndc düşmanın bir çok müstahkem 
tiortfüıte taarruzlar püskürtüldü ler Alman sipctleriııln i.ızerlnden mevzllerlle muharebe mevzileri tah· 

lnglltere \e Amerika deniz 8'1" 
'e ~rl Almanyanın garp hudutla
rından u:r.aktır. Şarka (;'elince. Alman 
;lanın RIM)·aya karşı iç hat mesafesi 
hinlerre kilometre u1.an11~tır. ı.·arze
ıll'lim ki müttefikler Anupa batı ııa
hllterinl". ihraç hareketi yaptılnr ve 
l.öprii ba,ıarı tuttular. Bu kadarı şüp 
he .. i7 kiıfl değil. Alman ordusunun 
büyük kıımmı ~ekmek ,.e biiyük bir 
ınt3dan muharebe!!I 'ererek onu 
nutlflp dmek lii11m. 

Cannes, 6 (A.A.) - Unıted Press kalanndan birine nakletmek ve keza 
bildiriyor: altın killçe!erinden mürekkep bir 

Eski Mısır Hldhi Abbas Hilmi Pa· kısmını da Monte C&rlo'da demirli 
bulunan husust yatında gizlemek ça· 

şaya ait ve içinde beş k~i bulunuı blr relerini aramıştı. 

Fakat Almanya ~arkta Ru!!yanın 
~aptığı gibi Espace'den 1 tifadc ede
rek oyalama strateji ını kullanabilir. 
Rus orduı;unu cenlş ,.e derin arazi 
tıııntako..larında oyalarken, garbe ku,· 
ı l".t kaydırır ,.e '.'\fiittefiklerln ku,·
\etlenm~tnn ,·akit bırakmadan bir 
lnıha muhareheı!ln" girişebilir. Bu 
lmktn. düne nl!lhetle bugün Alman
J a ~in muhakkak ki daha fazladır. 
O Lamaa ne olur T Bu f!efer Rusya
nın düı)füğu va7Jyete miitteflkler 
dii,ehlllr. l'anl, (lenlı: :\l\ittl'fiklerln 
Ru .. yaya yardım için lklnd rephe &• 

Çalmasın& mani olmuş Jse, bu de. 
fa ,arkta blnler,·e kilometreyi b11-
l&n n1e are Rmıyanın mütteflklere 
hü3 tik yardımda huhınrnaı;ını gUc
l~tlre<>ekttr. işte bir taraftan ınüt
feflkler AlmanJ·aya olan dış hat me 
Poafeslnl kısa"nıağa. muktedir oı ... 
n1azken, öbllr taraftan Ru yanm - u
~ıaa rJcatler nette.il ..;.~ ile 
ara!'lmdakl nıcsareyl uıatmaaı, Al
htan.yanın iç hıttlarda harp ebn~lnl 
ko1a31a,tnmı'J 'e scrb~tl kazanma
!ıırta ııebep olmuştur. VAnl Alman-
3·a bu~n. Napolyonun Vat~rıoaa 
kar,ıla.,tığı nı:lyete dü~mekten u
lak bulunuyor. 

n:,, de\'T~lnde, Doğu ~pheılnde 

hlQ ilk «ükClnet hllküm .. urecr~I ta· 
hiidlr. Eğer '.\fi.Jtteflkler höylc hlr 
ıanıantla ihraç harekr:tlne kalln!}ır

larsa, mmaffak olm:ıları 'e A,·ra· 
f'a !ı&hlllr:rlnde kU\'\'Ctll bir ~pbe 
kurlllaları ihtimali pek aıdır. Çünkü 
0nların hazırlıkları bıı ihraç hare· 
kttını haşarmata kafi gelebU e de. 
t\lmanyanın Doğu cephesinden hol 
ku, \Pt ı;ekmesı de o nl'!lbctte müm· 
kUnrtur. 

Dı~ h1tfl11rda harp ooen ordular, 

dlit-mıına olan m~aff'lertnl ~mak 

'"~ a ıı~·nl'n muhafaza chneklP. :ıafe 
rl' a"ht ula,gmazlar. llllner, hu mc· 
tıafrlr.ri ahtnkll bir !lekllde kısalt· 

lllak 'e mUttr.nk orduları ıliiı:nıanın 

&!ııl hıı~ ıik kı~nıı lızerlnd!' \erleşc· 

~k \R7i~l'fc getırnırktlr. Bu birleş· 
rne haı.ıl olun(\ll) a kadar gen. ön Un· 
ıle tutula<:ak şart, a)rı ayn kat'I ne 
tkeıı muharehelerc girmemektir. 
-'flittrflklerin lıugünkli kullandıkları 
tratejl, lıarhln ul.Bınasrna yaramış· 

tır. Fakat harp kazanmak için bu 
rıtrat(!jl3 ı ıh.·~l!JtlrmcJeri ieap edl· 
~·or. Onların dış halları pek u:ıamış· 
tır, daha fada umr ıı karı:ıla~acek· 

ları güçlükler daha çetin olabilir. 

otomobil, yirmi mUyon frank kıyme· 

tinde altın kıi~elerl ta~ıyarak hudu· 
du geçmek islediği sırada Fransız 
polısi tarafından tevki( edilmiştir. 

Eski Hidiv altın kUlçelerinden iba
ret bir kısım servetlnl Cenevre ban· 

Irak kabinesi 1 

istifa etti 
Londra. 6 (Radyo) - Bağdat. 

tan gelen bir habere ı:öre Irak ka. 

binesi istifa ctml&tir· istifanın da
hili mahiyette ve ·nazırlar arasında 

lktısadi meseleler hakkında husu

le gelen bir fikir ayrılıgı neliceı' 

olduğu söylenmektedir. 
Kral naibi Emir Abdüllllah lstL 

fayı kabul etmiş fa.kat, yeni ka. 

binenin kuruluşuna kadar iş ba. 

şınd&.....ka.J.ma..ı~a$.1le~uti Y-. 
~adan rica ctmlşlir. 

Yeni kabıncyi kurmaya tekrar 

Nuri Paşa davet cdlimlştır. 

İstifa Londrada tabii karşılan

mıştır. 

Madagaskarda 
Londra, 6 (A.A.) - Ma..Qagas. 

kar harekatı hakkında General 

Baltt umumi karargiıht tarafından 

neşredilen tebliğ, İngiliz kuvvetle. 

rinln Andsırabc'den başlamak ü. 

zere cenuba do~ru hareketlerior:de 

devam ettiklerini bildirmektedir. 

Suikast davası 
Ankara, 6 (Vatan) - Fon Papen'e 

suikast yapmaktan maznun bulunan 
dört kişi hakkındaki evt'ak Temyizde 
tetkik edilmektedir. Baş mUddelumu· 
mt tarafından kararın nakzı talep 
edlldl~i hakkındaki haberler !çın ade· 
ınt nıalümat beyan edilmiştir. 

Yeni tayinler 
Ankara. 8 l Vatan) - Inhiea.rlar 

ıeplrto \'e ısplrtoıu içkiler mUdUrlü· 
~Unc Emin Refik Yattkaya. tayin 
edilmiştir. 

Ankara. 6 (Vatan) - Milnhal bu· 
tunan talim ve terbıye heyeti izah· 
ğına. I tanbul Vefa lisesi felsefe mu· 
alllml Yunus KAzım Könı tayın edil· 
ml.ştlr. • 

Hepsi Franıız tebıuıı olan ve içle· 
rinden birisi Riviera'nm en maruf 
yarı~ atları ahırlarının &ahlbi bulu
nan otomobil yolcularının beşi de 
tevkif edilmi~ ve &Jtın klllçeler mU· 
sadere olunmuştur. 

Norveçte 
örfi idare 

Londra, 6 (Radyo) - Oslodan 
verilen bir habere ıörc Almao i§. 

gal makamları komiseri TC'rboven 
tarafından ne~rcdilen bir emirname 
ile Trondheim deniz üssil ve diger 
on cenup eyaletinde örfi idare 
ilan edilmiştir. Alman makamatı 

bu la.dbirin halkın sabotaj hareket.. 
!eri netıceıııinde alındıjrnı söyle. 
mekte ve kar§ı gelinirse askeri mü 
dahale mecburiyeti olaca{jını ha. 
tırlalmaktadır. 

Bu karara göre tiyatro \'e sine. 
mal Jtapatı'I demlryollirıni:lı. 

ancak hususi müsa~deyi haiz eı

has seyahat edecek ve halk ak. 
~<tm 8 den sabah 5 e kadar evinden 
çtkmıyacaktır. 

Amerikadaki 
gazeteciler 

<a..ı 1 lncl .. ) -
rar va,1ngt-0n•a. celcllkUı• aoara 
Nevyork'a dôneceklerdlr. Türk 
pzete<'lleri Albany'de mua:uam 
Gf'netal Elektrik fabrikalarını 

pıeceklf'rdlr. Gazetecilerin. 
me,hur H~nri Kayzer deniz tez. 
gahlarını Jf~zmeleri df' makar• 
rerdlr. Türk hf!yeU Holly,ood 
"tlldyolarııu da göreceklerdir. 

İthol6t eşyası 
(B81fı 1 lnelde) -

manifatura, demir. çelik, saç \'e her 
cıns tellerle buna mllmasll eşyanın 

yarıs.ı sa.htpleri tarafından piyasaya 
arzedllmekte. dığcr yarıst da ıth.t!At 

birlikleri tarafından ihtiyaç sahiple· 
rine verilmekte idi. Yeni kararla bu 
gibi matlar ıthalAtçı tarafından ser
bestçe satılacaktır. 

• a u as,a•----" 
MELE'< ve iP .K il••••· 

lan ada 

Slnema.<ır , .e Tlyatr0911 
Beyoğlu.nda, tstlkllll caddesine», 
Halepçar.şısındakl yenı blnaJSın· 

d.ıı yarın geceden ıtıbaren faali· 
yete başlıyor. 

Senrnln ilk SUpcr filmi ~ercfinc bü~Uk ı.uare 

HAVANADA BAYRAM 
Tamamen tcknlkolor • Eğlcncell, ,en bir menu ... En 5on dans 'e 
11arkılar • Amerikanın en meşhur orkestraları. Bu 'ahtı1erlıı Ba.' 
Rollerinde: 

11 L İ C E F 11 YE - C 11 R M EN. M i R 11 N D 11 
JOHN PflYNE-CEZl1R ROMERO 
MELEK'le loca 'e numaralı koltuk kılmanıı,tır. IPEK'te IO<'alar 
"lltıln11şhr. !'iunııırGıllı koltuklar \ardır. Erkenden ahlırılmahdır. 

UIKKAT: Bu film IPEK'te bayramın blr1ft<'I ,UnU detJ,ttrllecek, 

Ra~·ram günleri JalnıL Melek'te de\&m etttrllecekUr. -

Bütün ailelerin, gençlerin a;öreceğl bUyük film 
JUL VERN'Uı dUnyaca meşhur harikull!.dc cscrındcn: 

1 s s 1 z A D A 
(Tlirkce ıözlü) 

ne, kazazedenin Okyanusta geçirdikleri emsalsiz, lUyler Urpertıct ma· 
cern. Havada, denlZin dıblndc. insan ı;lrmem41 ormanlarda heyecanlı 
vakalar, vahşi hayvanlarla mUcadele akıllara hayret verecek müthl~ 
sergUzett. 

'- E L B A M a A : Per,embe 9 da 

SES 
t;ll"iEMAm VE TfY AT~U 

Sayın seyircilerinden gördtlğU 
rağbet \'e teveccWıt~n ce.aret 
alarak bOyük fedakarlıklarla 
Avrupa ve Amerlkımm en ta· 
nınmış yıldızlarının çeVirdlğ'I en 
seçme !ilimleri ~etlrtmete mu· 

vaffak olmuftur. 

Yann g :ce saat: 21 de 
Fe\'kalade açılış töreni: GALA 
MUSAMERESI Gingers Ro· 
gers'ln şen, şuh, şakrak, nefis 

bir komediBı 

BANOİIİNi 
ALAYIM? 

(Tom Dıck and Hany) 
saz.ıı sozlll, daruılı, otlu, enfes 
bir ~k macerası, ayrıca: l -
Türkçe sözlü bır spor gazetesi, 
iki büyük Inglllz futbol takımı 
arasında maç. 2 - \Vaid D!s· 
ney'ln renkli bir çiftlik senfo· 
nlsl. Klşeler perşembe gUnUn· 
den itibaren açıktır. Tel: 19369 

Moskova, 6 (A.A.) _ Yüzden gt"çerek bir :-ırtı geri alan ve etrafı rip edılmi,lir Bu istinat noktaların· 
fazla tank ve yüzlerce uçakla des- temizleyen piyadeye )'Ol açmışlar. da bulunan dü,man ukerleri kısmen 
tcklcnmiş Alman kıtalan Stalın. dır. imha edllmt~ kısmen de esir alınmt11· 
gradın en dar müdafaa kesimle. Voronej cesthesinde topçunun tır. 
rinde kendik!rlne bir yol açmak ve kuvvetli himayesı altında Ru$ler llm,.n goJUnün cenur doğusunda 
şehrin merkezine ulaşmak için m~skün bir mahalli hucumla ger• Almsnlarm yaptığı bır taarruz esna
mütem&diyen taarruzlar yapmak. almışlardır. Şimdı .?ıddetlc yıı11an sında dun mühim bır ilerleme kay· 
tadır. Stalingrad, hava akınları so- bu mahallın sokaklarında lnadlr d'.'dllmlştır 
nunda yenl~n ateşler ve alevler bir muharebe- cereyan etmcktecHr. :\ferkeı k~lmlndr. 
içinde kalmıştır. Cepheden gelen C~hemıcmde btr aaa be.ata ııünü Bf'rlın . 6 CA.A.) - Doğu cephesi· 
telgraflar SovyeUerin 12 den fazla Lorıdra. 6 (A.A.) - Komünist par. nin mrrkez kesim!ndf' biraz daha ı.U· 
düşman taarruzl&rını püskürttük- tl:ı1inin Sta.lingrad komitesi ~ekrl'teri küıı,.t vardır. Bununla bt'.raber cep
lerini ve yalnız §ehrln ,ımaI batı. Şııyanot enı-rjlk Stalingra.d müda· l htler arıı..srndaki faaliyet de\'1lm f't· 
sında bir noktada pek az toprak faasr hakkında muhasara altındaki mekt<'dlr: Gece, gtindilz devriye ve 
terkettiklerinl blldlrmektedlr. Bu. ııehlrdtn gönderditl bir tel;raft.a di· ke~ıf k.olları düşmanla temas halin: 
rada hücum eden dü. man muaz.. yor ki: dedir. 
zam sayı üstün)(iğü saycslr.de fab. Şehrimiz ,.e civarları, iki aydan· Orel doi'Jsunda, btr hUcum krlası 
rikalar mahallesindeki müdafileri !>eri bir devler muharebr.si uhnesi· 42 bl..,khavzıı havaya uçurmuş, mü
biraz geri atmıştır. dir. En ziyııde dikkate şayan olan dafoamı7.ı onlcmek ıe:tcytn ba.şke sek· 

Sovyet kuvvetleri, Stalincrııdın nokta. ~ııra."ıdır ki steplerde llcrliyen sen blokhav1'.dllki düşman askerlerini 
100 _ 110 kilometre kadar şımal büyük dU~man tank kolları dshi Al· yok etmişUr. 
batısı.nda Don büyük dlrseclie Al. tnan taarruzunun muvaffak olmasını OmNı bolgMinde 
man cenahına daha derinliğine gir- ınilmkUn kılmamıştır. Von .Bock, bu· B"'rlin, 6 <A.A.} - D. N. B. ajan· 
meğc muvaffak olmuştur. nun üzerine. gedik açmak içın, bllş· sının sskeri bir kaynaktan öğrcııdlti· 

Pravda gazetesi, Rwların kah- ka kesin1lerden uçaklar almak ve ne J;Örc 5 ilktcşrindP. Alman kıtaları 
ramanca mukavemetlerinin Hitle- bunları Stallngrad kesiminde lahşil limen ı:-ölUnün cenubu şarkısinde ta· 
rin 1942 yılına ait pl~nlarrnı suya etmek .suretiyle havn kuv\'f'tlerinl cırruzlarını ilcrletmi~lerd.ir. 
dilşürdü{:ünü yazmaktadır. Bu ga. kullanmak zorunda kalmıştır. Von Kafkasyad,a 
zele, Rus kuvvetlerini dayanmaia Bock, şehir üzerlnıı her gUn, 30 • 40 Berıın, 6 CA.A.) - D. N. B. nln 
ve Stalingraddaki mukaddes va- uçaklık dalgalar halinde 600 ili lOOO a11kerl kaynaktan haber aldı~ına ~ö· 
zlfclerini başarmaAa teşvik ve da. uçak göndermektedir. Bunların "azl. re Almarı kıtalart :> llkteışrinde, Kaf· 
vet etmekkdlr. fe.ııl, kara kuvveUerinln tlerle.mesinl kuyanın şimal • batı bölgesinde dit 

tr.mln etmektir. Bu uçaklar ekseriya te-lerindc bulunan bir kaç me\'ZIİ 
Rusların kahramantıtı b k yU u .. ~ ir aç z metreyi geçmıyen kUç k ele ge"irmlşle.rdir. Di'•ma.nın netice· 

Moskova, 6 (A.A.) - Pravda " ~ bir k~"ilm Uztrinde faaliyette bulun- siz kalan kllrıı.ı hOcumlarında 10 Bol· 
gazeteıılnin Stallngrad muhabiri maktadırlar. 9evik tankı imha edilnıl~tlr. 
bildiriyor: • Muvaffaklycf$ızlikleri üıtrlnc ken. 

Stalln~rad için yapılan muhare- dilerlnl hiddet bürUmilş olan Alman· Lenlngrad k.eslmlnde 
belcrde AlmanJıır telafisine imkan ıar. bu hiddetlerini halktan çıka.rmak Londra, 6 (A.A.) - Leniııgrııd 
olmayan zararlara uğramakta.dır. istemektedirler. Almanlar, haşince, radyosunun bildirdiğine ıörc, Le. 
Stallngrad müdafaasında btlhassa işçi mahallelerini, ana okullannı, di· nlngrad cepht'sinde 7 gün suren 
göze çarpan nokta bütün sını!lara ~er okulları ve ünlversıteyt bombar· şiddetli çarpışmalarda Almanlar 
mensup Rus askerlerinin istisnasız dıman etmişlerdir. YUzlercc kadın ve 4000 er ve subay. l 7 tank ve ba:
gösterdıklerı s~bat ve kahraman. çocuk ölmU~tUr. ka birçok harp malzemesi kaybet
hktır. Fılhakika askerlerimiz bir Ağustosta teslim olmam&k için ve. mi~lerdir. 50 düşman blokhavzı ve 
adım bile geri atmamak hususunda rilen emre itaat eden işçiler slllha birçok müstahkem noktalar tahrip 
şeflerin vcrdlgl emre tamamllc rL ıarılmtşlardır. tşçiler, sokak muhat'e· oıı.ı:.1muştur. Düşman kaybetti(!! 
ayet ediyorlar. beler! başlayıncıya kadar kahraman· mevzileri geri almak için karşılık 

intihar ve tahrip ekipleri ca çatıı:ıarak cepheye '!lilAh ve cephıt· taarruzlar yapmağa teşebbüs et. 
karşı k&r!!ıya ne hazırlamışlardır. Fabrikalarının tlji sırada şiddetli tüfek, havaTI 

Moskova, 6 (A.A.) - Reuter a- kaldırımları tiz1>rlnde mllcadele edil· topu ve mltralyöı ateşlle kar~ılan. 
jansının hususi muhabiri Herold dlğl halde dahi traktör fabrika.sa iş· mıştır. 
Kıng yazıyor: çiler! tam randımanla. l'l"lne d~vam Voronej'de Rus taart'Uza 

Stahngradın şimali garblslnde etm1'1erdir. Ne hava<lan ne karadan Mo.!kova, 6 (A.A.) - M01kova 
Timcçenkonun takviye kıtalar1 şld bombardımanlar, nehir nakliyatı işçi· ra.dyosu bildirmiştir: 
detll bir mukavemete ra.fmcn AL !erini Volga yolu ile ,ehre slllh ve Sovyet kıtaları Voronej cephesinin 
ma-n mevzllcrlnt slpl!r şıper 1:erl cephane taşımaktan ve mUdafilere bit' kesiminde taarruza geçerek dll.ş• 
atma~a devam etmektedirler. Ba. takviye kıtaları geçirmekten mene· man hatlarına girmişlerdir. Otoma
zan bütün bir düşman bölüğünun dememiştir. Stallngrad'dakl aoksk tikle t.e<:hiz edilmiş Kıztlordu aaker· 
bır tek sipere geçml~ olduğunu muharebeleri. tarihte hiçbir zaman teri Alman blokha.vz.la.rınr zaptederek 
görnıekte>dırler Cephenin bu hat- miıll görUlınemlş derecedo IJİddetll· mukavemet cephelerini temizlemiş· 
tında Ruslar mühim bir sırtı zap. dlr . .Alman tankları üzerine, evltrln lerdlr. 

ikinci cephe 
<Batı 1 l~lde) n j vekihn bu meselenin işçiler ua. 

glliz hükOmetinln beyanat~a bulunup :nnda ne büyük bir münakaşa mev 
bulunmıyaca#ı Churchlll den BOrul· zuu olduğunu bllmedltinl ileri sü. 
m11ııtur. rerek yakında b<!)·anatta bulunma. 

Churchill şu cevabı vermiştir: sında ı.,r~r edince r~ıs müdahale 
Inglltne hUkQ.metlnin ~ımdlki hal· ederek Ba§veklle ~şks ~uall~: so. 

de bundan evvel yapılan beyanat ha· rulmasına mAnl olmuştur. 
riclnde bir şey söylemesine lüzum ol· Wellcs ne diyor? 
madıgı hakkındaki kanalitlm!zı halen Vaşington. ff { A.A.) - Stalinln 
nıuha.faza ediyoruz. ıklneı cepheye d&ir olan son be. 

Londra. 6 {A.A.) - Rusya ılo yanatı hakkında mtitalfıa yürüten 
Büyük Brltanya ara::.ında ger.el Harlcıyc Müsteşarı M Surırner 
kurmay meselelerı bakımından sı. 'Wcllc~ gazetecıler toplantısA.,da 
kı bir a11ıa~ma mevcut oldu~una §öyle demiştir: 
daır t.eminat verip veremlyeceğınJ Bu beyanatı büyilk bır dikkatle 
soran ışçı partisi mebuslarından okudum. Amerika Birleşik devlet. 
Bellcnı;cr'e Başvekil şu cevabı ver ıerl hükümetinln Sov) et kuvvetle. 
mlştir: rlne maddeten ve bedenen mtim-

«- Bu hususta ihtimamla tarta. kUn oları bütün yardımı yapmak 
rnk yaptıı;ım beyanata hele bu a. niyetinde bulunduğunu tekrar t. 
nın salkı ile ilflve edecek hiç bir metc pek az lüzum \'ardır. Zire 
ııôzüm yoktur ve manalı oldugun- hilkfunet bu polltikasır. 1 blr\'C)k 
da şüphe olmayan böyle btr anoa def&lar bildirmiştir Bu yardım el. 
böyle yersiz sualler sorulmaması. den geldiği kadar So\·yct hUkilme. 
nı Avam kamarasına chcm.mıyetlt tının emrıne tahsls cdılmlştlr. 
tavsiye ederim.• 

Bu kı.sa beyanatr csna.srnda Çor. 
çit iki defa alkışlanmıştır. 

Liberal mebuslardan Clemcnt 
Davıes, Stallnln blllltlzam yarıtıi?• 
bu byanat.la vaziyet yeni bır şc~;!! 
almış olduğu için Çörçıı•ın bu tşln 
müzak<>re edilmesi meselesıni müm 
kfrn olur olmaz tetkik elmeslnı is 
tcmiştfr. Çörçll şu sözlerle muka: 
bele etmiştir: 

•- Avam kamarasından hi\kO
metin aldığı vaziyeti destekleme
sini istiyorum. ıı 

hçi mtbuslardan Mac Lcan, Bas 

lngiliz taarruzu 
Roma. 6 CA.A.) - İtalyan or-

duları umumi kararı:ihınııı 862 
numaralı teblitl: 

Dilfman keşli kuvvetleri dl.in 
ak~ama doğru ve gece Mısır ~P
heslnln merkez kesımlndcld mev
zilerimize taarruz etmişlerse de 
kanlı kayıplırla ıerl pilskürtül. 
milşlerdlr. Birçok esir alrnmı§tır. 

Tayyarelerimiz Mlkabba ve Hat 
far hava meydanlarını birkaç kere 
bombalamışlardır. 

Bir Amerikan 
zırhlısı 

batırılmış 
Roma, 6 (A.A.) - Umumt karar. 

gAhın huaust bir tebliğine g6re, yUz. 
başı Enzo Grossı'nın lcumandaaında. 
ki Ban1barlgo denızaltısı, Atlanllkte 
cMısisıpi> tipinde bir Amerikan zırh· 
tısını b6tırmıştır. 

vaı:ıınıtoo buna cgüyaıt diyor 
ValJınıton, 6 (A,A.) - Bahriye 

nazırlığı ~rıslslpi zırhlısının lta.lyan. 
ıar tarafrndan g1lya batırıldığı hak· 
kındakl haberi tefsir etmekten ımtı· 
na ediyor. 

Hep o nekarat 
\ (Ba!t t incide) o 

de prnlzonıa:- te.şkll edecekti 
Yıne bu generalin sözl~rtnden an· 

laşıldığına ı;öre bu planlarda Tilrkl· 
ye de esirgenmemiştir. General bu 
hususta, T1lrlt . Bulgar hududu üze· 
rlr.dc Kmfordu tarafından garnizon· 
lar te!ısi ıuzumunun da nazarr ltlba· 
ra alındığını ıöylemlştır. 
Maamafıh siya.si oUro Türklye'yl 

bo~na tahrik etmemek lLzım "eldi· 
~t ka.naatını izhar etml~tlr. Kızılor· 
dunun Bulgarıstandaltı kuvveUerı 
ıcabınca. Boğazlar meselei'linde Tür
kiye üzerinde tazyik yapmağa kllfi 
gelecekti. 

Bulgar ga:r;etesi yuısını 'öyle bl· 
tirlyor: ~ 

Sovyet generalinin lf~aatı SovycUcr 
Blrliglnln Bulgarlstana kar~ı huır
llldıg-ı turru.ı plln.!armm yeni bir 
delilini teşkil etmektedir. 

rlnı!e tutmak lt"ln yeni bir giinliik 
t>nılr ~önıtcrlldiğl luı.bcr 'erlliJor. 

A'jağı yukarı harabe haline ;ı•I· 

mlş olma!lı ll't:r.ım bir -:ehrl tıu S.-adıır 
inatla mudafoada Ru~lnrın guttük· 
lerl her zamanki lyas•t şudur: 

..,tallnin de belirttiği ll'f.cre her 
J erde dü~manın taarruz kudretine 
ayni müdafaa kadreUle mukabele 
ederek mlltearrı:tları yıpratmak \C 

~are81:ı kalınarak bırakılacak her 
yeri dil,mans cyaıuk toprakıt baUn· 
de hıraknıak. 

Bu yanık topra.k t1lya eti, dü,ma. 
na fa)'dalr olabilecek yerleri t•~ taş 
U tUne bıra.kmıyacak tekilde tahrip· 
tir. 

Berllner Boersinı Zelhlnr adın· 
dakl Alman gautesınln harp ma· 
hablrl Hellensl~n ba cıTanık top· 
rak11 r.lya.Aetinln bir ırlimunesinl, hü· 
)·Uk endU"'trl mP.rkezlerlnden Voro· 
~llo\ ı:-rad'ın :r;aptr !'lır&sında şu ıa· 

tırlarla H~rml~tt: 

•Genç So\yet endil trislnln ı:uru· 
nı olan hn ı:ehlrde hlrçok mllhlm· 
mıııt fabrlkalan, hlr ta.nk fabrikası, 
1an·are fabrikaları, baddehanP.Jer, 
meşhur Mnlotof demir ,., i:ıabe fab
rikaları ile lokomotif ın,a atelyrl,.rl 
vardı. Bunlar artık harıtbt'den be'· 
k11 bir Şf'.)' değllrllr. Göttirrmedlk· 
Jerl hüliin kı,nnetıı makineler], hi\· 

tü" motörlerl hiittln muharrik ku,•. 
ve.t ~i~atını 1<11.ıllar ıtiderl,..rkr.n 

lıa\aya uçurmuşlardır. Tahrip tan. 
ati bu ~rıretle Ruc;Jar tarafından 

.,,.,_.Jmf:7' bir ae\-lyeye çılöarılmı'· 

tır.» 

Muhabir şoyle denm ediyor: 
«Taarr111.a g~n Alman plJ'ade-

1 hu ~hlrlt>re yaklaşmc&, tahrip ı,i 
birdenbire. ba,lamaktadır.• 

tallnr;radın da hlr gün bırakıl· 
me-ı kap ttderı.e Atman mohablrl

nln bildirdiği IJekilde cYanık top· 

rak• olarak bırakı19Cağı ıJtiph~IL· 

dir. 

Sa • ır 

·Eminönü 
Halkevinde 

• 

resim sergisi 
lngi~iz küttür heyetinin 
hozırlodığı sergi Cum~ 

günü açılı ye r 
9 Blrlnciteşrin cuma gUnU saat 

17 de Eminönü Halkevlnde, Halk 
Partisinin yüksek himayesi ııltmda 

ve Inglllz kUltUr heyeti tarafından 

tertiplenen Inglllz maarif binaları 
fotograf sl'rı;:isl 11ayın Istanhul Va'I 
\'e Belediye Tr.lsi Dr. L~tfi Kırdar 
tarafından açılacaktır. 

Bu sergi bir kaç y CV\'el Anka.ra
da tertip edilmiş ve Mlllt Şef. Bnşve· 

kil ve Vekillerimiz tarafından şcre.f· 

lendlrllmlştir. 
Sergil!e Inglllz maarif ~lstemlnr 

dahil, Unıverslteler, ko:ejler, orta, ilk 
ve tekmil mekteplerin tafsıllıtı, re· 
elmleri bulunacaktır. Ders scneslnın 
başında tertip edilecek bu serginin 
hoca ve talebeleri alAkadar edece~ı
nı umarız. Sergi ıo blrincitcşrin cu· 
martesl gUnUndcn ltlba.ren saat l4 
den 19 a kadar umuma açık bulun· 
durulacak ve herkes serbestçe sergi· 
yl ,czeblleceklerdlr. 

MEVLÜD 
Radyolln Dlş 

Necip ve Cemil 
pederleri 

Macunu sahiple.rt 
Akar kardeşlerin 

MIBBUM 
HÜSEYiN A VNI 

81'111' 
\'e.fatı &eneyı del'l'iycsi mUnasebetile 
Ramaze.nı ,eı-lfln 26 ncı buı;ünkU 
çarfamba altşamına tesadüf ede:ı 

Mübarek Kadir gecesı 
tera\ih namazını mUteak1p Beyazıt 

camii ,erltınde mevhldU nebe\1 kı· 

raat etllrlleccttnden merhumu tanı· 

yanlarla bllcUmle dın kardeşlerln1rı 

teŞrltlerı rica olunur. 

ZATI 
1150 slcıl No lu ve lzmlt llmanma 

bağlı 8 tonluk Ihsa.nıye motörilne aıt 
tasdlkna.meyl zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan c.cıklslnln htikmU yoktur. 

AJI Acar , .. 
lor. HAFIZ CEMAL 

(Jhhlllye mUteha851!!ı) 

lstanbul Dlvanyolu Tel: 22398 



Avrupa ile Amerika 

YA T AN 

· lstanbulun kurtuluş 
bayramı 

(Başı 1 iıteJde) 1 tün mensupları ve kahr&m&n ko-
rağımız hazırol vaziyetinde duru- mutanları şerefırıe hurmetle kadt
arak ve elllmlanarak direğe çe. hlmi kaldırmak ıçın musaadenızı 

k.lmıştir. r ica ederim .• 

f · ı t f k Bayrak ınerasımlndpn c:onra Şf'. Uı.küdarda bir kurtuluş 

1 m Sa na 1 n 1 n ar 1 hlr meclısinden Ekrenı Tur -:ehır 1 k<> !-> U'IU yap ılff ı 
ı namına heyecanlı bır •oyıevde' bu- İstanbulurı . kurtuluşu günü mU-

• 

KAŞELERİ 
1 
lunmuş, buna gençlık nıımına yı.lk- nasebetl!e dün Üskudar Halkevl 

4 h ·· .. l j ·ı l • sek mektep talebeslr.dcn bfr g enç tarafından Göztepc ıle Ü:;küdar 11. 

vrupanın uzun veren mevzu u l m erıne l .,,ukabele etmiştir. ~asında bir koşu tertip edılmıştiı 

k b ·ı A .k f ·ı l . neş'e saçıyor Coskun ve sürekli alkışlarla sık Üsküdar Halkevı koşucuları, kır. mu Q l merl an l m erl 'lk kesilen nutuklardan sGnra bü- mızı Ve mavi takım olarak bu kc;. 

B Alı 
• 

D t Ş, N E Z L E, O B İ P1 R O M A T İ Z M A 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser • 

~lkkey f~ooney çok ho~a giden fillmlerlnden hlrınJe 

/Nı. merlkan flllmcJl!ğl ile Avru· min uzun Urmeslnden. ve mı-sel!, 

~~ pa fılm sanatı arasında bil- babasının katili olan zatın mllyarlar
f k ca insan arasından gelip öldUrdUğil 

hassa son zamanlarda büyük b~U:r adamın kızı ile tesadüfen evlenmeğe 
görünUyor. Istanbu a gelen ar. ı kalk f' li h kk d k . t b · • • 1 masının ı m a ın n ı a ıı-
fıllmlcrllc. Amerika !ilimleri bırbırı- 1 ilk ·u d bo 

1 
b 1 

1 k d' ld '"•i kit farkedl11 ı ma ının zu masınn se ep o . 
c mu a~ese e ı ıı; ı:a . - ı maktadır. 

yor ki bu iki dUnyn birbirinden pek B " 1 . tld t 
· hl t · oy e ıp a tesadUf oyunlarına, 

ayrı bır hayat anlayışına sa P ır. hUzUnlU, acıklı 
Şark sinemasında oynanmakta olan 

1<ısmet filmi ile, mesel! ipek sine· 
masındakl Kara Bulut eserleri ara
sında bir mukaylle yapıldığı vakit 
gorUIUyor ki, Kara. Bulut filminin 
arzettiğl nUkte, zenglnllk ve hayatta 
olduğu gibi sadelik yanında, K ısmet 

!ılml romantik bir mevzuu şişirmek
ten ibarettir. 

sahnelerin tezadına 
hiçbir Amerikan fılıninde rıu.tlaııdı· 

ğrna sahlt olmadık. 
Mesell Andı Hardl ve kAtlbesi fil· 

mini oynıyan Mickey Ronney'in şen 
yUzU. içimizi ne kadar açıyor. Yıl· 

lardanberi asık yUzflnU seyrettığlmiz 
Le Wistton bıle bu iç açıcılığını te· 
mln etmek kudretıne mnlıktlr.' 

Bu filmde dahi blzl sUrllkllyen bir 
mevzu yoktur. Hayatta olduğu gibi 
parça parça sahnelerin muvaf!akl
yetle başarılmış olan bu eserin toplu 
tesiri çok kU\'Vetll oluyor. Insan, 
içinde bir doygunluk duygusu ile sı

nemndan çıkıyor. 

HUzUn vermek suretile eğlendir

menin basltlığl yanında ruhu cımbız. 
lıyan bir komedi esprisi yaratmanın 
zorluğu anlaşılınca trajik ve gamlı 

flUm eserlerinin yavanlığının sebebi 
lzııh edilmiş olur ; bununla beraber 
insanın, hayatın muhtelif hallerile Bu misallerden alınan neticeye gö
ldrlenen iç dUnyasını yine hayatın re sinema sanatı sürekli ve trajik 
yaşanarak faziletli ve feci hallerinin mevzudaki eserlere tahammül ede· 
tasviri ile yaşıyarak yaş dökUp. bu 1 mez bir hale gelmlşt!r, denllebıllr. 
kirlenmiş olan içimizi bu suretle yı· ÇUnkU sinema, seyredilmesi zor bir 
kaması, temizlemesi de böyle hUzUn temaşa şubesidir. Karanlığın kasveti, 
\'C heyecan verici temaşa eserlerile ve perdenin bir hayal oyunu olması 
tatmin edilebilir; ancak, bu gibi eııer- bu zorluğun sebebıdlr. Bu suretle se· 
lerln sanatkdrane bir kudreUe yara- yırcl zaten uz,1 bır sıkıntı lçindedır, 
tılmış olması ıa.zımdır. onu ruhen de UzücU. yetslend!rlcl bir 
Kısmet fllml, bu sanatkflrane kud- hayata sokmak perde dünyasının il

retc malik değl
0

dlr; blltUn şahıslar ıasına sebep olabHırl 
alelAdedir. Hatta. lnııan, bu fll· I eytrel 

Ekmek serbest bırakılırsa ... 
(na,ı ı incide) 

tarafından bilinirken, böyle bir kara
rın, herhalde yanlış bazı kanaatlerin 
tes(rile verllml~ olduğunu zannetmek 
doğru olur. 

Buğday yetiştiren merkc7.ler güı;

llikle buğday bulabilirken, depoların. 
da stok buğdayı olmıyan Istanbul 
gibi 800.000 nOfuslu bir şehrin dara 
ı;-elmesl ve kış gününde. i~e sıkıntı· 
sına düşmesi ihtimali baş j?'ÖSterebl· 
Ur. Meğer ki, bu karar ·verilirken 

Pırlnç 200 den aşağı düşmemekte· 
dir. Harice 63 kuruşa satıl&n keten 
tohumu, susam gibi yağ'lı tohumlar 
piyaqada, borsanın gözU önUndc 80 
kuruşa satılmaktadır. 

Fasulye fıyatıarı seksen kuru~u 

geçmı,ur. Nohut ve mercimek de 
gUnden güne azalmaktadır. 

Kudurmuş bir kurt iki 
kişiyi yaraladı 

böyle bir hail önllyecek her tUr:ü Evvelki akşam Kartal clvarı r. da 

tedbir alınmış bulunsun. kudurmuş bir kurt iki kişiyi tehlL 
Diğer taraftan, bir de fırınlardan 1 keli surette 1$ırmış, ve o civar haL 

ekmek alma meselesinde, Istanbulun ı kını şiddetli bir heyecana düşür
çekUğ! ıstırap, hAld herkesin hatı- müştür. 

rındadır. Kadınlann, çoluk çocuğun O civardaki bir köye inen bu 
aynı güçlUklcre uğramasının önlen· kudurmuş kurt, köye girerken 
mesi de lazımdır. önüne çıkanlara birer birer saldı. 

Diğer gıda maddelerine ~elince rırken bu arada iki köylüyü yara
zr.ytlnyağ ve pirinç fiyatları ytlkıı;el- ladıktan ~onra bir başka köye doğ. 
mekte devanı ediyor. Zeytlnyat fi· ru kaçmağa başlamıştır. 
yatları 220 kunışu bır hayli geçmiş- Bu çılgın ve tehlikeli hayvanın 
tir. Bugün memleketin zeytinyağı diğer köylerde de meş'um hastalı. 
<'linde bulunan saylle gösterilebilecek ğının mikrobunu aşılamasına miı. 
bir kaç büyUk tUccar vardır ve bun- ni olmak için vak'a Kartal jar.dar. 
lar zeytinyağı işinden, vazlyet böyle masına telefonla bildirilmiştir. Jan 
devam ederse, kasalarır:ı bir hayli darma bir mfifrcze çıkararak ku. 
dolduracaklardır. durmuş hay•;an aranırken, kurdun 

Şımdı plyasnd:ı satılan zeytinyağ· Bulgarköyü ch;arırda saklandığı, 

!ar, geçen şenenln mahsulU olup 60 - kuytuda köy bekçileri tarafından 

70 kuruşa mal olıın zeytlnta~lardır. öldürülmü~tür. 
Yeni mahpulün alınmasına 15 • 20 Yaralı iki köylü derhal Nümune 
gOn sonra başlanacaktır. Halen bir hastan~sine ktıldırılmıştır. 
çok depolarda kUlllyetıı miktarda Kurdun kudurmuş olduğu anla. 
zeytinyağ bulunmakta ve bu yağ'lar şılmıştır. 

mlirakabe teşkllfıtınclan kurtulmak Üniversitede imtı"hanlar 
için, elden r.Je de,•redilerek fiyatları 

arttırılmaktadır. lstanbulda fiyatısrt 
kontrol Lşi ellerine bırakılanlar. bu 
işi bilmediklerini o kad:ır açık bir 
şeklide ispat etmekteCllrler ki. bugün 
yarın haklarında işi bilmediklerine 
dair mahkeme k a rarı sadır olması 
muhtemeldir. 

'MalOm olduğu Uzere cumartesi 
g(lnll Bclcdıye Iktısat mUdürlUğU me
murları. Kurtuluş'da bir bakkalı muh
tekir diye Adliyeye vermişler ve dUk
klnında bulunan 300 kllsur teneke 
zeytinyağı 160 kuruştan sattığını td· 
dıa etm işlerdi. 

Buglln pıyasada 220 kuruşa zey
tinyağ satılırken \'C bunu IktıEat 
mUdür!Uğtl de blllrken bir bakkalı 
160 kuruşa zeytinyağı satıyor diye 
'll&hkemeye vermek, bu teşkila.tın bu 
işle hiçbir alfıkası o lmadığını açıkça 
ispat etmekten ::ıaşka neyi ifade ede
bıllr? 

Trabzon, Ur!n vesalr sade yağ f i
yatları da yUkselmlş \'e bir kısım 
halk piyasada sade yağ bulamıyacak 
l a.zlycte gelmişlerdir. 

Üniversitede eleme lmtıhanları 
neticesi belli olmuştur İkhsat Fa
kültesinde eleme lmtlhanlarır.da 
muvaffak olan talebenin sayısı çok 
azdır. FakOlte dün. imtihana gire. 
ceklerl tcsblt etmeğe başlanu;? . r. 
Listeler bugün Uiın edilecektir. 

Öğrer:dlğlmlze göre İktısat I•'a. 
kültesinin bütün sınıflarında lmti. 
hanlara 10110/ 942 cumartesi günü 
saat 8,30 da başlanacaktır. 

Yapılacak ilk imtihanlar yazıl: 

olacaktır. B irinci ve ikinci sınıfın 

yazılı imtihanları işletme, üÇiincü 
sınıfın konjonktür istatistiği, dör
düncü sınıfın komün bllgısi ve ko".>. 
peratl!çılılctlr. 

D ~er imtihanlar ba:rramdan 
sonraya bırakılmıştır. 

Bııyramdıın sonra yapılacak oinn 
ilk imtihan üçüncü ve dördüncü 
sınıflarda felsefe 1:> 1101942. üçün. 
cil sınıfta da ~syal siyaset 17 / 1 O/ 
942 tarlhlerlndcdlr. 

Hukuk Fakültesinin imtihanları 
bavr•mda.n sonra bas}ayacdktır. 

vük geçit resmi yapılmıştır. şuya iştirak etmlşlerd ı r. Kırmızı 
Srat 16 da Belcdıye Reisi. Par. takım yarışı büylık bir farkla b. 

li reis i. Şehir m q :lls l azalarınd2n tirmesine rağmen hakem heyet•. 
\'e Cumhuriyet Hıılk Pa!'l.isl kaza r:ln yanlış bir kararı yüzünden d ls . 
dıırc heyeti reisleri ve cemiyet kalifiye edilmiş ve mavi takım ga. 

"Tilime;;slllcrinden eçılen b!r he lıp ılan edilm!ştır. 
yet komutar. lığa giderek halkı~ 
orduya şükra nlarını b!Jd!rmişler
~ilr. 

Ordu şerefine 
ziyafet 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
doktor LCıtfı Kırdar tstanbulun 
kurtuluşu münasebetıle dün akşam 
c.:du $eN?fıne Taksim Belediye ga. 
zınosunda parlak bir ziyafet ver 
~ıştir. Zıyafctte şehrin tanınmı; 
yuk5ek rutbelı askerleri, gazetecı. 
ler ve güzide bir davetli kutlesi 
hazır bulunmuştur. 

Vatı ziyafette bır nutuk söylemiş 
ve demiştir ki: 

11
- l\Iııhtercm komutanlarımız, 

azız misaflrlerıml-z, 

Dıı.vetım t zi kabul ederek bu ge. 
c~ bızi sevlndlrdiğlnız için hepi. 
nıze teşekkür eder, cümlenizi say. 
gı hısler!le sel{imlarım. idaresini 
elımızdc bulundurmak nı e s'ul:yet 
ve şcrefı nı taşıdığımız fstanbul 
şehri. tab!atin kendlsir.e vermiş 

H'lriçteki akisler 
Ankara, 6 (RaC!yo Gazetesi) -

İstanbulun kurtuluşundan dış 
memleketlerde de alaka ile bahse. 
dilmiştir. Bu arada Berlın radyosu 
bu büyük hadıse dolayısıle sıtayış. 
kar sozler soylem1ştır. 

Bir muhtekir tüccar 
muhakeme eci i: irken 

bay i ldı 
Dün l\fılli Korunma mahkeme

sinde bir muhtekir tiıccar. muha. 
keme olurken bayılmıştır. 

Oluklu küçük siyah çivi satışın. 
da ihtıkar yapmaktan suçlu ve ıı. 

ğır ihtikar maddesııe mahkemeye 
verılen Abdullah ve Abdili hakla
rında ikincı Milli Korunma mah. 
kemesinde duruşma yapılmakta 

iken maznunlardan Abdül. duruş
mamn verdığı heyecanla bir bay. 
gınlık geçirmiş ve kendine geleme 
mi~ olduğundan duruşma ertesi 
güne bırakılmıştır. 

Bugün bu duruşmaya devam 
edılecektir. 

BULMACA -

SIHHİYE V EK.ALETTh"°bJ RUH 

Radyo, 
817Gti'NJU? PROGJLAM 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajanıı haberleri, 7.5S Radyo 
salon orkestrası. 

OG LE 
12.30 Program ve saat ııyarı, 

12.33 Karışık program ( Pt.) 12.15 
Ajans haberlerı. 13.00 Karışık 
makamlardan şarkılar. 

AKŞAM 

18.00 Program ve saat ııyarı, 

18.03 Fasıl heyeti, 18 45 Radyo 
dans orkestrası. 19.30 Saat ayarı 
\'e ajans haberleri, 19.45 Yurttan 
seııler, 20.15 Radyo Gazetesı, 20. 15 
Bır marş oğrenıyoruz. 21.00 Ko· 
nuı;ıma, 21.15 KlAslk edebiyattan 
oda musikisi IPI.) 21.30 Temsıl, 
21 .50 RıyaseticUmhur bandosu, 
22.30 Sa.at ayarı. ajans haberleri 
ve borsalar. 22.45 Yarmki prog· 
ram ve kapanış. 

Askerlik işleri : 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

SATI~I HAİZDİR. İCABINDA G ÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİlt. 

Nafıa V ckaletioden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Su işleri on birinci şube mUdUrlUğü bölgesi lçinae Silifke O"Va· 

ııının sulanma!;ı için Gök.su nehri Uzerinde yaptırılacak ug1llltör Sifon, 

Kanal ve muhtelif sınai imalAt inşaatı, 

Tahmin edi1en keşir bedeli fiynt vahidi esası üzer inden d.305.633> 

lira «87> kuruştur. 1 

2 - Ekslitme 1911011942 tarihine rastlayan pazartesi gUnU saat 

c l5> de Ankarada Su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme ko

misyonu odasında kapalı za.rf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi, Bayındırlık l~· 

lerl genel şartnamesi, umumi su t~llerl fennr şartnamesi ile hususi ve 

fennt şartnameleri ve projeleri c50> Ura c00> kuru~ k&r~ılığ'ında ııu iş
leri reıslığınden alabılirler. 

4 - EksııtmE-ye gırebilmek için isteklilerin c52.919> lira cO:h ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az Uç gün evvel bır dilekçe ile Nafıa Veklletıne mUrac:aat ederek bu l4e 
mahsus olmak Uzere vesika almaları ve bu vesikayı gostermeleri ~arttır. 

Bu müddet içınde vesika ısteğınde bulunmıyanlar eksiltmeye gire· 
mezler. 

5 - Isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat öncesine kadar su işleri reisliğine makbuz kar9llığında verme· 
leri IAzımdır. 

P ostada olan gecikmeler kabul edilmea. c10008> c7866> 

Is tan bul Gümrük Mu haf aza Deniz Mıntaka 

olduı:u müstesna güzellik itibar!le 
deg.er biçilmez bir bedladır; ccğ
rafı vazlyetı bu güzel şehre siyasi 
bir ehemmiyet kazandırmıştır; ih. 
tiva ettiği tarihi ab!deler ınsanlık 
ve medeniyet tarih! bakımından 
or.un kıymet ve ehemmiyetinı art
tırmıştır. Pek güzel tahattür huyu. 
rursunuz ki İstanbulun beş asır 
önce Türkler tarafından fethedil
mesi dünya tarihinde bir çağın ka
panmasına, yeni bir çağın açılma. 
sına sebep olacak kadar büyük, 
mühım. tarihin seyri üzerinde te
si~.ıı bir hadise te!Akkl edilmişti. 
Dunya tarihinin seyrini değiştiren 
kahraman ccdlerlmlzin biz,. şeref
li bir miras olarak bıraktıkları İs
tanbul ~ehrl, 914 - 918 harbir:ln 
acıktı safahatı arasında nihayet 
?'1eş'um bir netice olarak düşman 
ışgali altına girdiği zaman bütün 
dünyada zannedildı ki tarihte tek
rar bir devir kapanıp başka bir 
devir açılacaktır. Tabii bu bizim 
aleyhimize, itibar ve screfımlze 
noksanlık getirecek ve milletlcr
aras.ı rnın1.ı~ened~ki yerimizin 
ehcmmiyetlr.i kaybettirecek bir 
devir olacaktır; bu hazin akıbetin 
yaklaşmakta olduğunu zan~den
ler kısa b ir zaman sonra yeryüzü
nün en ulvi. muhteşem. feraı:at
kAr ve kahraman mevcudiyetle
rinden biri olan Tilrk ordusunun 
memlekete yenibaştan istlkliU ve 
şere~nı kazandırdığı ve İsUınbul 
şehrini de yabancı çizmeleri altın. 
da çiğnenmekten kurtardıiını gdr
ciüler. 

1 - 339 doğumıu tsıtm ve gayri ıs. Komutanlıg"' ından: 
Jlm erat ile bu doğumlularla muame-

Tarihte hakikaten bir devir ka. 
panıp yenı .bir devir açılmıştı; fa. 
kat zannedıldığı gibi aleyhimıze 
değil, lehimize bir devir! Türk mu. 
cizesı bütün dünya milletlerinin 
gözlerini kamaştırdı; fstanbulla 
beraber yurdun her yanında sulh 
ve sükün içinde terakki hııml 1 .

1 
.. .. e C-

rı e yuruyen, içeride dışarıda ha. 
tırı sayılan, müstakll, vekarlı, başı 
yukarda ve payidar Yenı Türkıye 
Cumhuriyeti ortaya çıktı 

Aziz misafirlerimiz. bu ·muazzam 
ve muhteşem neticeyi alışımız bl. 
zim askeri bir millet oluşumuzdan 
ileri gelmiştir. Askeri bir millet 
demek ruhunda en asil kahraman-
lık ve insanlık hislerini taşıyan. 
hiç bir zaman yabancıya boyun 
cğn:iy~n k~ıvvetll. slJahlı ve dlslp. 
llnlı bır m ı llet demektir. 

İstanbul şehrinin yabancı lşga_ 
llnden kurtuluşunun yıldöııümün. 
de onu kurtaran orduya şehı in 
minnet ve şükranını ifadeye ter. 
cüman olurken en geniş itimat ve 
ltnılnan ile tekrar ediyorum: Bu 
ordunun göğsünden yetişmiş fnönü 
gibi kahraman bir asker. büyük 
bir insan. yürütücü ve llerletıcl 
blr idare ve siyaset dehası başı. 
mızda bulundukça. kalpleri asil 
kahramanlık ve insanlık duygula. 
rile dolu, kuvvetli, silahlı ve dl. 
slpllnli ordumuz hudutlarımızda 
her zaman uyanık, nöbetçi, muha. 
fazaklır ve hami olarak mevcut 
oldu:.:c;a ne İstanbul şehri ne de 
yurdun diğer köşeleri için bundan 
~onra artık hiç bir tehlike ve siyah 
bir akıbet hatıra gelemez ve gel. 
mlyecckt:r. 

Şehrın ve bütüo vatanın kurlu. 
luşunu kendisine birçlu olduğu. 

muz rahmetli Atatürkün aziz var. 
lığını tazimle anar. Milli Şefe olar. 
bağlılığımızı bir kere dnha tekrn:
eder ve kahrall}an ordumuzun bil. 

lE-ye tiı.bl diğer doğumlular sevkedi· 
lecektlr. 

2 - Kısa hizmetli gayri lslAmlar· 
dan da henüz sevkedilmemiş olanlar 
da sevke Ubldir. 

3 - Şubede toplar.ma gUnU 19/ 
1. ci te,rin 942 saat 9 dur. 

Soldan sağa: 1 - Bır müshil. * EyUp Askerlik Şubesinden: 
2 - Kabanı~ arkadaşı; Bir musL 1 - 339 ve bu doğumlularla mua-
kı ı~aretl; Kabul etmeme. 3 - ı mclcye tAbi erlerin sevkedllmek üze· 
Tersı m t Chum: Gaddar. 4 - ~~- re 19 llkteşrin 942 pazartesi gUnU 
lavc~e; Vılfıye.~. 5 - Bos: Stalının saat g da şubede bulunmaları. 
selefı . 6 - Ouz salapurya: Bırın:n 
vefasızlığını yüzlemek. 7 _ . za. 2 - Bu doğumlulardan kısa hlz· 
manın kısımlarından; Hayvan gı. metlilerle sakatların ayrıca çağrıla· 
dası: Bir vapurumuz 8 _ Bır hu- cakları ılan olunur. 

kü
0

mdar: Bir nevi peynir. 9 - Em
zik çocuklarının sevgilisi; Bilgin. 
ler. 10 - Ay; Bir mabut; Zama. 
nın kısımlarından. 11 - Tersi: 
kavga; Yer. 

Yukarıdan a~a;ıya : 1 - Müca. 
dele eden; Tersi: bir renk. 2 -
Şöhret; Bir unvan: Tersi: ilave. 
3 - Taat; Bir erkek adı. 4 - 0-
ııur; Eski Osmanlı vil{ıyetlerınden 

biri. 5 - Günün kısımlarından. 

6 - Zulümler. 7 - Tutsaklık; Mu. 
kaddes bir kitabın faslı. 8 - Me
cazi , manada: aksi; Tersi: meta . 
9 - Büyük: Mcylettlrme. 10 -
Bir erkek adı; Uzun hikaye. 11 -
Kuru nebat; Salgın ve öldüren 
hastalık. 

OtiNI'V BULMACANIN RALLi 

Soldan sağa: 1 - Kabaran: Nes 
CSen). 2 - Ulaş; Velime. 3 -
Macun; O A. 4 - Ayar; Tatlik. 
5 - Lekt>lı. 6 - Bla (t) : Şema: 
İs. 7 - Akra (arka); Labada. 8 -
Za (az): Nrak Ckarn); Rum. 9 -
Mazot,, Gibi. 10 - Selami; Afat. 
11 - Atak. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Ku. 

marbaz; Sa (as). 2 - AlAy; İka. 
met. 3 - Bacalar; AIA. 4 - Aşu. 
re; Anzak. 5 - K ., Ş.; Rom. 6 -
Av; T eclati (itaJe et): 7 - Ne; 
Almak. 8 - Lotlab <Balt ol); Ga. 
9 - Nial (lair, ); Arıfe. 10 - Em· 
İkı duba. 11 - Sevk; Samlt. ' 

BORSA 
6 BİRiNCİTE~RİN 1942 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 132,20 
100 İsviçre frangı 30,70 
100 Pezeta 12,9375 
100 İsveç kronu 31.60 

g Istanbul Belediyesı 
Ş EHiR 

flYATROLARI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

DRAM KIS M I 
KIŞ MA S ALI 

Yuan: W. Shakeııpeare 
TUrkçeai: Mefharet Ersin 

K OM E DI K ISMI 
YALANOt 

Ya.zan: Carlo Goldoni 
Türk çe.si: S. Moray 

Cumar tesi ve pa~ ıttnıert 
ış,ae da matine 

Her çarşamba saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

ZATI 
UskUdar 1 nci orta okulundan aı

dı#!'Jm 17/9/942 ve 3906 No. lu tas
diknamemi zayi ettim. Yeni.'llnl çıka
racağımdan esklsintn hükmü yoktur. 

11 No. lu Yaşar Çakmak 

ZATI 
sfmav kazası orta okulundan aldı

ğım 933 - 934 tarihli diplomamı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski· 
sinin hUkmU yoktur. 

133 No. lu Mustafa Uygur 

r ' VAT AN GAZETESi 
tLAN Fh'An.AJU ~ ... 
Bafbk l51 
1 llld ~ 5lt 
ı .. • -1 . ... • Ut 

' lılctt • 61 

Teknik Okulu Müdürlüğünden • • 
Mühendis kısmt giriş imtihan neticeltıri okul kapısında ilin edilmiş· 

t ir . ilgililerin mUracaatları. (431) 

Joprak Mahsulleri Ofisi Istanbul 
Şubesinden : 

Karacabeyde T. C. Ziraat Bankası depolarında mevcut ve Ofisimize 
alt hububatın Is tanbula nakli işi bır müteahhide ihale cdilece~lnden ta
lip olanların 3/ 10 912 cuma gUntr saat on dcirtte U Liman hanındaki 
şubemize mUraco.aUarı rlc.ı olunur. (416) 

Ikl liman motörU makinisti ne bir deniz şoförü müsabaka lle alına• 

caktır. Taliplerin 20/ 10/912 gününe kadar gerekil belgeleri ile Hukoy· 
dekı Komutanlığa milracaatları. (280) 

• 

............ 1111111!1 ........ ~ ...... --..... , 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: l US. - Sermaye.ı: ıoo.000.000 Ttırk 11r&r 

Şube Ye ajana adedi: 2M. 
Zir&! ve tfcaı1 1her nevtban.k& muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Ban.k&smd& lctunbaralı ve Dıbareı.a tuarrut heApl&rmdA 

en az 50 lirası bulunanlara MDede ' defa çekilecek k ur'a U. aşatı· 
Gak.I pil.na &'tire ikramı)'• datıbJaca.khr. 

• adet 1.-0 liraha ,,000 D.ra tlO ad.et 

' • 600 • 2,00I • 
' • 260 • 1,000 • uo • d • ~ • 

.. :t 100 :t 6,000 :. H• :ıt 20 :ıt ~00 • 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir aen.e içbıde 50 liradan •.şa
tı dü.fmiyen!ere !.kramtye çıktılı ta.kdlrde " 20 fazl~Ue verilecutır. 

Kuralar senede ' defa. 11 mart, 11 hazir&n, 11 •1ıQJ.. 
11 BU'i.nclk.A.ııUDd a çek.l.lecelttiı:, 

·-----------------------· 

1 

ilanları LDevlet Denizyolları 
IZMIR HATTI 

Yalnız bu haftaya mahsu<ı olmak tızerc 7/10/ l!l42 çarşamba gtınkU 
IZ?.UR postası bir gün rötarla perşembe saat 13.00 de kalkacaktır. (431) 

Istaobul Belediyesi ilanları 
· Beyoğlundıı. Tarlaba.,ı caddesindeki eııkl mecranın tamiri l~l açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli <'263) lira (02) kuruş \'e ılk te· 
minatı (319) lira (73) kuruştur. 

Şartname Zabıt ve MuamelAt MUdürJUğU kaleminde ,l!'Ör!llebllir. 
ihale 22/ 101942 perşembe gUnU saat 11 de Daimi Encümende yapı· 

lacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihaleden (Sekiz) 
gUn evvel Fen işleri MUdUrJUğüne m Uracaatıa alacakları fennt ehliyet ve 
lbrıızı IAzımgclen diğer vesikaları ile ihale gUnU muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (458) 

&&Jınr. w.,, ~ e'riyat ;\ludilrü ı AhrıJtı~ EııL.ı y AL.'IA.."'l 
Vata.ı. Ntıt• •,, t 1'1l.rk L tel. Şd. Vat~ ~latbe<Ma , 


